
شببخیرآمریکا!

گفتوگو

 امهال ربوی تسهیالت
 نظام بانکی

حجت االس��ام والمس��لمین جواد عبادی، 
کارشناس ارشد فقه بانکی اظهار داشت: بر اساس 
تحقیقات میدانی متقن به این نتیجه رسیدیم که 
بیش از ۹۵ درصد امهال هایی که در نظام بانکی 

صورت می گیرد، به صورت ربوی است. 
وی در گفت وگ��و با »وطن امروز« گفت: اگر 
بانک ها به تمام آنچه در »آیین نامه وصول مطالبات 
غیرجاری« که مورد تایید ش��ورای فقهی بانک 
مرکزی قرار گرفته و توسط بانک مرکزی نیز اباغ 
شده، عمل می کردند شاهد گسترش ربا در کشور 
نبودیم. حجت االسام عبادی افزود: بانک مرکزی 
نسبت به عملکرد بانک ها در این زمینه حساسیت 
کافی نشان نمی دهد و شورای فقهی بانک مرکزی 
هم ابزار کافی را برای نظارت و ملزم کردن بانک ها 

در جهت رعایت قانون ندارد. 
م��درس فقه بانک در ادامه گف��ت: از عوامل 
ورشکس��تگی بنگاه های اقتصادی که از بانک  ها 
تسهیات دریافت کرده اند، این است که برخی 
بانک ها در دریافت جریمه تأخیر، قانون تسهیم 
بالنس��به را رعای��ت نمی کنن��د و ای��ن موجب 
ورشکستگی فعاالن اقتصادی می شود. توضیح 
اینکه اگر تس��هیات گیرنده به هر دلیلی نتواند 
اقس��اط خود را به موقع پرداخ��ت کند، مطابق 
قانون بانک ها از او جریمه تاخیر دریافت می کنند.

وی تش��ریح کرد: قانون »تس��هیم بالنسبه« 
می گوید بانک ها باید هر گونه قس��ط یا اقساط 
دریافتی بعدی را به ۳ قسمت تقسیم کنند؛ اصل 
مبلغ تسهیات و سود تسهیات و جریمه تأخیر. 
در حالی  که برخی بانک ها نرم افزار حسابداری خود 
را طوری تنظیم می کنند که از هر گونه قسط یا 
اقساط دریافتی، ابتدا جریمه ها را بردارد و بعد از 
اینکه جریمه ها تمام شد مبلغ تسهیات و سود 
را محاس��به کنند. کارش��ناس فقه بانکی اظهار 
داش��ت: همین موضوع موجب می شود افرادی 
که چند قسط تاخیر داشته باشند، پرداخت های 
بعدی آنها به عنوان جریمه لحاظ شود و دوباره 
آن اقساط هم به تاخیر افتاده و مشمول جریمه 
می شود به طوری که گاهی تسهیات گیرنده حتی 
۳ برابر مبلغی که از بانک دریافت کرده است را 
به بانک برمی گرداند ولی باز هم تسهیات تسویه 
نمی شود و هنوز به بانک بدهکار است. وی افزود: 
از دیگر عوامل ورشکستگی فعاالن اقتصادی که 
از بانک تسهیات دریافت کرده اند این است که با 
وجود اینکه عنوان تسهیات مواردی نظیر مضاربه 
یا مشارکت مدنی است اما به مقتضای شرعی و 
قانونی این قراردادها از سوی بانک عمل نمی شود. 
عبادی ادامه داد: برای مثال وقتی بانک به یک 
فعال اقتصادی تسهیات مضاربه پرداخت می کند، 

مفهومش این است که تسهیات گیرنده ...
ادامه در صفحه 6

غول
خلیجفارس

گزارش »وطن امروز« از ادامه تناقض گویی های 
دولتی ها  درباره خاموشی های اخیر

هشدار متخصصان و کارشناسان نسبت به 
سوء مدیریت دولت در کنترل آلودگی هوا

در ستایش گل محمدی که فوتبال را روی اصولش 
بازی کرد اما تاوان گل نزدن های تیمش را داد

خاموش نکنید، تعطیل کنید!

معادلهخاموشی

اصولیمثلیحیی

کرهدراضطرار!

پس از توقیف نفتکش کره جنوبی در خلیج فارس  
سئول برای آزادسازی منابع ارزی مسدود شده 

ایران، واشنگتن را تحت فشار قرار داده است

روز گذشته ناوبندر مکران، بزرگ ترین کشتی 
جنگی ایران به آب انداخته شد
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فراربهعقبروحانی!

  حساب ویژه روحانی روی آزادسازی
7 میلیارد دالر برای کاهش نرخ دالر

  سرلشکر محمد باقری: دریای سرخ را مجدداً 
در منطقه گشت دریایی قرار می دهیم

ثمان�ه اک�وان: م��ردم آمریکا و 
رسانه های این کش��ور در دوره 
زمانی تبلیغات انتخاباتی، نگران این مس��اله بودند که 
شکاف اجتماعی و تنفری که در بین گروه های سیاسی 
و مردم اتفاق افتاده اس��ت، در نهایت به جنگی داخلی 
در این کشور ختم شود. تحلیلگران آمریکایی با اشاره 
به اینکه ترامپ در مراس��م تحلیف خ��ود از بین تمام 
انجیل های موجود، ترجیح داد به کتاب مقدس آبراهام 
لینکلن قس��م بخورد، به این نتیجه رس��یده بودند که 
احتماال او می دانس��ت قرار است »رئیس جمهور جنگ 
داخلی« در آمریکا باشد. اما آیا با مشخص شدن نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری نیز سایه جنگ داخلی بر سر 
آمریکا وجود خواهد داشت؟ حوادث ششم ژانویه و اشغال 
کنگره توس��ط معترضان حامی ترامپ، نشان داد این 
احتمال هنوز هم وجود دارد اما نوع برخورد دموکرات ها 
و رسانه های جریان اصلی این کشور به اضافه شبکه های 
اجتماعی، نشان داد چندان هم نمی توان بر ایجاد جنگی 
داخلی و تمام عیار در داخل آمریکا تاکید کرد ولی این 
پیش بینی می تواند به سرعت به حقیقت تبدیل شود. 
احتماالت و اطاعات موجود نشان می دهد اگر جنگ 
داخلی هم در میان نباشد، احتمال درگیری های شدید در 
واشنگتن وجود دارد و تاش دموکرات ها برای بازداشت 
تمام کس��انی که در حمله به کنگره دست داشتند یا 
خط و نشان کشیدن رسانه ها برای معترضان به نتیجه 

انتخابات در همین راستا ارزیابی می شود. 
دموکرات ها و سازمان های اطاعاتی � امنیتی آمریکا 
راهکاره��ای متعددی ب��رای پایان دادن ب��ه اعتراضات 
پس��اانتخاباتی در آمریکا به کار برده اند. مس��دود کردن 
حس��اب های کاربری رئیس جمهور آمریکا و حامیان او 
که حاال تعداد اکانت های حذف شده شان به حدود 7۵0 
هزار نفر می رسد، برخورد شدید با معترضان، اخراج تمام 
کس��انی که در مقابل کنگره تجمع کرده بودند از محل  
کارشان و تهدید مردم به اینکه معترضان و تجمع کنندگان 

تا پایان عمر نمی توانند در مشاغل دولتی مشغول به کار و 
فعالیت شوند، یا در نهایت حتی تروریست خواندن آنها هم 
تاکنون نتوانسته مانع برنامه ریزی های بعدی برای اعتراض 
به نتایج انتخابات در آمریکا باشد. روز گذشته رسانه ها خبر 
دادند مسؤوالن امنیتی و اطاعاتی به مجلس نمایندگان 
آمریکا هشدار داده اند احتماال با ۳ موج دیگر از اعتراضات 
حامیان ترامپ مواجه خواهند شد و حتی احتمال می رود 
تعدادی از نمایندگان مجلس و سنا در روز مراسم تحلیف 

بایدن ترور شوند!
  احتمال ترور و ساقط کردن کنگره!

بر اس��اس گزارش هافینگتون پس��ت، پلیس کنگره 
دوشنبه ش��ب درباره ۳ برنامه ریزی اصلی برای حمله به 
کنگره و نمایندگان آن به مجلس نمایندگان هشدار داد. 
پلیس کنگره هش��دار داد احتمال می رود در روز مراسم 
تحلیف بایدن، ۳ س��ناریوی احتمالی از س��وی حامیان 
ترامپ اجرایی شود؛ نخستین سناریو، بزرگ ترین تجمع 
معترضان مسلح در واشنگتن است که به قول مسؤوالن 
امنیتی کنگره در طول تاریخ آمریکا بی سابقه خواهد بود 
و احتماال منجر به درگیری و خونریزی های شدید خواهد 
ش��د. این تجمع آنطور که حامیان ترامپ در شبکه های 
اجتماعی مطرح کرده اند و البته پست های مربوط به آن با 
سرعت تمام از این شبکه ها حذف شد، احتماال 17 ژانویه 
یعنی ۳ روز قبل از برگزاری مراسم تحلیف در واشنگتن 
انجام می شود و در روز تحلیف نیز ممکن است این کار 
ادامه داشته باشد. دومین احتمال، برگزاری تجمعاتی به 
خونخواهی اشلی بابیت؛ زنی است که در روز ورود معترضان 
به کنگره آمریکا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. 
این تجمعات نیز آنطور که سازمان های اطاعاتی آمریکا 
هشدار داده اند احتماال به زدو خوردهای جدی در واشنگتن 
منجر خواهد شد. سومین احتمال که از نظر پلیس کنگره، 
خطرناک ترین احتمال در این باره است، شامل محاصره 
ساختمان کنگره، کاخ سفید و دیوان عالی آمریکا توسط 
کس��انی اس��ت که ۳ نفر از اعض��ای دموکرات مجلس 

نمایندگان آنها را شورشیان خوانده اند. آنها گفته اند احتماال 
این افراد مانع ورود مردم یا نمایندگان کنگره به مراسم 
تحلیف بایدن شده و احتمال می رود تعدادی از نمایندگان 
چه در ح��زب دموکرات و چه جمهوری خواه را نیز ترور 
کنند. آنها در عین ح��ال این احتمال را مطرح کرده اند 
که این شورشیان با ترور دموکرات ها به دنبال در اکثریت 
قرار دادن جمهوری خواهان و کنترل اوضاع کشور توسط 
 این افراد شوند. خبرنگار هافینگتون پست بعد از این جلسه

- که پشت درهای بسته برگزار شده است- با نمایندگان 
دموکراتی که در این جلسه حضور داشتند گفت و  گو کرده 
و نوشته همه آنها بشدت نگران آینده سیاسی و امنیت 
آمریکا بوده اند. مسؤوالن امنیتی حاضر در جلسه نیز در 
عین ح��ال به نمایندگان گفته اند نباید اطاعات زیادی 
درباره این نقشه های سه گانه در اختیار رسانه ها قرار دهند، 
زیرا امکان دارد از همین طریق تجمعات با تعداد بیشتری 
از افراد شکل گرفته و به چالش امنیتی در آمریکا بیفزاید. 
در همین حال به نمایندگان گفته ش��ده درباره جزئیات 
این نقشه ها و زمان برگزاری این تجمعات نیز اطاعاتی 
در اختیار رس��انه ها قرار ندهند. یکی از اعضای دموکرات 
مجلس نمایندگان در این باره تاکید کرده است: »تعدادی 
از سایت ها و شبکه های اجتماعی که مشغول اطاع رسانی 
به شورش��یان بوده اند، مسدود و جلوی فعالیت رسانه ای 
آنها گرفته شده است اما رهبران این شورش سعی دارند 
اطاعات این تجمعات را این بار با خبر سازی در رسانه های 

اصلی به اطاع مردم برسانند«.
دموکرات ها بعد از این جلسه خواهان حضور ده ها هزار 
نیروی مسلح در واشنگتن برای مقابله با این افراد شده اند. 
رسانه ها روز گذشته نیز خبر دادند هم اینک نیز 1۵ هزار 
نیروی گارد ملی در واشنگتن حضور دارند و تمدید وضعیت 
اضطراری در واشنگتن نیز می تواند به نیروهای امنیتی 
برای کنترل اوض��اع کمک کند. گرچه پلیس اف بی آی 
و س��ازمان های اطاعاتی آمریکا در حال امنیتی کردن 
فضای واشنگتن برای انتقال مسالمت آمیز قدرت هستند 

اما شبکه های اجتماعی نیز از جنبش خفه کردن صدای 
معترض��ان دور نمانده اند. تا به ح��ال حدود 10 پلتفرم 
شبکه های مجازی، اکانت های ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
را برای جلوگیری از شورش و اعتراضات بعدی بسته اند و 
روز گذشته نیز یوتیوب اعام کرد تا زمان برگزاری مراسم 
تحلیف، اکانت رئیس جمه��ور آمریکا را تعلیق می کند. 
هواداران ترامپ حاال با بسته شدن راه های ارتباطی شان 
در شبکه های مجازی آمریکا به سمت شبکه های اجتماعی 
خارجی مانند تلگرام هجوم برده اند و تنها در عرض 72 
ساعت، 2۵ میلیون کاربر دیگر به این شبکه اضافه شده اند. 
ش��بکه خبری س��ی ان ان به نقل از کارشناسان و 
تحلیلگران خود س��عی دارد اینگون��ه وانمود کند که 
حامیان ترامپ- که حاال جمعیت شان حدود 7۵ میلیون 
نفر است- چندان هم در سال های آینده محلی از اعراب 
در سیاست این کشور نخواهند داشت. آنها عنوان کرده اند 
یک چهارم مردم آمریکا از نیکسون نیز در زمان استیضاح 
و کناره گیری از قدرت دفاع می کردند و حامی او بودند. 
با این حال تحرکات حامیان نیکس��ون را نمی توان به 
تحرکات حامیان ترامپ نزدیک دانست و طرفدارانی که 
با در خطر قرار دادن جان شان بدون هیچ چهره و نقابی، 
ساختمان کنگره را به اشغال خود در می آورند، احتماال 
از انجام تحرکات بعدی در این زمینه نیز ابایی ندارند. 

  شمشیر داموکلس استیضاح
راه دیگر دموکرات ها برای برخورد با ترامپ و حامیانش 
به نقطه صفر مرزی رساندن شخصیت او در تأمین امنیت 
ملی آمریکاست. آنها می خواهند شخصیتی تازه در داخل 
آمریکا برای او خلق کنند؛ کس��ی که برای رس��یدن به 
اهداف و منافع خود، امنیت ملی آمریکا را نیز هدف قرار 
می دهد. این شخصیت را پیش از این در طول دوران 4 
ساله ریاست جمهوری اش کشورهای دیگر به وضوح دیده 
بودند اما اهمیت آن در داخل آمریکا چندان حس نشده 
بود. افراد شاخص دموکرات در کنگره مانند نانسی پلوسی 
و چاک ش��ومر همچنان به دنبال فش��ار بر مایک پنس 

برای استفاده از اصاحیه 2۵ قانون اساسی آمریکا جهت 
برکناری ترامپ در روزهای پایانی فعالیتش در کاخ سفید 
هستند. پنس روز گذشته در حال نوشتن نامه به پلوسی 
بود که متوجه شد مجلس نمایندگان نیز در قطعنامه ای 
از او خواس��ته حتماً این کار را انجام دهد. با این حال او 
این کار را انجام نداد و در نامه به پلوسی تاکید کرد هیچ 
شواهدی مبنی بر اینکه رئیس جمهور نتواند به فعالیتش 
در کاخ سفید ادامه داده و به وظایفش بپردازد وجود ندارد. 
دموکرات های کنگره که حاال هم مجلس نمایندگان را 
در اختیار دارند و هم سنا، به دنبال جدی تر کردن مساله 
استیضاح ترامپ هستند. آنها مفاد استیضاح را آماده و تیم 
اس��تیضاح را نیز معرفی کرده اند و در همین حال اعام 
کرده اند تعداد نمایندگان کافی در مجلس نمایندگان برای 

تصویب سریع مفاد استیضاح را نیز دارند. 
با این حال آنطور که رئیس مجلس نمایندگان نیز 
پیش از این اعام کرده بود، دموکرات ها س��عی دارند 
بررس��ی استیضاح در مجلس سنا را به زمانی نامعلوم 
موکول کنند. آنها عنوان کرده اند احتماال محاکمه ترامپ 
در سنا بعد از 100 روز اول دولت بایدن انجام می گیرد 
یا شاید این زمان باز هم تمدید شود. این کار معنایی 
جز نگه داشتن شمشیر داموکلس استیضاح باالی سر 
ترامپ نیس��ت و دموکرات ها سعی دارند به هر طریق 
ممکن جلوی باقی ماندن ترامپ را در عرصه سیاسی 
آمری��کا یا حتی بدتر از آن، حض��ور او به عنوان نامزد 

جمهوری خواهان در انتخابات 2024 بگیرند. 
نگاهی به نقش��ه های دموکرات ه��ا و در عین حال 
آرای��ش نظامی گاردهای ویژه در واش��نگتن برای روز 
تحلیف نشان می دهد تا روز چهارشنبه اول بهمن ماه/ 
20 ژانوی��ه زمان انجام مراس��م تحلیف بایدن، فضای 
واشنگتن سراسر التهاب خواهد بود و دنیا در شوک و 
بهت، به فرآیند انتقال قدرت در کشوری نگاه می کند 
که نه تنها خود را ابرقدرت اصلی جهان، بلکه صاحب 

دموکراسی و رواج دهنده آن در جهان می داند!

شمشیر داموکلس دموکرات ها روی سر ترامپ
آنچه مردم آمریکا از مراسم تحلیف ریاست جمهوری انتظار دارند: جنگ نابرابر داخلی

یادداشت

 رئیس جمهور بار دیگر با مقایسه شرایط سال 99 با سال 95 
از کارنامه مدیرانش دفاع کرد
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صفحه  5

      ویژه نامه طنز راه راه 
را در شماره امروز   بخوانید

توئیتر، حساب کاربری رئیس جمھور آمریکا 

دونالد ترامپ را برای ھمیشه بست
رسانه ھای
دنیا:

طنز
پنجشنبه 25 دى 1399

وطن امروز     شماره 3124

مينا گودرزى

احد ارسالى

ن اسالمى
رامي

دبير سرويس نثر:  فيروزه كوهيانى

دبير سرويس شعر:  سارا رمضانى

دبير سرويس كارتون:  مهدى نظرى

دبير فنى:   سيد محمدجواد طاهرى

 راه هاى ارتباطى

ما را در شبكه هاى اجتماعى

با نشانىtanzym-ir دنبال كنيد!

سپر بال
«واكسن نزنيد جان تان در خطر است!»

ايهام ميان اين سخن مستتر است

يعنى كه: «نزن واكسن ايرانى را

چون مايه درد و آخر درد سر است

هم مال و هم جان تو بر باد فناست

چون واكسن داخلى تماما ضرر است

هر كس كه به دام آن بيفتد قطعا

مرگيده و خون سرخ فامش هدر است!

هر چيز بيايد به سر اين ملت

تقصير همين واكسن بى پدر است»

آزادی ھای مثلنی
اگر ز سر نپراند ترامپ خيره سرى را

توئيتر آيد و بندد حساب كاربرى را!

چرا كه خيره سرى صادراتى است! ولى او

براى مصرف شخصى خريده فتنه گرى را!

زده است خنجر آشوب را به پيكر آشوب

چنانكه بر تن افعى زنند نيشترى را!

كدام گرگ تو ديدى به گله اش بزند چنگ؟

به كل نموده فراموش اصول جانورى را!

بدان كه فتنه و آشوب مال ساير دنياست

وگر نه آيد و بندد حساب كاربرى را!

فرشته پناهى

چه فکر بکری!

چرا بستن اكانت كاربرى رئيس جمهور آمريكا كه از تاثيرگذارترين چهره هاى بين المللى است 

بنا به مصلحت وى صورت گرفته است؟!

1- رئيس جمهور به مدت 4 سال درگير سياست بوده و بهتر است وقتش را با خانواده بگذراند. 

ترامپ هم كه بحمدهللا خانواده زياد دارد و دورى او از فضا اين امكان را برايش فراهم مى كند. 

(همچنين خطر شوهر عمه گروه هاى فاميلى شدن وى را كاهش مى دهد)

2- استفاده دائم از شبكه هاى مجازى موجب بدبينى زوجين مى شود. بستن حساب كاربرى 

ترامپ حتى ممكن است مانع طالق همسرش از وى شود. 

3- سالمت رئيس جمهورى آمريكا مهم است. بستن حساب كاربرى ترامپ خطر ابتالى وى 

به بيمارى هاى جسمى مثل آرتروز گردن و بيمارى روانى مانند موبوفوبيا كه اضطراب ناشى 

از قطعى نت است را كاهش مى دهد. 

4- در شأن رئيس جمهور آمريكا نيست بخواهد اثبات كند ربات نبوده. بستن اكانت كاربرى 

او مانع هتك حرمت وى مى شود. 

بی طرف، فقط خودت!

گفتم پدرجان! مى خواهم بروم خبرنگار بى بى سى بشوم. 

پدرجان ضمن خواباندن يك پشت دستى محكم در 

دهانم، پرسيد چرا عزيزكم؟ كال پدرجان خيلى اعتقاد 

دارد كه مى شود هه چيز را با گفت وگو حل كرد؛ غير از 

مواردى كه طرف زبان خوش حالى اش نمى شود. درباره 

من اما از مرحله زبان خوش و ناخوش عبور كرده و حرف 
آخر را اول مى زند!

گفت هوى! با تو ام! مى خواهى بروى آنجا چه غلطى 

بكنى؟ گفتم معلوم است ديگر، خبرنگارى بى طرفانه! 

همه خبرنگارها آرزو دارند بروند آنجا! پدرجان قند را 

از راه دهانش بيرون كشيد و گفت زرشك پلو با مرغ! 

بى طرفى مى شود اينكه يك نفر بگويد دقيقه 66 هم از 

گل زدن وحيد اميرى براى پرسپوليس خوشحال شدم، 

هم از گل خوردن استقالل ناراحت! گفتم آخر كدام آدم 

گاگولى همچين حرفى مى زند؟

پدرجان سرش را انداخت پايين، قند را برگرداند داخل 

دهانش و گفت پاشو برو بگذار چايم را بخورم!

بی طرف کی بودی تو؟

توئيتر در پاسخ به ياوه گويى هاى دشمنان مبنى بر سفارشى بودن 

برخورد با حساب ها بيانيه اى صادر كرد كه بدين شرح مى باشد: 

سالم بر ملت غيور و كنگره كش، كه هميشه در صحنه هاى باطل 

عليه باطل و در مواقع شير تو شير و خر تو خر، در صحنه هاى 

توئيترى حاضر هستند و انگشت هاى خميده خود را بر صفحه گوشى 

مى چرخانند و ُدر مى افشانند، و توئيت مى كنند. 

مردم عزيز! اين را بدانيد كه ما اصال حق نداريم شما را از نوشتن و 

انتشار مطالب گهربار محروم كنيم اما بعد از آبروريزى هايى كه ترامپ 

داشت، مجبور به اقدام جدى شديم و كامال خودجوش و بدون دستور 

كسى دسترسى اش را محدود كرديم. 

به جان خودمان در سال هاى گذشته هر چقدر تالش كرديم نشد. 

در آبان 96 هم خيلى روى دكمه بسته شدن فشار آورديم به قدرى 

كه دكمه خراب شد و كلى پول تعميرش را داديم. 

اين را در جواب آنهايى گفتم كه مى گويند چرا حساب مخالفان 

بيشتر  خيلى  آنها  كه  حالى  در  نمى بستى  را  اسالمى  جمهورى 

آبروريزى مى كردند. 

به هر حال بدانيد كه دكمه بستن حساب گاهى گير مى كند و گاهى 

مثل اسب كار مى كند. مثال سر ماجراى قاسم سليمانى هم ويرش 

گرفته بود و ما هر چه مى گفتيم بذار دو تا پست براى ظاهر سازى 

بماند گوشش بدهكار نبود و فقط پاك مى كرد. 

بسيار  بسيار  ما  كه  بدانند  فريب خوردگان  و  پايان دشمنان  در 

و خيلى  نمى چسبد  ما  به  وصله ها  اين  اصال  و  بى طرف هستيم 

خصوصى اداره مى شويم به طورى كه همه روساى جمهور آمريكا به 

ما مى گفتند«بيطرف كى بودى تو». 

ترامپ هم اگر قول بدهد پسر خوبى باشد و با قوانين آمريكا همراهى 

كند قول مى دهيم صفحه اش را باز كنيم و يك صفحه آشپزى و 

آرايشگرى به عنوان اشانتيون به او هديه بدهيم تا با مالنيا و ايوانكا 

مشغول كار شوند و كارى به كار كاخ سفيد نداشته باشند. 

تذکره.. المقامات 

آن انگشت نماى غرب و شرق، آن فريفته زرق و برق، آن پاره كننده برجام، 

آن پست نديده خام، آن اند خرابكارى و سوزاننده المپ، منفورنا دونالد 

جان ترامپ، از شيفتگان ديده شدن در تلويزيون بود. 

گويند با منصب از شكم زاده شد و هم اوست كه فائزه خاتون در باب او 

گفته است: كاش ترامپى بودمى اگر هاشمى نبودمى. 

نقل است 4 سال بود به سبب صرفه جويى در مصرف عقل، غير حرف 

مفت نمى زد. گفتند: اين چه رياضت است؟ بارى حرفى درست بزن. 

عظيم بگريست و گفت: اكنون كه حرف مفت مى زنم وضع كشور اين 

است، واى بر وقتى كه ترك اين رويه گويم!

فيسبوك بن زاكربرگ گويد: او را در توئيتر ديدم كه سر در حساب كاربرى 

ساييده و مى گفت: شبى در خواب ديدم كه عارفى صندلى رياست به من 

بچسباند و بگفت از آن توست. 

مريدان جملگى حساب كاربرى دريدند و استيكر گريه سرازير كردند 

و بشوريدند و به سمت كنگره تاختند و ميز سخنگو به غنيمت بردند. 

آورده اند كه چون عمر رياست به پايان رسيد، توئيتر بن دورسى – ادام اهللا 

آزادى بيانه- كه از مقربين درگاه وى بود نيز به او پشت كرده و حسابش 
را بست. 

حكايت دل

          لگد خردمندانه 

آورده اند كه روزى مريدى منورالفكر با خر خويش، به گاز به خانه پير دانا مى رفت. 

از بس معجول بود كه خر خود را روى پل خركينگ (پاركينگ خر) همسايه 

پارك نهاد و از خر پياده شد. قفل گردن خرش را نصب كرد و به تاخت در 

خانه پير دانا را زد. پير دانا دكمه اف اف را خرچ فشار داد و مريد وارد شد. 

پير مشغول تحقيقات علمى بود. مريد كه بدون هماهنگى قبلى آمده بود، 

ابتدا گوشى خود را از جيب جامه خودش خارج كرد و وارد فضاى مجازى 

شد. پير دست از كار كشيد تا پرابلمات مريد را سالو نمايد. مريد گفت: «اى 

پير دانا... من از مردمان التماس تفكر دارم... چرا ما واكسن خارجى نمى خريم 

كه مارك آمريكايى اصل است؟ عين عطر مشهد تا ابد مى ماند و حتى اگر 

رفتى آنور، مى توانى عين مرتضى پاشايى وصل بمانى به اينور!؟ خوش اندامى 

مى آورد و خوشبختى... هر روز صبح نان بربرى مى خرد و بچه را مكتب كودك 

مى گذارد. انتگرال سه گانه حل مى كند و اصال هم درد ندارد. رنگ بندى دارد 

و همه كشورهاى اروپايى از اين براى اقوام خود برده اند و جملگى راضى اند».

پير كه از گشادى دهان مريد و كوچكى مغز او به تنگ آمده بود، به نشانه 

خاموشى چنين ابلهى سكوت كرد؛ نگاهى عاقل اندر سفيه به او عرضه داشت. 

پند را به حكايت بعدى واگذار كرد و با لگد مريد را از خانه بيرون انداخت. 

امين شفيعى

صنم ياورى

سميه قربانى

جواھر توبره خور قصر

بانو فائزه هاشمى وارد مى شود (پف دامنش يكى دو ساعت 

ديگر مى خوابد)؛ با يك دست روى ميز مى كوبد «من دوست 

داشتم عاليجناب ترامپ رئيس دربار يو اس آ شوند». از شدت 

ضربه، سوپ اختاپوس روى ميز مى ريزد (اختاپوس در خارج 

از محيط سوپ نمى تواند زنده بماند، مى ميرد).

وارد  كله  با  من،  بانوى  من،  بانوى  صداى  با  (خدمتكار 

مى شود): بانو فائزه! طرفداران حزب جمهورى خواه براى بيعت 
با شما اومدن!

بانو: بگو بيان تو 

+ من نماينده سردسته يورشيان كنگره يواس آ هستم بانوى من! ما بعد از اعالم حمايت 

شما از عاليجناب ترامپ! كنگره رو ول كرديم به امان خدا خدمت رسيديم. (كله اش را 

از شدت تعظيم به زمين مى كوبد)

-چطور جرأت مى كنيد؟

+خشمگين نشيد بانوى من! راستى چى رو چطور جرأت مى كنيم؟

-هيچى! اين ديالوگ ثابتمونه

+درسته يادم نبود. بانوى من چرا نمياين اياالت ما؟ 

-فكر كرديد من احمقم؟ اگر يواس آ جاى خوبى بود شما از سر و كول كنگره باال نمى رفتيد. 

من بيام اونجا از يكى ديگه حمايت مى كنم كال مخالفت رو دوس دارم.

+ بزنيدش اين زن ديونه س

غژژژژژژ (صداى شمشير)

+بريم كنگره وقت مون تلف شد.

دكتر فرانسوى: تست واكسن كرونا بايد روى مردم آفريقا صورت 

بگيرد؛ ما تجربه آزمايش «واكسن سل» در آفريقا را داريم! 

بوقلمون صفت
آلوده خوِن بوقلمون! آب زير كاه!

نگذار باز بر سر يك عده اى كاله!

بى رگ! براى تست بزن واكسنى به خويش!

اى روسياه باز نرو قاره  سياه!

فيروزه كوهيانى

#توئیتر

#بست

#حساب-کاربری

#دونالد-ترامپ

#رئیس-جمھور-آمریکا

#رسانه-ھای-دنیا
فرزانه صنيعى

مهران محمدپوران

اميرحسن محمدپور

فاطمه سادات رضوى علوى

زایمان شاخص

گر چه قرمز مى شود هر روز رنگ پورتفوى

مى زنم بر سينه خود باز سنگ پورتفوى

مى رود باال و پايين دائما اين روزها

كى توقف مى كند االكلنگ پورتفوى؟

گر چه دولت دائما طبل حمايت مى زند

در حقيقت آمده اما به جنگ پورتفوى

مردمان تازه كار و ساده رو افتاده اند

با سر و كله همه در دام بنگ پورتفوى

از شرابش مست بودند و خرامان چند روز

مى چشند اين روزها تنها شرنگ پورتفوى

بورس دريايى عميق است و چه خواهد كرد پس

با شناگرهاى ناشى اين نهنگ پورتفوى؟

اولش از پول بادآورده شادى داشتند

حال مى گويند با هم: اُف به ننگ پورتفوى

يك طرف افت فشار و يك طرف كمبود قند

تقويت ِكى مى شود رگ با سرنگ پورتفوى؟

فانداِمنتالش زمين خورده ست و تكنيكال َپر!

وه! تماشايى شده شهِر فرنگ پورتفوى

آه! مى دانم كه بعد از رفتن سرمايه ام

در نهايت مى شوم بچه زرنِگ پورتفوى

زايمان شاخص است و كر شده گوش همه

مى رود تا آسمان ها ونگ ونگ پورتفوى

خوب مى تازد به هر جا شادمان آهوى بورس

مانده در آه و غم و حسرت پلنگ پورتفوى

صبر خواهد كرد در اين شاخص و اصالح آن

تا كه آهو خود بيايد زير چنگ پورتفوى

وجه دگر اينست كه: «واكسن بزنيد!

از خارجى اش چون كه شبيه سپر است

در اوج گرفتن و پريدن ز خطر

اين واكسن توپ، عينهو بال و پر است

ان قلت نياور و بزن واكسن را

چون آن ور آبى همه اش معتبر است»

البته اميد هر كه دشمن باشد

بى پرده بگوييم كه در بست خر است!
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سبز ترامپ
اين تخطئه  ترامپ از فكر قيام

يا منع وى از توئيت هرگونه پيام

يعنى كه درون خود آمريكا هم

هست اوجب واجبات شان حفظ نظام

مهدى امام رضايى

عليرضا عبدى

مصاحبه با جک دورسی
مدیرعامل توئیتر

- آقاى دورسى! حساب كاربرى ترامپ را براى هميشه بستيد؟ پس آزادى 

بيانى كه ادعاشو داشتيد چى ميشه؟

+ تو بميرى حساب توئيتر ترامپ بسته شده؟

- نگيد كه نمى دونستيد!

+ جان شما تقصير اين بچه هاست، من گفته بودم حساب بارون ترامپ، پسر 

ترامپ رو ببندن. نه اينكه فصل امتحاناست بچه به درساش نمى رسيد خب. 

- يعنى تشابه اسمى باعث شده اشتباه كنن؟
+ صد درصد. 

- پس حساب ترامپ بزودى باز ميشه ديگه؟

+ بزودى كه نه. االن تو تعطيالت كريسمسيم. 

- خب بعد تعطيالت. 

+ بعد تعطيالتم تا يه مدت هنوز ادارات تق و لقه ديگه. 
- بعد از اون چى؟

+ راستش بعد از اونم درگير تعميراتيم. 

- يهو ياد تعميرات افتادين آره؟

+ نه جان شما! از سال 88 مى خواستيم تعميرات انجام بديم فرصت نشد، 

برو از هر كى مى خواى بپرس!
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اعالم آماده باش در 50 ایالت آمریکا در پی افزایش 
 احتمال شورش مسلحانه هواداران ترامپ 

 طرح استیضاح ترامپ دیروز با حضور گسترده
نیروهای گارد ملی در کنگره بررسی شد

استقرار 15 هزار نیروی نظامی در واشنگتن برای تأمین 
امنیت مراسم تحلیف ریاست جمهوری بایدن

اف بی آی درباره حضور هواداران مسلح ترامپ در مراسم 
تحلیف ریاست جمهوری بایدن هشدار داد

صفحه   7

vatanemrooz@ پیامک خوانندگان        10002231  
در شبکه های اجتماعی


