ﺍﺣﺪ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ

زاﯾﻤﺎن ﺷﺎﺧﺺ

ﺍﻭﻟﺶ ﺍﺯ
ﭘﻮﻝ ﺑﺎﺩﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺷﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﺣﺎﻝ ﻣﻰ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ :ﺍ ُﻑ ﺑﻪ
ﻧﻨﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ
ﻳﻚ ﻃﺮﻑ
ﺍﻓﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﻳﻚ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛِﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺭگ ﻃﺮﻑ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻗﻨﺪ
ﺑﺎ
ﺳﺮﻧﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ؟
ﻓﺎﻧﺪﺍﻣِﻨﺘﺎﻟﺶ
ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺩﻩﺳﺖ
ﻭﻩ!
ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎﻝ ﭘَﺮ!
ﺗﻤﺎﺷﺎﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﺷﻬﺮِ
ﻓﺮﻧﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ
ﺁﻩ! ﻣﻰ
ﺩﺍﻧﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮﻡ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻡ
ﺑﭽﻪ
ِ
ﺯﺭﻧﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ

ﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺮﻣﺰ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ
ﺭﻧﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ
ﻣﻰﺯﻧﻢ ﺑﺮ
ﺳﻴﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯ
ﺳﻨﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ
ﻣﻰ
ﺭﻭﺩ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﻛﻰ
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺍﻻﻛﻠﻨﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ؟

ﮔﺮ ﭼﻪ
ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻃﺒﻞ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﺯﻧﺪ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ
ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺗﺎﺯﻩﻛﺎﺭ ﻭ
ﺑﺎ ﺳﺮ ﻭ ﻛﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺩﻩﺭﻭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩﺍﻧﺪ
ﺩﺭ ﺩﺍﻡ
ﺑﻨﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ
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غول
خلیجفارس

#

رﺳﺎﻧﻪ-ھﺎی-دﻧﯿﺎ

ﺑﯽ

#دوﻧﺎﻟﺪ-ﺗﺮاﻣﭗ

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

#ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ

ﻃﺮف ،ﻓﻘﻂ ﺧﻮدت!

ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺪﺭﺟﺎﻥ! ﻣﻰ
ﭘﺪﺭﺟﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺮﻭﻡ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ
ﺑﻰﺑﻰﺳﻰ ﺑﺸﻮﻡ.
ﺩﻫﺎﻧﻢ ،ﭘﺮﺳﻴﺪ ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﺪﻥ ﻳﻚ ﭘﺸﺖ
ﺩﺳﺘﻰ ﻣﺤﻜﻢ ﺩﺭ
ﭼﺮﺍ ﻋﺰﻳﺰﻛﻢ؟ ﻛﻼ
ﺩﺍﺭﺩ
ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻫﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻔﺖﭘﺪﺭﺟﺎﻥ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ
ﻭﮔﻮ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﻃﺮﻑ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻮﺵﺣﺎﻟﻰ ﺣﻞ ﻛﺮﺩ؛ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ
ﺍﺵ
ﻣﻦ
ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ .ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺯﺑﺎﻥ
ﺧﻮﺵ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺵ
ﺁﺧﺮ ﺭﺍ ﺍﻭﻝ ﻣﻰﺯﻧﺪ!
ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺮﻑ
ﮔﻔﺖ
ﻫﻮﻯ! ﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﻡ!
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻰ ﺑﺮﻭﻯ
ﺑﻜﻨﻰ؟ ﮔﻔﺘﻢ
ﺁﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﻰ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ،
ﻫﻤﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻫﺎ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻯ ﺑﻰﻃﺮﻓﺎﻧﻪ!
ﺁﻧﺠﺎ!
ﺍﺯ ﺭﺍﻩ
ﭘﺪﺭﺟﺎﻥ ﻗﻨﺪ ﺭﺍ
ﺩﻫﺎﻧﺶ ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﻛﺸﻴﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﺑﻰ
ﻃﺮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺯﺭﺷﻚ ﭘﻠﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﻍ!
ﺑﮕﻮﻳﺪ
ﮔﻞ
ﺩﻗﻴﻘﻪ  66ﻫﻢ ﺍﺯ
ﺯﺩﻥ ﻭﺣﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﻯ
ﻫﻢ
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺍﺯ ﮔﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ! ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻡ،
ﮔﺎﮔﻮﻟﻰ ﻫﻤﭽﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﻣﻰﺯﻧﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ﺁﺧﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺁﺩﻡ
ﭘﺪﺭﺟﺎﻥ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ
ﺩﻫﺎﻧﺶ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ،ﻗﻨﺪ ﺭﺍ
ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﺩﺍﺧﻞ
ﭘﺎﺷﻮ ﺑﺮﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭ
ﭼﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺭﻡ!

رﺳﺎﻧﻪھﺎی
دﻧﯿﺎ:

ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﻛﻮﻫﻴﺎﻧﻰ

..

ﺗﺬﮐﺮه اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺟﮏ دورﺳﯽ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ

 ﺁﻗﺎﻯﺩﻭﺭﺳﻰ! ﺣﺴﺎﺏ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﺑﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺩﻋﺎﺷﻮ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ ﭼﻰ ﻣﻴﺸﻪ؟
 +ﺗﻮ
ﺑﻤﻴﺮﻯ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ
 ﻧﮕﻴﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺩﻭﻧﺴﺘﻴﺪ! ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ؟ +ﺟﺎﻥ
ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺍﻳﻦ
ﺑﭽﻪﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﻦ
ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﻭ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺣﺴﺎﺏ
ﺑﺒﻨﺪﻥ .ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎﺭﻭﻥ ﺗﺮﺍﻣﭗ ،ﭘﺴﺮ
 ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﻤﻰ ﻓﺼﻞ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺳﺖﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺎﺵ
ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻤﻰﺭﺳﻴﺪ ﺧﺐ.
ﺷﺪﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﻨﻦ؟
 +ﺻﺪ ﺩﺭﺻﺪ.
 ﭘﺲﺣﺴﺎﺏ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺰﻭﺩﻯ
+
ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺸﻪ ﺩﻳﮕﻪ؟
ﺑﺰﻭﺩﻯ ﻛﻪ ﻧﻪ .ﺍﻻﻥ ﺗﻮ
 ﺧﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ .ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﻛﺮﻳﺴﻤﺴﻴﻢ. +ﺑﻌﺪ
ﺗﻌﻄﻴﻼﺗﻢ ﺗﺎ ﻳﻪ
 ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﭼﻰ؟ ﻣﺪﺕ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕﺗﻖ ﻭ ﻟﻘﻪ ﺩﻳﮕﻪ.
+
ﺭﺍﺳﺘﺶ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻢ
 ﻳﻬﻮ ﻳﺎﺩ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺗﻴﻢ.ﺍﻓﺘﺎﺩﻳﻦ ﺁﺭﻩ؟
 +ﻧﻪ ﺟﺎﻥ ﺷﻤﺎ!
ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  88ﻣﻰ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ
ﺑﺮﻭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻛﻰ ﻣﻰ
ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺧﻮﺍﻯ
ﺑﺪﻳﻢ
ﺑﭙﺮﺱ!
ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺸﺪ،

#ﺣﺴﺎب-ﮐﺎرﺑﺮی

ﺑﺴﺘﻴﺪ؟ ﭘﺲ ﺁﺯﺍﺩﻯ

ﺍﻣﻴﻦ ﺷﻔﻴﻌﻰ

ﺍﮔﺮ ﺯ ﺳﺮ ﻧﭙﺮﺍﻧﺪ
ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺧﻴﺮﻩ ﺳﺮﻯ ﺭﺍ
ﺑﻨﺪﺩ
ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺭﺍ!
ﭼﺮﺍ
ﻛﻪ ﺧﻴﺮﻩﺳﺮﻯ
ﺑﺮﺍﻯ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻰ ﺍﺳﺖ! ﻭﻟﻰ ﺍﻭ
ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺨﺼﻰ
ﺧﺮﻳﺪﻩ ﻓﺘﻨﻪﮔﺮﻯ ﺭﺍ!

ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺧﻨﺠﺮ ﺁﺷﻮﺏ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮ ﺁﺷﻮﺏ
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺍﻓﻌﻰ
ﺯﻧﻨﺪ ﻧﻴﺸﺘﺮﻯ ﺭﺍ!
ﻛﺪﺍﻡ ﮔﺮگ
ﺗﻮ ﺩﻳﺪﻯ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ
ﺑﻪ ﻛﻞ
ﺍﺵ ﺑﺰﻧﺪ ﭼﻨﮓ؟
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﺍﺻﻮﻝ ﺟﺎﻧﻮﺭﻯ ﺭﺍ!

ﺑﺪﺍﻥ
ﻛﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﻭ ﺁﺷﻮﺏ
ﻭﮔﺮ ﻧﻪ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺑﻨﺪﺩ ﻣﺎﻝ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ
ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺭﺍ!

صفحه 5

ﻣﻴﻨﺎ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ

ﺑﻮﻗﻠﻤﻮنﺻﻔﺖ

ﺁﻟﻮﺩﻩﺧﻮﻥِ
ﻧﮕﺬﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ! ﺁﺏ ﺯﻳﺮ ﻛﺎﻩ!
ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻳﻚ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﻛﻼﻩ!
ﺑﻰﺭگ!
ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﺖ ﺑﺰﻥ
ﻭﺍﻛﺴﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺶ!
ﺍﻯ ﺭﻭﺳﻴﺎﻩ
ﺑﺎﺯ ﻧﺮﻭ ﻗﺎﺭﻩ ﺳﻴﺎﻩ!

#رﺋ

ﭼﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﮑﺮی!

ﭼﺮﺍ ﺑﺴﺘﻦ
ﺍﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺭﺋﻴﺲ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻭﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ
-1
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟!
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ  4ﺳﺎﻝ ﺩﺭﮔﻴﺮ
ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺤﻤﺪﷲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ
ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﺪ.
ﺧﻄﺮ ﺷﻮﻫﺮ ﻋﻤﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭﻯ ﺍﻭ ﺍﺯ ﻓﻀﺎ ﺍﻳﻦ
-2
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺶ
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻓﺎﻣﻴﻠﻰ ﺷﺪﻥ ﻭﻯ ﺭﺍ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ(
ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺣﺘﻰ ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﺪﺑﻴﻨﻰ ﺯﻭﺟﻴﻦ
ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻃﻼﻕ
-3
ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﺴﺘﻦ
ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺷﻮﺩ.
ﻣﻬﻢ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺟﺴﻤﻰ
ﺍﺳﺖ .ﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎﺏ
ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﺍﺯ ﻗﻄﻌﻰ ﻧﺖ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﺜﻞ ﺁﺭﺗﺮﻭﺯ ﮔﺮﺩﻥ
ﺧﻄﺮ ﺍﺑﺘﻼﻯ ﻭﻯ
ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺭﻭﺍﻧﻰ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺑﻮﻓﻮﺑﻴﺎ ﻛﻪ
 -4ﺩﺭ ﺷﺄﻥ
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻧﺎﺷﻰ
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻭ
ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻭﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ.ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﻛﻨﺪ ﺭﺑﺎﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩ.
ﺑﺴﺘﻦ ﺍﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮﻳﻦ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ

ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺳﺖ

ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭﺍﻥ

ﺻﻨﻢ ﻳﺎﻭﺭﻯ

#ﺑﺴﺖ

ﺑﯽ

ﻃﺮف ﮐﯽ ﺑﻮدی ﺗﻮ؟

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

ﯿﺲ-ﺟﻤﮫﻮر-آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻓﺎﻃﻤﻪﺳﺎﺩﺍﺕ

ﺭﺿﻮﻯ ﻋﻠﻮﻯ

ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ،
دو ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی رﺋ
ﯿﺲﺟﻤﮫﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ را ﺑ
ﺮای ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﺴﺖ

ﻣﻬﺪﻯ ﺍﻣﺎﻡﺭﺿﺎﻳﻰ

ﺩﻛﺘﺮ
ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ :ﺗﺴﺖ
ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﺑﮕﻴﺮﺩ؛ ﻣﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻯ ﻣﺮﺩﻡ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ
ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺻﻮﺭﺕ
»ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺳﻞ« ﺩﺭ
ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ!

ﻃﻨﺰ

ﻫﻔﺘﮕﻰ ﻃﻨﺰ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﻩ

آزادیھﺎی ﻣﺜﻠﻨﯽ

ﺁﻥ ﺍﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎﻯ
ﻏﺮﺏ ﻭ ﺷﺮﻕ ،ﺁﻥ
ﺁﻥ
ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻕ ،ﺁﻥ
ﭘﺴﺖ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺧﺎﻡ،
ﺁﻥ ﺍﻧﺪ ﺧﺮﺍﺑﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﺳﻮﺯﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﺎﺭﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺟﺎﻡ،
ﺟﺎﻥ ﺗﺮﺍﻣﭗ ،ﺍﺯ
ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺼﺐﺷﻴﻔﺘﮕﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻻﻣﭗ ،ﻣﻨﻔﻮﺭﻧﺎ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ
ﺑﻮﺩ.
ﺍﺯ
ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ :ﻛﺎﺵ ﺷﻜﻢ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ
ﺍﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺋﺰﻩ
ﺗﺮﺍﻣﭙﻰ ﺑﻮﺩﻣﻰ ﺍﮔﺮ
ﺧﺎﺗﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺍﻭ
ﻧﻘﻞ
ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﺒﻮﺩﻣﻰ.
ﺍﺳﺖ  4ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ
ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﺮﻓﻪ
ﻣﻔﺖ
ﺟﻮﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ
ﻧﻤﻰﺯﺩ .ﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﺍﻳﻦ ﭼﻪ ﺭﻳﺎﺿﺖ ﺍﺳﺖ؟ ﺑﺎﺭﻯ ﻋﻘﻞ ،ﻏﻴﺮ ﺣﺮﻑ
ﻋﻈﻴﻢ ﺑﮕﺮﻳﺴﺖ ﻭ
ﮔﻔﺖ :ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻔﺖ ﻣﻰ ﺣﺮﻓﻰ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺰﻥ.
ﺍﺳﺖ ،ﻭﺍﻯ ﺑﺮ
ﺯﻧﻢ
ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﺮﻙ
ﻭﺿﻊ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻪ ﮔﻮﻳﻢ!
ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ ﺑﻦﺯﺍﻛﺮﺑﺮگ
ﺳﺎﻳﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﮔﻮﻳﺪ :ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ
ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﺳﺮ ﺩﺭ
ﺷﺒﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ
ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ
ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ ﻭ
ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ ﻋﺎﺭﻓﻰ
ﻣﺮﻳﺪﺍﻥ ﺑﮕﻔﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﺖ.
ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺟﻤﻠﮕﻰ
ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ
ﻭ ﺑﺸﻮﺭﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺩﺭﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻜﺮ
ﮔﺮﻳﻪ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ﻭ
ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻴﺰ ﺳﺨﻨﮕﻮ ﺑﻪ
ﭼﻮﻥ ﻋﻤﺮ ﺭﻳﺎﺳﺖ
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺑﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ،
ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺑﻴﺎﻧﻪ-
ﻛﻪ
ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ
ﺍﺯ
ﺑﻦ
ﻣﻘﺮﺑﻴﻦ
ﺩﻭﺭﺳﻰ
ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻭﻯ
– ﺍﺩﺍﻡﺍﷲ
ﺭﺍ ﺑﺴﺖ.
ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻭ ﭘﺸﺖ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﺶ
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ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻦﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ

ﺻﺒﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺗﺎ ﻛﻪ ﺁﻫﻮ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻥ
ﺯﻳﺮ
ﭼﻨﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ

ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺻﻨﻴﻌﻰ

ﺟﻮاھﺮ ﺗﻮﺑﺮه ﺧﻮر ﻗﺼﺮ

ﺑﺎﻧﻮ ﻓﺎﺋﺰﻩ
ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ
ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻰﺧﻮﺍﺑﺪ(؛ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻮﺩ )ﭘﻒ ﺩﺍﻣﻨﺶ
ﻳﻜﻰ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ
ﺩﺳﺖ ﺭﻭﻯ ﻣﻴﺰ ﻣﻰ
ﺩﺍﺷﺘﻢ
ﻛﻮﺑﺪ »ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ
ﻋﺎﻟﻴﺠﻨﺎﺏ ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﺿﺮﺑﻪ ،ﺳﻮپ ﺍﺧﺘﺎﭘﻮﺱ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﻳﻮﺍﺱﺁ
ﺷﻮﻧﺪ« .ﺍﺯ ﺷﺪﺕ
ﺍﺯ
ﺭﻭﻯ ﻣﻴﺰ ﻣﻰﺭﻳﺰﺩ
ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻮپ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﺪ) ،ﺍﺧﺘﺎﭘﻮﺱ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﻰﻣﻴﺮﺩ(.
)ﺧﺪﻣﺘﻜﺎﺭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ
ﻣﻰﺷﻮﺩ( :ﺑﺎﻧﻮ ﻓﺎﺋﺰﻩ! ﺑﺎﻧﻮﻯ ﻣﻦ ،ﺑﺎﻧﻮﻯ
ﻣﻦ ،ﺑﺎ ﻛﻠﻪ ﻭﺍﺭﺩ
ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺣﺰﺏ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ!
ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻴﻌﺖ
ﺑﺎﻧﻮ :ﺑﮕﻮ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻮ
 +ﻣﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﺳﺮﺩﺳﺘﻪ ﻳﻮﺭﺷﻴﺎﻥ
ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻋﺎﻟﻴﺠﻨﺎﺏ ﺗﺮﺍﻣﭗ! ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻳﻮﺍﺱﺁ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﺎﻧﻮﻯ ﻣﻦ! ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺭﻭ ﻭﻝ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺑﻪ
ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺍﻣﺎﻥ ﺧﺪﺍ ﺧﺪﻣﺖ
ﻛﻮﺑﺪ(
ﭼﻄﻮﺭﺭﺳﻴﺪﻳﻢ) .ﻛﻠﻪﺍﺵ ﺭﺍ
ﺟﺮﺃﺕ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟
+ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ
ﻧﺸﻴﺪ ﺑﺎﻧﻮﻯ ﻣﻦ!
ﻫﻴﭽﻰ! ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺎﻟﻮگ ﺛﺎﺑﺘﻤﻮﻧﻪ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﭼﻰ ﺭﻭ ﭼﻄﻮﺭﺟﺮﺃﺕ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟
+ﺩﺭﺳﺘﻪ ﻳﺎﺩﻡ
ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﻧﺒﻮﺩ .ﺑﺎﻧﻮﻯ ﻣﻦ ﭼﺮﺍﻧﻤﻴﺎﻳﻦ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺎ؟
ﻣﻦ ﺍﺣﻤﻘﻢ؟ ﺍﮔﺮ
ﻣﻦ
ﻳﻮﺍﺱﺁ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ
ﺑﻴﺎﻡ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺍﺯ ﻳﻜﻰ
ﺑﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻭ
ﺩﻳﮕﻪ
ﻛﻮﻝ
ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻛﻨﮕﺮﻩ
 +ﺑﺰﻧﻴﺪﺵ
ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻼ
ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻰﺭﻓﺘﻴﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺯﻥ ﺩﻳﻮﻧﻪﺱ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺭﻭ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻡ.
ﻏﮋژژژژژ
)ﺻﺪﺍﻯ ﺷﻤﺸﻴﺮ(
+ﺑﺮﻳﻢ ﻛﻨﮕﺮﻩ
ﻭﻗﺖﻣﻮﻥ ﺗﻠﻒ ﺷﺪ.
ﺿﻤﻴﻤﻪ

ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺩﻝ

ﻟﮕﺪ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ

ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ

ﻋﺒﺪﻯ

ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ
ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻯ ﻣﺮﻳﺪﻯ
ﻣﻨﻮﺭﺍﻟﻔﻜﺮ ﺑﺎ ﺧﺮ
ﺍﺯ ﺑﺲ
ﭘﺎﺭﻙ ﻣﻌﺠﻮﻝ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﺧﻮﻳﺶ ،ﺑﻪﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﻴﺮ ﺩﺍﻧﺎ ﻣﻰﺭﻓﺖ.
ﭘﻞ ﺧﺮﻛﻴﻨﮓ
ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺧﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﺷﺪ .ﻗﻔﻞ ﮔﺮﺩﻥ ﺧﺮﺵ ﺭﺍ )ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺧﺮ( ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺮ
ﻧﺼﺐ
ﺩﺍﻧﺎ ﺭﺍ ﺯﺩ .ﭘﻴﺮ ﺩﺍﻧﺎ
ﭘﻴﺮ
ﺩﻛﻤﻪ ﺍﻑﺍﻑ ﺭﺍ ﺧﺮچ ﻓﺸﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﺖ ﺩﺭ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺩﺍﺩ ﻭ
ﻣﺮﻳﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ.
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﮔﻮﺷﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻮﺩ .ﻣﺮﻳﺪ ﻛﻪ
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﺷﺪ .ﭘﻴﺮ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺟﻴﺐ ﺟﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻗﺒﻠﻰ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ،
ﻭﺍﺭﺩ
ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺍﺑﻠﻤﺎﺕ
ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ
ﭘﻴﺮ ﺩﺍﻧﺎ...
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺮﻳﺪ ﺭﺍ ﺳﺎﻟﻮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺮﻳﺪ ﮔﻔﺖ» :ﺍﻯ
ﻛﻪ ﻣﺎﺭﻙ
ﺩﺍﺭﻡ ...ﭼﺮﺍ ﻣﺎ ﻭﺍﻛﺴﻦ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺍﺻﻞ
ﺭﻓﺘﻰ
ﺍﺳﺖ؟ ﻋﻴﻦ ﻋﻄﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻤﻰﺧﺮﻳﻢ
ﻣﻰ ﺁﻧﻮﺭ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻰ ﻋﻴﻦ
ﻣﻰ
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﭘﺎﺷﺎﻳﻰ ﻭﺻﻞ ﺑﻤﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ
ﺁﻭﺭﺩ ﻭ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ...ﻫﺮ
ﻣﻰ
ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﻧﺎﻥ ﺑﺮﺑﺮﻯ ﻣﻰﺧﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻮﺭ!؟ ﺧﻮﺵﺍﻧﺪﺍﻣﻰ
ﻭ ﮔﺬﺍﺭﺩ .ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﺳﻪ
ﺑﭽﻪ
ﮔﺎﻧﻪ ﺣﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ
ﻫﻤﻪ
ﺭﺍ ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻮﺩﻙ
ﭘﻴﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺻﻼ ﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺭﻧﮓﺑﻨﺪﻯ ﺩﺍﺭﺩ
ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ
ﮔﺸﺎﺩﻯ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﺮﻳﺪ ﻭ
ﺟﻤﻠﮕﻰ ﺭﺍﺿﻰﺍﻧﺪ«.
ﺧﺎﻣﻮﺷﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺑﻠﻬﻰ ﺳﻜﻮﺕ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﻣﻐﺰ ﺍﻭ ﺑﻪ
ﺗﻨﮓ
ﺁﻣﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻛﺮﺩ؛ ﻧﮕﺎﻫﻰ
ﭘﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺑﻌﺪﻯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺎﻗﻞ ﺍﻧﺪﺭ ﺳﻔﻴﻪ ﺑﻪ
ﺍﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻟﮕﺪ
ﻣﺮﻳﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ.

ﻓﺮﺷﺘﻪ ﭘﻨﺎﻫﻰ

MODERN
A

فرار     به     عقب    روحانی!
تیترهای امروز

ﺍﺯ ﺷﺮﺍﺑﺶ
ﻣﺴﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ
ﺧﺮﺍﻣﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ
ﻣﻰﭼﺸﻨﺪ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﺮﻧﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ
ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ
ﻋﻤﻴﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻪ
ﺑﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﭘﺲ
ﺷﻨﺎﮔﺮﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﻳﻦ
ﻧﻬﻨﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ؟

ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ
ﻣﻰ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺮ
ﺷﺪﻩ ﮔﻮﺵ ﻫﻤﻪ
ﺭﻭﺩ ﺗﺎ
ﺁﺳﻤﺎﻥﻫﺎ ﻭﻧﮓ
ﻭﻧﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ
ﺧﻮﺏ ﻣﻰ
ﺗﺎﺯﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻩ ﻭ ﻏﻢ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻥ ﺁﻫﻮﻯ ﺑﻮﺭﺱ
ﺣﺴﺮﺕ
ﭘﻠﻨﮓ ﭘﻮﺭﺗﻔﻮﻯ

ﺳﻤﻴﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
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ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 25ﺩﻯ 1399
ﻭﻃﻦﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 3124

ﺭﺍﻣﻴﻦ ﺍ

ﺳﻼﻣﻰ

ﺳﭙﺮ ﺑﻼ

»ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻧﺰﻧﻴﺪ ﺟﺎﻥﺗﺎﻥ
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 ﺑﻰﭘﺪﺭ ﺍﺳﺖ«

ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﻳﺎﻭﻩﮔﻮﻳﻰﻫﺎﻯ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ
ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﺍﻯ
ﺳﻔﺎﺭﺷﻰ ﺑﻮﺩﻥ
ﺳﻼﻡ ﺑﺮ ﻣﻠﺖ ﻏﻴﻮﺭ ﻭ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ
ﺷﺮﺡ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ:
ﻛﺶ،
ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺩﺭ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺷﻴﺮ ﺗﻮ ﺷﻴﺮ ﻭ ﺧﺮ ﺗﻮ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻃﻞ
ﺗﻮﺋﻴﺘﺮﻯ ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﺮ،
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖ
ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻯ
ﻣﻰﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺩُﺭ ﻣﻰﺍﻓﺸﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﺎﻯ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻭ
ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﻮﺷﻰ
ﺗﻮﺋﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﻳﺰ! ﺍﻳﻦ
ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ
ﺍﺻﻼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻬﺮﺑﺎﺭ
ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻭ
ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﺑﺮﻭﺭﻳﺰﻯ
ﺩﺍﺷﺖ ،ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﺟﺪﻯ ﺷﺪﻳﻢ ﻭ ﻛﺎﻣﻼ
ﻛﺴﻰ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ
ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻳﻢ .ﺧﻮﺩﺟﻮﺵ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﺑﻪ ﺟﺎﻥ
ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ
 96ﻫﻢ
ﺧﻴﻠﻰ ﺭﻭﻯ ﺩﻛﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻧﺸﺪ.
ﻓﺸﺎﺭ
ﻛﻪ ﺩﻛﻤﻪ ﺧﺮﺍﺏ
ﺷﺪ ﻭ ﻛﻠﻰ ﭘﻮﻝ
ﺁﻭﺭﺩﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻯ
ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻌﻤﻴﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻳﻢ.
ﻛﻪ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﺮﺍ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ
ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ
ﺑﺴﺘﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺁﺑﺮﻭﺭﻳﺰﻯ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ
ﻛﻪ ﺩﻛﻤﻪ ﺑﺴﺘﻦ
ﻣﺜﻞ ﺍﺳﺐ
ﺣﺴﺎﺏ ﮔﺎﻫﻰ ﮔﻴﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﺜﻼ
ﺳﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ
ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ
ﻗﺎﺳﻢ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺬﺍﺭ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﻭﻳﺮﺵ
ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﭘﺴﺖ
ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ
ﺑﺮﺍﻯ ﻇﺎﻫﺮﺳﺎﺯﻯ
ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻙ ﻣﻰﻛﺮﺩ.
ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﻳﺐ
ﺑﻰﻃﺮﻑ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺻﻼ ﺍﻳﻦﺧﻮﺭﺩﮔﺎﻥ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻭﺻﻠﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰ
ﭼﺴﺒﺪ ﻭ ﺧﻴﻠﻰ
ﻃﻮﺭﻯ
ﻣﺎ ﻣﻰ
ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺭﻭﺳﺎﻯ
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ»ﺑﻴﻄﺮﻑ ﻛﻰ ﺑﻮﺩﻯ ﺗﻮ«.
ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﻗﻮﻝ
ﺑﺪﻫﺪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺑﻰ
ﻛﻨﺪ ﻗﻮﻝ ﻣﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ
ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺮﻯ ﺩﻫﻴﻢ ﺻﻔﺤﻪﺍﺵ ﺭﺍ
ﺑﻪ
ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﻳﻚ
ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺷﭙﺰﻯ ﻭ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻛﺎﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺷﺎﻧﺘﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﻫﺪﻳﻪ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ
ﺑﺎ
ﺷﻮﻧﺪ
ﻭ
ﻣﻼﻧﻴﺎ
ﻭ
ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻪ
ﺍﻳﻮﺍﻧﻜﺎ
ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺥ ﺳﻔﻴﺪ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻭﺟﻪ
ﺩﮔﺮ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ:
ﺍﺯ
»ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺑﺰﻧﻴﺪ!
ﺧﺎﺭﺟﻰﺍﺵ 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!

ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻧﺜﺮ:
ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﻛﻮﻫﻴﺎﻧﻰ
ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﺷﻌﺮ:
ﺳﺎﺭﺍ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ
ﺩﺑﻴﺮ
ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ:
ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻈﺮﻯ
ﺩﺑﻴﺮ ﻓﻨﻰ :ﺳﻴﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻃﺎﻫﺮﻯ

ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺑﺎ ﻧ
ﺸﺎﻧﻰ tanzym-irﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ!
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طرح استیضاح ترامپ دیروز با حضور گسترده
نیروهای گارد ملی در کنگره بررسی شد

استقرار  15هزار نیروی نظامی در واشنگتن برای تأمین
امنیت مراسم تحلیف ریاست جمهوری بایدن
افبیآی درباره حضور هواداران مسلح ترامپ در مراسم
تحلیف ریاست جمهوری بایدن هشدار داد

اعالم آمادهباش در  50ایالت آمریکا در پی افزایش
احتمال شورش مسلحانه هواداران ترامپ

شب بخیرآمریکا!

سرلشکر محمد باقری :دریای سرخ را مجددا ً
در منطقه گشت دریایی قرار میدهیم

صفحه 2

پس از توقیف نفتکش کرهجنوبی در خلیج فارس
سئول برای آزادسازی منابع ارزی مسدودشده
ایران ،واشنگتن را تحت فشار قرار داده است

کره     در   اضطرار!
حساب ویژه روحانی روی آزادسازی
 7میلیارد دالر برای کاهش نرخ دالر
صفحه 2

گزارش «وطن امروز» از ادامه تناقضگوییهای
دولتیها درباره خاموشیهای اخیر

معادله خاموشی
هشدار متخصصان و کارشناسان نسبت به
سوءمدیریت دولت در کنترل آلودگی هوا

خاموش نکنید ،تعطیل کنید!
صفحات 3و4

در ستایش گلمحمدی که فوتبال را روی اصولش
بازی کرد اما تاوان گل نزدنهای تیمش را داد

اصولی مثل یحیی
صفحه 6

گفتوگو

امهال ربوی تسهیالت
نظام بانکی

حجتاالس�لام والمس��لمین جواد عبادی،
کارشناس ارشد فقه بانکی اظهار داشت :بر اساس
تحقیقات میدانی متقن به این نتیجه رسیدیم که
بیش از  ۹۵درصد امهالهایی که در نظام بانکی
صورت میگیرد ،به صورت ربوی است.
وی در گفتوگ��و با «وطن امروز» گفت :اگر
بانکها به تمام آنچه در «آییننامه وصول مطالبات
غیرجاری» که مورد تایید ش��ورای فقهی بانک
مرکزی قرار گرفته و توسط بانک مرکزی نیز ابالغ
شده ،عمل میکردند شاهد گسترش ربا در کشور
نبودیم .حجتاالسالم عبادی افزود :بانک مرکزی
نسبت به عملکرد بانکها در این زمینه حساسیت
کافی نشان نمیدهد و شورای فقهی بانک مرکزی
هم ابزار کافی را برای نظارت و ملزم کردن بانکها
در جهت رعایت قانون ندارد.
م��درس فقه بانک در ادامه گف��ت :از عوامل
کها
ورشکس��تگی بنگاههای اقتصادی که از بان 
تسهیالت دریافت کردهاند ،این است که برخی
بانکها در دریافت جریمه تأخیر ،قانون تسهیم
بالنس��به را رعای��ت نمیکنن��د و ای��ن موجب
ورشکستگی فعاالن اقتصادی میشود .توضیح
اینکه اگر تس��هیالتگیرنده به هر دلیلی نتواند
اقس��اط خود را بهموقع پرداخ��ت کند ،مطابق
قانون بانکها از او جریمه تاخیر دریافت میکنند.
وی تش��ریح کرد :قانون «تس��هیم بالنسبه»
میگوید بانکها باید هر گونه قس��ط یا اقساط
دریافتی بعدی را به  ۳قسمت تقسیم کنند؛ اصل
مبلغ تسهیالت و سود تسهیالت و جریمه تأخیر.
در حالیکه برخی بانکها نرمافزار حسابداری خود
را طوری تنظیم میکنند که از هر گونه قسط یا
اقساط دریافتی ،ابتدا جریمهها را بردارد و بعد از
اینکه جریمهها تمام شد مبلغ تسهیالت و سود
را محاس��به کنند .کارش��ناس فقه بانکی اظهار
داش��ت :همین موضوع موجب میشود افرادی
که چند قسط تاخیر داشته باشند ،پرداختهای
بعدی آنها به عنوان جریمه لحاظ شود و دوباره
آن اقساط هم به تاخیر افتاده و مشمول جریمه
میشود به طوری که گاهی تسهیالتگیرنده حتی
 ۳برابر مبلغی که از بانک دریافت کرده است را
به بانک برمیگرداند ولی باز هم تسهیالت تسویه
نمیشود و هنوز به بانک بدهکار است .وی افزود:
از دیگر عوامل ورشکستگی فعاالن اقتصادی که
از بانک تسهیالت دریافت کردهاند این است که با
وجود اینکه عنوان تسهیالت مواردی نظیر مضاربه
یا مشارکت مدنی است اما به مقتضای شرعی و
قانونی این قراردادها از سوی بانک عمل نمیشود.
عبادی ادامه داد :برای مثال وقتی بانک به یک
فعال اقتصادی تسهیالت مضاربه پرداخت میکند،
مفهومش این است که تسهیالتگیرنده ...
ادامه در صفحه 6

صفحه 7

شمشیر داموکلس دموکراتها روی سر ترامپ

آنچه مردم آمریکا از مراسم تحلیف ریاستجمهوری انتظار دارند :جنگ نابرابر داخلی
ثمان�ه اک�وان :م��ردم آمریکا و
یادداشت
رسانههای این کش��ور در دوره
زمانی تبلیغات انتخاباتی ،نگران این مس��اله بودند که
شکاف اجتماعی و تنفری که در بین گروههای 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
انجیلهای موجود ،ترجیح داد به کتاب مقدس آبراهام
لینکلن قس��م بخورد ،به این نتیجه رس��یده بودند که
احتماال او میدانس��ت قرار است «رئیسجمهور جنگ
داخلی» در آمریکا باشد .اما آیا با مشخص شدن نتایج
انتخابات ریاستجمهوری 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 دموکراتها
و رسانههای جریان اصلی این کشور به اضافه شبکههای
اجتماعی ،نشان داد چندان هم نمیتوان بر ایجاد جنگی
داخلی و تمامعیار در داخل آمریکا تاکید کرد ولی این
پیشبینی میتواند بهسرعت به حقیقت تبدیل شود.
احتماالت و اطالعات موجود نشان میدهد اگر جنگ
داخلی هم در میان نباشد ،احتمال درگیریهای شدید در
واشنگتن وجود دارد و تالش دموکراتها برای بازداشت
تمام کس��انی که در حمله به کنگره دست داشتند یا
خط و نشان کشیدن رسانهها برای معترضان به نتیجه
انتخابات در همین راستا ارزیابی میشود.
دموکراتها و سازمانهای اطالعاتی ـ امنیتی آمریکا
راهکاره��ای متعددی ب��رای پایان دادن ب��ه اعتراضات
پس��اانتخاباتی در آمریکا به کار بردهاند .مس��دود کردن
حس��ابهای کاربری رئیسجمهور آمریکا و حامیان او
که حاال تعداد اکانتهای حذفشدهشان به حدود 750
هزار نفر میرسد ،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 تجمعکنندگان

تا پایان عمر نمیتوانند در مشاغل دولتی مشغول به کار و
فعالیت شوند ،یا در نهایت حتی تروریست خواندن آنها هم
تاکنون نتوانسته مانع برنامهریزیهای بعدی برای اعتراض
به نتایج انتخابات در آمریکا باشد .روز گذشته رسانهها خبر
دادند مسؤوالن امنیتی و اطالعاتی به مجلس نمایندگان
آمریکا هشدار دادهاند احتماال با  ۳موج دیگر از اعتراضات
حامیان ترامپ مواجه خواهند شد و حتی احتمال میرود
تعدادی از نمایندگان مجلس و سنا در روز مراسم تحلیف
بایدن ترور شوند!
احتمال ترور و ساقط کردن کنگره!

بر اس��اس گزارش هافینگتونپس��ت ،پلیس کنگره
دوشنبهش��ب درباره  ۳برنامهریزی اصلی برای حمله به
کنگره و نمایندگان آن به مجلس نمایندگان هشدار داد.
پلیس کنگره هش��دار داد احتمال میرود در روز مراسم
تحلیف بایدن ۳ ،س��ناریوی احتمالی از س��وی حامیان
ترامپ اجرایی شود؛ نخستین سناریو ،بزرگترین تجمع
معترضان مسلح در واشنگتن است که به قول مسؤوالن
امنیتی کنگره در طول تاریخ آمریکا بیسابقه خواهد بود
و احتماال منجر به درگیری و خونریزیهای شدید خواهد
ش��د .این تجمع آنطور که حامیان ترامپ در شبکههای
اجتماعی مطرح کردهاند و البته پستهای مربوط به آن با
سرعت تمام از این شبکهها حذف شد ،احتماال  17ژانویه
یعنی  3روز قبل از برگزاری مراسم تحلیف در واشنگتن
انجام میشود 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 سازمانهای اطالعاتی آمریکا
هشدار دادهاند احتماال به زدوخوردهای جدی در واشنگتن
منجر خواهد شد .سومین احتمال که از نظر پلیس کنگره،
خطرناکترین احتمال در این باره است ،شامل محاصره
ساختمان کنگره ،کاخ سفید و دیوان عالی آمریکا توسط
کس��انی اس��ت که  3نفر از اعض��ای دموکرات مجلس

نمایندگان آنها را شورشیان خواندهاند .آنها گفتهاند احتماال
این افراد مانع ورود مردم یا نمایندگان کنگره به مراسم
تحلیف بایدن شده و احتمال میرود تعدادی از نمایندگان
چه در ح��زب دموکرات و چه جمهوریخواه را نیز ترور
کنند .آنها در عین ح��ال این احتمال را مطرح کردهاند
که این شورشیان با ترور دموکراتها به دنبال در اکثریت
قرار دادن جمهوریخواهان و کنترل اوضاع کشور توسط
این افراد شوند .خبرنگار هافینگتونپست بعد از این جلسه
 که پشت درهای بسته برگزار شده است -با نمایندگاندموکراتی که در این جلسه حضور داشتند گفتوگو کرده
و نوشته همه آنها بشدت نگران آینده سیاسی و امنیت
آمریکا بودهاند .مسؤوالن امنیتی حاضر در جلسه نیز در
عین ح��ال به نمایندگان گفتهاند نباید اطالعات زیادی
درباره این نقشههای سهگانه در اختیار رسانهها 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 نقشهها و زمان برگزاری این تجمعات نیز اطالعاتی
در اختیار رس��انهها قرار ندهند .یکی از اعضای دموکرات
مجلس نمایندگان در این باره تاکید کرده است« :تعدادی
از سایتها و شبکههای اجتماعی که مشغول اطالعرسانی
به شورش��یان بودهاند ،مسدود و جلوی فعالیت رسانهای
آنها گرفته شده است اما رهبران این شورش سعی دارند
اطالعات این تجمعات را این بار با خبرسازی در رسانههای
اصلی به اطالع مردم برسانند».
دموکراتها بعد از این جلسه خواهان حضور دهها هزار
نیروی مسلح در واشنگتن برای مقابله با این افراد شدهاند.
رسانهها روز گذشته نیز خبر دادند هماینک نیز  15هزار
نیروی گارد ملی در واشنگتن حضور دارند و تمدید وضعیت
اضطراری در واشنگتن نیز میتواند به نیروهای امنیتی
برای کنترل اوض��اع کمک کند .گرچه پلیس افبیآی
و س��ازمانهای اطالعاتی آمریکا در حال امنیتی کردن
فضای واشنگتن برای انتقال مسالمتآمیز قدرت هستند

اما شبکههای اجتماعی نیز از جنبش خفه کردن صدای
معترض��ان دور نماندهاند .تا به ح��ال حدود  10پلتفرم
شبکههای مجازی ،اکانتهای ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا
را برای جلوگیری از شورش و اعتراضات بعدی بستهاند و
روز گذشته نیز یوتیوب اعالم کرد تا زمان برگزاری مراسم
تحلیف ،اکانت رئیسجمه��ور آمریکا را تعلیق میکند.
هواداران ترامپ حاال با بسته شدن راههای ارتباطیشان
در شبکههای مجازی آمریکا به سمت شبکههای اجتماعی
خارجی مانند تلگرام هجوم بردهاند و تنها در عرض 72
ساعت 25 ،میلیون کاربر دیگر به این شبکه اضافه شدهاند.
ش��بکه خبری س��یانان به نقل از کارشناسان و
تحلیلگران خود س��عی دارد اینگون��ه وانمود کند که
حامیان ترامپ -که حاال جمعیتشان حدود 75میلیون
نفر است -چندان هم در سالهای آینده محلی از اعراب
در سیاست این کشور نخواهند داشت .آنها عنوان کردهاند
یکچهارم مردم آمریکا از نیکسون نیز در زمان استیضاح
و کنارهگیری از قدرت دفاع میکردند و حامی او بودند.
با این حال تحرکات حامیان نیکس��ون را نمیتوان به
تحرکات حامیان ترامپ نزدیک دانست و طرفدارانی که
با در خطر قرار دادن جانشان بدون هیچ چهره و نقابی،
ساختمان کنگره را به اشغال خود درمیآورند ،احتماال
از انجام تحرکات بعدی در این زمینه نیز ابایی ندارند.
شمشیر داموکلس استیضاح

راه دیگر دموکراتها برای برخورد با ترامپ و حامیانش
به نقطه صفر مرزی رساندن شخصیت او در تأمین امنیت
ملی آمریکاست .آنها میخواهند 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
میدهد .این شخصیت را پیش از این در طول دوران 4
ساله ریاستجمهوریاش 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 اصالحیه  25قانون 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 قطعنامهای
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 رئیسجمهور نتواند به فعالیتش
در کاخ سفید ادامه داده و به وظایفش بپردازد وجود ندارد.
دموکراتهای کنگره که حاال هم مجلس نمایندگان را
در اختیار دارند و هم سنا ،به دنبال جدیتر کردن مساله
استیضاح ترامپ هستند .آنها مفاد استیضاح را آماده و تیم
اس��تیضاح را نیز معرفی کردهاند و در همین حال اعالم
کردهاند 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 اعالم کرده بود ،دموکراتها س��عی دارند
بررس��ی استیضاح در مجلس سنا را به زمانی نامعلوم
موکول کنند .آنها عنوان کردهاند احتماال محاکمه ترامپ
در سنا بعد از  100روز اول دولت بایدن انجام میگیرد
یا شاید این زمان باز هم تمدید شود .این کار معنایی
جز نگه داشتن شمشیر داموکلس استیضاح باالی سر
ترامپ نیس��ت و دموکراتها 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
جمهوریخواهان در انتخابات  2024بگیرند.
نگاهی به نقش��ههای دموکراته��ا و در عین حال
آرای��ش نظامی گاردهای ویژه در واش��نگتن برای روز
تحلیف نشان میدهد تا روز چهارشنبه اول بهمن ماه/
 20ژانوی��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 میکند
که نه تنها خود را ابرقدرت اصلی جهان ،بلکه صاحب
دموکراسی و رواجدهنده آن در جهان میداند!
در شبکههای اجتماعی
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