
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا، با حفظ سمت ریاست 
جمهوری ونزوئال را پذیرفت. ترامپ دیشب به عنوان پانصد و چهل و 

دومین رئیس جمهور ونزوئال سوگند یاد کرد.
در این مراس��م خودش، سِگ همسرش، پسِر س��گش و جان بولتون 

حضور داشتند. 
گفتنی است تا قبل از این پانصد و چهل و یک نفر در اقصی نقاط دنیا به 

عنوان رئیس جمهور ونزوئال سوگند یاد کرده بودند.
تا لحظه ن��گارش این مطلب تعداد رؤس��ای جمهوِر س��وگندیادکرده 
به 2200 نفر رس��یده و ش��نیده ش��د که تعدادی از موجودات فضایی 
از س��یاره های نپتون و پلوتون و خارج از منظومه شمس��ی نیز خود را 

رئیس جمهور ونزوئال خوانده اند.
   تحویل رایگان رئیس جمهور دِر منزل

دونالد ترامپ که پیش از این برای قبول ریاست جمهوری کشور فرانسه 
نیز اعالم آمادگی کرده بود، حاال کش��ور ونزوئال را برای انتقال دانش 
و تخصص مدیریت خود انتخاب کرده است. ترامپ اعالم کرد حاضر 
است امر ریاست در تمام کشورهای دنیا را به صورت کنترات بر عهده 
بگیرد و در همین راستا از پوستر تبلیغاتی خودش رونمایی کرد که در آن 
با شعار »سوز میاد درو ببند« ریاست جمهوری کل دنیا را شایسته خود 
دانسته است. وی در توئیتی که جمعه شب منتشر کرد، نوشت: کمپانی 
ترامپ حاضر است ریاس��ت را در هر نقطه از دنیا در کمترین زمان و با 
بهترین کیفیت بر عهده بگیرد و شما را از شِر مسئوالن زائد خالص کند. 
برای سفارش رئیس جمهور همین االن با شماره های زیر تماس بگیرید 

تا رئیس جمهور خودتان را دِر منزل تحویل بگیرید.
  مکرون: همه آزادند

در همین زمینه امانوئل مک��رون در اظهارنظری درباره به رس��میت 
ش��ناختن مدعیان ریاس��ت جمهوری ونزوئال گفت: درست است که 
ونزوئال یک کشور است ولی دلیل نمی ش��ود فقط یک رئیس جمهور 
داشته باشد، کشور این همه جمعیت دارد و آنها هم دل دارند. همه مردم 
آزادند که رئیس جمهور باشند، چه اشکالی دارد؟ اصاًل شعار ما این است: 

هر ونزوئالیی یک رئیس جمهور!
 ترامپ: دیگر سوگند نخورید

رئیس جمهور جدی��د ونزوئال در اولین اقدام نام این کش��ور را به ایالت 
ونزوئال تغیی��ر داد و آن را جزئی از خاک ایاالت متح��ده نامید. وی در 
توضیح این اقدام گفت: اینجوری راحت تره چون من از همان کاخ سفید 
می توانم ونزوئال را اداره کنم و اگر هم بخواهم رفت و آمد کنم هزینه اش 

کمتر می شود چون سفر داخلی است!
وی افزود: من همین جا از تمام رئیس جمهورهای قبلی ونزوئال تشکر 
می کنم که در این مدت کوتاه ولو برای چند ثانیه این پست را داشتند و 
خواهش می کنم از االن به بعد کسی سوگند ریاست جمهوری نخورد 

چون من خودم هستم و دیگه بسه.
  سیا ما را پیچاند

رئیس جمهور مشترک امریکا و ونزوئال درباره سؤالی مبنی بر دخالت 
سیا در تحوالت اخیر ونزوئال گفت: نخیر، ما رفتیم دِم خانه سیامک ولی 
مادرش گفت او خوابیده است و ما را پیچاند، بنابراین سیا اصاًل توی این 

قضیه نقشی نداشت و با ما نیامد.
وی در واکنش به خبرنگاری که او را رئیس جمهوِر خودخوانده نامیده 
بود گفت: من خودخوانده نیستم، خودکرده هستم چون خودم، خودم را 
رئیس جمهور کرده ام و خودکرده را تدبیر نیست اما خودخوانده را تدبیر 

هست. بنابراین دیگر این کلمه را نشنوم.
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این قانون بدآموزی دارد
آوردن از کجا

روزنامه آفتاب یزد از قول نعمت احمدی نوش��ت: »خوشبین نیستم«. 
بحث درباره قانون اعاده اموال نامشروع مسئوالن بود که این کارشناس 

حقوقی مراتب بدبینی خود را اظهار کرد.
اتفاقًا ما هم خوش��بین نیس��تیم. دکتر احمدی حتم��ًا از دید حقوقی 
خوشبین نیست، ولی ما از ابعاد دیگر هم خوشبین نیستیم. یکی اینکه 
اجرای این قانون بر خالف سال های اول انقالب پیچیدگی هایی دارد. 
فرض بفرمایید ما یک مسئول فعلی را بیاوریم و از او بپرسیم »از کجا 
آورده ای؟« اواًل یک نفر باید از خود ما بپرس��د آن مسئول را »از کجا 
آورده ایم؟« ثانیاً ممکن است جواب دهد: »من ژن خوب داشتم، پولدار 

شدم.«
حاال باید برویم ژن این مس��ئول را بررسی کنیم تا بفهمیم خوب بوده 
یا نبوده. کار به آزمایش ژنتیک و مس��ائل وراثتی می کش��د و پیچیده 

می شود!
حاال بر فرض که معلوم شد حق با ایشان است و ژِن خوب داشته. بعدش 
باید بفهمیم نحوه کسب درآمد از ژِن خوب چگونه است؟ آیا ژن داران 
ژن هایشان می فروشند؟ مظنه ژن چند است؟ حساب و کتابش چطوری 
است که طی چند س��ال آدم را از این رو به آن رو می کند؟ بعد کشف 
می کنیم که یک جاهایی به نام »ژن داری« هست که مرکز پرورش 
و نگهداری از ژن ها اس��ت و از افراد ژن گیری می کند. خالصه کار به 

جاهایی می کشد که عقِل ژن هم به آن نمی رسد!
نکته دیگر اینکه حاال اگر قبول کنیم که بعضی از مس��ئوالن راه های 
خاصی برای پولدار ش��دن پیدا کرده اند، چرا باید کاری کنیم که بقیه 
هم از راه و روش شان س��ردربیاورند؟! وقتی از طرف بپرسیم »از کجا 
آورده ای؟« و او هم صادقانه پاس��خ دهد خب چهار نفر دیگر هم این 
چیزها را ی��اد می گیرند! خوبیت ن��دارد. به نظر ما اج��رای این قانون 

بدآموزی دارد.
به خاطر جمیع این مشکالت ما خوش��بین نیستیم. ولی خوش نشین 
هستیم! امیدواریم این قبیل اقدامات، خوش نشینی مسئوالن عزیزمان 
را هم منقص نکند و آنان را بدبین نکند. بد به دلشان راه ندهند و با خیال 

راحت به آوردن از کجا ادامه دهند.

چواد تک جو / فارس
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ترامپ، سخنران راهپیمایی 22 بهمن
»رئیس جمهور امریکا به زبان فارسی توئیت کرد: ایران در 40 سالگی شکست خورده 

است.«
دونالد ترامپ افزود: ایرانی ها بدجوری شکست خورده اند تا جایی که زبان مادری خود 

را فراموش کرده و به سایر زبان ها توئیت می کنند.
ترامپ افزود: همین چند روز پیش ایران 3 تا از ژاپن خورد. آیا این شکست نیست؟

وی افزود: من االن این حرف را زدم اما اگر صد سال دیگر هم از انقالب بگذرد باز پای 
حرف خودم هستم که ایران شکست خورده است. من از پا نمی نشینم و هر سال در دهه 
فجر می آیم یادآوری می کنم که ایران شکس��ت خورد! اگر اجازه بدهند خودم می آیم 
تهران و در راهپیمایی 22 بهمن س��خنرانی می کنم و در حض��ور میلیون ها نفر تأکید 

می کنم که ایران شکست خورده است تا بفهمند من ترسی ندارم.

زنگنه: اروپا رد تماس داد

»وزیر نفت در نشست خبری با اشاره به اینکه اروپا برای خرید نفت جواب تلفن ما را هم 
نمی دهد، گفت: اروپایی ها عماًل مجوز خرید نفت از ایران را دارند و ما بار ها با آنها تماس 

گرفته ایم، اما جواب تماس ما را نمی دهند.«
ژنرال بیژن زنگنه افزود: ما خیلی تالش کردیم، پیامک فرستادیم، با شماره ناشناس 

زنگ زدیم، در اینستا و تلگرام و بقیه جاها پی ام دادیم ولی ما را پیچاندند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه چرا نرفتید زنگ خانه ش��ان را بزنید؟ افزود: اتفاقًا 
عراقچی را فرس��تادیم رفت زنگ زد، ولی موگرینی از توی آیف��ون گفت اروپا خواب 
است بعداً بیایید. بعداً هم رفتیم مکرون از توی بالکن دست تکان داد و گفت اروپا رفته 
سِرکوچه االن برمی گردد. ولی هر چه ایستادیم برنگشت در حالی که از پشت پنجره شان 

صدای مهمانی و بزن و بکوب می آمد. خالصه اینکه ما را پیچاندند.
زنگنه افزود: االن هم گوشی اش را خاموش کرده ولی  به محض اینکه روشن کند همه 
تحریم ها، تأکید می کنم همه تحریم ها از لحظه روشن شدِن گوشی به طور کامل لغو 

می شود. تعلیق نه ها، لغو. یعنی لغِو لغو.

 عبدالمهدی: ترامپ سخنانش را پس بگیرد

»نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای 
مسلح عراق از دونالد ترامپ خواست 
سخنان اخیر خود مبنی بر استفاده از 
عراق به عنوان پایگاه برای زیرنظر 

داشتن ایران را پس بگیرد.«
عادل عبدالمهدی افزود: س��خنان 
وی را به صورت بسته بندی شده و 
وانکرده پس فرستادیم و ترامپ هم 

باید پس بگیرد.
عبدالمهدی با اشاره به اینکه کشور ما 
مثل یک جعبه است، جعبه پرجواهر 
و حیف که هرکس به دستش افتاد 

آن را زد و شکست، افزود: حاال هم ما سخنانش را وانکرده پس می فرستیم.
وی افزود: آقای ترامپ حاال که دارید می روید پشت سرتان در را ببندید.

 جهانگیری: مردم ایران! ناراحتم

»معاون اول رئیس جمهور در مراسمی گفت: ما از فساد موجود در کشور ناراحتیم.«
دکتر اسحاق جهانگیری افزود: مردم ایران یادتان هست...؟

جهانگیری ضمن دس��ت بردن در جیب کتش افزود: اگر یادتان نیست یادتان بیاورم، 
انشایش هم موجود است.

وی افزود: ناراحتی من به حدی است که حتی در جشن تولدم هم دل و دماغ نداشتم و 
به من خوش نگذشت.

 ظریف: جوهرهای اضافی را جمع کنید

»وزیر امور خارجه گفت: توافق با امریکا ارزش جوهر مصرف کردن را ندارد.«
محمدجواد ظریف افزود: به همین خاطر ما توافق هسته ای را با مداد نوشتیم که جوهر 

مصرف نشود.
ظریف افزود: نمی دانم چرا بعضی از کشورها و افراد باز هم دنبال توافق و مذاکره با امریکا 

هستند. فکر می کنم این ها جوهر اضافی دارند و نمی دانند چطور مصرفش کنند.
وی افزود: اگر جوهرهای اضافی از سطح کشور و منطقه جمع آوری شود مشکالت ما 

هم حل خواهد شد و دیگر شاهد توافق جدیدی نخواهیم بود.
الزم به ذکر است اخیراً اروپایی ها توافق جدیدی را با یک ناِم باکالِس خارجکی پیشنهاد 
کرده اند ول��ی وزارت خارجه ما نپذیرف��ت و اعالم کرد تنها در صورتی که خودش��ان 

جوهرش را بدهند قبول می کنیم.

اوضاع پرثبات
»وزیر اقتص��اد و دارایی گف��ت: از وضع متالطم عب��ور و به اوضاع پرثب��ات اقتصاد 

رسیده ایم.«
دکتر فرهاد دژپسند که متوجه ش��د مردم دارند خیره نگاهش می کنند، افزود: نه، نه، 

نگران نباشید، از اوضاع پرثبات هم عبور خواهیم کرد!
وی افزود: گویا اوضاع پرثبات، دارد مردم را خیلی بیشتر از وضع متالطم اذیت می کند، 

بنابراین یک کاری خواهیم کرد که عبور کنیم.

... وی اف��������������زود ...

ترامپ سوگند رئیس جمهوری ونزوئال را خورد

هرونزوئالیییکرئیسجمهور
هزاران نفر خود را رئیس جمهور ونزوئال خواندند

خودخوانده را تدبیر هست؟

گرانی گوش��ت ش��دت گرفته تا جایی ک��ه یکی از 
روزنامه ها نوشت: گوشت شش رقمی شد! در همین 
راستا دولت طرح فروش اینترنتی گوشت را آغاز کرد. 
ولی حاال چند نکته ابهام آلود درباره اینترنتی ش��دن 

صف گوشت در ذهن ما ایجاد شده است.
با وجود اینکه س��رعت اینترنت در کشور از قبل بهتر 
ش��ده ولی هنوز نمی دانیم این سرعت برای سفارش 
گوشت کافی است یا خیر؟ فرض بفرمایید شما یک 
شقه گوشت گوس��فندی دانلود می کنید، اگر سرعت 
کم شود و بین راه گوشت خراب شود چه؟ یا اگر ناقص 
دانلود شود و مثاًل یک ران گوسفند به دست شما نرسد 

چه کسی پاسخگوست؟!
اگر یک گله گوسفند برای دفاع از جان همنوعانشان 
س��ایت س��فارش را هک کنند چه پیش می آید؟ اگر 
انگشت یک نفر ناخودآگاه برود روی دکمه فیلترینگ 

و سایت مربوطه هک شود تکلیف چیست؟!
از سوی دیگر هدف مس��ئوالن از این طرح کاهش 
قیمت گوشت است ولی اگر شرکت های عرضه کننده 
اینترنت به این فکر بیفتند که حاال که گوشت شش 
رقمی از طریق اینترنت به دست مردم می رسد پس 
ما هم قیمت های مان را باال ببریم و سهم خودمان را 
برداریم، چه تمهیداتی اندیشیده می شود که به مردم 
فشار وارد نشود؟ مثاًل امکان دارد برای جلوگیری از 
این اتفاق، س��همیه اینترنت دولتی مخصوص خرید 
گوشت اختصاص دهیم و بین مردم توزیع کنیم. بعد 

مردم باید بروند در صف سهمیه اینترنت بایستند!
از این ها گذشته، آیا دادن چنین طرح هایی ارتباطی به 

وابستگی بیش از حد دولت محترم به فضای مجازی 
دارد؟ م��ن وقتی ای��ده توزیع گوش��ت در اینترنت را 

می شنوم در ذهنم دولت را مثل جوانی تصور می کنم 
که همیشه س��رش توی گوشی اس��ت و در فضای 
مجازی زندگی می کند! حتی وقت ناهار مادرش باید 
دایرکت بده��د که ناهار حاضر اس��ت و او هم جواب 
می دهد نمی توانم بیایم، غذایم را ایمیل کن plz! حاال 
هم مسئوالن عزیز برای حل معضل گوشت آستین ها 

را باال زده اند و چند تا کلیک مرحمت فرموده اند!
به جای این دردس��رها، به هم��گان توصیه می کنم 
که کاًل دوِر گوش��ت را با همه انواعش خط بکش��ند 
و کمی در رابطه ب��ا گیاهخواری مطالع��ه کنند. این 
حرف آخرمان ابداً شوخی و طنز نبود. جداً اگر خطرات 
گوش��ت خوردن را به صورت علمی بررسی کنیم و 
خطرات گوشت خریدن را هم؛ چشم مان را باز کنیم و 
ببینیم، می فهمیم قبل از اینکه گوشت بخوریم گوشت 

ما را می خورد!

Download Failed!
برای ارزان شدن گوشت کلیک کنید!

 عذرخواهی معاون نخست وزیر ژاپن
 به دلیل کاهش نرخ تولد!

تارو آس��و، معاون نخس��ت وزیر ژاپن، در خالل س��خنرانی در حوزه 
انتخاباتی خود در جنوب غ��رب ژاپن گفت: »افراد س��المند به دلیل 
چالش های جدید جمعیتی در کشور ۱2۷ میلیونی به طور ظالمانه ای 
مورد سرزنش قرار گرفته اند.« معاون ۷8 ساله که اتفاقًا وزیر اقتصاد 
نیز هست، افزود: »نباید افراد سالمند را مورد شماتت قرار داد و مقصر 
اصلی دانس��ت چراکه دلیل اصلی کاهش جمعیت زنانی هستند که 

بچه به دنیا نمی آورند.«
در پایان مراسم آقای آسو قصد داش��ت هاراگیری کند که اطرافیان 
مانع شدند و گفتند نکن! او هم گفت: به خاطر اینکه جمعیت از اینی که 

هست کمتر نشود فعاًل خودکشی نمی کنم!

با نوشابه
بیانیه اتحادیه اروپا، دیروز: اینستکس برای غذا و داروست.

محمدجواد ظریف، امروز: این س��از و کار محدود به غذا و 
دارو نیست.

اتحادیه اروپا، فردا: معذرت می خواهیم، اش��تباه از ما بود. 
اینس��تکس برای دارو و غذا و نوشابه اس��ت! ببخشید ما 
فراموش کردیم که غذا بدون نوشابه از گلو پایین نمی رود، 

حاال اصالح می کنیم!
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