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فناوری

تسنیم

سامسونگ جدید با باتری گرافنی عرضه می شود
شرکت سامســونگ مدتهاست که روی ســاخت باتری گرافنی کار
میکند و اخیرا ً پتنتی هم در این حوزه آماده عرضه دارد .این شــرکت
قصد دارد این فناوری گرافنی را جایگزین باتریهای یون لیتیم کند .با
اســتفاده از این فناوری میتوان شارژ باتریها را  ۴۵درصد افزایش داد.
به گزارش ستاد توسعه فناوری نانو ،استفاده از گرافن در باتری مزایای
دیگری نیز دارد؛ از جمله این مزایا میتوان به کاهش زوال باتری اشاره
کرد ،بهطوری که باتریهای حاوی گرافن دوام باالتری نسبت به باتری
یون لیتیوم دارند .گرافن دارای رسانایی باالیی است در نتیجه میتواند
هدایت الکتریکی در باتری را نیز افزایش دهد که با این کار شارژ باتری سریعتر اتفاق میافتد.
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ابداع داروی کاهش وزن بدون رژیم غذایی و ورزش

محققان استرالیایی به یک دارو دست پیدا کردهاند که با خاموش کردن
یــک ژن چاقی احتماال میتواند بــدون نیاز به تغییر در رژیم غذایی و
انجام ورزش ،موجب کاهش وزن شــود .به گزارش ایســنا و به نقل از
گیزمگ ،برای برخی از افرادی که خیلی چاق هســتند ،تمرین یا رژیم
غذایی الزم برای رســیدن به وضعیت قابل قبول ،بسیار سخت و حتی
در برخی موارد امکان ناپذیر اســت .اما یک امیــد تازه به وجود آمده
است .دانشمندان دانشگاه فلیندرز استرالیا در حال تالش برای توسعه
یک دارو هســتند که به افراد چاق اجازه میدهد کاهش وزن را بدون
ورزش و یا تغییر در رژیم غذایی خود تجربه کنند .پروفسور «دامین کیتینگ» سرپرست محققان دانشگاه فلیندرز استرالیا،
با شناســایی ژن مربوط به چاقی در جوندگان که به نام « »RCAN1شــناخته میشود ،شروع کرد .این تیم پس از آن
تعدادی موش را تغییر ژنتیکی دادند تا این ژن را از بدن آنها حذف کنند .این حیوانات سپس به نوبت تحت انواع مختلف
رژیمهای غذایی قرار گرفتند که از هشت هفته تا شش ماه متغیر بود .جالب اینکه در همه موارد ،حتی در هنگام خوردن
غذا با چربیهای زیاد ،هیچ یک از موشها افزایش وزن نداشتند.
محققان دریافتند که با حذف ژن  ،RCAN1بدن حیوانات در تبدیل چربی مضر سفید به چربی سالم قهوهای بسیار بهتر
عمل میکند .این اتفاق حتی زمانی که موشها در حال استراحت بودند نیز رخ میداد.
دانشمندان اکنون در حال تحقیق در مورد این هستند که آیا غیرفعال کردن ژن  RCAN1در انسان میتواند اثر مشابهی
داشته باشد یا خیر.

فیلم بازی
هشت نفرتانگیز
«هشــت نفرتانگیــز» عنــوان فیلمــی
ضد وســترن و معمایی به نویســندگی و
کارگردانــی کوئنتین تارانتینو اســت .در
این فیلم بازیگرانی همچون ســاموئل ال.
جکســون ،کرت راسل ،جنیفر جیسن لی،
والتون گوگینــس ،دمیان بیچیر ،تیم راث
و مایکل مدســن ایفای نقش میکنند .در
این فیلم انیو موریکونه ،آهنگســاز شــهیر
ایتالیایی ،برای چهارمین بار برای فیلمی از
تارانتینو موسیقی ساخته است.
داســتان فیلم در دوران پسا-جنگ داخلی
آمریــکا میگــذرد .زمانــی کــه جنگ و
جدلهای نژادی کماکان وجود داشــتند و داستان هشت فرد را تعریف میکند که در طی اتفاقاتی مجبور میشوند برای
مدتی در یک مهمانســرا در کنار هم بمانند که این مســئله باعث به وجود آمدن اتفاقات بسیار جالبی بین آنها میشود.
داســتان فیلم درباره مأمور چوبهدار سابقی است که یک خالفکار زن را برای دار زدن به شهر صخره سرخ میبرد و با یک
جایزه بگیر دیگر همسفر میشود .در بین راه فردی که ادعا میکند کالنتر جدید شهر صخره سرخ است هم با آنها همراه
میشود .به دلیل کوالک شدید این سه تن به همراه کالسکه چی مجبور به اقامت در خواربار فروشی بین راه میشوند۳ .
نفر مسافر و یک نفر مسئول نگهداری از خواربار فروشی از قبل رسیدهاند .مأمور دارزن اعتقاد دارد حداقل یک نفر این از
مسافران قبلی خواربار فروشی با خالفکار زن همکار است و میخواهد در موقعیت مناسب همه آنها را بکشد...

روزنامهبازی
روزنامه دیلی مایل
 6دسامبر 2013

«مرگ غول»؛ تیتر اول دیلی مایل درباره درگذشــت
نلسون ماندال بود .ماندال رهبر مخالفان نژاد پرستی در
آفریقای جنوبی و نخســتین رئیس جمهور این کشور
بود که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیده شد.
در زیر این تیتر آمده است« :غول بزرگی که به جهان
معنی بخشش را آموخت  ،در  95سالگی درگذشت».
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بازگشت آلودگی!

زینالعابدین رهنما؛ نویسنده و مترجم
زینالعابدیــن رهنما ( ۱۵آذر  ۱۲۷۳یا  ۱۲۶۹در کربــا  ۱۲ -تیر  ۱۳۶۸در تهران)
نویسنده ،مترجم ،روزنامهنگار و پژوهشگر اهل ایران بود .او در دهه  ۱۳۲۰مدیرمسئول
روزنامه ایران ،رئیس انجمن قلم ایران و از برجستهترین روزنامهنگاران ایران بود .رهنما
چندین دوره نماینده مجلس شــورای ملی ،وزیرمختار ایران در فرانسه و سفیر ایران
در کشورهای عربی نیز بودهاست .او به جز زبان فارسی ،به زبانهای عربی و فرانسوی
نیز تســلط داشت .او بیشــتر به خاطر دو کتاب پیامبر و حسین مشهور است .رهنما
پیش از کودتای  ۳اسفند  ۱۲۹۹و به قدرت رسیدن رضاشاه مدیر روزنامه ایران شد و
سپس به وکالت پنجمین دوره مجلس شورای ملی رسید .او بعدا معاون مخبرالسلطنه
(نخســتوزیر) شد و از ســال  ۱۳۰۸نمایندگی شهر ری را در دورههای هشتم و نهم
مجلس داشت .در سال  ،۱۳۱۴به دلیل نوشتن مقاالت انتقادی علیه رضاشاه و دودمان
پهلوی در روزنامه ایران ،در زندان قصر زندانی شــد .روزنامه او توقیف شد و اموالش را
مصادره کردند .با وساطت مخبرالسلطنه از زندان آزاد شد و تا شهریور بیست در عراق
و لبنان زندگی کرد .پس از پایان حکومت رضاشاه ،رهنما به ایران بازگشت و انتشار روزنامه را از سر گرفت .او در این دوره
وزیرمختار ایران در فرانســه و ســفیر ایران در چند کشورهای عربی شــد .رهنما همچنین قرآن را به زبان فارسی ترجمه
نمودهاست (چاپ  )۱۳۴۶که ترجمه او «از نظر توجه خاص به رعایت دستور زبان فارسی» قابل توجه است .از دیگر سوابق
اجرایی وی میتوان به ریاســت پردیس فارابی دانشگاه تهران اشــاره کرد .رهنما در سال  ۱۹۶۵نامزد جایزه نوبل ادبیات
گردید .جایزه نوبل در آن سال به میخاییل شولوخوف تعلق گرفت .زینالعابدین رهنما در تیرماه  ۱۳۶۸در تهران درگذشت
و در بهشت زهرا تهران آرامگاه خانوادگی شماره  ۴۵۸به خاک سپرده شد.

عبدالرحمن صوفی؛ ستارهشناس برجسته ایرانی
ابوالحســن عبدالرحمن صوفــی رازی در  ۹محرم  ۲۹۱قمری برابــر با  ۱۵آذر ۲۸۲
خورشــیدی و  ۷دسامبر  ۹۰۳میالدی (و به روایتی دیگر در  ۱۴محرم  )۲۹۱در شهر
ری زاده شــد .او استاد ریاضی و ستارهشــناس برجسته ایرانی سده چهارم بود که در
دوران دیلمیان در فارس میزیست و برای همیشه شیوه نگاه ما به ستارگان در آسمان
را تغییر داد و به عنوان یکی از ستاره شناسان با نفوذترین در جهان شناخته میشود،
او زندگی خود را به پیشبرد درک ما از ستارگان و صور فلکی اختصاص داد و مشاهدات
دقیق او پس از بیش از یک هزاره هنوز معتبر است .وی کتاب صورالکواکب را که نسخه
تصحیح شدهای از المجسطی بطلمیوس بود ،بر اساس مشاهدات رصدی خودش تألیف
کرد و در آن موقعیت ،رنگ و قدر  1081جرم ســماوی را توصیف کرد .وی نخستین
ستارهشناسی است که کهکشان آندرومدا را کشف و گزارش رصدی ابر ماژالنی بزرگ
را ثبت کرد .بدین ترتیب وی نخستین کسی است که گزارش رصدی کرههای آسمانی
خارج از کهکشــان راه شیری را ثبت نمود .صوفی همچنین کاربردهای بسیار زیادی
برای اسطرالب پیدا کرد که یافتههایش در آثار به جا مانده از او مکتوب باقی ماندهاست.
او در سال  ۹۸۴کتاب معروفش را که «صورالکواکب» نام دارد به رشته تحریر درآورد و در آن بسیاری از کارهایش را همراه
با تصویر تشریح کرد .در این کتاب او ستارگان را با نامهای عربیشان مشخص کرده و جدولی از قدرهای دقیق ستارگان
هر صورت فلکی و نمای صورت فلکی ارائه کردهاست .در توصیفات و تصاویری که از صورت فلکی آندرومدا کشیدهاست به
یک ابر کوچک اشاره نموده که در حقیقت همان کهکشان آندرومدا یا  ۳۱Mاست .البته ظاهرا منجمان اصفهانی سالها
قبل از صوفی به حضور آن «ابر» در صورت فلکی آندرومدا پی برده بودند .انجمن بینالمللی نجوم به پاس تجلیل از خدمات
علمی صوفی ،یکی از دهانههای ماه را به نام او ثبت نمود .این منجم بزرگ در  ۸محرم سال  ۳۷۶هجری قمری برابر با ۲۵
مه  ۹۸۶میالدی در شهر شیراز دیده از جهان فروبست و در همان شهر به خاک سپرده شد.

طنز

پیشنهاد

جواد لگزیان

قرهالعين

يكي از شخصيتهاي تاريخي كه تا كنون چهرۀ واقعي او به درستي شناخته نشده ،ام السلمۀ برغاني ملقب به
طاهرۀ قرةالعين اســت .شگفت انگيز است كه در مورد بسياري از وقايع سرگذشت وي و از جمله :نام حقيقي،
تاريخ تولد ،تاريخ عزيمت ،چگونگي كشته شدن و محل دفن وي دانستههاي روشني وجود ندارد و منابع موجود،
اطالعات يكســاني را در اين خصوص ارائه نکردهاند كه همين مســاله ،باعث شده است چهرۀ واقعي او بيشتر
در غبار ابهامها ،افســانهها و دروغها پنهان گردد.كتاب حاضر كاملترين و جامعترين اثر در خصوص قرةالعين
محسوب ميشود كه در آن عالوه بر شرح حال ،اشعار وي نيز به چاپ رسيده است.
كتاب «قرةالعين :زندگي ،عقيده و مرگ» ،در  274صفحه به قطع وزيري ،جلد گالينگور را انتشــارات علمي
رهسپار بازار كتاب كرده است.

حرفهايي كه ندارم

«رو بر ميگردانم و جستجو ميكن م/حرفهايي را كه براي گفتن نداشتها م/و فكر ميكنم به زوال/.كاش ميشد
ت/تا كه هرگز دستش نرسد به من و به ت و/كاش ميشد با
كه زوال را/در تاريخي ســپري شــده محبوس ساخ 
ت/تا
ن/به ديروز رفت و باري ديگر فكر كرد به امرو ز/و شــوق را در چشمانت كاش 
كلمات گم شــده و ســرگردا 
دوباره تماشا كني درخت را/و رويش كلمه را بر شاخهها/به انتظار بنشيني/.حرفها از سرم گريختهان د/و هوا از
پيرامونم/.فكر ميكنم به صدايي بي هوا/كه در گلو متورم ميشو د/و راهي به سوي تو نميياب د/بيصدا و بيهوا
ت/و تنم در توفان هزاران حرف/حرفهايي گمشده/،حرفهايي كه براي تو ندار م/تا
/پايم در غلظت كلمه ســ 
بيقراريات را به قرار وادار م/تا تســليم را عقب نشان م/تا تو را به تماشا وادار م/تا زوال را پس زن م/و باري ديگر به
فردا فكر كنم ».شعرهاي افسون فروغي پور آمده اند از اميد بگويند حتي وقتي ابرهاي خاكستري اندوه سنگين
نشسته اند روي ايوان آبي خانه تنهايي مان...
مجموعه شعر «حرفهايي كه ندارم» سروده افسون فروغي پور را انتشارات اختران در 136صفحه رهسپار بازار كتاب كرده است.

بهار زندگی دوشیزه جین برودی

«جنی آن موقع بهخاطر زیباییاش مشهور بود ،و صدای شیرینی داشت ،طوری که آقای لوتر که برای تدریس
آواز به کالس آنها میآمد ،موقع خواندن «بیا ببین که بهار زریندل »...با تحسین نگاهش میکرد…».
رمان ،سرگذشــت شش شاگرد مدرسهای را در ادینبورو ،تحت سرپرستی دوشیزه جین برودیِ روایت میکند.
جین برودی سعی دارد به آنها اندیشه های متفاوت خود را تدریس کند اما ....
اسپارک در طول دورهی طوالنی فعالیت حرفهای برندهی جوایز و افتخارات ادبی بسیاری شد .در سال 1993
اســپارک به مقام بانوی امپراتوری بریتانیا ،و فرماندهی ادبیات و هنرها (فرانســه) رســید و در  1997برندهی
جایزهی ادبی دیوید کوهن انگلستان برای یک عمر فعالیت ادبی شد .رمانهای اسپارک هم روانشناسانه و هم
هستیشناسانه هستند.معروفترین و پُرافتخارترین رمان میوریل اسپارک بدون شک «بهار زندگی دوشیزه جین
برودی» است که در سال  1961چاپ شد و براساس آن سریال و فیلم سینمایی ساخته شد .انتشارات افراز رمان «بهار زندگی دوشیزه
جین برودی» نوشته میوریل اسپارک با ترجم ه الهام نظری را در قالب  168صفحه در  1100نسخه منتشر کرده است.

خبر

ادامه از صفحه 2

چهرهها

خوشا آنان که زودتر از همه به سایه خدا روند
آنها که وقتی با حق روبرو شوند آن را بپذیرند کسانی که
برای مردم همان حکم کنند که برای خویش کنند.
(نهجالفصاحه)

امیدواریم شهردار جدید با تمام وجود
در خدمت مردم به ویژه مناطق محروم تهران باشد

فياض خطاب به فرماندار تهران و اعضای شورای شهر و مجلس شورای اسالمی با تاکيد بر اينکه درآمدهای فعلی شهرداری تهران نسبت
به قبل کاهش پيدا کرده است ،افزود :گاهی با برخی کارهای کوتاه مدت میتوان تفسيرات بزرگی را رقم بزنيم؛ لذا بايد در مورد مترو اين
منطقه اقدام جدی انجام شود .در ادامه افشين حبيب زاده عضو شورای اسالمی شهر تهران گفت :تمام دغدغه ما در شورای شهر رسيدگی
به مسائل و مشکالت مردم تهران است.البته اين مشکالت در حدی گسترده است که حل يکباره همه آنها امکان پذير نيست.
سپس پروانه مافی نماينده مردم تهران در مجلس گفت :هر چه نسبت به خدماتی که به ما داده میشود شاکر باشيم قول قرآن کريم است
که اين نعمتها زياد میشود و هرچه با عصبانيت فرياد بزنيم کفران نعمتها را کنيم برابر آنچه که خداوند متعال گفته است نعمتها از ما
گرفته میشود .وی افزود :در منطقه  18با وجود شهرداری کارآمد و پيگير ،مشکالت اهالی منطقه احصا شده و بسياری از آنها حل و فصل
شده است که میتوان به ساماندهی منطقه تقی آباد اشاره کرد .اين منطقه با برنامهريزی و تالش دلسوزانه و همکاری فرمانداری و ساير
دستگاهها ساماندهی شد.
نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی خطاب به شهردار منطقه  18گفت :اهالی منطقه  18نسبت به دو پروژه اين منطقه با عنوان
 ۶٧متری شهيد بروجردی و پروژه بهار که  ٩سال است به اتمام نرسيده ،اعتراض دارند.اين اعتراض به حق است و بايد اين موضوع به طور
جد پيگيری شود .وی در بخش ديگری از صحبتهای خود به موضوع بازنگری طرح تفصيلی اشاره کرد و افزود :بازنگری طرح تفصيلی شهر
تهران توسط شورای شهر و شهرداری در حال پيگيری است.لذا برای مشکالت اهالی منطقه  18در اين برهه زمانی بايد نسبت به تدقيق
طرح تفصيلی در اين منطقه توجه ويژهای داشته باشيم.
وی ادامه داد :محله يافتآباد  10سال است که فاقد بازار ميوه و ترهبار است .نياز است که شهردار اين منطقه اين موضوع را پيگيری کند
و مردم منطقه نيز از اين نعمت بهرهمند شوند .سپس عليرضا محجوب ،نماينده مردم تهران در مجلس گفت :يکی از وظايف نمايندگان
مجلس نظارت بر عملکرد مســئوﻻن است و قطعا يکی از فايدههای اصلی اين جلســات آگاهی از درخواستهای مردم و انعکاس آنها به
مســئولين کشــوری است .وی افزود :در هر موردی که بدانيم کمبودی وجود داشته و مدير يا مسئولی کم کاری انجام میدهد با جديت
رسيدگی کرده و با جديت به مسئول خاطی انجام صحيح وظايفش را تذکر میدهيم .در اين مسير مهم ترين نقش را مردم دارند که بايد
مشکالت را به گوش ما برسانند.
در پايان دکتر مصطفی کواکبيان نماينده مردم تهران ،ری ،شميرانات ،اسالمشهر و پرديس با اشاره به برخی حواشی و جوسازیهای پيش
آمده در جلسه گفت :نظر مردم همواره برای ما مهم است ،البته فاصله زيادی با کشورهای دموکراتيک اروپايی داريم که برای مثال در مورد
مسئلهای چون بريدن شاخ گاوها همه پرسی برگزار میکنند و به نظر مردم تا اين حد اهميت میدهند.
وی افزود :در  40سال گذشته تشکيل چنين جلساتی باحضور نمايندگان مجلس شورای اسالمی و اعضای شورای اسالمی شهر تهران و
فرمانداری در ميان مردم بی سابقه است ،بنابراين بايد با انصاف نسبت به عملکرد مسئولين قضاوت کرد.
نایب رئيس مجمع نمايندگان تهران گفت :مذاکرات مجلس را گوش کنيد؛ بيشترين فرياد را در نقد سياستهای دولت و وضعيت فعلی
ما سر ميدهيم که به اين دولت رای داديم و هم سو با آن شناخته میشويم .محکوم کردن نمايندگان به سکوت در برابر دولت و وضعيت
گرانی و شرايط بد اقتصادی به دليل عدم اطالع کامل از مذاکرات مجلس شورای اسالمی است.
دکتر کواکبيان تصريح کرد :يکی از مشکالت اين است که از نمايندگان توقع رسيدگی به مشکالت جزئی دارند .اين اشتباهی است که به
دليل عملکرد اشتباه برخی نمايندگان شهرستانها پيش آمده است .نمايندگان هيچ نقشی در امور اجرايی کشور ندارند و متاسفانه باب
شده که مسئولين دولتی کم کاری میکنند و پشت نمايندگان مجلس سنگر میگيرند.
وی خاطرنشــان کرد :از همين جا به دکتر پيروز حناچی ،شهردار جديد تهران تبريک میگويم و خوشحاليم پس از مشکالتی که ايجاد
شد به وزیر کشور متذکر شديم حق ندارد حکم ايشان را نگه دارد و امیدواریم شهردار جدید با تمام وجود در خدمت مردم به ویژه مناطق
محروم تهران باشد و بداند مدیریت جدید شهری آغاز شده است.
دبيرکل حزب مردم ساﻻری گفت :درموضوع امالک نجومی و پروژههای نيمه رها شده که خسارات فراوانی به دنبال داشت و در دوره آقای
قاليباف صورت گرفت ،کمتر مطالبهای مطرح شده و پيگيری مناسبی صورت نگرفته است.
عضو شورای ساماندهی امور پايتخت خاطرنشان کرد :در سالگرد تصويب قانون اساسی میگويم که مجمع تشخيص مصلحت نظام حق
قانونگذاری ندارد .يک مرجع انحصاری برای وضع قانون داريم که مجلس شورای اسالمی است.
اخيرا هيات نظارتی در مجمع تشکيل شده که تحت عنوان سياستهای کلی مقام معظم رهبری در حال قانونگذاری است در حالی که
حق قانونگذاری ندارند .وی افزود :در مورد شوراياریها پيگيری قانونمند شدن انتخابات و روند آنها هستيم ،البته فرمانداری تهران مجوز
برگزاری انتخابات اين دوره شــوراياریها را صادر کرده است .نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد :در مناطق محروم نبايد واگذاری
اماکن ورزشی به بخش خصوصی به گونهای باشد که مردم نتوانند از خدمات آن استفاده کنند.درخصوص اوقاف نيز اين موضوع وجود دارد
که بايد رعايت حال مردم و به خصوص محرومين که حضرت امام (ره) سفارش آنها را به ما کردهاند ،انجام دهيم.
دکتر کواکبيان گفت :ترامپ نابخرد و عجيب در آمريکا روی کار آمده و باتحريمهايی که اعمال کرده وضعيت اقتصادی کشور را در شرايط
نامطلوبی قرار داده است که موجب شده مشکالتی غير قابل پيش بينی داشته باشيم .امروز در شرايط جنگ اقتصادی هستيم و مسئولين
بايد بيشتر رعايت حال مردم را بکنند .وی تصريح کرد :طرح جامع مديريت يکپارچه شهری آماده شده و در حال رسيدن به صحن علنی
مجلس است که میتواند بسياری از مشکالت فعلی تهران را حل کند .سرکار خانم مافی در کميسيون شوراها پيگير اين طرح هستند و
دکتر محجوب نيز با تالشهای شبانهروزی به دنبال رفع مشکالت مربوط به تهران در مجلس شورای اسالمی هستند.

نگاه به اخبار با عینک من ()22
همایون طیاری آشتیانی

هفتهای که گذشت اتفاقات جالبی افتاد که بعضی از اونها
فقط مخصوص کشــور ماست .یعنی ایران تنها کشوریه که
ُ
خودش
به خصوص تــو زمینه اقتصاد ،فرمولهــای خاص
داره ،برای مثال وقتی دالر گرون شد اکثر تولید کنندههای
داخلی و وارد کنندهها ،در کمال انصاف اجناسی که با دالر
بودن به قیمت دالر  17تا  18هزار
 3500تا  4200خریده
ُ
تومــن به مردم فروختن و آب هم از آب تکون نخورد .چند
وقــت بعد کــه دالر اومد تو کانــال  11000تومن ،باز هم
اجناس انبارهاشون به قیمت کانال  17000تومن به مردم
فروختن و معلوم نشد داستان این کانالها که بوی اونها حال
ملت بهم میزنه چیه؟ حاال شــما خودتون تو این ماجرا
یه ُ
بگردین دنبال پرتقال فروش ،یعنی بگین نظارت کجای این
اقتصــاد حبابی و گوجه ای قرار داره؟ وجدان و رزق حالل
ُ
خودش قایم کرده؟
تو کدوم پســتوی کسب و کار بعضیها
چرا شرافت و انسانیت بعضیها مثل این کانالهای دالر بوی
تعفن گرفته و خون مرد ُم دارن تو شیشه میکنن و ضررشون
از ترامپ بیشتره؟ به هرحال بهتره تا کار من با این جماعتی
که مایه ننگ ایران زمین هستن به جاهای باریک نکشیده
بریم سراغ اخبار هفته:
 -1رضا کیانیان نسخه قاچاق فیلم اصغر فرهادی رو دیده و
بعد عذرخواهی کرده و گفته بخاطر عالقه و کنجکاوی بوده
و به تهیه کننده بگین شــماره حساب بده تا تسویه حساب
مطلب خوندم
کنم ،سی دی فیلم هم بیاد من میخرم .من که
ُ
فکر کردم کیانیان داره برای بچهها قصه تعریف میکنه! آخه
یکی نیســت به ایشون بگه در مورد مردم چی فکر میکنی
جناب هنرمند مردمی؟ یعنی تهیه کننده اسپانیایی شماره
حساب بده که شما  5هزار تومن بریزی به حسابش؟ بعد هم
میگی به خاطر عالقه فیلم دیدی؟ مگه بقیه برای بلند شدن
قد یا آب کردن چربیهاشون فیلم نگاه میکنن؟
 -2یــه نماینده خانم مجلس هــم گفته که به خاطر اینکه
چادر ســرش میکرده دست و گردنش درد گرفته و مجبور
شده عمل کنه .اوال باید مواظب باشیم که این نماینده بهانه
گیر هفته بعد سوختن پیازداغ غذارو نندازه گردن آزمایش
موشــکی ،دوما باید عکسهای کولبرها یا تصاویر زنانی که
شــدن به این
برای یه لقمه نون تا کمر تو ســطل زباله خم
ُ
بانوی نماینده نشــون داد تا بگه ایــن جماعت باید کجای
مصیبت بندازن
خودشــون عمل کنن و تقصیر این همــه
ُ
گردن کی یا چی؟
 -3هفته ای که گذشت خانم ابتکار از چند همسری در صدا
و ســیما انتقاد کرد .البته تنها راه حلش اینه که مدیرهای
ارشــد رســانه ملی حاال فرقی نمیکنه از اقوام حداد عادل
باشــن یا نه ،به هــر حال یه آقازاده ژن خوب دســتور بده
که جناب شــریفی نیا رو ممنوع التصویر کنن و اگر از 50
کیلومتری جام جم رد شــد با دولول بهش شــلیک کنن.
اینجوری نه تنها تو ایران بلکه تو کشــورهای همســایه هم
مشــکل چند همسری برطرف میشــه ،آخه بی انصاف یه
جوری تو برنامه خندوانه با شور و شعف گفت قراره نقش یه
مــرد چهار زنه رو بازی کنه که خیلیها همونجا آرزو کردن
ای کاش بازیگر میشدن!
 -4معاون اول رئیس جمهور هم فرمودن که باید روزنههای
فسادزا شناســایی و مسدود بشــن .این از اون حرفهایی
ُ
خــودش با تمام وجود بزنه به اَره بن
که آدم دلش میخواد
ســلمان .آخه بعد از این همه ســال و صدها پرونده فساد
و هــزاران میلیارد اختــاس و دزدی از بیت المال که کمر
اقتصاد کشــورو مثل خاک اره خرد کرده تازه قراره روزنهها
شناسایی بشه؟ فکر نمیکنید یه کم دیر شده؟ دیگه کار از
انگشتش
روزنه گذشته وگرنه میگفتیم پتروس فداکار بیاد
ُ
بکنه تو روزنه تا مشکل حل بشه ،اخوی! باور کن االن دیگه
اون روزنههای مورد نظر شما ،هر کدومشون به اندازه دهنه
یه غار باز شدن وگرنه اختالسهای چند هزار میلیاردی که
از روزنه رد نمیشه.
 -5خبر مهم هفته هم برگزاری اجالس ســران گروه  20تو
آرژانتین بود که هیچکس محل  ...هم به بن سلمان نذاشت
به غیر از یک نفر که دلش مثل دریاســت .منظورم رئیس
جمهور کشــور دوست و برادر روسیه اســت که تو آغوش
گرمش ایران ،عربســتان ،اســرائیل ،حماس ،سوریه ،قطر و
هر کشــور و گروهی که دوزار براش منفعت داشته باشه جا
میشــه .تو آرژانتین هم جناب پوتین یــه جوری با اَره زاده
سعودی خوش و بش کرد که انگار خاشقجی پاش گیر کرده
لب پله و سرش خورده به دیوار و تو کشور یمن هم طاعون
اومــده و مردم دارن میمیرن! خالصه اینکه نمایش چندش
آور روسها نشــون داد که اگر دســت ترامپ تو یه جیب
خاندان ســلمان گیر کرده ،پوتین تو آرژانتین ســند جیب
دیگه رو زد به نام خودش ،فقط ترامپ اگر میدوشــه با یه
دست دیگه افتضاحات آل سعو ُد ماله میکشه ولی روسهای
بی انصاف تو دست دیگه اشون خنجره که باید همه مراقب
پشتشون باشن ،باور ندارین یه نگاه به گلستان و ترکمنچای
بندازین!
 -6آقای روحانی تو مراسم روز دانشجو فرمودن که«بپرسید
چه کسانی موسسات اعتباری را پدید آوردند و اجازه تاراج
مال مردم را دادند؟ از کســانی سراغ بگیرید که  ۳میلیارد
دالر پــول نفت را بردند و خوردند» .به روی چشــم جناب
رئیس جمهور .آقای روحانی یه سوال داشتم از محضرتون:
چه کسانی موسسات اعتباری را پدید آوردند و اجازه تاراج
مال مردم را دادند؟ چه کســانی  ۳میلیارد دالر پول نفت را
بردند و خوردند؟ اینهم سوال ،ولی شما بهتر از ما میدونی
که مشکل سوال کردن نیست بلکه جوابگو نبودن افرادیه که
بدجوری سر سفره انقالب دست و دهنشون مشغوله خدمت
صادقانه و بی ریاست!

