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خالی از شوخی
طوفان تهران؟!

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

انتخابات سوریه

رایگیری برای انتخاب رییس جمهوری سوریه
آغاز شد.
این اولین بار است که بشار االسد در مقابل دو
کاندیدای دیگر قرار گرفته است .در سالهای قبل
رایگیری به صورت «آری یا نه» به ادامه ریاست
جمهوری بشار االسد بود؛ چیزی شبیه «جمهوری
اسالمی آری یا نه» خودمان در اول انقالب.
پیشبینی میشود که حتی با وجود یک میلیون
حزب اللهی و سپاه قدس ایرانی که در سوریه
مقیم شدهاند و شناسنامه سوری دارند نتیجه این
انتخابات مانند دورههای قبل  ۹۹درصد به نفع
بشار االسد نباشد و کاری کنند که نتیجه  ۹۸یا
 ۹۷درصد دربیاید تا مردم جهان فکر نکنند تقلبی
صورت گرفته است!

بورس و بوسه!

اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی گفت
به تایید همه مسئولین وزارت علوم عدهای از قدرت
برای بورس خارج از کشور سوء استفاده کردهاند.
وی گفت :قوه قضاییه باید وارد شود و با داستان
بورس برخورد شود تا این سه هزار نفری که سوء
استفاده کردهاند به مجازات قانونی برسند.
در ایران داستان «بورس خارج» اکنون خبر
شماره دو بعد از «بوسه خارج» لیال حاتمی در
جشنواره فیلم «کن» فرانسه به حساب میآید.

چند روز قبل ناگهان یک طوفان شن قرمز
رنگ تهران را درنوردید که همه را غافلگیر کرد.
این طوفان سهمگین و بیسابقه صدها نفر را
زخمی و مجروح کرد و به ساختمانها و اتومبیلها
نیز صدمات فراوانی وارد کرد .مسئولین اداره
هواشناسی گفتند چون بخاطر نماز ظهر در دفتر
خود نبودند نتوانستند قبل از طوفان به مردم سریعا
هشدار دهند!
این نوع طوفانها فقط در مناطق کویری ایران
ایجاد میشود و کسی نمیداند چرا این طوفان سر
از تهران در آورده است .این امر در تاریخ اقلیمی
تهران بیسابقه بوده است.
حسین شریعتمداری در روزنامه «کیهان»
نوشت :این نوع طوفانها معموال در عربستان
سعودی اتفاق میافتد و طوفان تهران میتواند
کار عربستان باشد که با تکنولوژی پنکههای قوی
که با همکاری اسراییل و جاسوسان آنها در کویر
لوت نصب کرده بودند این شنهای قرمز را به سوی
تهران فرستادهاند.
امام جمعه اصفهان گفت :این باد شبیه همان
بادی است که امام خمینی به طرف هلیکوپترهای
آمریکایی که برای نجات گروگانهای خود از طریق
طبس فرستاده بودند فوت کرده بود .شاید امام
دارد به ما عالمت میدهد.
احمد خاتمی امام جمعه تهران گفت :این باد
را امام زمان فرستاده چون او از رفتن احمدینژاد
ناراحت است و از بیحجابی خانمهای تهرانی
عصبانی شده است.
جوانان تهرانی به خبرنگاران خارجی گفتند:
واقعا هیجانانگیز بود و کمی هم ترسناک .یاد
درگیری با نیروی انتظامی افتادیم که آن هم
هیجانانگیز و ترسناک بود.
وزارت دفاع قرار است حمله این طوفان شنی
را فورا بررسی کند و نتیجه آن را به دفتر مقام
رهبری اطالع دهد .ممکن است فیروزآبادی گنده
را در جنوب تهران مستقر کنند تا بادهای آینده را
سد معبر کند.

حکایتهای ایرانی

زنگ زدم به یک مکانیک ایرانی گفتم :ترمزهای
ماشین مرا درست کردی؟
گفت :آره ،البته محض احتیاط صدای بوق
ماشین را هم بلندتر کردم تا کم خطرتر باشد!

***

رکیکترین فحشها را در بدترین ترافیک تهران
یاد گرفتهام!

***

یک خانمی آمده بود توی تلویزیون جمهوری
اسالمی و آشپزی میکرد .نیم ساعت خیلی
هیجانانگیزی بود .تمام مدت دلهره این که
چادرش با شعله اجاق آتش بگیرد ما را حسابی
میخکوب کرده بود و اصال نفهمیدیم چی پخت.
حداقل میدانیم که موی سرش توی غذا نیفتاده
است!

***

من فکر میکنم همه آخوندها بد نیستند و فقط
درصدی از آنها آبروی بقیه را بردهاند .به نظر من
باید این  ۹۹درصدی را که کار بقیه را خراب کردهاند
خلع لباس کنیم.

***

از یارو توی فروشگاه میپرسم :این پنیر
سوییسی است؟
میگه :آره
میگم :پس سوراخهاش کو؟
دیدم خیلی گیج شده و جوابی ندارد .دلم به
حالش سوخت.
گفتم :آخ ،ببخشید ،اون شکالت سوییسی
است که سوراخ داره!...

***

فردا شنبه است و باید دوباره برگردم سر کار و
یک هفتم عمرم را پشت میز کار هدر کنم.
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***

نمیدانم چرا وزارت راه آمار کشتار «مرغانی
که از جاده میگذرند» را به آمار تصادفات جادهای
اضافه نمیکند؟
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ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ:

***

کاش خدا قوه جاذبه زمین را برای همه یکسان
نمیکرد .من خیلیها را میشناسم که بد و ظالم
هستند و قوه جاذبه باید برای آنها نزدیک صفر
باشد تا خاک مملکت مرا به سوی آسمانها ترک
کنند.

***

دیروز زدم توی اینترنت دیدم که دوباره توی
قرعهکشی گرین کارت آمریکا برنده نشدهام .حیف
شد این همه پول خرج  ۱۵تا شناسنامه و مدرک
کردم تا  ۱۵بار اسمنویسی کنم.

***

دیروز بعد از این که از خواب بیدار شدم دیدم
جورابهایم را نمیتوانم پیدا کنم .زنگ زدم به ۱۱۰
و گفتم :جورابهایم را گم کردهام.
گفت :گوشی ...و مرا وصل کرد به وزارت
اطالعات و امنیت .یارو از اون طرف خط گفت:
جورابهایت پشت کاناپه طرفه پایه دست چپ
است!

***

اینقدر تخم مرغ گران شده که یک حالت عشق
مادری به من دست داده و دوست دارم مثل یک
مرغ روی تخم مرغهای توی یخچالم بخوابم!

***

پدرم هنوز از نرخ دالر شوکه است .برای این
که به او آرامش بدهم میگویم چه انتظاری داری
وقتی که «صفر هشت» اطالعات زمان شاه حاال
شده ۱۱۰؟
سرش را میخاراند و میگوید :نباید میگذاشتم
بروی دانشگاه و ریاضی بخوانی!

گزارش ویژه

don't be happy

خبرنگار ویژه ما گزارش کامل و محرمانهای از
جریان دستگیری جوانان تهرانی که با آهنگ happy
میرقصیدهاند و بر روی «یوتیوب» و اینترنت قرار
گرفته برای ما ارسال کرده است.
قسمت جالب گزارش او صدای ضبط شده
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توسط تلفن دستی بازپرس نیروی انتظامی از یکی
از این جوانان است:
بازپرس پلیس :اسمت چیه پسر؟
پسر :شادمهر.
ـ مثل شادمهر عقیلی؟
ـ آره ،شما از کجا اونو میشناسید حاج آقا؟
ـ میشناسم .به تو مربوط نیست ،قراره من از
تو سئوال کنم نه تو از من.
ـ چشم حاج آقا!
ـ به من نگو حاج آقا چون من هنوز حج نرفتهام.
ـ یعنی واجبالحج نشدهاید؟ حقوق دولتی
کم است مگر نه؟
ـ نه ،وضع مالی خوب است ولی پولش را دادم
رفتم آنتالیا به اصرار خانم...
ـ چه جالب.
ـ خب بگو ،چرا داشتی میرقصیدی؟ آقای
شادمهر که اسمت هم معنی «هپی» میدهد و
مهربانی.
ـ چون خوشحال بودم و آهنگ فارل ویلیامز
جوزدهام کرده بود .بدون اختیار خوشحال شدم.
ـ این فارل ویلیامز برای چه کسی کار میکند؟
اسراییلیها یا آمریکاییها؟
ـ فکر میکنم برای آمریکاییها.
ـ مگر تو نمیدانی قانون این مملکت است
که مثل میمون باال و پایین نپری و خوشحال
نباشی؟ این مملکت شهیدپرور است نه مملکت
رقاصپرور ...خجالت داره...
ـ آخه...
ـ آخه نداره...
ـ آخه ما کاری نکردیم ...فقط احساس
خوشحالی خودمان را نشان دادیم .همه کشورهای
دنیا ویدیویی مثل این درست کردهاند .این بده که
خوشحال باشیم؟
ـ یعنی شماها با این دولت و حکومت مشکلی
ندارید و هپی هستید؟
ـ نه حاج آقا ،همه چیز عالیه ،برای همین هم
خوشحال بودیم و میرقصیدیم...
ـ دروغ میگی...
ـ نه به خدا...
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ـ اون دختره کی بود پاهاشو میگذاشت روی
شونهات؟
ـ خودش را ندیدم .از کفشها و پاهایش فکر
میکنم فتانه باشد.
ـ این فتانه طرفدار جنبش سبز است؟
ـ نه بابا! احتماال شباهت اسمی است سرکار.
ـ خوشت اومد که در عرض یک ساعت شما
را شناسایی کردیم و بعد از شش ساعت شما را
گرفتیم؟ سرعت عمل پلیس را حال میکنی؟
ـ آره .حسین این رفیق نامرد به شما زنگ زد
ولی چرا شش ساعت طولش دادید که ما را بگیرید؟
ـ خفه شو! نیرو کم داشتیم ...اجازه عملیات
نداشتیم...
ـ سرکار ،حاال تکلیف ما چی میشه؟
ـ بابات چه کاره است؟
ـ دکتر است.
ـ پس وضعش خوب است؟ مگر نه؟
ـ آره ،چطور مگه؟
ـ برای مبلغ وثیقه الزم داریم ...میدونی چقدر
در میاره؟
ـ اذیت نکن سرکار ،فردا امتحان دارم .بگذار
بروم دنبال کارم...
ـ اینجا را امضاء کن.
ـ چشم ...این چیه؟
ـ تعهدنامه که دیگه خوشحال نباشی و نرقصی.
اگر هم میرقصی تنها برقصی...
ـ چشم حاج آقا ...غلط کردم که خوشحال
باشم .همین امشب یک مجلس عزاداری پیدا
میکنم میرم اونجا.
ـ بهت گفتم که من حاجی نیستم...

بخش ادبیات

تو عشق منی

تو همه جوابهای من هستی
و مرا کامل میکنی؛ حتی بدون پرسشی از من
تو در خلوت و تنهایی من
در ازدحام کار و تقالی روزانه
در جمعههای خاکستری غمگین
در چهارشنبههای نارنجی شاد
همیشه با منی
تو جواب تمام سئوالهای منی
تو استاد من
تو راهنمای من ...چگونه بگویم؟
تو همه چیز من هستی...
نزدیکی با تو ،ختم لذتهای دنیا
چه در جیب شلوارم باشی ،روی سینهام
چه روی کمربندم باشی
چه در رختخوابم باشی یا زیر متکایم
بودنت چه زیباست...
(شعری در وصف تلفن موبایل از یک عاشق
تکنولوژی)

اطالعیه

به اطالع کلیه هموطنان عزیز ،به ویژه مردان،
میرسانیم که پیرو دستورات مقام معظم رهبری در
مورد طرح فوریت افزایش جمعیت بخشنامه «چهار
مادهای» صادر شد ،از سوی دفتر رییس جمهور
جناب آقای حسن روحانی که حاوی بهداشت و
درمان و کار در کنار همت مضاعف برای فرزند
بیشتر میباشد اصال به داشتن چهار زن یا «چهار
ماده» مربوط نمیباشد و این شایعه ساخته و
پرداخته دشمنان و بدخواهان جمهوری اسالمی
ایران میباشد.

روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری

تو عشق منی...
ی تو نمیتوانم حتی یک لحظه زندگی کنم
ب
وقتی که نیستی احساس پوچی و تنهایی
میکنم ،انگار که مردهام...
تو دروازه من به جهان اینجا و آنجا
و پنجره من به دنیای آزادی هستی
وقتی تو را لمس میکنم
عشق تو از سر انگشتانم به قلبم میرسد

بازار داغ جدید

میگویند بازار هواپیماهای ملخدار دو نفره یا
به عبارتی هواپیماهای خصوصی و شخصی در
تهران بسیار داغ شده است .دوستان من به چشم
خودشان در چند محله تهران از جمله الهیه دیدهاند
که مردم بجای پارک کردن پورشه و بنز و غیره
هواپیماهای خود را جلوی خانه یا اگر هلیکوپتر
بوده روی پشت بام خود پارک کردهاند و برای
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شوخی عکسی

همسایگان آنها این منظره بسیار عادی شده است.
پیشبینی میشود با توجه به فاجعه نامساوی بودن
و بیانصافی در تقسیم ثروت در ایران اسالمی به
زودی هواپیماهای بوئینگ و جامبوجت و ایرباس
گ خانههای شمال تهران در بیاورد تا
سر از پارکین 
چشم همسایگان از حسادت کور شود.
یاد زمان شاه بخیر که پنج یا شش نفر با
یک تاکسی دیزلی قراضه به سمت مقصد خود
میرفتند...

310

سفر علمی زنان طالب
به آمریکا!

با دوستانه شدن روابط آمریکا و ایران بطور
نسبی آن ،یک گروه از زنان طلبه اسالمی ایران
برای یک مسافرت علمی! به آمریکا سفر کرده و
از دانشگاههای ایالت ویرجینیا و تور جهانگردی
واشنگتن و مزارع آمیشهای پنسیلوانیا دیدار
کردند.
سخنگوی این گروه به خبرنگاران گفت:
جالبترینقسمتسفرماسادگیزندگیآمیشهای
آمریکا (دهاتیهای مذهبی که به سبک هزار سال
پیش زندگی میکنند) و آزادی لباسهای نیمه
عریان دختران دانشجو در ایاالت دیگر بود و این
که مردان به آنها متلک نمیگویند و دستمالی
نمیکنند.
این سخنگو گفت :میتوانم بگویم که بعد از سفر
حج این بهترین سفر من به دور دنیا بود.
وی اضافه کرد :خدا کند در قرعهکشی گرین
کارت امسال آمریکا برنده شویم و دوباره به اینجا
برگردیم!...

اخبار کتاب

برای عالقهمندان به کتاب پرفروشترین
کتابهای روز تهران به قرار زیر میباشند:
 ۱ـ حسن روحانی ،معجزه هزاره چهارم .نوشته
فاطمه رجبی (چاپ چهارم)
 ۲ـ راهنمایی ازدیاد اشتهای جنسی برای مردان
جهت تولید و افزایش جمعیت (احمد خاتمی)
 ۳ـ چگونه تقیه کنیم؟ راهنمای مذاکره با غرب

بابا ،واقعا راست میگی نان سنگک زمان تو فقط یک تومن بود یا داری قصه میگی؟

از طریق علمی و منطقی (جواد ظریف)
 ۴ـ آغوشت را باز کن (خاطرات لیال حاتمی از
جشنواره «کن»)
 ۵ـ برادران کارامازوف و برادران الریجانی
(عبداهلل نوری)
 ۶ـ راهنمای استفاده نادرست از کاندوم برای
ازدیاد جمعیت (آیتاهلل مکارم شیرازی)
 ۷ـ آموزش اختالس برای نوآموزان در ایران
(چاپ کانادا) نویسنده ناشناس
 ۸ـ پولشویی و دور زدن تحریمها (شهرام
جزایری)
 ۹ـ چرا حسین رابطه حسن با حسن را خراب
میکند؟ نقش حسین شریعتمداری در بهم زدن
رابطه حسن روحانی با حسن خمینی (نویسنده
ناشناس)
 ۱۰ـ مجموعه کامل نرمافزارهای فیلترشکن
دولتی و کاشه کردن ماهواره (نویسنده ناشناس)

بررسی شعر و ادبیات

شاعری شعر نوشته:
در گذرگاهی ،پر از خیز آبها ،پر از تاالبها

پر از افسوسها و پر از دستان گرم
سرشار از مهربانیهای سبز
پر از کینه ،پر از درد
و صدایی که میآید ز دور و...
میگوید:
...
آه ،نمیدانم چرا مفهوم نیست؟
ببینید این اداره تلفن با این شاعر بیچاره
بخاطر خطهای خراب چه کرده و چطور خراب
بودن خط تماس با خارج از کشور دارد ادبیات
کشور ما را ویران میکند .از مسئولین تقاضای
رسیدگی داریم...

اطالعات جغرافیایی

برای افزایش اطالعات جغرافیایی شما از دنیا
معنی نام بعضی از کشورهای جهان را با ترجمه
ساده و بر اساس تلفظ نام کشورها جمعآوری
کردهام:
 :Afghanistanسرزمین فغان و ناله و گریه
 :Finlandسزمین خلط بینی

بقیه در صفحه 41

آیا به دنبال شروع کسب و کار خود هستید و نیاز به وام دارید؟ با ما تماس بگیرید

NEED TO START YOUR
OWN BUSINESS? CALL US
About the Loan:

• Requires 20% - 30% equity
• Average credit score or a co-signer
• Loan repayment term up to 4 years
• From $500 to $50,000
• Competitive Interest Rate

?Who Qualifies

• Legal Residents (Asylees/Refugees, Permanent
)Residents or Citizens
• ITIN Holders
)• Residents of DC Metro Area (MD, DC, VA

We Also Provide Business Counselling

► Child Care Business

► Convenience Store
or Other Business

► Cafe

► Truck

► Taxi

)For further information please contact Abnet A. Tessema (Program Specialist
Atessema@ecdcus.org

Tel: 703.685.0510

Enterprise Development Group
901 South Highland Street, Arlington, VA 22204
www.EntDevGroup.org

ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP IS A PRIVATE NON-PROFIT
ORGANIZATION OPERATING IN THE DC METROPOLITAN AREA
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رﻗابتهای ﭘرهیﺠان...
بقیه از صفحه ۳۲

میان جمع عالقهمندان میآوردند تا با
بررسی مشخصات آنها نسبت به تهیه
بلیت مسابقه اقدام شود .پدرم با نگاه
دقیق خود یکی را انتخاب میکرد و اغلب
روی آن بلیت «پیش بر» تهیه میکرد و
اغلب نیز برنده بود و همراهان را مرتب
به خوردنی و نوشیدنی میهمان میکرد و
هر روز جمعه که به آن مراسم میرفتیم
با گذراندن روزی خوش و خاطرهانگیز
باز میگشتیم.
بیشتر اطالعات بکار رفته در این
نوشتار از طریق اعمال و گفتار پدرم در
حافظهام بایگانی شده که مانند بسیاری
اطالعات دیگر که تصور میرود در بقیه
گذران عمر کاربردی نداشته باشد اما
بطور ناباورانه در سالهای بعد و حتی

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۳1

 :Englandسرزمین انگلها
 :Scottlandسرزمین پیشاهنگها
 :Thilandسرزمین کراواتیها
 :Holandجایی که مردم آن اهل
حال هستند.
 :Germanyجایی که مردم آن خیلی
جر میزنند.
 :Polandسرزمین پلها
 :Pakistanسرزمین تمیزها
 :Syriaملتی که  ۳0نوع ریا و حقه

دفترﭼه یادداشت...

بقیه از صفحه ۳۹

داشت که آن را لغو کرد و بعد از چند
سال  Keepرا جایگزین کرد .برای استفاده
از  Keepبه صورت نرمافزاری ،با نصب
مرورگر  Google Chromeمیتوانید این
برنامه را داشته باشید.
مزایا :داشتن نرمافزار پیشرفته برای
اندروید و گوگل کروم ،امکان دسترسی
به یادداشتها به صورت آنالین و بدون
برنامه در هر سیستمعاملی ،امکان
مشاهده و درج یادداشتها بدون اینترنت،
پشتیبانی خوب برای فارسینویسی،
بدون محدودیت و با امکانات مناسب
یادداشتبرداری
معایب :عدموجود برنامه رسمی
برای  iOSو ویندوز فون ،بدون
امکان دستهبندی و پوشهگذاری برای
یادداشتها ،امکانات کمویرایشگر
برنامه مایکروسافت OneNote
*

در کهولت مورد و استفاده قرار میگیرد
که شخصا نمونههای دیگری از آن را در
سالهای گذشته تجربه کردهام.
افسوس که عمر این مسابقات و
شبهای تعطیل سر پل تجریش برایمان
کوتاه بود .زمانی که اولین و تنها نوه
رییس خانواده فقط سه سال داشت در
شبی حزنانگیز و ناباورانه او را با عارضه
سکته قلبی از دست دادیم در حالی که
قدرت بدنی او در اثر شکار و سوارکاری
در شرایطی بود که تصور میکردم اگر قرار
باشد یکی از افراد خانواده و فامیل به
نود سالگی برسد ،اول پدرم خواهد بود
اما از آنجایی که «هیﭻ چیز دلیل چیزی
نمیشود» او در سن  6۷سالگی خانواده
را به سوی ابدیت ترک کرد .آری ،مشاهده
مسابقات بهاره اسبدوانی آمریکا ،سفری
به گذشته دور داشت تا خاطرات تلخ و
شیرین آن زمان زنده شود.
دارند

 :Virgin Islandsجزیرهای که ساکنان
آن باکره هستند
 :Russiaجایی که مردمش همه rush
یا عجله دارند

افکار عمیق

میتوان گفت حوا تنها زنی بود در
تاریخ که هیﭻ وقت نتوانست با زن دیگری
چشم هم چشمی کند و بگوید شوهر من
از تو بهتر است! البته چون مرکز خرید
پیش از این داخل مجموعه مایکروسافت
آفیس بود .اما مدتی است که بدون نیاز
به آفیس و پرداختن هزینه میتوانید
آن را دریافت و نصب کنید .وان نت از
حرفهایترین برنامههای یادداشتبرداری،
حداقل برای سیستمعاملهای ویندوز و
ویندوز فون است .البته مایکروسافت برای
سیستمعاملهای مک iOS ،و اندروید هم
برنامههای رسمی ارائه کرده است.
مزایا :امکانات و قابلیتهای فوقالعاده
باال و حرفهای ،پشتیبانی کامل از
فارسینویسی و راست به چپ (به غیر از
برنامه اندروید) ،امکان مشاهده و درج
یادداشتها بدون اینترنت ،امکان مشاهده
و درج یادداشتها بدون نرمافزار و از
طریق نسخه وب ،بدون محدودیت و نیاز
به پرداخت هزینه ،ظاهری زیبا و مدرن
معایب :عدم پشتیبانی از فارسی در
اندروید ،به روز رسانیهای دیر به دیر برای
سیستمعاملهای غیر ویندوزی.

مشکﻞ ﭘاییﻦ بودن فشار خون

بقیه از صفحه ۳۸

رژیمهای غذایی متعدد در میان جوانان
میافتد .حاال این رژیمهای غذایی غلط و
بد غذاییهایی که مصرف پروتئین فرد را
کم میکنند باعﺚ اختالالت گردش خون
و عروق خونی خواهند شد .پس افت
فشارخون نتیجه میشود.
بدون شک برای دریافت پروتئین الزم
است گوشت و مرغ و ماهی را در رژیم
غذایی وارد کنید .پروتئینهای حیوانی
پروتئینهای کاملی هستند که میتوانند
نیاز بدن به تمام اسیدهای آمینه را
تامین کنند .شیر هم میتواند انتخاب
خوبی باشد .اگر شما فردی مخالف این
غذاها هستید ،خب میتوانید لوبیا سویا
و حبوبات را به غذایتان وارد کنید .اگرچه
کیفیت پروتئین این مواد غذایی از گوشت
کمتر است .اما فراموش نکنید اگر قصد
استفاده از منابع گیاهی پروتئین را دارد
الزم است غذایتان ترکیبی از چند نوع
پروتئین گیاهی باشد .تا کمبود اسیدهای
آمینه را هم بپوشانند .برای مثال نان
و غالت هم حاوی پروتئین هستند
اما لیزین آنها کم است و نیاز بدن را
تامین نمیکند و متیونین و سیستین
آنها بیش از حد نیاز .در عوض حبوبات
متیونین و سیستین کمی دارند اما
لیزین آنها بیش از حد نیاز است .پس
ترکیب این دو یک پروتئین کامل را به
وجود میآورد.

ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ

دختران جوان استعداد بیشتری برای
پایین بودن فشارخون دارند .شاید علت
آن رژیمهای غذایی غلط و بدغذایی باشد.
کمبود ویتامینها ،مخصوص ًا ویتامین ،C
ویتامین  Bو  Eمیتواند به افت فشارخون
منجر شود .همچنین کمبود ویتامین
 .B5این ویتامین برای تولید انرژی و
تسریع متابولیسم چربیها ،پروتئینها و
کربوهیدرات و نیز متابولیسم آهن در بدن
و کم خونی ضروری است .کمبود ویتامین
 B5همچنین میتواند به کمبود سدیم در
بدن منجر شود.
مواد غذایی حیوانی حاوی مقادیر
باالیی از ویتامین  B5اند .پروتئینهای
ماکیان ،گوشت مرغ و تخممرغ همچنین
منابع غنی هستند .همه سبزیجات حاوی
مقادیری  B5هستند اما غالت کامل ،برنج
و گندم از بهترینها خواهند بود .از بهترین
منابع ویتامین  Cهم میتوان به فلفل
سبز ،مرکبات ،مخصوص ًا گریپفروت،
پرتقال و لیمو اشاره کرد .سبزیجات برﮒ
سبز ،کلم ،اسفناج ،تربچه ،گوجهفرنگی،
موز ،سیب ،خربزه ،سیبزمینی ،آووکادو،
لوبیا سویا و حبوبات از منابع دیگر ویتامین
 Cهستند .ویتامین  Eهم به مقدار زیاد
در منابع روغنهای گیاهی وجود دارد.
مثل تخمههای آفتابگردان ،بادام ،سویا،
روغن زیتون .مارچوبه و سیب هم حاوی
ویتامین  Eهستند.

جدایی دیﻦ از سیاست...

بقیه از صفحه 1۵

به تصور آن که چون خودش شکارچی
را نمیبیند شکارچی هم او را نمیبیند
و در نتیجه خطر رفع شده! و یا بچه
کوچک چون عقلش نمیرسد که چگونه
از دست کسی که به دنبال اوست نجات
پیدا کند سرش را میبرد پشت مبل تا آن
فرد را نبیند!
برای من قابل فهم است که این
بزرگواران ،چون عموم مردم ایران ،از
حکومت دینی ترسیدهاند ،و مارگزیده از
هر ریسمان سیاه و سفیدی میترسد .اما
از اهل فکر انتظار میرود عوامانه سخن
نگوید و بیاندیشد به این که حال که جدایی
دین از سیاست امری است محال ،و
مذهب نهادی است نیرومد و مورد قبول
بیشتر مردم ،چه باید کرد که از عوارض
ناسالم دین سیاسی مصون ماند ،نه آن که

و فروشگاه کفش و لباس و نمایشگاه
اتومبیل هم نبود بسیار موثر واقع شد.

افکار عمیق تاریخی
اگر خدا با این قضیه کشتن حیوانات
به صورت حالل و حرام مشکل داشت
میتوانست به آدم یک چاقوی تیز در بدو
آفرینش بدهد که بجای کشتن حیوانات
با سنگ و چوب آنها را سر ببرد و بگذارد
خون آنها خارج شود و دعایی را هم
میفرستاد که از گناه آدم برای کشتن
حیوان چشمپوشی شود و مجازاتش مثل
سیب خوردن زنش نشود.
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مثل آن خانم کاندیدا یا آن سردبیر نشریه
پیشنهاداتی بدهند که بیشتر به شوخی و
تفنن یا لجبازی و بیمسئولیتی میماند
تا یک سخن سنجیده .وظیفه روشنفکر
تفکر و چارهجویی است نه از سر تنبلی
فکری به شیوه آن کبک یا آن کودک عمل
کردن .نادرستی والیت فقیه ورد زبان
عموم مسلمانان است و در موردش دهها
کتاب و صدها مقاله نوشتهاند و ماندگاری
آن بیشتر به ضرب سرنیزه است و قدرت
حکومتی نه عقیدتی .لذا نجات از آن هم
یک امر سیاسی است مثل نجات از دست
هر حکومت استبدادی .پس چاره آن را
به فعالیت سیاسی باید واگذارد .سخنان
بیمعنی و خواستههای غیرممکنی چون
جدایی دین از سیاست نه تنها راه به جایی
نمیبرد بلکه بهانهای به دست حکومت
میدهد که نهاد رو به مرﮒ والیت فقیه را
به نوعی توجیه کند و به مسلمانان بگوید
که مخالفان والیت فقیه منکر حقوق
دموکراتیک شما و شرکت شما در ساختن
سرنوشتتان هستند.

حﻞ سودکو شمارﻩ ﻗبﻞ
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افﻘی
 ۱ـ ماه کارگری ـ نوعی نمک به نام سنگ جهنم.
 ۲ـ از اقالم صادراتی ـ از عناصر شیمیایی شب تاب ـ
عهدهدار امور موقوفات.
 ۳ـ زمین بایر دور از آبادی ـ آرامگاه ـ وسیلهای برای
توزین.
 ۴ـ هوس بانوی باردار ـ سرشت و طبیعت ـ فقط یک
پهلوان!
 ۵ـ از مایعات هستیبخش ـ حیله و تزویر ـ از غذاهای
سنتی در انواع مختلف.
 6ـ کیف مسافرتی ـ گندم از آسیاب برگشته ـ ارزش و
قیمت فرنگیماب!
 ۷ـ مهتابی و بالکن وسیع ـ شیشه ـ حرف شرط
باتخفیف.
 8ـ واحد پولی است ـ نوعی جنون و سبکی عقل ـ
میوهای از نوع مرکبات برای تهیه مربا.
 ۹ـ واحد پولی است آسیایی ـ جانوری علفخوار که لب
باالیی آن شکاف دارد ـ از شیخنشینهای سواحل جنوب
خلیج فارس.
 ۱0ـ نمای ساختمان ـ از بخشهای کرمان ـ عقیده و نظر.
 ۱۱ـ قلعهای بود که رکنالدین خورشاه در آن زندان ساخته
بود ـ وای به روزی که دوجانبه باشد ـ نوعی چاشنی غذا.
 ۱۲ـ شیر نخستین مادر ـ صمغی زردرنگ و خوشبو ـ
همسر حضرت ابراهیم.
 ۱۳ـ فیلسوف و نویسنده فرانسوی قرن  ۱8خالق تراژدی
«زائر» ـ کهنه و پاره ـ محصول پرتوافکنی ماه.
 ۱۴ـ مدح کسی را گفتن ـ سنگی آن روزگاری با خانه
خرید و فروش میشد ـ ظریف و باریک.
 ۱۵ـ رودی به طول  ۳800کیلومتر در اقیانوسیه که از
آلپ استرالیا سرچشمه میگیرد ـ نفی تازی.

عمودی
 ۱ـ ستاره سینمای آمریکا که به خاطر فیلمهای «انتخاب
سوفی» و «کریمر علیه کریمر» دو بار اسکار گرفت ـ وقت
و هنگام.
 ۲ـ نسبت همسر دوم آقا با همسر اول ـ از القاب اروپایی
ـ از فنون کشتی.
 ۳ـ سطل آب کشی از چاه ـ ظرف قهرمانی ـ وسیلهای
که در آن واکنش زنجیرهای یک ماده قابل شکافت انجام
میگیرد.
 ۴ـ آخر و پایان چیزی ـ جوجه تیغی ـ جبه و باالپوش.
 ۵ـ نوعی سنگ ـ از قهرمانان اساطیری یونان ـ
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خبرهای سیاسی...

خبرنﮕار مخﻞ جشﻦ...

خواهیم کرد و اگر به نتایج روشنی نرسیم،
تحریمهای بیشتری روی میز خواهد بود».
صد ر ا عظم آ لما ن به ا عما ل
محدودیتهایی در بخش تجاری ،مالی
و انرژی اشاره کرد .تاکنون ایاالت متحده
آمریکا و اتحادیه اروپای در چند مرحله
تحریمهایی را علیه روسیه اعمال کردهاند
که شامل ممنوعیت سفر برخی مقامات و
مسدود کردن داراییهای آنها بوده است.

قضایی آمریکا در قبال ویتالی سدیوک
پرماجرا ،جالب بود .طبق این حکم ،او باید
۲00دالرجریمه بپردازد و ۲0روز کار اجتماعی
انجام دهد .اما این تمام حکم نیست.
دادگاه او را واداشته که تا ۵00یاردی هیﭻ
جشنواره و مراسم هالیوودی و هیﭻ فرش
قرمزی سروکلهاش پیدا نشود تا ستارگان
سینما و خوانندگان کمی نفس راحت
بکشند! به او همچنین ،اجازه «آزادی
مشروط به حسن رفتار» داده شده است.

بقیه از صفحه ۲۶

بقیه از صفحه ۳۳

جدوﻝ سو دکو ایﻦ شمارﻩ
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جدوﻝ ایﻦ شمارﻩ
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شکوهگوی جداییها.
 6ـ گرمی و حرارت ـ تغییر و اصالح در امور ـ
توقفگاه اتومبیل.
 ۷ـ درس نقشهکشی ـ چوبی است خوشبو ـ
خورشید ـ عمل و عالمت تفریق.
 8ـ فر و شکوهه ،زینت و زیبایی ـ دزد خانگی!
ـ درختی است.
 ۹ـ از بازیهای بسیار خطرآفرین! ـ از عشاق درون
کتاب ـ طاقت و توان ـ ترس و بیم.
 ۱0ـ پایتخت کشور سنگال ـ بنیانگذار ـ ساز چوپان.
 ۱۱ـ عزیز عرب ـ از مناطق قدیمی تهران که
دروازهای هم داشت ـ استواری و پایداری.
 ۱۲ـ بستن و دوختن ـ آهن ترکیب شده با کربن
ـ افسری در ارتش.
 ۱۳ـ خدای خدایان اساطیری ـ ماست چکیده
ـ پدر ترک.
 ۱۴ـ شقایق سرخ ـ محل احتکار کاال! ـ آنچه اول
و ابتدا نداشته باشد.
 ۱۵ـ عنوانی خودمانی برای کودکان جدیدالوالده

ـ اعجوبه اوکراینی که  ۱۷بار رکورد پرش با نیزه جهان
را شکست.

ﭘوزﺵ وعﺬرخواهی
بدینوسیله از کلیه خوانندﮔان عﺰیﺰ
و ﮔرامی هفتهنامه »ایرانیان«
خﺼوﺻا عالﻗهمندان به ﺻفﺤه
جدوﻝ ایﻦ نشریه به خاطر ﭼاﭖ
اشتباﻩ جدوﻝ هفته ﮔﺬشته ﭘوزﺵ
میطلبیﻢ و نهایت سعی خود را بر
جلوﮔیـری از ایﻦﮔونه اشتباهات
بکار خواهیﻢ ﮔرفت.

