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خالی از شوخی

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

لباس کهنه و کثیف

وقتی که این مطالب زیر قلم میرفت آگاه
شدیم که هاشمی رفسنجانی خود را نامزد ریاست
جمهوری دوره بعدی کرده است.
در کشورهای متمدن غربی مردم هر روز دوش
میگیرند و لباس خود را عوض میکنند تا تازه و
تمیز و خوشبو بمانند .فقط در کشورهایی مانند
ایران است که ما باید امروز دوباره همان لباس
کثیف و کهنه دیروز را بپوشیم...

رفسنجانی و ورود به بحران

اکبر هاشمی رفسنجانی رسما برای ریاست
جمهوری آینده ایران خود را کاندیدا اعالم کرد و در
ستاد انتخاباتی حوزه تهران ثبت نام کرد.
او به خبرنگاران گفت :تا دقایق آخر وضعیتم
مشخص نبود و ناگهان یک «اس ام اس» از آقا آمد
با این عنوان «اکبر ،برو ،هواتو دارم!»
او گفت :آیتاهلل سیستانی هم از عراق تلفن
زدند و گفتند «هاشمی فقط تو میتوانی این کشتی
شکسته را به ساحل برسانی!» من از این که آیتاهلل
سیستانی نگران کشور دوم خود یعنی ایران شده
و من که عضو انجمن تشخیص مصلحت نظام
هستم و نگران نیستم اشک در چشمانم حلقه زد
و به محافظان خود گفتم که مرا به مرکز نامنویسی
کاندیدها برسانند.
حدود ده دقیقه مانده بود که رسیدیم و جلوی
ما را گرفتند که دیر آمدهایم و وقت برای ثبت نام

نیست! دخترم فائزه که بعد از زندان رفتن شیرزنتر
شده سر مسئول داد کشید :اگر به یار امام اجازه
ثبت نام ندهید همه شما را گروگان میگیریم.
خالصه ثبت نام کردیم و گفتند درست بعد از
امضای ما دالر  ۲۰۰تومان افت داشته و این را ما
به عنوان عالمتی از امام زمان پذیرفتیم که ممکن
است ایشان صد در صد طرفدار رحیممشایی نباشد
و به ما هم توجهی داشته باشند و در دولت آینده
ما مشاور اقتصادی ما بشوند.
رفسنجانی در جواب خبرنگارانی که پرسیده
بودند :چطور میتوانید صحت رایگیری را تایید
کنید تا مانند دوره قبل بر سر آن بحث ایجاد
نشود؟ گفت :بهترین راه حل این است که ورقه
رای خودتان را مستقیما پیش من بیاورید و بعد از
این که گونی کردم خودم جلوی مقام معظم رهبری
خالی میکنم و آنجا رایها را با هممیشماریم!

فعالیتهای انتخاباتی
اکسپـرس

مراسم انتخابات ریاست جمهوری ایران واقعا
خندهدار است .برعکس کشورهای غربی مثل آمریکا
که داوطلبان از چندین ماه قبل (نزدیک به شش
ت تبلیغاتی
ماه) خود را کاندیدا میکنند ،و فعالی 
(کمپین) خود را برای اخذ رای بیشتر شروع
میکنند در ایران ثبت نام کاندیداها یک ماه قبل
از انتخابات صورت میگیرد .یعنی یارو بعد از اعالم
کاندیداتوری و گرفتن اتوبوس و هواپیما برای رفتن
به دور ایران فقط میتواند دو سه تا نطق ارائه کند
و برنامههای خود را اعالم نماید .دو سه هفته الزم
است که پوسترهای تبلیغاتی کاندیداها از چاپخانه
بیرون بیاید و یک هفته الزم است که آنها را به در
و دیوار شهرها بچسبانند و نتیجتا زمان «کمپین»
کردن هر کاندیدا فقط یک هفته خواهد بود.
از مسئول انتخابات ایران تلفنی پرسیدیم:
این مسخره نیست که فقط یک ماه برای فعالیت
تبلیغاتی کاندیدای ریاست جمهوری وقت بگذارید
تا حرف خودش را بزند؟ طرف خیلی عصبانی بود

و جواب داد :شما رویتان را زیاد کنید میتوانیم
ثبت نام را به روز بعد از اخذ رایگیری منتقل
کنیم! چطوره؟
جواب دادیم :دست شما درد نکنه! دندانمان
شکست!

دعوت به ثبت نام

ـ آیا از کوتاهی قد رنج میبرید؟ آیا کچل هستید
و یا ریش شما نخنماست؟
ـ آیا کاپشن شما پاره است و گیوه شما سوراخ
دارد؟
ـ آیا از آمریکا و انگلیس متنفر هستید؟ آیا
تمایالت کمونیستی با چاشنی برادری اسالمی
دارید؟
ـ آیا بد دهن و فحاش هستید و آداب معاشرت
سرتان نمیشود؟
ـ آیا از دست دادن با زنها خوشتان نمیآید؟
ـ آیا از اعدام و زندانی کردن مردم لذت میبرید؟
ـ آیا معتقد به مکتب اقتصاد مال خر است
میباشید؟
ـ آیا خانواده و فامیلهای شما عالقمند به
کسب مشاغل مهم دولتی میباشند؟
ـ آیا ابتدا اسالمی هستید و بعد ایرانی؟
ـ فراموش نکنید که شما تا  ۲۱شهریور امسال
فرصت دارید که در ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری
دوره یازدهم ایران ثبت نام کنید.

کار کار انگلیسها بود!

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی در
جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران گفت :سفارت
بریتانیا مسئول حمله به سفارت بریتانیا بوده است!
ی مقدم گفت :این دامی بود
اسماعیل احمد 
که انگلیسها گذاشته بودند تا بدین وسیله قطع
رابطه کنند!
او گفت :ما مدارک و شواهدی در دست داریم
که کار کار انگلیسها بوده و آنها خودشان سفارت
خودشان را گرفتند.
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او اضافه کرد :کسانی که از دیوار و نردههای
سفارت باال رفتند ماموران جاسوسی انگلیس
بودند که موهای بلوند خود را مشکی کرده بودند
و ریشهای نتراشیده و نخراشیده شبیه برادران و
خواهران ما گذاشته بودند.
ی مقدم گفت :در صدد طرح قانونی
احمد 
هستیم که اشغال سفارتخانهها به صورت
«خودجوش» غیرقانونی شود و اینگونه اشغالها
فقط با دستور مستقیم مقام معظم رهبری انجام
پذیرد!

حشرات؛ غذای آینده بشر

سازمان تغذیه و کشاورزی جهانی اعالم کرد
خوردن حشرات به عنوان غذا دارد در بین مردم
جهان جا میافتد!
این سازمان میگوید به علت کمبود غذا در
جهان بسیاری از مردم فقیر آفریقا و آسیای دور برای
امر تغذیه خود به خوردن حشرات روی آور دهاند.
سخنگوی این سازمان گفت :خوردن حشرات
اکنون به عنوان یک مد روز در اروپا در رستورانهای
گران قیمت و اشرافی آغاز شده است.
او گفت :مزه غذا اکتسابی است و بشر میتواند
خود را با مزه این غذاها تطبیق دهد مخصوصا اگر
کمبود گوشت حیوانات دیگر محسوس باشد و نیاز
به مواد مقوی و پروتئین ثابت بماند.
او میگوید :احتماال بشر بعد از خوردن مرغ در
میلیونها سال قبل زیاد از مزه گوشت یک حیوان
پرنده که گوشت آن بوی پر و بال میدهد راضی
نبوده اما امروز غذای مرغ بسیار لذید شده چون
بشر طعم گوشت مرغ را با احساس «مزه اکتسابی»
خود قبول کرده است.
این سخنگو میگوید :چرا بشر بلدرچین و
خرگوش و آهو را میخورد اما نمیتواند مزه یک
حشره را که بسیار مقویتر و مغذیتر است قبول
نماید؟
خدا کند که من در دوره قحطی آینده دنیا
زنده نباشم .تجسم این که به جای این که به یک
قصابی بروم به جایی بروم که زنبور و سوسک و

320

ملخ و پروانه میفروشند کمی برای من سخت
و باورنکردنی است .این مسلمانان بیچاره چکار
خواهند کرد که مجبورند زنبور و سوسک و ملخ و
پروانه را ذبح اسالمی کنند و به هممسلکان خود
بفروشند؟ فعال در اینجا وارد بحث این که عربهای
مسلمان ملخ خور بودهاند و ذبح اسالمی را رعایت
نمیکردهاند نمیشویم.
یک زمانی به رفقای انقالبی خودمان میگفتیم:
اگر مگس اذیتت کرد بخورش!
آیا خوردن مگس دارد تحقق مییابد زیرا
دانشمندان امور تغذیه جهانی میگویند و یا این
که حرف رفقای کمونیست درست از آب در آمده؟
تا چندی قبل خوردن غذاهای دریایی نپخته
یعنی «سوشی» غیرقابل باور بود اما امروز
«سوشی» محبوبیتی در حد محبوبیت پیتزا و
همبرگر دارد .چه بسا در آینده هم خوردن حشرات
آنقدر چندشآور نباشد .مثال خوردن بال پروانه مثل
خوردن «بال مرغ تند» عادی شود یا مثال بتوانیم
زنبور سوخاری را با کمی سس خردل و عسل به
راحتی بخوریم و لذت ببریم .آیا میدانید خوردن
مگس چقدر برای بدن خون ساز است؟

دعاهای انتخاباتی

خداوندا ،بارالها ،پروردگارا ...تو خودت میدانی
ت رییس جمهور آینده ما
که چه کسی بهتر اس 
بشود .فقط کاری کن که طرف باالی سرش هاله
ن پاره نپوشد و به ما یارانه ندهد...
نور نباشد ،کاپش 
آمین

افکار عمیق

با وضع اسفناک کره زمین و زندگی مردم آن
بهترین راه خوشبختی بشر این است که به فضا و
سیارات دیگر برود و زندگی تازهای را شروع کند.
کره زمین مانند خامنهای شده که موریانه نیمی از
آن را جویده و خراب کرده است .وقتی خامنهای
به این وضع میافتد دو راه حل وجود دارد .یا این
که باید خانه را خراب کرد و از نو ساخت و یا این
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که به خانه جدیدی اسبابکشی کرد .خراب کرد
خانه چون سند مالکیت کره زمین مال خداست
و امکانپذیر نیست و او اجازه این کار را نخواهد
داد ،بنا بر این بهتر است خانه جدیدی را در فضا
پیدا کنیم و به آنجا برویم .فقط باید کاری کرد که
اشتباهات چند میلیون سال اخیر خود را دوباره
آنجا تکرار نکنیم...

دومین جوک سال ۱۳۹۲

رفقای مذهبی میگویند که بعد از مرگ سر پل
صراط آدمها را سین جیم میکنند و هر کدام را به
چپ یا راست و یا راست یا چپ یعنی بهشت و جهنم
میفرستند .ازشان پرسیدم :یعنی توی این دنیای
خراب شده هم توی این ایران ما را فیلتر میکنند
و هم توی آن دنیا؟ جوابی نداشتند که بدهند!

***

یاد قدیمها بخیر که «فیسبوک» نداشتیم
و حرفها و فحشهایمان را روی دیوار توالت
مینوشتیم .بدیاش این بود که توالتها مردانه و
زنانه بود و هر دوستی نمیتوانست درد دلهایت
را بخواند!

برای این که آرزوی امام راحل را برآورده کنیم
و به وصایای ایشان عمل نماییم ،برای حذف
اسراییل از نقشه جهان بهترین راه حل این است
که هشت سال احمدینژاد را بفرستیم تا رییس
جمهور آنجا بشود!

***

سقوط دالر

***

شایع شده که بعد از اعالم ثبت نام هاشمی
رفسنجانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری
دوره جدید قیمت دالر در بازار تهران حدود ۲۰۰
تومان کاهش پیدا کرده است.
من فکر میکنم که برای کاهش قیمت دالر و
رساندن آن به حداقل هزار تومان ایشان  ۱۰بار دیگر
هم ثبت نام کنند .اگر هم نیامدند مهم نیست!

حکایتهای ایرانی

با الهام از نوشتههای اینترنتی

دوست من که خیلی مذهبی است میگفت
پیامبر اسالم بسیار ساده زیست بود و شیر بز
میخورد .به او گفتم :در آمریکا قیمت شیر بز
چهار برابر شیر گاو است و برای همین نتوانستم
اسالم بیاورم!

***

نیوتون مثال چه هنری کرد که با افتادن یک
سیب قوه جاذبه زمین را کشف کرد؟ ما با یک
سیگار علف کشف معکوس کردیم و تئوری صعود
به آسمان را آوردهایم!
ـ دکتر شریعتی بعد از پک چهارم به سیگار

***

دلم برای رییس جمهور آینده ایران میسوزد که
باید مدت زیادی  back Spaceبزند و گندکاریهای
احمدینژاد را  Deletکند!
آخه چطور میشه به اخبار «کیهان» اعتماد کرد
وقتی که میگوید در مناطق زلزله زده ایران نه تنها
کسی کشته نشده بلکه جمعیت آنجا دو برابر شده؟

***

اگر اوضاع مملکت یک خرده از این بدتر بشه
نصف ملت باید از افغانستان و سوریه تقاضای
پناهندگی سیاسی بکنند!

خواب جنیفر لوپز

دیشب طبق معمول جنیفر لوپز آمد توی خوابم.
در دستش یک چمدان گنده بود.
پرسیدم :داری کجا میری؟
گفت :دارم میرم ایران کاندیدای ریاست
جمهوری بشوم.
خندیدم و گفتم :شوخی میکنی؟
گفت :نه به خدا!
گفتم :آخه تو با این حجاب ضد حجاب
اسالمی ،با این دامن چاکدار قرمز و بلوز تنگ
چسبان و پوتینهای سفید و ماتیک قرمزتر از خون
شهدا مسلما رد صالحیت خواهی شد!
خندید و گفت :خود رهبر معظم مرا قبول کرده!
پرسیدم :رهبر؟
گفت :آره! دیشب آمده توی «فیس بوک» من
و برایم «الیک» زده و کامنت داده بود که you
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 are okیعنی من صالحیتم تایید شده!
وقتی بهش توضیح دادم که نظر آقا از لحاظ
سکسی بوده نه سیاسی جنیفر خیلی عصبانی شد و
چمدانش را محکم کوبید به زمین و تمام محتویات
آن بیرون ریخت.
خواستم آرامش کنم و گفتم :خودت میدونی
که من نفر اول توی صف رایدهندگان به تو
خواهم بود.
هنوز عصبانی بود .از لباسهای ریخته روی
زمین شورت مایوی دو تیکه خودش را برداشت و
با کش آن محکم به صورتم زد.
یکهو از خواب پریدم .زنم توی رختخواب
نشسته بود و با عالمت سئوال روی صورتش به
من خیره شده بود.
پرسید :خواب چه کسی را میدیدی؟
گفتم :خواب انتخابات را میدیدم و با آقا
درگیر شدم...
پرسید :چرا صورتت قرمز و کبود شده؟
گفتم :کش شلوار آقا خورد توی صورتم...

کار خودشان بوده!

همانطور که خوانده یا شنیدهاید فاجعه فرو
ریختن ساختمان مرتفع کارخانهای در بنگالدش در
شهر داکا از خبرهای تلخ و ناگوار امسال بوده است.
در این حادثه بیشتر از هزار نفر جان خودشان را از
دست دادند .بیشتر کارگران مفلوک این کارخانه
درآمدی حدود  ۱۵دالر در ماه داشتهاند که معادل
دو غذای مکدونالد آمریکاست.
صاحب کارخانه که ساختمان  ۱۰طبقه را (با
پروانه ساختمان دو طبقهای) با پرداخت رشوه
به شهرداری ساخته بوده (نمیدانم چرا یاد ایران
خودمان میافتم) دستگیر و زندانی شده است.
یک رفیق بنگالدشی سخت اسالمی دارم که از
طرفداران تئوریهای «کار خودشان بوده» است و
مثال حادثه  ۱۱سپتامبر را کار آمریکا و بمبگذاری
بوستون را کار «اف بی آی» میداند .بهش تلفن
زدم و ضمن ابراز تاسف گفتم :فکر میکنم کار
داخلیها بوده!
با تعجب پرسید :داخلیها؟
گفتم :یعنی خود دولت نقشی داشته!
پرسید :چرا فکر میکنی دولت یک کشور مردم

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ«
ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ« ﻋﻼﻭﻩ
ﺑﺮ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ
ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺁﺷﭙﺰ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﯿـﺰ
ﺟﻬﺖ ﺻﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ
)  (Dine-Inﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺯﻝ ﯾﺎ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﮐﺎﺭ )(Carry-Out
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۱ﻭ ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۹ﺷﺐ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮐﺒﺎﺏﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﮐﺒﺎﺏ ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ،ﺟﻮﺟﻪﮐﺒﺎﺏ
)ﺳﯿﻨﻪﻣﺮﻍ( ،ﮐﻮﺑﯿﺪﻩ ﻣﺮﻍ ،ﺑﺮﮒ ،ﮐﺒﺎﺏ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﯼ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﻮﺭﺵﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ ،ﻗﯿﻤﻪ ،ﻗﯿﻤﻪ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ،
ﻗﻮﺭﻣﻪ ﺳﺒﺰﯼ.

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭻﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ:

ﺯﺑﺎﻥ ،ﻣﻐﺰ ،ﮐﺘﻠﺖ ،ﮐﻮﮐﻮ ﺳﺒﺰﯼ ﻭ ﺳﺎﻻﺩ ﺍﻟﻮﯾﻪ

ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ :ﺣﻠﯿﻢ ،ﮐﻠﻪﭘﺎﭼﻪ ،ﮐﺸﮏ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ،ﺣﻠﻮﺍ ،ﺷﻠﻪ ﺯﺭﺩ
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حاج آقا ،احمدینژاد اهل آفتابه بود .چرا شما از دستمال توالت برای تمیزکردن خودتان استفاده نمیکنید؟

خودش را بکشد؟
چند ثانیه سکوت کردم و مخصوصا جوابی
ندادم ولی داشتم توی دلم میخندیدم .بعد از
این که توانستم خودم را کنترل کنم گفتم :دولت
اسالمی شما چون سنگسار این زنان برایش گران
تمام میشده تصمیم گرفته قال قضیه را بکند و
همه را یک جا زنده به گور کند! حاال اگر دوست
داری برعکس این تئوری مرا ثابت کن!
نمیدانست چه بگوید اما حسابی شک ورش
داشته بود...

توصیه به هاشمی رفسنجانی

به سادگی میتوان حدس زد که تا پایان دوره
ریاست جمهوری احمدینژاد قیمت یک کیلو
پسته در ایران اسالمی از میزان یاران ه ماهانه دولت
احمدینژاد بیشتر خواهد بود.
آیا برای هاشمی رفسنجانی کاندیدای ریاست
جمهوری آینده ایران که به اقتصاد «صدقه و
گداپروری» معتقد نمیباشد (چون کتاب «آزادی
انتخابات» میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی را

خوانده و قبول دارد) بهتر نیست از مزیت سلطان
پسته ایران بودن خود استفاده کند و به همه ایرانیان
قول یک کیلو پسته به عنوان سهم یارانه بدهد و
یا بگوید من پسته را بر سر سفره شما میآورم؟
به امید رییس جمهورهایی که یک کیلو زعفران
بر سر سفره همه ایرانیها بیاورند...

بخش شعر و ادبیات

تا اگر مبادا...

امروز
هزاران هزار
شاید هم میلیونها ایرانی وفادار به وطن
در زیرزمینهای پنهان خانهشان
مشتهای گره کرده خود را صیقل میدهند
تا اگر مبادا...
لبخند زنان جلوی آینه با دو انگشت تمرینوار
به عالمت پیروزی قرار میگیرند تا اگر مبادا...
شبها در شکاف تاریک خانه خودی خوابند

بقیه در صفحه 41

INTERNATIONAL GROCERY HALAL MEAT

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﮔﻮﺷﺖﻫﺎﯼ ﺣﻼﻝ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﮔﺎﻭ ،ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ،ﻣﺮﻍ ،ﭘﺎﭼﻪ ،ﺯﺑﺎﻥ ،ﺟﮕﺮ ،ﺩﻝ ﻭ ﻗﻠﻮﻩ،
ﻣﻐﺰ ﻭ ﮐﺎﻟﺒﺎﺱ »ﺁﺭﺯﻭﻣﺎﻥ«.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﯿﻮﻩﻫﺎ ،ﺳﺒﺰﯾﺠﺎﺕ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺧﺸﮏ ۳۵ ،ﻧﻮﻉ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﮏ ،ﻣﺮﺑﺎﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ،
ﺣﻠﻮﺍ ،ﺁﺟﯿﻞﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻟﻮﺍﺷﮏ ،ﺑﺴﺘﻨﯽ ،ﻓﺎﻟﻮﺩﻩ.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﺒﻨﯿﺎﺕ ،ﻣﻮﺍﺩ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﭼﺎﯼ ،ﺯﻋﻔﺮﺍﻥ ،ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﮑﺒﺎﺭ ،ﻧﺎﻥﻫﺎﯼ
ﺑﺮﺑﺮﯼ ،ﻟﻮﺍﺵ ﻭ ﺗﺎﻓﺘﻮﻥ ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ ﻧﺎﻥ ﺗﺎﻓﺘﻮﻥ ﭘﺨﺖ ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﯽ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ«.

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺑﺮﻗﯽ ،ﺳﻤﺎﻭﺭ ﺑﺮﻗﯽ ،ﮐﺘﺮﯼ ،ﻗﻮﺭﯼ ،ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﻭ ﻧﻌﻠﺒﮑﯽ ،ﻓﻨﺠﺎﻥ،
ﻗﻠﯿﺎﻥ ،ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ،ﺫﻏﺎﻝ» ،ﺳﯽ ﺩﯼ« ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﯽ ﻭ...

* ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ »ﺻﺪﻑ«» ،ﯾﮏ ﻭ ﯾﮏ«،
»ﭼﯿﻦ ﭼﯿﻦ«» ،ﺯﺭﯾﻦ« ﻭ ...ﺩﺭ »ﺍﻓﻐﺎﻥ ﻣﺎﺭﮐﺖ« ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.
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آیا سیگار ﭼهره خانﻢها...

بقیه از صفحه ۳۸

وقتی ﮔوﺵتان سنﮕین میشود

کم شدن شنوایی و به اصطالح «پیرگوشی»
یکی از عوارض باال رفتن سن است اما افراد
سیگاری ممکن است کاهش قدرت شنوایی را در
سنین خیلی پایینتر تجربه کنند .در تحقیقی که
در انگلستان روی ۲۵۰۰زن سیگاری انجام شد،
مشخص شد که کاهش قدرت شنوایی در زنان
سیگاری حدود  1۰سال زودتر از زنان غیرسیگاری
شروع میشود.

ردﭘای هالههای سیاه زیرچﺸﻢ

سیگار حاوی مواد شیمیایی است که باعث تیره
شدن پوست زیر چشم میشود ،در ضمن حالت
خاﺹ سیگار کشیدن باعث میشود هر بار با پک
زدن سیگار چین و چروکی در صورت ایجاد شود
که در گذر زمان این چین و چروکها در ناحیه زیر
چشم مشهودترمیشود و حالت تیره و گودافتاده
به چشمها بدهد.

انتخابات به کدام سو میرود؟

بقیه از صفحه 14

شدن نهایی نامزدها (که ممکن است تا روزهای آخر
پیش نیاید) به تبلیﻎ برای شرکت در انتخابات به
نفع هاشمی یا مشایی پرداختهاند دانسته یا ندانسته
وارد بازی خطرناکی شدهاند .آنان ممکن است از
این طریق ،هدف اصلی خامنهای یعنی برگزاری یک
انتخابات پر شور را تامین کنند بدون این که بتوانند
نامزد خود را به ریاست جمهوری برسانند .از سوی
دیگر ،نهایی شدن فهرست نامزدها ممکن است تا
آخرین روز طول بکشد ـ و آنگاه وقت برای بسیج
رایدهندگان به نفع این یا آن نامزد دیر شده باشد.
به این ترتیب دیده میشود که حکومت با
تصویب نامزدی هر دو داوطلبی که مورد طعن و
لعن دستگاه ولی فقیه قرار گرفتهاند ممکن است

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۳۳

تا به زندانهای انفرادی عادت کنند تا اگر
مبادا...
بله ،امروز هزاران ایرانی
به سراغ قبرفروشان رفتهاند
تا بر سر خرید قبر خود چانه بزنند تا اگر مبادا...
تلفنهای همراه پر از باطری
برای گرفتن عکس و ویدیو ...تا اگر مبادا...
انگشتها آماه فرستادن «توئیتر»
ارتباط زنده با «بی بی سی» و «سی ان ان»
همه آمادهاند .انتخابات در راه است.
از گلفروش محله یک بادکنک سبز میخرم
به خانه میروم تا تمرین دموکراسی کنم
روبان سبز دور سرم را که مادرم اطو کرده
میپوشم ،هنوز اندازه است
انگار که آرش کمانگیرم...
آمادهام تا اگر مبادا...

خبرهای سیاسی...

بقیه از صفحه 4۵

یک منطقه امن در مرزهای سوریه با ترکیه و تقویت
اپوزیسیون در این مناطق است.
قرار است باراک اوباما به نشان ادای احترام
شخصی نسبت به نخست وزیر ترکیه و نقش حیاتی
این کشور در حل بحران سوریه پس از گفت و گو با
رجب طیب اردوغان و برگزاری نشست مطبوعاتی
مشترک ،میزبان وی در یک مراسم خصوصی شام
در کاخ سفید شود.
باراک اوباما در پایان ماه مارﭺ تالشهای قابل
توجهی را برای از سرگیری روابط میان ترکیه و
اسراییل انجام داد .روابط این دو کشور پس از آن که
 9شهروند ترکیه در جریان بازرسی یک کشتی حامل
کمکهای انسانی برای فلسطینیها در نوار غزه جان
باختند ،رو به سردی گذاشت.
آمریکا و ترکیه هر دو خواستار کنارهگیری بشار
اسد از قدرت هستند اما با این همه رویکردهای
متفاوتی را نسبت به این موضوع دارند .همچنین
موضعگیری محتاطانه باراک اوباما در قبال شورشیان
سوریه باعث بروز نشانههایی از ناامیدی در نزد دولت
بتواند بهترین نتیجه را برای خود به دست آورد .از
یک سو ،با برگزاری یک انتخابات «آزاد» (به تعریف
احمدینژاد و هاشمی رفسنجانی) نوعی سعه صدر
از خود نشان دهد ،و طرفداران این دو نامزد و
بخش بزرگی از مردم را که به آنان امید بستهاند به
پای صندوقهای رای بکشاند و سندی برای اثبات
«مشروعیت» خود در سطح جهانی فراهم آورد و،
از سوی دیگر ،اگر ورق خود را خوب بازی کند،
ممکن است بتواند نامزد مطلوب خود را (با کمی
مهندسی در انتخابات) در نهایت از صندوق به در
آورد .فعاالن سیاسی که به انتظار تصویب نامزدی
هاشمی یا مشایی نشستهاند تا به حمایت از آنان
برخیزند ،فضای زیادی برای مانور ندارند ،و ممکن
است تا آخرین روز (و تعیین قطعی نامزدهای
خامنهای) نتوانند تاکتیک مناسبی را اتخاذ کنند.
به نظر میرسد که در این بازی سیاسی ،دستگاه
والیت فقیه دست باال را دارد و شانس برنده شدن
او بیشتر است.

حﻞ سودکو شماره ﻗبﻞ
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ترکیه شده است.
پس از انتشار خبر استفاده احتمالی ارتش سوریه
از سالح شیمیایی رییس جمهوری آمریکا ابراز داشت
که این کشور به شواهد بیشتری در خصوﺹ این
موضوع نیاز دارد .باراک اوباما پیشتر استفاده از
سالح شیمیایی توسط رﮊیم سوریه را به «عبور از خط
قرمز آمریکا» تعبیر کرده بود .این در حالی است که
به گزارش رسانهها اردوغان حامل نشانههای بیشتری
از کاربرد سالح شیمیایی توسط ارتش سوریه در نبرد
با مخالفان است
مقامات ترکیه همچنین نسبت به موثر بودن
کنفرانس بینالمللی صلحی که آمریکا و روسیه در
خصوﺹ حل بحران سوریه تدارک دیدهاند ،ابراز تردید
میکنند .یک مقام سیاسی ترک که نامش فاش
نشده ،به خبرگزاری فرانسه گفته است« :ما بایستی
با واقعبینی به این موضوع نگاه کنیم و بسیار مراقب

باشیم تا در یک چرخه بیپایان گرفتار نشویم که این
وضعیت فرصت وقتکشی و نیز ادامه خشونت را
برای رﮊیم سوریه فراهم میکند».
به ادعای دولت ترکیه مظنونان بازداشت شده
در رابطه با بمبگذاری در شهر ریحانلی با سازمان
جاسوسی سوریه در ارتباط بودهاند.
عبداهلل گل ،رییس جمهور ترکیه ،از جامعه
جهانی به دلیل انفعال در برابر بحران سوریه به شدت
انتقاد کرد .او گفت که اقدامات برای پایان دادن به
جنگ در سوریه از حد «شعار» فراتر نرفته و کشورش
تا کنون کمکهای اندکی را در خصوﺹ سیل آوارگان
سوری که به ترکیه پناه آوردهاند ،دریافت کرده است.
وی که برای بازدید از ریحانلی به این شهر مرزی سفر
کرده بود دیروز پنجشنبه ( 16می  ۲6 /اردیبهشت)
خواستار خویشتنداری شهروندان ترک در برابر حادثه
بمبگذاری اخیر در این شهر شد.

توسط خود بیمار هم میتواند انجام گیرد.
اشخاﺹ عالقمند به سالمتی خود معموال یک
دستگاه دیجیتال اندازهگیری فشار خون در منزل
دارند .برای اندازهگیری فشار خون چنانچه دو
حالت خوابیده و ایستاده را در نظر بگیریم معموال
در شخص عادی و طبیعی در حالت ایستاده
فشار خون سیستولیک قدری باالتر از فشار خون
سیستولیک در حالت خوابیده است .حال برای
ارزیابی در این مورد خاﺹ و مقایسه آن با حالت
طبیعی و معمولی اول شخص در حالت خوابیده
و بعد از گذشتن پنج دقیقه فشار خون خود را
اندازهگیری میکند و بعد این عمل را در حالت
ایستاده انجام میدهد .یعنی بدین صورت که بعد
از بلند شدن فورا فشار خون خود را اندازهگیری

میکند .چنانچه اندازه فشار خون بعد از بلند
شدن پایینتر از حالت خوابیده باشد میتوان امکان
نقصان عمل غده فوق کلیوی را حدس زد و هرچه
میزان این نوسان زیادتر باشد امکان عدم فعالیت
این غده بیشتر است.
همانطور که قبال هم ذکر کردهام قسمت
اعظم سالمتی شما دست خودتان است و
همچنین آموزشی که برای پیشگیری از بیماری
از متخصصین طب پیشگیری و طبیعی دریافت
میدارید .ولی چنانچه مورد خاصی پیش آید که
اﻇهارنظر متخصص این رشته یعنی متخصص
غدد داخلی و یا  Endocrinologistالزم باشد هرچه
سریعتر با او مشورت کنید زیرا گرفتاریهای غدد
داخلی مساله کوچکی نیست و در صورت غفلت کل
سالمت شما را ممکن است به خطر بیاندازد .در
اینجا یادآور میشوم که از خود درمانی در این مورد و
یا توصیه اشخاﺹ غیرمسئول جدا خودداری کنید.

اهمیت غدد فوﻕ کلیـوی ...

بقیه از صفحه ۳۸

افقی
 1ـ خاورشناس انگلیسی قرن  19و  ،۲۰مولف
کتاب معروف «تاریخ ادبیات ایران» ـ رشد کردن،
بالیدگی.
 ۲ـ زندان مسعود سعد ـ تبرئه شده ـ کشوری
در اروپای غربی.
 3ـ جماعتی از مردم و دسته و اکیپ ـ
روزنامهنگار مشهور مصر ـ دارای سه قوه است.
 ۴ـ زاییده شده ـ باد خنک و فرحبخش ـ
حرف ندا.
 ۵ـ واحد پولی است ـ طریق میانبر ـ بیماری
زردی ـ شکار کوهی است و سر بیمو.
 6ـ روزگاری پایتخت اروپایی بود ـ از اسامی
فرنگی ـ نقش تئاتری ـ اسمی مورد عالقه همه
ایرانیان.
 7ـ جانوری شبیه چلپاسه ـ سزای کار خوب.
 ۸ـ دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد ـ
پیشوای آیین مهرپرستی ـ رنج و محنت ـ رختخواب
گسترده شده.
 9ـ شهردار برلین که صدراعظم آلمان شد ـ
خط سفیدی در آسمان متشکل از میلیاردها ستاره.
 1۰ـ نخستین انسان ـ زائو از آن میترسد ـ
شبحی از دور ـ ضمیر سوم شخص مفرد.
 11ـ تکیه کالم منفیباف ـ سرما و سردی ـ
عدد به همزن ـ مایه آهنگ.
 1۲ـ مظهر لطافت و زیبایی ـ جنگجوی
غیرنظامی ـ درس درست نوشتن.
 13ـ از سورههای قرآن مجید ـ میدان کارزار
ـ جادوگر.
 1۴ـ آن را عشق کند اما شهرتش فرهاد برد ـ
همین حاال ـ اسب چاپار.
 1۵ـ فعل ربطی در جمله اسنادی ـ کتابی از
توماس پین نویسنده انگلیسی علیه بردهفروشی
سیاهان در آمریکا.

عمودی

2

 1ـ صمﻎ درخت ـ تابلوی نقاشی از رافائل
نقاش ،مجسمهساز و معمار ایتالیایی قرون پانزدهم
و شانزدهم میالدی.
 ۲ـ نویسنده مشهور کتاب «بنیاد انواع» ـ
کنجد کوبیده ـ ناامید.
 3ـ از آالت موسیقی ـ دردها و رنجها ـ از

با رفسنجانی ﭼه کنﻴﻢ؟

بقیه از صفحه 1۷

برای او هواداران بیشمار دﻳگری آفرﻳد.
با توجه به اﻳن نکتهها ،قابل پﻴشبﻴنی است که
اگر صالحﻴت رفسنجانی به بهانه کهنسالی رد نشود،
او شانس بسﻴار باالیی برای پﻴروزی دارد .پس ،اﻳن
که ما با توسل بر احساسات جرﻳحهدار شده درباره
او افشاگری کنﻴم ،متاسفانه راه بهجایی نمیبرﻳم.
افشا شده را افشا کردن به کسی کمک نمیکند تا
تصمﻴم درست بگﻴرد.

زخﻢهایی که باﻳد التﻴام ﻳابند

از مردم اﻳران تنها میتوان خواست هاشمی
رفسنجانی را به ارائه برنامهای روشن برای زمانی که
بر صندلی رﻳاست جمهوری تکﻴه زد زﻳر فشار قرار
دهند .آنجا است که روشن خواهد شد که او ،در
کنار تالش برای حفﻆ نظام (که به نظر من دغدغه
اصلی او است) تصمﻴم دارد برای التﻴام زخمهایی که
خود و جانشﻴنانش بر قلبهای مردم اﻳران نهادهاند
چه کند؟ آﻳا اصال به اﻳن زخمهای عمﻴق باور دارد؟
ﻳکی از اﻳن زخمها در سرکوبهای خونﻴن و
وحشﻴانه پس از انتخابات سال  13۸۸بر روح و روان
مردم اﻳران مانده است .در اﻳن مورد ،رفسنجانی نه
تنها سهمی نداشت ،بلکه با سبک و روش خود
کوشﻴد با آن مقابله کند .از اﻳن رو ،بعﻴد هم نﻴست
که مردم از فرصت انتخابات برای بازگشت به روزهای
پرشور پس از انتخابات  13۸۸بهره جوﻳند و جمهوری
اسالمی را با چالشی بسﻴار بزرگتر و پﻴچﻴدهتر روبرو
کنند .چالشی که بعﻴد است اﻳنبار رﮊﻳم بتواند با
سرکوب از عهده حل آن برآﻳد .دستکم تظاهرات
چند هزار نفره در برابر وزارت کشور ،هنگامی که
رفسنجانی برای ثبتنام به آن وارد شد ،میتواند
نشانه وجود چنﻴن احتمالی ارزﻳابی شود.

برﮔرفته از ﭘایﮕاه اینترنتی »خﺒرنامه ﮔویا«
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هم جدا شد.
 ۴ـ تکیه کالم درویش ـ رسم و قاعده ـ از
اوراق بهادار.
 ۵ـ صفت آهو ـ صبر و توقف ـ این هم از آالت
موسیقی وطنی ـ گونه و شکل.
 6ـ ﻇرفی چرمی برای نگهداری روغن ـ یورش
ـ دوبین ـ چوبی خوشبو.
 7ـ باالتر و برتر ـ باریک اندام و نحیف ـ واحد
پولی قدیمی.
 ۸ـ عکسالعمل به گویش فرنگیماب ـ
درماندگی و فقیر شدن.
 9ـ واحد پولی اروپایی ـ پروردگارا ـ وسیلهای
برای پرواز.
 1۰ـ سخن یاوه ـ اعتراف کرده ـ فراخ و گسترده
ـ نیست و نابود.
 11ـ پیامبر کشتیبان ـ سلسله جبالی در اروپا
ـ از اقوام تاریخ ـ چسبیده به سولقان.
 1۲ـ جایگاه ـ هوای آبستن باران ـ تصدیق
عمو سام.
 13ـ درجهدار نیروی دریایی ـ قطعهای بلوری
شکل مخصوﺹ دوربین عکاسی ـ محلهایی برای
برگزاری مراسم عزاداری و روضهخوانی.

 1۴ـ آدم پرمدعا بسیار زند! ـ قلعهای باالی
کوه ـ آزمون.
 1۵ـ ﮊیمناست مشهور پیلو روس که در المپیک
 199۲با شش مدال طال قهرمان قهرمانان لقب
گرفت ـ فقط یک «هرم»!
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