دنیا ادامه خواهد یافت

فائو یا همان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در همان
روزهایی که مردم جهان چیزی برای خوردن نداشتند در سال
 ۱۹۴۵تأسیس شد تا مثل دیگر سازمانهای ملل متحد از خودش
خدمات بشردوستانه ارائه دهد.
این سازمان که میخواست تغذیه مردم بهبود یافته و مواد غذایی
به شکل مناسب در مناطق مختلف جهان توزیع شود شروع به
ثبت اطالعات از منابع و نیازهای کشورهای مختلف کرد تا راحتتر
پدرشان را در بیاورد ،ببخشید! راحتتر بتواند امنیت غذایی
برای مردم جهان ایجاد کند .فائو تمام زورش را زد تا سوءتغذیه
ریشهکن شود و تمام کشورها با استفاده از منابعشان در تولید
محصوالت کشاورزی خودکفا شوند؛ در این صورت هر روز منتظر
الدرم بلدرم بعضی کشورها که در ارائه مواد غذایی قِر میآیند،
نمیماند.
در این میان چند کشور مدام چوب الی چرخ فائو میگذارند تا اقدامات
بشردوستانهاش همیشه ناتمام بماند .مثال کنیا ،اتیوپی ،موزامبیک ،کنگو
و ...هی زیر بار زور میروند و ثروتهای ملیشان را به تاراج میگذارند
و حتی درد و رنج سوء تغذیه را به جان میخرند اما حاضر نیستند
حرف ،حرف فائو باشد .یمن هی سیخ در پهلوی عربستان فرو کرد
تا باالخره مورد حمله قرار گرفت .او هم وارد این لج و لجبازی شد و
حاال  ۷۵درصد کودکانش دچار سوء تغذیه شدهاند و کار فائو لنگ
مانده است .حاال هم که ثابت کرده است کت تن کیست باز هم حاضر
نیست جنگ را تمام کند و هی لفتش میدهد .اینها کم بودند ،حاال
روسیه و اوکراین هم به جان هم افتادهاند .بزن بزن و بکش بکش راه
انداختهاند تا صادرات  ۲۵درصد گندم جهان برود روی هوا و فائو مثل
حیوان زبان بستهای در گِل بماند و تا میتواند بیانیه صادر کند و
کاری از دستش برنیاید .از قرار معلوم اگر فائو از اقدامات بشردوستانه
دست بکشد شاید جهان به آرامش برسد.

فائو :گرانی مواد غذای

فائو چیست و چه کار میکند؟
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حکایت پیر و مریدان

لقمه پیر دگرباره گران خواهد شد
روزی مریدان نزد پیر شتافتند تا از وی حکمتی بیاموزند .چون به
غار پیر رسیدند ،دیدند پیر بیرون غار خویش ،زیر سایهای نشسته
و چرت میزند .مریدان گمان کردند پیر مشغول تف ّکر در احواالت
هستی است ،پس مزاحم او نشدند و همانجا کنار پیر نشستند.
البته چون زیر سایه فقط بهاندازه پیر جا بود ،مریدان همان زیر
آفتاب سوزان نشستند و مانند پیر در احواالت هستی تف ّکر کردند.
نقل است که پیر و مریدان تا چهل شبانهروز به همان حال بودند،
شدت داغی هوا به سنگهای کف زمین
تا اینکه یکی از مریدان که از ّ
چسبیده بود ،بانگ برآورد« :ای پیر! نصفمان را مور و ملخها خوردند
این بیرون ،تعارفمان کن بیاییم داخل غار .والاّ اون تو هم میشه در
احواالت هستی تف ّکر کرد».
مدت مشغول چرت زدن بود ،از خواب پرید و گفت:
پیر که در تمام این ّ
«شما اینجا چهکار میکنید؟ کی اومدید؟» مریدان توضیح دادند چون
فهمیدند پیر مشغول تف ّکر عمیق است ،مزاحمش نشدند و آنها هم
یک گوشه نشستند تا مثل او در هستی تف ّکر کنند .پیر که این توضیح
شنید ،بسیار خنده کرد و پس از تمام شدن خندهاش ،بسیار گریه
کرد .مریدان که همینجور هاج و واج نگاه میکردند از پیر حکمت آن
خنده و این گریه را پرسیدند.
پیر توضیح داد که آن خنده بهسبب نادانی مریدان است که گمان
کرده بودند پیر مشغول تف ّکر است و آنها هم بدون هیچ سؤالی،
مانند اسکلها نشسته و بیخودی تف ّکر کردند و گریه از این سبب
است که پیر بهخاطر تف ّکر نیست که بیرون از غار نشسته ،بلکه به
جدی
این دلیل است که هشدارهای فائو را مبنی بر گرانی غذا ّ
مدت  ۶ماه آذوقه در غار خود انبار کرده ،تا جایی که
گرفته و به ّ
دیگر بهاندازه یک نفر هم در غار جا نمانده است.
مریدان که این نکته دانستند بابت این ایّامی که نزد پیر هدر
داده بودند و تف ّکر بیخودی در احواالت هستی کرده بودند ،بسیار
افسوس خوردند و سپس مثل لشکر بربرها به فروشگاهها یورش
بردند تا قبل از موج جدید گرانی ،آذوقه خریده و انبار نمایند.
لکن افرادی بسیار زرنگتر از آنها قب ً
ال این کار را کرده بودند،
مدتها چتر خویش را
درنتیجه مریدان نزد وی بازگشتند و تا ّ
همانجا پهن نمودند.

فرشته پناهی

از ما همهچیزمان هچل هفت
همسایه ولی چه ناز دارد!

سر دراز
عالم همه رمز و راز دارد
هر شیب ،پسش فراز دارد

اینور همه اختالس و دزدی
آنجا همهاش جواز دارد

عمریست که میدود پی نان
ملت همهاش نیاز دارد

چون جاده اقتصاد ایشان
یک نقشه شبیه ماز دارد

از مرغ نبرده لذتی چون
همسایه همیشه غاز دارد

هرچند امید ترک دنیا
با سرعت تخت گاز دارد

در سفره همسایه کباب است
از ما عوضش پیاز دارد

در واقعیت گدای نان است
هی داعیه در َمجاز دارد

ماییم و چراغ موشی اما
او کنتور چند فاز دارد

گفته است فائو ادامهدار است
این رشته سر دراز دارد

فاطمه غنی

فصل دهم گرانیها
سکوت به احترام فائو

ابوالقاسم سیفی

این نون که پر نداره
ِا مثل اینکه داره

فائو :گرانی مواد غذایی در دنیا ادامه خواهد یافت .نظر به این فضا که
ما ایرانیها دیگر حال ادامه دادن نداریم ،برای بهبود هرچه زودتر و
بهت ِر این شرایط چند راهکار ارائه میکنیم.
 .۱تعیین خط کشی :به این دلیل که ما در ایران در حال تماشای سیزن
 10گرانیها هستیم ،تقاضای خطکشی و تعیین محل دقیق اینکه تا
کجا ادامه خواهد یافت را داریم.
 .۲تنبیه روسیه و اوکراین :از آنجایی که این آتیشها از گور روسیه و
اوکراین بلند میشود ،پیشنهاد میشود گوش هردوی آنها را گرفته و
بعد از اندکی پیچاندن راهی دستشویی (مشترکا یک دستشویی) شوند
و آنجا اینقدر همدیگر را بزنند تا بمیرند ،که اینقدر مفت مفت با آینده
جهان بازی نکنند.

سید محم

 .۳اجرای طرح سراسری «یک ماه هیشکی هیچی نخره تا ارزون شه»:

دجو
اد طاهری

خارج از محدوده
رده به هرجایی ،دنیا شده آلوده
رو ک
یده به بازار و دور دهنش دوده
شور
رفاقت کرد ،با هر چه بدی بوده
همواره
چقدر راحت ،خوابیده و آسوده
حاال

 .۵عملیاتیش�دن رژیم اجباری برای تمامی چاقها در سراسر جهان:

چطور که در ایران یارانه پردرآمدها حذف شد ،یارانه پرمصرفها هم در
سراسر جهان قطع شود تا با تحتفشار قرار گرفتن کمتر مصرف کنند و
قاعدتا میزان تقاضا بسیار کاهش پیدا کرده و اوضاع کال کنترل میشود.
راه جایگزین :در صورت عدم تمایل فرد به رژیم ،به عنوان تیر آخر توصیه
میش��ود به جای آن زهرماریها ،عرق زیره و سرکه سیب مصرف کند
تا عالوه بر شستشوی دستگاه گوارشی ،به کاهش اشتها هم کمک کند.
نکته :راهکار آخر قابلیت تعمیم به کلیه افراد را دارد که دیگر چه بهتر.

صامره حبیبی

گروگان گرانی
امان از دست باران گرانی
بهپا شد باز توفان گرانی

تفنگی را نهاده بر گلویش
شده دنیا گروگان گرانی

بالی جان کرونا نیست تنها
شده حاال بالی جان گرانی

اگر دور شکم خیلی کبود است
کشش تنگ است تنبان گرانی

فائو! پس تو چه میکردی که حاال
همه دنیاست مهمان گرانی

غذا دیگر به حرف هیچکس نیست
غذا باشد به فرمان گرانی

مجت

بی

دی

قبا

ریحانه یوسفی

ابراهیم صفایی

از آنجایی که این طرح بارها و بارها در ایران عملیاتی شده و بسیار هم
پرطرفدار و سلبریتیپسند است ،پیشنهاد میشود که حاال یکبار خودتان
امتحان کنید و ببینید که چقدر جواب است.
فقط در طول این مدت رو به آسمان ،لزوما در یک مکان رو باز و نورگیر
افزایش
خوابیده و جم نخورید ،چهار دست و پا را از هم باز کنید تا با
ِ
هرچه تمام ت ِر سطح ،انرژی بیشتری از طریق فتوسنتز جذب کنید.
 .۴دریافت جریمه س�نگین از کشور مصر :به دلیل به نیل ریختن آن
همه گندم توسط کائنان معبد عامون و دامن زدن به شرایط حساس
کنونی ،از آن موقعها.

معرفی کتاب

هرچی گیر آوردی را قورت بده!
کتاب هرچی گیر آوردی را قورت بده ()Eat whatever you got
اثر تریس برایان ،شامل توصیههای عملی بسیاری است که به شما
کمک میکند از گرسنگی جلوگیری کرده و در زمانی کمتر ،کالری
بیشتری کسب کنید.
تریس برایان بهترین ایدهها و بینشهای مدیریت غذا را با هم
در  21مرحله عملی و سریع ترکیب کرده است .هر فصل کتاب
هرچی گیرآوردی را قورت بده شامل تمرینات دهانی -معدهای
خاصی است که شما میتوانید از آنها جهت خوردن علوفه،
میز ،لباس و سایر اجسام پیرامونی استفاده کنید و به روح
پرفتوح پدر و مادر پوتین و زلنسکی درود بفرستید.
کتاب هرچی گیر آوردی را قورت بده به شما نشان میدهد
چطور در دوران گرانی پیشرونده و سری ع مواد غذایی
زنده بمانید .این کتاب شامل قدرتمندترین اصولی است
که تریس برایان تاکنون با خوردن اجسام پیرامونی خود
کشف کرده است.

حفظ تعادل فشار بر اعضای بدن!
گرانی به عنوان یک معضل جهانی از قدیم االیام و دقیقا بعد از حادثه
بیگ بنگ که منجر به پدیدآمدن زمین شد وجود داشته اما امروزه
شدیدترین حالت خود رسیده است .لذا از جامعه جهانی میخواهیم
به روشهای علمی زیر توجه کنند تا فشار گرانی بر کمرشان را
کاهش و فشار بر سایر اعضا را افزایش داده و با ایجاد تعادل فشار در
بدن ،نهایتا از آسیب کمتری رنج ببرند:
 از خوردن غذاهای آبکی مثل آش ،آبگوشت و تیلیت آب آن قبلاز صرف گوشتکوبیده پرهیز کنید چرا که در این غذاها مقدار زیادی
حبوبات ،گوشت ،آب و نان مصرف میشود و باعث کسری این مواد
غذایی در وسط ماه میگردد.
 بخش بیشتری از قابلمه را به تهدیگ برشته سیب زمینی اختصاصدهید و خوردن ماکارونی را از تهدیگ آن شروع کنید چرا که سیب
زمینی با وجود نشاسته و حجم باال فضای معده را پر و برای خوردن
ماکارونی اشتها را کم میکند؛ در نتیجه ماکارونی را از سر سفره برداشته
و اگر دندانی در دهانتان باقی مانده است آن را فردا ناهار میل کنید.
 برای دریافت آهن مورد نیاز بدن به جای گوشت ،مرغ ،به جای مرغ تخممرغ،به جای تخممرغ ،حبوبات و به جای حبوبات ،سبزیجات برگ پهن مانند اسفناج
مصرف کنید.
 معده خود را کوچک کنید؛ اگر هزینه جراحی معده را ندارید یکی از کلیههایخود را بفروشید و خرج آن کنید .البته اگر طبق راهکار شماره یک ،مصرف آب را
نیز کاهش دادهاید به کلیههایتان امیدی نیست ،حتی اگر  Oمنفی باشید.
 میهمانی ندهید؛ مخصوصا اگر در میهمانیهای اقوام بیشتر از اندازه شکمتانخوردهاید چرا که از گزند تالفی آنها در امان نخواهید بود ،مخصوصا اگر میهمان،
جاری یا باجناق شما باشد.

البد به تنش شده عیان پر
آن که زده چون پرندگان پر!
تنها نه ز سفرههای ما که
از سفره مردم جهان پر!
گندم پر! و ذرت پر! و جو پر!
اینگونه تمام نوع نان پر!
از گوشت بگیر تا حبوبات
آذوقه سال مردمان پر!
در دوره جنگ و خشکسالی
هر چیز که میشود گران پر!
از باب مثال توی ایران
از نرخ پراید تا ژیان پر!
حتی کرونا که پیش آمد
شد درس و کتاب و امتحان پر!
القصه! حکایتش جهانیست
اغذیه زده ز هر مکان پر!
از چین بگیر تا به شیلی
از روسیه تا به آلمان پر!
کمکم که دگر به کار ناید
از کله ما زند دهان پر!
از اطعمه چون خبر دگر نیست
تا ما بچشیم پس زبان پر!
وقتی که تمام شد غذاها
برنامه هر چه سازمان پر!
دیگر کسی از ملل نگوید
آن مجمع ناز و مهربان پر!
بازی کالغپر شود نو
انسان و جهان و نان و جان پر!

دبیر سرویس نثر :فیروزه کوهیانی
دبیر سرویس شعر :صامره حبیبی
دبیر سرویس کارتون و فنی:
سید محمدجواد طاهری

راههای ارتباطی
ما را در شبکههای اجتماعی
با نشانی tanzym-irدنبال کنید!

