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اخبار با شوخی
فرو  سه پل اصفهان پل سی و از * بخشی

است. ریخته
پل شد خشک  رودخانهاش که وقتی  ـ

تا!؟ سه سی و میخواهیم چکار؟ آن هم
سر  به خانگی حبس  در رهنورد  زهرا  *

میبرد.
مرتب و آشپزینکند که داره اینجوریبهانه ـ

بده! سفارش پیتزا بزنه زنگ
تجمعات  *بازداشت فرزندآیتاهللاخلخالیدر

امسال. اسفند اول
اعدام درجا را  همه بود زنده باباش  اگر ـ

میکرد!

ماموران  تیراندازی اثر در نفر یک * شهادت
تیر. هفت میدان در امنیتی

باید میرود تیر» «هفت میدان به کس هر ـ
بشیند! هم لرزش پای

شدن  کشته از خبر شیراز دانشگاه * رییس
گفت و دروغ خواند در تظاهرات را دانشجو یک

است. کشته شده در تصادف وی که
داشتن بدون که کشوری است تنها ایران ـ

شد! کشته کرد و تصادف هم میتوان اتومبیل
انقالب  پیروزی مناسبت به مصر در مردی *

گذاشت. «فیسبوک» را فرزندش نام مصر
اسم که «تویتر» داشت زنش عقیده البته ـ

قشنگ تریاست!
و  * یک بسیجی که متهم به تجاوز به ۳۰ زن

شد. تبرئه بود دختر
بسیجی حقوقش شغل این وقتی میگفتم ـ

نمیکردید! بچسب قبول مزایا را نیست، مهم
رفسنجانی  هاشمی دختر هاشمی * فائزه

شد. بازداشت
رسوم رسم و جزو این آزادش میکنند. ـ
روزهایشلوغیاست. اگرفائزه رانگیرندهیجانش

میشود! کم
* شعاربرخیازتظاهرکنندگاندرتهران:سید 

ببینی. را بن علی بمیری، علی
اول نمیگذارند هول هستند و چقدر اینها ـ

شعار بدهند! بعد علی بمیرد بن
شده  اخیر کشته تظاهرات در شد که اعالم *

اهل پاوه است. صانع ژاله و
قافیه و وزن ایران در چیز همه روزها این ـ
و علی بن یا مثل پاوه و ژاله صانع و مثل دارد

سیدعلی!
در  سرعت اینترنت که تصویب کرد * مجلس

می ماند. بایت کیلو روی۱۲۸ ایران
ـچطوراست برقراهمبهشمعو چراغموشی

همه راحت شود؟! خیال تبدیل کنند تا
در  کشیدن عکس علی خامنه ای پایین  *

تهران. چندیننقطه
باال به جایش را لوپز  جنیفر  عکس  اگر ـ

میکشیدندعالیمیشد!

(االهه  تاریخی است یک فرصت انقالب *
بقراط).

۳۰ سال هر روز از دست  فرصت را این و ما ـ
دادهایم!

به  مبتال نفر فوت ۹۶ «هرانا»: * خبرگزاری
شهر قم. در مرض ایدز

این داد  به خودت معصومه  یا حضرت ـ
برس! مذهبیها

و  است اسالمی نه حکومت این کروبی: *
نهجمهوری.

را  این کشید طول سال  ۳۰ بابا این  ـ
بفهمد!

خواستار  علمیه حوزههای تهذیب * معاونت
کروبی شد. خلع لباس

قشنگه! هم لختش کروبی ـ

تقلید مراجع اعتصاب
مرجع چند «فارس» خبرگزاری گزارش به
و سبز به سران فتنه به خاطر اعتراض قم تقلید
بدون مرز فتنهگران و دشمن فتنه و فتنه غرب
قم نامشان در شهر که و دخترانی کلیه زنان (و
فتنهاست)دستبهاعتصابزدندودروسفقهی
برای بزرگی فاجعه (عجب کردند تعطیل را خود

بزرگ!). این استادان دانشآموزان
اعتصاب به  دست که کسانی جمله  از
مکار به (معروف مکارم شیرازی آیتاهللا زده اند
قبرش (نور به همدانی نوری آیتاهللا شیرازی)،
و اهل شیله پیله (بسیار ببارد)، صافی گلپایگانی
نیست) و چند خراسانی آدم صاف و صوفی اصال
را آمل) (بچه آملی جواد و قدس) آستان (بچه

برد. نام میتوان
که کردهاند پیش بینی اقتصادی کارشناسان
امور نظام تنها نه تقلید مراجع این اعتصاب با
در اثر بلکه گسسته هم از قم کامال شهر فقهی
کمکاری! اثر ایناعتصابچندینمیلیوندالر در
شهر قم ضرر روحانیون به ناشی از اعتصاب این

خواهد آمد! مالی وارد

پرزیدنت روز
«رییس جمهور» روز آمریکا در روز قبل چند
قبلی رییس جمهور از آمریکا مردم این روز در بود.
مرده چه را آن ها یاد و خودشانقدردانیمی کنند
که مثل ایران درست می دارند. زنده گرامی چه و
و و رفسنجانی تن بنی صدر سر به می خواهد
دارند قصد آن ها از قدردانی برای و نباشد خاتمی

زودتر اعدام کنند! هر چه آنها را

مردانگی و شرف
که «االهرام» معروف روزنامه روزنامهنگاران
مدیر  همچنین و میرسد ۳۰ نفر به آنها تعداد
ملت به سرگشاده ای نامه طی آن فعلی مسئول
در  اخبار تحریف و دروغ پردازی ۳۰ سال مصر از
اینروزنامهاظهارندامتکردندوتقاضایبخشش
فاسد مدیریت خاطر به که گفتند آنها نمودند.
خود کار از رژیم حسنی مبارک رانتخوران و

عذرخواهیمینمایند. شرمندههستندو
حسین روزی کنید که تصور  میتوانید  آیا
روزنامه در دستهاش و دار و شریعتمداری
بهملتایران «کیهان»چنیننامهسرگشادهایرا
بفرستند؟منکهفکر نمیکنم شریعتمداریاینقدر

را نمیدانم. باشد، شما مرد

بگو مگو
و محاکمه را فتنه سران قضاییه: قوه رییس

مجازاتمیکنیم.
علنی محاکمه هر برای من کروبی: مهدی

آماده هستم.
فتنه سران از شما قضاییه: قوه رییس

نیستید.
برایهر نوعمحاکمهغیرعلنی مهدیکروبی:

هستم. همحاضر
را شما که آمده دستور قضاییه: قوه رییس

مجازات نکنیم.

الریجانی صادق

کروبی مهدی

همیشگی از پشتیبانی بهار دل انگیز نو و سال در آغاز که است شایسته
کنم. سپاسگزاری Shiraz Painting از گذشته ۱۱ سال شما عزیزان در
و خانه رنگ آمیزی و نوسازی کارهای اجنام واگذاری در اعتماد شما
من است.  بسیار Shiraz Painting باعث سربلندی به ساختمان خود

سالیان گذشته، به  همچون نو نیز، Shiraz Painting در سال هدف
شماست. اجنام کارهای ساختمانی در شما رضایت آوردن دست

هم میـهنان را به امیدبخش و نوروز خجسته فرارسیدن
همگی برای سال نو در و شادباش میگویم ارجمند

دارم بهروزی تندرستی و شادی و آرزوی شما

کشانی 703-932-7740  احمد
shirazipaintinginc@yahoo.com
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

امام زمان! نامرئی سربازان از اولین عکس

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

دستور این کی هر کرده غلط کروبی: مهدی
داده... را

مقامات جرم به توهین قضاییه: رییس قوه
باش... مواظب است.

کن! محاکمهام پس کروبی: مهدی
جزورهبران رییسقوهقضاییه:گفتمکهشما
فتنهسبزنیستید.درضمنچوننتیجهمحاکمه
را مجازاتکنیم نمیتوانیمشما فرقینمیکند و

کنیم. محاکمه را نمیتوانیمشما
مهدیکروبی:من باید چکار کنمکهمحاکمه
مملکت... قضایی سیستم این به من... شوم؟

نقطه این از منظورتان قضاییه: قوه رییس
بود؟ چه چینها

بگیرم آفتابه دستم باید کروبی: حتما مهدی
شما متوجه بشوید؟ تا

قضاییه: بله؟ رییس قوه
می زنم اینهمعمامه من. مهدیکروبی: بیا

کن. محاکمه مرا خدا به ترا زمین.
چیزی. یک شد قضاییه: حاال قوه  رییس
صبر هفته یک میتونی روحانیت... به توهین

دارد... صف هفته انقالب دو دادگاه کنی؟
که انقالب این به من... کروبی: مهدی

باشه! این دادگاهش

رفته بود! یادم اسمم را
رهبر علی» «بن بودن قافیه هم و وزن هم
خیلی ایران فقیه رهبر علی» «سید با تونس
ضد دهندگان شعار و تظاهرکنندگان کمک به
بن علی، نوبت از شعارهای«بعد حکومت آمده و
سیدعلی» مثلآهنگ«آمنه»آغاسی تویدهن

است. افتاده مردم
این از استفاده روزنامههایغرببا بسیاریاز
نوبتبن بعد از مشابهتاسمیمقاالتیچون«آیا
«سید علی، بن علی نوبت سیدعلی است؟»و یا

کردهاند. منتشر و نوشته است» بعدی علی
رهبری بیت به  نزدیک بسیار  شخصی
خبرنگاران از یکی به هوم آفیس)  (لیدرشیب
این رابطه مدتها تا خامنهای علی که گفته سبز
این که متوجه از بعد بوده و علی را نفهمیده دو
مشاورانش از یکی به میشود مردم شعار منظور

سالها چون بفهمم کشید طول کمی میگوید:
وقت ها بیشتر رهبر و ولی و من را اطرافیان همه
بودم اصالفراموش کرده میکنندو صدا آقا امام و

است! علی سید من اسم که

کوچکی دنیای این
است

همین پارسال کوچکی است. چه جای دنیا
بعد افتاد راه ایران به سبز» در «جنبش که بود
رفتبه تونس و مصرو بعدبه بحرین و لیبی وحاال

برمیگردد. ایران به دوباره داره و زده دور

جنگ
اسالمی به جمهوری بلندپایه مقامات از یکی
جنگ امروز ما جنگ گفت: خبرنگار «فارس»
این قدیمها «کوکاکوال»است. «ساندیس»علیه

پیتزا میگفتند. و جنگ آبگوشت را جنگ
خبرنگار «فارس» جرات نکرد بپرسد: پسچرا
(آن هم بدون را کوکاکوال خودمان ایران در امروز
می کنیم تولید سازندهاش) خود از ساخت اجازه

میفروشیم؟ و
فکر بپرسد: که بود ترسیده احتماال او
نمیکنیدبهترباشدبهبرادرانوخواهرانبسیجی
موادمحرک کافئینو و کوکاکوالکهشکر نوشابه
بهتر تا بدهیم دارد ساندیس آبمیوه از بیشتری

بزنند؟ در خیابانها کتک را مردم

سینمایی اخبار
کاندوم  «چادر، ۵۶ دقیقهای مستند فیلم
شده ساخته ایران داخل در که کافیشاپ» و
نهادهای چندین جشنواره سینمایی و توسط
قرار تحسین مورد  جهان در هنری  فرهنگی

گرفت.
فیلم عنوان است فیلم این بر که ایرادی
و احوال جوانان به اوضاع با توجه میباشد که
و کاندوم» بدونچادر ایران باید«کافی شاپ، در

و دختربازی که سلسله مراتب باشد داشته نام
ایرانکامالمنطقی زندگیزیرزمینیدر پروسه یا
کسی نمیکنم فکر من بیاید. نظر به واقعی و
کافیشاپ را به رفتن حال عشقبازی بعد از

داشته باشد.

اهریمن و میترا نبرد
کلمات قصار:

منبراینبردباتاریکیشمشیرنمیکشمبلکه
(زرتشت) می افروزم. چراغ

کلمات قصار:
را چراغت قطع میکنم، شعله را برقت من

فوتمیکنم. (محمود احمدینژاد)

و سیاسی عمیق افکار
ژئوپولیتیکی

جمهوری داشتن دست  از میتوان  زمانی
مصر انقالب از بعد حوادث در ایران اسالمی
غرب تهدید کردن جای به آن ها بود که مطمئن
نشانبکشندکه موردبستنتنگههرمزخطو در

بست. خواهند را سوئز کانال زودی به

نوروز پیشواز به
دو شب چهارشنبهسوری امسال همشهری
برای ضد گاز اشکآور نره! دوم ماسک یادت چیز

بسیج! با مقابله

انقالبی کاریکلماتورهای
اعدامشده  بار * سهبهزندانافتاده بودو چهار
قیمتی به هیچ خود رژیمی ضد از افکار ولی بود

نمیداشت! بر دست
انقالبقبلی کارینکردید  در *ایکسانیکه
بودن انقالب برای ضد الاقل نکشیدید زحمت و

متحدشوید.
به  بود. شجاعی بسیار  دیکتاتور  رهبر  *

محافظانشهرشبقبلازخوابیدنمیگفت:اگر
نکنید! بیدار مرا صبح شد، انقالب شب

و  داشتند صندوق رسید انقالبها کاش *
میتوانستی اگر خوشت نیامد ماه شش از بعد

را پس بدهی. آن
است.  آمده سر به پابرهنهها وقت انقالب *
بورژوا علیهطبقه ازطرفطبقه انقالباین روزها

شروع میشود. پابرهنه بیکالس و
سال   ۴۰ یا   ۳۰ از  بعد که انقالب هایی *
درست هستند دردناک نمیدهند نتیجه ای
را  وقتت تابستان روز  ۴۰ مثل هندوانهای که
از سفید تو آخرش و میکند تلف رسیدن برای

میآید! در آب
عقیده  سیاسی کارشناسان از بسیاری  *
اولش  ۳۰ سال فقط تحمل انقالبها که دارند
که صدسالاولش سختاستدرست مثلعمر

سختاست!
این  انقالب رهبران از  بسیاری اشتباه *
ثروت مردم در یک کردن است که بجای ضربدر
عدد آن بر را میخواهند ثروت مردم فرضی عدد

تقسیم کنند!

و ایران از گزارشی
تابستانی سفرهای

احمدینژاد
با روز هزار صد کتاب از (بخشی

احمدینژاد)
ایران از ما مخصوص خبرنگار گزارش به
جمهور۶۴ درصدی  رییس احمدی نژاد، محمود
منتخبان استان و نخبگان با دیدار ایران، در
آمریکا بهحضار گفت: امروز رییس جمهور بوشهر
کند، مدیریت را دنیا میخواهد که میکند ادعا
هیجانات شخصی نمیتواند که هم کسی آن
لولو برد!) را ممه آن بگوید (و کند را کنترل خود
را خودش نباشد اسم بلد حتی می کنم که فکر و
دکترای مدرک میکند مثل کردان (فکر بنویسد

حقوقشقالبی است).
است بشریت نجات راه ایران کرد اضافه وی
و عشق شود؟) متوقف اتم بمب (اگر ساخت

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه     یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۱۱ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه
خالی از شوخی

۳۵ صفحه از بقیه

۳۵ صفحه از بقیه

۱۷ صفحه از بقیه ۳۵ صفحه از بقیه

با  معاصر نقاشان از  ـ مرگ زمان ـ  ۱
نقاشیهایینزدیک بهسبکمینیاتور.

قالیبافی  کارگاه گوارشـ خشکیدستگاه ۲ـ 
تبت. شده اشغال چین توسط کشور مرکز ـ

درخت خرما ـ  ـ سفر ارمغان ۳ ـ تحفه و
آقایانگلیسی.

هر جانور  ـ سلمانی ـ با شتاب زود و ۴ ـ

بهایی و  شیخ معاصر عارف و ۱ ـ فیلسوف
ماهی ـ مدفون است اصفهان که در میرداماد

فروش.
کرم  به شیوه متحیرـ  حرکت سرگشته و ۲ـ 

ـخمیدگی.
جنگ  ـ ساختمان فروریختن محصول ۳ ـ

داشتن. آمد رفت و ـ با هم تدافعی قدیم افزار
از  چیزی ـ از کوچک حصه یا یک حبه ۴ ـ
گوسفند و گاو بیشتر در واگیر ولی بیماریهای

بیمایه. پنیر ـ
جدیت ـ  و تالش ـ راهآهن ریل الوار زیر ـ ۵

و ندا. کلمه تنبیه
سزاوار. ـ کبک شبیه پرنده ای ـ ۶

ـ  دادن ترتیب نظم و شرعی ـ مجازات ۷ ـ 
مخدرات. مادر

دهان  و جدیدـ  تازه ـ نقاش خالق ارژنگ ۸ـ 
گزند. صدمه و ـ

آن  از بیشتری لذت عفو در ـ افکندن پرتو ۹ـ 
جدایی ها. شکوهگوی ـ است

صبور. اسبـ  پیامبر دهانه ـ ۱۰
ـ  آمیختن  هم  در ـ  چهارپا تنپوش  ـ   ۱۱

هنگامشب.
قرض  ـ کردن دلجویی ـ تصور و پندار ۱۲ ـ

دین. و
رو  این ـ ترازو سینی ـ زیبا گلهای از ۱۳ ـ

نبود! که
رییس. فرمانبر ـ بازداشتن ـ عمامه ـ ۱۴

شاو  ایروین از رمانی ـ همراهی و کمک ۱۵ـ 
نویسندهآمریکایی.

خزنده.
شاخه  ـ پیاده بیخبر از الفبایموسیقیـ  ۵ـ 

بدن. در ریز جوش و دمل ـ شده! نصف
نامی برای  از شهرهای استان کرمان ـ ۶ ـ

مردان.
جدا  ـ تاجریزی نام به دارویی گیاهان از ۷ ـ

انگور. درخت ـ سیلی ـ هم از
ـ  تنپوش  نوعی  ـ قرآن از فصل  ـ یک  ۸

کنیهدار. ـ دهان گرداگرد
طالی  ـ کماننشین آفرین ـ کوهی شکار ـ ۹

اهل سنت. چهارگانه آیینهای از سیاهـ 
رو  به رو ـ ضخیم پرزدار پارچه نوعی ۱۰ ـ

شدن.
نشانهها  ـ ترکی گوشت ـ شداد بهشت ۱۱ ـ

رو. زینت ـ
حد  ـ چیزی گرداگرد ـ اعیان مجلس ۱۲ ـ

فاصلمیانزمینها.
گلهای  از ـ عشاق از ـ کردن واگذار ۱۳ ـ

باغچهای. و گلدانی

برادر  ـ نزدیک به اشاره ـ غصه و غم ۱۴ ـ
موسی.

سال ۱۷۶۲ پس  که در سوم همسر پتر ۱۵ ـ
از ـ نشست تخت سلطنت روسیه بر وی عزل از

پیامبران.
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جاذبههای و فرهنگی میراث خاطر به ملتها
گردشگری کشور نیست بلکه برای نقشی استکه
جهانایفا میکند (اینجاستکهعشقو ایراندر
ایشانکامالقاطی کرده است).او را تنفرمردمدنیا
گفت:دومکتبلیبرالیسموکمونیسمهیچکدام
مردم (و برسانند سعادت به را انسان نتوانستند
ایراندرسایه دیکتاتوریاسالمیدرسعادت کامل
بیاناینمطلب که با بسر میبرند).رییسجمهور
به پایان نظام سرمایهداری سیستم لطف خدا به
نمیبندی؟) را تهران بازار چرا (پس است رسیده
را ما نمیخواهیمگذشته هایتاریخی خود گفت:
افتخارات (مخصوصا بکشیم جهان مردم رخ به
ایرانمتمدن بود(قبل  زمانیکه ۳۰ سالاخیر را)
بلد نبودند اینملتغربیحتی آمدن خمینی) از
خودراچگونهشستهوبهحمامبروند(مثلرییس
دوشمی گیرد هفته اییکبار محترمکه جمهور
منحط غربی فرهنگ را گرفتن» دوش «هر روز و
قانون که ما در بود کرد: وقتی میداند). او اضافه
موقعی (تا آمد مردم دنیا بودیم سر شهرسازی و
کتک را مردم قانون بدون خدا لطف به امروز که

ترافیک و  میکشیم  خیابانها در و  میزنیم 
مایه کتابهایشهرسازیدنیا شهرمانتهراندر

شده است). و تمسخر جوک
و اموال غارت به جمهور رییس بعد کمی
گفت: و  کرد اشاره منطقه کشورهای میراث 
بردارند پول مردم ایران دالر از یک بخواهند اگر
ایران ریال پول واحد که دارد قبول (خودش هم
دستهای چنان است) دالر بیارزش نیست و
گوش فریادشان که کرد خواهیم قطع را آنها
دست شهرام کردن قطع (مثل کند را کر فلک

جزایری و...)
خود سخنان احمدینژاد در پایان محمود
اساس عقل ایران بر گفت: روشهای مدیریت
خود جلوتر زمان از و برجسته بسیار منطق و و

قیمتها). زورکی کنترل (مثل بودهاند
که دانشآموزان از سری یک جلسه پایان در
به بودند کرده کسب مقام کشوری مسابقات در
آالت از دلیلاستفاده به و پرداختند اجرایسرود
از بسیاری سرود این اجرای در موسیقی ابزار و
مدیران (همان جلسه در حاضر روحانیون و علما
بهعنوان زمان خود) برجسته وجلوتر از منطقیو

ترک کردند! را اعتراض جلسه

از بین میکروب بیماریهای مختلفرا موقع نیاز
رشدکودکتاثیر میگذارند؛ در برخی دیگر ببرند.
بهخصوصبررشد غشایمخاطی روده.بههمین
مادر شیر نوزادی دوران در که کودکانی دلیل
گوارشی دستگاه مشکالت با بیشتر نخورده اند

مواجهمیشوند.
دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا درباره شیوههای
شیر مواد طبقهبندی و شناسایی برای جدیدی
دانشمندان کشف از یکی میکنند. مادر تحقیق
مجموعهای خود مادرها به شیر که است کرده
شکرهای  حاوی زنجیرهای ۲۰۰ ترکیبات تقریبا از
مختلفاضافهمیکنند.اینزنجیرههایشکرماده

تولیدمیکنند. را کلوستروم
ماده الکتوز، سومین و آب از بعد کلوستروم
زنجیره های است. شیر مادر اصلیتشکیلدهنده 
نیز را خونی گروههای حتی مثال برای شکر
که می شود باعث امر همین می کنند. کدگذاری
بافت توسط آن بدن، بافتی به زدن هنگام پیوند

شود. دفع بدن
اینترکیباتزنجیره ایحاویشکر،بهصورت
که اینمعنا به اضافهمیشوند. مادر فردیبهشیر
مادری بر اساسشرایط ویژهیخود به گونهای هر
خود از شیر خاصی ترکیب ناخودآگاه غیرارادی و
این به مادر که میدهد. میتوان گفت نوزاد به را

می زند. بر نوزاد را شخصی خود مهر وسیله
دانشمندانهمچنین بهاین نتیجهرسیدهاند
تاثیر دارد. کودک هوشی ضریب بر شیر مادر که
مادر شیر که علمی نوزادانی پژوهش های به بنا
از دارند باالتری هوشی ضریب کردهاند، مصرف

نخوردهاند. مادر شیر که نوزادانی
افزونبراین،دانشمندانازطریقمیمونهای
مادر شیر  رسیدهاند که نتیجه این  به ماکاک 
میتواندبرشخصیتنوزادتاثیربگذارد.اگرمادری
باشد، هورمون داشته استرس یا ناراحتی عصبی
این میشود. شیرش وارد کورتیزول استرسی
در آینده پسر که فرزندان میشود هورمون باعث

بیایند. بار ستیزهجو
وله» «دویچه اینترنتی پایگاه از برگرفته

کوکتل... یک مادر: شیـر

خواب فرد از پریدن صورت در و خواب نمیبینند
شد. خواهد عصبانی و مضطرب بسیار

آن از حاکی دیگر علمی نظریه های البته
مغز خواب» آرام «موج بخش همین در که است
فعالیتهای گستردهتری مشغول هدایت انسان
ساز و سوخت یا کنترل بافتها و ترمیم مثل

است. بدن
به میگویند کارشناسان  خاطر  همین به
سیستم فعالیتهای تک تک میتوان سختی
تشخیص بخش از خواب این اعصاب را در و مغز

داد.
وباالخرهبایدخاطرنشانکردکهسالگذشته
فقط نه دیگری مطرح شد که مدعی است نظریه
بخشعمیقخواببلکهیکچرتکوتاهمیتواند
کند. کمک مغز بخش حافظه کارکرد تقویت به

فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

... مهم خاطرات خواب

حدخود می رسد، بیشترین در اوکراینبه استو
است. که در آلمان میزان آن متوسط حالی در

میر و مرگ اختالف میزان از نیمی آلمان در
در داد، نسبت سیگار به میتوان را زنان و مردان
الکل مصرف به از این میزان یک پنجم که حالی

برمیگردد.
کشورهای در اثر مصرف الکل بر میر و مرگ
به سایر  تا ۳۰ درصد نسبت  ۲۰ شرقی اروپای
مالت در که حالی در است. باالتر کشورها
و میر بوده مرگ و اصلی استعمال سیگار مسبب

شامل می شود. را موارد از این درصد ۷۴
تغییر نظرند که بر این کارشناسان همچنین
در کشورهایمختلفموجب می شودکه عادتها
استعمالسیگاردر همهکشورها بر اثر مرگومیر
حداقل آنها به در مربوطه آمار تفاوت رفته و باال

ممکنبرسد.
وله» «دویچه اینترنتی پایگاه از برگرفته

موجب... کشیدن سیگار

زنان زندگی طول در سینه سرطان بروز خطر
عامل استوپسازسرطانریه یکدرهشتنفر
در بسیاری سرطان از ناشی میر و بیشترین مرگ

است. آمریکا جمله از کشورها از
سن افزایش با سرطان بیماری بروز احتمال
بیشتر می شودوبا توجه به بروز بیشترآندر برخی
عواملخطر ازجمله عاملژنتیک نیز خانوادهها،
محسوبمی شود. شروعزودهنگام عادتماهیانه
یائسگی هنگام دیر بروز یا نوجوانی دوران در
به  خطر دیگر عوامل جمله از ۵۵ سالگی از پس

حسابمی آید.
چاقی،درمان هورمونی،استفاده ازقرصهای
داشتناولینفرزند یا نداشتنفرزند ضدبارداری،
داشتنسینههایسفت،  نیز پساز۳۵ سالگیو

هستند. زمینه این در خطر دیگر عوامل
به میتوان سینه سرطان نشانههای جمله از
آن اندازه یا شکل در تغییر پستان، در غده وجود

کرد. اشاره سینه نوک از ترشحات یا
یاران نسیم نوشته:

اینترنتی «مردمک» پایگاه برگرفته از

ماموگرافی... فایدههای
۳۵ صفحه از بقیه

دادند؟ شعار خامنهای علی آن اصلی نماد
سخنرا با خوشبینی به امیدیکه در مقدمه
پایانببریمکه«نسخههای استبه ویراستآمده
با گیرد و بر را در طیفی وسیعتر پسین، نظرات
اصول ملی، و خواست خرد جمعی از بهرهگیری
نقایص آنمرتفعشود و کامل تر بیانشده منشور
و سرزندهتر سازندهتر بتوانیم ما سرانجام، همه و
احقاقحقوقملت عدالتو آزادیو نیلبه راه در
که از است بیانگر آن سخن این گام برداریم». 
نهایی نسخه منتشر شده ویراستاران، متن دید
پیش است. نیستو نسخههایپسیندیگریدر
که «نظرات کردهاند امید اظهار همچنین آنان
ملحوظ بعدی ویراست های در وسیعتر» طیفی
به مشروط است خوشوقتی مایه امر این شود.
طیفهایی نظرات به واقعا دوستان این که این
به خود نزدیک  گرایشهای از محدوده خارج 
باز را افق دید خود («خودیها») نیز توجهکنندو
ناخودی مرزهایخودیو دارند.جنبشسبز نگه
قید و در که هنوز کسانی شکست، و هم را در
بندآنفرهنگباقیماندهاندبهسختیمیتوانند

بروند. پیش جنبش این با همگام

... تمامیت که منشوری

نکرده، تنها ذرهای عقبنشینی نه مردم سرکوب
را جنبش جسد شهدای اقدامی کمنظیر در بلکه
خود به را از ممکن چهره پلیدترین نیز مصادره و

نمایشمیگذارد.
بیرونی عنصر ضعف های ترمیم این بر بنا
سریعتر، هرچه پیروزی به کمک برای جنبش،
اینکوقتآناست است. ضرورتیاجتنابناپذیر
خالی نیمه کشور از خارج اپوزیسیون ایرانیان که
راهکارهای اتخاذ با و ببینند درستی به را لیوان
شورای که همان گونه کنند؛ پر را آن مناسب
ماهها سکوت، از پس امید، سبز هماهنگی راه
میرحسینموسوی از اعتباری که اینکمتکیبه
که کرده  آغاز را جدیدی حرکت کرده، کسب 

امیدبخشباشد. میتواند

در... خارجی عنصر نقش
۱۳ صفحه از بقیه

میشود. مشروط رهبر مستبد برکناری به مردم
مستقل نهادهای دیگر و سیاسی احزاب
الیههای و خواستهای نیازها  مدنی، جامعه
روانجمعیرا برنامهسیاسی، به گوناگونمردمرا
بهخودآگاهی بهشعورجمعی،ناخودآگاهجمعیرا
را به فعالیتسازمان یافته وحرکت خودانگیخته
مبارزه در را تدریجی اصالحات و برمیکشند 

انتخاباتیممکنمیکنند.
در تمرکز بیشتر قدرت این نهادها به غیبت
جمعی را روان انفجار اما میانجامد راس هرم
پرهزینه سرنگونی و کرده و انقالب زمینهسازی
و بر حل بر قدرت راه تنها را به عنوان راس هرم

مردمتحمیلمی کند.
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

اعتراض... از جنبشها چرا
۱۴ صفحه از بقیه

كين و مهر رهروان

به يادسپردند. تهرانرا سران متفقيندر اعالميه
مهر راه در جدی همراهانی به آمريکا و ايران

شدند. بدل
و دانشگاه استاد ديبا، آقايی بهمن دکتر
را بينالملل،جنگجهانی دوم کارشناس حقوق
میداند: آمريکا و ايران روابط در موازنه تغيير آغاز
آمريکا آغازجنگجهانیدومونقشمهمیکه «از
درمسایلبين المللیبازیمیکند،بهخصوصبعد
غرب» «اردوگاه ميان سرد» «جنگ آغاز و آن، از
آمريکا موثرتر از شاهد نقش «اردوگاه شرق»، و
هستيم. روس ها،درست پس ازپايانجنگ جهانی
نمیکنند؛ را تخليه ايران، آذربايجان شمال دوم،
هری توسط روسيه، اتمی تهديد به موضوع اين و

میانجامد. (ریيسجمهوری آمريکا) ترومن،
نداشتند. اتمی بمب زمان، آن در روسها،
از که اگر میکند را تهديد روس ها پرزيدنت ترومن
روسيه بمب اتمی به ايران خارج نشوند، با خاک

کرد. خواهد حمله
والبته،براثرهمينتهديد،همراهباتالشهايی
آذربايجان انجام میگرفت، روسها منطقه در که

کردند.» تخليه را
لب از رسيد، شهرزاد قصه بدينجا چون ... و
کهترش گفت: خواهر دنيازاد، بست. داستان فرو
آيا که اما نگفتی گفتی. طرفه حکايتی خواهر ای
وفادار عهد خود بر روزگار آن خداوندگاران جهان

نه...؟ يا ماندند
سپيده آمده،  سر به شب گفت: شهرزاد 
ترا يابم حکايتها رهايی هالک از اگر میدمد...
زورآزمايیهای و کردن پنجه بازو از گفت خواهم
ايران ديده بال  بالد در قدرت خداوندگاران

زمين...
دارد ادامه

خود برای تالش در تیوی» «میهن ظاهرا
دستیابیبههدفهای فوقبا موفقیتهاییروبرو
روزانه حاضر حال در است گردیده باعث که شده
کرده ارایه زنده برنامه ساعت شش متوسط بطور
برای دنیا سراسر از را متعددی برنامهسازان و
بیگدلی دکتر بهرام کند. خود جلب با همکاری
مرتضی ابیانه پروفسور آلمان)، در شهر کلن (از
دکتر انگلستان)، محمدجعفری(از فرانسه)، (از
دنور (از و شکوه میرزادگی نوریعال اسماعیل
اوتاوا (از صدراالشرافی ضیا دکتر کلورادو)، در
در فرانکفورت (از برادری داریوش کانادا)، در
دکتر آمریکا)، تنسی در (از ایالت سهراب آلمان)،
مجید شهبازخانی واشنگتن)، حسامی (از آرام
انصاری عطا آمریکا)، دکتر کانزاس در ایالت (از
(از ودیعی کاظم دکتر کانادا)، در کبک شهر (از

(از لندن و علیرضا نوریزاده فرانسه)، پاریس در
تیوی» «میهن همکاران جمله از انگلستان) در
یکی در آنها هر یکاز برنامههای ویژه هستندکه
پخش میشود و تلویزیون این از از روزهای هفته
برنامهایخاصیدارد که روز خود بهبهانیهمهر
مذکور از تلویزیون یک میهمان حضور با اغلب

پخشمیشود.
برای تیوی»  «میهن الکترونیکی نشانی 
است: شرح زیر به آن برنامههای و دیدن مراجعه
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تلویزیون... و بهبهانی سعید
۳۲ صفحه از بقیه


