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انقالب ایران درباره مستند فیلم نمایش

Neighbors رستوران در

(۱۵بهمن): فوریه ۴ دوشنبه

آن تحوالت و روند ایران: ریشهیابی انقالب
نوربخش مهدی دکتر سخنران:

 State of the
Union

رییس ژانویه هر سال ماه آمریکا در اواخر در
ساالنه مراسمی گزارش طی آمریکا باید جمهور
و اعضا  کنگره به از وضعیت ایاالت۵۰ گانه را خود
بوش طبق جورج هم امسال کند. دولت تقدیم
معمولدرمقابلکنگرهوبرابرنمایندگاندمکرات
طی را خود گزارش قرار گرفت و جمهوریخواه و
نطقیارایهنمود.البتههیچرییسجمهوریجرات
نمیکندکهبگویدوضعایالت هاخراباستحتی
بورس بازار رکود اقتصادیکه تورمو وضعناجور با
به آمریکا را سراسر و امالک خانه قیمت تنزل و
هنوز دارد هم الدن بن تازه (و است. آورده همراه

و بوش جورج برای و میگردد ول خودش برای
آنرا بهشبکه نوار دیکچینی شکلکدرمیآوردو

الجزیرهمیفرستد.)
توانست نطق که جورج بوش مثبت تنها کار
شنوندگان برای را  ایاالت متحده» «موقعیت
آمریکا کنگره از که او این بود نماید تحمل قابل
و  آمریکایی هر برای دالر مبلغ۳۰۰ است خواسته
نفرکمک  برایخانواده هایشاملچهار دالر ۱۲۰۰
اقتصاد زده زنگ چرخ و نموده تصویب بالعوض
اگر بیاندازد. راه به دوباره روغنکاری طریق از را
رشوه به بالعوض را نقدی کمک اسم این کسی
تلقی حرف نزن» و شو «خفه نوعی آمریکائیان و

است. نرفته بیراه کند
برعکس که خودمان گرم دم جورج هم باز اما
کردن راضی برای ایران در جمهورمان رییس
سر سفره بر نفت را بشکه پول سه موقتی مردم
مردم می گذارد(ودرموردمن پول۱۲ بشکه نفت) 

نمی چسبد. الکی قولهای و وعده به فقط و
است که تئوری این طرفدار که رفقا یکی از
ومالها دستدر دستهم دارند میگفت: آمریکا
دالر  ۳۰۰ و بوش نطق جورج همزمان با درست
فرمول این از هم احمدینژاد آمریکائی، هر برای
استمبلغ۳۰۰ هزار  قرار و اقتصادیتبعیتکرده
برای ساخت  دالر آمریکا) را ۳۰۰ (حدود تومان
ایران در  کوچهای هر سر در بنای حسینیه و
طریق این از و برساند دولت هیات تصویب به
ورشکسته ایران اقتصاد به ویتامین از آمپولی پر

تزریقنماید!

خوشبختی ضریب آمار
جهانی

دیدهای؟ را جدید آمار گفتم:
آمار؟ کدوم گفت:

یک همه پرسی در  دانمارکیها که  این  گفتم:
را خودشان دنیا ملتهای همه از جهانی

راضیتر میدانند. خوشبختتر و

میکنیعلت خوشبختداستنآنها فکر گفت:
چیست؟ در

و هاوائی چون باشد نمی تواند هوا و آب گفتم:
پورتوریکو ومردمصدتاجزیرهدرکارائیب میآمدند
همهپرسی. این رضایت و خوشبختی صف اول

مطلق آزادی که باشد این خاطر به شاید گفت:
دارند.

است. احتمالشخیلیزیاد دقیقا! گفتم:
که دارند پادشاهی رژیم که این خاطر به گفت:

باشد؟ نمیتواند
سلطنتطلبان فردا که درنیار را صدایش گفتم:
زیر خوشبختی درباره مقاله تا صد هموطن

رژیمهایشاهنشاهیمینویسند.
که ینست ا خاطر  به هم ید  شا گفت:
بخواهد دلشان هر چه کاریکاتوریستهای آن ها

بکشندوکسیزندانیشاننمیکند. میتوانند
دانمارکی شیرینی های خاطر به گفتم:

باشد. نمیتواند خوشمزهشانهم
اذیت می دانیوداریمرا دلیلشرا توحتما گفت:

درشته؟ میکنی.
شده تائید طبق آمار آنها میدانستی که گفتم:
کره دورماندهترین مردم روی به از خدا کافرترین و
را تار آن ها کلیساهای دیوار و در و زمین هستند

است؟ پر کرده عنکبوت
که... میگویی پس گفت:

گفتم:دقیقا!

براندازی و انقالب انواع
سپاه سیاسی دفتر که خواندم اخبار در
به را متهم اصالحطلب نظریهپردازان پاسداران

است. کرده نارنجی انقالب یک راه اندازی
منیواشیواشدارم بر سر رنگاینانقالبها
دربارهجنساین قبال هم حسابیقاطیمیکنم.
بودم. شده سردرگم گیج و حسابی انقالب ها
را انقالب انواع خبرهای مربوط به که این برای
بهتردرککنمبرایخودمیکلیستانقالب های
زدهام. یخچال در آن را روی و کرده تهیه ایرانی

انقالبیام این لیست درک نگاه کردن به با روز هر
برای کامل آمادگی با بعد و میدهم افزایش را
این در اینترنت می روم. به سراغ اخبار خواندن
دستهبندی زیر صورت  به را انقالبها  لیست
کردهام. جمهوریاسالمیفعال برایخنثیکردن
است: آماده کرده کامال خودش زیر انقالبهای

هنوز ولی بود شاه زمان مال سفید: انقالب
چنین انجام برای شاه قدیم ژنرالهای خطر

دارد. وجود انقالبی
انقالبمخملی:انقالبیوننهادها وسازمانهای
از طرفآمریکا طرفدارحقوق بشرهستندکهاکثرا
این انجام برای تالش میشوند. آخرین حمایت
اسفندیاری رهبری بودتوسطهاله قرار انقالب که

گردید. رو شکست رو به با بشود
اصالحطلبان ایران انقالب نارنجی: انقالب
شود. انجام خون ریزی بدون است قرار که است
و چپ انقالب دانشجویان این سرخ: انقالب
ایران دانشگاههای مارکسیست و سوسیالیست
خواهدبود(اینانقالبقراراستخونریزیفراوانی

باشد.) داشته همراه به
طرف از است انقالب قرار این انقالب سیاه:
وهابیانجیره خوارعربستانسعودیرهبریگردد.
در شده انقالب ذکر است از دو قرار انقالب (این

کند.) طلب بیشتری از مردم خون باال
گروههای طرف از این انقالب سبز: انقالب
رهبری خواهد و اداره اروپا سوسیال دمکرات

شد.
گویندگان سوی از این انقالب زرد: انقالب
از ایرانی ماهوارهای تلویزیونهای  مجریان و
(مقدار هدایت میشود. رهبری و آنجلس لوس
برون ایرانیان توسط انقالب این در خونریزی

جدل است) و بحث حال مرزی در
بود قرار اول انقالب  این خزنده: انقالب
بر مردم که نامی خاطر به یزدی مصباح توسط
ولی شود انجام یزدی) (تمساح  گذاشتهاند او
این کرد. نام خودش به و را دزدید آن رفسنجانی
انقالببه علتمخالفتسپاهوبسیجبا رفسنجانی

مانده است. یخ فعال روی
انقالبقرمز خال خالپشمی: این انقالبقرار

بینحزب اهللا استتوسطدانشجویانقاطیکرده
انجمنهای و قم علمیه حوزه سوسیالیست و
برای آنها به ورود که  دانشگاه هایی  اسالمی

گیرد. انجام است سختتر کمی دانشجویان
این میرفت.  یادم آخر نوع انقالب داشت
انقالب خطرناک ترین برای رژیمجمهوری اسالمی
باال به در انقالب ذکر شده هیچ از آنها و است
سخت فعال انقالب وحشت ندارند و این اندازه

هستند. دفع کردن آن مشغول
توسط است قرار انقالب صورتی: این انقالب
زیر از  را خود موی که ایرانی دختران و زنان 
و طالئی میکنند آن را میدهند و نشان روسری
درچکمهفرومیکنند و یا شلوارجینهایخودرا
یا و مانتویتنگوچسبانمیپوشند آنهاییکه
عینکهایآفتابیسکسیمیزنند،بنیادگذاشته
هم جوانی انقالبیون پسرهای این کنار در شود.
پرچم و پوشیده جین پاره که می کنند حرکت
قرار دادهاند! خود پیراهن آستین را روی آمریکا

وزارت مهم اطالعیه
کشور

شده صالحیت کلیه نمایندگان رد به اطالع
در که سال جاری میرساند اسالمی مجلس
راستایدستوراترهبرمعظمانقالبهزینهصدور
طور برای مدتی به نمایندگان پاسپورت برای این
است. تسهیالت تقلیل پیدا کرده به نصف موقت
روابط توسط دفتر خارجی از کشورهای ویزا اخذ
اختیار در رایگان طور به وزارتخانه این عمومی

گرفت. خواهد قرار ایران ملت عزیز نمایندگان

رقصیدن دوست و جای
از در یکی تهران، چاپ روزنامه «کیهان»،
بود پریده عبادی شیرین به خود آخر شمارههای
برای خودش صرفا او تحریمانتخاباتاسفندرا که
جایزه به او که خود آمریکائی برای اربابان رقصی
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کرده است! توصیه ایرانیان به دادهاند نوبل صلح
در نامهای  عبادی  شیرین  شایعاتی  طبق 
برعکس معمال که مقاله این نویسنده جواب
الکترونیکی ژورنالیستهای غربی آدرس پستی و
قرار خود مقاله باالی را خود تلفن شماره و
فاطمه سبک به میخواسته و نوشته نمیدهد،
در میگویند بیندازد. راه به شنگهای الم رجبی
عنوان خالصه به طور شیرین عبادی مقاله این
استولینشان که:حداقلرقصنوعیهنر کرده
میمون های دوست» توسط شما، «جای دادن
که است جنایتی و مردم به خیانت نوعی مقلد
دوستان گویا است. شده دادگاهیمحکوم هر در
بر جوابی فرستادن چنین از او را عبادی شیرین
اروپا ناسالمتی از گفتهاند:کسیکه و داشته حذر
و این الت همدهن نباید گرفته صلح جایزه نوبل

بشود! بیسواد لوتهای

گوهای و گفت میان از
زنم با من
گفتم: و زدم اداره زنگ از زنم به

چی داریم؟ برای شام ـ
داری؟ دوست چی گفت:

کردهام. سبزی قورمه هوس گفتم:
این از  راهت سر همینطور، منم گفت: 
بیار و بگیر پرس تا دو ایرانی رستوران های

خونه!

* * *
صورت من زیبایی از عزیزم، تو گفت: و زنم آمد

قشنگم؟ هیکل از یا میکنی حال بیشتر
گفتم: نمیشهدربارهدستپختافتضاحت صحبت

کنیم؟

* * *
که اون لباس خواب توریمشکی را زنم گفتم: به

گذاشتی؟ دادم کجا بهت برای تولدت پارسال
گفت: چطور مگه؟

به همان شاید بپوشی نداری دوست گفتم: اگر
من به را آن عشوه با کلی که فروشنده ای خانم

فروخت به عنوان کادو تولدش پس بدهم!

* * *

مادرمداره که بده عزیزم مژده زنمزنگزدوگفت:
باشه! پیش ما ماه سه دو دوباره ایران میاد از

تنهایی و راحت خیال با آخ جون! حاال گفتم:
دوم! عسل ماه برم میتونم

* * *
بودمتوی صبحزنمآمدوگفت:شامبراتگذشته

آمد؟ خوشت اجاق،
را. شب تمام کردم. دعا خیلی گفتم:

خوشت مرسی. معلومه از تهچین مرغم گفت:
آمده.

مرده. یکی و زرد شله کردم فکر بابا، نه گفتم:
کردم! همین دعا برای

تهران؟ الو؟
صحبت می کردم. ایران از با دوستی تلفنی

تهرون؟ از خبر چه پرسیدم:
یخبندان هیچی برف و گفت:

خبر؟ چه دیگه عکسهاشو دیدم، آره گفتم:
و بساط عزاداری هست ماه محرم هم گفت:

است. راه به حسابی سینهزنی و
میزنند؟ زنجیر سابق مثل هم هنوز گفتم:

بدنی؟ انواع شکنجه های و قمهزنی
پایین شهر شهر، در شمال ولی نه گفت: آره،

نگو. که است غوغایی
عزاداری این که گفته بود امام خود گفتم:
تقصیری مردم میکند حفظ را شیعه آبروی

ندارند.
خیابان به دولت که شده شایع ولی گفت:
که بیایند است داده پول معتادان خوابها و

قاطیجمعیت سینهزنی.
فقط باید نیست. بیربطی زیاد گفتم: شایعه
آزار و را اذیت که اینجوری خودت باشی نشئه
درک کنی را حسین امام حماسه زورکی بدهی تا

نمیکند. کارها این از هوشیار آدم وگرنه

من اختراعات
من وقت همه که میکنید فکر شما بیشتر
شما به باید میشود. طنز مطالب نوشتن صرف
این مشغولیتمن فعالیتهای از بگویمکهبه غیر

به اختراع و کشف صدها مثال دارم. هم دیگری
گرفتن مرحله در آنها بسیاریاز که فکرمرسیده
اگر هستند. اکتشافات و اختراعات ثبت پروانه
کسی لو به را این ایدههای من که قول بدهید
ندهید وغیر قانونیبه نام خودتانجا نزنید برخی
چند گذارم: اول شما درمیان می با آنها را از
بد و شگون نحوست مورد در و اختراع اکتشاف
هر در که کردهام درست تقویمی یک دارم. مثال
۱۲ به  یعنی از ندارد! وجود سیزدهم روز ماه آن
با  تطبیقی مشکالت مقدار یک البته میرود. ۱۴
شده برایمردم دیگر درست تقویمهای عادی که
و قرار باشد جمع حواستان اگر ولی می شود پیدا
نمیکنید. جالبی قاطی را مهم روزهای مدارها و
را که شده حذف روزهای که است این این تقویم
قرار دادهایم! این  سیزدهم در ماه ۱۲ روز میشود
و از بروید تعطیالت و مرخصی به میتوانید را ماه

باشید! دور به سیزده عدد بدشگونی
دیگر من  اختراع بدشگونی، با * در رابطه
اتومبیل هاییاستکهوقتیگربهسیاهیبخواهد
انواع از (یکی سرعت رد شود به آن جلوی از
را سپر گربه جلوی از گلوله شلیک نحسیها) با
اوازمقابلاتومبیلمیگردد.به کشتهومانععبور
علتاعتراضانجمن هایحمایتازحیواناتقرار
عابر پیاده خط از حال عبور در گربه که اگر شده
اتوماتیک طور به اتومبیل تیرزن دستگاه باشد

شود. خنثی و غالف
بازکردنچتر  فکر میکنند * برایآنهاییکه
ندارد شگون و میآورد بدشانسی خانه داخل در
چترهای اختراعی در دسته تراشه کامپیوتر یک
چترها این کردن که مانع باز کردهایم نصب خود
کلیه و میشود آنها بر باران برخورد از قبل

گردید. از این طریق دفع خواهند بدشانسیها
* قدیمی هامیگفتندکهوقتیناخندستو 
مثالآنرا و جایینریز هر را می گیریآنها پایترا
شود. خیلیها پودر خرد و بده تا قرار پاشنه در در
است شیطان از خلقتهای ناخن میکنند فکر
وجود ناخن رشد برای منطقی دلیل هیچ چون
که نیستیم مجبور امروز چون (مخصوصا ندارد
آنها پاره کنیمو با پنجه های تیز خود حیواناترا

میخریم). سوپر مارکت از آماده را
که هستم شرکتهایی تاسیس فکر در من
(درست شده چیده ناخنهای کردن جمع برای

پالستیکی و شیشه) به ظروف و آشغال مثل
ناخنهای داشتن نگه از نگران مردم خانه در
بدشگون میروندو ایناضافاترا بادریافت مبلغی

دور میکنند. زندگی آنها از
دارم.  زیاد اکتشافات و اختراعات این * از
را دستگاه مایکرویو که هستم فکر این توی مثال
بهجایفقطگرمکردنبهیکماشینسردکننده
یخ و مثال خواستید اگر یعنی کنم. تبدیل هم
معکوس از مایکرویو بستنیدرستکنید بتوانید

استفادهنمائید.
فکرمیکنماگربتوانمآنقسمتشلیککننده
روکنم اختراعمانکامل درآورده وپشتو را اشعه

درمیآورم. پول کلی و میشود
دارند  دوست * برایآنهاییکه تخممرغ تازه
قراراستشرکتیتاسیس کنمکهیکمرغحامله
مشتری میآورد و خانه به را طرفهای غروب
میدهند. قرار شما آشپزخانه در قفسی در را آن
تازه برایمشتریتخم نزدیکهایسحر اینمرغ
تازه نبودن درباره نمی تواند مشتری میکند و

تخممرغحرفیبزند.
تولید شده تخممرغهای که آنهایی برای 

نه (و میخورند مزرعهای  آزاد  مرغان توسط
در غرب بزرگ که قفسی معمول مرغداریهای
جای  به Cage _ Free میگویند) مرغ را آن به
مشتری اتاق مهمانخانه قفس در در نگهداشتن
انتظار در برود و راه شب تمام می دهیم تا قرار

برند. نورسیدههایشقدم
از مشتری هم پول اضافه یک این مورد در
دریافت مرغ این فضوالت کردن  تمیز برای

برکت! بدهد خدا میکنیم.
به  * تویفکرساختیکچراغقوههستمکه

بیرون بیاید! آن نور سیاه از نور سفید جای
خورشید نور که آنهایی برای میکنم فکر
را درست چیزی را میزند و روزها چشمشان
اشیاء کردن پیدا برای خوبی وسیله نمیبینند

باشد.
بنزین جای به که دارم را اتومبیلی طرح *
آن میکند. یعنی سوخت کار ادرار صاحب آن با
کامالمجانیو رایگانمیباشد. فعالچند مشکل
یکیاین این اختراعرا کاملکنم. دارمکه کوچولو
زنگ مدتی از بعد کاربراتور و پیستونها تمام که

رقـص و شاد موزیک بوفه، بصورت شام

 ٢٠٠٨ مارچ اول شنبه
���������������������������������� برگزاری: محل

������������������������������������������������������
بلیط: خرید و بیشتر آگاهی دریافت  تلفنهای

  301.214.6797                  301.294.3031  

دانشگاهیان و فارغالتحصیالن اجنمن
ملیایران دانشگاه

جشن برگزاری و ساالنه گردهم آيی هشتمین
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شمارهافقی این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

که... بود آمده خبرها در

۳۱ صفحه از بقیه

۳۸ صفحه از بقیه

در... شادابی حفظ راههای

از انرژی بدن شدید افت باعث میدهد، بلکه
هنگامی میشود. اکسیژن جذب کاهش طریق
بههم فشرده دندههایخود را کهشما دیافراگم و
جریان نمیشود و انجام کامل میکنید، تنفس
پاها کندمی شود. برایدرست و خونبهمغز وسر
 ایستادن، چانهتانرابهداخلبکشیدو فرضکنید
باال نوکسرتانبه کهیکخطکشیدهمستقیماز

است. شده گذاشته
باال ببرید را خود انرژی کردن ورزش با ـ ۶

باالی انرژی سطح کافی ورزش با قطع طور به
حفظمیشود. ورزشبهما کمکمیکند کهبتوانیم

بااسترسهایروزانهمقابلهکنیم.بدونورزشانرژی
سرعت تخلیه میشود. فرصتهای بدن به حیاتی
باشید. تا شما فعال دارد یک روز وجود در بسیاری
پلهها باالبروید. خودرو از از آسانسور بهجایاستفاده
و کنید پارک مقصدتان از دورتر بلوک چند را خود
خود بروید. منزل دوچرخه با یا پیاده فاصله را این
کنید. جارو دستی جارو با برقی جارو جای به را
بنشینید. صاف جای قوز کردن به نشسته هنگام
هر روز در طول خود بدن انرژی افزایش واقعی برای
یک آن از پس و بزنید طناب دقیقه پنج ساعت یک
لیوانآببنوشید. اینکارباعث افزایشگردشخون
میشود، بدنشمااکسیژنبیشتریدریافت میکند

را می زداید. سموم و
«همشهری» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

برای ذوبکردنپارافینبا روشحرارت نکته:
قابلمهای در است کافی (بن ماری)، غیرمستقیم
قرار داده؛ مقداری آبریختهورویشعلهاجاق گاز
استئارین را اسید و پارافین حاوی سپس کاسه
اثر در ترتیب این به دهید. قرار قابلمه دهانه روی
مخلوطپارافینو اسید آب، بخار از حرارت ناشی

میشود. ذوب نیز استئارین
نیستید،  آشنا هنر شمعسازی  با اگر ـ  ۲
درست کردن شمع را برای خودتان الزم نیست
فروشگاه هر به بیندازید. دردسر به کروی ساده
کروی شمع کنید،  مراجعه که شمعفروشی 

دارد. وجود سفیدرنگ
بعد به این از و کنید تهیه شمع تا چند پس

کنید. عمل زیر روش طبق
برایاین کهشمعها حالت گلولههای برفیبه
باقیمانده اسید استئارین پارافین و بگیرند، خود
آلومینیوم را در کاسهای از جنس شمع ساخت از
کنید، ذوب اجاقگاز مالیم حرارت روی ریخته و

کناری در بردارید و رویاجاقگاز را از سپسکاسه
شود. سرد کمی پارافین تا بگذارید

هوای  معرض پارافین در این که از پیش ۳ـ 
اتاقکامالسفتشود،بایکدستشمعگلولهای
با را جامد نیمه پارافین دیگر دست با و گرفته را

بمالید. شمع سطح روی چنگال
نوک با پارافین، برداشتن از پیش نکته:
کنید. بریده  بریده را  پارافین  چنگال، سطح
برایهمین استزیرا بهاین استفاده ازچنگال نیز

میشود. برف بیشتر تداعی فرم صورت،
پارافین  با اینکهسطوحرویشمع از بعد ۴ـ 
پوشیدهشد،آنرارویسینییاظرفآلومینیومی
یکبارمصرفقرار داده و کفو قسمت هایزیرین

دهید. پوشش زدهشده پارافین با نیز را
با شمع تمام سطوح پوشش که از این از پس
در سینی همراه به را آن شدید، مطمئن پارافین
و شده سفت دهید تا پارافین قرار سردی جای
بهصورت شمعهایبرفیآمادهشود.حاال آنها را
صورت به یا داده قرار مختلف ظرفهای در تکی
و ظرفی بچینید داخل هم کنار مجموعهای در

روشن کنید. را فتیله آنها

آتشی برفی گلولههای
۳۱ صفحه از بقیه

آنبنویسید.
گرم و  غذای دستکم یک وعده روز ۱ ـ هر

کافیمیخورم.
تا  هفت را هفته از شب چهار دستکم ۲ ـ

هشتساعتمیخوابم.
میکنم و  محبت دیگران به ـ همیشه  ۳

محبتمیبینم.
دستکم  کیلومتری  ۸۰ فاصله  در ـ  ۴
حساب او روی میتوانم که دارم خویشاوندی

کنم.
میکشم. سیگار نخ از ۱۰ کمتر روزانه ۵ـ 

است. متناسب من وزن ـ ۶
ضروری  متناسب با هزینههای درآمدم ۷ ـ

است. زندگی
قدرت و  من به دینی دارم که ۸ ـ اعتقادات

آرامشمی دهند.
اجتماعی و  فعالیت های در منظم طور ۹ـ  به

گروهیشرکتمیکنم.
دارم. آشنا و دوست زیادی تعداد ـ ۱۰

عرق کردن ورزش  حد به در هفته دوبار ۱۱ـ 
میکنم.

درباره  میتوانم دارم که دوست دو یکی ۱۲ـ 
سخن آنها با و محرمانهام  خصوصی مسائل

بگویم.
(به خصوص  ازسالمتخوبیبرخوردارم ـ ۱۳

دندانها). و شنوایی بینایی،
میشوم،  ناراحت یا عصبانی وقتی ـ  ۱۴

کنم. بیان را احساسم میتوانم
(خانواده)،  می کنم زندگی که افرادی با ۱۵ـ 

صمیمانه حرف میزنم.
برای  برنامهای بار یک هفتهای دستکم ۱۶ـ 

تفریح دارم.
موثر  طور به را خود وقت می توانم ـ  ۱۷

تنظیمکنم.
چای  یا قهوه فنجان سه از کمتر روزانه ۱۸ـ 

میخورم. نوشابه یا
تنهایی  سکوت و در را مدتی طول روز در ۱۹ـ 

میگذرانم.
نمراتشما: جمع

از  ۲۰ نمره نمره واقعی، آوردن به دست برای
کم کنید. خود مجموع نمرات

آزمون  نمره  ۲۰ منهای شما نمرات جمع
شماست.
نتیجه

که  است ۳۰ نشاندهنده این از بیشتر نمره ـ
زندگیتان کار و محیط برابر استرسهای در شما
زندگی در باید و آسیبپذیر هستید اندازه ای تا

تغییراتیبدهید. خود
شما  میدهد ۵۰ تا ۷۵ نشان بین نمره ـ
آسیبپذیرید زیادی مقدار به استرس برابر در
زندگیتان در سبک را زیادی  تغییرات  باید و

ایجاد کنید.
این معنیاست کهشما  بیشاز۷۵ به نمره ـ
باید و آسیب پذیرید شدت به استرس برابر در
زندگیتان در است باشید. الزم حل راه فکر به
به لزوم در صورت و کنید اساسی ایجاد تغییرات

مشاور مراجعه کنید.
«همشهری» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

... و آرام و شاد برای
۳۱ صفحه از بقیه

میزنندوماشینبهپتوپتمیافتد.یکمشکل
مسلمان است کشورهای در آن دیگر بازاریابی
و ترجیح میدانند نجس را سوخت این نوع که

کنند. گران استفاده از بنزین که میدهند
* درخاتمهدرفکرهستمکهچندشرکتبرای 

کنم. تاسیس زناشویی و خانوادگی امور
میخواهمیکشرکتجفتیابیبینزنومرد
متاهل و زنان مردان که مخصوص کنم درست
با زوج های را مزدوج زوجهای این شرکت است.
میکند. و جور جفت صورت ضربدری به دیگر
با را آن ها که است این شرکت این کار جالبی
غیر قابلتحملآشنا زنبسیار نامناسبو یا مرد
این از خیانت روز چند از بعد مشتریان و میکند
یا زن طرف و به شده نامشروع سرخورده رابطه
و قدر همسر خود شوهر سابق خود برمیگردند

میدانند. بیشتر را

رابطهباهمینجور *بهعلتایرانیبودنمو در
شرکتی کردن درست فکر در شوهر و زن کردن
آماده ایران برایجوانانمجرد از بتواند که هستم
همسر فرنگی هستند، زن  که ضد ازدواج به
کشور دیگری).فرق هر یا (و آمریکا بنماید وارد
و خاله و عمو و پدر و مادر شرکت با شرکت این
این است انجام میدهند کار را همین دائی که
را غربی در کشور اقامت همسر ازدواج و مدت که
این ایرانی از مردان از بسیاری گارانتی مینماید.
ایرانزنمیگیرندوطرفبعد از شکایتدارندکه
بلکه میزند غیبش تنها نه کارت گرین گرفتن از
جیب به دادگاه در را آنها دارائی و اموال نصف

مینماید. خودسرازیر
 اینشرکتنهتنهاتعهدکتبیومالیازعروس 
خوردن بهم در صورت بلکه می گیرد  وارداتی
عروس فراری جای به میکند که ازدواج گارانتی
چند هفته در عرض دختر صیغهای حداقل سه
جنسی و ضرر مالی مشتریان فراهم نماید و برای

کند. جبران را آنها

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

سازد؟! آگاه میتوانست میکرد؛ بخشش
که وظیفه دارد مسئولی در کشور هر فرد اوًال
مقابل در و شده او واگذار به که شغلی مقابل در
کارش میگیرد تعلق او به که مزایایی و حقوق
این رسم بر ایران در دهد. انجام بنحو احسن را
«نوکر دولت» لقب دولت را با که مامورین بود
است چون واضح پر نیز علت خطاب میکردند.
حقوقی میدادند انجام که کاری مقابل در آنها
و دولت مامورین اگر بر این بنا میکردند. دریافت
سایرینوظیفه نخست وزیران و وزراء و ارتشیانو
پاداشی را انتظار نبایستی داده اند انجام خود را

باشند؟! داشته
پادشاه ایران. اعلیحضرت مورد شخص در
پسر و پدر آن که سوگندی و اساسی قانون برابر
دودر بودندهر درهنگامپذیرشسلطنت ادا کرده
اجازه و بیمسئولیتقرا گرفته مقامیتشریفاتی و
اینچرا بر بنا نداشته اند. اجراییرا انجامهیچکار
ملت داشته جانب از را سپاسی بایستی انتظار
باشند؟متاسفانهچونهردوآن هابرخالفاصول
حتی بودندلذا کرده امور قانوناساسیدخالتدر
نتیجهدخالتشان مفیدبه حالملتایرانبود اگر
بلکه میداشتند، انتظار سپاس نبایستی هم باز

مواخذه قرار میگرفتند! مورد
در ایران ناسپاس و ناآگاه ملت بدری، آقای
خارج شد  از تهران شاه ۲۶ شهریور ۱۳۲۰ که رضا
ایران  شاه رضا محمد ماه ۱۳۵۷ که ۲۶ دی در و
پادشاه  دو عملکرد۵۷ ساله ترکنمود،چوناز را
چرا ولی دو نرفتند. به بدرقه آن نداشتند رضایت
به آنها شما از که ارتشی امرای دولتمردان و آن

با دوران خدمت در آنکه (بدون یاد میکنید نیکی
هیچیک از نزدیکسر وکار داشته وشناختی از آن ها
سالهای که میکنید) دفاع آنها از باشید، داشته
طوالنی دستبسینهدرمقابلدوشاهتعظیمو تکریم
رسیده همه چیز به قبل آنها از و ضمنًا میکردند

نکردند؟! بدرقه و از آنها کرده ناسپاسی بودند،
ذکر  خود نوشته پایان در بدری آقای ۱۰ ـ
توپشانبه لوله تانکهاییکه مانند ...» کردهاند:
که بود شده بریده جوش با نادان استاندار دستور

میترسید!؟» نظامی کودتای از چرا
قطعه دو جوش میتوان اوًال با آقای بدری،
که لوله توپ را با این نه فلز را بهم متصل نمود
توپ لوله شما اطالع برای ثانیًا جوش برید؟!
این به که میشود ساخته مخصوصی فوالد با
نیست!؟ بریدن قابل وسیلهای هیچ با آسانیها
خوزستان در مدنی احمد دکتر یاد زنده اگر ثالثًا
جلوی خارقالعاده ابتکار و عمل سرعت با و نبود
قصد که فلسطینیهایی و عرب مسلمان خلق
در را فلسطین کشور برقراری و خوزستان تصرف
خوزستانی دیگر االن بود، نگرفته داشتند جا آن
که شاهنشاهی رابعا اگر ارتش نداشت! وجود
خیال ادعا میکنید و یاد میکنید آن از شما
این ارتش که هنگامی در چرا پس کودتا داشت!
وقانوناً بهفرمانشاهوبهدستور شاهنشاهیرسمًا
از جلوگیری و حفظ آرامش برای وزیرش نخست
نظامیدر اغتشاشاتبهصورتمامورانفرماندار
سطح شهرهایایرانمستقرشدهبودنتوانست در
و جلوی مقاومتکرده مقابل مخالفینبیاسلحه
هنوز که حالی در بگیرد؟ را تظاهرات و شورشها
شاهنشاه خردمندانه  رهبریهای از برخوردار 

بود؟! هم ارتشتاران بزرگ آریامهر
روزگار گذشت از ناموخت که هر

آموزگار زهیچ ناموزد هیچ

اوضاع... در دیگر مروری
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که  پک گریگوری هنرمندی با فیلمی ۱ ـ
سیاهه حساب. و مقوای نازک ـ اسکار گرفت
برگه  نوعیشیرینیـ ـ بالها و آسیبها ـ ۲

مقوایدعوتنامه!
فصلشکوفاییـسینهآویزافتخارآفرین  ۳ـ 

ژاپن. شهرهای از ـ
ضمیرجمع  ینگیدنیاـ  ـشهرطالق در ۴

تزویر. و دو رویی چاره اندیشیـ  ـ
پولیاست  واحد استانیایرانـ مراکز از ۵ـ 

حیوانات. پروفسور ـ
اصل  ـ عاجز و بدبخت ـ بنیاد و پایه ۶ ـ

چیزی. مایه و
به  میل ـ مقفع بن عبداهللا ایرانی نام ـ ۷

آسمان. ـ داشتن غذا
ـ زشترویبازیگوش!  آالتموسیقی  از ـ ۸

فرنگی. اسامی از ـ
زاغی ـ  ـ کالغ حرف و سه حرف یک ـ ۹

شد. کشته وی دستور به که کمبوجیه برادر
پیشبند  ـ سرپرست و مهتر تا چند ۱۰ ـ

حرف. ـ تکرا یک زنانه
ناقص. و ـ کوتاه ـ نیمگرم چربی اثر ـ ۱۱

کالم  تکیه ـ ماده خر ـ چاپار اسب ـ ۱۲
جنگ. ـ درویش

نوعی بشقاب  ـ نیل رود سدی روی ۱۳ ـ
زشت و قبیح. ـ

کاشف  اتریشی گیاهشناس و کشیش ۱۴ـ 
در ایران استانی ـ گیاهان در قوانین توارث
زمان در ب» گ «ک جنایتکار رییس ـ

استالین.
امام  از ـ کتابی گرانبها زیور و زینت ۱۵ ـ

محمدغزالی.

فیلسوفسرشناسانگلیسیونویسنده  ۱ـ 
حقیقتگرایی. حقیقتو کتابدو

حمام الغری  ـ خوراکی از سبزی های ـ ۲
گیاهی. داروهای از ـ

ـفرقواختالفبین دوچیزـکتابداود  ۳
و تربیت یافته. خوش رفتار پیامبرـ 

حرفی  ـ جنوب ماهی کوسه ـ آتش ۴ ـ
ـ خاندان. بر خودش سوار

۵ ـ شیره انگور و خرما ـ آسوده خاطر و 
ناتوان. و سست ـ پولدار

رنج و  ـ رسیده مقصود به و ۶ ـ بهرهمند
مکان. و ـ ظرف زمان کشیدن سختی

که. زمانی تا ـ گوشهها ـ خشم آوای ـ ۷
جر و  منازعه و ـ بایر و ۸ ـ زمین خشک

زردآلو. انواع از ـ بحث
سرزمین  ـ گذشته دنیا از درویش ـ  ۹

بلیغ. و بلند ـ افراسیاب
ازشهرهایشرقیتهرانبزرگ  سیلیـ ۱۰ـ 

آب. زنده به ـ
دیوار  ـ مقدس مذهبی شهرهای از ۱۱ ـ

کافی است. قلعهـ 
پیشدادیان ـ  پادشاهان بعد از ۱۲ ـ لقب
آیین الشخورـ  از یکیمی رسدـ  تایشبهتر دو

خداپرستی.
بیرونق ـ  ـ شهربانی سابق ۱۳ ـ سرگرد

ثروتمندان.

دردمند ـ  و بیمار ـ آراستگی و ۱۴ ـ نظم

اندازه. از افزون

هندسی. اشکال از ـ ۱۵

نماینده ولیفقیهخواهانانجام عملیات
تروریستیشد

شنبه روز «کیهان»، چاپ تهران، روزنامه
«سپر عنوان با یادداشتی در گذشته هفته
را عربی کشورهای حکام ترور فرمان دشمن»،
«توسلبه تروریسم» خواستار رسما کرده و صادر

است. شده مسلمانان سوی از
آیتاهللا نماینده شریعتمداری، حسین
نوشته یادداشت این در روزنامه، این خامنهایدر
هر دو فقهی که نزد است «مطابق یک نظریه
جریان است، در معتبر سنی شیعه و مذهب
کسانی که به میتوان اسالم دشمنان با جنگ
قرار استفاده مورد سپر عنوان به دشمن سوی از

کرد.» میگیرندحمله
از حکام که «برخی ادعا با این در ادامه وی
به مسلمانان حمله مانع اسالمی دولتهای
به فلسطین شدهاند» راه کمک و سد اسرائیل
تاکید کردهاستکه«میتواناینسپرهای دشمن

برداشت.» میان از نیز را
«کیهان»، چاپ تهران، در نماینده ولی فقیه
هر «مدتهاست که که ادعا این همچنین با
شده برپا صهیونیست اشغالگران علیه نهضتی
جانب از باشد، خود وطن آزادسازی پی در و
تروریستمتهم میشود» به و متحدانش، آمریکا
مسلمان ملتهای «چرا که است کرده تاکید

چنیننکنند.»
سراسر در اکنون این که هم به اشاره با وی
اسرائیلیها، حساس مراکز از بسیاری جهان،
حامی اروپایی از کشورهای  برخی و  آمریکاییها
و دارد» قرار مسلمانان دسترس در اسرائیل
نقاط همچنینامکاندسترسیبه اتباعاسرائیلدر
مختلفجهاننوشتهاست«قاعدهانسانیوحقوقی
باشد؟» افراد و مراکز به این حمله از مانع میتواند

۵ صفحه از بقیه


