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تحلیل اخبار بـررسی و
اکسپـرس! صورت به

ایمنی کمربندهای خبرها این خواندن موقع (لطفا
محکم چسب نوار با کله خود را یا و بسته را خود

بپیچید!)
جمهوری  ریاست کاندیدای اوباما، * باراک
آمریکا،تصمیمگرفتدوهفتهتعطیلیساالنهخود
بگذراند. و عراق افغانستان در آمریکا را سنای از
آیا که ببیند با چشم خودش میخواهد گفت او
یا و نه؟ یا شده بهشت عراق میگویند راست

آمریکا دیگریکه ژنرالهایآمریکاییدربارهکشور
او میکنند؟ صحبت کرده اشغال پنهانی طور به
طوری آن نتوانیم شاید گفت: خود مصاحبه در
سال۲۰۰۹  تا قولدادهامسربازهایخودمانرا که
این بچهها کرد: اضافه او بکشیم. عراق بیرون از
نمیکنم که فکر هستند و داغان خسته آنقدر

بفرستیم! ایران به را آنها بتوانیم
آتی  مورد برنامههای کلینتون در هیالری *
ارایه خبرنگاران به را نقیضی و ضد موارد خود
زن یعنی میان هدفهای خود گفت: در او کرد.
بیل کلینتونماندن،معاونباراکاوباماشدنو یا
سناتورنیویورکباقی ماندنونه لزومابهترتیبیکه
گفت: مانند دختری او کامال درمانده ام. شد ذکر
خواستگار مناسب دقیقه در انتظار شدهام که
زنیهستم کهمیخواهد مانند شماریمیکنم و

کند! خیانت شوهرش به
کرد  والدیمیر پوتین، رهبر روسیه، اعالم *
به را جدیدی اتمی موشکهای است ممکن که
کندی زمان وقایع گفت: او بفرستد. کوبا کشور
را تکرار کردن ارزش است خروشچف ممکن و
امتیازهاییبگیرم. آمریکا از بتوانم و باشند داشته
موشکهای این از چند تا است ممکن گفت او
دارای کالهکهستهای را به هوگوچاوزهمبدهیم
او  از سالهای۱۹۶۰ باشد. بیشتر هیجان قضیه تا
اتمی موشک های است ممکن که را شایعه این
و شمالی کره کمک تکنولوژی با که ایران دورزن
هدف به برخورد بهجای شدهاند ساخته روسیه
کوبا در از سر اسراییل و اروپا و آمریکا خود در
قدر این ما دانشمندان گفت: و کرد رد را بیاورند

همخرابنمیکنند!
شد.  نفر پنج مرگ  باعث اهواز  گرمای  *
هرگونه اعالم این خبر از بعد سخنگوی دولت
جنایات این در دولتی مقامات داشتن دست
اسالمی ایران دشمنان شایعه را آن و کرد رد را

خواند!
شورای  عادل، رییس سابق مجلس * حداد
خانم با مصاحبه ضمن در ایران، اسالمی
او به بود پوشیده خبرنگاریکهجوراب هایسفید
جورابسفیدمیپوشیومردها گفت:دخترمچرا

تحریکمیکنی؟خانم خبرنگارکهحسابیتوی را
شما جای گفت: و گریه زیر زد بود ذوقش خورده
پدرمنهستید!اینخبرنگاربهخبرنگارانزندیگر
هم میکردممثلغربمردهایما منفکر گفت:

میشوند! تحریک زنان مشکی جوراب با فقط
*علیالریجانی،رییسجدیدمجلسشورای 
به پذیرفتو سودانرا کشور ایران،سفیر اسالمی
رییس جمهور حکم بازداشت نگران گفت که او
هر بود با قرار اگر گفت: او خودشان نباشند.
کشوری مسئولین بینالمللی دادگاههای حکم
و یتیم ایران  مردم همه االن شوند  بازداشت

بیسرپرستبودند!
*احمدینژاددر میزگردیبا فعاالناقتصادی 
مقام به سرعتبه میتوانیم تجاریایران گفت: و
پایان این در برسیم. جهان اقتصادی قدرت اول
جلسه باوساطتحضارقرارشدکهدرهدف کمی
قدرتاقتصادیدوم آهستگیبه به و تعدیلشده

جهانبرسند!
موسسه  از نقل  به «ایسنا» خبرگزاری   *
چهار تحقیقاتی «آی.دی.سی.»گزارشدادکه تا
شده «آن الین» دنیا مردم سوم یک سال آینده
این خبرگزاری میپیوندند. شبکه اینترنت به و
سوم دو سال چهار این پایان در که کرد اضافه
دولت سوی از شدن بلوکه توسط هم ایران مردم

شد! خواهند «آفالین»
جمهوری  دولتی نیروهای نبرد و * جنگ
بلوچستان و  با چریکهای سیستان اسالمی
نیروهای نفر از پنج بلوچ دارد. چریکهای ادامه
شورشیان رساندند. به قتل را ارتشی و انتظامی
بلوچ ادعامیکنندکهجمهوریاسالمیبهصورت
نموده ازایرانجدا را سیستماتیکسعیداردآنها
افغانستانملحقنماید!جمهوریاسالمیاز به و
شورشیان خواستار این که دارد دیگر ادعا سوی
آخریناولتیماتوم سپاه در ایرانهستند. جدایی از
خواسته آنها از بلوچ هایاینمنطقه پاسدارانبه
گذاشته را کنار دولتی کشتار نیروهای که شده
همین در نمایند. تسلیم را خود اسلحههای و
پاسدار اولتیماتوم آمدهاست که در صورتقتل هر
اهالی توسطبلوچها،جمهوریاسالمییک فرداز

کرد! اعدام خواهد تالفی به را کردستان
نمایندگان  و اسالمی جمهوری کنفرانس *
سوییس یک در کشور پنج به اضافه کشورهای
اروپا» پایانیافتودرخاتمه این کنفرانس«بسته
ضمن هم ایران کشور شد. داده تحویل ایران به
بسته خود هویج، شکالت و حاوی بسته از تشکر
تحویل بود آن در سوهان و زعفران مقداری که را
وزیر امور خارجه معاون برنز، سوالنا داد. ویلیام
آمریکا، بستهجداگانهای خارجازکنفرانس دریافت
قوچیرفسنجان کله مقداریپسته گویا که نمود

است! بوده آن در

بینتیجه کنفرانس
مذاهب

پادشاه هفتهگذشتهبههمتکینگعبداهللا،
عربستان، کنفرانسوگردهماییبزرگیدر مادرید،
پایتختاسپانیا،برگزارشد.اینکنفرانسکهبرای
بین مذاهب دیالوگ ایجاد و تعاون همکاری و
۲۰۰ رهبر مذهبی دنیا  با حضور بود مختلف دنیا
علت رهبرانمسلمانبه بسیاریاز گردید. برگزار
و باشد در خطر جانشان ممکن است که این
خودداری کنفرانس این در شرکت از بشوند ترور
کردند.چندرهبردیگر به علتاینکهچشمدیدن
ندارند را خودشان از غیر دیگری مذاهب رهبران
را کنفرانس این ساختگی بهانههای و به دالیل

بایکوت کردند.
مادریدگزارشمی دهدکههزینه از ما خبرنگار
خود کینگ را کنفرانس این هنگفت برگزاری
برای میگوید: خبرنگار ما عبداهللاتقبلکرده بود.
چهار کنفرانس روز سه طی در شرکتکنندگان
بود. گردیده سر هم و مفصل عظیم آشپزخانه
یکی یکیغذایکوشر، یکی غذایحاللمیداد،
به مسیحیان دیگریکه فقطغذای غیرگوشتیو

میکرد. عرضه چیز همه داشت اختصاص
به عبداهللا کینگ کنفرانس این جریان در
بهایندلیلدرمادرید حضارگفت:اینکنفرانسرا

و روزی مهد تمدن منطقه گذاشتیم چون این
چرا که از این (او است. بوده اسالم اوج شکوفایی
از شکوفایی و تمدن در اوج را مسلمانان اسپانیا

نکرد). صحبتی کرد بیرون آنجا
مفسرین گفته  به میگوید: ما خبرنگار 
و کنفرانس بسیار آبکی و مذهبی این سیاسی
بنزین بشکه پول کلی فقط و بود نتیجه بدون
و این مفسران بیتالمال عربستان حرام شد.
کنفرانس اسپانسر که داشتند شکایت منتقدان
خودشرییسکشوریاست کهدرآنجاهمزیستی
وجود ندارد و ساختن دینها و آزادی مذهبی
خندهکنان آنها است. غیرقانونی کلیسا و معبد
است این درست مثل این خبرنگاران گفتند: به
برگزارکننده و اسپانسر احمدی نژاد محمود که
اقلیتهای یا و زنان یا بشر حقوق کنفرانس

مذهبی باشد!

انقالب صادرات و چاوز
دریک ونزوئال، یعنیاحمدینژاد چاوز، هوگو
المپ چراغ هزاران که کرد اعالم بی سابقه اقدام
برای رایگان به طور را تکنولوژی جدید کممصرف
خانوادههایسیاهپوستانوفقرایشهرواشنگتن
مقابله با بحرانانرژی در را فرستاد تا آنها خواهد

دهد. همیاری کرده) درست خودش (که
و پروپاگانداهای تبلیغات قبال هم چاوز هوگو
و بنزین ارزان توزیع صورت به را کمونیستی خود
بوستون و واشنگتن فقیر مردم میان در مجانی
ناگهانی شدن گران به علت اما بود داده انجام
این کار از جهانی بازارهای در نفت قیمت بشکه

منصرفشد.
 ۶۰ قریب که کاراکاس دانشگاه دانشجویان
هوگو کمونیستی انقالب مخالف  درصدشان
چاوزهستند(وسالقبلتوانستندالیحهرهبری
ملی و رفراندوم همهپرسی یک در او را دایم العمر
اقدامات خود شبنامههای در دهند) شکست
نوشتند: آنها گرفتند. مسخره به را چاوز هوگو
انتخابکرده؟چونپایتخت چاوزچراواشنگتنرا

سوپـر مارکت توچال
آتالنتا در

قیمت ها مناسبترین و اجناس بهترین با
عزیز میباشد خدمت هموطنان در
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 بقیه در صفحه ۳۳   

کنم! آویزانش دفترم بده توی اجازه آقا نمیکنم فکر ولی عکس قاب این ممنون از خیلی احمدینژاد:

است؟ موثرتر تبلیغاتی لحاظ از و آمریکاست
فقیرترین که را و آالباما مثال می سی سیپی چرا
نورانی چراغهایخود با هستند ایالتهایآمریکا
قیمت اگر کردهاند: اضافه سپس آن ها نکرده؟
یک  حتی چاوز هوگو نبود دالر ۱۴۰ بشکه نفت

نمیفرستاد! برای کسی نفتی هم چراغ و شمع
خواستهاند که چاوز دولت از این دانشجویان
تبلیغات و کنار بگذارد مجانی را المپ صادرات
فقط روی اتومبیل های سیاسی خود را و آبکی
بیکار و مهاجر پزشکان و ایران بنجل وارداتی

دهد! قرار کوبایی

مذاکره های در شرکت
مسلم بینتیجه حق

ماست!
اسالمی جمهوری نماینده جلیلی، سعید
در ایران به بازگشت در ژنو، اخیر مذاکرات در
فرودگاهامامخمینیبهخبرنگارانگفت:مذاکرات
تعلیق از صحبتی هیچ آنها و بود خوب خیلی
(گویا دیگر! یکی چه اون تا و پنج آن چه نکردند،
سعید یک بود). اضافه به گروه پنج منظورش
در متکی آقای دستور طبق کرد: اضافه جلیلی
آی گفتم: و لبخند زدم مذاکره فقط مدت تمام
این من که بار هر گفت او انگلیش! نو اسپیک
اخم هاشان حضار همه می کردم تکرار را حرف
مرگ دارم میزدند؛ انگار و غر می رفت هم توی

میگویم! آمریکا بر
صحبت سوالنا آقای با  بود  قرار گفت: او
شد دیگر هم پیدا شش نفر کله بعد سر و کنیم
جمع به هم آمریکا نماینده یعنی هفتم نفر بعد و

مذاکره کنندگانپیوست!
پرسید که جواب خبرنگاری در جلیلی سعید
مذاکرات این در شرکت مورد در شما نهایی هدف
چهبود،گفت:هدفبخصوصینداشتیم.قراربود
باز برایمذاکرههایآینده را راه و فقطحرفبزنیم
بود. جالب خیلی البته هم سوییس دیدن کنیم.
گروهیکه حقساخت هر با ما اضافه کرد: او
ملت برای را اتمی، انرژی ببخشید اتم، بمب

و رعایت ایران) حفظ ملت نه اسالمی ایران (و
اضافه به پنج چه کرد؛ خواهیم صحبت کند
هفت به اضافه یک و یا باشد و چه شش یک

دو... اضافه به
با حاال که پرسید به خبرنگاری جلیلی سعید
برایجوابقطعی ایندوهفتهمهلتیکهبهشما
برخورد چگونه دادهاند هستهای فعالیت تعلیق
دو این جریان من در جواب داد: کرد، خواهید
خارجه قرار استوزارتامور هفتهمهلتنیستم.
اختیار و در کرده ترجمه فارسی به مذاکره را متن
هفته دو درباره حرفی اگر و دهد قرار ما گروه
دیگری مذاکره بالفاصله باشد متن این در مهلت

داشت! خواهیم آنها با دوم هفته در

شرکت اطالعیه
تهران بـرق

بزرگانقالب و راستایتحققاهدافرهبر در
محترم مشترکین اطالع به مسرت با معظم امام
جاری ماه سال مرداد اول تاریخ از میرسانیم که
خواهد آنان قرار اختیار در و رایگان مجانی برق
ساعات فعال فقط در مجانی برق این گرفت. 
از ظهر از بعد ساعت دو و صبح دو خاموشی

شد. خواهد کسر شما صورتحساب
مشتریان امور و عمومی روابط
حومه و برق تهران شرکت انجمن اسالمی کارکنان

شکرش جای باز
است باقی

هوای در تابستان، چله وسط در روزها این
دود تهران، خاموشی  از و پر و کثیف ۴۰ درجه
است. کالفه کرده حسابی را ملت برق متواتر
اوایل انتخاباتی قولهای یاد به وقت هر مردم
بود برقشانمجانیباشد انقالبمیافتندکه قرار
این یاد دیوارها می کوبند. را به سرشان بیاختیار
ملت را شدن کنف این که بخیر جوک قدیمی
با مردی میگویند است. کرده توصیف حسابی

خیابانراهمیرفتوپشتسر حالتیعصبانیدر
هممیگفتچیفکرمیکردیمچیشد!چیفکر
گفت: و رسید به او شد! شخصی چی میکردیم
کردم داد: فکر جواب مرد چه میگویی؟ دیوانه
زن پدرم یک میمرد و که مادرم خوب بود چه
هم و میکرد حال خودش هم میگرفت؛ جوان
حاال و پدرم مرد و ماند زنده که مادرم نگو من.
خودتان جوک را بقیه است! شوهر کرده مادرم

میدانید...
دوستی ازایران میگفت:باز جایشکرش باقی
استکهبرق هادوساعت صبحمیرودودوساعت

میشد. کار خرابتر و گرنه غروب طرفهای
باقی شکرش جای از  منظورت  پرسیدم:

استچیست؟
تابستان توی هوای جهنمی حداقل گفت:

بستنیهامونآبنمیشه!

محاکمه شوفر بنالدن
بنالدن، قبلرانندهشخصیاسامه روز چند
همدان و (چمدان حمدان سلیم نام به آدمی
نخوانید!)کهچندینسالاستبعدازدستگیری
با میخورد، خنک گواتانامای کوبا آب زندان در
قانون مدافع گروههای حقوق بشری و وساطت
منصفه هیات و قاضی برابر در آمریکا اساسی

شود. او رسیدگی جرم به تا قرار گرفت دادگاه
اینمحاکمهجنجالیکهچندینروزطول در
کافی مدارک نبودن علت به شخص این کشید
اهداف و جنایت قتل و به ارتکاب اتهام مورد در

تروریستیتبرئهشد.
نوامبر۲۰۰۱ توسطنیروهای  سلیمحمدان در
دستگیر در افغانستان اتومبیل خود در «ناتو»
و خمپاره چندین دستگیری هنگام او شد.
ماشین عقب هوا در صندوق به زمین موشک
مرتب وی اخیر سال هفت عرض در داشت. خود
بود گفته میکرده و پافشاری بیگناهی خود بر
تروریست دلیل هوا به زمین موشک نقل و حمل

بودننیست!
این معنی الدن به بن شخصی راننده تبرئه
دولت چون شد خواهد آزاد زندان از او که نیست
نوعی که انگلیسمی تواننداینشخصرا یا آمریکا

به جنگ پایان تا میآید حساب به جنگی زندانی
حال حاضر در نگهدارند. زندان در دالیل مختلف
قصددارند چندوکیلزبردستوزارتدفاعآمریکا
رانندگی تصدیق نداشتن علت به را شخص این
چندین داشتن و کمربند ایمنی نبستن و معتبر
خاطرپارککردندرجاهایممنوع برگجریمهبه 
که نیویورک قلوی دو ساختمان های مقابل در
نمایند! محکوم به حبس ابد نشده هم پرداخت

گوی و گفت آخرین
زنم با من

خبرته چه گفت: و گرفت مرا مچ زنم دیشب
دنیا دور دخترهای و زنها این از ایمیل قدر این
برات دیگه بگو ناسالمتیتو زن داری! میگیری؟
چیزینفرستند؛مخصوصاازاینچیزهایسکسی

غیراخالقی! و
آرامش کنم. کردم سعی بود. پر توپش خیلی
مگر داشته. ورت  خیاالت هم تو گفتم:

حساب خیانت اینترنتی اینجوری تماسهای
میشود؟فکرمی کنی طرف لوسآنجلسوپاریس
دنبال ما شهر توی می آید صاف و میکند ول را
میزنند ایمیل ایران از که اونهایی بگردد؟ من
قدر شانس بردن گرین کارت آمریکا در مگر چه

دارند؟ را کشی قرعه
فکرمیکنمحسابیاو را متقاعدکردهامچون
االندوسهشبی استکهدیگرسر منغرنمی زند
الس خشکه زدن به میتوانم راحت خیال با و

بدهم! ادامه خودم اینترنتی

اتوبوس شجاع راننده
از با «ایمیل» ویدیویی فرستاده بودند بچه ها
اتوبوس است. راننده که تهرانی زن شجاع یک
اتوبوس راننده خانم این که میداد نشان ویدیو
ایدههای تحقق برای که است گرفته تصمیم
در بهجای قراردادن را خود زنها فمینیستی
خود اتوبوس جلوی قسمت در اتوبوس عقب
زن نشستن شریعت جاری قوانین طبق بنشاند.

IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

P. O. BOX 1455, ANNANDALE, VA 22003-9455

(۷۰۳)-۸۱۷-۱۶۵۱ تلفناطالعاتكانون:
برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینى و صرف چاى ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

E-mail: kanooneiranian@hotmail.com  www.kanooneiranian.org

 : محل برگزارى جلسات
Marshall Road Elementary School

730 Marshall Rd., Vienna, VA 22180
مرداد) ۷) ۲۸ جوالی دوشنبه

بحثپیـرامونروابطایـرانوآمریکا
گنجبخش امیرحسین و پارسابناب یونس سخنرانان:

مرداد) ۱۴) آگوست ۴ دوشنبه

مسالهملیونظامجهانیسرمایه
پارسابناب یونس دکتر سخنران:

Support Innovation and Technology in Fairfax County
with the 

AMERICAN FOUNDATION FOR BETTER LIVING (AFFBL)

The AFFBL is working to create a state-of-the-art educational Facility 
to showcase the best in technology and innovation in the home.

Help make the dream of better living a reality in Fairfax County.
Visit www.affbl.org for more information and to show your support!

Area of Service:
Virginia, Washington DC, 
Maryland, North Carolina

Member: FINRA, SIPC.

Retirement: 401k plan, asset allocation
Investment: Asset Managment 
Insurance: Health, Life, Disability, Long Term Care

Farzad Khoshnoodi

خشنودی فرزاد
سرمایه گذاری رمسی مشاور

Registered Investment Adviser

Please visit The Web Site:

www.FarzadFinancial.com
Phone: 866-930-9354

(703) 628.9552
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ـ  آسمانی مسلمانان  اول کتاب ـ سوره  ۱
برنجشوشتر.

روشن کردن و  ـ فارس استان ۲ـ  شهری در
کردن. درخشان

ما  کی کی گذاشت الواقع فی بزرگوارترـ  ۳ـ 
بنی امیه. ـ منسوب به کنیم بندگی

کنند ـ  ناله ـ سودای فلکی هفتم ۴ ـ برج
برافروختگی.

پول خارجی ـ  ـ پوست و چروک ۵ ـ چین
کهنه. آزار دل ـ نویسندگی درس

ولی. جراحـ  افزار دست ـ نمک ناشناس ـ ۶
فلزی  پول ـ ترکی اسم ـ مو سوختن بوی ۷ـ 

پیشاوند نفیکلمه. ـ
است  آن به انتظار دولت همیشه کارمند ۸ـ 

عزم و آهنگ. ـ
میوهخوبـغذاینیروزـخاکسفالگری  ۹ـ 

میشود. شامل را همه ـ
کار و  هنگام دالورـ  مرد و برنده شمشیر ـ ۱۰

شرق تهران. ییالقی شمال از مناطق ـ کوشش
ـ حالت  شکوفایی فصل ـ از طوایف ـ  ۱۱

نیرنگ تزویر و بیهوشیـ 
درختانگور  رومیـ  ماههای سریانییا از ۱۲ـ 

دادن. نشان دادن، نمایش ـ
شادی و  ـ نیستی مرگ و ـ انار ۱۳ ـ شهر

شادمانی.
فوتبال  تیم کروات مربی ـ وسنی یا هوو ۱۴ـ 

پرسپولیسبود.
رکورددار  و قهرمان تشریفاتی!  پاالن ـ ۱۵

متر. ۲۰۰ و ۴۰۰ دوهای در جهان

از  ـ زیبا بالهایی با ماهیخوار پرندهای ۱ ـ
جملهتشکل هایزیست محیطیدرسطحجهان

کشورمان. و
کرد. طایفههای از ـ ادب و شعر شهر ـ ۲

جنگل  میان در برهنه نیمه قهرمان ـ  ۴
ـ واحد محبت ماه ـ سینما! پرده البته روی

است. پولی
گله  نگهداری محل ـ زوران هم و رقیبان ۴ـ 

آشکار. و واضح ـ کوه دل در
آخرینبازماندهرایشسومدرزندانمتفقین  ۵ـ 

جهاننما. جمعـ  جام فلزیـ  پسوند آبراهه ـ
بر خودش ـ  سوار حرفی ـ ۶ ـ مادر ترک

سوبسید.
یکدنده ولجوجـدستگاهی درموسیقی  ۷ـ 

مایعات. نشین ته ـ خودمان
کاسهچوبیـعقب،دنبال،حرصوطمع  ۸ـ 

نقص روی چهره. ـ
انواع خواهر وبرادرـباور نکردن ونپذیرفتن  از ۹ـ 

است. مرگآفرین و مخرب مولوتوف مال ـ
افسر و  ـ مطبوعات ـ بوییدن ۱۰ ـ ممیزی

دیهیم.
قافله  ـ بیکاره و تن پرور ـ سنگی خدای ۱۱ـ 

توان. و طاقت ـ
غذا  از بعد ـ جنوبی آفریقای ایالت های از ۱۲ـ 

آسان. و میسر ـ میخورند
برگ  و شاخ از شده ساخته اتاقک ـ  ۱۳
گانه فرمانروایان سه از ـ ترکمن ـ خانه شکارچی

کشته شد. با پارتیان جنگ در روم که
مرغوب ـ  خربزه با سمنان از ۱۴ ـ بخشی
جامعه با فشار دست راستی اتریش که دولتمرد

شد. گذاشته کنار کشور این دولت از اروپا
سقز،  جوهر سخنرانی ـ خطابه و میز ۱۵ ـ

کاج. درخت صمغ

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

شود. استفاده
اولینراه درمان ایناستکه شرایط زمینهای
آهن کمبود ـ مانند مشکل شده این باعث که
این برای شود. درمان ـ محیطی نوروپاتی یا
کند کمک می تواند آهن مکمل منظورمصرف
آهن خون توسط میزان اندازه گیری البته بعد از

پزشک.
است ممکن هم آهن زیاد مصرف چون
سبک زندگی تغییر کند. ایجاد مشکالت دیگری
نهایت در کمککند و درمانشما هممیتواند به
شما به را راحت خواب نتوانست کدام هیچ  اگر
پزشکتان که داروهایی از است الزم بازگرداند

توصیه میکند، استفاده کنید.

نمی گیری! پارکینسون نترس،
بیماری های برای که داروها برخی مصرف
بیقراری تسکین به میتواند میروند بهکار دیگر

کند. کمک شما پای
برای که میراپکس و رکوئیپ داروهای مثال
بر تاثیر با میروند کار به پارکینسون درمان
حال با این را کم می کنند. پا دوپامین، حرکات
را شما این نشانگان به که ابتال بدانید است بهتر

نمیکند. به پارکینسوندر آینده ابتال مستعد
آمریکا داروی و غذا  سازمان  پیش چندی
(روپیرینول رکوییپ ژنریک قرصهای نوع اولین
بیقرار سندرم پای درمان برای هیدروکلراید) را
متوسطتاشدیدتاییدکرد.تهوعخفیف،احساس
سبکیدرسروخستگیوخوابآلودگیازعوارض

داروهاست. این
داروهای از گروهی و کدئین استامینوفن
است ممکن هم عضالت شلکننده خوابآور و
مؤثر باشند. البته اینداروها بیشتر بهشما کمک
میکنندتابتوانید بخوابیداما دراحساسبیقراری
پاهاتاثیرینداشتهوباعثخوابآلودگیوبیحالی

میشوند. هم روز طی
ممکن مشکلدیگریکه مصرفانواع داروها
عالئم شروع زمان که است این کند ایجاد است
دارو هشت ساعت اگر میاندازد. مثال جلو را
میخورید؛پسازمدتیمتوجهمیشویدکهعالیم

میشوند. شروع شش ساعت از شما
تغییر دارو اینمشکلرا البتهمعموال پزشک با

جالباستبدانیدمصرف برخی برطرف میکند.
تهوع ضد و افسردگی ضد داروهای مانند داروها

کند. بدتر را شما میتواند عالئم هم

بی قراری پا رفع برای ده فرمان
است خفیف بیماری نشانههای اگر (۱
میتوانید به محضشروع نشانهها از مسکنهای

کنید. استفاده دسترس در
دادن و ماساژ گرم آب وان شدن در شناور (۲

به تسکین عضالتتانکمک کند. می تواند پاها
که باشید شده متوجه است ممکن (۳
استفاده ازکیسه آب گرم یا سرد یا استفاده متناوب
پس میکند. کمتر را پاهایتان بیقراری ها، آن از

کنید. امتحان هم را راه این
۴)ازروشهایریلکسیشنمانندمدیتیشنو
یوگااستفاده کنید. از آنجا که استرس ایننشانگان
بهویژه این روشها از میکند، استفاده تشدید را
قبلازرفتنبه تختخوابممکن استبهکمشدن

عالئمکمککند.
نشانهها هم زیاد خستگی میرسد بهنظر (۵
بهداشت است الزم این بنابر میکند. تشدید را
آرام، خنک محیطی از و کرده رعایت خواب را
برای کنید. استفاده  خوابیدن  برای  راحت و
ثابتی و مشخص زمان شدن، بیدار و خوابیدن

باشید. داشته
می تواند متوسط شدت با منظم ورزش (۶
بهخودتان حد از اما بیش کند،  کم را شما عالئم
دیر وقت تا را خود فعالیت و نکرده فشار وارد
ماساژ و کششی حرکات انجام ندهید. ادامه
شما برای هم شدن بیدار از بعد و خواب از قبل

مفید است.
و شکالت و قهوه  و چای مصرف  از  (۷

کنید. نوشیدنیهایدارایکافئینخودداری
این هم نشانههای و الکل سیگار مصرف (۸
است آنها پس بهتر تشدید می کند. بیماری را

کنید. ترک را
هشیار بوده است بهتر خواب زمان قبل از (۹
و بیحوصلگی داشته باشید. فکری فعالیت و
شما ناراحتی هم خواب زمان از قبل زدن چرت

بدتر میکند. را
سرکوب را حرکت به خود نیاز احساس (۱۰
برای توقف، پیاده زمانهاییرا نکنید. هنگام سفر

اختصاص دهید. زدن و قدم شدن
مهشید چایچی نوشته دکتر
«همشهری» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

فشار  تا بپوشید واریس کشی * جورابهای
پوشیدن از برود. پا باال سطحی وریدهای درون
ساق کمر، در را خون جریان که تنگی لباس های
وریدهای به ایجاد و کنند ران محدود کشاله و پا

بپرهیزید. میشوند، واریسیمنجر عنکبوتییا
این  ننشینید. *برایمدتطوالنی نایستید یا

میشود. وریدها آمدن فشار بر وارد باعث کار
به  کنید. ساق پا را منقبض پشت عضالت *

یا در میز پشت هنگام نشستن در در طور مکرر
رانندگیهایطوالنیباخمکردنپنجهپامنقبض
پا ساق در خون جریان تحریک به کار این کنید.

کمکمیکند.
ندهید.  زیاد قرار حرارت معرض را در * پاهاتان
باعث داغ حمام یا داغ آب وان در پاها قراردادن
میشود. پاها در و تجمع خون وریدی تورم افزایش

* باپزشکمشورتکنید.اگردچاروریدواریسی 
عنکبوتیشدهاید،باجراحمتخصصعروقدرباره یا

بهترینگزینههایدرمانیمشورتکنید.

خود... بیقرار پاهای با
۳۱ صفحه از بقیه

ظهور... از پیشگیـری
۳۱ صفحه از بقیه

است ممنوع یکدیگر در اتوبوس ها کنار در مرد و
قسمت در زنان جلو و در قسمت باید مردها و
یکدیگر راه از طول گیرند و در اتوبوس قرار عقب

بمانند. جدا
جای همه و بودم هم دیده قبال این ویدیو را
کلی اروپا تلویزیونهایآمریکا و اینترنتودر اخبار
شده بحث خیلی و سرش کرده بود پیدا تماشاگر

افتخار کرد. چنین زنانی به بود. باید
تهرانصحبت در رفقا یکیاز تلفنیبا بعد روز

جنیفر شدکهحرف از و نمی دانمچطور میکردم
مونث این راننده به رسید بیانسه شکیرا و و لوپز

او! انقالبی جرات و اتوبوس
را کار این خانم هنوز پرسیدم: این دوستم از

نشده؟ آیا دولت مزاحمش و میکند
زنها با این ها بابا! نه داد: جواب و خندید
برایشانتبلیغاست کلیهم سرشاخنمیشوند؛

هستند. آزاد کامال زنها رژیم در این که
از را زن ها هنوز یعنی می گی؟ جدی گفتم:
دولت هم و سوار می کند از عقب را مردان جلو و

اعتراضینکرده؟
کوچولو. تبصره یک با البته آره! گفت:

تبصره؟! گفتم:
که کردهاند مجبورش فقط آره، گفت:
شهر سطح در عقب دنده با فقط را اتوبوسش

بچرخاند!

حضرت نوح از باز هم
که میگیرند ایراد ضدمذهبیها این از بعضی
نوعحیوانیرا دلیلیداشتحضرت نوح همه چه
شدهاند نسل بشر مایهشر که مزاحمو حتیآنها
به من جواب بکند؟ خود معروف کشتی سوار را
ایننژادپرستانایناستکهاگرحضرتنوحموش
راسوارنمیکردآنوقت مامیکیماوسنداشتیم،
اگر نداشتیم، بتمن نمیکرد سوار را خفاش اگر
اگر و نداشتیم باگزبانی نمیکرد سوار را خرگوش
سینمایی فیلم هیچ دیگر نمیکرد سوار را سگ
از را کارهایش خدا نمیشد! ساخته بچهها برای

میدهد. انجام کتاب و حساب روی

سکسی رویاهای
سیاسی

دیشبخوابدیدمکهتویتختخوابهستمو
کنارمشکیرا وجنیفرلوپزوبیانسهدراز کشیده اند.
دیدم لوپز جنیفر روسری طرف به رفت دستم تا
باز لگد با با صدایی گوشخراش خوابم اتاق در که
تهران، سابق زارعی، رییس پلیس سردار و شد
آورده را دیگر دختر تا خودشسه با تویاتاق! آمد
من و زد دختر غیبشان هر شش دفعه یک بود.
توی تختباقیماندمو درهمینموقع تنها تکو

شدم. بیدار خواب از
که این از قبل شب  فردا گرفتهام  تصمیم
اتاق خوابم در روی گنده قفل تا سه بخوابم دو
وارد وضو با حتی و پابرهنه کسی هر تا بزنم

رویاهایمنشود!

برق بهای درصدی ۵۰۰ افزایش
این شماره سهشنبه در «جام جم» روزنامه
و گاز برق قيمت شدن برابر چندين از هفته خود
به نقلازمعاون و داده ازدو ماهديگرخبر درکشور
امسال مهرماه است: «از ابتدای نوشته نيرو وزير
نرخ به محاسبهقيمتبرق وگاز مصرفی درکشور

گرفت.» خواهد صورت آزاد
بهنوشتهاينروزنامه،محمداحمدیان،معاون
هر قيمت که « کرد اعالم دوشنبه روز نيرو، وزير
کيلوواتساعت برقبرایمشترکان درحالحاضر
شدن يارانهها  هدفمند از پس است که ۱۶ تومان
۷۷ تومان  برق از مرز قيمت هر کيلووات ساعت
میگذرد، وبا هدفمندشدنيارانهها قيمت گازنيز
به هرميزانکه باشد تغيير خواهدکردو اينتغيير

گذاشت.» خواهد تاثير برق قيمت روی بر

از  محروم کودک و ۶۰۰ هزار ۳ میلیون
تحصیل

این سهشنبه شماره در يزد» «آفتاب روزنامه
هفته خود نوشته است که«۳ ميليونو ۶۰۰ هزار 
وجود کشور در تحصيل» چرخه از خارج کودک
مديرعامل انجمن نقل از روزنامه به دارند. اين
مجموع از که داده خبر کودکان حقوق از حمايت
سنی ۱۰ تا  رده کودک و ۲۵۳ هزار ۱۳ ميليون
و ميليون سه سال ۱۳۸۵، در کشور ۱۸ سال
يک  تحصيل، و چرخه از خارج ۶۰۰ هزار کودک
مستقيم  صورت به نيز کودک و۷۰۰ هزار ميليون

هستند.» کار درگير
بهنوشته«آفتابيزد»مسئولانجمنحمايت
وجود بر عالوه است گفته همچنين کودکان از
 ۹۱۵، کشور در کار کودک يک ميليون و۷۰۰هزار
توسط خانهدار» «کودک عنوان با کودک هزار
استکهحدود۹۰۴ هزار  ايرانثبتشده آمار مرکز

مابقی را پسران تشکيل و از آنها را دختران نفر
که «کودکان است نوشته روزنامه میدهند. اين
ازدواج دليل به که هستند کودکانی خانهدار»

شدهاند. خانهدار زودهنگام،

با ورزشکاران مصاحبه شدن ممنوع
ایران رسانههای خارج از

این سهشنبه شماره در «اعتماد» روزنامه
با گو گفت و منع ورزشکاران از خود از هفته

است. داده خبر بيگانه رسانه های
اعضای که اين از روزنامه «پس اين نوشته به
مسابقات با حاشيه در ايران پنگ پينگ تيم ملی
تربيت کردند سازمان امريکا» مصاحبه «صدای
از جلوگيری برای را پيشگيرانهای اقدامات بدنی

است.» گرفته پيش در اتفاقات اين تکرار
بر ممنوعیت عالوه است نوشته «اعتماد»
مديرکل گفته صيدانلو، ورزشکاران به مصاحبه
که «ورزشکارانی بدنی، تربيت سازمان فرهنگی
شرکت المپيک در نمیتوانند دارند، خالکوبی
کنند»و«ورزشکارانايرانبايددرحاشيهمسابقات

باشند.» آمدهايشان و رفت مراقب المپيک

از فرانسه خبرگزاری دفتر معاون اخراج
ایران

روزنامه«آفتابيزد» در شمارهچهارشنبهاین
اخراجمعاوندفترخبرگزاریفرانسه از هفتهخود
این به دولتی مقامات نوشته و خبرداده تهران در
خاک آينده روزهای در باید که دادهاند دستور فرد
ترککند.بهنوشتهاینروزنامه،استيوارت ايرانرا
ويليامز، که شهروندانگليساست،از دو سالقبل

دارد. حضور تهران در
مطبوعاتی معاونت که  است  گفته ویلیامز
فراخواندن با اسالمی  ارشاد و فرهنگ وزارت
است رسانده اطالعش به را اخطار اين وی، 
به وی خصوص اين در بيشتری اطالعات ولی

ندادهاند.

که... خبـرها آمده بود در
۵ صفحه از بقیه


