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فروشگاه ساسان در محل جدید خود در تقاطع خیابان های  ��������������
و������������ با انواع خوار و بار، خشکبار و شیرینی های تر و خشک و 
کیک همراه با سبزیجات تازه ارگانیک نظیر ریحان، ترخان، جعفری، گشنیز، 
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ساعات کار: هفت روز هفته ـ  ۹ صبح تا ۱۰ شب

باز فکر احمدینژاد و
شبانه! کاباره کردن

علیمطهرینمایندهتهراندرمجلسشورای
را حجاب مشایی و احمدینژاد گفت: اسالمی
آزاد در جامعه را جنسی تحریک ندارند و قبول
کوتاه که یک سوت بلبلی وی بعد از این کردهاند.
او صندلی کنار از که زن نمایندگان از یکی برای
مجلس نمایندگان به خطاب کشید می شد رد
تحریک قاعده این از هم من بفرمایید! گفت:

جنسیمستثنینیستم!
و دستهاش دار و احمدینژاد اضافه کرد: وی

کاباره تاسیس فکر به عملکرد این با است بهتر
شبانهباشند!

این حرف اگر میگویند سیاسی کارشناسان
دوره برایچهار احمدینژاد درستباشد نماینده
شبانه کابارههای تاسیس مبنای بر فقط و آینده
به  را ایران مردم رای ۸۰ درصد حدود میتواند
رایهای و تقلب  به احتیاجی و بیاورد  دست

باشد! «آقا» نداشته سفارشی

دستگیـری و مشاوره!
انتظامی نیروی فرمانده ساجدینیا سردار
در مرحله که را بدحجابهایی پایتخت گفت:
مردم به بین در (که اجتماعی ارتقای دوم طرح
است) مشهور شهروندان شخصیت نزول طرح
به آنها و میبریم پایگاهها به دستگیر می کنیم

مشاورهمیدهیم.
نیروی سوی هم از البته تخلفاتی گفت: وی
تلفن شماره بدحجابها از که بوده انتظامی
۵۰ درصد تخفیف برای  تقاضای خواستهاند و یا
بهموقع «اسکورتسرویس»اینزنانکردهاندکه
اطالع را به مراتب و شد خواهد آن ها برخورد با
همسران اینسردارانخواهیمرساند.ویبا اشاره
به انتظامی نیروی علیه شکایت چند که این به
این گفت: هستند بیاساس که شده ارائه دادگاه
بابت بدحجاب خانم های که است شکایتی چه
از پایگاه ها در دستهجمعی» «مشاوره دریافت

کردهاند؟ برادران

در تهران یوکیا آمانو
آقای یوکیا اتمی، بینالمللی مدیرکل آژانس
و ایران مقامات با هفته این دوشنبه روز آمانو،
مذاکره و عالی امنیت دبیر شورای جلیلی سعید

دیدار کرد. ایرانی کننده ارشد
سعیدجلیلیو فریدونعباسی رییسسازمان
قلمداد مثبت را مذاکرات این ایران اتمی انرژی
برخی گفت: آقایآمانو فریدونعباسیبه کردند.

دارد پزشکی مصرف ما هستهای فعالیتهای از
با مبارزه زمینه در خوبی پیشرفت مخصوصا و

سرطانداشتهایم.
اسراییل میگویند بعضیها اگر گفت: حاال او
نمی تواند است خاورمیانه در سرطانی غده یک
ما بمب اتمی درست که دلیلی برای این باشد

کنیم! مبارزه سرطان نوع این با تا میکنیم
ارزیابی مثبت مذاکرات را نیمه آمانو آقای
نکردند موافقت این که غیر از به گفت: و کرد
ایران اتمی فعالیتهای همه به بتوانیم ما که
و شاید باید که آنچنان ما از باشیم نظارت داشته

پذیرایینکردند.
کوفی عنان و یعنی دیگران وی گفت: برای
بهبهترین را البرادعیسنگتمامگذاشتندوآنها
چلوکبابی هایتهران بردندولی مرابهیکرستوران
غذایشان در که با گوشتهایحاللبردند چینی
هم کشک چینی به سوپ بودند و سماق ریخته

بودند! کرده اضافه
تهران در که مذاکرهای وقت بیشتر گفت: او
خود ناشی مزاجی ناراحتی با توالت در داشتم را

کردم. سپری در آنجا خوردن غذا از

عفاف؟ و حجاب دکترای
حجتاهللامهدی بیاتیمدیر موسسه«تسنیم
نور» وابستهبهحوزهعلمیهقمگفت:بهزودی بعد
رشتهجدید«عفاف تصویبشورایعالیحوزه از

حجاب» راهاندازی میشود. و
عفاف گفت: رشته تخصصی حجاب و وی
کارشناسی مقطع گرایشهای از یکی عنوان به
او میشود. تدریس علمیه حوزه در دکترا و ارشد
نظر  در فعال برای این رشته۲۵ درصد کرد اضافه
را اینخبر «انتخابایران»که پایگاه گرفتهاست.
نبرده عنوان کالسها دروس و نامی از کرده درج
کارشناسی مقطع که زد حدس میتوان اما است

شوند: بهرهور از واحدهای زیر باید دانشجویان
مانتو. و مقنعه و روسری و چادر با آشنایی *
چشمچران  و هیز مردان با برخود * طرز

مسلمان.
*جامعهشناسیخانههایعفاف.

غرب. هرزه زنان روانشناسی *
و  قهوهای و  سیاه رنگهای با  آشنایی  *

سورمهای.
نکردن. نظر جلب علم و حجاب *

اسالمی. جمهوری اجتماعی ارتقاء طرح *
امام. وصایای و افکار با آشنایی *

جهانی. ورزشگاههای در حجاب *
چگونه بدون آرایش زیبا باشیم. *

اماکن  در بدحجابان  و سرکوب برخورد  *
عمومی.

تعادلی! قیمت
فرآوردههای پخش ملی شرکت مدیرعامل
طرح جدید جزییات جلیل ساالری، آقای نفتی،
«قیمت را که نفتی فرآورده های قیمتگذاری 

کرد. تشریح دارد نام تعادلی»
تجربهای و دولت مصوبات اساس بر گفت: او
سیستان در استان طرح این اول اجرای فاز از که
میتوان را تعادلی قیمت داشتهایم بلوچستان و
باشنیدنآن مصرفکننده قیمتیتعریف کردکه
ندهد و دست از را خود تعادل بنزین در پمپ
طرح زودی به افزود: وی نکند. غش زمین روی
همازسویسازمانملیگاز «قیمتتعادلی»گاز

رسید. اطالع خواهد به و محاسبه

بای حکمتاهللا بای
خارجی و داخلی رسانههای فشار زیر باالخره
استخر در در برزیل که بچهباز ایرانی دیپلمات
طریقلمس از مختلطمشغول اشاعه دین اسالم
امور وزارت از  بود کشور آن بالغ تازه  دختران

شد. اخراج خارجه
پوشیدنچکمه ایرانبهجرم زنیدر وقتیکه
یا تنگ شده و هایالیت موی دادن نشان یا و
زندانمی رود زدنعینکآفتابیبه یا و بودنمانتو

دربیاید، آنجا از که بدهد جریمه هم کلی باید و
باشد؟ ایندیپلماتچهمجازاتیبایدداشته جرم
ضربه شالق و صد ابد؟ حبس سال زندان؟ دو
انگشتان قطع عمر؟ تمام برای شنا از محرومیت
امام فرودگاه کسانی که او را در اما و دست؟
گل ورود با حلقههای کردند و خمینی تشویق
چه گفتند تبریک را او باشکوه و پیروزمندانه
دور کاش بادمجان باشند؟ باید داشته مجازاتی
...مالی هم هرگونه خواری و پاچه قاب چیدن،
اسالمی تا عدالت می شد جرم محسوب ایران در

میکردند. پیاده کامال را

غیـرخام نفت
یک افتتاح در جریان احمدینژاد  محمود
طرحجدیدپتروشیمی دربندر ماهشهرگفت:باید

نفروشیم. خام صورت به را خود نفت بتوانیم
که من مهندس هستم با اشاره به این وی
یک شما ببینید داد: توضیح میفهمم را این و
اما  تومانمی فروشید کیلو گوشترا مثال۱۵ هزار
کنید یا کباب همبرگر را گوشت این بیایید و اگر

بفروشید. تومان هزار ۳۰ را آن میتوانید
فکر قبال به نمی دانم چرا این نکته گفت: او

بود. نرسیده دیگری کس

سوریه مشکل حل
سوریه جان  ۲۵۰ نفر در حدود اخیر هفته در
ازدستدادندوتوسطنظامیانبشاراالسد خودرا
تعداد و ارتش به خشونت بستگی شدند. کشته
دستوراترسیدهازبیترهبریایران،تعدادکشته

است. بطور هفتگیمتغیر شدگانسوریه
با کارشناسانسیاسیپیشبینیمیکنندکه
روند فعلیکشتارمردمسوریهوباقینماندن کسی
حل آینده سال چند عرض در مشکل این آنجا در
خواهدشدو جامعه جهانیدیگر نگران اوضاعاین

نخواهد بود! خونریزیها منطقه و
و االسد بشار خشونت البته میگویند آنها
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ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

خوردهاید! پول کلی که معلومه شما هیکل از اختالس: اصال دادگاه در

 بقیه در صفحه ۳۷   

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

                  

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:info@kanooneiranian.org          www.kanooneiranian.org

خرداد) ۱۵) جون ۴ دوشنبه

خرداد) ۸) می ۲۸ دوشنبه

فیلم از روانشناختی تحلیل
از سیمین» «جدایی نادر

طالبی اشکبوس سخنران:
فیلم نمایش با همراه

نمایش فیلم:
من» بدون «اینجا
ساخته بهرام توکلی

نیبرز رستوران نمایش: محل

تور گروهی چین با نرخ ویژه

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 590$ ـ  اروپا از 350$ ـ کابل از $1130
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

 پکن (۵ روز) .................................................. از ۱۵۸۰ دالر
۵ شهر مختلف (۹ روز) ............ از ۱۷۷۰ دالر

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768

سربازانشبایدکمی سرعتپیداکندتا۲۰ میلیون 
و۴۰۰ هزارنفرجمعیتباقیماندهرابکشند.بههر 

ندارد! سوز و سوخت اما دارد زود و دیر حال

وزارت اطالعیه
کشاورزی

جناب محترم جمهور رییس دستور طبق
مجلس مصوبه و احمدینژاد محمود آقای
کشاورزان حمایت از جهت اسالمی در شورای
اطالع به کشور سبزی میوه و کنندگان تولید و
جاری سال خرداد ماه اول تاریخ از که میرساند
و ممنوعاعالم شده به کشور وارداتمیوه هایزیر
متخلفانموردپیگرد قانونیو پرداختجریمهقرار
شده وضع تحریم های به توجه با گرفت. خواهند
کنندگان مصرف اسالمی عزیزمان از کشور علیه
این قانون اجرای در تعاون و تقاضای همکاری
شرح به ممنوعه سبزیجات و میوه ها داریم. را

میباشند: زیر
از صادره هولمز جان مارک لبنانی موز ـ

اسراییل.
صادره لوپز جنیفر مارک بی هسته پرتقال ـ

پورتوریکو. از
صادره پارتون دالی مارک خربزه و طالبی ـ

مکزیک. از
انگلستان. از صادره گاگا لیدی فرنگی توت ـ
از صادره کارداشیان کیم مارک با نارگیل ـ

دومینیکن.
از صادره عنان کوفی مارک با کیوی ـ

آمریکا.

شرکت «فیسبوک»
شد سهامی

شبکه بزرگترین «فیسبوک» شرکت
حدود۸۰۰ میلیون  جهان که ارتباطات اجتماعی
را خود سهام انتظار مدتها از بعد دارد مشترک

کرد. عرضه نیویورک بورس به
شرکت این که سهام منتشره می رفت انتظار

دالر عرضه  قیمت ۳۸ به که بیلیون دالری ۱۰۰
اول روز چند یا ساعت چند عرض در بود شده
برابر به دو حتی و باشد شگفتی داشته جهش
در و نگرفت صورت افزایش این برسد. قیمت
و بورس قیمت سهام مقابل حیرت کارشناسان
سهم«فیس بوک» بعد ازچند سنت ترقیبهچهار

رسید. تنزل دالر
سهام سقوط علت نمیدانند کارشناسان
که من حدس چیست؟ «فیسبوک» شرکت
خریداران که است این  نیستم  هم کارشناس
احتمالیاینسهامکهاحتماالمشترکینصفحات
اینترنتی «فیسبوک»همهستندبهجایکلیک
اینترنت  در سهام خرید «Buy» یعنی کردن روی
دکمه  و البته «Like» میگشتند کمله دنبال به
عرضه برابر را در سهام نیست تقاضای قادر الیک
سهام که این باالتر برود و قیمت باشد تا جوابگو
را نیویورک بورس بازار کامپیوتر داری دوست را

میکند. قاطی و گیج حسابی

جوانترین ازدواج
جهان میلیاردر

«فیسبوک» کننده تاسیس زوکربرگ مارک
گذشته و شنبه کرد گیر تله الی دمش باالخره
گفت: خبرنگاران به مورد این در او کرد. ازدواج
آشنا «فیسبوک» طریق از پرسیلیا همسرم با

شدم!
از او رسمی ازدواج چرا که این درباره وی
تا کشید طول اینقدر همسرش با آشنایی زمان
مورد در پرسیلیا مادر و پدر با صورتبگیردگفت:
و چک مدتها و نمیکردیم توافق مهریه مبلغ

میزدیم! چونه

اعتراض از حمایت
بعداز انتشارخبرفتوایآیتاهللا صافیو مکارم
شیرازیدرباره قتلشاهیننجفی، خوانندهآهنگ
از ایرانیان هزار نفر رپ «نقی»، چندین جنجالی
تهیه با نجفی شاهین از دفاع در خارج مقیم
به که کردند اعالم مصاحبههایی انجام و ویدیوها

آزادی از و هستند مرتد هم آن ها فتواها این علت
بیانشاهیننجفیدفاعمیکنند.

پایین هوش ضریب با رفقای از یکی از دیشب
پرسیدم: تجریش باغهای ازگیلهای اندازه به
و روشنفکران حرکت اعتراضی این درباره نظرت

چیست؟ ایرانی بیان آزادی مدافعان
موافقم ولی کامال حرکتشان با داد: جواب
بهقشنگیحمایتروشنفکرانازحرکتبرهنگی

گلشیفتهفراهانینبود.
چرا؟ گفتم:

اعتراضی کلی حرکت اون توی گفت: حداقل
زدیم... دید لخت زن

سینمایی اخبار
پاسخ و پرسش نشست در کیارستمی عباس
خود«مثل فیلمآخر فیلم«کن»درباره جشنواره
گفت: گفت. او سخن خبرنگاران عاشق» با یک
اضافه و نه پایان. نه شروع دارد و من جدید فیلم
من قبلی فیلمهای  برعکس این درست کرد:
شروع نه داشتند و پایان نه همه آنها که است
حال اینتجربهجدیدی گفت: بههر او میشدند.
خوششان که فرانسویها مطمئنهستم استو

آمد. خواهد

شدن غرق علت
نوح کشتی

(۱)
تمام با نوح حضرت کشتی چرا که این
وطوفانسهمگینغرق دریا در حمایتهایخدا
روایات شدسئواالت زیادی برایبشر مشکوک به

است. باقی مانده مذهبی
است این شده ارائه که تئوریهای این از یکی
و چوبشناسخوبی نجار با آنکه کهحضرتآدم
زیادی توالتاطالع ولیاز سیستم فاضالبو بود
حجم علت به او کشتی قوی احتمال به نداشت.
عرشه روی حیوانات سنگین فضوالت و زیاد 

غرق شد. کشتی سنگین شده و

(۲)
حامل که را خود کشتی نوح حضرت وقتی
راه میان به راه انداخت در حیوان بود هزاران
حیوان همه این جای به کاش گفت: دلش توی
و میکردم لخت سوار و نیمه جوان دختر چند
زجر حیوانات و صدا و بوی بد سر از همه این

نمیکشیدم.
و عصبانی شد را شنید دل نوح خدا حرف
از دیگر او تا غرق شود کشتی او که کرد کاری و

نزند. حرفها این

نکته
رپ خواننده (Eminem) «امینم» وقتی
و اجتماعی مسائل آهنگ هایش در آمریکایی
و فریاد میزد بیپروایی با را سیاسی خانوادگی و
رامسخرهکرد داد ومذهب آنها گیر بهمذهبیها
آهنگ های محتوی به همجنسگرا زن چند تنها
رها خود حال را به بعد هم او کردند و اعتراض او

بخواند. تا کردند

قولاحمدینژادهمجنسگرا ایرانچونبه در
نداریممذهبیهاچارهایندارندکهبهمیدانبیایند
صف آرایی نجفی شاهین رپ آهنگهای علیه و
کشتن برای  تق و مسلسلوار تق و تق و کنند

بدهند. فتوا او

سبک تفسیرهای مسخره به
روزنامه «کیهان»

ایران جدید پول واحد
جمهوری که مقامات دولتی است مدتها
جدیدی پول  واحد عرضه  دنبال  به اسالمی 
ایران شود. بی ارزش ریال جایگزین هستند که
و شده خارج برنامه از فعال صفرهای ریال حذف
واحد که این بابت ملت سر به مالیدن شیره برای
یک دنبال به همه دارد ارزش کشور پول رسمی

نامجدیدهستند.
ـ اگربیتربیتینباشد منپیشنهادمیکنمکه 
پس «دول» این از را ایران رسمی واحد پول ـ
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اول قبرـ   شب بازپرس فرشته دو ۱ـ  یکی از
مکزیک خالق معاصر روشنفکر و شاعر، نویسنده

.۱۹۹۰ سال برنده نوبل و توی انزوا» «هزار
آدمهای  ـ بیماری واگیردار اصلی عامل ۲ ـ
و محل خانه تا چند ـ میگیرند! هم آب زرنگ از

زندگی.
ـ  موتور  کردن روشن برای وسیله ای ـ   ۳

اینطور  بهمنبدهندکه را اینوام بود قرار ۱ـ 
سال۱۹۵۷  در فرانسه فوتبالیست بهترین ـ نشد

اروپا. طالیی برنده توپ
سریانی!  ماههای و از است کامیون بچه ۲ـ 

هزارها. ـ بزرگوارتر ـ
آنچه  کنکاشومشورتـ  مزرعه کوچکـ ۳ـ 

دست میآید. به جنگ در شکست خورده از
شرفـ   و اعتبار دارای ـ شایسته و ۴ـ  جایز

مرزبان. و حاکم
عاری  و سادهدل ـ دیگران از برتر و باالتر ـ ۵

غذا. ـ نوعی چاشنی تزویر از
درخت  ـ چیز دو بین جدایی و تفاوت ۶ ـ

انار.
ـ بیماری  سنگ ـ کمبها نوعی زغال ۷ ـ

جذام.
ـ نومیدی ـ راستی و  سرود و نغمه ۸ ـ 

درستی.
پر  جمهور رییس ـ تهران بزرگراههای از ۹ ـ

آش. دردسر افغانستانـ 
محل  ـ سام! عمو آمارگیری موسسه ۱۰ ـ

کاال. احتکار
وسایل  از ـ ناشایست ـ عرب دریای ـ  ۱۱

نقشهکشی.
مجموع عناصر  ـ جامه یا چرک بدن ۱۲ ـ
ـ می گفتند را باد و خاک آتش، آب، چهارگانه

بدن. برآمدگی ناشی از ضربه در
صید  برای مو از شده ساخته حلقه ۱۳ ـ
ـ بیزاری ساختمان فروریختن ـ محصول پرنده

رمیدگی. و
آخر  ـ قفل ـ گشاینده استوار و محکم ۱۴ ـ

عاقبت. و
فرانسویـ   نویسنده لویس پیر از ۱۵ـ  رمانی

از زمان. بخشی هنگام و

و امیر. کاالـ  پادشاه روی عالمت
آبان  ماه از آبان روز ـ کنند ناله سودای ۴ ـ

لقمان. آموخته ـ
بدی  کننده به اغوا نفس ـ رودی اروپایی ۵ـ 

میکند! مالمت حال هر به ـ شر و
وقایعنگارـ   ـ ساسانی پرویز خسرو ۶ـ  اسب

بوی سوختن مو.
زندانمسعود سعدـهرچیز  دستههاونـ  ۷ـ 

بی دوام. و سبک و سست
ـ سرمربی  ـ پسوند آلودگی قابل نوشیدن ۸ـ 

فرانسه. جهانی جام پیش از ایران فوتبال تیم
ـ خانه  تهران بزرگ از شهرهای شرقی ۹ ـ

انواع مختلف. وسایل ارتباطی در ـ از بزرگ
نرد  بازی در ـ میگوید! بینی به روسی ۱۰ ـ

مس. استـ  اکسید استاد
شو  شست و وسایل از ـ مذهبی از اعیاد ۱۱ـ 

غایب. سوم شخص ـ ضمیر نظافت و
اوایل  ایران در قدیم فرقههای ـ از معدن ۱۲ـ 
آنان نسبت می دهند به را اسالمکه کتاب وساتیر

وزن. واحدی در ـ
ـ موریانه. شمالی شهرهای ـ از اما ـ ۱۳

تبت  استان در است جبالی سلسله ۱۴ ـ
او مدار ـ آن شهرت پیدا کنند به که اسمی ـ

گذشت.
آتش بازی  نوعی و است کشتی فنون از ۱۵ ـ

تعمیر. بازسازی و ـ

نوسان اینقدر پول واحد وقتی راستی بخوانیم.
هیچ وقتی برود، پایین و باال مرتب و باشد داشته
داخل آدم حساب نکند را در دنیا پول ایران کس
نباید چرا آن ها نباشد واحد بزرگتر از ما پول و

گذاشت؟ آن روی را اسم این
طرف بگویند که به چه اشکالی دارد حاال

است؟ پولدار بجای است «دول دار»
پول دارد» یعنی خیلی «فالنی خیلی دول یا
خیلی یعنی دوست است» «خیلی دول یا و دارد

است؟ دوست پول
آیافکرنمیکنید کهاینبهتر ازپیشنهادبعضی
را تومان می گویند که است هموطنان از دیگر
را، تومان یعنی واحد کوچک تر ریال، و «پهن»

«پشگل»بخوانیم؟
استقرار از بعد تورم  که  گفتند کسی به

تعریف کن. را ایران در اسالمی جمهوری
۱۰ تومان،  گفت:خودمراختنهکردندباهزینه
۱۰۰ تومان، دیروزه  هزینه با کردند ختنه را پسرم
تومان.  ۸۰۰ هزار هزینه با کردند ختنه را نوهام

و برو باال! بگیر را این حاال شما همین

و استرسبوده برابر دارایعکسالعملمخالفدر
می کنند. پیدا بیشتری وزن اضافه

(Endorphin)اندورفین آزادشدن عاملسوم
طبیعی عامل این است. مغز در هیپوتاالموس از
شبیه مرفین استکهاثرتسکینیدارد وبدن خود
اینجا در میکند. اما ترشح را لزوم آن مواقع در
اندازه سنگین و مکرر استرسهای مقابل در هم
مورد این در میکند. پیدا تقلیل اندروفین ترشح
مانند میگرن، مزمن دردهای از شاهد بعضی ما

میباشیم. غیره درد و کمر درد، پشت
جنسی هورمونهای شدن کم چهارم عامل
زنان) در مردان و پروژسترون در (تستوسترون
و کم (Libido) لیبیدو نقصان باعث که میباشد

تمایالتجنسیمیگردد. شدن
سیستم کلی در اختالل ایجاد پنجم عامل
از سیستم مرحله خون این که در گوارشی است
ریه قلب و همچنین عضالت و به طرف گوارشی
حد به را اعمال آن ها تا بتواند میشود متوجه
خستگی دچار دهان موقع این در برساند. کمال
اعمال برای الزم مایع مقدار نتیجه در و میگردد
پیدا نقصان معده به  آن  ارسال  و دهان خود
نیز ترشحات و رودهها آن معده بر عالوه میکند.
طبیعی و حرکات دست داده را از خود طبیعی
(انتهای می گردد. رکتوم دچار اشکال نیز آنها
تخلیهکردهو رودهبزرگ)ومثانهمحتویاتخودرا
بر این، بنا آماده پذیرشمواددفعیتازهمیگردند.
دچار ناراحتیهای شخص معموال شرایط این در

میشود. تکرر ادرار و گوارشی
باالرفتن آزاد شدنقند بهداخلخونهمراه با
انسولینبهمنظورمتابولیزهکردنآنعاملششم
دچار کسانی که مرحلهای چنین میباشد. در
بیماریدیابتهستندبیماری شانتشدیدمییابد
ویااشخاصیکهدچار آن نیستنداسترسشروعی
در معموال میباشد. آنها در دیابت بیماری برای
به استرس با مبارزه برای شخص شرایطی چنین
بوجود گرفتاری که میبرد پناه قندی مواد طرف

را تشدید می کند. آمده
مرحلههفتم باالرفتنکلسترولدرخونعمال
معده افتادن کار از علت به که است کبد طرف از
صدد در و کرده بیشتری فعالیت به شروع کبد
برمی آید. عضالنی انرژی تامین غذا برای ارسال
غذا همان کند پیدا ادامه استرس چنانچه ولی
در آن کردن رسوب و کلسترول رفتن باال باعث
کننده قلب تغذیه رگهای بخصوص جدار عروق
شدن بسته باعث و شده (coronary arteries)

 Arterioscleroticبیماری شریانهای آنگردیده و
بهسکته  منجر که Heart Disease ایجادمیگردد

قلبیمی شود.
که است قلب ضربان رفتن باال هشتم عامل

بهعضالتو ریهبه دلیلآنفرستادنخونبیشتر
منظور رسانیدناکسیژن و غذایالزمبرایتقویت
نتیجه در با استرس می باشد. مبارزه در آنها
و چنانچه رفته باال خون فشار کار این استمرار
بعدی سکته گرفتاری نباشد کنترل بیمار تحت
(Aneurysm) آنوریسم ترکیدن یا Stroke مغزییا
رگ از اتساع قطعهای از عبارت است (آنوریسم
و ضعف یا بیماری دنباله در معموال که خونی
یا و میآید) بوجود رگ جوار ساختمانی نقص یا
عروقی ضایعه این اثر در که است دیگری عوارض

ایجادمیگردند.
تقاضای و تنفس میزان رفتن نهم باال عامل
احتیاج بدن این مورد که در است هوا بیشتر
همان یعنی میکند، پیدا اکسیژن به بیشتری
حالتنفس نفسزدن هنگام عصبانیت واسترس
به سوخت احتیاج  بدن حالت این شدید. در 
وارد عهده استرس از بهتر بتواند دارد تا بیشتری
این در بعضی اشخاص ولی متاسفانه برآید شده
سراغ دارند به اکسیژن بیشتر احتیاج که موقع
را خود آن وسیله به میخواهند و میروند سیگار
عکس دارد. تاسف اثر کمال که با تسکین دهند
در خونی است. سلولهای دهم ازدیاد عامل
ازدیاد قرمز و سفید خونی گلبو لهای مرحله این

میگردند. آماده کارزار و کرده پیدا
هم و  استخوان مغز از هم گلبولها این 
آن بر عالوه و میشوند خون وارد از طحال
عمل می شوند. بیشتر هم انعقادی فاکتورهای
از کردن بیشتر اکسیژن، جلوگیری دادن آنها
در وقتها بعضی که  است وارده  عفونتهای
به شدن جراحات وارد دنباله در استرسهایی که
البته اینحالت بدنایجاد میگردددیدهمیشود.
گرفتاریهایبعدیمخصوصبهخود پیشآمده
قلبی مغزی،سکته عوارضیمانند سکته دارد؛ را
در معموال که رگ شدن بسته و آمبولی ایجاد و

میآید. پیش آن دنباله
تعریق و صورت رنگ پریدگی یازدهم عامل
مانند در پوست تغییراتی این حالت در است.
بدن موهای شدن راست تعریق، رنگ، پریدگی
بردن باال به خاطر اخیر که حالت دیده میشود
حرکت دلیل به رنگ پریدگی و لمس حس
قلب یعنی بدن، جنگی ماشین طرف به خون
خنک برای هم تعریق و بوده عضالت، و ریه و
گرم شدن و عضالنی شدید فعالیتهای کردن

است. آنها
کلیهحواسپنجگانهقویترمیشوندکهعامل
همگانی،  تقویت این میدهند.  تشکیل ۱۲ را
برای انجامهمه اعمالحیاتی خود حواس بدنرا
و دارند زیادی اهمیت حواس این میدهد. یاری
داشتن سالم نگاه که برای است خود ما عهده به
این حواس حفظ در بدن ارگانهای دیگر آنها و
دردناک حتیالقدور حوادث از بروز و بکوشیم

جلوگیریکنیم.

اثرات آن... مفهوم استرس،

ندارند نیست. ذهنی باقی جز رهبر که
مساله در مصربرمی گرددبرارتشیکه از زمان
مظهر ناسیونالیسم را خود تا امروز عبدالناصر
و فرانسه  استعمار با زیرا  میداند کشور آن 
عهدحسنی به اما است. کرده انگلستانمبارزه
و آمریکا به این ارتش متکی با مردم مبارک
به اسالمی بنیادگرایی مجرای از اسراییل دولت
ارتشیان بین مذاکره البته رفتهاند. بدگمانی ها
خود اولی که چرا نیافت. عمق مصر مردم و
آزادی مبشر را خود دومی و امنیت ضامن را

میدانست.
مسلماانتخاب رییسجمهورو قانوناساسی
و کرد خواهد معین قوه را دو هر تکلیف جدید
الگویی مصر بهدیگر کشورهای منطقه بهنظرما
نهادینه خواهد کرد؛ مذاکره را و بذر خواهد داد
مربوط در مسائل چه و در مشکالت درون چه

روابطبینالملل. به
«اصل قبول راهبندان خاورمیانه در آنچه
روزافزون ثروت و تصرف تسخیر است مذاکره»
سوی از است و گاز تحصیل نفت به آسان و
چه غیردینی؛ و خودمحوربین دینی جناحهای
ثروت این که حاضر. حال در چه گذشته و در
اجتماعی عدالت محو و سیاسی نکبت موجب

است. ما ویژگی گویی شود
به نفت مدیریت و درآمد خاورمیانه در
تا داده است را فرصت این نظامها دولتها و
بار و واردات بیبند مدد به اقتصادی را امنیت
و توسعه تجدد، رشد مردم این حال بخرند. در
مشارکت اما شاهدند، دولتی ویترینهای در را
روابطاجتماعی عرصه در ابتکار خلقو مردمدر

است. مفقود اقتصادی ـ
چنیننظامات دستدراز دولتهاییمثل در
سانسور شریعت بر به بهانه والیی ها و سعودیها

است. باز هنر و ادب و فکر
بالقوه نامزد پیوسته که تهران شهردار اخیرا
«مردم عقبه گفت: است ایران ریاست جمهوری
مغایرت در چنین تعریفی نظاماند.» استراتژیک
استبا اصل «قوایمملکتناشیاز ملت است.»

یعنیننگفکری.
درون «بنبست میرساند مورد یک همین
ما دنیای که در را مذاکره» «محو اصل و نظام»
ولینظامهایقیمنفت تجلیاست، در روز به روز

آناند. راهبندان «ناس» و

***
استراتژی پذیرفتنوپذیرانیدن«اصل مذاکره»
برای دموکراسی بذر  امروز جهانی  شرایط در
پیروان و خودکامه نظامهای بایر مزارع قلمرو

است. آنها
کمک این بذر پرورش و کشت که به آنها
عرصه در اینکهمدرجهاننوخاستهها میکنند
و دموکرات. غرب در هم و سیاسیاند قدرت
عمل نقش آتش بیار در هیچ کدام خوشبختانه
نمیکنندواینفرصتی است همگانی،زیرامذاکره

قفلها است. کلید همه

توضیحات: و منابع
میالدی. ۱ ـ La Croix ـ ۱۵ می ۲۰۱۲

قلم  به مقاله ای «گاردین»، روزنامه ـ  ۲
۱۸ می  تایمز»، نقل از «ایران  به حسن، مهدی

میالدی. ۲۰۱۲
به مجله  کنید رجوع بحرین در مورد ۳ ـ

میالدی. ۲۰۱۰ سال در «کاوه»

استراتژی مذاکره جهانی...

بکند؟ کشاورزی وزیر از را سئوالی چنین ندارد
را ارباب از من نکن!، جواب سئوال را این گفت:
مقابل در من شده است کی قرار از گفتم: بده!
یک سلب مصونیت از اگر ارباب، جوابگو باشم؟
و حیثیت سئوالی، چنین برای مجلس، وکیل
مصونیت سلب نمیبرد، سئوال زیر را سیستم
بیشتر، گوی گفت و و بحث پس از و کنید!...
بخواهم را پزشکپور ازمنخواست که نخستوزیر
و کارها، نکند این از دیگر بدهم او تذکر به و
است مدتی بهتر گفتم و خواستم را هم او من
ازطرف گفتم: "چرا بهشهبانو خفقانبگیرد! بعد
میشود داده دستور  اطالعات وزارت به  شما
انتقاد تهران، شهردار نیکپی، از روزنامهها در

نکنند؟"»(صفحه۳۴۹)
جلسه در ثابتی و هویدا است ممکن البته
کرده خطاب  «ارباب» را شاه خصوصی خود
باشند، امابعیداستاوبهشهبانوگفتهباشد کهاو

«ارباب» نام بردهاند. عنوان از شاه به هویدا و
دارد ادامه

منابع:
عرفانقانعیفرد، «در دامگهحادثه،بررسی  ۱ـ 
حکومت شاهنشاهی»، عوامل فروپاشی و علل
داخلی مدیر ثابتی، پرویز با گویی و گفت

.۱۳۹۰ اول، چاپ کتاب، شرکت «ساواک»،
به  به تاریخ»، «پاسخ رضا پهلوی، محمد ۲ـ 
چهارم، شهریار ماکان، نشر البرز، چاپ کوشش

«روز»۱۳۸۰. اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۷ صفحه از بقیه

به و «ساواک» شاه روابط
روایت پرویز ثابتی

دستگیر ازهاری دوره در بعد، مدتی هویدا
بازداشت«ساواک» شد،وثابتیمیگوید وقتی در
که: فرستاد کشور پیغام خارج از به برایش بود
و کرده اعتماد مقدم و شاه وعده های به «مبادا

(صفحه۴۷۴) بازگردی.» کشور به
نسبتا شتابزده، اینمرور برایپایان دادنبه
کهاگرجلویخودم را نگیرمبیش از اینهامی تواند
پاسخ و شما را بگیرد، یک پرسش و من وقت
نشانه  که کردهام انتخاب ۴۹۹ را کوتاه از صفحه
واقعیت،حتیپساز کاملچشمبستنثابتیبه

است: دهه سه گذشت
فروپاشی "ساواک" در نقش «قانعیفرد: به

دارید؟ باور پهلوی حکومت
نقشی؟میشودگفتمقدم نخیر!چه ثابتی:

"ساواک".» نه داشت نقش

روز» «اخبار اینترنتی پایگاه از برگرفته

که... بود خشت آن
۱۹ صفحه از بقیه

هم در «ساواک» ما کردهاند، شلوارشان را زرد
را میخوریم، دسته او دارو بدنامی ثابتی و چوب
«در ادارات "ساواک" داد: لحن غمگینی ادامه با و
مادر و فحشخواهر تا روزیصد کسینیستکه
راعوض او ندارد را آن نصیری ... ندهد، ثابتی به
را به ارتش من می خواهم تقاضای برگشت کند ،
به "ساواک" در داخل مطمئنم یکروز من بدهم،
مرتیکه ترور این "ساواک"، کارمندان وسیله خود

میشود.»
پادشاهرسید، گزارششرفعرضیبهاستحضار
بودند: گفته  نصیری ارتشبد به اعلیحضرت 
تنبیه کنید»و بهسپهبد مقدمهم «مسئولین را
دستور دادند:«ازافسرانمهندسیدلجویی شود،
مطالعه از و آن ها آمده که پیش وضعی با چون و
بدون کنکور آنها همه ماندهاند، درسشان عقب

شوند.» پذیرفته ستاد و فرماندهی دانشگاه در
دارد ادامه

آقای... میانبر» «راه


