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بوسه لیال حاتمی
تمام مشکالت کشور به کنار، روبوسی لیال 
حاتمی با رییس جشنوار »کن« مساله دار و موضوع 

روز ایران شد!
از  نادر  لیال حاتمی هنرپیشه فیلم »جدایی 
یا به صورت خالصه »جدایی« که  سیمین« و 
چندین جایزه بین المللی را از آن خود کرده بخاطر 
با رییس جشنواره »کن«  یک روبوسی کوچک 
که خود لیال حاتمی جزو تیم داوران آن است با 
اعتراض محافظه کاران ایران، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی، روزنامه های دولتی و نیز وزارت 

ارشاد جمهوری اسالمی روبرو شد. 
اسالمی گفت:  ارشاد جمهوری  وزیر  معاون 
هنرمندان ما در خارج نباید عفت و عصمت و پاکی 
زنان ما را به خطر بیندازند. این معاون وزیر ارشاد 
احتماال از وجود حدود هفت هزار صفحه »فیس 
بوک« شامل دختران تلفنی و »داف های ایرانی« 
در کشور خودش خبر ندارد و یک بوسه ناقابل که 
رسم غربی هاست را پیراهن عثمان کرده و بقیه را 

به فراموشی سپرده است.
اگر کسی  اسالمی می گوید  وقتی جمهوری 
خواست به ایران بیاید باید تابع مقررات و قوانین 
اسالمی باشد و کاترین اشتون و آنجلینا جولی و 
ژولیت بینوش و بقیه باید روسری به سر کنند چرا 
نمی خواهد قبول کند که طرز تفکر منحط »مرگ 
فقط برای همسایه« درست نیست و ایرانی های 
خارج از ایران هم باید طبق قوانین و سنت های 

کشورهای خارج عمل کنند. آن ها باید کراوات 
بزنند، تمیز و آراسته باشند و روسری خود را بردارند 

تا احترام خود به جامعه میزبان را نشان دهند.
به جرات می توان گفت که نیمی از مذاکرات 
ایرانی ها با کشورهای دیگر بخاطر کله شقی در امر 
حفظ حجاب و دست ندادن با میزبان با سردی 
دیگران روبرو شده و منفعتی نصیب کشور ما که 

نکرده است هیچ با شکست هم روبرو شده اند. 
وقتی که گلشیفته فراهانی با شکستن تابوی 
برهنگی شهرتش جهانی شد و بجای خرید دالر 
سه هزار تومانی از ایران میلیون ها دالر پول قرارداد 
اصغر  وقتی  کرد،  دریافت  را  مختلف  فیلم های 
فرهادی تمام اعضای خانواده خود را بدون حجاب 
اسالمی بر روی صحنه آورد چرا لیال حاتمی باید یک 
لحظه در انتخاب بین سنت های عهد بوق یا بیق 
کشورش و روبوسی دوستانه با هنرمند و هنرشناس 

دیگری تردید کند؟
آقای گیلس ژاکوب که با لیال حاتمی روبوسی 
کرده اصال نمی تواند تصور کند که هنوز کشوری در 
دنیا وجود دارد که تماس دست مردان و زنان نه 
حتی روبوسی دوستانه می تواند احساسات سکسی 
و شهوانی کسی را برانگیزد! شاید بخاطر درک این 
نوع احساس باید چند سالی در حوزه علمیه قم و یا 
در محفل مالها و آخوندهای ایرانی درس بیاموزد و 
آموزش بگیرد تا فشردن دست برایش جزو عملیات 

سکسی باشد.
برای دولت حسن روحانی که تبلیغ یک روش 
خرد و تدبیر و منطق می کند بجاست که در مقابل 
»کیهان«  نظیر  دولتی  روزنامه های  انتقادات 
بایستد و زندگی شخصی لیال حاتمی را به خود 
او واگذار کرده و این استعداد هنری را به حال 

خود بگذارند...

برزیل ۲۰۱۴ 
جمهوری  جهانگردی  سازمان  سخنگوی 
از سوی  ارسال شده  آمار  گفت: طبق  اسالمی 
آژانس های مسافرتی کشور تاکنون چهار هزار بلیت 
مسافرت به کشور برزیل برای تماشای جام جهان 
فوتبال 20۱۴ صادر شده است. وی گفت: همه این 

چهار هزار بلیت برای مسافران مذکر صادر شده و 
مسافر زن به مقصد برزیل وجود ندارد.

این هم مساواتی که اسالم به ایرانی ها قول داده 
بود! مردها بروند زن های لخت و عور تماشاچی 
استادیوم های برزیل را دید بزنند و ضمن آن فوتبالی 
هم تماشا کنند اما زن ها حق ورود به ورزشگا ه های 
کشور حتی اگر حجاب را رعایت کنند را نداشته 

باشند!

آمار بر اساس تجربه شخصی
خبرگزاری »مهر« از قول مشاور استاندار تهران 
نوشته بود: یک سوم زنان تهرانی که طالق می گیرند 

بعد از ۹ ماه دچار فساد اخالقی می شوند!
استاندار تهران باید یک نخبه علمی و اعجوبه 
باشد که به این دقیقی چنین آماری را که دقیق تر 
از قیمت دالر و طال در بازار تهران است به مردم 
ارائه می دهد. حاال یک چهارم مطلقه و نه بعد از ۹ 
ماه بلکه شش ماه فاسد شدن بهتر نبود که کمی 

آبروی رژیم حفظ شود؟
این مسئولین بی سواد دولت این آمارها را از 
کجا یشان درمی آورند؟ اصال استاندار تهران به آمار 

طالق چکار دارد؟ مگر وزیر ارشاد است؟
من حدس می زنم این مشاور استاندار دنبال 
یک زن مطلقه بوده و طرف دقیقا بعد از ۹ ماه 
حاضر شده که به توقعات جنسی او پاسخ مثبت 
بدهد و آمار ایشان براساس تجربه شخصی است 

نه استاندارد ملی و ارقام واقعی!

اخبار ورزشی و سکسی

جنیفر لوپز و جام جهانی 
فوتبال 

باالخره بعد از مدت ها انتظار ویدیوی رسمی 
جام جهانی فوتبال برزیل سال 20۱۴ در آمد و از 
طریق اینترنت و »یوتیوب« در اختیار مشتاقان 
قرار گرفت. این ویدیو به تقلید از ویدیوی »واکا، 
واکا«ی شکیرا که برای مسابقات فوتبال آفریقای 

جنوبی درست کرده بود ساخته شده است. این 
ویدیو کلیپ بعد از چند ساعت حدود ۱8 میلیون 
بازدید کننده داشت. جمع بازدیدکنندگان فتوای 
یک آیت اهلل در ۱80 سال در تمام کشورهای عربی 
و ایران نمی تواند به گرد آمار بازدیدکنندگان این 

»موزیک ویدیو« برسد.
برخی در کشور برزیل، میزبان این مسابقات، 
ویدیو سکسی و کمی  این  اعتراض کرده اند که 
غیراخالقی است. از کشوری که کارناوال های کذایی 
آن ها که نیمی از جمعیت کشور لخت و برهنه در 

خیابان می رقصند چنین حرفی بعید است.
حاال عربستان سعودی یا ایران خودمان اعتراض 

می کرد یک حرفی...
جایتان خالی ما هم به هوای این که این ویدیو 
»یوتیوب«  جلوی  است  غیراخالقی  و  سکسی 
نشستیم و بعد از دیدن ویدیوی جنیفر لوپز و پیت 
بول آرزو کردیم که شکیرا و آن رقص کذایی عربیـ  
کلمبیایی که تمام بدن ما را »واکا، واکا« به لرزش 
درمی آورد باز هم در سال 20۱۴ به برزیل می آمد. 
امیدوارم جنیفر لوپز از من به خاطر نقد آهنگش 

عصبانی نشود و دوباره به خوابم بیاید!

اتومبیل جدید »گوگل«
اینترنتی کامپیوتری  یافتیم که شرکت  خبر 
»گوگل« اولین اتومبیل بدون کنترل سرنشین 
دنیا را به بازار عرضه خواهد کرد. این اتومبیل در 
حال حاضر در مرحله آزمایش است. سیستم این 
اتومبیل مثل خلبان اتوماتیک هواپیما کار می کند 
و با برنامه  ریزی راننده بدون تصادف و اتالف وقت 
با سریع ترین مسیر بدون ترافیک شما را به مقصد 

می رساند.
اتومبیل اختراعی »گوگل« بسیار خوشگل و 
قشنگ است، یعنی نوعی »گوگولی مگولی!« این 
اتومبیل ایده  آل برای دوست دختر و پسران و عشاق 
است چون دست های شما هنگام حرکت اتومبیل 
آزاد هستند و مجبور نیستید آن ها را روی فرمان 

اتومبیل قرار دهید.
قیمت این اتومبیل فعال حدود ۳۵0 هزار دالر 
است اما برای آن هایی که ایمیل »گوگل« دارند قرار 

است فقط ۳۵ دالر باشد. مدیر شرکت »گوگل« 
گفت: اگرمشترکین و خریداران ما موافقت کنند 
که مسیر این اتومبیل را کنترل و به دولت های 
دیکتاتوری گزارش کنیم  که شخص به کجا رفته 
و چکار کرده قیمت اتومبیل به حدود سه و نیم 
دالر خواهد رسید. این اتومبیل به سوخت بنزین 
و تعویض روغن احتیاجی ندارد و فقط باید هر ۳0 

هزار مایل Ram و حافظه آن را افزایش دهید.
این  از  کپی برداری  با  هم  ایران  است  قرار 
تکنولوژی اتومبیل های بدون راننده را به بازار بیاورد. 
اتومبیل طراحی شده برای ایران قادر است برای 
رانندگان دیگر بوق الکی بزند، تمام قوانین رانندگی 
را زیر پا بگذارد و از روی پای عابر پیاده رد شود. 
اتومبیل ساخت ایران دارای بلندگوی قوی با صدای 
بلند است که می تواند به رانندگان و عابران فحش 
بدهد  یا برای دختران در پیاده روها سوت بلبلی بزند!

قدیم و امروز
مادربزرگم آمده و میگه: پسرم، این رفقای تو 
که دیشب اومده بودند مهمونی خونه ما تمام شب 
داشتند با انگشتشان صفحه تلفن موبایلشون را 
پاک می کردند، چرا بهشون یک خرده کلینکس و 
مواد تمیز کننده ندادی که بیچاره ها اینقدر دردسر 
نداشته باشند. خندیدم و گفتم: نه مادربزرگ، 
اون ها با انگشتشان دارند با تلفن کار می کنند. 
صفحه با لمس کردن انگشت کار می کند! تصویر را 
باال و پایین می برند و به چپ و راست می کشانند.
آهی کشید و گفت: یاد قدیم ها بخیر که با 

انگشت روی تلفن شماره می گرفتیم...
انگشتم را که از بس روی صفحه موبایلم کشیده 
بودم تاول زده بود توی دهنم کردم تا دردش کمتر 

شود. توی دلم گفتم: آره، یادش بخیر...

شوخی با تاریخ
دیشب داشتم فکر می کردم این منشور کوروش 
کبیر را چه کسی نوشته است؟ خود کوروش؟ 
او که وقت نداشت و مرتب در حال مسافرت و 
رفتن به کشورهای مختلف برای عملیات نظامی و 
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خامنه ای: خجالت نکشیدی با پیژامه آمدی به دیدن رهبر معظم انقالب اسالمی ایران؟!

شوخی عکسی جهان  گشایی بود. آیا او به مدرسه رفته بود و خواندن 
و نوشتن یاد گرفته بود؟

آیا مغ ها، یعنی روحانیون آن زمان، حاضر بودند 
به کسی خواندن و نوشتن و علم و دانش بیاموزند؟ 
یعنی مغ های آن زمان با روحانیون و مذهبی های 
امروز که مخالف تحصیل و آموختن علم و دانش 
هستند فرق می کردند؟ می گویند منشور کوروش 
به خط میخی نوشته شده است. آن موقع که هنوز 
میخ درست نشده بود خط میخی از کجا آمده بود؟ 
آیا کسی که منشور حقوق بشر کوروش را نوشت 
آدم بدخطی بود و حروفش شبیه به سیخ و میخ 
بود؟ اگر در آن زمان میخ اختراع شده بود و به دنبال 
آن پیچ هم درست می کردند آیا تکامل خط میخی 
خط پیچی بود؟ آیا خط پیچی همان نستعلیق امروز 
خودمان نیست که کمی پیچ و تاب و قر کمر دارد؟
سئوال می کنند آیا منشور حقوق بشر را کس 
دیگری برای کوروش نوشت؛ همان طور که می گویند 
قرآن را کس دیگری به نام سلمان فارسی برای 
محمد پیامبر نوشت؟ آیا می دانستید نسل که جد 
بزرگ پدر جد اندر پدر جد سلمان فارسی در زمان 
کوروش می زیست و نطق های کوروش کبیر را بعد 
از پیروزی در جنگ هایش می نوشت؟ آیا می دانستید 
دویست و پنجاهم کوروش کبیر امروز بعنوان نگهبان 
موزه ای که لوحه منشور حقوق بشر در نیویورک در 

آن نگهداری می شود به کار مشغول است؟ 
آخر شما چرا این ها را نمی  دانید؟ بروید کمی 

تاریخ مطالعه کنید...

افکار عمیق 
آیا هیچ گاه می توانستید تصور کنید که روزی 
برسد که پورنوگرافی مجانی باشد ولی برای شیشه 

نوشابه و کیسه خرید از شما پول بگیرند؟
از یک متفکر گمنام بعد از خرید از سوپر مارکت 

و برگشتن به تفریح و ب گردی!

حکایت های ایرانی
زنگ زدم به اداره صدور پاسپورت. از مسئول 
مربوطه پرسیدم: قرار بود پاسپورت من هفته  پیش 

حاضر بشه چطور شد؟
با خونسردی جواب داد: عجله ات چیه؟ مگر در 

قرعه کشی گرین کارت آمریکا برنده شدی؟ 
خواستم حالش را بگیرم گفتم: نه، اسمم توی 

قرعه کشی زیارت سوریه در آمده مشتاق زیارتم! 
فریاد کشید: خاک بر سرت با این سلیقه ات. 
و نامرد گوشی را گذاشت. این حزب  اللهی ها این 

روزها چقدر عصبانی هستند...
خواستم دوباره زنگ بزنم ولی تصمیمم عوض 
شد. احتماال اسم هیچ کدام از کارمندان اداره 
صدور پاسپورت توی قرعه کشی گرین کارت آمریکا 

درنیامده و امروز همه عصبانی هستند...

***
زنگ زدم به دفتر نماینده تهران علی مطهری 
و پرسیدم این حجاب استاندارد چیست که شما 

خودتان را دارید برای آن پاره می کنید؟
گفت: منظور همان حجاب عرفی و سنتی 

است.
گفتم:  لوله کشی ما استاندارد نیست و حتی 
وقتی سیفون توالت را می زنیم استاندارد جهانی 
استاندارد  این  نمی شود... حاال  فاضالب حفظ 

حجاب چه معنی دارد؟
گوشی را قطع کرد... نماینده نامرد مردم...

***
دیشب حساب کردم دیدم که »گوگل« یعنی 
خدا! هرچه می خواهی بپرسی اونجاست. فرقش هم 
این است که »گوگل« جواب می دهد ولی خدا نه!

***
وقتی رفته بودم ایران یک شب به یک پیتزا 
فروشی زنگ زدم که سفارش غذا بدهم. گفتم: 

پیتزای ژامبون می خوام.
گفت: چشم... نیم ساعت دیگه میاریم در 

خونه...
گفتم: ژامبون خوک باشه، از این اسالمی ها 

بدمزه نمی خوام.
عرق  میارم،  دیگه خودم  دقیقه  گفت: ۴۵ 
اسمیرنوف را بریز دوتایی با هم صفا کنیم! دمت 

گرم... پیتزا مهمان ما...

***
زنگ زدم به یک آگهی روزنامه از یک روانشناس 
و  فامیلی  مشکالت  کلیه  حل  بود:  گفته  که 
خانوادگی. خود دکتر گوشی را برداشت و پرسید: 

مشکل شما چیست؟
گفتم: مشکل فامیلی زیادی ندارم چون هر 

وقت با زنم دعوام میشه می رم سراغ زن دومم.

پرسید: پس مشکل خانوادگی دارید؟
گفتم: آره، نمی دانم چرا با این که من با عرب ها 
زیاد حال نمی کنم جلوی نام خانوادگی من کلمه 

سید گذاشته اند؟
گوشی را گذاشت...

***
زنم زنگ زد و گفت: این رفیقت علیرضا هم 

دیروز مرد. قرار شد من خبرش را به تو بدهم.
گفتم: بیچاره... چطوری مرد؟

زنم گفت: سکته ناقص کرد.
گفتم: می دونستم از موقعی که رفته بود توی 
دولت احمدی نژاد هیچ کاری را نمی تونه درست 

انجام بده؛ حتی سکته!

***
تعداد پورشه هایی که توی خیابان های تهران 
می بینی در عرض دو سه سال اخیر صد برابر شده. 
یارانه های احمدی نژاد زیاد هم در وضع مردم بی تاثیر 

نبوده است.

طول عمر و هدف در زندگی
زندگی  در  هدف  داشتن  محققان  گفته  به 
باعث افزایش طول عمر می شود. نشریه معتبر 
چاپ  آمریکا ضمن  ساینس«  »سایکولوجیکال 
مقاله ای که نتیجه ۱۴ سال تحقیق و بررسی و 
نمونه برداری است عمر طوالنی را در نتیجه آمال 
و آرزوها و هدف ها می داند. این گفته نباید زیاد از 
حقیقت به دور باشد. به قول یکی از رفقا همین 
فیدل کاسترو و آیت اهلل خامنه ای را نگاه کنید که 
با هدف ویران کردن کشورشان و آن ها را در زمره 
بدترین کشورهای دنیا قرار دادن هر روز عمرشان 

طوالنی تر می شود.

بحث اقتصادی

قیمت دالر و مذاکرات
دالر بجای پایین رفتن دوباره باال رفت و به سه 
هزار و ۳00 تومان رسید. بسیاری خیال می کردند 
بعد از برداشتن مقداری از تحریم ها و پس دادن 
کرد.  قیمت دالر سقوط خواهد  ایران  پول های 
بعضی دیگر می گفتند حاال که بشکه نفت از ۹0 
دالر به ۱۱0 دالر رسیده و ایران پول بیشتری عایدش 

می شود در نتیجه دالر باید به حدود دو هزار و ۷00 
تومان برسد. همه اشتباه می کردند.

فکر می کنم بهتر است این مذاکرات بر سر 
و  کنیم  متوقف  را  ایران  فعالیت های هسته ای 
بجای گدایی از غرب برای کمک به تثبیت قیمت 
دالر هیات مذاکره کننده را به تهران برگردانیم 
و مثل بچه آدم مشغول ساختن بمب های اتم 

خودمان بشویم.
کار  این  نتیجه  در  که  مطمئن هستم  من 
قیمت دالر به میزان قبلی خود یعنی قبل از شروع 

مذاکرات برخواهد گشت!

شعر انقالبی جدید
از خون جوانان وطن عمامه دمیده
حکومت نامردی و خودکامه رسیده

الله مرد و کاکتوس در آمد
فریاد فردوسی از طوس بر آمد 

مردند و ندیدند آن ها امروز را
این رهبری و دولت چلغوز را!

خدا رحمتشان کرد
تشکر از زحمتشان کرد!

در اتاق انتظار خدا
دیشب خواب دیدم که مرده ام و رفته ام به جهان 
باقی. این اتفاق معموال در شب هایی که آبگوشت 
سنگینی می خورم و یا پیتزا با آبجو می زنم می افتد. 
نمی دانم چرا دیشب که فقط نان و ماست خورده 
بودم این خواب را دیدم! شاید ماستش چرب بود 

و نفهمیدم.
نمی شود خدا  باورتان  و  دنیا  آن  به  رسیدم 
خودش آمد به استقبالم! خواستم تعظیم کنم و دو 
سه رکعت نماز که تمام جمالتش یادم رفته بخوانم 
اما او مرا بلند کرد و بوسید و گفت احتیاجی به 
ستایش و نیایش نیست. خیلی ناز و مهربان بود؛ 
برعکس آنچه که توی قرآن آمده است. در کنارش 
نشستم. کمی به هم خیره شدیم. از خدا پرسیدم:  

پس بهشت کو؟ 
خندید و گفت: کدام بهشت؟ 

گفتم: جهنم؟
گفت: اذیت نکن، تو فکر می کنی بعد از این 
همه زحمتی که برای خلق این جهان با این همه 
کره و ستاره و کهکشان کردم وقت و حالی  مانده 

بود که یک دنیای دیگر هم درست کنم؟ 
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خالی از شوخی

افقی

جدول این شماره

جدول سو دکو این شماره

حل سودکو شماره قبل

حل جدول شماره قبل

عمودی

بقیه از صفحه ۳1

بقیه از صفحه 1۷

بقیه از صفحه 1۵

هرگونه پرسشی درباره خرید و فروش امالک 
دارید و فکر می کنید که نیاز به پاسخ حقوقی 
و یا مالیاتی ندارد، از طریق ایمیل یا شماره 
فکس زیر برای من ارسال کنید و یا از طریق 
شماره های  در  تا  بگیرید  تماس  من  با  تلفن 

بعدی «ایرانیان» پاسخ مشروح آن را بدهم.
robertsoltani@gmail.com

Fax: (630) 491 - 2151 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

بقیه از صفحه ۳۶

بقیه از صفحه ۳۷

خبرهای سیاسی...

6

3

۲

1

7

5

1

6 1

4

5

3

69

9

4

8

5

۲

8

1

7

1

4

6

3

28

1

3

7

51

9

895

19

73

531

6

39

8

1

6

63

8

74
195

62
49

85

8
432

67

326
417

5

8
4

6235
9

9

2

7

4

1

8

2

7
5

4

5 7 1
42

4

8
7
6 9

2

6

15  14   13  12   1 1   10   9    8    7    6     5    4    3    2    1   
   1
   2
   3
   4
    5
   6
   7
   8
  9
  10
  1 1
 12
  13
 14
15

15  14   13  12   1 1   10   9    8    7    6     5    4    3    2    1   
   1
   2
   3
   4
    5
   6
   7
   8
  9
  10
  1 1
 12
  13
 14
15

چ

چ

چ

ا

چ

ا

ا ا

چ

چ

ا
چ

ا

چ

چ

چ

چ

چ

ا

چ

ا

چ

چ

ا

چ

ا

ا

ک

ا

چ

م ک

چ

ای

ر

ی

ا

ا

س

گ

ت
چ

ر

ر

ی

ن

ض

ا

ت

ت

دا
چ

چ ن
ی

ر

ر

د
ن

ف

ت

ه

ا
ا

ر

م
م

ت
ل

ل

م

ک

ه

ا

ا
س

س
و

ر
ر

س ر
وه

و

ه
ا

سا

چ د
ل

د

ب
ب

ا

ل

ا

ا

ا

هم

ر

ش

ح

ی

ر

ر

ی

و

ر

ر

س

ز

ن

و

ن

ن

ن

ی

ر

ر

ر

و

ن
ت

س

و

ی

ک

ک
ک ک

د

م

م

ش

ر

ر
ق

پ
م

م

سچ

ف

ل

م
د

ه

ل ق

ل
ک

س م

ر
ت

ن

یگ

ر
ا
ی

ا

ت

ی

و

ی

ت

ه
خ

بن
ببنبف

گنب
فل

للبنلب
ه

نل
ل

ل
یپ

گکیبله
اپایهسه

۱ـ  فرونشاند آتشـ  آخرین تذکار و اتمام حجت.
2ـ  واجب و الزمـ  فیلسوف چینی قرن ۵ و 6 که موجد 

طریقه ای بی اخالص بر اساس صمیمت شد.
۳ ـ دستگاه تشخیص نیروی برق ـ ذره باردار ـ شبیه 

و نظیر.
۴ـ  پدر عربـ  رودی اروپاییـ  تصدیق عمو سامـ  واحد 

پولی است.
۵ـ  ژنرال جنوبی جنگ های انفصالـ  دوره سیر اجسام 

۱ ـ از شعرا و نویسندگان نیمه اول قرن چهارم صاحب 
کتاب »عجایب البلدان«.

2 ـ از میوه های صیفی ـ جانوری به نام موش خرما ـ 
نوعی بیماری که موجب کج شدن لب و دهان می شود.

۳ـ  از فنون کشتیـ  از مشتقات شیرـ  قدیم می گفتند 
میرآب.

۴ ـ هرکس و هر چیز دارد ـ هرگز از بانوان نپرسید! ـ 
بردارنده و برطرف کنندهـ  فراموشی.

۵ـ  آش سماق ـ  رها شدنـ  ویتامین انعقاد خون.
6 ـ دستگاهی که در آن واکنش زنجیره ای یک ماده 
قابل شکافت انجام می گیرد ـ کاری از آدم های مایوس و 

ناامید و بی اراده.
۷ـ  قورباغه مازندرانیـ  پهلوانـ  از خبرگزاری هاـ  میزان 

فشار جسم بر سطح اتکا.
ـ زبانه  8 ـ  نخستین دولتمرد کمونیست در شوروی سابق 

آتشـ  حرف تحسینـ  زاج سیاه.
۹ـ  در مقام تحقیر و سرزنش کسی می گویندـ  حجت و 

دلیل قاطعـ  مخلوط آب و خاکـ  اثر آب.
۱0 ـ سازمان جهانی بهداشت کودک و مادر ـ آشکار 

و عیان.
۱۱ـ  فلز هادیـ  نوعی پارچه ابریشمی نازکـ  خدا نکند 

لپی شود!
۱2ـ  مرد زن مرده و زن بیوهـ  پاک کرده شدهـ  خط کش 

نوشیدنیـ  جانوری است کوچکتر از گربه با موی بلند.
۱۳ـ  بچه آوردنـ  قاطرـ  اسم اختصاری نیروی انتظامی 

ایران.
۱۴ـ  هووـ  فصل شکوفاییـ  پافشاری کردن.

۱۵ـ  دانشمند انگلیسی معاصر که کشف کرد اشعه آلفا 
همان اتم هلیوم است.

فلکیـ  فرکانس و تواتر.
6ـ  از جمله صنایع دستی ایرانـ  به چنگ آوردن، 

ستاندنـ  کافی است.
۷ـ  پشت سرـ  در به در و سرگردانـ  دوران پس 

از بیماری.
ـ  لحظه  یک  ـ  تبریز  ـ چهارمن  ـ شترکش   8

طرف چپ.
۹ ـ عمامه ـ عروس خانم تا نگیرد رو نمی گشاید 

ـ دیوار قلعه.
۱0ـ  شامه نوازـ  قصه و افسانهـ  نشخوارگر بیابان 

پیما.
۱۱ـ  توجه داشتنـ  جهان و روزگارـ  صدمتر مربع.
۱2 ـ ناخن و چنگال ـ الفبای موسیقی ـ وسیله 

صید ماهیـ  یک دوم چیزی.
ـ سریالی  پیرامون  ـ  بی گمان  و  بی شبهه  ـ   ۱۳
تلویزیونی و پلیسی که شاهد نمایش آن در تلویزیون 

بودیم.
۱۴ـ  از مشتقات نفتـ  راه و روش.

ـ دست افزار  آثار منظوم مختاری غزنوی  از  ـ   ۱۵
سالخ باشی.

حرفش بسیار منطقی بود. پرسیدم: 
خب، من حاال چکار کنم؟

گفت: همینجا پیش من بشین.
با تعجب پرسیدم: چند روز، چند ماه، 

چند سال اینجا باید منتظر بمانم؟
گفت: برای همیشه!

خندیدم و گفتم: شما بهتر می دانید 
که من اگر بیشتر از نیم ساعت در سالن 
انتظار دکترها باشم ترجیح می دهم خودم 
را بکشم و حاال شما می گویید من سال ها 
باید در این سالن در کنار شما باشم و 

کاری نکنم؟
خندید و گفت: درسته. چه اشکالی 

دارد؟
بهشت  این  جریان  پس  پرسیدم: 
چه  بودید  داده  را  قولش  که  جهنم  و 

می شود؟
گفت: بخدا اگر من همچین حرفی 

زده باشم!
گفتم: توی کتاب های آسمانی نوشته.
بگویی  است  بهتر  گفت:  و  خندید 

کتاب های زمینی نه آسمانی!
گفتم: ولی...

را  قولی  چنین  اصال  من  گفت: 
نداده ام. یا ساختگی است و یا کتاب های 

آسمانی شما اشتباه چاپی دارد.
از حرف خودش خنده اش  خودش 
گرفت و قاه قاه خندید. چه خدای ناز و 
باحالی بود! حدود نیم ساعت پیش خدا 
بودم. کلی با هم گپ زدیم و سر مذهب با 
هم بحث کردیم. خیلی اطالعات داشت و 
خیلی هم باهوش و اهل مطالعه بود چون 

اسم همه ۱2۴ هزار پیامبر کره زمین را از  
حفظ بود؛ آن هم به ترتیب حروف الفبا 

و تاریخ ظهور!
کمی بعد خدا خمیازه کشید و گفت: 
همینجا بمان تا من برگردم. بعد یک متکا 
برداشت و از اتاق بیرون رفت. حدود یک 
ساعت منتظر شدم ولی از خدا خبری 
نشد. حوصله ام کامال سر رفته بود. سرم 
را توی دستانم گرفتم و همان طور که دور 
اتاق قدم می زدم گفتم: خدا کنه خواب 

باشه، خدا کنه خواب باشه...
و یکهو از خواب پریدم. به ساعت نگاه 
با پزشک قلبم  کردم. ساعت ۱0 صبح 
وقت مالقات داشتم. کامال آماده بودم. 
اگر می گفت تمام روز در اتاق انتظارش 

منتظرش بمانم اعتراضی نمی کردم... 

داستان های 
دل انگیـز علمی

شبی  معروف،  کاشف  ارشمیدس، 
در وان حمام خانه اش غوطه می خورد و 
همان طور که داشت خودش را می شست 
همسرش  یافتم!  یافتم!  کشید:  فریاد 
سراسیمه خودش را به حمام رساند و از 
شوهرش ارشمیدس پرسید: چه را یافتی؟ 
ارشمیدس خندید و گفت: صابونم را که گم 
کرده بودم یافتم! زنش با عصبانیت گفت: 
بابا! فکر کردم داری غرق می شوی  برو 
ارشمیدس  کرده ای.  را کشف  یا چیزی 
همان طور که داشت با کف صابون بازی 
می کرد آهی کشید و گفت: شما زن ها 
همیشه باید توی ذوق ما بزنید چون نه 
اهل علم هستید و نه اهل شوخی و تفریح!

دارای مجوز بوده ولی در هنگام فروش آن 
ملک مجوز او از اعتبار خارج شده است با 
کسی که هرگز مجوز خرید یا فروش امالک 
نداشته است فرقی نمی کند و نیازی به 
اعالم آن موضوع نیست. لطفا به متن کامل 
توافقنامه امضاء شده و مدارک ضمیمه آن 
و کلیه ایمیل های دریافتی از فروشنده یا 
نماینده او مراجعه و دقت کنید زیرا ممکن 
است در یکی از مدارک ضمیمه توافقنامه 
یا پرونده اعالم کتبی فروشنده در این زمینه 
را بیابید. اگر چنین نیست بدون شک این 
شخص مرتکب خالفی شده است که در 
صورت گزارش آن عواقب قانونی برای وی 

خواهد داشت.
این امر یکی از مواردی است که وقتی 

خریداران بدون مشاور امالک عمل می کنند 
به دلیل عدم آگاهی از قوانین معامالت 
چنانچه  می شوند.  روبرو  آن  با  امالک 
را در جمع دوستان مطرح  این موضوع 
نمی کردید شاید هرگز متوجه نمی شدید. 
چه بسا به جهت عدم آگاهی مرتکب شده 
اشتباهات دیگری نیز در این معامله شده 
باشید که از آن ها بی اطالع هستید و شاید 

هرگز هم متوجه آن ها نشوید. 

پاسخ به دو پرسش...

شستشو شود که این کار چند بار در روز و 
طی چند روز باید انجام شود. استفاده از 
آنتی بیوتیک نیز برای حذف کامل عفونت 
ضروری است. انجام رادیوگرافی از دندان 
نیز پس از گذشت شش ماه از درمان عفونت 
الزم است. باقی گذاشتن دندان های عفونی 
در دهان بسیار خطرناک است، چون عالوه 
بر تاثیر عفونت بر سالمت عمومی بدن، در 
برخی موارد مثال درباره عفونت دندان های 
شیری روی جوانه دندان های دائمی زیرین 

تاثیر گذاشته و باعث نقص ساختاری این 
دندان ها می شود.

پیشگیری از عفونت دندانی
بی شک رعایت بهداشت خوب دهان 
با تمیز نگه داشتن لثه ها و دندان ها از 
بقایای غذایی می تواند از بروز عفونت های 
از  نباید  البته  کند.  پیشگیری  دندانی 
دندانپزشکی  منظم  معاینات  اهمیت 
غافل شد و حتی اگر فردی سیستم ایمنی 
ضعیف داشته باشد، ضروری است که 

دندانپزشک خود را از این امر آگاه کند.

بقیه از صفحه ۳۸
طعم عفونت زیر...

گفتمان اعتدال مورد حمایت بخشی از 
نیروهای نظامی و امنیتی قرار دارد. در 
واقع می توان نوعی ائتالف نانوشته در بین 
برخی از نیروهای امنیتی قدیمی پیرامون 
ضرورت موفقیت دولت روحانی برای بیمه 

کردن نظام از خطرات مشاهده کرد.
میزان  چه  تا  نیست  معلوم  البته 
خامنه ای بتواند فضای مذاکرات هسته ای 
مدیریت  دلخواه خود  در چهارچوب  را 
نماید. همه متغیرها در دست او نیستند. 
کامال  وی  اثر گذاری   »۴ »وین  در  اما 

مشهود بود.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «رادیو زمانه»

خامنه ای و بازتعریف...

را می توان یافت که تاکید داشته باشد که 
من بهترین شیوه را برگزیده بودم و به نقد 
گذشته خود نپردازد؛ آن هم در شرایطی 
که اکنون تعدادی از انقالب کردن خود 
برابر  پشیمان شده اند و نمی توانند در 
فرزندان خویش و نسل جدید پاسخگوی 

رفتار سیاسی پیشین خود باشند.
حال که در بر این پاشنه می چرخد، 
چرا تک تک ما نباید گمان کنیم که 
چند دهه بعد این ما هستیم که باید به 
راه و شیوه گذشته خود نقد وارد کنیم و 
شرمنده شویم که چرا دیگران را کوچک 
شمرده ایم و شیوه مبارزاتی آنان را بی ثمر 
و حتی عامل به خود مشغول شدن، 
دل خوشی های بی فایده و در مسیر سد 
حرکت های اساسی و درست خوانده ایم!

باید توجه داشته باشیم که حاکمیت 
حتی فعالیت در این سطح را پرهزینه و 
توام با خطر کرده است. اکنون عکس 
گرفتن و روی صفحات اجتماعی گذاردن 
نیز خطرناک است و عامل دستگیری، 
مگر مشاهده نمی شود که »کارت ملی« و 
مشخصات مندرج در آن، از جمله عکس، 
می تواند به راحتی ماموران را به خانه 
و کاشانه یا محل کار و تحصیل چنین 
افرادی رهنمون کند و حتی »شادی« 
لحظه ای و موقت را از گروه »شادی« 
بگیرد و سازندگان ویدئو کلیپ »هپی!«
برگرفته از پایگاه اینترنتی «روز»

آزادی های یواشکی

ریاست جمهوری پیش روی مصر به مقام 
ریاست جمهوری برسد.

ارتش سوریه محاصره 
زندان شهر حلب را 

شکست
پس از ۱۳ ماه ارتش سوریه توانست 
حلقه محاصره به دور زندان اصلی حلب را 
بشکند. اسالم گرایان مسلح مخالف با این 
شکست یکی از راه های اصلی تامین آذوقه 

و مهمات را از دست دادند.
از  رژیم سوریه پس  ارتش  تانک های 
۱۳ ماه موفق شدند دیروز، پنجشنبه  22 
می، حلقه محاصره اسالم گرایان به دور 
به  بشکنند.  را  اصلی شهر حلب  زندان 
گفته »مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه« 
که به مخالفان نزدیک است شبه نظامیان 
وابسته به دولت در سایه حمایت آتش این 
تانک ها توانستند وارد محوط بزرگ زندان 

حلب شوند.
این پیروزی دولت ضربه سختی به گروه 
اسالم گرای افراطی النصره و متحدان مسلح 

آن به شمار می آید.
در نبرد بر سر بازپس گیری زندان حلب 
۵0 شورشی و شماری از سربازهای دولتی 
کشته شدند. با تصرف این زندان توسط 
نیروهای دولتی یکی از راه های تامین آذوقه 

و مهمات مخالفان که حلب را به مرز ترکیه 
وصل می کند از اختیار آن ها خارج شد.

نیروهای اسالم گرای  اپریل 20۱۳  در 
وابسته به النصره و متحدان آن به زندان 
حلب حمله کردند تا سه هزار و  ۵00 نفر 
را که در این زندان در شرایط سختی در 
حبس بودند آزاد کنند. نیروهای دولتی اما 
محوطه بزرگ زندان را در کنترل خود نگه 
داشتند. به دنبال محاصره زندان توسط 
نیروهای النصره وضعیت زندانیان رو به 
وخامت گذاشت و بنا به برخی گزارش ها 
تعدادی از آن ها در نتیجه عدم دریافت غذا 

و دارو جان خود را از دست دادند.
کرده  اعالم  روسیه  حال  همین  در 
است که قطعنامه شورای امنیت مبنی بر 
ارجاع نقض حقوق بشر در سوریه به دادگاه 

بین المللی کیفری را »وتو« خواهد کرد.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در 
سازمان ملل روز چهارشنبه،  2۱ می، به 
وقت محلی نیویورک با اعالم این موضع 

گفت که »چنین قطعنامه ای تالش های 
مشترک برای حل سیاسی بحران سوریه 

را بر باد می دهد.«
دیروز،  یادشده  قطعنامه  در باره 
شورای  در  نیویورک  وقت  به  پنجشنبه 

امنیت رای گیری شد. 
در این قطعنامه به نقض حقوق بشر 
شبه نظامیان  و  دولتی  نیروهای  توسط 
مسلح  »گروه های  نیز  و  آن  به  وابسته 

غیردولتی« اشاره شده است.
دیپلمات های غربی منتفی نمی دانند 
که چین نیز به این قطعنامه رای منفی 
بدهد. روسیه در کنار جمهوری اسالمی 
شمار  به  اسد  بشار  رژیم  اصلی  متحد 
از مارچ 20۱۱ که درگیری ها در  می رود. 
سوریه شروع شده تا کنون روسیه سه بار 
قطعنامه های کشورهای غربی که ناظر بر 
اعمال فشار بر دولت سوریه بوده است را 

»وتو« کرده است. 
که  بود  گذشته  مارچ  ماه  در  فقط 
قطعنامه مربوط به ضرورت تامین غذایی 
و دارویی آوارگان و نیازمندان در سوریه رای 

حمایت روسیه را هم حائز شد.


