
 ارسال حواله به ایران  و کردستان عراق 
 صرافی مانی پارس

SYDNEY4/172 Merrylands Rd, Merrylands
1300 10 40 70  02 9760 0706

ADELAIDE 297C Prospect Road, Blair Athol

1300 10 40 70    08 8344 3877
www.moneypars.com | info@islandtravels.com.au

Tel: 02 9801 5588      Mob: 04 11 33 44 01
Fax: 02 9801 5058  Email: pooya@optusnet.com.au

Reg No. 97971819

ارسال ارز
به ایران و برعکس

ST
.4

38
.C

O با مدیریت نوری THE PERSIAN HERALD
National Weekly Persian Newspaper

Vol 31, Issue 1104 Thursday March 21st, 2019

بهترین مسیرها و مناسب ترین قیمت 
بلیت هواپیما به ایران و سراسر جهان

آژانس مسافرتی آیلند تراول

www.islandtravels.com.au | info@islandtravels.com.au

SYDNEY 4/172 Merrylands Rd, Merrylands
02 9760 0706     1300 10 40 70

 ADELAIDE a297C Prospect Road, Blair Athol
08 8344 3877     1300 10 40 70

برایان هوک: مردم ایران به جای 
لعنت فرستادن عالقمند به کار و اشتغال هستند

قیمتهای ویژه نوروز استار سوپرمارکت
برنج ایندیاگیت 

کالسیک 5 کیلویی 

$17.49
پنیر بلغاری گوسفندی ۹۰۰ گرمی

$8.99
گردو کالیفرنیا کیلویی

$8.99

برنج 2۰ کیلویی 
شرالل ماهیل

$65.99
فقط کیسه 2۰ کیلویی

Shop 4, 348 Windsor Rd, 
Baulkham Hills NSW 2153

Ph: 02 9686 8885
Shop 4, 348 Windsor Rd, 

Baulkham Hills NSW 2153

Ph: 02 9686 8885

شعبه نورت پاراماتا
397 Church St. North Parramatta

Ph: 02 9683 1916

شعبه بالکام هیلز
5A Old Northern Rd. Baulkham Hills 

Ph: 02 9686 6301

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا 
رئیس  روحانی،  حسن  اظهارات  ایران،  امور  در 
جمهوری که دیگران را مسئول شرایط کنونی ا 

یران دانسته بود مورد انتقاد قرار داده است.
آقای هوک در توییتر وزارتخارجه آمریکا به زبان 
فلج  اقتصاد  به  واکنش  در  است:  نوشته  فارسی 
کشور، روحانی از مردم ایران خواسته به آمریکا، 
متوسل  با  بفرستند!  لعنت  عربستان  و  اسرائیل 
شدن به نفرین و جادو، او به دنبال مقصر دانستن 
دیگران برای عملکرد خودش است. مردم ایران 
به جای لعنت رستادن عالقه مند به کار واشتغال 

هستند.
پایان  در  سخنانی  در  روحانی  اقای  گذشته  روز 
آخرین جلسه هیئت دولت در سال جاری، ضمن 
استقبال از آنچه که انتقاد سازنده می خواند گفت 
متهم  و  شکاف  یاس،  ایجاد  باعث  نباید  انتقاد 
ایران  رئیس جمهوری  خدمتگزاران  شود.  کردن 
گفت که من شهادت می دهم که همه بخش های 
دستگاه اجرایی دارند تالش می کنند و افزود که 
وزیران، معاونین وزیر و مقامات محلی در تالش 
برای اداره امور مشارکت دارند. حسن روحانی از 
رسانه ها خواست تا به مردم امید بدهند و افزود: 
ما نباید دشمن اصلی و توطئه گر اصلی را از یاد 
ببریم و افزود: هرچه لعنت دارید بر کسی لعنت 
وجود  به  کشور  برای  را  شرایط  این  که  کنید 

آورد، آمریکایی ها این شرایط را به وجود آوردند، 
آوردند،  وجود  به  را  شرایط  این  صهیونیست ها 

ارتجاع منطقه این شرایط را به وجود آورد.
مدیریت  از  انتقاد  رد  با  ایران  جمهوری  رئیس 
کشور گفت که روز پیش از آن چهار فاز پارس 
به  میلیارد دالر  یازده  معادل  با هزینه ای  جنوبی 
بهره برداری رسید و آن را نشانه مدیریت کارآمد 

معرفی کرد. شرایط اقتصاد ایران که در دهه های 
بیکاری،  تورم،  مانند  مشکالتی  با  عموما  اخیر 
رشد ناکافی و فساد همراه بوده در ماه های اخیر 
وخامت بیشتری یافته است و به خصوص سرعت 
گرفتن تورم باعث نگرانی در مورد روندهای آتی 

شده است. 
تحریم های  بازگشت  حکومتی  مقامات  از  برخی 

دانسته اند  وضعیت  این  عامل  را  متحده  ایاالت 
هر چند برخی دیگر بی کفایتی و سوء مدیریت را 

عامل اصلی این مشکالت قلمداد کرده اند. 
گذشته  سال  مه  ماه  در  آمریکا  رئیس جمهوری 
شد  خارج  برجام  ایران  با  هسته ای  توافق  از 
سال  ده  آن  اعتبار  که  توافق،  این  که  گفت  و 
جمهوری  تالش  از  جلوگیری  متضمن  است، 
نیست.  اتمی  اسلحه  به  دستیابی  برای  اسالمی 
وی همچنین مخالفت خود را با ادامه برنامه های 
که  گفت  و  کرد  اعالم  ایران  بالستیک  موشکی 
امنیت  شورای  مصوب  قطعنامه  با  برنامه  این 
را  الزم  انطباق  برجام  تایید  حاوی  ملل  سازمان 

ندارد.
بخش اصلی این تحریم  متوجه صادرات نفت و 
با خارج  ارتباط بانکی و مالی جمهوری اسالمی 
نفتی  خریداران  از  شماری  آمریکا  هرچند  است 
مواد  که  است  گفته  و  کرده  معاف  تحریم  از  را 
اقالم  اقالم کشاورزی و سایر  دارویی،  و  غذایی 
بشردوستانه مشمول تحریم نیست. در عین حال، 
گفته می شود که نگرانی صادرکنندگان این اقالم 
اسالمی  با جمهوری  بانکی  ارتباط  از  استفاده  از 
محدودیت هایی را در این زمینه ایجاد کرده است.

جمهوری  مقامات  اقدامات  از  گزارشی  کنون  تا 
اسالمی یا آمریکا برای بررسی راه های رفع این 

محدودیت ها منتشر نشده است.

جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیو زیلند، با محکوم 
کردن فردی که در حمله به دو مسجد، پنجاه نفر 
را کشت، از مردم این کشور خواسته حتی نام او 
را هم بر زبان نیاورند. روز جمعه، برنتون ترنت، 
شهروند ۲۸ ساله استرالیایی که به اسلحه خودکار 
مسلح بود مسلمانانی را که برای ادای مراسم نماز 
نیو  چرچ  کرایست  شهر  در  مسجد  دو  در  جمعه 
زیلند حضور داشتند به گلوله بست و پنجاه تن از 
آنان را کشت. این حمله سی زخمی نیز برجای 
بیمارستان  در  همچنان  تعدادی  که  گذاشته 
بستری هستند و وضعیت ۹ تن از آنها نامساعد 

توصیف شده است.
نخست وزیر نیو زیلند این حادثه را تاریک ترین 
روز در تاریخ کشورش توصیف کرد و گفت که 
مرد مهاجم یک تروریست، جانی و فردی افراطی 
و در جستجوی بدنامه بود و به مردم توصیه کرد 
به خواست او که دستیابی به شهرت است عمل 

نکنند و حتی نامش را هم بر زبان نیاورند.
روز شنبه، برنتون ترنت رسما به قتل متهم شد 
و قرار است روز ۵ آوریل، بار دیگر دربرابر دادگاه 
حاضر شود و انتظار می رود اتهامات دیگری هم 
به او وارد شود. پلیس گفته است که به نظر می 
رسد برتنون ترنت دارای گرایش های نژادپرستانه 
بوده و به همین دلیل دست به قتل مسلمانان زده 
است. نخست وزیر نیو زیلند گفت که عدالت در 
او  افزود که  مورد فرد مهاجم اجرا خواهد شد و 

هرگز نام مهاجم را به زبان نخواهد آورد.
کشته  مسجد  دو  این  به  حمله  در  که  کسانی 
شدند اکثرا مهاجران و پناهجویانی از کشورهای 
پاکستان، بنگالدش، هند، ترکیه، کویت، سومالی، 

افغانستان و چند کشور دیگر بودند.
و  کفن  برای  قربانیان  اجساد  سه شنبه،  امروز 
به  زودی  به  می رود  انتظار  و  شده  آماده  دفن 
به  مسجد  دو  به  مهاجم  فرد  شود.  سپرده  خاک 

تفنگ جنگی نیمه اتوماتیک مسلح بود و به گفته 
یک فروشگاه اسلحه محلی، بین دسامبر ۲۰۱۷ 
اسلحه  اینترنتی، چهار قبضه  از طریق  تا ۲۰۱۸ 
هیچکدام  اما  کرد  خریداری  مهمات  مقداری  و 
از این اسلحه ها از نوعی نبود که در کشتار روز 
جمعه به کار رفت. نخست وزیر نیو زیلند )زالند 
نو( گفته است که در نظر دارد قوانین مربوط به 
مورد  را  کشور  این  در  اسلحه  مالکیت  و  خرید 
بازنگری قرار دهد و افزود وظیفه دولت در درجه 
شامل  باید  که  است  مردم  امنیت  حفظ  اول، 
به مالکیت و حمل  بررسی دقیق قوانین مربوط 

اسلحه هم باشد.
مالکیت  مخالف  گروه های  از  بعضی  حالیکه  در 
بیشتر  محدودیت  خواستار  اسلحه  خصوصی 
شهروندان  به  فروش  قابل  اسلحه  نوع  مورد  در 

هستند، رهبر حزب مخالف گفته است که تا قبل 
از جزئیات طرح بازنگری دولت نمی تواند در مورد 

آن اظهار نظری کند.
مهاجم به مساجد هنگام عملیات دوربینی را نیز 
روی پیشانی نصب کرده و از قتل حاضران فیلم 
مشاهده  برای  را  فیلم  این  او سپس  بود.  گرفته 

عمومی در شبکه های اجتماعی قرار داد.
نخست وزیر نیو زیلند از پالتفورم های شبکه های 
آنها  که  است  گفته  و  کرده  انتقاد  هم  اجتماعی 
مطالب  حامل  و  پستچی  صرفا  را  خود  نباید 
دیگران بدانند بلکه نقش ناشر و مسئول محتوای 
این مطالب را هم برعهده دارند. دولت اعالم کرده 
که هرکس این فیلم را توزیع کند با مجازات تا ده 
هزار دالر نیو زیلند )حدود ۶۸۰۰ دالر آمریکا( و تا 

چهارده سال حبس مواجه خواهد بود.

نخست وزیر نیوز یلند از مردم خواست 
نام مهاجم به مساجد را بر زبان نیاورند

در  که  افغانستان  جمهوری  رئیس  غنی،  اشرف 
به  که  گفته  عربی  متحده  امــارات  به  سفرش 
وزارت خانه های امنیتی دستور داده تا افراد مسلح 
غیر مسئول کابل را در سه ماه آینده خلع سالح 

کنند.
به  حوت/اسفند   ۲۶ دوشنبه  روز  که  غنی  آقای 
در  را  موضوع  این  رفت،  عربی  متحده  امارات 
دیدار با بازرگانان افغانستان در امارات بیان کرد 
رفع  کابل  امنیتی  تهدیدات  کار  این  با  افزود  و 

خواهد شد.
بازرگانان افغانستان همواره از وضعیت بد امنیتی 
کابل شکایت دارند. چند روز قبل صرافان کابل 
دختر کوچک  مهسا  و کشته شدن  ربوده  از  بعد 
بازار  و  کشیدند  کار  از  دست  صرافان،  از  یکی 
رئیس  شد.  تعطیل  عمال  کابل  ارز  تبادله  اصلی 
اتحادیه صرافان افغانستان به بی بی سی گفته بود 

که در سه ماه گذشته ۹ صراف افغانستان توسط 
ربایندگان ربوده و سپس به قتل رسیده اند.

دارند.  مشابه  وضعیت  نیز  افغانستان  بازرگانان 
ناامنی و ربوده شدن آنان باعث شده که شماری 
افغانستان  و  از کابل  را  آنها سرمایه های خود  از 
خارج کنند. رئیس جمهوری افغانستان بازرگانان 
فرصت های  از  که  کرده  تشویق  را  افغانستان 
ایجاد شده در این کشور استفاده و در افغانستان 
سرمایه گذاری کنند. چندی قبل یک مقام ارشد 
شهر  در  که  بود  گفته  نامش  ذکر  بدون  امنیتی 
کابل ۱۵۰۰ فرد متهم به جرایم جنایی شناسایی 
شده اند. به گفته این مقام، از این ۱۵۰۰ مجرم، 
به  معزز حمایت می کنند.  افراد  از  نفر  حدود ۲۰ 
نفوذ  با  افراد  معزز  افراد  این  از  شماری  او  گفته 

دولتی و غیر دولتی هستند.
فهرست  دوبار  افغانستان  کشور  وزارت  تاکنون 

وزارت  این  گفته  به  که  کرده  اعالم  را  افرادی 
نظم  کردن  مختل  و  آدم ربایی  دزدی،  قتل،  به 
داخله  وزارت  کارمندان  هستند.  متهم   شهرکابل 
در  خان  سفارت  به  رفتن  از  افغانستان  پلیس  و 
فهرست اول نام ۲۲۲ نفر را با مشخصاتی که در 
آن از جمله نام پدر، محل اصلی سکونت و نوع 
فعالیت آنان آمده بود، منتشر کرد. محل فعالیت 

آنان نیز کابل، پایتخت افغانستان ذکر شده بود.
در فهرست دوم که توسط وزارت داخله افغانستان 
اعالم شد، فهرست ۱۶ نفر اعالم شد که وزارت 
قبضه  صدها  زورمند،  افراد  این  بود  گفته  داخله 

اسلحه غیر قانونی دارند.
عالوه بر آن وزارت کشور افغانستان چندی قبل 
تمام  از  و  لغو  را  سالح  حمل  کارت های  تمام 
به  را  خود  اسلحه  که  خواست  سالح  دارندگان 

وزارت داخله و نیروهای پلیس تحویل دهند.

اشرف غنی دستور خلع سالح افراد مسلح غیرمسئول کابل را صادر کرده است
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صرافی آباد 
زیر نظر مرتضی عابدینی

با بهترین و مناسب ترین قیمت روز
با بیش از 20 سال تجربه
در خدمت هموطنان گرامی

www.abadex.com.au
0413 820 649

Shop3,No2, Auburn Rd. Auburn

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY 
AUSTRALIA & NEW ZEALAND

راهنمای مشاغل ایرانیان 
و فارسی زبانان استرالیا و نیوزیلند

02 8883 5551 
 0418 660 399

 injobau@gmail.com
parsianaustralia@yahoo.com

www.injob.com.au

Injob Persian Business Directory In Australia & NZ | Facebook

DOWNLOAD 
injob

FREE
MOBILE APP

     Call / Email/ Navigate/ Nearby Services
Tap & Go

از طرف مدیریت و دست اندرکاران پیک پارسیان

انواع شیرینی 
آبمیوه و بستنی 

فالوده شیرازی و معجون 

71 Willoughby Rd,Crows Nest
Ph: 0481 141 990

با مدیریت رضا تقی نژاد 
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انواع شیرینی، آبمیوه و بستنی 
فالوده شیرازی و معجون 

کافه چهار فصل 
در محله کروزنست افتتاح شد 
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Ph: 0406 355 553
 256A Old Northern Rd, Castle Hill

رستوران مارال
در کستل هیل با مدیریت و دکوراسیون جدید

ساعات کار: دوشنبه از۶ بعدازظهر تا ۱2 شب
سه شنبه تا جمعه از ۱۱ صبح تا ۱2 شب

شنبه و یکشنبه صبحانه - ناهار - شام

به همراه مجموعه ای 
از غذاهای متنوع ایرانی

چای و قلیان
انواع شیرینی و قهوه 

بستنی و فالوده

پارکینگ اختصاصی 
از ورودی پشت رستوران 

1 Barwell Ave. Castle Hill
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 هفته نامة
 پیک

پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

PARSIAN MEDIA

نیروی  فرماندهان  از  یکی  غالمشاهی،  عباس 
دریایی سپاه ایران امروز اعالم کرد که نباید در 
خلیج فارس صید ترال یا ماهیگیری عمیق انجام 
دریاهای  به  کار  این  برای  باید  و کشتی ها  شود 
است  کرده  اضافه  غالمشاهی  آقای  بروند.  دور 
که سپاه با همه توان جلوی صید ترال را خواهد 
گرفت. از اواخر بهمن ماه سالجاری سپاه پاسداران 
ایران وارد موضوع کشتی های صید ترال شده و 
 ۲۰ از  بیش  تاکنون  رسمی  گزارشهای  براساس 

کشتی توقیف و خدمه آن بازداشت شده اند.
سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده  تنگسیری،  علیرضا 
نیز اخیرا گفت به باور او مافیایی پشت ماجرای 
او  دارد.  وجود  چینی  کشتی های  و  ترال  صید 
اگر  که  دارد  مستنداتی  سپاه  که  گفت  همچنین 

نیاز باشد آنها را رو خواهد کرد. 
منطقه چهارم  فرمانده  بود که  امسال  ماه  بهمن 
نیروی دریایی سپاه گفت شماری از مسئوالن به 
سپاه نامه زده اند که کشتی های چینی، فیلیپینی 
و بنگالدشی با مجوز سازمان شیالت، صید ترال 

را انجام می دهند.
نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران اعالم کرد این 
کشتی های  به  نه  داخلی  کشتی های  به  نه  نیرو 

خارجی اجازه صید ترال نخواهد داد.
سازمان شیالت ایران از سال ۱۳۹۰ قراردادی با 
برخی شرکت های چینی بسته و به آنها اجازه داده 
در منطقه جنوبی ایران، فانوس ماهی صید کنند.

کشتی ها  این  حضور  می گویند  محلی  صیادان 
زندگی آنها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

ایران امسال  حضور کشتی های چینی در آبهای 
بارها به  خبر ساز شد. صیادان و مقامات محلی 
به  پاسخ  در  دادند.  نشان  واکنش  موضوع  این 

مهرماه  در  هرمزگان  استاندار  اعتراض ها  این 
سالجاری گفت که به دریابانی و نیروهای دریایی 
سپاه اعالم شده که اگر این کشتی ها در فاصله 
زیر ۱۲ مایلی ساحل اقدام به صید کنند، تخلف 
محسوب شده و می توانند آنها را متوقف و با آنها 

برخورد کنند.
فناوری  و  علم  خبرگزاری  به  صیاد  یک  پیشتر 
خوبی  درآمد  قبال  بود:  گفته  هرمزگان  استان 
تامین  را  ام  خانواده  خرج  توانستم  می  و  داشتم 
انداختن کشتی  لنگر  با  که  است  مدتها  اما  کنم 
های بزرگ چینی در آبهای خلیج فارس و نقاطی 
که ما برای صید می رفتیم دیگر هیچ ماهی و یا 
میگویی وجود ندارد. حاال دریا نرویم غذای مان 
چه می شود قیمت ماهی و میگو سه برابر شده و 
با کمبود شدید عرضه آبزیان در بازار بندرعباس 
عمده  غذای  بندرعباس  مردم   . هستیم  مواجه 
قوت  توانند  می  چطور  ومیگوست  ماهی  شان 
روزانه خودرا تامین کنند در حالی که کشتی های 

مارا  سهم  همچنان  و  کرده  اجاره  را  دریا  چینی 
غارت می کنند.

واکنش مقامات دولتی به دخالت سپاه در توقیف 
کشتی های صید ترال

روز  میناب  شیالت  اداره  رئیس  حیدری،  خلیل 
سال  در  کرد:  اعالم  اسفندماه   ۲۵ شنبه  گذشته 
از ورود سپاه ۳۷کشتی صیدترال  و پیش  جاری 
آبهای  در  میناب  شیالت  منابع  حفاظت  توسط 
کالنتری،  عیسی  شد.  توقیف  حفاظت  تحت 
محیط  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
زیست نیز اخیرا در واکنش به برخورد سپاه عنوان 
کرد: البته این برخورد وظیفه شیالت است و خود 
نمی  حاال  سپاه؛  نه  کرد  می  اقدام  باید  شیالت 
کرده  ورود  کار  به  شیالت  مجوز  با  سپاه  دانم 
راه  وزیر  اسالمی،  محمد  ادامه  در  خیر.  یا  است 
و شهرسازی نیز گفت: چینی ها فقط اجازه صید 
یک نوع ماهی خاص را داشتند اما غیر از آن را 
صید می کردند. براساس تصمیم شورای تأمین 

استان هرمزگان این کشتی ها خالف مجوزشان 
صیادی کردند،دادگاه نیز در این رابطه رأی داد. 
شده  حل  مسئله  و  پذیرفتند  هم  ها  چینی  خود 

است.
صید ترال چیست و چه مشکالتی دارد

کیلوگرم  هزاران  صنعتی  تورهای  شیوه،  این  در 
ماهی صید کنند که بخشی از آنها صید ضمنی 
است،  دریایی(  ستاره  نهنگ،  دلفین،  )مثل 
ماهی هایی که ناخواسته در تور ماهی گیری عمیق 
و صنعتی می افتند و بعد از بیرون کشیدن آنها از 
ندارند  تجاری  استفاده   چون  دادن،  جان  و  آب 
دوباره در دریا ریخته می شوند. عالوه بر این صید 
مرجان های کف  همچنین  و  دریا  بستر  به  ترال 
دریا آسیب می زند. ایران ده سال است که دریای 
عمان را به کشتی های ماهیگیری صنعتی سپرده 
سنتی  ماهیگیران  کشتی ها،  این  فعالیت  است. 
فعاالن  و  معاش  امرار  نگران  را  ایرانی  محلی  و 
محیط زیست را نگران دخایر ماهی آبهای ایران 
کشتی ها  این  به  شیالت  سازمان  کرده  است. 

مجوزهای متفاوت و بعضًا دراز مدت داده است.
صید  ماهی  فانوس  ایران  اگر  می گوید  شیالت 
نکند عمان سود آن را می برد. فانوس ماهی ۶۵ 
درصد کل حجم آبزیان جهان را تشکیل می دهد 
و در صنعت شیالت از اهمیت بسیاری برخوردار 
ماهی های  میکتوفیده  یا  فانوس ماهیان  است. 
انواع  پرشمارترین  از  یکی  که  هستند  ریزی 
ماهی ها و یکی از حلقه های مهم زنجیره غذایی 
محلی  صیادان  هستند.  اقیانوس ها  و  دریاها  در 
برای  ماهی  عمان،  دریای  در  که  دارند  شکایت 
از  حمایت شیالت  دود  و  نمانده  باقی  آنها  صید 

ماهیگیری صنعتی به چشم آنها می رود.

هشدار دوباره سپاه؛ نباید 
در خلیج فارس صید ترال انجام گیرد

پیتزا آتیش در مریلندز
انواع پیتزا و ساندویچ

قلیان و چای،  بستنی و فالوده
 Tel: 02 8810 5682

10 McFarlane St. Merrylands ST
.1
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انواع برنج باسماتی
و سبزیجات خشک

ایرانی

انواع خشکبار و شیرینیجات ایرانی
ترشی و مرباجات

در چتسوود عرضه کننده بهترین ها

انواع مواد غذایی انواع نوار و سی دی 
موزیک و دی وی دی فیلم
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دکتر بهاره سمیعی
متخصص زنان و زایمان
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خانواده و طالق
کودکان / مسائل والدین

تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت
خرید و فروش مشاغل، شرکتها و غیره

خرید و فروش امالک و مستقالت
نقض مفاد قرارداد

اختالفات امالک
اختالفات تجاری

اختالفات استخدام
دادگاه دیوان عدالت اداری

امور ورشکستگی
بیمه و صدمات بدنی در محل کار یا تصادفات اتومبیل

نسیما تاجیک وکیل فارسی زبان شما در سیدنی 
آماده به عهده گرفتن وکالت شما در کلیه امور قانونی و قضایی

Tel: 0430 061 905 
Level 1, Cnr Main Street & Link Lane 
Rouse Hill Town Centre, NSW 2155
PO Box 6568 Rouse Hill NSW 2155
Email: info@tajiklawyers.com.au
Follow us on Facebook {F} Tajik Lawyers

دفتر وکالت تاجیک

نیروی  سابق  وایت، عضو  مایکل  وکیل  گفته  به 
دریایی آمریکایی که در ایران زندانی است، او به 

۱۰ سال زندان محکوم شده است.
در  خود  که  زندانی  این  وکیل  ــد،  زی مــارک 
آمریکاست گفت که اتهامات آقای وایت در ایران، 
انتشار یک تصویر  به آیت اهلل خامنه ای و  توهین 
خصوصی است. هنوز مقام های قضایی ایران این 

خبر را تایید نکرده اند.
که  گفت  وایت  مایکل  اتهامات  تشریح  در  او 
جزییات اتهام نخست برای او روشن نیست. اتهام 
دوم نیز مربوط به انتشار عکسی از او و یک زن 

ایرانی در اینترنت است.
مارک زید وکیلی است که توسط خانواده مایکل 
وایت در آمریکا برای پیگیری پرونده او استخدام 

شده است. به گفته خانواده آقای وایت، اطالعات 
درباره این پرونده از طریق وزارت خارجه آمریکا 
خارجه  وزارت  است.  شده  گذاشته  آنها  اختیار  در 
آمریکا نیز از طریق سفارت سوئیس در تهران به 

اطالعات پرونده دسترسی پیدا می کند.
تایید  مشهد  در  را  وایت  مایکل  بازداشت  ایران 

کرده است.
روز پنجم بهمن، غالمعلی صادقی دادستان مشهد 

گفته بود که این فرد شاکی خصوصی دارد.
اما او درباره هویت این شاکی خصوصی یا ماهیت 
توضیحی  آمریکایی  شهروند  این  علیه  شکایت 

نداد.
در  زندانی  این  مادر  وایت،  جون  حال  عین  در 
از  کشورش  رسانه های  با  مصاحبه  در  آمریکا 

بود. داده  خبر  زندان  در  پسرش  با  بدرفتاری 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران این 

گزارش ها را تکذیب کرد.
هم وزارت خارجه ایران و هم وزارت خارجه آمریکا 
اعالم کردند که به دلیل حفظ حریم شخصی این 

فرد نمی توانند جزییات پرونده او را منتشر کنند.
وکیل  زندانی،  این  آمریکایی  وکیل  گفته  به 
در  دادگاه  سوی  از  که  وایت  مایکل  تسخیری 
انگلیسی  نمی تواند  شده  تعیین  برایش  ایران 

صحبت کند.
او گفت که خانواده آقای وایت در تالش است تا 
یک وکیل ایرانی برای او استخدام کند تا بتوانند 

به حکم صادر شده اعتراض کنند.
مایکل وایت، ۴۶ سال سن دارد و یک آمریکایی 

نیروی  در  سال   ۱۳ او  کالیفرنیاست.  ایالت  اهل 
دریایی آمریکا خدمت کرده است.

نیویورک  روزنامه  به  وایت  آقای  مادر  که  آنگونه 
دوست  با  دیدار  برای  پسرش  است،  گفته  تایمز 

دخترش به ایران سفر کرده بود.
به گفته جون وایت، این نخستین بار نبود که او 
به ایران سفر می کرد و قرار بود روز ۲۷ ژوئیه از 

طریق دوبی به آمریکا بازگردد.
خانواده آقای وایت می گویند که او مبتال به آسم 
حاد است و مدت کمی پیش از سفر به ایران برای 

درمان تومور گردن، شیمی درمانی کرده بود.
دوران  در  که  است  آمریکایی  شهروند  اولین  او 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ در ایران بازداشت 

می شود.

0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

 

سه مدیر سابق بانک سرمایه به بیست 
سال حبس و شالق محکوم شدند

ایران گفته  روابط عمومی سازمان صدا وسیمای 
است عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی نود 
 ۳ در شبکه  اما  بود  نخواهد  برنامه  این  در  دیگر 

خواهد ماند.
عمومی  روابط  مدیرکل  رنجبران،  محمدحسین 
این سازمان گفته است که از سال جدید تحوالتی 
این  و  گرفت  خواهد  صورت   ۹۰ برنامه  در  ویژه 

برنامه با گروهی جدید پخش می شود.
با این حال به گفته آقای رنجبران، از ظرفیت های 
استفاده  دیگر  برنامه های  در  فردوسی پور  عادل 

خواهد شد.
پیشتر عبدالعلی علی عسگری، رئیس سازمان صدا 
و سیما گفته بود که عادل فردوسی پور همچنان 
در شبکه ۳ خواهد ماند. اما از ادامه همکاری او با 

برنامه ۹۰ چیزی نگفت.
و  سه  شبکه  مدیر  فروغی،  علی  میان  اختالف 
عادل فردوسی پور از چند ماه پیش آغاز شد و حتی 
عادل  بدون حضور  برنامه ۹۰  به پخش  بار  یک 
هفته  نهایتا  اختالف  این  فردوسی پور هم کشید. 
پیش علنی شد، وقتی که در جریان جشنواره جام 
جایزه اش  دریافت  پور هنگام  فردوسی  آقای  جم 
گفت که سخت ترین سال دوره کاری اش در صدا 

و سیما را پشت سر گذاشته است.
بهترین  مردمی  جایزه  تندیس  دریافت  هنگام  او 
برنامه و تندیس بهترین تهیه کننده برنامه ترکیبی 
از سختی های ناحقی گفت که در یک سال گذشته 
تحمیل  برنامه اش  و  او  بر  سیما  و  از سوی صدا 
پیشنهاد  از  خبرهایی  پیش  روز  چند  است.  شده 

پور  به عادل فردوسی  مقامی شبکه ورزش  قائم 
این  که  گفت  پور  فردوسی  آقای  که  شد  منتشر 

پیشنهاد را رد کرده است.
رابطه  در  سیما  و  صدا  عمومی  روابط  مدیرکل 
پیشنهاد گفت: مسئوالن محترم شبکه ۳  این  با 
بسیار امیدوارند که از ظرفیت آقای فردوسی پور 
در جایگاه قائم مقامی شبکه ورزش استفاده کنند 

و همچنان بر این پیشنهاد پافشاری می کنند.
حدف ناگهانی یکی از برنامه های ۹۰ در مهرماه 
حضور  با  مخالفت  آن  از  پیش  و  جاری  سال 
اسپانیا  ملی  تیم  سابق  کاپیتان  پویول،  کارلوس 
جهانی  جام  جریان  در  برنامه  این  در  بارسلونا  و 
روسیه که گفته شد هر دو به دستور رئیس جدید 
شبکه ۳ بود، از جمله اختالفات میان این دو بود.

جایگزین  گذشته  سال  اردیبهشت  فروغی  علی 
علی اصغر پورمحمدی در مدیریت شبکه سه شد. 
آقای پورمحمدی از حامیان آقای فردوسی پور بود.

بسیج  مرکز  رئیس  این  از  پیش  فروغی  آقای 
معاونت  تخصصی  مرکز  مدیر  و  و  سیما  صدا 
مستضعفین  بسیج  سازمان  اجتماعی  فرهنگی- 
حقوق  کارشناسی ارشد  فارغ التحصیل  او  بود. 
عمومی دانشگاه امام  صادق است. برنامه ۹۰ یکی 
از پرطرفدارترین برنامه های تلویزیون ایران است 
و با آنکه در ساعات پایانی شب پخش می شود و 
گاهی تا بعد از نیمه شب نیز ادامه دارد، میلیون ها 
نفر بیننده دارد. این برنامه در سال ۱۳۷۸ با اجرای 
به  عمدتا  و  کرد  کار  به  آغاز  فردوسی پور  عادل 

فوتبال ایران و حاشیه های آن می پردازد.

صداوسیما: ۹۰ با گروه جدید پخش 
می شود، فردوسی پور در شبکه ۳ می ماند

بانک  پرونده  متهمان  به  رسیدگی  پنجم  جلسه 
و  شده  برگزار  اسفند(   ۲۷( دوشنبه  روز  سرمایه 
سه مدیر سابق این بانک به ۲۰ سال حبس، ۷۴ 
ضربه شالق در انظار عمومی و محرومیت دائم از 

مشاغل دولتی محکوم شده اند.
این سه متهم علی بخشایش و محمدرضا توسلی، 
مدیران عامل سابق بانک سرمایه و پرویز کاظمی 

رئیس سابق هیات مدیره این بانک هستند.
جمهوری  ریاست  اول  دوره  در  کاظمی  آقای 

محمود احمدی نژاد، وزیر رفاه بود.
متهمان  بقیه  با  رابطه  در  مقام  مسعودی  قاضی 
بانک سرمایه گفته است: آقای رضوی بعد از عید 
سایر  برای  و  می شود  انجام  دادگاهشان  جلسه 
دادسرا  از  پرونده  هنوز  اعتباری  ارکان  و  مدیران 
ارسال نشده است. سه متهم اصلی بانک سرمایه 
هیئت که همگی از مدیران این بانک بوده اند به 
مشارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی ایران 
)از طریق اخالل در نظام پولی و بانکی( و بیش 
از چهل مورد مشارکت در خیانت در امانت متهم 

شده اند.
علی بخشایش به ۴۶ مورد و پرویز کاظمی به ۴۱ 

مورد خیانت در امانت متهم شده اند.
به گفته نماینده دادستان پرویز کاظمی که از سال 
بانک  مدیره  هیات  عضو   ۱۳۹۴ سال  تا   ۱۳۹۱
سرمایه بوده ۴۶ فقره تسهیالت خارج از ضوابط و 
غیرمجاز به شرکت ها پرداخته که مبلغ آن ۲۴۸۸ 

میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان اعالم شده است.
بر اساس اعالم قوه قضاییه محمدرضا توسلی هم 
هیات  عضو   )۱۳۹۴-۱۳۹۱( مدت  همین  در  که 
مدیره بانک سرمایه بوده ۴۰ فقره تسهیالت خارج 
از ضوابط و غیرمجاز به شرکت ها ) ۲۵۰۱ میلیارد 

و ۲۶۱ میلیون تومان( پرداخت کرده است.
»ابر  را  بانک سرمایه  تخلفات  ایران  قضاییه  قوه 
فساد« خوانده و نماینده دادستان گفته است »در 
 ۴۰۰ وجود  با  تومان  میلیارد  ۱۴هزار  رابطه  این 

متهم تا کنون شناسایی شده است.«
بانک سرمایه حسین هدایتی،  بدهکاران  از  یکی 
از مدیران و سرمایه گذاران ورزشی، مالک باشگاه 

مدیره  هیئت  سابق  اعضای  از  و  آذین  استیل 
باشگاه پرسپولیس است که بر اساس کیفرخواست 
بانک »با  این  برای اعضای هیئت مدیره  صادره 
 ۶۰۰ به  نزدیک  گرفتن  به  موفق  رشوه  پرداخت 

میلیارد تومان وام از بانک سرمایه شده است.«
به  دادرسی  جلسه  پنجمین  در  هدایتی  حسین 
یک  »بنده  است:  گفته  سرمایه  بانک  پرونده 
کارآفرین فعال از سال ۵۷ هستم و فردی معتمد 
و موفق بوده ام که موجبات اشتغال هزاران نفر را 
فراهم کردم. از سال ۸۲ تا ۹۴ در بخش ورزش 
داشتم.  حضور  محبوبم  پرسپولیس  و  استقالل  و 
در جبهه های حق علیه باطل آزمون خود را نیک 

پس داده ام.«
او همچنین گفته: »در بحث پرورش میگو عین 
این ۲۱ سال دارد به اسپانیا صادر می شود. شرکت 
پست عکس بنده را روی تمبر چاپ کرده است.« 
خصوصی  بزرگ  بانکهای  از  یکی  سرمایه  بانک 
ایران است که از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز 
کرد و و دارای بیش از ۱۶۰ شعبه در سراسر ایران 
بهادار  اوراق  بورس  در  بانک  این  سهام  است؛ 
تهران عرضه می شود و اکثریت سهام آن متعلق 

به صندوق ذخیره فرهنگیان است.
)اشخاص حقیقی(  ترکیب سهامداران  بانک،  این 
خود را فرهنگیان، کارکنان بانک های ملت، رفاه، 
کرده  اعالم  فرهنگیان  ذخیره  و صندوق  تجارت 

است. در جلسات پیشین رسیدگی به پرونده بانک 
سرمایه نماینده دادستان این بانک را به »۱۴ هزار 
ذخیره  صندوق  اموال  در  خیانت  تومان  میلیارد 

فرهنگیان« متهم کرده بود.
این صندوق با استفاده پولهای کسر شده از حقوق 
پرونده  دلیل  همین  به  شده؛  تشکیل  فرهنگیان 
صندوق  در  گسترده«  »تخلف  و  »اختالس« 
کالن  بدهی های  هم زمان  و  فرهنگیان  ذخیره 
باعث  دارند،  سهام  آن  در  معلمان  که  بانکی  به 

اعتراضات گسترده ای شد.
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، آذر ماه 
بدهکاران  به  توئیتری  پیامی  در   )۱۳۹۶( پارسال 
بانک سرمایه فرصت داد که بدهی های خود را به 

این بانک بپردازند.
او ابتدا میزان بدهی این افراد و بعدا فهرست نام 

این ۲۰ نفر را هم منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه رضا خندان همسر 
حقوق  فعال  و  دادگستری  وکیل  ستوده  نسرین 
تجدید  خواستار  او  که  گوید  می  ایران  در  بشر 
نظر در حکم ۱۲ سال زندان برای تشویق فساد و 

فحشا نخواهد شد.
همسرم  گفت:  خبرگزاری  این  به  خندان  آقای 
گفت نمی خواهد درخواست تجدید نظر کند، به 
این دلیل که فرآیند قضایی غیرعادالنه و اعتراض 

به حکم بی فایده است.

حکم تازه خانم ستوده درحالی صادر شد که او هم 
اکنون در ارتباط با اتهام جاسوسی یک حکم پنج 

سال زندان را می گذراند.
آقای خندان هفته پیش گفته بود که خانم ستوده 
براساس هفت مورد اتهام تازه به مجموعا ۳۳ سال 
زندان محکوم شده اما فقط طوالنی ترین مجازات 
یعنی ۱۲ سال برای اتهام تشویق فساد و فحشا و 

فراهم آوردن موجبات آن را طی می کند.
فعالیت های خانم ستوده در مورد حقوق زنان و 
مخالفت او با حجاب اجباری را تشویق به فساد و 
فحشا تفسیر کرده است چون او پیش از بازداشت 

در  که  زن  چندین  وکالت  گذشته  ماه  خرداد  در 
را  هایشان  روسری  اجباری  حجاب  به  اعتراض 
در مکان های عمومی برداشته بودند را به عهده 
گرفته بود. خانم ستوده همچنین به خاطر حاضر 
شدن در دادگاه بدون روسری و یک اتهام دیگر 

به ۱۴۸ ضربه شالق محکوم شد.
آقای خندان همچنین به خبرگزاری فرانسه گفت 
کرد  خودداری  وکیل  انتخاب  از  ستوده  خانم  که 
چون وکالی پرونده های قبلی او با پیگرد قضایی 

روبرو شدند.
جریان  در  بازداشتی  چند  وکالت  از  بعد  قبال  او 

انتخابات ریاست  اعتراضات سال ۱۳۸۸ به نتایج 
جمهوری که محمود احمدی نژاد برنده آن اعالم 

شد سه سال زندان رفته بود.
بین المللی  واکنش های  با  ستوده  نسرین  حکم 
کیفری  حکم  اروپا  اتحادیه  شد.  مواجه  شدیدی 
بازبینی  نسرین ستوده را محکوم کرد و خواستار 
در  هم  نروژ  خارجه  وزارت  شد.  او  پرونده  فوری 
حبیب اهلل،  حسن  محمد  حکم  این  به  اعتراض 

سفیر جمهوری اسالمی ایران، را احضار کرد.
ساخاروف   ۲۰۱۲ سال  جایزه  برنده  ستوده  خانم 

است که پارلمان اروپا اعطا می کند.

نسرین ستوده خواستار تجدید نظر در حکم زندان نخواهد شد

یک آمریکایی در ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شده است

با  نظامی  مشترک  عملیات  یک  شروع  از  ترکیه 
ایران علیه شبه نظامیان کرد در مرزهای شرقی 
خود خبر داده، با این حال یک منبع آگاه در ارتش 
ایران در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس 

نزدیک به سپاه این خبر را تکذیب کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز رجیب طیب اردوغان 
عملیات  این  که  گفت  ترکیه  جمهور  رئیس 
ابراز  و  بود  نوع  این  از  عملیات  اولین  مشترک 

امیدواری کرد تکرار شود.
محل دقیق این عملیات معلوم نیست.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، سلیمان سویلو وزیر 
مشترکی  عملیات  ما  گفت:  پیشتر  ترکیه،  کشور 
)پنج  امروز  صبح  هشت  ساعت  در  را  ایران  با 
صبح دوشنبه به وقت گرینویچ( علیه پ ک ک در 

مرزهای شرقی خود شروع کردیم.
او افزود: نتایج را بعدا اعالم خواهیم کرد.

با این حال بعد از آن یک منبع آگاه در نیروهای 
فارس  رسمی  نیمه  خبرگزاری  به  ایران  مسلح 
در  را  عملیاتی  امروز  صبح  ترکیه  ارتش  گفت: 
پ ک ک  گــروه  علیه  بر  خود  شرقی  مرزهای 
مسلح  نیروهای  است  گفتنی  است.  نموده  آغاز 
دخالتی  عملیات  این  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
برای  که  کردستان  کارگران  حزب  ترکیه  ندارند. 
بیش از سه دهه با آن جنگیده را تروریستی می 
نامد و اغلب علیه این گروه در شمال عراق دست 

به حمالت هوایی می زند.
مذاکرات صلح ترکیه و حزب کارگران کردستان 
در سال ۲۰۱۵ فروپاشید و آنکارا از آن زمان دست 

به سرکوب کسانی که ادعا می کند اعضای این 
گروه هستند زده است.

گروه پژاک وابسته به پ ک ک هم با هدف کسب 
ایران تشکیل شده  استقالل منطقه کردستان در 
است. پ ک ک و پژاک هر دو دارای پایگاه هایی 

در نواحی کوهستانی شمال عراق هستند.
وزارت  معاون  ایرنا  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
آنکارا سفر کرد و دو  به  ایران هفته پیش  کشور 
با گروه های  نبرد  ادامه همکاری در  کشور قول 
تروریستی را دادند. ترکیه اخیرا از احتمال عملیات 
کرد  نظامیان  علیه شبه  ایران  با  نظامی  مشترک 
سخن گفته بود اما این اولین بار است که انجام 
تایید می  را  با کشور همسایه  حمله ای مشترک 
های  پایگاه  کدام  که  نگفت  سویلو  آقای  کند. 

طیب  رجب  اما  اند  شده  گرفته  هدف  پ ک ک 
چنین  گفته  قبال  ترکیه،  جمهور  رئیس  اردوغان، 
را  عراق  در  گروه  این  های  مخفیگاه  عملیاتی 
ایران  این درحالی است که  هدف خواهد گرفت. 
مخالفت  عراق  به  زمینی  نیروهای  ورود  با  قبال 
کرده است. خرداد ماه گذشته هم بعد از استقبال 
عملیات  از  ترکیه،  دفاع  وزیر  جانیکلی،  نورالدین 
مشترک با ترکیه علیه پ ک ک، سرتیپ ابوالفضل 
گفت:  ــران،  ای نظامی  سخنگوی  شکارچی، 
هر  از  حمایت  وجود  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
لشکر  حال  عین  در  تروریستی،  ضد  اقدام  گونه 
کشی به درون مرزهای یک کشور ثالث به بهانه 
مبارزه با تروریسم، بدون اجازه از دولت مستقر و 

قانونی آن کشور را عملی غیر مشروع می داند.

ترکیه از عملیات مشترک با ایران علیه شورشیان کرد خبر داد
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تایید محکومیت دو ایرانی متهم به عملیات تروریستی به ۱۵ سال زندان در کنیا
خارجه  وزارت  قاسمی سخنگوی  بهرام  گفته  به 
ایران، سفیر کنیا در تهران به دلیل تایید صدور 
در  دادگاهی  در  ایرانی  تبعه  دو  برای  حکمی 
سفیر  و  شده  احضار  خارجه  وزارت  به  نایروبی، 
ایران در آن کشور هم به تهران فراخوانده شده 
گفته،  ایسنا  خبرگزاری  به  قاسمی  آقای  است. 
صدور  به  نسبت  تهران  در  کنیا  سفیر  به  ایران 
این حکم ابراز ناخرسندی کرده و رای دادگاه را 

ناعادالنه اعالم کرده است.
بر اساس گزارشها از کنیا دادگاهی در این کشور 
عملیات  برای  برنامه ریزی  به  مظنون  ایرانی  دو 
کرده  محکوم  زندان  سال   ۱۵ به  را  تروریستی 
گفت:  همچنین  خارجه  وزارت  سخنگوی  است. 
طرف  به  خارجه  امور  وزارت  آفریقای  مدیرکل 
ایران  اسالمی  جمهوری  که  داد  اطالع  کنیایی 
تهران  به  مشورت  جهت  را  کنیا  در  خود  سفیر 
که  است  گفته  قاسمی  آقای  است.  فراخوانده 
در  گذشته  سال  ماه  بهمن  کنیا  عالی  دادگــاه 
رسیدگی مجدد به پرونده دو متهم مذکور، ضمن 
تبرئه آنان از اتهامات وارده، حکم آزادی هر دو 
قضائی  غیر  مداخالت  با  اما  کرد  صادر  را  نفر 

پلیس کنیا از اجرای حکم و بازگشت این دو نفر 
به ایران ممانعت کرد و روز جمعه گذشته دیوان 
نقض  را  کشور  آن  عالی  دادگاه  رأی  کنیا  عالی 

کرد و دو ایرانی را به زندان بازگرداند.
حکم دادگاه عالی کنیا

گزارش  اسفند   ۲۴ جمعه  روز  کنیا  رسانه های 
کردند که دادگاه عالی این کشور به دو مظنون 
عملیات تروریستی در این کشور حکم ۱۵ سال 

زندان داده است.
به گزارش سایت کنیایی »استار« هیات قضات 
دادگاه عالی این کشور در خصوص اتهامات احمد 
نرسیده  توافق  به  موسوی  منصور  و  ابوالفتحی 
بودند و ۲ قاضی از ۶ قاضی دادگاه عالی معتقد 
بودند که مدارک ارائه شده »بسیار ناکافی« است، 
با این حال با رای چهار قاضی موافق محکومیت 
حکم ۱۵ سال برای این دو شهروند ایران صادر 

شده است.
آقایان ابوالفتحی و موسوی پس از صدور حکم، 
تا  شده اند  فرستاده  »کامیتی«  امنیتی  زندان  به 
مدت زمان باقیمانده  حبس شان را گذارنده و پس 

از آن از کنیا اخراج شوند.

این دو نفر تا روز جمعه، ۵ سال در زندان های کنیا 
گذرانده بودند و با این احتساب اکنون بایستی ۱۰ 

سال دیگر در این کشور در زندان باشند.
ماجرا از چه قرار است؟

مرد  دو   )۲۰۱۲ ژوئن   ۲۶(۱۳۹۱ ماه  تیر  در 
ایرانی در کنیا به اتهام نگهداری مواد منفجره و 
برنامه ریزی برای ترتیب دادن آنچه که حمله ای 
با استفاده از این مواد خوانده شد، دستگیر شدند.

براساس کیفرخواست صادر شده توسط دادستانی 
کنیا، احمد ابوالفتحی و منصور موسوی در شهر 
منفجره  مواد  کیلوگرم   ۱۵ با  مومباسا  بندری 

بازداشت شده بودند.
قصد  نفر  دو  این  که  می گویند  قضایی  مقامات 
داشته اند حمله ای ترتیب دهند که می توانست 

آسیب های جانی شدیدی به بار آورد.
 ۶ تاریخ  در  موسوی  منصور  و  ابوالفتحی  احمد 
ماه مه ۲۰۱۳ به اتهام اقدام تروریستی در شهر 
مومباسا محکوم به حبس ابد شدند، اما این حکم 
کاهش  زندان  به ۱۵ سال  تجدیدنظر  دادگاه  در 
یافت و در سال ۲۰۱۸ دادگاهی حکم به آزادی 
کشور  این  عالی  دادگاه  آن  از  پس  و  داد  آنان 

برای بررسی این پرونده وارد عمل شد. مقام های 
قضایی کنیا در ۱۱ آذر ۱۳۹۵)اول دسامبر ۲۰۱۶( 
نام  به  دیگر  ایرانی  دوشهروند  دستگیری  از  نیز 
های نصراهلل ابراهیمی و عبدالحسین قلی صفایی 

خبردادند.
برای  ایرانی  دو  این  کنیایی  مقام های  گفته  به 
انجام »عملیات تروریستی« و پس از »مالقات با 
ابوالفتحی و منصور  ایرانی زندانی شده )احمد  دو 
همراهشان  تلفن  با  بازگشت  راه  در  و  موسوی( 
که  اتهامی  گرفتند«،  فیلم  اسرائیل  سفارت  از 
»از  را  نفر  دو  این  و  نپذیرفتند  ایرانی  مقامات 
وکالی رسمی دادگستری و اساتید دانشگاه که از 
سوی خانواده دو زندانی ایرانی به منظورپیگیری 
معرفی  بودند  رفته  کنیا  به  حقوقی«  مشاوره  و 

می کردند.
این دو نفر پس از یک هفته آزاد شدند.

بسیاری از مراکز تفریحی در بنادر کنیا متعلق به 
نظامی در سال  نیروهای شبه  است.  اسرائیلی ها 
آن  صاحب  که  را  مومباسا  نزدیک  هتلی   ۲۰۰۲
نفر   ۱۳ و  دادند  قرار  حمله  مورد  بود،  اسرائیلی 

را کشتند.

انـواع وام  NIF
Net International Finance 	انواع وام مسکن

وام مسکن تا 97 درصد	 
وام مستغالت تا 80 درصد	 
وام شخصی در یک ساعت 	 
وام اتومبیل )اگر خانه دارید بدون 	 

مدرک مالیاتی(
وام خرید مغازه و یا کلیه وسایل مغازه 	 
وام مسکن مخصوص کسانی که 	 

ورشکسته و یا دارای بد کردیت 
هستند ) تا 90 درصد بدون بیمه (

ReFinance با بهره کمتر	 

فرصت استثنایی
تا ۸۰ درصد وام برای خرید مسکن	 

تا ۷۵ درصد وام برای خرید امالک 	 
جتاری

بدون نیاز به ارائه مدارک مالیاتی

SYDNEY
Farhad Dalvand
3A, 98 Longueville Rd
Lane Cove NSW
Tel: 02 9420 2939
Tel: 02 9428 3055  
Fax: 02 9420 5010
Mobile: 0411 478 623
Mobile: 0411 309 666
Email: netifinance@optusnet.com.au

 برای اطالعات بیشتر با 
 فرهاد دالوند متاس 
حاصل منایید.  
تلفن متاس: 
0411478623

سرویس ما برای  وام های مسکن کامال  رایگان می باشد

AUSTRALIA

حمالت نیوزیلند؛ مرد افغان که 
با شجاعت خود از کشتار بیشتر جلوگیری کرد

پلیس هلند اعالم کرده است که یک مرد را که 
مظنون به کشتن سه نفر در جریان تیراندازی در 

شهر اوترخت است، دستگیر کرده است.
پلیس ضد ترور پیش از دستگیری این مظنون یک 
ساختمان را محاصره کرده بود و در جست وجوی 

مظنون عملیات گسترده ای را ترتیب داده بود.
پنج نفر دیگر در این حادثه که در یک تراموا رخ 
داد، زخمی شده اند و پلیس گفته که به نظر می آید 

این حمله تروریستی بوده است.
پیشتر پلیس اعالم کرده بود که به دنبال یک مرد 
۳۷ ساله به نام گوکمان تانس، متولد ترکیه است 
پلیس شهر  توییتر  از فرد مظنون در  و تصویری 

اوترخت منتشر کرده بود.
حادثه  محل  از  تیراندازی  از  بعد  مهاجم  فرد 

گریخته بود. 
مظنون  دستگیری  محل  درباره  اطالعاتی  پلیس 

ارائه نکرده است.
پلیس رفت و آمد در اطراف محل حادثه را ممنوع 
کرده و آمبوالنس ها و مأموران اورژانس در محل 
اگر  تا  خواست  مردم  از  پلیس  شده اند.  حاضر 

عکس یا فیلمی از این حادثه دارند، برای پلیس 
ارسال کنند.

درباره مظنون چه می دانیم؟
تیراندازی یک  نظر می رسد  به  پلیس گفت که 
هلندی  دادستان  یک  اما  باشد  تروریستی  حادثه 
عصر دوشنبه در کنفرانسی خبری گفت که حمله 

می تواند »دالیل خانوادگی« داشته باشد.
پلیس  برای  تانس  آقای  که  گفت  دادستان  این 

شناخته شده بود.
مارک روته نخست وزیر هلند گفت که کشور »از 
این حمله تکان خورده« و آن را »مایه تشویش 

عمیق« توصیف کرد.
شایعات  و  »سواالت  گفت:  هلند  وزیر  نخست 
این  باعث  که  هایی  انگیزه  دارد.  وجود  زیادی 

حمله شده معلوم نیست.«
عملیات  کننده  هماهنگ  البرسبرگ  ژاپ  پیتر 
خبری  کنفرانسی  در  هم  هلند  ضدتروریستی 
گفت: »ما نمی توانیم انگیزه تروریستی را مردود 

بدانیم.«

اطراف  در  امنیتی  تدابیر  تیراندازی  حادثه  پی  در 
و  ــدارس  م مساجد،  دولتی،  ساختمان های 
هلند  دولت  و  یافت  افزایش  هلند  فرودگاه های 
به  را  تروریستی  تهدید  سطح  ساعاتی  برای 
باالترین حد ممکن افزایش داد اما بعد از بازداشت 

مظنون بار دیگر آن را کاهش داد.
تیراندازی ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه به وقت محلی رخ 
اعزام  به محل حادثه  امداد  و سه هلی کوپتر  داد 

شدند.
حرکت  برنامه  اوترخت  نقل  و  حمل  مسئوالن 
تمام ترامواها و قطارهای شهر را بعد از حادثه لغو 
از قطارهای  بعضی  بعد حرکت  اما مدتی  کردند، 

شهری دوباره آغاز شد.

شاهدان عینی
یک شاهد عینی به رسانه های محلی گفت که 

»مردی دیوانه وار شروع به تیراندازی کرد.«
او  »ان  دولتی  شبکه  به  دیگر  عینی  شاهد  یک 
اس« هلند گفت که او بعد از توقف تراموا سعی 
کرد به یک زن زخمی کمک کند: »پشت سرم 

را نگاه کردم دیدم کسی پشت تراموا روی زمین 
بیرون  هایشان  ماشین  از  مردم  کشیده.  دراز 

آمدند... و سعی کردند او را بلند کنند.«
»من هم کمک کردم او را جابجا کنیم و بعد مرد 
مسلح را که به طرف ما می دوید دیدم، درحالی 
که سالحش را باال گرفته بود. شنیدم مردم فریاد 
دویدن  به  شروع  و  تیرانداز!‹  ›تیرانداز!  زنند  می 

کردم.«
بی سی  بی  به  کار محلی  و  صاحب یک کسب 
ترکی گفت که گوکمان تانس قبال در جمهوری 
چچن روسیه جنگیده بود. گروه های جهادی، از 
از  اسالمی(،  دولت  )گروه  داعش  متحدان  جمله 

دیرباز در این منطقه فعال بوده اند.
او به بی بی سی گفت: »او به خاطر ارتباط با [

داعش] دستگیر اما بعدا آزاد شد.«
اوترخت چهارمین شهر بزرگ هلند با حدود ۳۴۰ 

هزار نفر جمعیت است.
به  و  پایین  شهر  این  در  جنایت  و  جرم  آمار 
اعظم  بخش  مثل  گرم  سالح  با  قتل  خصوص 

هلند نادر است.

افراد  از  برخی  قهرمانی  و  شجاعت  داستان  
شهر  در  مسجد  دو  به  جمعه  روز  حمله  در  که 
کرایست چرچ نیوزیلند، باعث جلوگیری از کشتار 
شده  خبرساز  شدند،  مهاجم  دستگیری  و  بیشتر 
نمازگزاران  بر  مهاجمی  حمالت  این  در  است. 

شلیک کرد و در نتیجه پنجاه نفر کشته شدند.
می گوید  افغانستان  متولد  ساله،   ۴۸ عبدالعزیز، 
زمانی که داد و فریاد و صدای شلیک را شنید، 

در مسجد لینوود، هدف دوم مهاجم بوده است.
او وقتی فهمید به مسجد حمله شده، یک دستگاه 
پرداخت را که در آنجا بوده برداشته و به سمت 
به سمت  زمانی که مهاجم  است.  مهاجم دویده 
دیگری  اسلحه  برداشتن  برای  خود  خودروی 
سمت  به  را  پرداخت  ماشین  عبدالعزیز  می رود، 
خودرو  از  را  مهاجم سالحش  می کند.  پرتاب  او 
می کند  شلیک  عبدالعزیز  سمت  به  و  برمی دارد 
ولی او در میان ماشین ها خودش را پنهان می کند.

آمده  مسجد  این  به  فرزندش  چهار  با  عبدالعزیز 
او به سمت خودرو مهاجم می رود و تفنگ  بود. 
او را که آنجا بود برمی دارد. این همان اسلحه ای 
بوده است که گلوله هایش تمام شده بود و مهاجم 
آن را داخل خودرویش گذاشته بود. با این وجود 
عبدالعزیز به سمت مهاجم حرکت می کند و با او 
رو در رو می شود. عبدالعزیز به خبرگزاری رویترز 

گفت: وقتی مرا با تفنگ دید، اسلحه خودش را 
دور انداخت و به سمت خودرو حرکت کرد و من 
من  و  نشست  ماشینش  داخل  کردم...او  دنبالش 
او  کردم.  پرتاب  خودرویش  پنجره  به  را  اسلحه 

فقط دشنامم داد و حرکت کرد. 
خبرگزاری  به  لینوود  مسجد  امام  حلبی،  لطیف 
اسوشیتد پرس گفته است اگر عبدالعزیز دست به 

کار نمی شد، شمار کشته ها به مراتب بیشتر بود.
تعقیب  را  او  پلیس  دو  کرد  فرار  مهاجم  وقتی 
کردند و راه را بر خودروی او بستند و دستگیرش 

کردند.
برنتون ترنت، ۲۸ ساله، شهروند استرالیا که خود 
را طرفدار برتری نژاد سفید می خواند ظهر جمعه 
کرایست چرچ،  در  مسجد  دو  به  حمله  با  گذشته 
و  کشت  را  نفر   ۵۰ نیوزیلند  بزرگ  شهر  دومین 

بیش از ۴۰ نفر را مجروح کرد.
او با نصب دوربین به پیشانی خود این کشتار را 
زنده از فیسبوک پخش کرد و ۱۰ دقیقه قبل از 
آن هم با ارسال یک بیانیه مفصل به چندین مقام 
از جمله جاسیندا آردرن، نخست وزیر، قصد خود از 

این حمالت را تشریح کرد.
و  دارد  جمعیت  نفر  میلیون   ۴ حدود  نیوزیلند 
تنها حدود ۴۵ هزار مسلمان )کمی بیش از یک 

درصد( در این کشور زندگی می کنند.

جاسیندا آردرن، نخست وزیر این کشور روز گذشته 
ضمن دلجویی حضوری از جامعه مسلمانان شهر 
را  سالح  مالکیت  قوانین  گفت  کرایست چرچ 

اصالح خواهد کرد.
گرامی داشت  برای  مراسمی  نیوزیلند  سراسر  در 
قربانیان برگزار شده است. قربانیان از کشورهای 
مختلف از جمله افغانستان، اندونزی، بنگالدش، 

هند، پاکستان و سوریه بودند.

سه کشته در تیراندازی اوترخت؛ مظنون دستگیر شد

رسیده  قهرمانی  به  بارها  که  مسابقه  کبوتر  یک 
فروخته  یورو  هزار  و ۲۵۰  میلیون  یک  بهای  به 
شده است. حراجی پیپا این کبوتر به نام آرماندو 
تاریخ  در  دور  راه  پرواز  بلژیکی  کبوتر  بهترین  را 
توصیف کرد. این کبوتر همچنین لوئیس همیلتون 

کبوترها لقب گرفته است.
رکورد فروش یک کبوتر تا پیش از این ۳۷۶ هزار 
یورو بود. این کبوتر قهرمان که امسال پنج ساله 
می شود اکنون بازنشسته است و چند جوجه دارد.

بهشت  مخفف  پیپا  مدیر  گایزلبرخت  نیکالس 

بیش  به  مزایده  که  لحظاتی  مورد  در  کبوترها 
بی سی گفت:  بی  به  رسید  میلیون دالر  از یک 
انگار  بود   عجیبی  احساس  بود،  عجیبی  لحظه 
توی این دنیا نبودیم. در رویا هم نمی دیدیم که 
چنین قیمتی پیشنهاد شود. ما امیدوار بودیم کبوتر 
۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار یورو فروش برود و حتی رقم 

۶۰۰ هزار یورو برایمان رویایی بود.
او گفت که دو خریدار از چین درگیر یک رقابت 
شدند و قیمت را ظرف یک ساعت از ۵۳۲ هزار 

یورو به یک میلیون و ۲۵۰ هزار یورو رساندند.

گفت  باید  نتیجه  این  درک  برای  گوید  می  او 
که بهای معمول برای یک کبوتر مسابقه حدود 

۲۵۰۰ یورو است.
اما آرماندو یک کبوتر عادی نیست. او در هر سه 
کبوتر  یعنی  اش  ای  حرفه  زندگی  آخر  مسابقه 
به  آنگولم  و   ۲۰۱۹ کبوترها  المپیاد   ،۲۰۱۸ آس 
قهرمانی رسید. هرچند روزهای شرکت آرماندو در 
گایزلبرخت می  آقای  پایان رسیده،  به  رقابت ها 
تا سن ده  توانند  گوید که کبورهای مسابقه می 
سالگی جوجه دار شوند و تا ۲۰ سال زندگی کنند.

کبوتر مسابقه یک میلیون و ۲۵۰ هزار یورو فروش رفت
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در جایی که معیار سود پولی تا اعماق رگ و پی سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری های دولتی و خصوصی 
رسوخ کرده است، دست یابی به هدف های شش گانه راه آهن )سرعت، رفاه، ایمنی، افزایش خطوط، 

افزایش ابنیه، افزایش واگن و لکوموتیو( نیز تضمین نمی شود. این نارسایی خود عامل بازدارنده سخت 
و سنگینی بر سر راه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور به حساب می آید ...

به گونه ای دقیق و مشخص می دانیم این شبکه 
فعلی راه آهن ایران حاصل رشد و گسترش هشتاد 
ساله ی فعالیتی است که در دوره ی حکومت رضا 
شاه در سال ۱٣۰۶ آغاز شد و در سال ۱٣۱۷ به 
خطوط  طول   ۱٣۱۷ سال  در  رسید.  بهره برداری 
و  زیرسازی  و  ریل  بود.  کیلومتر  آهن ۱۵۹۰  راه 
ابنیه ی فنی، ایستگاه ها و البته تمام لکوموتیوها و 
واگن های آن زمان حتی از زمان خود نیز عقب تر 
هستند.  قدیمی  کاماًل  امروز  آن  بقایای  و  بودند 
ساختمان  و  معماری  از  جلوه هایی  وصف  این  با 
آن حضور  در  و محکم  مقاوم  و  سازی درخشان 
دارند که چند نمونه آن عبارت اند از ایستگاه ها و 
از جمله ایستگاه راه آهن تهران واقع در میدان راه 
آهن - که گشاینده بخشی از جهت توسعه شهر 
شد - پل ها و گذرگاه های کوهستانی از جمله پل 

بلند و سرسخت گدوک در استان مازندران.

نازی  دولت  فنی  یاری  با  زمان  آن  در  آهن  راه 
آلمان و بر اساس یک الگوی اقتصادی بسیار مفید 
در چهارچوب روش برنامه ریزی و نظارت احداث 
شد. این الگو عبارت بود از اخذ عوارض از مصرف 
به  پیش  دهه ی  چند  از  که  شکر  و  قند  و  چای 
نه  گرچه   - اساسی  و  پر مصرف  بسیار  کاالهایی 
تقاضای کل  چنان که  بود،  تبدیل شده   - حیاتی 
برای آن ها می توانست باال رفتن قیمت به خاطر 
آن عوارض را )۲ ریال برای ٣ کیلو قند و شکر 
کند.  تحمل  چای(،  کیلو   ٣ هر  برای  ریال   ۶ و 
درآمد حاصل از اجرای سیاست تعرفه ای، استفاده 
عزم  و  انگلستان  و  آلمان  بین  رقابت  فرصت  از 
هم  دست  به  دست  وقت  دولت  سیاسی  محکم 
فاصله ۱۱ سال ساخته  راه آهن در  این  تا  دادند 
با  اما  بود  زیاد  گرچه  زمانی  فاصله ی  این  شود. 
چندان  موجود  فنی  و  اجتماعی  شرایط  به  توجه 
ایجاد  ساخت  اراده ی  در  خللی  و  نبود  زیاد  هم 
در  حتی  که  موفق  الگوی  این   -۱ نمی کرد. 
دوره ی حکومت ها و جنبش های نسبتًا مستقل و 
آزادی خواهانه  و  استقالل طلبانه  و  ملی  حکومت 
بود  توجه  طرف  معتبر  الگوی  یک  به عنوان  نیز 

دیگر هرگز تکرار نشد.
طول خطوط راه آهن در سال ۱٣٣۵ یعنی تا ۱٨ 
سال بعد به کندی رشد کرد و با ۱۷۰۰ کیلومتر 
افزایش در این سال به ٣٣۰۰ کیلومتر )دو برابر( 
ایران درگیر  اقتصاد  این دوره جامعه و  رسید. در 
جنگ و مداخله سیاسی و نظامی بعد از جنگ دوم 
در  اما  بود؛  داخلی  سیاسی  بحران های  و  جهانی 
 ۲۰ فاصله ی  در  یعنی   ۱٣۵۵ تا   ۱٣٣۵ فاصله ی 
سال بعدی توسعه راه آهن با کندی بیشتری گام 
 ۱٣۵۵ سال  در  آهن  راه  خطوط  طول  برداشت. 
 ۱۲۰۰ با  شاهنشاهی(  رژیم  تغییر  )درآستانه ی 
کیلومتر افزایش به ۴۵۰۰ کیلومتر رسید که بیشتر 
آن نیز در فاصله های ۱٣۴۵ تا ۱٣۵۰ احداث شده 

بود.

نخستین خط راه آهن، یعنی خط شمال - جنوب 
شاهپور  بندر  به  خطی  بندرامام  یا  شاهپور  )بندر 
که  آلمان  یاری  با  گرچه  فعلی(  ترکمن  بندر  یا 
و  نظامی  و  رقابت جدی سیاسی  انگلستان در  با 
اساسًا  آن  کاربری  اما  شد؛  ساخته  بود  اقتصادی 
سرمایه  تحرک  و  انباشت  جهت  در  کاماًل(  )نه 
جنوب  ورودی  تجاری  مبدأ  زیرا  بود  استعماری 
متصل  کشور  شمال  به  را  خرمشهر  ویژه  به 
می کرد. این راه آهن در پایان جنگ دوم جهانی 
تا  زیرا مسیری شد  یافت  اشتهار  پیروزی  پل  به 
پشتیبانی های استراتژیک متفقین بتواند به پشت 
جبهه های نبرد شوروی با آلمان نازی برسد )که 
در حدود  دادن  با  اتحاد شوروی  آن  نتیجه ی  در 
۲۰ میلیون کشته توانست ارتش نازی را تار و مار 

کند و جلوی مصیبت جهانی فاشیسم را بگیرد(.

بعدی،  محور اصلی پیشرفت و توسعه در مرحله 
تا  ترکیه(  مرز  )و  تبریز  از  غرب،   - شرق  مسیر 
داخل  به  را  اروپا  اقتصاد  توانست  که  بود  مشهد 
ایران و به آن سوی مرزهای شرقی مرتبط سازد 
و همواره با مسیر پیشین افزایش قابل توجهی را 
در جا به جایی بار و مسافر موجب شود. در این 
مسیر راه آهن مشهد - گرمسار در ۱٣۱۶ آغاز و 
در ۱٣۲۰ تمام شد. فاصله ی خط آهن گرمسار تا 

از  اما احداث راه آهن  شاهرود ٣۱۵ کیلومتر بود 
از  بعد  بعد، به دلیل بی ثباتی سیاسی  شاهرود به 
جنگ، در سال ۱٣۲۶ آغاز و در سال ۱٣٣۵ خاتمه 
یافت. تا سال ۱٣۵۵ به جز دو محور اصلی شرقی 
- غربی و شمالی - جنوبی، البته محورهای دیگر 
نیز ساخته شدند و فعالیت حمل بار و جا به جایی 
مسافر را بر عهده گرفتند، عمده ترین آن ها مسیر 
کردن  خطه  دو  نیز  و  یزد  و  اصفهان  به  تهران 

بخش هایی از خطوط اصلی بود.

محور اصلی دیگر راه آهن بافق - بندرعباس به 
و  اهمیت  وجود  با  که  بود  کیلومتر   ۱۰۷۷ طول 
بسیار  تأنی  با  داشت  که  زیادی  اقتصادی  نقش 
زیاد و غیرعادی در مدت تقریبًا ۱٣ سال )عماًل از 
۱٣۶٨ تا ۱٣۷٣( احداث شد. این مسیر اصلی ترین 
)مجتمع  بندرعباس  یعنی  کشور  ورودی  مبدأ 
پس  سال های  در  که  را  رجایی(  شهید  بندری 
امام(  )بندر  بندر شاهپور  رشد  با  از ۱٣۵۰ همراه 
بود، به مرکز کشور  بندر خرمشهر شده  جانشین 
)از طریق بافق به اصفهان و تهران و نیز به طبس 
و مشهد( متصل می کرد. همه این خطوط بخش 
به  و  وابسته  توسعه ی  به  را  خود  خدمات  اعظم 
تسهیل واردات از طریق درآمدهای نفتی می دادند 

و نه به توسعه همگانی مستقل و رشد درون زا.

از سال ۱٣۵۷، یعنی از زمان تغییر رژیم تا سال 
۱٣۷۰، خطوط راه آهن از ۴۵۰۰ کیلومتر به ۴٨۵۰ 
کیلومتر رسید؛ اما در سال ۱٣۷۵ به ۵۶۰۰ و در 
سال ۱٣٨۰ به ۷۱۶۰ و در سال ۱٣٨۱ به ٨۶۰۰ و 
در سال ۱٣۹۰ به نزدیک ۱۰۰۰۰ کیلومتر افزایش 
یافت. بیشترین سهم در دهه ی ۷۰ و ٨۰ به راه 
آهن بافق - بندر عباس و بافق - مشهد )۱٣٨۰ 
- ۱٣٨۴( تعلق داشت. در سال های بعدخط آهن 
اصفهان - شیراز و نیز مسیرهای جدید کرمان و 
یزد و اصفهان به مشهد احداث شدند. از ۱٣۶٨ به 
بعد دو خطه کردن و برقی کردن برخی از مسیرها 
)از جمله تهران - مشهد بافق - بندر عباس، قم 
- تهران و اهواز - بندر امام( به تدریج آغاز شد و 
اما در دهه ی هشتاد بود که شتاب بیشتری یافت.

در مجموع، از شروع حکومت جمهوری اسالمی 
تا پایان سال ۱٣۹۶ در حدود ۹۰۰۰ کیلومتر خط 
آهن احداث شد )که با افزودن ۴۵۰۰ کیلومتر خط 
آهن احداث شده پیش از جمهوری اسالمی( جمعًا 
در  آهن  کیلومتر می رسد. خط  به حدود ۱٣۰۰۰ 
اسالمی شامل محورهای جدید،  دوره جمهوری 
محورهای اصلی دوم و سوم )خطوط راه آهن به 
موازات خطوط آهن اصلی از پیش موجود( خطوط 
می شود.  اندک خطوط صنعتی  مقدار  به  مانوری 
برای دقت بیشتر توجه داشته باشیم که بنا به آمار 
 ۱۰۵۰۰ حدود  در  چیزی   ۱٣۹۴ سال  در  رسمی 
بود.  احداث شده  ایران  در  ریلی  کیلومتر خطوط 
به جز آن در حدود ۱۹۰۰ کیلومتر خطوط مانوری 
حدود  در  و  قطار  موقعیت  و  مسیر  تغییر  برای 
تجاری  و  صنعتی  خطوط  نیز  کیلومتر   ۱۰۲۰
تولیدی و تجاری در  فعالیت  برای  )خطوط ویژه 

محوطه های خاص( وجود داشت. بنابراین در آغاز 
حدود  در   )۱٣۹۶ )فروردین  ایران  ششم  برنامه 
۱٣۵۰۰ کیلومتر خط آهن داشت که بسیار کمتر 
نیاز  از  برنامه های پیشین و بسیار کمتر  از هدف 
کشور بود. نارسایی ها شامل خطوط راه آهن برای 
تجاری   - صنعتی  خطوط  و  مسافر  و  بار  حمل 
می شد و از ناکارآمدی و کم توسعه گی عمومی 

سرچشمه می گرفت.

در دهه ی ۱٣۷۰ یعنی پس از پایان جنگ ایران و 
عراق، راه آهن اهمیت خود را در زمینه ی حمل بار 
و جا به جایی مسافر در متن سیاست های تعدیل 
یک  متن  در  نه  و  داد  نشان  نولیبرالی  ساختاری 
توسعه  برای  برنامه ای  پیگیر  و  سنجیده  راهبرد 
راه   ۱٣۶۹ در  که  بود  راستا  همان  در  همگانی. 
آهن دولتی کشور به شرکت سهامی خاص تبدیل 
خصوصی سازی  و  سودجویی  برای  کوشش  و 
آغاز شد. این کوشش جای قیمت گذاری، توسعه 
همگانی  توسعه  معیار  با  کارآمد  خدمت رسانی  و 
ساله   ٣۰ تقریبًا  سیاست  این  نتیجه ی  گرفت.  را 
نارسایی کمی و ناکارآمد کیفی در راه آهن کشور 
برنامه های  در  اعالم شده  است. هدف های  بوده 
بوده اند  نیافتنی  دست  و  ناواقع گرا  ششم  تا  اول 
توسعه  طرح  و  هدف ها  این  میان  پیوندی  و 
رشد کمی  با وجود  است.  نداشته  وجود  همگانی 
)البته ناکافی و کند( و با وجود اصرار دولت برای 
در خدمت  راه آهن  پولی  معیار سود  کردن  حاکم 
توسعه ی  به  و  نگرفت  قرار  اقتصادی  توسعه 
نرساند.  چندانی  یاری  اجتماعی  رفاه  و  همگانی 
میدان  به  پا  عرصه  این  در  که  بخش خصوصی 
گذاشت، خود با تنگناها و مقررات بازدارنده رو به 
رشد و انگیزه هایش را به نفع فعالیت های تجاری 
و رانت زا از دست داد. در فاصله ی ۱٣۷۵ تا ۱٣٨۰ 
ساالنه بیش از ٣۰۰ کیلومتر راه آهن احداث شد. 
و   ۹۰ تا   ٨۵ و   ٨۵ تا   ٨۰ فاصله ی  در  رقم  این 
و   ۲٨۷ به  ترتیب  به  و  یافت  کاهش   ۹۵ تا   ۹۰
و  واگن ها  نوسازی  رسید.  کیلومتر   ۱۱۶ و   ۲٨۱
دولتی  و بخش  نداشت  را  لکوموتیوها رشد الزم 
نیاورد  دست  به  زمینه  این  در  موفقیتی  چندان 
قطعات  ساخت  در  که  هم  خصوصی  بخش  و 
واگن و لکوموتیو مهارت و توانایی نسبی داشت 
به صنایع  تأثیر سیاست های مربوطه  خود، تحت 

واردات، کم اثر و کم توان شد.

از زمان پایان جنگ تا کنون انباشت سرمایه در 
اقتصاد عمدتًا مبتنی بر درآمدهای نفتی بوده در 
فعالیت های  و  شهری  سازِی  ساختمان  بخش 
تجاری و پولی و مالی و بانکی فعال شده است. 
روال انباشت به گونه ای بوده است که انگیزه ای 
برای توسعه راه آهن و اساسًا ساختار حمل و نقل 
و  ماندگار  توسعه  با  پیوند  در  که  آن سان  کشور، 
پایدار صنعتی باشد، باقی نگذاشته است. عالقه ی 
وافر و دائمی دولت به دعوت از بخش خصوصی 
نمی توانست  راه آهن همانند رشته های دیگر  در 
این بخش را از فعالیت در رشته های پولی و مالی 
و مستغالت و احتکار باز دارد. بخش خصوصی ای 

که از بوروکراسی و ساختار حکومتی بیرون آمده 
بوده  برخوردار  هم  زیادی  سیاسی  قدرت  از  و 
به مسیرهایی که دولت ها اعالم می کردند  است 
دلیل  به  خودشان،  دولت ها  بسا  چه  و  نمی رفتند 
منافع اقتصادی خاص و ماهیت طبقاتی، به این 

مسیرها باور نداشتند.
و  جا  همه  در  خصوصی  بخش  گذاری  سرمایه 
و  نمی تواند  ریلی،  نقل  و  حمل  در  ما  بحث  در 
نباید زمین های عمومی و زیرساخت های ریلی را 
عمومی  دارایی های  درآورد.  خود  مالکیت  تحت 
عمومی  اراده  درآمده اند  خصوصی  تملک  به  که 
را نیز به نفع انحصار سرمایه مصادره کرده اند. اما 
تحت  عمومی  منابع  حفظ  با  که  اقتصادهایی  در 
فعالیت ها  برای  و  همگانی  و  اجتماعی  مالکیت 
هستند.  قائل  فرصت  خصوصی،  ابتکارهای  و 
و  بهره برداری  متوجه  خصوصی  سرمایه گذاری 
تولید است و نه مالکیت زیرساخت ها و منابع ملی 
و نه متوجه قله های استراتژیک اقتصادی که باید 
قرار  برنامه ای  نظام  بهره برداری  و  نظارت  تحت 
گیرند. بهره برداری از خطوط ریلی و تولید قطعات 
و مونتاژ لکوموتیو و واگن توسط بخش خصوصی 
فعالیت  برای  فرصتی  چندان  ایران  در  کنون  تا 
تجربه های  گواهی  به  که  حالی  در  نیافته اند. 
زیادی  مهارت های  و  انسانی  نیروی  شده  تثبیت 
فعالیت  به  کارآمدی  با  می توانند  که  دارند  وجود 
عین  در  کنند.  پر  را  موجود  خالء  و  دهند  ادامه 
تا  زیرساخت ها  در  دولتی  سرمایه گذاری  حال 
تمام  خود  منطقی  حد  از  پرهزینه تر  بسیار  کنون 
شده اند. رانت و سوء استفاده نیز در کار بوده است. 
ناکارآمدی و بی کیفیتی های زیادی در حوزه های 
ابنیه ی  سرمایه گذاریی های راه آهن، شامل ریل، 
فنی و خرید و راه اندازی لوکوموتیوها و واگن های 
باری و مسافرتی سر برآورده اند. راه آهن اصفهان 
نمونه ی  یک  به عنوان  می توان  را  شیراز   -
خرج  و  بی کیفیتی  استاندارد  از  خارج  ناکارآمد، 
نتایج بارهزینه ای  تراشی ناعادی مثال آورد. این 
در  می کنند،  تحمیل  جامعه  دوش  بر  را  زیادی 
حالی که راه آهن باید ابزاری برای رشد صنعتی و 
کشاورزی و برای توسعه و رفاه اجتماعی باشد به 

ضد آن تبدیل می  شود.

در حال حاضر ساالنه در حدود ٣۶ میلیون تن بار 
و ۲۴.۵ میلیون نفر مسافر توسط راه آهن حمل 
که همگی  لکوموتیو   ۵۰۰ می شوند.  جا  به  جا  و 
هم از انواع پیشرفته و صرفه مند نیستند، بر روی 
خطوط کارمی کنند. در سال ۱٣۹۶ کل بار جا به 
که ۱۰۰  بود  تن  میلیون  ایران ۵۰۰  در  جا شده 
میلیون تن آن از طریق ریل  انجام گرفت. در این 
نتوانسته  که  داد  نشان  کشور  آهن  راه  نیز  مورد 
است هم ابزار و عامل توسعه اقتصادی همه جانبه 
و هم نتیجه و هدف این توسعه باشد. در این مورد 
نیز در مقایسه با هدف های توسعه می بینم که از 
نظام برنامه ریزی جز نامی در صحنه اقتصاد باقی 

نمانده است.

و  سیستمی  جامع،  برنامه ریزی  نظام  اگــر 
دموکراتیک وجود داشته باشد که بیشترین بهره را 
از کارشناسی مستقل ببرد، می توان برای راه آهن 
کشور نیز با ۱۰۰۰۰ نیروی کار زیر برنامه هایی را 
مشخص کرد که از دانش و تخصص این نیروی 
کار و نیز نیروی کارشناسی خارج از نظام دولتی 

بهره مند شود.

اهمیت  ایران  در  که  آهن  راه  اصلی  راهبردهای 
زیر  شرح  به  بافته اند  رفاه  و  توسعه  برای  حیاتی 

هستند:
توزیع  و  زمان بندی  و  ابنیه  و  خطوط  افزایش   -
برنامه های  چهارچوب  در  آن  ساخت  جغرافیایی 
اغراق  از  پرهیز  و  ملی  اقتصاد  جامع  و  جدی 
با  معمواًل  که  نتایج  و  هدف ها  در  گویی ها 
هدف های سیاسی و سوء استفاده مطرح می شوند.

و  لوکوموتیو  و  واگن  و  داخلی  تولید  برنامه   -
قطعات به گونه ای که به اندازه ای مناسب در کنار 
واردات قرار گیرد و در مجموع توجیه اقتصادی - 
برنامه داشته باشد حتی اگر توجه اقتصادی سوء 

محور نداشته باشد.
زمان بندی  مرحله  چند  در  عمومی  نوسازی   -

شده به منظور افزایش ایمنی، افزایش سرعت و 
کاهش هزینه ی سوخت.

- احداث ایستگاه های جدید در شهرهای بزرگ 
به جز  بتواند  قطارها  با  سفر  نوع  که  نحوی  به 
سرعت و ایمنی از دسترسی های شهری برخوردار 
از  قابل توجهی  این مسافرت جای سهم  و  شود 

سفرهای پرخطر جاده ای را بگیرد.
تأثیرگذار،  و  توانمند  صنفی  تشکل های  ایجاد   -
تدوین  به  بتوانند  که  نادولتی  چه  دولتی  چه 
بهره برداری  و  احداث  نظام  به  و  برنامه  دقیق 
و  زیر فشار و سلطه ی دولت  از  و  برسانند  یاری 

قدرت های انحصاری اقتصادی بیرون بیایند.
- افزایش سهم بار ریلی در کشور و رسیدن به مرز 

سهم بهینه )با معیار کارآمدی عمومی اقتصاد(.
حمل  بخش  منطقی  و  سیستمی  دادن  پیوند   -
اجتماعی  خدمات  و  رفاه  توسعه  برنامه  و  نقل  و 

عادالنه.
منطقی  کیفی  و  کمی  توسعه  کالم  یک  در   -
تأمین  همانند  است  چیزی  آهن  راه  برنامه ای  و 
برنامه  باید در  پایدار در کشور که  انرژی پاک و 
و هدف های بلندمدت جای بگیرد و ماهیت ویژه 

اقتصاد ملی را بسازد.

بحث را مشخص تر کنیم: برابر برنامه ششم کشور 
ریلی،  شبکه  در  برنامه  این  پایان  در  است  قرار 
حمل بار ٣۰ درصد و جا به جایی مسافر ۲۰ درصد 
رشد کند و در هر دو مورد نیمی از این رشد بر 
عهده بخش خصوصی باشد. اما شرایط اقتصادی 
واقعی، یعنی رکود و تحریم و محدودیت هایی که 
نرخ فزآینده ارز تحمیل می کنند، فقط توانسته اند 
اما  آورند  فراهم  ریلی  رشد  برای  بیشتری  موانع 
اساسًا توسعه خط آهن در برنامه ها و سیاست های 
منطقی  اولویت  حتی  و  باال  اولویت  از  اقتصادی 
در اقتصاد برخوردار نیست. به عنوان مثال بودجه 
 ۴۰ ریلی  نقل  و  حمل  برابر  سهم   ۱٣۹۷ سال 
درصد کاهش نشان می دهد که در عمل تا پایان 

سال ممکن است بیش از این هم باشد. با کاهش 
بودجه چه برنامه ای و چه ناخواسته کارهای ریلی 
در دست انجام )خط های مراغه ارومیه، شلمچه- 
ریل  کیلومتر   ٣۴۰۰ و  رشت  قزوین-  امام،  بندر 
در دست مطالعه( می تواند با کندی بیشتری هم 

روبرو شود.
از  ریلی  شبکه  کل  است  قرار  ششم  برنامه  در 
 ۲۵۰۰۰ به   ۱٣۹۶ سال  در  کیلومتر   ۱٣۰۰۰
است  قرار  یابد.  افزایش  برنامه  پایان  در  کیلومتر 
تعداد جا به جایی بار به ۱۹۵ میلیون تن برسد که 
این به معنای ۴۵ تا ۵۰ درصد رشد ساالنه است. 
پاداش هایی  حتی  هدف  این  به  دستیابی  برای 
به صورت کاهش حق دسترسی برای شرکت هایی 
از این هدف  با توجه به سهم خود به بیشتر  که 
)باالتر از ۱.۵ برابر این هدف( دست می یابند در 
نظر گرفته شده است. که من به تأثیرگذاری آن 
این  در  نیز  مسافران  شمار  نیستم،  بین  خوش 

برنامه باید از رشد جدی برخوردار باشند.

خیال نکنیم که راه آهن می تواند به خودی خود 
از ایمنی کامل برخوردار باشد. شمار تصادف ها و 
سوانح بسیار هولناک که جان انسان های زیادی 
را گرفته و خسارت های سنگین به بار آورده است 
به ما یادآور می شوند که افزایش ایمنی و بهبود 
باید  آموزش  و  نظارت  و  مدیریت  فنی،  کیفیت 
به طور جدی در دستور کار توسعه ی راه آهن قرار 

بگیرد.

این  همه ی  که  است  این  من  بینی  پیش  اما 
هدف ها با توجه به تجربه سال ۱٣۹۶ و با توجه 
این  می مانند.  ناکام  واقعی  شرایط  و  امکانات  به 
ناکامی ها امری جزئی نیستند زیرا به کلیت توسعه 
همگانی مربوط می شوند. در علت یابی ناکامی ها 
نمی توان فقط به تأثیر بحران )رکود به اضافه ی 
موجب  که  تحریم  بار  سنگین  فشار  و  تــورم( 
کاهش شدید منابع ارزی می شوند، اکتفا کرد. در 

واقع اولویت نداشتن توسعه شبکه ریلی، اولویت 
نداشتن افزایش سرعت متوسط قطارها و اولویت 
نداشتن احداث ایستگاه ها و ابنیه ی فنی خودشان 
سمت  به  سرمایه  انباشت  عمومی  گرایش  از 
رشته های مستغالت و مالی ناشی می شوند. نظم 
برنامه ریزی در کل کشور  پیوند سیستمی بین  و 
نقل  و  حمل  شامل  نقل  و  حمل  برنامه ریزی  و 
ریلی وجود ندارد. اساسًا نظام برنامه ریزی سال به 
سال کم رنگ تر می شود و به محاق می رود. توجه 
داشته باشیم که حمل و نقل بار از مسیر ریلی در 
با شبکه ی تولید و مصرف است و دارای  ارتباط 
موازین و شاخص هایی است که خودشان باید با 
دقت بیشتری محاسبه و سنجیده شوند. افزایش 
رفاهی  معیار  با  باید  مسافران  جایی  به  جا  آمار 
بالخیزترین  بالی  از  مسافران  جان  نجات  و 
تا   ۲۵ ساالنه  که  کشور  این  در  دنیا  جاده های 
ارزیابی  و  سنجیده  می گیرد،  قربانی  هزار   ٣۰
اعماق  تا  پولی  اما در جایی که معیار سود  شود. 
رگ و پی سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری های 
دولتی و خصوصی رسوخ کرده است، دست یابی 
رفاه،  )سرعت،  آهن  راه  شش گانه  هدف های  به 
افزایش  ابنیه،  افزایش  خطوط،  افزایش  ایمنی، 
این  نمی شود.  تضمین  نیز  لکوموتیو(  و  واگن 
سنگینی  و  سخت  بازدارنده  عامل  خود  نارسایی 
بر سر راه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

این کشور به حساب می آید.

زیرنویس
احداث  برای  بواتال  بلژیکی  فعالیت شرکت  یعنی  ۱- سوابق دیگر 
راه آهن بین تهران )حوالی مولوی شرقی( و حضرت عبدالعظیم به 
طول ٨ کیلومتر، راه آهن محمود آباد تهران از طریق آمل با یک 
لوکوموتیو و یک واگن به همت حاج محمد حسین امین الضرب که 
تقریبًا یگانه صاحب کار اقتصادی آن زمان و بسیار فعال و پر حضور 
بود - قرار داد ساخت راه آهن جلفا - تبریز )صوفیان و شرفخانه( 
در ۱۲۹۱ و باالخره راه آهن میرجاوه - زاهدان در ۱۲۹٨ در تاریخ 
راه آهن کشور ثبت است اما پیشینه ی واقعی برای راه آهن فعلی 

به حساب نمی آید.

قطارهای ناراهوار بر ریل های نابراه 

سعید توفیقی

مرور ۹۷؛ سالی که اقتصاد ایران را تکان داد
نظر  از  سال ها  پرخبرترین  از  یکی   ۱٣۹۷ سال 
این سال   بود. در  ایران  اقتصادی در  اخبار  حجم 
چند  و مصرفی  خوراکی  اقالم  از  بسیاری  قیمت 
برابر شد و نرخ تورم که تا خرداد ماه بنابر اعالم 
منابع رسمی تک رقمی مانده بود، از تیر ماه دو 

رقمی اعالم شد.
آخرین آماری که بانک مرکزی درباره تورم منتشر 
کرده به آبان ماه برمی گردد که ۱٨.۴ درصد اعالم 
مرکزی  بانک  که  است  ماه  چهار  حدود  و  شده 
گزارش جدیدی در این باره منتشر نکرده؛ هر چند 
مرکز آمار نرخ تورم اسفند ۹۷ نسبت به همین ماه 
اعالم کرده  باالی ۴۲ درصد  را  در سال گذشته 

است.
افزایش قیمت کاالها در سال جاری سبد معیشتی 
خانوارهای ایرانی را به شدت تحت تاثیر قرار داد. 
درباره  بحث  هنوز  که  بنزین  قیمت  ماندن  ثابت 
اقتصادی  آن در جریان است باعث شد وضعیت 

وخیم تر نشود.

ارز
نیمه اول سال جاری یکی از پرتالطم ترین دوران 
در بازار ارز بود. افزایش قیمت ارز که از دی ماه 
سال پیش و همزمان با اعتراضات خیابانی شروع 
حرکت  به  جدید  سال  در  بود  کرده  افزایش  به 

صعودی خود ادامه داد.
هزار   ۵ حدود  با  فروردین  اوایل  در  آمریکا  دالر 
دوم  نیمه  در  و  کرد  شروع  را  خود  کار  تومان 
فروردین و بعد از تعطیالت نوروزی به مرز شش 
هزار تومان رسید و در بعضی روزها در بازار کم 

یاب یا نایاب شد.
همزمان با افزایش نرخ ارز، فضای مراکز فروش 

ارز نظیر خیابان فردوسی امنیتی شد.
اسحاق جهانگیری،  اعالم  با  فروردین  بیستم  در 

صورت  به  دالر  ایران  جمهوری  رییس  معاون 
دستوری تک نرخی شد و رسما دالر ۴۲۰۰ تومانی 
معرفی شد؛ دولت اعالم کرد هر نوع دالر به غیر 

از این قیمت را به رسمیت نمی شناسد.
احتمال  ارز نگرانی ها درباره  افزایش قیمت  علت 
خروج آمریکا از توافق هسته ای با ایران و تبعات 
نهایت  در  بود که  ایران  اقتصاد  برای  این خروج 
ماه خروج کشورش  اردیبهشت  در  ترامپ  دونالد 
صعود  به  دالر  قیمت  و  کرد  اعالم  را  برجام  از 

ادامه داد.
اوج قیمت دالر به مهر ماه بازمی گردد که به نوعی 
دالر قیمت نداشت و تا مرز بیست هزار تومان هم 
پیش رفت؛ در بعضی از روزهای مهر ماه، قیمت 

این ارز روزانه تا هزار تومان باال می رفت.
و  کرد  کاهش  به  شروع  ارز  قیمت  ماه  مهر  از 
لوایح  تصویب  عدم  یا  تصویب  نظیر  خبرهایی 
و  ساز  راه اندازی  همچنین  و  پولشویی  با  مرتبط 
کار مالی اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریم های 
آمریکا به همراه سیاست های جدید بانک مرکزی 

در نوسان قیمتها موثر بود.
هزار  ده  به  در صرافی ها  دالر  قیمت  ماه  آذر  در 
با نزدیک شدن  بعد  تومان هم رسید ولی مدتی 
به ماههای پایانی سال تا نزدیکی ۱۴ هزار تومان 

باال رفت.
افزایش بی سابقه قیمت  از منتقدان دولت  بعضی 
دولت  به  را  آن  فروکش سریع  آن  از  و پس  ارز 
کاهش  با  دولت  آنها  گفته  به  می دهند؛  نسبت 
عرضه قیمت ارز را تعمدی باال برد تا از این راه 
درآمد ریالی داشته باشد؛ ادعایی که حسن روحانی 

و مقام های دولتی بارها آن را رد کرده اند.
تالطم شدید ارزی در سال ۱٣۹۷ تبعات بسیاری 
برای اقتصاد ایران داشت و کمتر بخشی از اقتصاد 
ایران را می توان یافت که از آن متاثر نشده باشد.

تاثیر  تحت  شدت  به  ارز  که  بازارهایی  از  یکی 
قرار داد، بازار تلفن همراه بود که به دلیل نوسان 
لحظه ای قیمت ها فروشندگان موبایل برای مدتی 
از خرید و فروش خودداری می کردند چون احتمال 
آن وجود داشت با افزایش نرخ دالر مجبور شوند 
همان جنس را با قیمت باالتر بخرند؛ این وضعیت 
موبایل  اعتراض  و  مغازه ها  بستن  به  مواردی  در 

فروشان هم منجر شد.
ایران در مواردی  این صنف در بعضی شهرهای 
به طرح »رجیستری« یا ثبت گوشی هم اعتراض 

کردند.

سکه
که  سالی  در  ایران  بازار  در  ارز  قیمت  رفتن  باال 
گذشت باعث شد عده زیادی از شهروندان ایرانی 
برای فرار از کاهش ارزش ریال، سرمایه  های خود 
تا  بازارهای موازی نظیر سکه، خودرو و  را روانه 

حد کمتری مسکن کنند.
و  ارز  قیمت  افزایش  موازات  به  دلیل  همین  به 
امنیتی شدن این بازار ، تقاضا برای خرید طال و 

سکه هم باال رفت.
یکی از تبعات این افزایش تقاضا، رونق موسساتی 
جا  به  آن  نتیجه  که  بود  ثامن«  »سکه  نظیر 

گذاشتن تعداد زیادی مالباخته بود.
قیمت سکه طرح جدید )امامی( در فروردین ماه 
که  بود  تومان  هزار   ۶۰۰ و  میلیون  یک  حدود 
افزایش  ارز  نرخ  افزایش  موازات  به  آن  قیمت 

یافت.
بازار  در  سال  اول  نیمه  در  سکه  قیمت  افزایش 
ایران در حالی بود که قیمت طال در همین مدت 

در بازارهای جهانی رو به سقوط بود.
حدود  فروردین  اوایل  در  طال  اونس  هر  قیمت 
به ۱۲۰۰  ماه  مهر  اوایل  در  که  بود  دالر   ۱٣٣۶

در  طال  و  سکه  قیمت  همزمان  ولی  رسید  دالر 
بازار ایران باال می رفت.

در مهر ماه و زمانی که نرخ دالر به آستانه بیست 
 ۵ باالی  به  هم  سکه  قیمت  رسید،  تومان  هزار 
میلیون و صد هزار تومان رسید ولی بعدا فروکش 

کرد.
سکه  فروش  قیمت  کمترین  ماه  مهر  از  بعد  از 

حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده است.
در سال گذشته، بانک مرکزی در چند مرحله اقدام 
به پیش فروش و توزیع سکه کرد که این اقدام با 

استقبال گسترده ای رو به رو شد.
به عنوان مثال در تیر ماه تعداد کل سکه های ثبت 
نام شده در طرح پیش فروش بانک مرکزی حدود 
۷ میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه اعالم شد؛ که از این 
تعداد یک شهروند ٣۱ ساله ٣٨ هزار و ۲۵۰ سکه 

خرید ولی هویت او اعالم نشد.
افزایش قیمت سکه در ایران قربانی هم گرفت؛ 
یکی از آنها که اعدام شد وحید مظلومین بود که 

به او لقب سلطان سکه داده بودند.
از  اعالم کرد  تهران  دادستان  اعدام،  از  بعد  البته 

این فرد در زمان دستگیری سکه ای کشف نشد.
خودرو

با  بود.  طوفانی  گذشته  سال  در  هم  خودرو  بازار 
افزایش قیمت ارز و طال، عده ای سرمایه خود را 
ارزش  طریق  این  از  تا  کردند  خودرو  بازار  روانه 

دارایی های خود را حفظ کنند.
 ۱۱۱ پراید  که  می کرد  تصور  کسی  کمتر  شاید 
سه  و  بیست  حدود  ماه  فروردین  در  که  )سفید( 
به  سال  پایانی  ماه های  در  بود  تومان  میلیون 

باالی ۵۰ میلیون تومان برسد.
این افزایش قیمت البته به خودروهای تولید داخل 
بر  در  هم  را  خارجی  خودروهای  و  نبود  محدود 

می گرفت.

ایران،  با  ای  هسته  توافق  از  آمریکا  خروج  با 
بخشی از تحریم های پیشین این کشور از جمله 
مرداد  نیمه  از  ایران  خودروسازی  صنایع  تحریم 

امسال دوباره از سرگرفته شد.

جدی تر شدن تحریم ها علیه ایران، تامین قطعات 
و  کرد  سخت تر  را  داخلی  خودروسازان  برای 

مراودات مالی آنها با دنیای خارج هم تنگ شد.

در  )سفید(   ۱۱۱ پراید  قیمت  تغییرات 
بازار آزاد در سال ۱۳۹۷

کمبود قطعات خودرو و باال رفتن قیمت به دلیل 
باال رفتن قیمت ارز عمال باعث شد عرضه خودرو 
با قیمت های سابق برای خودروسازان میسر نباشد 

و تولید کاهش یافت.
این کاهش تولید به عدم تحویل خودروهای ثبت 
نام شده در زمان مقرر و در بعضی موارد افزایش 
قیمت  خودروهای ثبت نام شده در زمان تحویل 
انجامید که اعتراض گسترده مشتریان را هم در 

پی داشت.
به  ضرر  این  جبران  برای  خودروسازان  بعضی 
روش های جدیدی متوسل شدند، به عنوان مثال 
سایپا در خرداد ماه زه بغل پراید را آپشن اعالم 
تومان  هزار   ٣۷ باید  آن  برای  خریدار  که  کرد 

اضافی پرداخت می کرد.
گام دوم افزایش قیمت خودرو زمانی اتفاق افتاد 
که فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد افزایش یافت 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارائه مجوز به 
خودروسازان از آنها خواست خودروها را با قیمت 

۵ درصد کمتر از حاشیه بازار عرضه کنند.
تقاضای  میزان  از  البته  خودرو  قیمت  افزایش 

مشتریان برای خرید کم نکرد.
برای  خــریــداران  هجوم  آن،  اخیر  مــورد  در 
بود  حدی  به  شده  فــروش  پیش  خودروهای 
که  خودرو  ایران  محصوالت  فوری  فروش  که 
اینترنتی انجام می گرفت به دلیل ازدحام خریداران 
و محدودیت عرضه، ظرف نیم ساعت پایان یافت.

مرغ و گوشت
هر چند در سالی گذشت بیشتر کاالها دستخوش 
خوراکی  مواد  از  بعضی  ولی  شدند،  قیمت  تغییر 
قیمت  رشد  شدند.  خبرساز  دیگران  از  بیش 
تا کنون بی  از سال گذشته  نظیر موز  میوه هایی 

سابقه بوده است.
گوشت و مرغ اما به دلیل داشتن نقش اصلی در 

سبد غذایی ایرانیان، حکایت متفاوتی دارند.
قیمت  متوسط   ۱٣۹۷ سال  ماه  فروردین  اواخر 
به  نزدیک  استخوان  با  گوسفند  گوشت  کیلو  هر 
۴۹۰۰۰ تومان بود که در پایان سال به باالی صد 

هزار تومان رسید.
اخیر  ماه های  در  قرمز،  قیمت گوشت  افزایش  با 
صفهای طوالنی برای تهیه این کاال شکل گرفت.

ایران در حالی بود که  افزایش قیمت گوشت در 
که  است  اساسی  کاالهای  فهرست  در  کاال  این 
ارز دولتی برای واردات آن اختصاص یافته است.

افزایش قیمت گوشت دو دلیل عمده داشت؛ اول 
قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه که به دلیل 
باال رفتن قیمت ارز، قاچاقچیان از این راه به سود 
می رسند؛ یکی از تبعات این قاچاق کاهش عرضه 

دام در بازار داخلی بود.
دلیل دوم باال رفتن قیمت گوشت طی یک سال 
گذشته باال رفتن قیمت خوراک دام و سایر اقالم 

مرتبط با تغذیه دام بوده است.
ماه های  در  خصوص  به  هم  مرغ  گوشت  بازار 

پایانی سال شاهد تالطم بود.
شهر  مغازه های  در  مرغ  کیلو  هر  قیمت  متوسط 
تهران در اواخر فروردین حدود هشت هزار تومان 

بود که در اسفند ماه به ۱۷۰۰۰ تومان رسید.
رفتن  باال  مرغ،  قیمت  افزایش  دالیل  جمله  از 
نگهداری  هزینه های  افزایش  و  خوراک  قیمت 

بوده.
این در حالی است که در سال های اخیر افزایش 
قیمت گوشت باعث شده بود بر تعداد متقاضیان 

مرغ افزوده شود.

موسسات مالی اعتباری
خبر  که  بوده  روزی  کمتر  گذشت  که  سالی  در 

و  مالی  موسسات  مالباختگان  از  تصویری  یا 
شبکه های  و  رسانه ها  در  آنها  تجمع  و  اعتباری 
با  عموما  موسسات  این  نشود.  منتشر  اجتماعی 

ارائه سودهای باال مشتریان را جذب می کردند.
آرمان  شاندیز،  پدیده  کاسپین،  مالی  موسسات 
وحدت و فرشتگان فقط تعدادی از این نامهاست.

به  اعتماد  با  می گویند  مالباختگان  این  از  بعضی 
بانک  این موسسات )نظیر کاسپین( مجوز  اینکه 
کرده  سرمایه گذاری  آنها  در  داشته،  را  مرکزی 

بودند.
ماه  تیر  در  ایران  جمهور  رئیس  روحانی،  حسن 
گفت دولت مجبور شده ٣۰ هزار میلیارد تومان به 
مالباختگان موسسات مالی از خرانه پرداخت کند.

در سالی که گذشت به دلیل باال رفتن قیمت طال 
زمینه  همین  در  که  موسساتی  از  بعضی  و سکه 

فعال بودند هم به تعداد مالباختگان افزودند.
»سکه  به  می توان  موسسات  این  مهمترین  از 

ثامن« و »طالی شادی« اشاره کرد.
سرمایه گذاران  از  تعدادی   ، ماه  شهریور  اواسط 
از  برداشت  امکان  که  گفتند   ‹ ثامن  ›سکه 
موجودی حساب های خود را ندارند و پس از چند 
روز خبر خروج فرهاد زاهدی فر، مدیر این موسسه 
قضایی  مقام های  سوی  از  ایران  از  همسرش  و 

تایید شد.
یک هفته بعد، این دو در خارج از ایران دستگیر و 
به این کشور بازگردانده شدند؛ آقای زاهدی فرهم 
وثیقه  با  او  ولی همسر  است  بازداشت  در  اکنون 

آزاد شده است.
بنابر اعالم دادستانی تهران این پرونده سه هزار و 

دویست نفر شاکی دارد.
پرونده  »طالی شادی« هم یکی از سنگین ترین 
قضاییه  قوه  در  اقتصادی«  »مفاسد  پرونده های 
است که بنابر اعالم رسمی حدود ۴ هزار شاکی 
دارد. طلب شکات حدود ۲۵۰ میلیارد تومان است 
ولی اموال توقیف شده ۱۰۰ میلیارد تومان است و 

برای تسویه اموال کافی نیست.
میزان کلی طلب مالباختگان این موسسات دقیقا 
تسویه  طلبها  این  مواردی  در  و  نیست  مشخص 

شده است.
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امید منتظری

آیت اهلل خامنه  ای شرایط را برای دوران 
پس از خودش آماده می کند؟

در اجالسیه اخیر خبرگان رهبری، ابراهیم رئیسی 
که کمی پیش از آن رئیس قوه قضائیه شده بود، 
با تکیه زدن بر نایب رئیسی این نهاد، توجه ها را 
به خود جلب کرد. اما به نظر می رسد این مورد، 
ارشد  مقامات  گسترده   تغییرات  از  بخشی  تنها 

جمهوری اسالمی در یک سال اخیر است.
آیت اهلل  گذشته،  سال  اخیر  سال  سه  دو  در 
مقامات  از  شماری  ایران،  رهبر  خامنه ای،  علی 
تغییر  را  قضایی  و  لشکری  کشوری،  عالی رتبه  
به  سال ۱۳۹۷  نیمه  از  تغییرات  این  است؛  داده 

اوج خود رسید.

این عزل و نصب ها چه علتی دارد؟

آیا این تصمیمات واکنشی است به سالخوردگی 
آیا  اسالمی؟  جمهوری  کارگزاران  نخست  نسل 
واکنشی است به بحران های سیاسی- اقتصادی 
بحران  به  ایران  رهبر  نه  یا  اخیر؟  سال  یک 
جانشینی پس از خود می اندیشد و شرایط را برای 

دوران انتقال قدرت آماده می کند؟

پاسخ هر چه باشد، به نظر می رسد انتصاب های 
دستکم  که  پذیرفته  صورت  گونه ای  به  پیاپی، 
برای چهار- پنج سال آینده، نهادهای کلیدی و 
با  وضعیتی  در  سیاسی  نظر  از  رهبر،  امر  تحت 
ثبات یا به عبارتی از پیش تعیین شده، قرار گیرند.

تغییر یا جوان گرایی؟

تشخیص  مجمع  در  نصب ها  و  عزل  تازه ترین 
مصلحت نظام و شورای نگهبان رخ داد.

نصب های  و  عزل  از  برخی  علت  بتوان  شاید 
نسبت  سالخوردگی  بحران  به  را  نهاد  سه  این 
رهبر  به  نزدیک  و  کلیدی  داد؛ مرگ چهره های 
و یا سالخوردگی آنها. از جمله سالخوردگی محمد 
یزدی ۸۷ ساله و احمد جنتی ۹۲ ساله و همچنین 
مرگ محمود هاشمی شاهرودی و محمد مومن 

در چند ماهه اخیر.

در  هم  دیگری  تغییرات  اخیر  ماه های  در  اما 
جریان بوده است: تغییر دستکم ۹ تن از امامان 
جمعه چند شهر. آیت اهلل خامنه ای ابتدا، زمستان 
سال ۹۶ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
جواد  محمد  تقوی،  رضا  جای  به  و  داد  تغییر  را 

حاج  علی  اکبری را نصب کرد.

شورای  رئیس  تغییر  از  پس  خامنه ای  آیت اهلل 
گذشته،  چند  ظرف  جمعه،  ائمه  سیاستگذاری 
اهواز،  رشت،  زاهدان،  شهرهای  جمعه  امامان 
را  کرمان، شیراز، تبریز، ایالم، بیرجند و همدان 

نیز تغییر داده  است.

پس  زاهــدان  جمعه  امام  سلیمانی،  عباسعلی 
تغییر  لیست  یک  کرد  اعالم  برکناری اش  از 
آیت اهلل  دفتر  نظر  زیر  که  داد  امامان جمعه خبر 
خامنه ای تعیین شده است. او خود را اولین شهید 

جوان گرایی خواند.

امامان جمعه که  تغییر  دستکم در دو سه مورد، 
نمایندگی رهبر ایران را در آن شهر یا استان بر 
عهده دارند، با انتشار اخباری درباره فعالیت های 
اقتصادی آنها همزمان بود. اما شمار این تغییرات 

از چند امام جمعه حاشیه ساز فراتر رفت. 

حاج  جواد  محمد  انتخاب  از  پس  سال  یک 
شورای  رئیس  عنوان  به  ساله   ۵۵  علی  اکبری 
او  خامنه ای  آیت اهلل  جمعه،  ائمه  سیاست گذاری 
را به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. 
تغییر و تحول منصوبان و نمایندگان رهبر ایران 

به اینجا ختم نمی شود.

رئیس  خامنه ای،  آیت اهلل   ،۱۳۹۶ سالل  طول  در 

نمایندگان ولی فقیه  تبلیغات اسالمی و  سازمان 
چهره هایی  و  کرد  را عوض  دانشگاه  و  سپاه  در 

تازه بر سر کار آورد.

در میان نظامیان اما تاریخ برخی از این تغییرات 
چشمگیر به تابستان ۱۳۹۵ باز می گردد.

حسن  خامنه ای،  ــت اهلل  آی ســال،  آن  تیرماه 
فیروزآبادی را پس از ۲۷ سال از ریاست ستاد کل 

نیروهای مسلح ایران کنار گذاشت.

به  فیروزآبادی  حسن  انتخاب   ۱۳۶۸ سال  در 
)بعدها  قوا  کل  فرماندهی  ستاد  رئیس  عنوان 
ستادکل نیروهای مسلح(، نخستین انتصاب آقای 

خامنه ای پس از تصاحب جایگاه رهبری بود.

با کنار رفتن آقای فیروزآبادی، رهبر ایران سرلشکر 
محمد باقری یکی از جوان   ترین فرماندهان ارشد 
ایرانی را در سمت فرماندهی ارتش قرار داد. یک 
هفته بعد، آیت اهلل خامنه ای دو جانشین این ستاد 
او  داد.  تغییر  نیز  را  آن  معاون هماهنگ کننده  و 
االنبیاء  خاتم  قرارگاه  برای  نیز  تازه ای  فرمانده 
به عنوان باالترین رده عملیاتی نظامی ایران در 

ایران منصوب کرد.

پس از این، اسفند ۱۳۹۵، موعد قانونی تغییرات 
دو  اما  بود.  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در 
ماه مانده به پایان دوره ریاست این مجمع، اکبر 

هاشمی رفسنجانی نیز درگذشت.

و  ترکیب  درباره  تصمیم گیری  خامنه ای  آیت اهلل 
ریاست این مجمع را تا تابستان سال بعد به تأخیر 

انداخت.

ایران  رهبر   ،۱۳۹۶ سال  تابستان  در  سرانجام 
به  انتصاب محمود هاشمی شاهرودی  بر  عالوه 
توجهی  قابل  تغییرات  تشخیص،  مجمع  ریاست 

هم در ترکیب این نهاد ایجاد کرد.

حکم ریاست آقای شاهرودی چندان دوام نیاورد 

آملی الریجانی  او، صادق  دنبال درگذشت  به  و 
از اوایل زمستان به این مقام منصوب  ۵۷ ساله 

شد.

الریجانی،  آقای  به  نهاد  این  ریاست  واگذاردن 
قوه  ریاست  موعد  از  پیش  تغییر  برای  را  زمینه 
صادق  ترتیب  این  به  آورد.  فراهم  نیز  قضائیه 
قانونی  دوره  پایان  از  قبل  ماه  پنج  الریجانی 
ریاستش بر قوه قضائیه، این سمت را به ابراهیم 

رئیسی وانهاد.

بیانیه گام دوم؛ رهبر ایران به دنبال چیست؟

در چهلمین سالگرد انقالب ۵۷، آیت اهلل خامنه ای 
به  آن  از  او  وب سایت  که  کرد  منتشر  بیانیه  ای 

عنوان  توصیه های اساسی و منشور نام  برد.

با وجود ابالغ سیاست های کلی نظام و تصویب 
اسناد  دیگر  توسعه  برنامه  و  انداز  چشم  سند 
چه  دستی  باال  سند  چنین  تدوین  باالدستی، 

هدفی را دنبال می کرد؟

جوان گرایی را شاید بتوان کانون تمرکز این سند 
دانست؛ به زبان دیگر، پوست اندازی نظام.

نسل  و  جوانان  به  رو  متن  این  در  ایران  رهبر 
دستاوردهای  از  می گوید،  سخن  انقالب  جدید 
۴۰ سال گذشته دفاع می کند و توصیه هایی در 
زمینه مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ارائه 

می دهد.

آیا نتیجه این توصیه های آیت اهلل خامنه ای درباره 
جوان گرایی، سیر شتابان عزل و نصب هایی است 

که او پیش گرفته؟

ظرف یک ماه از زمان انتشار این سند، بسیاری 
توجه  از  نظامی  و  و قضایی  مقامات کشوری  از 
برنامه هایی  و سیما  و صدا  گفته اند  این سند  به 

مرتبط با آن تهیه کرده است.
احمد جنتی که از او به عنوان یکی از چهره های 

جریان  در  می شود،  یاد  قدرت  حلقه  تصمیم ساز 
تا  خواست  مسئوالن  از  خبرگان  اخیر  اجالس 

زمینه »تحقق« گام دوم رهبری را فراهم کنند.

این  مــوارد،  پــاره ای  در  که  است  این  واقعیت 
راه  که  بود  ارشد  مقامات  مرگ  و  سالخوردگی 
مرگ  جمله  از  گشود.  جدید  چهره های  برای  را 
محمد مؤمن از فقهای شورای نگهبان که عضو 
برای  خبرگان  مجلس   ۱۰۹  -۱۰۷ کمیسیون 
همچنین،  بود.  آینده  رهبری  گزینه های  بررسی 
بیمار  مدت  نکه  شاهرودی  هاشمی  آقای  مرگ 
و  نگهبان  فقهای شورای  اما همزمان عضو  بود 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت به شمار می آمد.

دستکم در نخستین گام، برخی از این جایگاه های 
است.  شده  پر  جوان تر  چهره های  با  خالی 
صادق  و  رئیسی  ابراهیم  همچون  چهره هایی 

الریجانی.

در طول سال ۱۳۹۷، عالوه بر عزل و نصب های 
الیحه  تصویب  با  مجلس  خامنه ای،  آیت اهلل 
از  جدیدی  نسل  ورود  برای  را  راه  بازنشستگی، 

مدیران گشود.

نگرانی از درون یا بیرون؟
سیر تغییر و تحول در میان مقامات و نهادهای 
به  جوان گرایی،  بر  عالوه  اسالمی،  جمهوری 
ایران  رهبر  به  نزدیک  چهره های  جایگاه  تثبت 

نیز انجامیده است.

به ویژه ابراهیم رئیسی، چهره ای که اصولگرایاِن 
ریاست جمهوری سال  انتخابات  در  را  پاره  چند 
۱۳۹۶ منسجم کرد. او ظرف یک ماه گذشته در 
ریاست  مقام  در  گرفت:  قرار  متناقض  جایگاهی 
قوه قضائیه رهبر بر او نظارت می کند و در مقام 

نایب رئیسی مجلس خبرگان او بر رهبر.

به جز ابراهیم رئیسی، قاسم سلیمانی از فرماندهان 
معتمد رهبر نیز با دریافت جایزه ذوالفقار)باالترین 
نشان نظامی( در ایران، جایگاه نظامی یگانه خود 

در میان فرماندهان را بیش از پیش تثببت کرد.
در مجموع به نظر می رسد پاسخ آیت اهلل خامنه ای 
و  تحریم ها  همچون  بیرونی  فشارهای  به 
بحران های اقتصادی، تأکید بیشتر بر »یکدستی 

کارگزاران نظام« است.

او در سخنرانی های اخیر خود نیز بارها بر حفظ 
اداری  فساد  و  کرده  تأکید  انسجام«  و  »همدلی 
و بحران اقتصادی را در اولویت های بعدی قرار 

داده است.

را  نظام  دوم  گام  بیانیه  در  خامنه ای  آیت اهلل 
»سالمت« و فساد مدیران را در مقایسه با دیگر 

کشورها »بسی کمتر« خوانده است.

بحران  مورد  در  ایــران  رهبر  این،  بر  عالوه 
به  را  آن  مسئولیت  تا  داده  ترجیح  نیز  اقتصادی 

مقامات دیگر بسپارد.

حتی  خامنه ای  آقای  روحانی،  حسن  گفته   بنابر 
با  اقتصادی«  »جنگ  آنچه  در  که  داده  ترجیح 
آمریکا می خواند، فرماندهی را به رئیس جمهوری 

بسپارد.

خامنه ای  آقای  توجه  کانون  آنچه  ترتیب،  بدین 
قرار گرفته است، نه دخالت مستقیم در مدیریت 

اقتصادی و نه رفع نارضایتی عمومی است.

در حال حاضر، عمده تالش  او  نظر می رسد  به 
بازآرایی »شتابان« منصوبان  خود را بر تثبیت و 
تغییراتی که  است.  متمرکز کرده  نمایندگانش  و 
بحران  هم،  قدرت  انتقال  دوران  در  حتی  شاید 

جانشینی را تا حدی تخفیف دهد.

در   نهم   نوشت:  در  نشنال   اینترست  دیوید   اکس 
 آوریل    ۱۹۷۲    عراق   و   شوروی   سابق   موفق   به  
 انعقاد   پیمانی   تاریخی   شدند . شوروی   متعهد   شد  
ترین   تجهیزات    که   ارتش   عراق   را   با   پیشرفته 
 مسلح   کند . در   ازای   فروش   تانک،   جت   و   موشک  
 به   عراق،   شوروی   تنها   یک   چیز   به   دست   می 
آورد . نفوذ   در   منطقه ای   که   بخش   اعظم   ذخایر  
خبر   اتحاد   عراق   با    نفت   جهان   را   در   خود   دارد . 
 شوروی   در   کشور   همسایه   یعنی   ایران   مثل   بمب  
ایران   که      دارای   مذهب   شیعه   است،   آن    ترکید . 
 زمان   رقیبی   برای   اقلیت   سنی   حاکم   بر   عراق  

 تلقی   می شد.  
در  »انتخاب«؛  الملل  بین  سرویس  گزارش  به 
ادامه این مطلب آمده است: در   تهران   محمدرضا  
 شاه   پهلوی   فورا   برای   مقابله   به   مثل   دست   به   کار  
 شد . ابتدا   پلیس   مخفی   را   برای   سرکوب   مخالفان  
 داخلی   به   راه   انداخت   و   سپس   به   ایاالت   متحده  
 روی   آورد  . شاه   به   سالح   نیاز   داشت   اما   نه   هر   نوع  
 سالحی  . شاه   که   خودش   یک   خلبان   نظامی   بود،  
 خواستار   پیشرفته ترین   هواپیماهای   آمریکایی   بود  
 که   با   آنها   بتواند   بر   فراز   خلیج   فارس   تا   اقیانوس  

 هند   گشتزنی   کند . 
های   شاه   اشتهای   سیری   ناپذیری   برای   جت 
 جنگنده   داشت  . یکی   از   مقامات   آمریکایی   می 
گفت   او   هرچه   پرواز   کند   را   میخرد  . اما   شاه   به  
 خرید   جنگنده ای   عالقه   داشت   که   قدرت   پرواز  
 کافی   و   شلیک   از   راه   دور   برای   ساقط   کردن  
 میگ۲۵    شوروی   را   داشته   باشد  . این   جنگنده ها  
 در   ارتفاع   شصت   هزار   پا   با   سرعت   سه   ماخ   بر   فراز  
 ایران   پرواز   میکردند  . دولت   نیکسون   نیز   راغب   بود  
 برای   ایجاد   توزان   قوا   برابر   شوروی،   خواسته   شاه  
 را   برآورده   کند  . نیکسون   و   مشاور   امنیت   ملی   او  
 کسینجر   سال    ۱۹۷۲    به   تهران   رفتند   و   یک   چک  
 سفید   امضا   برای   شاه   کشیدند  . هر   هواپیمایی   که  
 شاه   قادر   به   خرید   آن   بود،   صرف   نظر   از   سیاستها  
 و   محدودیتهای   پنتاگون   و   وزارت   امورخارجه،   در  

 اختیار   ایران   قرار   میگرفت  . 
به   این   صورت   بود   که   ایران   به   غیر   از   ایاالت  
 متحده   تنها   کشوری   شد   که   دارای   قدرتمندترین  
 جنگنده   شکاری   ساخته   شده   تا   آن   زمان،   یعنی  
 گرومن   اف۱۴    تامکت   شد،   یک   جنگنده   با   بالهای  
 جارویی   که   راداری   پیشرفته   داشت   و   به   موشک 
های   دوربرد   فونیکس   هوا   به   هوا   مجهز   بود  . باید  
 تصریح   شود   که   آمریکایی   ها   خیلی   زود   بابت  
 فروش   این   جنگنده   به   ایران   پشیمان   شدند  . در  
 سال    ۱۹۷۹    مخالفان   شاه   حکومت   او   را   سرنگون  
خمینی   تسخیرو   ]امام[   کرده،   سفارت   آمریکا   را  
 را   به   ایران   بازگرداندند  . این   انقالب   ایران   را  
 از   نزدیکترین   متحد   آمریکا   به   سرسختترین  
 دشمنش   تبدیل   کرد  . دشمنی   که   مالک    ۷۹    فروند  

 از   خطرناکترین   جنگنده   جهان   بود.  
طی   پنج   دهه   آتی،   آمریکا   غیر   از   جنگ   دست   به  
 هر   اقدامی   زد   تا   اف۱۴    های   ایران   را   زمینگیر  
ای   نداشت  . ایــران   از   طریق    کند   اما   نتیجه 
 مهندسی   معکوس،   ابتکار   و   ...  موفق   شد   اف۱۴   
 های   خود   را   سرپا   نگه   دارد   و   حتی   آنها   را   ارتقا  
 دهد  . این   هواپیماها   در   چندین   عملیات   شرکت  
 کردند   و   حتی   در   برخی   موارد   با   نیروی   هوایی  
 آمریکا   درگیر   شدند  . امروز   حدود    ۴۰    فروند   اف۱۴   
 باقیمانده   برای   ایران،   هنوز   از   بهترین   پرنده های  
 جنگی   در   خاورمیانه   تلقی   میشوند  . همچنین   از  
 زمان   بازنشستگی   اف۱۴    در   نیروی   هوایی   آمریکا  
 از   سال    ۲۰۰۶،   ایران   تنها   کشوری   است   که   هنوز  

 از   این   هواپیما   استفاده   میکند.  
اف۱۴    محصول   یک   شکست   بود  . در   دهه   شصت  
 پنتاگون   تصمیم   گرفت   هزاران   جنگنده   نیروی  
 هوایی   را   با   یک   هواپیمای   قادر   به   انجام   حمالت  
 زمینی   و   درگیری   هوایی   جایگزین   کند  . نتیجه   این  
 تالش   ساخت   هواپیمای   دونفره   اف۱۱۱    بود   که  
 دو   موتور   پیشرفته   داشت   و   به   بهترین   هواپیمای  

 بمب افکن   دوربرد   ارتش   آمریکا   تبدیل   شد . 
اما   به   عنوان   یک   جنگنده   نیروی   دریایی،   اف۱۱۱   
 عملکردی   افتضاح   داشت  . از   هفت   نمونه   اولیه  
 ساخته   شده   توسط   جنرال   دینامیکس   با   همکاری  
 گرومن،   سه   فروند   سقوط   کردند . در   سال    ۱۹۶۸   
 کار   روی   این   جنگنده   متوقف   شد  . گرومن   در  
 تالش   برای   یافتن   یک   جایگزین،   از   ایده   بال  
 ۹-  awgجارویی،   موتورهای   تی   اف -  ۳۰،   رادار 
 و   موشک   دوربردaim  -۵۴  در   ترکیب   با   بدنه 
تر   استفاده   کرد.   ای   سبکتر،   کوچکتر   و   ساده  
 اف۱۴    ساخته   شد   و   نخستین   پرواز   آزمایشی   خود  
 را   در   سال    ۱۹۷۰    به   انجام   رساند  . دو   سال   بعد  
 نخستین   سفارش   تحویل   نیروی   هوایی   آمریکا  
 شد   و   در   نهایت   گرومن    ۷۱۲    فروند   از   این   هواپیما  

 را   ساخت .
در   سال    ۱۹۷۴    شاه   سفارش   خرید   هشتاد   فروند   از  
 این   مدل   به   عالوه   قطعات   یدکی   و    ۲۸۴    موشک  
 فونیکس   را   به   ارزش   دو   میلیارد   دالر   مطرح   کرد.  
 پیش   از   رفتن   شاه   و   تحریمهای   آمریکا   علیه   نظام  
 جدید   ایران،    ۷۹    فروند   از   این   هواپیما   تحویل  
 ایران   شده   بود  . هشتادمین   فروند   از   این   سفارش  
 در   نهایت   توسط   نیروی   دریایی   آمریکا   در   یک  

 اسکادران   آزمایشی   مورد   استفاده   قرار   گرفت . 
خلبانان   نیروی   دریایی   آمریکا   این   هواپیماها   را  
 در   کارخانه   گرومن   که   در   النگ   آیلند   مستقر  
 بود   تحویل   گرفته   و   سه   تا   سه   تا   به   سوی   ایران  
 میبردند  . خلبانان   کمی   آموزش   پرواز   با   آن   را   دیده  
 بودند   و   آن   را   تجربه ای   کم نظیر   میدانستند  . آنها  
 طی   این   سفر   یک   بار   در   اسپانیا   توقف   کرده   و  
رفتند  . در    سپس   به   سوی   فرودگاه   اصفهان   می 
 طول   مسیر   تانکرهای   سوخت   رسان   مدام   به  
 اف۱۴    ها   سوخت   می رساندند  . در   هر   مرحله   از  
رسانی   انجام   میشد  . اما    سفر،   شش   بار   سوخت 
 سوخت رسانی   تنها   مشکل   نبود  . نشستن   بیش   از  

 هفت   ساعت   در   کابین   پرنده،   باعث   شد   که   نیروی  
 دریایی   به   خلبانان   پیشنهاد   پوشیدن   پوشک   دهد  

 که   البته   برخی   از   خلبان ها   آن   را   نپذیرفتند.  
تا   سال    ۱۹۷۹    ارتش   آمریکا   به   حدود    ۱۲۰    خلبان  
 ایرانی   و   کمکهایی   که   در   صندلی   رادار   مینشستند،  
 آموزش   داد  . البته   شاه   بعدها   بابت   پرداخت   رشوه  
  ۲۴    میلیون   دالری   گرومن   به   دولتمردان   ایرانی  
 برای   تسهیل   روند   صدور   تسلیحات   گالیه   مند  
های    شد  . او   از   گرومن   خواسته   بود   که   رشوه 
 پرداختی   را   پس   بگیرد  . شاه   به   قدری   عصبانی  
 بود   که   حتی   تهدید   به   لغو   قرارداد   کرد   که   وزارت  
 امورخارجه   آمریکا   نیز   در   پاسخ   به   او   گوشزد   کرد  
 این   کار   نقض   تعهدات   قراردادی   تلقی   میشود  . در  
 حین   این   تنشها،   استفاده   ایرانیها   از   تامکت های  
 دریافتی   در   آسمان   کشور   باعث   شد   که   شوروی  
 به   پرواز   هواپیماهای   جاسوسی   میگ۲۵    بر   فراز  

 ایران   خاتمه   دهد.  
در   جریان   وقایع   انقالب    ۲۷    نفر   از   خلبانان  
 تازه   آموزش   دیده   ایرانی   نیز   از   کشور   رفتند   و  
 مهندسان   آمریکایی   که   برای   کمپانی   سازنده  
 موشکهای   فونیکس   کار   میکردند،   پیش   از   خروج  
 شانزده   موشک   را   از   کار   انداختند  . اما   مهندسان  
 انقالبی   در   نهایت   موفق   شدند   آنها   را   بازسازی  
 کنند  . ماموران   جمهوری   اسالمی   به   خلبانان  
 اف۱۴    مظنون   بودند   که   هوادار   شاه   و   آمریکا  
 هستند  . حتی   پلیس   یکی   از   آنها   را   در   خانه اش  
 دستگیر   کرد   اما   چند   ماه   بعد   دریافت   که   برای  
 استفاده   از   این   هواپیماها   به   تمام   خلبانان   آموزش 
دیده   خود   نیاز   دارد  . در   سال    ۱۹۸۰    جنگ   بین  
 ایران   و   عراق   آغاز   شد  . میگ   های    ۲۵    عراقی  
کردند   و   جنگنده   به   آسمان   ایــران   نفوذ   می 
های   اف۴    و   اف۵    ایرانی   از   سرعت   کافی   برای  
 ممانعت   از   آنها   برخوردار   نبودند  . طی   این   جنگ  
 میگ های   عراقی   دهها   فروند   هواپیمای   ایرانی  
 از   جمله   یکec۱۳۰    بسیار   باارزش   مختص   به  
 جنگ   الکترونیک   را   ساقط   کردند  . خلبان   عراقی،  
 سرهنگ   محمد   رایان   به   تنهایی   مدعی   ساقط  
 کردن   هشت   هواپیمای   ایرانی   بود  . اما   تنها   اف۱۴   
 بود   که   توان   مقابله   با   میگ۲۵    را   داشت  . در   پایان  
 جنگ   دو   فروند   از   اف۱۴    های   ایرانی   ساقط   شده  
 و    ۷۷    فروند   برای   ایران   باقی   مانده   بود  . باپراکنده  
 شدن   خدمه   پروازی   و   مهندسان   و   عدم   دسترسی  
 ایران   به   شرکتهای   سازنده   آمریکایی،   بخش  
 بزرگی   از   ناوگان   اف۱۴    ایران   زمینگیر   شده  
 بود.   ایران   موفق   شد   شصت   خلبان   وفادار   و    ۲۴   
 متخصص   رادار   را   حفظ   کند  . با   استفاده   از   قطعات  
 تامکت های   زمینگیر   شده،   نیروی   هوایی   ایران  
 توانست   دوجین   از   آنها   را   عملیاتی   نگه   دارد   که  

 فورا   نیز   مورد   استفاده   قرار   گرفتند  . 
در   ابتدا   از   این   هواپیما   تنها   برای   هشدار   دادن  
 استفاده   میشد   و   هواپیماهای   پایین   رده   برای  
 درگیری   وارد   عمل   میشدند  . اما   با   شدت   گرفتن  
 نبرد،   اف۱۴    ها   وارد   عملیات   شدند  . طی   جنگ  
 کادر   پرواز   اف۱۴    ها   مدعی   دویست   پیروزی   در  
 مواجهه   با   عراقیها   شدند   که   شصت   و   چهار   مورد  
 آن   را   نیروی   هوایی   ایران   تایید   کرده   است  . یکی  
 از   خلبانان   ایرانی   به   نام   جلیل   زندی      ۱۱    رویارویی  
 موفق   داشته   که   او   را   به   هراس آور   ترین   خلبان  
 ایرانی   تبدیل   میکند  . نصیرخانی   میگوید   که  
 فرماندهی   عراق   به   خلبانان   خود   دستور   داده   بود  
 که   در   مناطق   حضور   اف۱۴    از   درگیری   خودداری  

 کنند  . 
اف۱۴    ها   عموما   به   توپ   بیست   میلیمتری   و  
 موشکهای   فونیکس   دوربرد   مسلح   بودند   چراکه  
 تکنیسینهای   آمریکایی   فرصت   نصب   موشک 
برد   سایدویندر   های   میانبرد   اسپارو   و   کوتاه 
 را   نیافته   بودند  . موشکهای   فونیکس   باید   از  
 فاصله ای   صد   مایلی   شلیک   شوند   اما   در   فقدان  
 تسلیحات   جایگزین،   حتی   یک   خلبان   ایرانی  
 گزارش   داده   که   از   فاصله    ۱۲مایلی   از   این   موشک  
 استفاده   کرده   است  . در   طول   جنگ   هشت   اف۱۴   
 ایرانی   سقوط   کردند .   سه   فروند   توسط   میراژهای  
 عراقی،   یک   فروند   توسط   میگ۲۱    عراق   و   دو  
 فروند   به   صورت   مجهول   ساقط   شدند  . هشت  
 فروند   تامکت   سقوط   کرده   در   عراق،   به   گفته  
 تقوایی،   فورا   توسط   نیروهای   ویژه   آمریکایی  

 منهدم   میشدند   تا   به   دست   شوروی   نیفتند  . 
تامکت های   ایرانی   چندین   بار   میگ های   عراقی  
 را   فراری   دادند   اما   تنها   یک   خلبان   ایرانی   توانست  
 که   میگها   را   سرنگون   کنند  . در   سپتامبر   و   سپس  
 دسامبر    ۱۹۸۲    شهرام   روستنی،   با   استفاده   از  
 موشکهای   فونیکس   توانست   به   این   هدف  
 دست   یابد  . اما   کمبود   قطعات   یدکی   کار   را   برای  
 اف۱۴های   ایرانی   دشوار   کرد  . به   گفته   نصیرخانی  
 در   سال    ۱۹۸۴    تنها   پانزده   فروند   اف۱۴    قادر   به  
 پرواز   بود  . تکنیسینها   با   استفاده   از   قطعات   متعلق  
 به   پنجاه   فروند   زمینگیر   شده،    ۱۵    فروند   دیگر   را  

 در   شرایط   خوبی   نگه   میداشتند.  
از   سال    ۱۹۸۱    صنایع   هوایی   ایران   کار   اورهال  
 و   تعمیر   اف۱۴ها   را   آغاز   کردند  . این   اقدامات   در  
 نهایت   منجر   به   افزوده   شدن   موشک های   اسپارو  
 و   سایدویندر   به   تامکت   شد  . خودکفایی   صنایع  
 نظامی   ایران   با   کمک   عوامل   ایرانی   در   خارج  
 از   کشور   برای   ارسال   قطعات   به   طور   مخفیانه  
پذیرفت  . البته   دولت   ریگان    به   ایران   انجام   می 
 نیز   یک   بار   برای   کمک   به   شورشیان   کنترا   و  
 آزادی   گروگانهای   آمریکایی   در   لبنان،   تعدادی  
 موشکهای   فونیکس   به   ایران   فروخت  . مهندسان  
 ایرانی   در   سال    ۱۹۸۵    با   افزودن   امکان   پرتاب   بمب  
 به   تامکت،   آن   را   به   یک   بمب افکن   سنگین   برای  
 حمالت   زمینی   تبدیل   کردند  . سالها   بعد   نیروی  
 دریایی   آمریکا   نیز   همین   کار   را   روی   اف۱۴های  
 خود   انجام   داد  . نخستین   عملیات   این   بمب افکن  
 توسط   روستنی   برای   حمله   به   میادین   نفتی   عراق  

 انجام   شد   اما   ثمربخش   نبود  . مهندسان   که   ناامید  
 شده   بودند،   بر   میزان   بمبهای   آن   افزودند   و   آن   را  
 با   بمب   سفارشی    ۷۰۰۰    پوندی   مسلح   کردند   که  
 یکی   از   بزرگترین   بمبهای   سقوط   آزاد   آن   زمان  
 محسوب   میشد  . در   حالی   که   فرمانده   نیروی  
 هوایی   ایران،   امیر   بابایی   از   نزدیک   عملیات   را  
آسا   را    رصد   میکرد،   یک   اف۱۴    این   بمب   غول 
 روی   هدف   انداخت  . پس   از   گذشت   زمان   الزم  
 هیچ   اتفاقی   رخ   نداد  . بابایی   قصد   بازگشت   به  
 خودروی   جیپش   را   داشت   که   صدای   مهیبی   به  
 گوش   رسید  . اگرچه   آن   بمب   به   هدف   اصابت  

 نکرد،   اما   اثر   روانی   عمیقی   بر   عراقیها   گذاشت  . 
در   پایان   جنگ،    ۳۴    فروند   از    ۶۸    تامکت   باقیمانده،  
 ارزش   پروازی   داشتند  . تنها   دو   فروند   از   آنها  
 رادار   سالمی   داشتند  . ایران   تمام   ذخایر   موشک  
 فونیکس   خود   را   مصرف   کرده   بود  . محموله  
 موشکهای   فونیکس   پس   از   معامله   با   دولت  
 ریگان   به   دست   ایران   رسید   و   بعد   از   جنگ   نیز  
 مهندسان   ایرانی   تسلیحات   جدیدی   برای   اف۱۴   
 ساختند   از   جمله   موشکهای   اصالح شده   زمین   به  
 هوای   هاوک   که   شاه   از   آمریکا   خریداری   کرده  
 بود   و   همچنین   موشکهای   خریداری   شده   از  
 شوروی  . این   اقدامات   به   انعطاف پذیری   عملیات  
 اف۱۴ها   کمک   کردند   اما   ایران   به   سرعت   ذخایر  
 قطعات   یدکی   خود   را   از   دست   میداد  . ایران   به  
های   خریداری   شده،    منظور   جایگزینی   محموله 
 برنامه های   خودکفایی   وسیعی   در   صنایع   نظامی   و  
 غیرنظامی   به   راه   انداخته   بود  . در   بسیاری   از   حوزه 
ها   این   تالش   نتیجه بخش   بود  . در   صنایع   نفت،  
 کشاورزی،   فوالد،   برق   و   هواپیمایی   مسافری،  

 ایران   توانست   پیشرفت   کند.  
اما   تولید   قطعات   پیشرفته   اف۱۴    هنوز   برای   ایران  
 ممکن   نبود   بنابراین   نیروی   هوایی   ایران   تصمیم  
 گرفت   با   خرید   هواپیماهای   جدید،   جای   آنها  
 را   پر   کند  . در   دهه   نود   تنها   چین   حاضر   شد   به  
 ایران   هواپیمای   نظامی   بفروشد  . اف۸های   چینی  
 برای   آزمایش   به   خلبانان   ایرانی   داده   شدند   اما  
 آنها   فورا   این   هواپیما   را   رد   کردند  . از   نظر   آنها  
های    حتی   اف۱۴های   زمینگیر   شده   از   جنگنده 
 چینی   بهتر   بودند.  سال    ۱۹۹۸    یک   ایرانی   به   نام  
 پرویز   الوی   به   اتهام  تالش   برای   خرید   قطعات  
 موتورهای   اف۱۴   , بازداشت   و   به   پنج   سال   حبس  
 محکوم   شد  . در   همان   سال   تعدادی   دیگر   از  
 تجار   ایرانی،   کانادایی   و   مالزیایی   به   همین  اتهام  

 بازداشت   شدند.  
با   تمام   اقدامات   آمریکا،   ایران   همچنان   بر   هدف  
 خود   پافشاری   میکرد   و   توانست   برخی   قطعات  
 مورد   نیازش   را   تهیه   کند  . در   نتیجه   حتی   بعد   از  
 بازنشسته   شدن   اف۱۴    در   ارتش   آمریکا،   پنتاگون  
 مدلهایی   از   آن   که   در   موزه   نگهداری   میشد   را   نیز  
 با   این   توجیه   که   تمام   قطعات   آن   تخلیه   نشده   و  
 ممکن   است   به   ایران   قاچاق   شود،   ضبط   کرد  . در  
 سال    ۲۰۰۸    کنگره   که   از   بی ثمر   بودن   تالشهای  
 پنتاگون   برای   جلوگیری   از   رسیدن   قطعات   به  
 دست   ایران   مأیوس   شده   بود،   قانون   جدیدی  
 برای   ممنوعیت   فروش   هر   نوع   تجهیزات   مرتبط  

 با   اف۱۴    به   ایران   به   تصویب   رساند.  
با   این   حال   تالش ها  برای   تهیه   قطعات   این  
 هواپیما   متوقف   نشد   و   حتی   در   سال    ۲۰۱۴    آمریکا  
 ادعا  کرد   از   برخی   دالالن   اسراییلی   که   دو   بار  
 تالش   کردند   قطعات   اف۱۴    را   به   ایران   ارسال  
دلیل    کنند،   بازجویی   به   عمل   آورده   است  . بی 
 نیست   که   ایران   به   دنبال   حفظ   کارایی   اف۱۴   
 های   خود   است  . در   سالهای   اخیر   با   هدف   افزودن  
ای    بر   عملیاتهای   جاسوسی   از   تاسیسات   هسته 
 ایران،   آمریکا   پهپادهای   جاسوسی   خود   از   جمله  
RQ۱۷۰  را   به   منطقه   اعزام   کرده   است   که   یکی  
 از   آنها   سال    ۲۰۱۱    در   ایران   سقوط   کرد . تامکتها  
 به   ربودن   این   پهپادها   کمک   میکنند  . در   اوایل  
 سال    ۲۰۰۰    نیروی   هوایی   ایران   یک   اسکادران   از  
 اف۱۴    ها   را   در   پایگاه   هوایی   بوشهر   مستقر   کرد.  
 با   از   کار   افتادن   این   تامکتها   ماموریت   آنها   پایان  
 یافت   اما   با   ادامه   پروازهای   جاسوسی   آمریکا،   سایر  
 اف۱۴های   ایرانی   به   پرواز   در   اطراف   تأسیسات  
 بوشهر   و   دو   سایت   دیگر   ایران   ادامه   میدهند  . اما  
 این   چیزی   است   که   موجب   پیچیده   شدن   شرایط  
 شده   است  . به   گفته   تقوایی   خدمه   اف۱۴    گزارش  
 داده اند   که   مرتبا   شاهد   پرواز   پهپادهای   پیشرفته 
اند  . پهپادهای   جاسوسی   سازمان   سیا   ای   بوده 
 دارای   قابلیتهای   منحصربه فردی   هستند   از   جمله  
 پرواز   در   ماورای   جو   با   حداکثرسرعت    ۱۰ماخ   و  
افزاید   این    حداقل   صفر  . تقوایی   در   پایان   می 
 پهپادها   دارای   تجهیزات   ضدالکترونیک   بسیار  
 قدرتمندی   هستند   که   رادار   هواپیمای   شناسایی   را  
 از   کار   میاندازند  . در   سال    ۲۰۰۴    یک   اف۱۴    ایران  
 موفق   به   شناسایی   یک   پهپاد   بر   فراز   تأسیسات  
 اراک   شد  . وقتی   خلبان   ایرانی   موشک   خود   را  
 روی   هدف   قفل   کرد،   ناگهان   صفحه   رادار   ناپدید  
 شد  . پهپاد   با   پراکنده   کردن   دود   موتور   از   صحنه  

 گریخت.  
اما   باید   گفت   که   بعید   است   سازمان   سیا   دارای  
ای   باشد  . ایرانیها    چنین   پهپادهای   پیشرفته 
ای   خود    بخصوص   در   مورد   فعالیتهای   هسته 
 بسیار   حساس      هستند.  چه   از   طریق   ساخت  
مخفیانه  آنها،   ایران   موفق   خرید   قطعات   و   چه  
 شده   اسکادران   اف۱۴    خود   را   سرپا   نگاه   دارد .  
تقوایی   در   سال    ۲۰۱۳    برآورد   کرده   که   چهل  
 فروند   از   تامکتهای   ایرانی   قادر   به   پرواز   بوده اند  
 که   باالترین   میزان   پس   از   دهه    ۷۰    قلمداد   میشود.  
 ایران   تالش   خود   برای   تجهیز   تامکتها   به   رادارها،  
 سیستمهای   ناوبری   و   ارتباطی   جدید   را   آغاز   کرده  
 است  . پس   از   پنج   دهه،   کیفیت   این   تامکتها   بهتر   و  
 بهتر   میشود   و   در   دفاع   از   سرزمین   پارس،   اهمیت  

 بیشتری   می یابند 

رضا علیجانی: چرا کنار رفتن روحانی 
می تواند به نفع مردم باشد

سیاست گذاری  شـــورای  اعــضــای  از  یکی 
اصالح طلبان می گوید خاتمی به روحانی گفته که 
بکشد.  کنار  کند  برطرف  را  موانع  نمی تواند  اگر 
یکدست  می گوید  دویچه وله  به  علیجانی  رضا 
شدن حکومت در شرایط کنونی کشور می تواند 

به نفع مردم باشد.
سیاست گذاری  عالی  شورای  عضو  صوفی  علی 
دیدار  در  خاتمی  محمد  می گوید  اصالح طلبان 
نیرو های  اگر  است  گفته  او  به  روحانی  با حسن 
باالدستی یا قوای دیگر در کار رئیس جمهور مانع 
ایجاد می کنند، رئیس جمهور تعیین تکلیف کند و 

اگر نمی تواند موانع را برطرف کند کنار بکشد.
علی صوفی گفته است: »من شنیدم که خاتمی به 
روحانی گفت که اگر نمی تواند از ریاست جمهوری 
اگر  و  کند  مطرح  را  خود  شرایط  و  دهد  استعفا 
کناره گیری  و  گرفته  اجازه  نیست،  امکان پذیر 

کند.«
از قرار در دیدار اعضای فراکسیون  این سخنان 
علی  است.  شده  مطرح  خاتمی  محمد  با  امید 
دیدارهای  خاتمی  محمد  که  است  گفته  صوفی 
متعددی با حسن روحانی داشته و دلیل آن را هم 
تلویحأ نارضایتی محمد خاتمی از حسن روحانی 

عنوان کرده است.

کلید در دست آیت اهلل خامنه ای است
سیاسی  فعال  و  روزنامه نگار  علیجانی،  رضا 
مورد  در  مذهبی  ملی  فعاالن  شــورای  عضو 
از  نارضایتی محمد خاتمی  رسانه ای شدن  علت 
می خواهند  اصالح طلبان  می گوید  روحانی  دولت 

افکار عمومی را در جریان امور بگذارند.
علیجانی، فعال سیاسی عضو شورای فعاالن ملی 
مذهبی می گوید: »اگر ما فرض را بر صحت این 
نشده  تکذیب  که  حال  به  تا  بگذاریم چون  خبر 
می توان  کرد-  اعتماد  آن  به  حدی  تا  می توان 
گفت که اصالح طلبان به رهبری آقای خاتمی در 

شرایط دشواری هستند و علت آن این است که 
باید هزینه ناکارآمدی و ناتوانی آقای روحانی را 
بپردازند.  نکته دوم وضعیت مردم و مملکت است. 
وقتی دو جناح رقیب در رأس قدرت هستند، برای 
بهم  را  ممکلت  مسائل  بزنند  را  همدیگر  اینکه 
دست  در  قدرت  اگر  حالیکه  در  می دهند.  احاله 
یک جناح باشد باید بتواند مشکالت روزمره مردم 
را حل کند. در شرایط کنونی مردم با مشکالت 
بسیار زیادی مواجه هستند و همگان هم می دانند 
که مشکالت ایران ریشه سیاسی دارد و راه حل 
سیاسی دارد و این ریشه و راه  حل کلیدش دست 

آقای خامنه ای است نه روحانی.«

فرصت تعیین تکلیف با حسن روحانی
به  روحانی  حسن  می گوید  علیجانی  رضــا 
اصالح طلبان وعده داده بود که می تواند با تعامل 
اما به  با آیت اهلل خامنه ای مشکالت را حل کند 
است  معتقد  او  است.  نکرده  عمل  وعده هایش 
مطرح  افکارعمومی  با  حال  اصالح طلبان  آنچه 
روحانی  به حسن  علنی  است  پیشنهادی  کردند، 
از  درستی  آدرس  کند  کار  نمی تواند  اگر  که 

مشکالت ارائه کند و کنار رود.
رضا علیجانی در پاسخ به این پرسش که آیا کنار 
رفتن اصالح طلبان و واگذاری بازی  قدرت به نفع 
آقای  بود، می گوید: »کنار کشیدن  مردم خواهد 
نفع  به  وادادگی  و  حالت ضعف  این  در  روحانی 
مردم است. یک زمانی کنار کشیدن اصالح طلبان 
از فضای سیاسی و انتخابات اشتباده بود چون به 

پیروزی احمدی نژاد کمک کرد.«
رضا علیجانی در ادامه تأکید می کند که آن زمان 
و  ارزی  بود، صندوق ذخیره  اوج  در  نفت  قیمت 
صندوق توسعه ملی ذخایر باالیی داشت و شرایط 
احمدی نژاد  نخست  دوره  در  کشور  بین المللی 
سال  از هشت  باقی مانده  میراث  به  توجه  با  که 
ریاست جمهوری محمد خاتمی شرایط بدی نبود.

آن  برای  فرصتی  »االن  می گوید:  علیجانی 
شود  یکدست  دولت  اگر  نیست.  یکته تازی  ها 
نظر  به  گیرد،  قرار  خامنه ای  آقای  خود  دست  و 
و  می رود  کنار  زیا نبار  رقابت های  این  می رسد 
آقای خامنه ای و تیم او یعنی کسانی که اکنون 
اکثر  که  پولشویی  الیحه  یک  تصویب  با  حتی 
را تصویب کردند مخالفت  آن  کشورهای جهان 
مردم  اعتراضات  پاسخگوی  باید  خود  می کنند 

باشند.«
شرایط  در  که  می کند  تأکید  علیجانی  رضا 
حسن  با  کردن  تکلیف  تعیین  کشور  کنونی 
روحانی کار درستی است. او در عین حال معتقد 
می گوید:  و  نمی کند  استعفا  روحانی  که  است 
آقای  امید.  هم  و  دارد  بیم  هم  روحانی  »آقای 
امنیتی  آد م های  است.  امنیتی  آدم  یک  روحانی 
از  بیشتر می  ترسند چون می دانند که هر کاری، 
دست نیروی مقابل برمی آید. پرونده مرگ آقای 
دست  زیر  ملی  امنیت  عالی  شورای  در  هاشمی 

آقای روحانی است.«

مخالفت خامنه ای با استعفای اعضای دولت
استعفا در حالی  برای  پیشنهاد به حسن روحانی 
استعفای  از  هفته  چند  هنوز  که  شده  مطرح 
جنجالی و بی سرانجام وزیرخارجه دولت او محمد 
جواد ظریف نگذشته است. هفته پیش نبز اخباری 
مبنی بر درخواست استعفای اسحاق جهانگیری، 
با  خامنه ای  مخالفت  و  رئیس جمهور  اول  معاون 

این درخواست منتشر شد.

آیت اهلل  که  گمانه زنی  این  ــاره  درب علیجانی 
خامنه ای احتماأل با کناره گیری حسن روحانی هم 
موافق نخواهد بود، می گوید: »دلیلش این است 
که آقای خامنه ای نمی خواهد مسئولیت مستقیم 
او می خواهد در سود شریک  بپذیرد.  را  اعمالش 
روحانی  آقای  و  آقای ظریف  در ضرر.  نه  باشد، 

محمل خوبی هستند برای انداختن مشکالت بر 
استعفا  از  روحانی هم  آقای  اما خود  آنها.  گردن 
با آقای  می ترسد، چون آن را دقیقأ مقابله جویی 

خامنه ای می داند.«

آینده ناروشن اصالح طلبان
رضا علیجانی معتقد است که حسن روحانی در 
در  می خواهد  و  است  خود  شخصی  آینده  فکر 
دوران گذار از یک رهبر به رهبر دیگر در رأس 

هرم سیاسی کشور حضور داشته باشد.
رئیس  جمهور  و  رهبر  »مشکل  می کند:  تأکید  او 
تصویب  هنگام  در  است.  ساختاری  مشکل  یک 
مهندس  خبرگان،  مجلس  در  اساسی  قانون 
سحابی اعتراض کرد و گفت شما مملکت را دچار 
همین  اعتراض  این  علت  یک  می کنید.  بحران 
رژیم  دو  با  نمی توان  را  مملکت  بود.  وضعیت 
سیاسی اداره کرد. در منازعه رهبر و رئیس جمهور 
یا باید راه آقای بنی صدر را انتخاب کرد، یعنی در 
حرف و عمل ایستاد و حذف شد . یا مانند آقای 
که  شد  رهبر  همراه  عمل،  و  حرف  در  هاشمی 
آقای  مانند  یا  می کند.  را  کار  این  روحانی  آقای 
تابع  اما در عمل  خاتمی در حرف مقاومت کرد، 
یا  این هم فرقی نمی کند.  بود که  تصمیم رهبر 
مانند آقای احمدی نژاد شریک قافله و رفیق دزد 
فرد  که  داشت  استثنایی  شرایط  خوب  که  باشد 

مورد اعتماد رهبر بود.«
آقای  پیشنهاد  که  می کند  تأکید  علیجانی  رضا 
نفع اصالح طلبان و  به  خاتمی به حسن روحانی 
پیامد  مورد  در  او  باشد.  مردم  نفع  به  هم  شاید 
می گوید:  اصالح طلبان  برای  کنونی  وضعیت 
درون  آسیب شناسی  یک  نیازمند  »اصالح طلبان 
نیافتد  اتفاق خاصی  اگر  سیستمی جدی هستند. 
مثأل آقای روحانی استعفا ندهد، اصالح طلبان نه 
در مجلس و نه ریاست   جمهوری شانسی نخواهند 

داشت.«

نشنال   اینترست: ایران چگونه اف۱۴   خریداری 
شده قبل از انقالب را سرپا نگه داشته؟
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تغذیه و سالمت

ماهی  خواص  از  که  است  کسی  کمتر  امروزه 
یادآور  همواره  ماهی  نام  باشد.  نشنیده  چیزی 
گروه  جزء  که  امگا-3  است.  اذهان  در  امگا-3 
اعمال  می آید،  حساب  به  ضروری  چربی های 
عهده  بر  بدن  در  پیچیده ای  و  گسترده  بسیار 
ماهی  همچنین  هستند.  حیاتی  بسیار  که  دارد 
تورین  آمینه ی  اسید  پروتئین،  بسیار خوب  منبع 
و غنی از ویتامین  هایی مانند ویتامین D ،A مواد 
معدنی مانند منیزیم، منگنز، فسفر، سلنیوم، روی 
ارتقاء  و ید می باشد که نقش مهمی در حفظ و 

سالمتی افراد دارد. 
بیشترین تأثیر ماهی بر سیستم قلب و عروق از 
طریق چربی غیر اشباع آن یعنی امگا-3 و اسید 

آمینه ی تورین است.
چربی  زیاد،  مقدار  به  که  هایی  ماهی  انواع  از 
خال  ساردین،  و  سالمون  ماهی  دارند،  امگا-3 
مخالی و تون را می توان نام برد. البته دیگر ماهی 
ها نیز حاوی این چربی غیر اشباع مفید هستند.

چرب  اسیدهای  از  بودن  سرشار  علت  به  ماهی 
امگا 3 و خواص آنتی اکسیدانی فراوانی که دارد 
کاهش  خون،  فشار  کاهش  طریق  از  می توانند 
شرایین،  تصلب  خطر  کاهش  تری گلیسرید، 
کاهش خطر ابتال به دیابت و افزایش کلسترول 
و  پیشگیری  باعث  خوب(  )کلسترول   HDL
درمان بیماری های قلبی عروقی گردد. همچنین 
بر روی پالکت  ها و سلول  هایی  تأثیر  با  امگا-3 
نقش  و  می پوشانند  را  رگ  ها  داخلی  سطح  که 
از  دارد،  لخته  تشکیل  و  انعقادخون  در  عمده ای 
تشکیل  ابتدایی  مراحل  از  که  پالکت  ها  تجمع 
کاهش  باعث  و  می کند  پیشگیری  است،  لخته 

عملکرد  این  بخصوص  می گردد.  خون  غلظت 
شده اند،  باز  قلب  جراحی  که  کسانی  در  امگا-3 
بسیار مفید است؛ زیرا از  انسداد رگ  های پیوند 
قلبی  حوادث  از  مانع  و  می کند  پیشگیری  شده 
و  ماهی  می شود.مصرف  افــراد  این  در  جدید 
ایجاد  خطر  همچنین  امگا-3  چرب  اسیدهای 
را  روانــی  وبیماری های  اضطراب  افسردگی، 
و  مغز  عملکرد  تقویت  باعث  و  دهند.  کاهش 
حافظه، پیشگیری از ابتال به بیماری زوال عقلی 

و پیشگیری از ابتال به بیماری آلزایمر می گردد.
زیاد  مقدار  به  که  تورین  آمینه  اسید  همچنین 
عملکرد  می تواند  دارد،  وجود  ها  ماهی  انواع  در 
بهبود  را  )اندوتلیال(  رگ  ها  داخل  سلولی  الیه 
نهایت  در  و  شود  آنها  آسیب  از  مانع  و  بخشد 
کاهش  را  قلب  کرونر  عروق  بیماری  احتمال 
قلبی(  )آریتمی  قلبی  نامنظم  ضربان  های  از  و 

جلوگیری می کند.
جالب توجه است که عالوه بر فواید بی شمار و با 
ارزشی که ماهی به تنهایی می تواند داشته باشد، 
این اثرات سالمتی بخش در صورتی که ماهی در 
ترکیب با برخی موادغذایی دیگر مانند سبزیجات 

مصرف شود چندین برابر می گردد.
ترکیبی که به عنوان مثال به خوبی در سبزی پلو 
غنی  سبزیجات  کرد.  مشاهده  می توان  ماهی  و 
اکسیدان  هایی  آنتی  و   A، C ویتامین  های  از 
عملکرد  افزایش  باعث  می تواند  که  می باشد 
بدن  در  امگا-3  چرب  اسیدهای  اثربخشی  و 

می گردد.
نوع  از  امگا-3  چرب  اسیدهای  اینکه  دلیل  به 
در  که  درصورتی  هستند  غیراشباع  چربی  های 

معرض شرایط اکسیدکننده مانند حرارت باال، نور 
بدن  داخل  اکسیداسیون  شرایط  یا  و  اکسیژن  و 
عملکرد  و  شده  اکسید  سریع  خیلی  بگیرند  قرار 
خود را از دست می دهند، بنابراین ترکیب کردن 
آنتی  خواص  دارای  که  سبزیجات  انواع  با  آنها 
امگا-3  چرب  اسیدهای  از  می باشند  اکسیدانی 
محافظت  اکسیداسیون  برابر  در  آنها  عملکرد  و 
را  آن  بخش  سالمتی  شمار  بی  اثرات  و  کرده 
پلو  سبزی  رو  این  می دهند.از  افزایش  بدن  در 
بیماران  بیماران تصلب شرائین و  برای  با ماهی 
قلب عروقی مفید و دارای اثرات ضدسرطانی نیز 
صورت  به  آن  در  سبزی  اگر  خصوصًا  می باشد. 

تازه مصرف شود. 
بیشتری  بسیار  مقدار  دارای  تازه  سبزیجات  زیرا 
ویتامین C و سایر آنتی اکسیدان  ها در مقایسه با 
سبزیجاتی است که از مدتها قبل در یخچال یا 

فریزر نگهداری می شود.
مقادیر  دارای  برنج  که  آنجایی  از  این  بر  عالوه 
کربوهیدرات می باشد می تواند  و  نشاسته  باالیی 
گردد  افراد  در  یبوست  تشدید  یا  و  ایجاد  باعث 
حال اگر در ترکیب با سبزی و با شیوه کته )دمی( 
کرده  پیدا  ضدیبوستی  خاصیت  شود  استفاده 
حفظ  آن  در  موجود  ویتامین  های  از  بسیاری  و 

می شود. 
نیز منبع غنی فیبر  اینکه خود سبزیجات  بعالوه 
بوده و مصرف آن به همراه برنج که مقدار زیادی 
سریع  افزایش  از  دارد  نشاسته  و  کربوهیدارت 
بهتر  کنترل  باعث  و  کرده  جلوگیری  خون  قند 
و  کلسترول  افزایش  از  جلوگیری  و   خون  قند 
مقایسه  در  سرطان  ها  از  بسیاری  و  فشارخون 

می گردد.همچنین  تنهایی  به  برنج  مصرف  به 
افزودن سیر به سبزی پلو نیز بسیار مفید می باشد. 
محققان سیر را قوی ترین آنتی اکسیدان طبیعی 

معرفی کرده اند.
بو و طعم تند سیر مربوط به ترکیب آلیسین موجود 
آنتی اکسیدانی  ترکیب  یک  که  می باشد  آن  در 

است.
اثرات  دارای  و  اصلی ضدمیکروبی  ماده  آلیسین 
سیر  در  خون  کلسترول  و  فشارخون  کاهندگی 
امگا-3  چرب  اسیدهای  با  همراه  که  است 
موجود در ماهی موجب تقویت اثرات یکدیگر در 
افزایش خونرسانی به رگ  ها شده و جریان خون 
روند  کاهش  به  و  می کند  تسهیل  رگ  ها  در  را 

آترواسکلروز در تصلب شرائین کمک می کند.
این  نمود  توجه  آن  به  باید  که  مهم  نکته  ولی   
از  و  دارید  خون  انعقاد  مشکل  اگر  که  است 
سیر  مصرف  در  می کنید،  استفاده  وارفارین 
زیاده روی نکنید، زیرا خود سیر در کاهش انعقاد 
خون نقش دارد و مصرف هم زمان وارفارین و 
و  افزایش  را  خون  انعقاد  زمان  سیر،  زیاد  مقدار 

خطر ایجاد خونریزی را افزایش می دهد.
آنتی  موادغذایی  ترکیب  و  همزمان  مصرف 
می توانند  هم  با  همراه  ضدالتهاب  و  اکسیدان 
اثرات همدیگر را تقویت کرده و اثرات هم افزایی 
بر یکدیگر داشته باشند، بعنوان مثال استفاده از 
ادویه جات مختلف و متنوع با خاصیت ضدالتهابی 
و آنتی اکسیدانی مانند زنجبیل، زردچوبه، دارچین، 
فلفل و زیره در هنگام تهیه و طبخ سبزی پلو و 
این  بخش  سالمتی  و  ضدالتهابی  اثرات  ماهی 

غذای سالم و مفید را چندین برابر می نماید.

کبابی عمو منصور
در مریلندز

نان داغ کباب داغ
دل، جگر و قلوه 

خوش گوشت و خوئک
کبابی و خورشتی 
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 124A Merrylands Rd,
Merrylands

ساعات کاری کبابی عمو منصور
سه شنبه تا پنجشنبه، ناهار از ساعت 11 صبح تا 22 

جمعه، شنبه و یکشنبه از ساعت 11 تا 23

Mansour's BBQ

0469 186 696
0403 660 455

رستوران وطن
در اوبورن هفت روز هفته

با مدیریت جدید و قیمتهای استثنایی 
و مجموعه ای از خوراکهای متنوع ایرانی

s9749 5258
No: 64 Auburn Rd, Auburn NSW 2144

Traditional Persian Cusine & Grill

چلوکباب مخصوص وطن ۲۰ دالر
چلوکباب سلطانی ۱۷ دالر

چلوکباب برگ ۱۴ دالر
چلوکباب کوبیده ۱۰ دالر
چلوخورشت قیمه ۱۰ دالر

چلوخورشت قورمه سبزی ۱۰ دالر
کله پاچه هفت روز هفته از ساعت ۸ صبح
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Ph: 0430 400 409

ادلید
سوپرمارکت شیراز در ادلید افتتاح شد
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سوپرمارکت شیراز در ادلید
عرضه کننده خواروبار و کلیه مواد غذایی مورد نیاز با کیفیت برتر 

Shiraz Supermarket in Adelaide

ساعات کار: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ها از ساعت 9 صبح تا 7 شب
پنجشنبه از 9 صبح تا 9 شب | شنبه از 9 صبح تا 5 بعدازظهر | یکشنبه از ساعت 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

  Shop 4&5, 1520 Main South Road, Sturt, S.A 5047

تحقیقات نشان می دهد، بوی شیرین گل یاسمن 
بدون  و  است  بخش  آرامش  والیوم  انــدازه  به 
می دهد.  تسکین  را  اعصاب  جانبی  عارضه  هیچ 
آزمایشات نشان داد که وجود این رایحه در قفس 
شلوغ موش های آزمایشگاهی باعث می شود که 
کنج  در  و  داده  کاهش  را  خود  فعالیت   موش ها 

قفس آرام بنشینند.
در  را  رایحه  این  مولکول های  که  هوایی  وقتی 
خود دارد استشمام شود از ریه ها وارد جریان خون 

شده و از آنجا به مغز منتقل می شود. اسکن های 
ماده  روی  مولکول ها  این  که  داد  نشان  مغزی 
موسوم  عصبی  سلول های  در  موجود  شیمیایی 
این  کردن  آرام  با  و  می گذارد  تاثیر  »گابا«  به 
را  آرامش  و  داده  کاهش  را  اضطراب  سلول ها، 

تقویت می کند.
هانس  پروفسور  تلگراف،  روزنامه  گزارش  به 
این  در  آلمان  بوخوم  در  روهر  دانشگاه  از  هات 
عنوان  به  می تواند  تحقیق  این  نتایج  باره گفت: 

مدرکی با اساس علمی برای اثبات رایحه درمانی 
مورد توجه قرار بگیرد.

بررسی ها نشان می دهد که استشمام مولکول های 
مغز  از  منطقه ای  به  را  پیام هایی  یاسمن،  روغن 

می فرستد که در کنترل احساسات نقش دارند.
تاثیرات  گیاه  این  روغن  که  معتقدند  محققان 
شفابخش گوناگونی دارد. این رایحه در 83 درصد 
از عطرهای زنانه و 33 درصد از عطرهای مردانه 

استفاده می شود.

خواص گل یاسمن

خواص سبزی پلو ماهی

است  معروف  بسیار  چاشنی های  از  یکی  ترشی 
کنار  در  را  آن  ایرانی  خانواده های  از  خیلی  که 
لوبیاپلو  و  آبگوشت  نظیر  سنتی  غذاهای  برخی 
می برند.  لذت  آن  دلچسب  طعم  از  و  داده  قرار 
برخی معتقدند که سابقه ترشی انداختن به 4 هزار 
سال پیش از میالد مسیح باز می گردد و حتی از 
2 هزار سال پیش در هند ترشی شور و خیار شور 

مصرف  می شده است.
نظیر  مختلفی  سبزیجات  از  ترشی ها  اغلب 
گل کلم، هویج، کلم پیچ، خیار و... تشکیل شده اند 
اثر محیط  از ویتامین های آن بر  البته برخی  که 

اسیدی ترشی، به مرور زمان تخریب می شود.
خانواده های  بین  در  ترشی  مصرف  حال  این  با 
ایرانی بسیار فراگیر است و خیلی از خانواده ها در 

منزل اقدام به تهیه آن می کنند.
این  از  خیلی ها  انداختن  ترشی  فصل  در  حتی 
طریق کسب در آمد می کنند و سطل های ترشی 
را پشت خودرو گذاشته و در خیابان ها به فروش 
ترشی  در  که  هم  برخی  همچنین  می رسانند. 
انداختن تبحر خاصی دارند از دوستان و آشنایان 

سفارش قبول می کنند.
بازار خوب فروش ترشی در صندوق عقب خودرو 

ها در طی چند سال اخیر موجب شد که برخی 
به این فکر بیفتند که مغازه  هایی مختص فروش 
خوبی  فکر  اتفاقا  که  کنند  تاسیس  ترشی  انواع 
بوده و عده زیادی از شهروندان مشتری پر و پا 

قرص این مغازه ها هستند.
البته انواع کارخانه ای ترشی هم مشتریان زیادی 
انواعی  حتی  شیشه  ای  ترشی های  امروزه   دارد. 
نمی کند،  خطور  هم  ذهن  به  آنها  تهیه  فکر  که 
به  فروشگاه ها  در  خرما  یا  قارچ  ترشی  مانند 

فروش می رسد.
درعین حال باید هنگام خرید به تاریخ مصرف و 

رنگ ترشی توجه کرد.  با وجود اینکه ترشی های 
دارند  زیادی  طرفداران  آور  اشتها   و  خوشمزه 
اگر  که  می کنند  خاطرنشان  متخصصان  اما 
شوند،  مصرف  تازه  و  خام  به صورت  سبزیجات 

مواد مغذی بیشتری در اختیار فرد قرار می گیرد.
مصرف  که  می دهند  هشدار  پزشکان  همچنین 
سرطان  به  ابتال  ریسک  شور  و  ترشی  بی رویه 
تنها  شور  و  می دهد.ترشی  افزایش  را  معده 
افراط  هرگونه  و  غذاست  کنار  در  چاشنی  یک 
درمصرف، موجب وارد آمدن آسیب های جدی به 

سیستم گوارشی می شود.

خواص ترشی

لیموترش آثار مثبت متعددی برای بدن دارد؛ به 
هضم غذا کمک می کند، اسیدیته بدن را کنترل 
می دهد  کاهش  را  بدن  نامطبوع  بوی  می کند، 
شاید  اما  می کند  تقویت  را  ایمنی  سیستم  و 
نمی دانستید که محافظت در برابر عفونت، تنظیم 
فشار خون و تاثیر مثبت بر مو، پوست و ناخن نیز 

از خواص این ماده غذایی است.
 

لیمو علیه شوره سر
و  است  کمک کننده  سر  شوره  رفع  برای  آبلیمو 
خارش پوست سر را کاهش می دهد. آبلیمو میزان 
خاصیت  می کند.  متعادل  را  سر  پوست   pH
با  این،  بر  عالوه  لیمو  ضدباکتری  و  ضدقارچ 

عفونت پوست سر مبارزه می کند.
کاربرد: 2 لیموی تازه را آب بگیرید و در 1 لیوان 
آب بریزید و موها را بعد از شامپو و شستشو با این 
محلول رقیق آبکشی کنید. ۵ دقیقه اجازه دهید تا 
اثر کند بعد موها را با آب تمیز آبکشی کنید. این 

کار 1 تا 2 بار در هفته توصیه می شود.

لیمو علیه ترک  پا
می کند.  حمایت  پوست  بهبود  روند  از  لیمو 
خاصیت اسیدی لیمو کمک می کند تا سلول های 
مرده و خشک پوست جدا شوند. بنابراین پاها نرم 

و انعطاف پذیر می شوند.
طرز تهیه: نصف آبلیموی تازه را در لگنی بریزید 
تا 1۵  را1۰  پاها  کنید.  اضافه  آن  به  گرم  آب  و 
دقیقه در این محلول قرار دهید تا خیس بخورد 
سپس با یک برس نرم پاشنه ها را اسکراب کنید.

۷ نکته لیمویی
1( اگر به لیمو حساسیت دارید نباید از آن استفاده 

کنید.
2( برای پوست های بسیار حساس، لیمو باید قبل 

از استفاده، با آب رقیق شود.
ممکن  پوست  لیمو،  قابض  خاصیت  به دلیل   )3
بعد  پس  شــود.  خشک  استفاده  از  بعد  است 
کرم  یا  نارگیل  روغن  با  را  پوست  استفاده،  از 

مرطوب کننده چرب کنید.
4( اگر پوست بعد از استفاده از لیمو دچار سوزش 
شد دیگر نباید از لیمو استفاده شود یا حتما باید به 

شکل رقیق شده مورد استفاده قرار گیرد.
۵( آبلیمو نباید در چشم یا روی پلک بریزد.

۶( آبلیمو پوست و مو را به نور خورشید حساس تر 

قرار  از  باید  آن  از  استفاده  از  بعد  پس،  می کند 
گرفتن در معرض نور خورشید اجتناب کرد.

۷( همیشه باید از لیموی تازه استفاده شود. با آب 
این  کنید.  نارگیل چرب  روغن  با  و  تازه خشک 

کار 2 تا 3 بار در هفته توصیه می شود.

لیمو علیه شکنندگی ناخن
تقویت  شکننده  ناخن های  می کند  کمک  آب 
در  موجود  اسید  فولیک  و   C ویتامین  شوند. 
خاصیت  و  می کند  تسریع  را  ناخن ها  رشد  لیمو 
ناخن ها  شدن  سفید  باعث  لیمو  سفیدکنندگی 
می شود. قبل از خواب ناخن ها را در آب لیموی 
تازه به مدت ۵ تا 1۰ دقیقه قرار دهید سپس با 
آب گرم بشویید و خشک کنید. بعد ناخن ها را با 
تمام  زیتون چرب کنید.  یا روغن  نارگیل  روغن 
شب دستکش پنبه ای بپوشید تا ناخن ها حفاظت 
تکرار  را  برنامه  این  تا چند هفته  روز  شوند. هر 

کنید.

لیمو علیه خشکی لب 
لیمو فرآیند درمان لب های ترک  خورده را بهبود 
مرده  سلول های  می کند  کمک  لیمو  می بخشد. 
پوست جدا شود، لب ها را پیلینگ می کند و حس 

نرمی و لطافت به آنها می بخشد.
نصف لیموی تازه به لب ها بزنید سپس لب ها را 
با آب گرم آبکشی و با یک پد خشک کنید بعد 

را هر روز  این کار  نارگیل چرب کنید.  با روغن 
تکرار کنید.

لیمو علیه زردی دندان
می کند  کمک  لیمو  سفیدکنندگی  خاصیت 

دندان های زرد روشن شوند.
کاربرد: پوست لیموی تازه را روی دندان ها بزنید 
دقیقه   ۵ لیمو  تشکیل دهنده  مواد  دهید  اجازه  و 
گرم  آب  با  را  دهان  بماند سپس  دندان ها  روی 
انجام  روز  در  یک بار  را  کار  این  کنید.  آبکشی 

دهید.

لیمو علیه زخم و آکنه
یک  به عنوان  لیمو  در  موجود  اسکوربیک  اسید 
ماده قابض طبیعی عمل و به درمان آکنه کمک 
بافت  رشد  لیمو  در  موجود   C ویتامین  می کند. 
سالم پوست را بهبود می بخشد و اثر جای آکنه 
خاصیت  دارای  لیمو  می دهد.  کاهش  را  زخم  و 
را  آکنه  باکتری های عامل  ضدباکتری است که 

می کشد.
با یک تکه لیموی  کاربرد: منطقه آسیب دیده را 
تازه مالش دهید و بعد از ۵ دقیقه، پوست را با آب 
سرد آبکشی کنید. تکرار این کار2 بار در روز تا 

زمانی که آکنه ناپدید شود، توصیه می شود.
و  آبلیمو  چایخوری  قاشق  نصف  دیگر:  روش 
ترکیب  هم  با  را  گالب  چایخوری  قاشق  نصف 

کنید. یک پنبه توپی را به محلول آغشته کنید و 
روی نقطه مورد نظر به مدت 1۵ دقیقه قرار دهید 

تا اثر کند سپس با آب سرد آبکشی کنید.

لیمو علیه پیری پوست
در  را  کالژن  تولید  لیمو  در  موجود   C ویتامین 
ارتجاعی  قابلیت  کالژن  می دهد.  افزایش  بدن 
را  جوان  ظاهری  و  می بخشد  بهبود  را  پوست 
یک  به عنوان  نیز   C ویتامین  می کند.  فراهم 
آنتی اکسیدان عمل می کند و پوست را از آسیب 
می کند.  محافظت  آزاد  رادیکال های  از  ناشی 
پوست  که  می کند  کمک  لیمو  قابض  خواص 
سفت شود و از بروز عالئم پیری زودهنگام مانند 

چین و چروک و خطوط ریز جلوگیری می شود.
لیمو  برش  یک  روی  را  عسل  مقداری  کاربرد: 
و  دست  گردن،  صورت،  آرامی  به  و  دهید  قرار 
پا را مالش دهید. اجازه دهید لیمو 1۰ دقیقه اثر 
بر  عالوه  کنید.  آبکشی  گرم  آب  با  سپس  کند 
لیموی  از یک  نیمی  روز  این، می توانید 2بار در 
تازه را در یک لیوان آب گرم فشرده، مخلوط و 

مصرف کنید.

لیمو علیه خشکی لب 
لیمو فرآیند درمان لب های ترک خورده را بهبود 
مرده  سلول های  می کند  کمک  لیمو  می بخشد. 
پوست جدا شود، لب ها را پیلینگ می کند و حس 

نرمی و لطافت به آنها می بخشد.
نصف لیموی تازه به لب ها بزنید سپس لب ها را 
با آب گرم آبکشی و با یک پد خشک کنید بعد 
را هر روز  این کار  نارگیل چرب کنید.  با روغن 

تکرار کنید.

لیمو علیه کک و مک
کمک  آبلیمو  سفیدکنندگی  و  روشن کنندگی 

می کند کک و مک روشن شود و از بین برود.
کاربرد: آب 1 لیمو تازه را با 1 قاشق غذاخوری 
ماست و کمی عسل ترکیب کنید و خمیرحاصل 
را روی منطقه کک و مک قرار دهید تا خشک 
شود سپس با آب سرد آبکشی کنید. روزانه 1 بار 

تکرار کنید تا نتیجه مطلوب به دست آید.
توجه: این کاربرد همچنین می تواند برای روشن 

کردن تیرگی آرنج یا زانو نیز استفاده شود.

لیمو درمانی برای بازیابی سالمت

عصاره هسته انگور حاوی خواص آنتی اکسیدانی 
قوی است که برای درمان بسیاری از بیماری ها 
بر  عالوه  میوه  این  هسته  عصاره  است.  مفید 
خواص  دارای  اکسیدانی،   آنتی  خواص  داشتن 
است  التهاب  ضد  و  آلرژی  ضد  آنتی هیستامین،  
و موجب تقویت سیستم ایمنی بدن نیز می شود.

آنتی  خــواص  داشتن  خاطر  به  عصاره  این 
افزایش  از  ناشی  پوست  چروک های  اکسیدانی 
سن، رژیم های نادرست غذایی و کشیدن سیگار 
و .. را کاهش داده و تغذیه مفیدی برای پوست 

محسوب می شود.
انگور  هسته  در  موجود  بیوفالوونوئید  ماده ی 
آسیب  ازبروز  سلولی،  غشاء  حفظ  و  تقویت  با 
آزاد،   رادیکال های  وجود  از  ناشی  اکسیداتیو 

پیشگیری می کند.

خواص آنتی اکسیدانی عصاره هسته انگور بسیار 
قوی تر از ویتامین های E وC موجود در آن عمل 
می کند. این آنتی اکسیدان ها، به هنگام افزایش 
فعالیت آنزیم های پوستی، به ترمیم نسوج ارتباطی 
کمک می کنند. عصاره هسته انگور، با کمک به 
بازسازی رگ های خونی آسیب دیده، زخم ها و 
باکتری های مضر  جراحت ها را درمان می کند و 

موجود در آن ها را از بین می برد.
از دیگر خواص این عصاره می توان به پیشگیری 
آب  واریس،  عروقی،  قلبی  بیماری های  بروز  از 

آوردگی یا ورم و آرتروز اشاره کرد.
عصاره هسته انگور به عنوان یک آنتی هیستامین 
کاهش  با  عصاره  این  می کند.  عمل  نیز  طبیعی 
بدن،  ایمنی  سیستم  تقویت  و  هیستامین  تولید 

واکنش  های آلرژیک را تعدیل می کند.

عصاره این هسته برای تقویت چشم مفید است و 
برای درمان لکه زرد تخریب شده، آب مروارید و 

فشار چشم بکار می رود.
میلی گرم   3۰۰ استفاده  می دهد  نشان  تحقیقات 
در روز از این عصاره به مدت ۶۰ روز، فشار وارده 
بر چشم ناشی از کار طوالنی مدت با کامپیوتر را 

از بین می برد.
برخی دیگر از خواص عصاره هسته انگور به شرح 

زیر هستند:
از ایجاد پالگ در عروق خونی پیشگیری می کند.

سطح هوشیاری را افزایش داده و از بروز پیری 
زودرس پیشگیری می کند.

از پوسیدگی دندان پیشگیری می کند.
گردش خون را تقویت می کند.

 یبوست را درمان می کند.

خواص عصاره هسته انگور
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آیا دود کردن اسپند از چشم زخم جلوگیری می کند؟تاریخچه جشن نوروز

نـوروز، جشن شکوهمـند ایران باستان، گــویای 
از  تابناک میهن ما و جلوه ای مهم  پیـشینه ی 
قرن  که  نوروز  است.  ایران  قـوم  غنی  فرهنگ 
بر همه جشن های جهان فخر  است  دراز  های 
قــرارداد  یک  که  روسـت  آن  از  فروشد،  می 
تحمیلی  جشن  یک  یا  و  اجتماعـی  مصنـوعی 
روز  و  اســت  جهان  جشن  نیست.  سیاسی 
جــوِش  آفتاب،  آسمان،  زمین،  شادمانـی 
از  سـرشـار  و  ها  زدن  شـور  و  ها  شگفتـنـی 
هیجان هر آغاز. نوروز گذشت زمان و دگرگونی 
و  آمد  با  پیوسته  و  بوده  شاهد  را  دوران  های 
به  را  دیگر  فصلی  پایان  خود  بخش  الهام  رفت 
کرده  اعالم  کهنسال  سرزمین  این  ساکنـان 
است.  بـزرگـــی  خاطــره  تجدید  نوروز،  است. 
گذشت  طبیعت.  با  انسان  خویشاوندی  خاطره 
سال هــای دراز نه تنها از شکوهمندی سّنتهای 
بوده  واقعیت  این  روشنگر  بلکه  نکاسته  نوروزی 

که بزرگ داشت نوروز و گرامی داشتن سنتهای 
آن با احساس و اندیشه ایرانی، پیوند ناگسستنی 
در  )التفهیم(  در  بیرونی  ابوریحان  است...  یافته 
می  چیست؟  نـــوروز  که:  سوال  این  به  پاسخ 
نویسد: » نخستین روز است از فروردین ماه و از 
این جهت روز نو، نام کردند زیـرا که پیـشـانی 
سال نو است و آنـچه از پس اوست از این پنج 
روز، همه جشنهاست و ششم فروردین ماه نوروز 
روز  پنج  بدان  خسروان  که  زیرا  دارند،  بزرگ  را 
حق های خشم و گروهـان بگزاردندی و حاجت 
ها روا کـردنـدی، آنـگاه بدین روز ششم خلـوت 
اندر  پارسـایان  اعتقاد  و  را  خاصگان  کردندی، 
از  است  روزی  اول  که  آنست  نخستین  نـوروز 

زمانه و بدو فلک آغازید گشتن.«
که:  اســت  آمده  خیام  به  منسوب  نامه  نوروز 
چـون  که  است  بوده  آن  نوروز  نهادن  سبب   «
دانستند که آفتاب را دو دور بـوده یکی آن سیصد 
دقیـقه  اول  به  از  ربــعی  و  روز  پنج  و  و شست 
حمـل باز آید، بـه همان وقت هر روز که رفته بود 
بدین دقیـقه نتواند آمدن چـه هـر سال از مدت 
همی کم شود، چون جمشــید این دو را دریـافت 
انوروز نام نهاد و جشــن آیـین آورد. پـس از آن 

پادشاهـان دیـگر مردمان بدو اقتدار کردند.«

از  برخی  نویسد: »  الباقیة، می  آثار  در  ابوریحان 
ایـن  کـه  این  سبـب  گویـند:  می  ایران  علمای 
ایـام  در  کـه  است  این  نامند  می  نـوروز  را  روز 
تهمورث صـائبه آشکار شدنـد و چون جمشید بـه 
این  و  کرد  تجدید  را  خود  دین  رسید  پادشاهی 
کار خیلی بزرگ به نظر آمد و آن روز را که روز 

تازهای بود، جمشید عید گرفت.«

نوروز جشن کهن ایرانی
نوروز یکی از کهن ترین جشن های به جا مانده 
ایران  در  نوروز  خاستگاه  است.  باستان  دوران  از 
باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف فالت 
برگزاری  زمان  گیرند.  می  جشن  را  نوروز  ایران 
ایران  در  نوروز  است.  بهار  فصل  آغاز  در  نوروز، 
و افغانستان آغاز سال نو محسوب می شود و در 
بنا  است.  رسمی  تعطیل  کشورها  از  دیگر  برخی 
عمومی  ،مجمع  آذربایجان  پیشنهاد جمهوری  به 

سازمان ملل در نشست ۴ اسفند ۱۳۸۸ )۲۳ فوریه 
۲۰۱۰( ۲۱ ماه مارس را به عنوان روز جهانی عید 
نوروز، با ریشه ایرانی به رسمیت شناخت و آن را 
در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب رسیده 
در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز، جشنی با 
ریشه ایرانی که قدمتی بیش از ۳ هزار سال دارد 
و امروزه بیش از ۳۰۰ میلیون نفر آن را جشن می 

گیرند توصیف شده است.
خورشیدی،   ۱۳۸۸ مهر   ۸ تاریخ  در  آن  از  پیش 
سازمان  فرهنگی  و  علمی  سازمان  توسط  نوروز 
ملل متحد، به عنوان میراث غیر ملموس جهانی، 
به ثبت جهانی رسیده بود. در ۷ فروردین ۱۳۸۹ 
تهران  در  نوروز  جهانی  جشن  دورهٔ  نخستین 
برگزار شد و این شهر به عنوان »دبیرخانه نوروز« 

شناخته شد.

زمان نوروز
جشن نوروز از لحظه اعتدال بهاری آغاز می شود. 
در دانش ستاره شناسی، اعتدال بهاری یا اعتدال 
ربیعی در نیم کره شمالی زمین به لحظه ای گفته 
می شود که خورشید از صفحه استوای زمین می 
گذرد و به سوی شمال آسمان می رود. این لحظه، 
لحظه اول برج حمل نامیده می شود، و در تقویم 

هجری خورشیدی با نخستین روز )هرمز روز یا 
اورمزد روز( از ماه فروردین برابر است. نوروز در 
تقویم میالدی با ۲۱ یا ۲۲ مارس مطابقت دارد. 
در کشورهایی مانند ایران و افغانستان که تقویم 
هجری شمسی به کار برده می شود، نوروز، روز 
آغاز سال نو است. اما در کشورهای آسیای میانه 
و قفقاز، تقویم میالدی متداول است و نوروز به 
عنوان آغاز فصل بهار جشن گرفته می شود و روز 

آغاز سال محسوب نمی شود.

واژهٔ نوروز
واژه نوروز یک اسم مرکب است که از ترکیب دو 
واژهٔ  فارسی »نو« و »روز« به وجود آمده است. 

این نام در دو معنی به کار می رود:
۱( نوروز عام: روز آغاز اعتدال بهاری و آغاز سال نو
»روز  نام  با  فروردین  روز ششم  نوروز خاص:   )۲

خرداد«

ایرانیان باستان از نوروز به عنوان ناوا سِردا یعنی 
سال نو یاد می کردند. مردمان ایرانی آسیای میانه 
را  نوروز  خوارزمشاهیان،  و  سغدیان  زمان  در  نیز 

نوسارد و نوسارجی به معنای سال نو می نامیدند.

واژه نوروز در الفبای التین
در متن های گوناگون التین، بخش نخست واژه 
و   Naw و   No،Now،Nov امالی  با  نوروز 
و   Ruz، Rooz امــالی  با  آن  دوم  بخش 
Rouz نوشته شده است. در برخی از مواقع این 
دو بخش پشت سر هم و در برخی با فاصله نوشته 
می شوند. اما به باور دکتر احسان یارشاطر بنیان 
گذار دانشنامه ایرانیکا، نگارش این واژه در الفبای 
شکل  به  آواشناسی،  قواعد  به  توجه  با  التین 
Nowruz توصیه می شود. این شکل از امالی 
واژه نوروز، هم اکنون در نوشته های یونسکو و 

بسیاری از متون سیاسی به کار می رود.

پیشینه نوروز
معلوم  درستی  به  نوروز،  پیدایش  زمان  و  منشا 
نیست. در برخی از متن های کهن ایران ازجمله 
در  و  تاریخ طبری، جمشید  و  فردوسی  شاهنامه 
پایه  عنوان  به  کیومرث  ها،  متن  از  دیگر  برخی 

گذار نوروز معرفی شده است. پدید آوری نوروز در 
شاهنامه، بدین گونه روایت شده است که جمشید 
در حال گذشتن از آذربایجان، دستور داد تا در آنجا 
برای او تختی بگذارند و خودش با تاجی زرین بر 
روی تخت نشست. با رسیدن نور خورشید به تاج 
زرین او، جهان نورانی شد و مردم شادمانی کردند 
و آن روز را روز نو نامیدند. برخی از روایت های 
تاریخی، آغاز نوروز را به بابلیان نسبت می دهد. 
به  ایران  در  نوروز  رواج  ها،  روایت  این  طبق  بر 
۵۳۸ سال قبل از میالد یعنی زمان حمله کورش 
بزرگ به بابل بازمی گردد. همچنین در برخی از 
روایت ها، از زرتشت به عنوان بنیان گذار نوروز 
در  کم  )دست  اوستا  در  اما  است.  شده  برده  نام 

گاتها( نامی از نوروز برده نشده است.

نوروز در زمان سلسله هخامنشیان  
در  ایران  پادشاه  به  هدایا  پیشکش  مراسم  نگاره 

تخت جمشید. برخی از پژوهشگران، این مراسم 
بنیان  دوم  دانند.کوروش  می  مربوط  نوروز  به  را 
از  گذار هخامنشیان، نوروز را در سال ۵۳۸ قبل 
روز  این  در  وی  کرد.  اعالم  ملی  جشن  میالد، 
برنامه هایی برای ترفیع سربازان، پاکسازی مکان 
بخشش  و  شخصی  های  خانه  و  همگانی  های 
زمان  در  ها  آیین  این  نمود.  می  اجرا  محکومان 
شده  می  برگزار  نیز  هخامنشی  پادشاهان  دیگر 
در  نوروز  مراسم  یکم،  داریوش  زمان  در  است. 
سنگ  در  البته  شد.  می  برگزار  جمشید  تخت 
هخامنشیان،  دوران  از  مانده  جا  به  های  نوشته 
به طور مستقیم اشاره ای به برگزاری نوروز نشده 
است. اما بررسی ها بر روی این سنگ نوشته ها 
نشان می دهد که مردم در دوران هخامنشیان با 
هخامنشیان  و  اند،  بوده  آشنا  نوروز  های  جشن 
اند.  نوروز را با شکوه و بزرگی جشن می گرفته 
شواهد نشان می دهد داریوش اول هخامنشی، به 
از میالد سکه  قبل  نوروز در سال ۴۱۶  مناسبت 
نمود که در یک سوی  از جنس طال ضرب  ای 
شده  داده  نشان  تیراندازی  حال  در  سربازی  آن 
بازه  نوروز در  است. در دوران هخامنشی، جشن 
ای زمانی میان ۲۱ اسفند تا ۱۹ اردیبهشت برگزار 

می شده است.

جشنواره کن و نتفلیکس برای دومین سال پیاپی به توافق نرسیدند

فیلم سینمایی »دله دزدها« به کارگردانی هیروکازو 
ُکره-ادا جایزه بهترین فیلم را از سیزدهمین دوره 
جوایز فیلم آسیایی در هنگ کنگ از آن خود کرد. 
امسال  بهار  که  »دله دزدها«  ورایتی،  از  نقل  به 
جایزه نخل طالیی بهترین فیلم را از جشنواره کن 
برده و به نمایندگی از ژاپن نامزد اسکار بهترین 
فیلم خارجی زبان بود، در جوایز فیلم آسیایی جایزه 
بهترین موسیقی متن را هم به دست آورد. فیلم 
تحسین شده ُکره-ادا در گیشه سینماهای ژاپن و 

چین به فروشی بسیار خوب دست یافته است.
فیلم  جوایز  دوره  سیزدهمین  موفق  فیلم  دیگر 
آسیایی »سوختن« لی چانگ-دونگ بود که جایزه 
بهترین کارگردان را برد. این درام روانشناسانه که 
بر اساس داستانی کوتاه هاروکی موراکامی ساخته 
شده، با هشت نامزدی پرامیدترین فیلم این دوره 
بود اما در نهایت به همان جایزه بهترین کارگردان 
اینکه چانگ-دونگ ۶۴ ساله  بسنده کرد. ضمن 
یک جایزه دستاورد عمر هم به دست آورد و پس 
هنوز  جایزه  این  بردن  برای  »من  گفت:  آن  از 

خیلی جوانم!«
تاریخی  حماسی  درام  امسال  فیلم  موفق ترین 
چهار  که  بود  ییمو  ژانگ  کارگردانی  به  »سایه« 
بهترین  جمله  از  فنی  بخش های  در  جایزه 
بهترین  جایزه  برد.  تدوین  بهترین  و  فیلمبرداری 

در  بازی  برای  یسلیامووا  سمال  به  زن  بازیگر 
در  را  جایزه  همین  که  بازیگری  رسید؛  »آیکا« 
برای  یاکوشو کوجی هم  بود.  برده  جشنواره کن 
بازیگر  بهترین  جایزه  گرگ ها«  »خون  در  بازی 
مرد را از آن خود کرد. »خاکستر ناب ترین سفید 

است« به کارگردانی جیا ژانک گه جایزه بهترین 
فیلمنامه را به دست آورد و جایزه پرفروش ترین 
فیلم سال ۲۰۱۸ آسیا به اکشن جنگی »ماموریت 
دریای سرخ« به کارگردانی دانته الم رسید. این 

فیلم نزدیک به ۶۰۰ میلیون دالر فروخته است.

سیستم تلفن برای دفتر و محل کار شما 
با امکانات فوق العاده پیشرفته بدون نیاز به خط تلفن 
امکان انتقال شماره فعلی یا دریافت چندین شماره جدید از هر نقطه استرالیا به انتخاب شما فقط در چند دقیقه
امکان داشتن سیستم انتظار، پاسخگوی خودکار به همراه منو به زبانهای مختلف و فرستادن پیغام به ایمیل شما

امکان پاسخگویی به تلفن خود درهر زمان و مکان از طریق هر نوع رایانه ، آیپد و موبایل

بدون قرارداد 
و حداقل هزینه

تماس رایگان 
بین تلفنها

قابلیت ضبط 
تماسهای تلفنی

موسیقی زمان انتظار
Custom Hold music

Total Network Solutions Australia
info@totalnetworksolution.com.au  
PH: 02 8061 6343

خدمات اینترنت، نصب شبکه و تجهیزات 
در صورت نیاز موجود است

نصب و راه اندازی فقط ظرف ۲ ساعت

Customise the system to your needامکان تنظیم و تطبیق سیستم به دلخواه شما
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گزارش ها حاکی از آن است که مذاکرات جشنواره 
بن  به  نیز  امسال  برای  نتفلیکس  کمپانی  و  کن 
بست رسیده و کن ۲۰۱۹ میزبان هیچ فیلمی از 
بود.  نخواهد  درجشنواره  کمپانی  این  محصوالت 
به گزارش گاردین، جشنواره کن در سال ۲۰۱۸ 
نهایت  در  نتفلیکس،  با  نکردن  توافق  دلیل  به  و 
در  را  آمریکایی  کمپانی  این  آثار  از  هیچیک 
جشنواره نمایش نداد و با فرصت نمایش فیلمی 
انسان«  »نخستین  »سوگلی«،  »روما«،  چون 

داد.  دست  از  را  است«  شده  متولد  »ستاره ای  و 
افتتاحیه  در  کوارون«  »آلفونسو  ساخته  »روما« 
و عالوه  رونمایی شد  ونیز  یعنی  رقیب  جشنواره 
عنوان  به  فیلم  بهترین  طالی  شیر  کسب  بر 
-۲۰۱۹ سینمایی  جوایز  فصل  فیلم  موفق ترین 

۲۰۱۸ در نهایت سه جایزه اسکار را نیز به خانه 
و »ستاره ای  انسان«  برد. »سوگلی«، »نخستین 
متولد شده است« نیز در مجموع سه جایزه اسکار 

کسب کردند.

در حالی که کمتر از دو ماه به آغاز هفتاد و دومین 
دوره جشنواره کن مانده است، منابع آگاه سینمایی 
از عدم حضور محصوالت نتفلیکس برای دومین 
آن  به  این  و  می دهند  خبر  کن  در  پیاپی  سال 
»مرد  چون  آثاری  نمایش  فرصت  که  معناست 
ایرلندی« به کارگردانی »مارتین اسکورسیزی« با 
بازی »رابرت دنیرو«، »آل پاچینو« و »جوپشی«، 
نام  با  سودربرگ«  »استیون  ساخته  جدیدترین 
»رختشویی« با بازی »مریل استریپ« و »گری 

از  میچود«  اقتباس »دیوید  و همچنین  اولدمن« 
بازی »بن مندلسون«،  با  نام »شاه«  با  شکسپیر 
از  کن  در  »جوالدرگارتن«  و  شالمی«  »تیموثی 

دست می رود.
 ۱۴ تاریخ  از  کن  فیلم  جشنواره  دومین  و  هفتاد 
تا ۲۵ می )۲۴ اردیبهشت تا ۴ خرداد( در کشور 
فرانسه برگزار می شود و امسال »الخاندرو گونزالز 
ایناریتو« کارگردان برنده اسکار مکزیکی ریاست 

هیأت داوران بخش رقابتی را بر عهده دارد.

دو جایزه برای فیلمساز کره ای  دله دزدها بهترین فیلم آسیا شد

اسپند دود کردن یکی از باورهایی است در میان 
خود  برای  دفع ضرر  برای  آن  از  که  ایرانیان  ما 
اینکه  و اطرفیان استفاده می کنیم؛ در خصوص 
را  قدرت  این  اندازه  چه  تا  اسپند  های  دانه  این 
دارند که از ما دفع ضرر کنند، با حجت االسالم 
معاون  و  متافیزیک  امور  ،کارشناس  حافظ  قادر 
قم  ادیان  دانشگاه  مذاهب  دانشکده  گروه  مدیر 
گفتگویی انجام داده ایم؛ گفتگوی ما را با مولف 
نوین  با جنبش های  مقابله  "راهبرد  کتاب های 
شیطان  تبارشناسی  یا  شناسی  "دیرینه  و  دینی" 

گرایی جدید" می خوانید:

باور  آن  به  ایرانیان  ما  که  هایی  سنت  میان  در 
داریم، اسپند دود کردن یکی از سنت هایی است 
که برای دفع چشم زخم و بال و دور کردن آسیب 
از فرد جایگاه خاصی در فرهنگ ما دارد؛ این باور 
از کجا نشات گرفته و در واقع تاریخچه و ریشه 

آن از کجاست؟
اسپند دود کردن یکی از آدابی است که در میان 
آداب و رسوم ما دیده می شود ; ریشه این باور 
اما جزو  را نمی توان به طور دقیق واکاوی کرد 
خرده فرهنگ ها بوده که در دوره ای احیا شده 
است هر چند برخی پیدایش این سنت را به قومی 
از عرب یا قومی از ایرانیان نسبت می دهند. لذا 

اطالع دقیقی در این مورد وجود ندارد.

 فارغ از ریشه این سنت، تا چه اندازه اسپند دود 
کردن می تواند در جلوگیری از وقوع بال و چشم 
زخم موثر باشد؟ آیا اساسا این سنت ریشه دینی 

نیز دارد یا تنها باوری عامیانه است؟

و  تشریفات  نوع  یک  اسپند  کردن  دود  ببینید 
این  اما  است  متداول  ما  میان  که  است  رسومی 
گونه نیست که ریشه دینی داشته باشد و در متون 
روایی و دینی این امر برای رفع چشم زخم و هر 
باشد. هر چند دین  گونه صدمه ای توصیه شده 
آداب و مراسمی که با عقل و شرع منافات نداشته 
آنها  از  برخی  برای  و حتی  کند  نمی  رد  را  باشد 
توصیه هایی نیز دارد مانند رسم دید و بازدید و 
باستانی  و  نوروز  عید  برای  ایرانیان  که  مراسمی 
خود دارند و ما توصیه هایی در دین برای قرائت 
دعا در این روزها داریم. بنابراین اسفند دود کردن 
به خودی خود و برای مثال خوشبو کردن منزل و 
محیط یا از بین بردن میکروب ها )که این یکی از 

خواص اسفند دود کردن است( از نظر دین ایرادی 
ندارد اما آنجا که این عمل برای دفع بال و چشم 
زخم و جلوگیری از حوادث به حساب آید، اینجا 
دین بر آن ُمهر تایید نمی گذارد. در واقع دین بر 
امری که با عقل ناسازگار است، صحه نمی گذارد.

با این توصیف اسپند دود کردن نمی تواند دفع بال 
از فرد داشته باشد )خالف باور رایج( آیا جایگزینی 
در دین برای این امر توصیه شده است به عبارت 
دیگر آیا می توان فعلی را به جای آورد که هم 

دفع بال کند و هم ریشه دینی داشته باشد؟

بله درست است؛ دین برای دفع بال از افراد، توصیه 
به صدقه دادن و دعا خواندن می کند. ببینید هیچ 
امری برای دفع بال بهتر از صدقه دادن نیست و 
این مساله تقریر علمی دارد و اگر دین هم به آن 
توصیه نمی کرد، عقل و عرف و اخالق و جامعه 
به درستی آن اذعان داشتند چرا که وقتی شما به 
فردی کمک می کنید، او خوشحال شده و برای 
شما دعا می کند لذا انرژی ها مثبت به سوی ما 
روانه می شود و این بر زندگی تاثیر مستقیم می 
گذارد یا دعا کردن نیز همین طور. در واقع باید 
در پی امری بود که با عقل و شرع سازگار است و 
واقعا تاثیرگذار. بنابراین اگر این عمل را عنصری 
قدسی و متافیزیکی بدانیم که دین به آن سفارش 

کرده، این امری مردود است.

عمل  این  که  دارند  باور  واقعا  افراد  برخی  البته 
آنها رفع بال  از  تواند  یعنی دود کردن اسپند می 
چه  هر  به  باورند  این  بر  ها  انسان  که  چرا  کند 
لذا  باشند، همان می شود  داشته  اعتقاد  و  ایمان 
کند،  می  دود  اسپند  خود  برای  مثال  که  فردی 
معتقد است امروز برای او اتفاق ناگواری نخواهد 

افتاد؛ این مساله را چطور توجیه می کنید؟

پیش از پاسخ به این سوال باید دانست خداوند به 
ما نیرو وحی درونی به نام عقل داده است که به 
وسیله آن می توان امور را تمیز داد. در حقیقت هر 
گاه ما با امری روبه رو شدیم، باید آن را با چندین 
خط کش مورد بازنگری قرار دهیم در واقع دین 
مسیر  از  را  خود  زندگی  کند  می  سفارش  ما  به 

عقالنی پیش بریم.

شد  اشاره  سوال  در  که  مطلبی  خصوص  در  اما 

باید بگویم به هیچ وجه این مساله مبنای عقلی 
ندارد و در واقع شرطی شدن انسان را می رساند. 
ببینید وقتی انسان به چیزی اعتقاد داشته باشد، در 
برابر آن تسلیم می شود و کرنش نشان می دهد 
و شرایط خود را بر آن تطبیق می دهد و به خود 
تلقین می کند که شرایط طبق همان باور او به 
پیش می رود. لذا عوامل دیگری بر این موضوع 
دود  فرد گمان می کند مثال  و  تاثیر می گذارند 
کردن اسفند موجب شده تا او چشم نخورد! اما در 
حقیقت دانه اسفند یک پدیده خنثی است که نه 
عقلی دارد و نه شعوری و نه حرکتی و نه ارتباطی 

و دخل و تصرفی تا بتواند امری را مهار کند.

به طور کلی باور به چنین رویکردها و سنت هایی 
که منشا عقلی و دینی ندارند، چه تاثیری می تواند 

بر سبک زندگی داشته باشد؟

مهم ترین مساله ای که با تکرار این اعمال پدید 
می آید، باور به پدیده های غیر واقعی است که 
این پرتگاه خرافه است. از سوی دیگر این دست 
گذشت  از  پس  انسان  شود  می  موجب  باورها 
گیری  موضع  عقلی  های  پدیده  برابر  در  مدتی، 
کند و مثال وقتی فردی از راه عقلی بخواهد باطل 
با  من  بگوید  کند،  اثبات  او  برای  را  امری  بودن 
عقل کاری ندارم و خود این مساله را تجربه کرده 

ام و درستی آن به من ثابت شده است!

این در حالی است که از پیامبر )ص( روایت داریم 
که  چیزی  اولین  یعنی  العقل؛  اهلل،  خلق  ما  اول 
و  زمین  و  ها  فرشته  نه  بود  خدا خلق کرد عقل 
خرافه  مخالف  شدت  به  اسالم  لذا   .... و  آسمان 
واقعی(  غیر  امری  به  اعتقاد  یعنی  گرایی)خرافه 
است ضمن آن که به عملی که جزو تشریفات و 
آداب و رسوم است اما صدمه ای به عقل و شرع 

وارد نمی کند، مخالف نیست.

ما در منظومه فکری خود هم بعد معرفت شناختی 
و  هستیم  متشرع  یعنی  شریعت؛  بعد  هم  داریم 
شرع برای امورات زندگی ما برنامه چیده که فقه 

متکفل بیان و تشریح آن است.

لذا هیچ دین موحدی توصیه نکرده که انسان از 
مسیر عادی خود خارج شود و اعمالی به جا آورد 

که عقل بر آن صحه نمی گذارد.
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پیک پارسیان

رونمایی از ژیان قرن بیست و یکم

پلتفرم  قابلیت های  نمایش  برای  فولکس واگن 
ژنو  نمایشگاه  در  کانسپتی  خود،  الکتریکی 
باگی  مدل  از  مدرن  برداشتی  که  کرد  رونمایی 

دهه شصت میالدی بود.
میرز  بروس  توسط   ۱۹۶۴ سال  در  باگی  اولین 
در ایالت کالیفرنیا با بدنه فایبرگالس و بر روی 
شاسی فولکس واگن بیتل ساخته شد. این ماشین 
به نمادی از زندگی سرخوش و بی خیال جوانان 
کالیفرنیایی بدل شد و شهرتش در دهه شصت و 

هفتاد میالدی جهانی بود.
تخمین زده می شود که تا دهه هشتاد، ۲۵۰ هزار 

دستگاه از این ماشین دست ساز ساخته شد. باگی 
ماشین  با  مشابه  ایده ای  با  فولکس واگن  مدرن 
این  که  تفاوت  این  با  است  شده  ساخته  اصلی 
فولکس واگن  الکتریکی  روی شاسی  بر  بدنه  بار 

سوار شده است.
پنجاه مدل  دارد  آلمانی قصد  گروه خودروسازی 
مختلف را با این پلتفرم که نامش MEB است 
به بازار عرضه کند و از این طریق در هزینه تولید 

ماشین های الکتریکی  صرفه جویی کند.
کانسپت باگی نشان می دهد این پلتفرم تنها برای 
ماشین های تولید انبوه ساخته نشده و می توان از 

آن برای محصوالتی متنوع استفاده کرد. عالوه 
بر این فولکس واگن با یادآوری سابقه حضورش 
در آمریکا و پیوند زدن این خاطره با محصوالت 
آینده اش تالش می کند ذهنیت بدی که پس از 
به  عمومی  افکار  در  شرکت  این  تقلب  رسوایی 

وجود آمده را از یادها ببرد.
باگی  بخواهد  فولکس واگن  نیست  معلوم  هنوز 
کانسپت  این  اما  کند،  عرضه  بازار  به  را  جدید 
نسل  بازگشت  برای  مقدمه ای  است  ممکن 
جدیدی از مدل بیتل با قوای محرکه الکتریکی 

باشد.

Maserati 5000 GT Scia di Persia

کانسپت آی دی باگی بر روی پلتفرم 
الکتریکی جدید فولکس واگن 

رونمایی  با  را  کارخانه اش  سالگی  صد  سیتروئن 
گرفت.  جشن  ژنو  نمایشگاه  در  کانسپت  یک  از 
از  الهام  با   )Ami One( وان  امی  کانسپت 
مدل کالسیک 2CV طراحی شده و ایده ای از 

خودروهای شهری آینده را به نمایش می گذارد.
جامعه  نیازهای  به  توجه  با  را   2CV سیتروئن، 
طراحی  بادوام  و  ساده  ارزان،  فرانسه،  روستایی 
میلیو ن ها  دوم  از جنگ جهانی  و پس  بود  کرده 

فرانسوی با آن صاحب ماشین شدند.
تولید 2CV، که مدلی از آن به نام ژیان در ایران 
بیش  و  داشت  ادامه  دهه  چهار  می شد،  فروخته 
از هشت میلیون دستگاه از مدل های مختلف آن 

تولید شد. 
سیتروئن معتقد است راه حلی که هفتاد سال پیش 
راه گشای  می تواند  شد،   2CV موفقیت  باعث 
مشکل حمل و نقل شهری در آینده باشد و امی 

وان نمایشی از این راه حل است.
که  است  نفره  دو  الکتریکی  ماشین  وان  امی 
تنها یک و نیم متر طول دارد. وزن ماشین ۴۵۰ 
کیلوگرم است و حداکثر می تواند تا ۴۵ کیلومتر در 
ساعت سرعت بگیرد. باتری ماشین با هر بار شارژ 
می تواند تا صد کیلومتر حرکت کند و شارژ کامل 

باتری ها دو ساعت طول می کشد.
رانندگی با امی وان طبق قوانین برخی کشورهای 

اروپایی نیازی به گواهینامه ندارد.
تا  از تعداد قطعات ماشین  برای کاهش هزینه ها 
شیشه های  جز  به  است.  شده  کاسته  ممکن  حد 
جلو و عقب، بقیه پنل ها در بدنه خودرو مشترک 
ساخته  قالب  یک  با  ماشین  درهای  مثال  است. 
شده و برای همین یکی رو به جلو و دیگری رو به 
عقب باز می شود. این سادگی در داخل ماشین هم 
روی  نمایشگر، سیستمی  به جای  دیده می شود. 
فرمان قرار دارد که اطالعات خودرو را از طریق 
و صندلی  می دهد  نمایش  راننده  به  همراه  تلفن 
سرنشین ثابت است و تنها می توان صندلی راننده 

را تنظیم کرد. 
سقف پارچه ای ماشین و شیشه ها هم مانند مدل 

2CV دستی باز و بسته می شود.
و  الکتریکی  ماشین های  تولید  باالی  هزینه 
بی میلی جوانان به خرید ماشین، باعث شده تولید 
خودروسازان  برای  کوچک  بسیار  ماشین های 
امی وان  می گوید  سیتروئن  باشد.  نداشته  سودی 
ماشین  باشد؛  مشکل  این  برای  راه حلی  می تواند 
به  و  تمام می شود  ارزان  آن  که ساخت  بادوامی 
در  را  آن  می توان  عادی،  شیوه  به  فروش  جای 

شهر ها به مشتریان کرایه داد.

سیتروئن در یافتن راهی برای عرضه خودروهای 
الکتریکی ارزان تنها نیست. 

در  هم  کارخانه  این  ایتالیایی  رقیب  فیات، 
مانند  که  داد  نمایش  کانسپتی  ژنو  نمایشگاه 
شرکت  آینده  مسیر  گذشته  از  الهام  با  سیتروئن 

را جستجو می کند.
نام این کانسپت چنتوِونتی )Centoventi( به 
معنای ۱۲۰ و یادآور صد و بیست ساله شدن این 

مارک ایتالیایی است. 
ماشین با نگاهی به اولین نسل از مدل پاندا که 

در سال ۱۹۸۰ به بازار آمد طراحی شده و نمایی 
ایده  نمایش می دهد.  را  این مدل  آینده  از نسل 
اصلی در ساخت این ماشین، سفارشی کردن آن 

تا حد ممکن است. 
حتی باتری های ماشین را هم می توان با توجه به 
نیاز سفارش داد و خریدارانی که قصد سفرهای 
شدن  ارزان تــر  برای  می توانند  ندارند  طوالنی 
ماشین باتری های کمتری برایش سفارش دهند 
باتری های  طوالنی تر  مسیرهای  برای  فقط  و 
در  تغییر  امکان  کنند.  اضافه  ماشین  به  بیشتر 

خریداران  نمی شود.  محدود  باتری ها  به  ماشین 
به  را  پنل های ماشین، سقف و سپرها  می توانند 
مانند  اضافی  وسایل  یا  کنند  عوض  خود  سلیقه 

بلندگو، دوربین و نمایشگر برای ماشین بخرند. 
توسط  راحتی  به  جانبی  لوازم  این  اکثر  نصب 

مالک ماشین امکان پذیر است.
سفارش  جای  به  می توانند  همچنین  رانندگان 
داشبورد  روی  را  خود  تبلت  یا  تلفن  نمایشگر، 

نصب کنند. 
داده  قرار  ماشین  پشت  در  نمایشگری  همچنین 

یا  دادن  آگهی  برای  آن  از  می توان  که  شده 
فیات  کرد.  استفاده  رهگذران  برای  پیام  نمایش 
برای این کانسپت ۱۲۰ محصول اضافه طراحی 
محصوالت  این  فروش  می گوید  و  است  کرده 
خود منبع درآمدی قابل توجه در آینده خواهد بود.

کی  پاندا  بعدی  نسل  نیست  مشخص  هنوز 
نشان  کانسپت  این  اما  می شود،  عرضه  بازار  به 
و  بوده  الکتریکی  بدون شک  مدل  این  می دهد 
کمتر  قیمتی  با  را  آن  کرد  خواهد  تالش  فیات 
از ماشین های الکتریکی موجود در بازار بفروشد.

انتخاب نامحدود برای پاندا

پرفروش ترین محصول تسال

از شاسی بلند های  با موجی  برای رویارویی  تسال 
هفته  اروپایی،  کارخانه های  از  الکتریکی  جدید 
گذشته در کالیفرنیا مدل جدید خود به نام Y را 

رونمایی کرد.
این   ۳ مدل  براساس  تسال  کوچک  شاسی بلند 
بود  قرار  این  از  پیش  است.  شرکت ساخته شده 
این ماشین از پاییز آینده به بازار عرضه شود، اما 
مجبور  را  تسال  تولید  برنامه ریزی  در  مشکالت 

کرد فروش ماشین را یک سال عقب بیندازد.
از  دیرتر   Y مدل  می شود  باعث  تاخیر  این 

آئودی،  ب ام و،  بنز،  الکتریکی  شاسی بلندهای 
و  شود  عرضه  بازار  به  جگوار  و  فولکس واگن 

عرصه برای تسال بسیار تنگ خواهد شد.
تازه،  رقیبان  این  با  رویارویی  برای  تسال  حربه 
و  قوی تر  باتری  با  ابتدا   Y مدل  است.  قیمت 
از  اما  قیمت پایه ۴۷ هزار دالر فروخته می شود. 
سال ۲۰۲۱ مدلی هم با باتری ضعیف تر به بازار 

خواهد آمد که قیمتش ۳۹ هزار دالر خواهد بود.
رونمایی  مراسم  در  تسال  مدیر  ماسک،  ایالن 
مدل Y پیش بینی کرد این ماشین پرفروش ترین 

واکنش  برخالف گذشته  باشد.  کارخانه  محصول 
بازار بورس به مراسم رونمایی محصول تازه تسال 
منفی بود و ارزش سهام شرکت در روزی که مدل 

Y معرفی شد پنج درصد کاهش یافت.
و  مالی  مشکالت  از  طوالنی  فهرستی  با  تسال 
حقوقی دست و پنجه نرم می کند و سرمایه گذاران 
بازاری  به  باتجربه  خودروسازان  آمدن  با  نگرانند 
این شرکت  بود،  تاکنون در آن یکه تاز  که تسال 
و  فروش  می شد  پیش بینی  که  طور  آن  نتواند 

درآمد خود را افزایش دهد.

ژن های الغری، راز الغر بودن
پژوهشگران می گویند به راز اینکه چرا بعضی از 
راحتی  به  دیگر  بعضی  حالیکه  در  الغرند  مردم 
پژوهش  این  برده اند.  پی  می کنند،  وزن  اضافه 
اخیرا  که  بدن  در  ژنتیکی  مناطق  می دهد  نشان 

کشف شده با الغری ارتباط دارد.
این گروه پژوهشی بین المللی می گوید این کشف 
به  بودن  که الغر  است  عقیده  این  تقویت کننده 
به  نه  است  مرتبط  خوش شانس  ژن های  داشتن 

رژیم غذایی افراد.
طی دهه های گذشته، محققان به صدها تغییرات 
ژنتیکی دست یافته اند که موجب افزایش شانس 
بر روی ژن های  اما  افراد هستند  در  اضافه وزن 

افراد الغر خیلی کمتر کار شده است.
 DNA نمونه های  دانشمندان  تحقیق  این  در 
با  را   ۱۸ انگلستان  در  الغر   و  سالم  فرد   ۱۶۰۰
۲۰۰۰ مورد چاقی مفرط و ۱۰۴۰۰ مورد با وزن 
دقت  به  همچنین  آنها  کردند.  مقایسه  طبیعی 
سبک زندگی آنها مانند اختالالت تغذیه ایشان را 

بررسی کردند.
محققان دریافتند افراد چاق به احتمال زیاد دارای 
مرتبط  چاقی  به  که  هستند  ژن هایی  مجموعه  

است. در همین حال، افراد الغر نه تنها ژن های 
در  تغییراتی  بلکه  دارند  چاقی  به  مربوط  کمتری 
مناطق ژن داشتند که به افراد الغر سالم مرتبط 

است.

قضاوت عجوالنه
دانشگاه  از  تحقیق  سرپرست  فاروقی  صدف 
اضافه  که  افرادی  درباره  نباید  می گوید  کمبریج 

وزن دارند، قضاوت کرد.
نشان  بار  اولین  برای  تحقیق  این  او،  به گفته 
می دهد افراد الغر سالم عموما الغر هستند زیرا 
بارجهشی ژنتیک کمتری دارند که شانس اضافه 
خاطر  به  نه  و  می دهد  افزایش  را  شدن  وزن دار 

اینکه بعضی می گویند آنها اخالقا برترند.
او می افزاید: یلی آسان است که افراد را به خاطر 
وزن آنها قضاوت کرد اما علم نشان می دهد که 
این مساله بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که 
افراد فکر می کنند. کمتر از آن چیزی که دوست 

داریم فکر  کنیم، بر وزن بدن خود کنترل داریم.
دقیق  تشخیص  بعدی،  گام  می گویند  محققان 

ژن های الغری خواهد بود.

تفاوت ژنتیکی
تام سندرز، استاد ممتاز علم تغذیه و رژیم غذایی 
تحقیق گفت:  این  مورد  در  لندن  کالج  کینگز  از 
ژن  می کند  تائید  که  است  مهم  پژوهشی  »این 
در چاقی مفرط زودرس تعیین کننده است و نشان 
به لحاظ  هستند  الغر  خیلی  که  کسانی  می دهد 

ژنتیکی از عموم متفاوتند«.
اما او افزود: »بیشتر افزایش وزن در بزرگساالن 
کم  زندگی  سبک  و  محیطی  عوامل  به  مربوط 

تحرک و دسترسی به غذاهای پر کالری است.«
تام اسپکتر از کینگز کلج لندن نیز می گوید به رغم 
این، یک سوم جمعیت بیشتر کشورها توانسته اند 

الغر بمانند.
او افزود: »بعضی عوامل به خاطر مسائل ژنتیکی 
در  تفاوت  مانند  دیگر  عوامل  بعضی  اما  است 
دخیل  روده ایست،  میکروب های  یا  سبکزندگی 

هستند.«
به گفته متخصصان سالمت، شکل و اندازه شما 
توصیه  اما  باشد  که  هر چه  ژن هایتان  آرایش  یا 
خوب  غذایی  رژیم  و  ورزش  همچنان  قدیمی 

است.

برای کاهش هزینه ها سیتروئن ماشین را تا حد ممکن ساده طراحی کرده است

مدلی از سیتروئن 2CV به نام دایان با نام تجاری ژیان در دهه چهل و پنجاه شمسی در ایران تولید شد

یک منظومه شمسی در حال شکل گیری کشف شد
پوشیدنی  حسگر  نوعی  آمریکایی،  پژوهشگران 
بدن،  عرق  بررسی  با  می تواند  که  کرده اند  ابداع 
ارائه دهد. ه نقل  داده هایی مشابه آزمایش خون 
دانشگاه سینسینتی  پژوهشگران  از ساینس دیلی، 
ابداع  پوشیدنی  فناوری  نوعی  آمریکا،   )UC(
روش  با  را  انسان  سالمت  می تواند  که  کرده اند 
حسگر  یک  فناوری،  این  کند.  بررسی  جدیدی 
زیستی کوچک است که خون، عرق و اشک کاربر 
پیشرفت های  می دهد.  قرار  بررسی  مورد  را  خود 
انسان  زیستی  به شرایط  پوشیدنی،  ابزار  در  فنی 
ابزار  نمونه  نخستین  حسگر،  این  است.  محدود 
نمونه  چند ساعت،  در عرض  که  است  آزمایشی 
عرق و خون را به طور مؤثر و با روش غیرتهاجمی 

بررسی می کند.
تا  سینسینتی  دانشگاه  که  است  ذکر  به  الزم 
ابداع  بسیاری در حوزه  نوین  فناوری های  کنون، 

خود  کار  که  است  داده  ارائه  زیستی  حسگرهای 
جیسون  می دهند.  انجام  بدن  عرق  بررسی  با  را 
استاد   )Jason Heikenfeld( هایکنفلد 
دانشگاه سینسینتی در این باره گفت: دانشگاه ما، 

سابقه قابل توجهی در این حوزه دارد.
خون،  آزمایش  کمک  با  افراد  سالمتی  بررسی 
معمواًل در آزمایشگاه صورت می گیرد و به زمان 

زیادی نیاز دارد.
پزشکان  به  جدید،  حسگر  این  افزود:  هایکنفلد 
امکان می دهد سالمت افراد را به مرور زمان و به 
این حسگر  بررسی کنند. قدرت  شکل ساده تری 
به  نیز  را  بیماران  بهبود  روند  و  باالست  بسیار 

پزشک نشان می دهد.
هدف پژوهشگران، ارائه حسگری بود که عالوه 
بر فراهم کردن اطالعات دقیق، امکان تشخیص 
فراهم  پزشکان  برای  را  بلندمدت  در  بررسی  و 

که عرق  دریافتند  بررسی های خود  در  آنها  کند. 
صورت  به  آزمایش  برای  گزینه  بهترین  بدن، 
غیرتهاجمی است زیرا اطالعاتی مشابه اطالعات 
آزمایش خون ارائه می کند و قابل کنترل و بررسی 

دقیق است.
چسب  یک  اندازه  به  که  پوشیدنی  حسگر  این 
استراحت  هنگام  را  بیمار  بدن  عرق  است،  زخم 
را در مورد  بررسی می کند و تحلیل های خود  او 
پزشکان  اختیار  در  داروها  به  بیمار  واکنش  نحوه 
دارو،  به  نسبت  واکنش  بر  عالوه  می گذارد. 
هورمون ها و میزان آب بدن نیز مورد بررسی قرار 

می گیرند.
ابداع این حسگر، برای  با  هایکنفلد ادامه داد: ما 
نخستین بار توانستیم با بررسی عرق بدن، امکان 
در  معمواًل  که  کنیم  فراهم  را  داده هایی  ارائه 

آزمایش خون مشخص می شوند.
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دفتر وکالت
وکالی برجسته فارسی زبان 

بر مبنای سالها تجربه حقوقی 
در دادگاههای استرالیا قادر به 

حداکثر کمک در موارد قانونی و دادگاهی 
در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان

DAVID LEGAL
Migration Agent Reg Number 0104743

PH: 02 9728 5678     FAX: 02 9754 2988
Address: Suite 3/43 Harris St, Fairfield

سوزی دیویدفرد دیوید

- خرید و فروش امالک و مستقالت    
- خرید و فروش مشاغل - شرکت و غیره

- کلیه امور دادگاهی 
- امور جنایی

- دادخواهی از دادگاههای استرالیا
- امور مهاجرت

- خانواده و طالق
- تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت

Compensation -

ناسا، سازمان ملی هوافضای آمریکا، اعالم کرده 
است که در ماه دسامبر )حدود سه ماه پیش( یک 
متالشی  زمین  جو  به  ورود  از  بعد  شهاب سنگ 
شده است. انفجار این شهاب سنگ نورانی دومین 
گذشته  سال  سی  در  نوع  این  از  بزرگ  انفجار 
شدن  متالشی  زمان  از  انفجار  بزرگ ترین  و 
شهاب سنگی دیگر در آسمان چلیابینسک روسیه 

در حدود شش سال پیش بود.
چندانی  توجه  االن  تا  شهاب سنگ  این  انفجار 
در  برینگ  دریای  روی  چون  بود  نکرده  جلب 

شبه جزیره کامچاتکا در روسیه منفجر شده بود.
ده  آسمانی  این سنگ  انفجار  از  آزادشده  انرژی 

برابر انرژی بمب هسته ای هیروشیما بود.
بی بی سی  به  ناسا  مسئوالن  از  جانسون،  لندلی 
گفت که شهاب سنگی به این بزرگی تنها دو یا 

سه بار در هر صد سال به جو زمین می رسد.

درباره این انفجار چه می دانیم؟
ظهر روز ۱۸ دسامبر این شهاب سنگ با سرعت 
۳۲ کیلومتر بر ثانیه و با زاویه تند هفت درجه وارد 

جو زمین شد.

این شهاب در فاصله ۲۵.۶ کیلومتری سطح زمین 
و با انرژی معادل ۱۷۳ کیلوتن منفجر می شود.

به  نزدیک  اجرام  رصد  برنامه   مدیر  فست،  کلی 
درصد   ۴۰ معادل  »این  می گوید:  ناسا  در  زمین 
انرژی آزادشده در انفجار شهاب سنگ چلیابینسک 
بود. اما چون بر فراز دریا منفجر شد همان تاثیر را 

نداشت و بازتاب رسانه ای مشابهی پیدا نکرد.«
نظامی  ماهواره های  را  شهاب سنگ  این  انفجار 
رصد کردند و ناسا از طریق نیروی هوایی آمریکا 

متوجه این حادثه شد.
لندلی جانسون می گوید این شهاب سنگ نورانی 
از مسیر  نزدیکی منطقه ای وارد جو شده که  در 
حرکت پروازهای تجاری بین آمریکای شمالی و 

آسیا چندان دور نیست.

اهمیت این حادثه چیست؟
را  ناسا  آمریکا  کنگره  میالدی   ۲۰۰۵ سال  در 
آسمانی  اجرام  از  به شناسایی ۹۰ درصد  موظف 

نزدیک به زمین با ابعاد ۱۴۰ متر یا بیشتر کرد.
عنوان  با  انــدازه  ایــن  با  شهاب سنگ هایی 
می شوند  شناخته  گذرنامه«  بدون  »دردسرهای 

است  ممکن  زمین  با  برخورد  صورت  در  چون 
تاثیرات فاجعه باری داشته باشند.

اما دانشمندان برآورد می کنند که سی سال دیگر 
تا رسیدن به هدفی که کنگره تعیین کرده زمان 

الزم دارند.
در محاسبه  توجهی  قابل  موفقیت  کنون  تا  ناسا 
به  ورود  حال  در  آسمانی  اجرام  برخورد  محل 

جزمین داشته است.
شهاب سنگ  یک   ۲۰۱۸ سال  ژوئــن  ماه  در 
کوچک سه متری هشت ساعت قبل از برخورد، 
توسط یک رصدخانه در ایاالت آریزونا شناسایی 

شد.
در آن زمان مرکز مطالعات اجرام نزدیک به زمین 
در ناسا مدار دقیق این شهاب سنگ را تشخیص 
را  برخورد  احتمالی  محل  آن  اساس  بر  و  داد 

محاسبه کرد.
برخورد  از  قبل  آنها  محاسبه  که  طور  همان 
شهاب سنگ نشان داد، دوربین های مدار بسته در 
مزرعه ای در بوتسوانا انفجار یک شهاب سنگ را 
از آن در اطراف همان  ضبط کردند و تکه هایی 

منطقه پیدا شد.

در معده نهنگی در فیلیپین چهل کیلو پالستیک پیدا شد
جسدش  که  مرده  نهنگ  یک  معده  از  محققان 
کیلوگرم  پیدا شده حدود ۴۰  فیلیپین  در سواحل 

پالستیک بیرون آورده اند.
فیلیپین  در  دبون  طبیعی  تاریخ  موزه    کارکنان 
یک نهنگ دندان دار کوویه را بررسی کردند که 

جسدش در نزدیکی داوائو سیتی پیدا شده بود.
این موزه در صفحه فیس بوک خود درباره تشریح 
جسد این نهنگ نوشت معده این حیوان به قدری 

پر از پالستیک بود که تاکنون ندیده  بودیم.
پالستیکی  بسته  شانزده  نهنگ  این  معده  در 

برنج های فوری آماده پخت و تعدادی پالستیک 
که  کرده  اعالم  موزه  این  است.  شده  پیدا  خرید 
پیدا  نهنگ  را که در معده  تمام چیزهایی  لیست 

کرده اند در روزهای آینده منتشر خواهد کرد.
دارل بالچلی، رییس و پایه گذار موزه به سی ان ان 
باورکردنی  پالستیک  مقدار  این  ما  برای  گفت: 
نبود و در معده این جانور به قدری پالستیک بود 

که برخی از آنها شروع به تجزیه کرده بودند.
مشکالت  از  یکی  مصرف  یکبار  پالستیک های 
جنوب  آسیای  در  جمله  از  دنیا  کشورهای 

محیط    گروه  یک  گزارش  براساس  است.  شرقی 
آسیایی  کشور  پنج   ،۲۰۱۵ سال  در  زیستی 
از  بیش  تایلند  و  ویتنام  فیلیپین،  اندونزی،  چین، 
را  اقیانوس ها  در  شده  رها  پالستیک   درصد   ۶۰
تولید می کنند. ماه ژوئن سال گذشته در سواحل 
تایلند خوردن ۸۰ کیسه پالستیکی موجب مرگ 
این  از  پس  دقیقا  بود.  شده  خلبان  نهنگ  یک 
اگر  کرد  اعالم  گزارشی  در  بریتانیا  دولت  اتفاق، 
برداشته نشود، میزان پالستیک  گام های موثری 

در اقیانوس ها در دهه آینده سه برابر خواهد شد.

جدول مندلیف ۱۵۰ ساله شد
نسلها است که در کتاب های درسی دنیا جدولی 
ساخته  شعرها  آن  کردن  بر  از  برای  که  است 
پیوند  کودکی  و  مدرسه  خاطره  با  نامش  و  شده 
ابداع  پنجاهمین سالگرد  و  خورده است. در صد 
سال  را   ۲۰۱۹ سال  ملل  سازمان  جدول،  این 
از  یکی  و  نامیده  عناصر  تناوبی  جدول  جهانی 
داشته  گرامی  را  بشر  دستاوردهای  بزرگترین 
بلکه  شیمی  فقط  نه  پایه  که  دستاوردی  است، 
پایه  علوم  تمام  و  زیست شناسی  فیزیک،  پایه 
است. تقریبا همه ما این جدول به نام مبتکرش 

می شناسیم، دیمیتری مندلیف.
در کودکی شاید زیبایی  این جدول را نمی دیدیم 
بیشتر  اما  بودیم  کردنش  حفظ  عذاب  دچار  و 
سربلند  زمان  آزمون  از  کرد  ارائه  مندلیف  آنچه 
بیرون آمده در حالی که در آن زمان تقریبا درباره 
زیادی  چیز  را می سازند  مواد  تمام  که  عناصری 

نمی دانستیم.

موجودات فضایی
در  تناوبی  جدول  متخصص  وترز  پیتر  دکتر 
آموزش  کالس های  او  است.  کمبریج  دانشگاه 
معتقد  و  می کند  اداره  دانشگاه  در  را  این جدول 

است:
می آمدند،  زمین  کره  به  فضایی  موجودات  »اگر 

این پرچم دانش از نظرشان دور نمی ماند.«
باید  هم  فضایی  موجودات  که  می کند  فکر  او 

جدول مندلیف داشته باشند:
این جدول اساس همه چیز است،  اینکه  »برای 
فقط مخلوق بشر نیست، چیزی بنیادی و ذاتی در 
آن هست، اساس قوانین فیزیک و شیمی است.«

قانون شیمی
اولین  روس  دانشمند   )۱۸۳۴-۱۹۰۷( مندلیف 
جدول تناوبی را در سال ۱۸۶۹ ابداع کرد. او ۶۳ 
بودند  شده  شناخته  زمان  آن  در  که  را  عنصری 
او  کرد.  مرتب  جدولی  در  اتمی  جرم  اساس  بر 
اما خالقیتی  نبود که چنین می کرد  اولین کسی 
شگرف به خرج داد، عناصر با ویژگی های مشابه 
را هم گروه کرد و جای عناصری که کشف نشده 

بودند را خالی گذاشت تا بعد پر شوند.
دکتر وترز می گوید: »مدتها بود که دیگران هم 
اساس  یک  سرانجام  اما  می کردند  کار  همین 
طبیعی برای آن پیدا شد، قانونی که نشان می داد 

عناصر باید به این شکل مرتب شوند.«
درباره  زمان  آن  در  مندلیف  که  است  »روشن 
بر  فقط  و  نمی دانست  چیزی  اتم  درونی  ساختار 

اساس وزن )جرم( اتم آنها را مرتب کرد.«
که  فهمیدند  دانشمندان  پروتون،  کشف  از  بعد 
عدد اتمی هر عنصر با تعداد پروتون ها در هسته 
اتم برابر است. بنابراین در جدول مندلیف مدرن، 
عناصر بر اساس عدد اتمی مرتب شده اند نه بر 

اساس جرم اتمی.«
بر  عنصر  صد  حدود  امروزی  مندلیف  جدول  در 
اساس افزایش عدد اتمی مرتب شده اند و خواص 
همین  به  و  دارند  شونده  تکرار  الگویی  عناصر 

دلیل هم به آن جدول تناوبی می گویند.
با  جدول  هفتم  )ردیف(  تناوب  حاضر  حال  در 
کامل   ۲۰۱۵ سال  در  عنصر  چهار  شدن  اضافه 

شده است.
کامل شدن ردیف هفتم سبب شده که دکتر وترز 

جدول فعلی را »کامل و زیبا« بداند:

این  ما  سال،  همین  در  دقیقا  لحظه،  این  »در 
افتخار را داریم که جدول تناوبی را در کاملترین 
شکلش  کاملترین  در  هم  شاید  ببینیم،  شکلش 

برای همیشه.«
کار  سنگین تر  اتم های  ساخت  برای  »االن 
دوباره  تناوبی  اگر موفق شوند جدول  و  می شود 

تغییر می کند.«
اضافه  باعث  شود  کشف  که  عنصری  »اولین 
زیبایی اش  و جدول  ردیف هشتم می شود  شدن 
را از دست می دهد و به نظرم اشتباه نیست که 

بگویم ردیف هشتم کامل نخواهد شد.«

آیا می دانستید که:
نام  به  استکلهم  نزدیکی  در  ای کوچک  دهکده 
است.  تناوبی  جدول  عنصر  چهار  زادگاه  هنربی 
 )Er۶۸ (اربیوم ،)Tb۶۵( تربیوم ،)Y۳۹( ایتریوم
نمونه ای  در  عناصر  این   .)Yb۷۰( ایتربیوم  و 
از معدنی در نزدیکی این روستا  یافت شدند که 
گرفته شده بود. توریم ) Th۹۰( عنصری طبیعی 
با فعالیت رادیو اکتیو ضعیف نامش را از تور خدای 
تندر در اساطیر اروپای شمالی گرفته است. این 
عنصر را یونس یاکوب برزلیوس شیمیدان سوئدی 
کشف کرد. توریم در مقادیر کم در بیشتر سنگ و 
خاک یافت می شود و سه برابر فراوانتر از اورانیوم 
است. این عنصر به عنوان جانشین اورانیوم برای 

نیروگاه های هسته ای شناخته می شود.
عنصری  روی  بر  نامش  که  دانشمند  یک  تنها 
در جدول تناوبی گذاشته شده زنده است، یوری 
اُگانسیان شیمیدان روس-ارمنی. به او لقب آقای 
عنصر ۱۱۸ داده اند. اگانسیان و همکاران روسش 
در  را   -Og اختصاری  عالمت  -با  عنصر  این 
نیلز  و  اینشتین  کنار  در  او  ساختند.   ۲۰۰۲ سال 
بور یکی از پانزده دانشمندی است که نامشان بر 

عناصر جدول گذاشته شده است. 
افتخار  این  به  حیات  طول  در  دانشمند  دو  فقط 
 )۱۹۱۲-۱۹۹۹( سیبورگ  گلن  اولی  رسیده اند، 
سیبورگیوم  مصنوعی  عنصر  بر  را  نامش  که 
)Sg۱۰۶( گذاشت و دومی اگانسیان که هشتاد 

و پنج سال دارد.
دارند،  خود  بر  را  دانشمند  زنان  نام  عنصر  دو 
کوریوم )Cm۹۶( که به نام ماری کوری نامیده 
لیز  از  را  نامش  که   )Mt۱۰۹( میتنریوم  و  شده 
عکس  در  چپ  از  سوم  )نفر  است  گرفته  میتنر 
کار  اتریشی  شیمیدان  هان  اتو  با  میتنر  پایین(. 
در  میتنر  شد.  نوبل  جایزه  برنده  که  می کرد 
کرد  کار  برلین  دانشگاه  در  بعد  و  وین  دانشگاه 
و در سال ۱۹۳۸ به دلیل تبار یهودی اش مجبور 
شد از آلمان نازی به سوئد برود اما ارتباطش را با 
اتو هان حفظ کرد. این دو روندی را کشف کردند 
که به شکافت هسته ای معروف شد. نام او پس 
از مرگ بر عنصر مصنوعی میتنریوم گذاشته شد 

که در سال ۱۹۸۲ در آلمان کشف شد.
جدول  تاریخ  در  نظیری  کم  سال   ۲۰۱۵ سال 
عنصر  چهار  سال  آن  دسامبر  که  است  تناوبی 
نیهونیوم  بعدا  عناصر  این  است.  شده  کشف 
که  نامی  نیهون،  کلمه  از  برگرفته   )Nh۱۱۳(
موسکوویم  می نامند  را  کشورشان  ژاپنی ها 
)Mc۱۱۵( برگرفته از نام مسکو پایتخت روسیه، 
تنسی  ایالت  نام  از  برگرفته   )Ts۱۱۷( تنسین 
اُگانسون  چهارم  عنصر  شدند.  نامیده  آمریکا 

همانی بود که اُگانسیان کشف کرد.

انفجار کم سابقه یک شهاب سنگ بزرگ بر فراز دریا
پل رینکون

سه سرنشین سایوز با موفقیت به ایستگاه فضایی رسیدند
دو فضانورد آمریکایی و یک فضانورد روس روز 
سایوِز  فضاپیمای  یک  با  ماه  اسفند   ۲۴ جمعه 
روسیه، راهی ایستگاه فضایی بین المللی شدند. به 
گزارش یورونیوز، دو تن از این فضانوردان یعنی 
او، الکسی  نیک هیگ آمریکایی و همکار روس 
هنگام  که  سانحه ای  از  گذشته  سال  اوچینین 
به  جان  آمد  پیش  سایوز  فضاپیمای  یک  پرتاب 

در برده بودند.

بررسی های تازه نشان داده است که دلیل سانحه 
حسگرهای  از  یکی  دیدگی  آسیب  گذشته  سال 
که  اتفاقی  است،  بوده  موشک  روی  شده  نصب 
در  موشک  قطعات  نصب  عملیات  حین  ظاهرا 
بوده  گرفته  صورت  قزاقستان  بایکونور  پایگاه 

است.
این دو فضانورد در هفته جاری اعالم کرده بودند 
که این بار اطمینان دارند که به ایستگاه فضایی 

دیگر  کوچ  کریستینا  و  رسید  خواهند  بین المللی 
فضانورد آمریکایی در پرواز روز سه شنبه این دو 

تن را همراهی کرد.
موشک حامل سفینه این فضانوردان ساعت ۱۹ و 
۱۴ دقیقه به وقت گرینویچ عازم فضا شد و هشت 

ساعت بعد به ایستگاه فضایی بین المللی رسید.
فضاپیمای سایوز روسیه پراستفاده ترین فضاپیمای 

سرنشین دار جهان به شمار می رود.

جلیقه فناورانه برای شناسایی بهتر سرطان
که  کرده اند  تولید  را  ویــژه ای  جلیقه  محققان 
آر  ام  آزمایش  زمان  در  زنان  توسط  آن  پوشیدن 
سرطان  به  آنها  ابتالی  احتمال  شناسایی  آی، 
پستان را تسهیل می کند. به نقل از نیواطلس، اگر 
چه آزمایشات اشعه ایکس و اسکن ام آر آی دو 
روش مناسب برای شناسایی موارد سرطان پستان 
دقت  افزایش  برای  همواره  پزشکان  اما  هستند، 

روش های مذکور تالش کرده اند.
با  می گویند  اتریش  وین  دانشگاه  پژوهشگران 
عبور  پیچ  سیم  به  مجهز  جلیقه  یک  پوشیدن 
باالیی  انعطاف  که  رادیویی  فرکانس های  دهنده 
نیز دارد، می توان کیفیت و دقت پیش بینی ها را 

در این زمینه افزایش داد.
استفاده از روش ام آر آی برای تشخیص سرطان 
پستان در مقایسه با استفاده از اشعه ایکس، مزیت 

بیشتری دارد. علت آن است که در این روش از 
تشعشعات یونیزه شده مضر استفاده نمی شود. در 
باالتر است  این روش حساسیت و دقت تصاویر 

و البته هزینه و فرایند کار نیز طوالنی تر است.
تصاویر  دقت  هم  فناورانه  جلیقه  این  از  استفاده 
را  تری  مفصل  جزئیات  هم  و  می کند  بیشتر  را 
انتقال  مارپیچ های  تعداد  کار می افزاید.  نتیجه  به 
 ۳۲ به  مذکور  جلیقه  در  رادیویی  فرکانس های 
 ۸ هم  آنها  از  یک  هر  طول  و  می رسد  مورد 
سانتیمتر است. در این مجموعه از مقداری کابل 
کواکسیال و حسگرهای حرکتی نیز استفاده شده 

است.



THE PERSIAN HERALD 1104 - 21/03/19             

THE PERSIAN HERALD             10 پیک پارسیان

افغانستان می گویند که برای  مسئوالن در شمال 
نخستین بار کاالهای تجاری افغانستان از طریق 

خط آهن به چین صادر می شود.
بازرگانان  اموال  حامل  قطار  اولین  که  است  قرار 
به  بلخ  از  دیگر  هفته  یک  از  کمتر  در  افغانستان 

سمت چین حرکت کند.
شیراحمد سپاهی زاده، رئیس اداره تجارت و صنایع 
بلخ به بی بی سی گفت که ۳۵ تا ۴۰ کانتینر سنگ 
کودکان(  )پودر  بچه  پودر  تولید  برای  که  تالک 
استفاده می شود، قالی و میوه خشک افغانستان در 
گذرگاه مرزی حیرتان، میان افغانستان و ازبکستان 

آماده ارسال به چین است.
از کشورهای  به چین  رسیدن  برای  این محموله 
ازبکستان و قزاقستان عبور می کند و بعد از ۲۰ روز 
به چین خواهد رسید. نخستین قطار چینی در تاریخ 
تجاری  کاالهای   ۱۳۹۵ سال  سنبله/شهریور   ۱۷

بندر حیرتان در شمال  به  روز  از ۱۲  بعد  را  چین 
افغانستان رساند. این قطار و سایر قطارهایی که از 
طریق آن کاالهای تجاری چین به افغانستان وارد 
می شود، بعد از تخلیه بار با واگن های خالی به چین 

بازمی گشتند. 
اولین بار است که افغانستان تصمیم گرفته تا از این 

طریق نیز صادراتی داشته باشد.
دلیل اینکه افغانستان تاکنون قادر به صادرات کاال 
از این مسیر نشده، نبود دستگاه های پیشرفته اسکن 
و مشکالت گمرکی در ازبکستان عنوان شده است. 
بلخ می گوید که در سفر  رئیس تجارت و صنایع 
اخیر محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان 
به تاشکند، پایتخت ازبکستان، این مشکل حل شده 
و افغانستان به زودی اموال خود را از طریق خط 

آهن به آسیای میانه و اروپا صادر خواهد کرد.
چین  افغانستان؛  تجارت  اتاق  اطالعات   براساس 

از بزرگترین شرکای تجارتی افغانستان است و در 
سال گذشته کاالهایی به ارزش بیش از یک میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون دالر به افغانستان صادر کرده است.

طریق  از  میالدی  گذشته  سال  در  نیز  افغانستان 
تن   ۳۰۰ و  هزار  یک  از  بیش  هــوای،ی  دهلیز 
جلغوزه/چلغوز به چین صادر کرد که ارزش آن ۴۵ 

میلیون دالر اعالم شد.
به اضافه این، چین یکی از بازارهای عمده زعفران 

افغانستان نیز به حساب می آید.
مقام های افغان انتظار دارند که با آغاز صادرات از 
طریق خط آهن حجم صادرات افغانستان به چین 

ساالنه تا ۶۰ میلیون دالر افزایش یابد.
ارزش کل  افغانستان  آمار  مرکز  گزارش  براساس 
واردات افغانستان ۷.۴ میلیارد دالر و صادرات آن 

۸۷۵ میلیون دالر است.

افغانستان،  در  خبرنگاران  ملی  روز  با  همزمان 
افزایش  می گوید  افغانستان  خبرنگاران  مرکز 
در  جاری  سال  در  خبرنگاران  هدفمند  قتل های 

این کشور بی سابقه بوده است.
خبرنگاران  مرکز  اجرایی  رئیس  قریشی،  احمد 
که  گفت  کابل  در  مناسبت  این  به  مراسمی  در 
کارمند  و  خبرنگار   ۲۰ دست کم  جاری  سال  در 

رسانه ای در افغانستان کشته شدند.
آقای قریشی گفت گروه موسوم به دولت اسالمی 
یا داعش متهم به قتل ۱۳ نفر، طالبان متهم به 
قتل دو نفر و افراد مسلح ناشناس متهم به قتل ۵ 

نفر از این قربانیان هستند.
که  می دهد  نشان  مرکز  این  در  شده  ثبت  آمار 
امسال داعش متهم به زخمی ساختن ۱۱ خبرنگار 
و افراد مسلح ناشناس متهم به زخمی کردن هفت 

خبرنگار دیگر هستند.
به گفته آقای قریشی، در جریان امسال، ۱۸ مورد 
مورد   ۱۴ رسانه ای،  تاسیسات  و  مرکز  به  حمله 
توهین  مورد  ده  و  کوب  و  لت  مورد   ۱۲ تهدید، 
اما  شده  ثبت  مرکز  این  در  نیز  خبرنگاران  به 

خشونت هایی بوده که اصال ثبت نشده است.
آزادی بیان و گفت وگوهای صلح

بحث  خبرنگاران،  ملی  روز  از  تجلیل  مراسم  در 
محورهای  از  نیز  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای 

اصلی سخنرانی ها بود.
جمهوری  رئیس  دوم  معاون  ــش،  دان ســرور 
بیان  آزادی  اهمیت  به  این نشست  افغانستان در 
برای دموکراسی، رشد فرهنگی و فکری جامعه، 
از  استفاده  سوء  از  جلوگیری  و  فساد  با  مبارزه 

قدرت و پایان زور و خشونت اشاره کرد.
آقای دانش گفت: »قطع نظر از این دالیل، تاریخ 
افغانستان بهترین شاهد و درس  سیاسی گذشته 
این کشور هرگاه سانسور حاکم  عبرت است. در 
بوده، نه از پیشرفت و ترقی خبری بود نه از صلح 
اجتماعی، نه رشد فکری و نه حقوق بشر و کرامت 

انسانی ... مثل زمان حکومت طالبان.«
افغانستان  برای  جاری  گفت وگوهای صلح  به  او 
اشاره کرد و افزود که همه جوانب مذاکرات باید 
تضمین  کشور  این  رسانه ای  جامعه  و  مردم  به 
بدهند که از آزادی بیان و رسانه های آزاد حفاظت 
خواهند کرد و این امر تنها زیر سایه نظم سیاسی 
و حقوقی مبتنی بر قانون اساسی فعلی این کشور 

ممکن است.
معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد: 

فراوانی  مزایای  و  ارزش ها  حامل  بیان  »آزادی 
است که ارزش آن را دارد که به هر قیمتی از آن 
صیانت و حفاظت شود و برای به دست آوردن آن 

مبارزه منسجم ملی صورت بگیرد.«
خبرنگاران  فدراسیون  نماینده  حبیبی،  شفیقه 
مبهم  و  گنگ  از  نشست  این  در  نیز  افغانستان 
تاکید  و  کرد  انتقاد  شدیدا  صلح  مذاکرات  بودن 
در  بیان و حقوق خبرنگاران  آزادی  باید  کرد که 

اولویت های این گفت وگوها باشد.
او گفت: »آیا امکان دارد که ما به عقب برگردیم؟ 
نیست  زمان  آن  حاال  برگردیم.  نمی توانیم  ما 
اغفال کرد. همین جنبش  را  ما  و  آمد  که طالب 
والیات  تمام  در  است.  قوی  بسیار  خبرنگاران 
جنبش زنان و جنبش جوانان و به هزاران زن و 
مرد فارغ از دانشکده ها داریم. انستیتوی موسیقی 
زنان و جوانان داریم. هزاران دستاورد بزرگ دیگر 
می کنیم؟  صفر  به  مساوی  را  آن  همه  داریم، 

نمی توانیم و امکان ندارد.«
باید  را  موضوع  این  که  کرد  تاکید  حبیبی  خانم 
مذاکره کنندگان بفهمند و در گفت وگوهای صلح 

مدنظر داشته باشند.
روزها  این  افغانستان  در  صلح  گفت وگوهای 

موضوع بحث اکثر نشست هاست و به نظر می رسد 
رو به روز جدی تر می شود. پنجمین نشست رو در 
روی نمایندگان آمریکا و گروه طالبان به تازگی 

پایان یافته است.
بسیاری از مقام ها و مردم افغانستان شاکی اند که 
این مذاکرات بی خبرند و حکومت در  از جزئیات 

این گفت وگوها غایب است.
زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه ایاالت 
این  که  افغانستان  صلح  برای  آمریکا  متحده 
پایان نشست  از  گفت وگوها را پیش می برد پس 
اخیر گفت که دو طرف روی »پیش نویس« خروج 
تضمین  هایی  و  افغانستان  از  آمریکایی  نیروهای 

برای مبارزه علیه تروریسم »توافق« کرده  اند.
آقای خلیلزاد در رشته  توییت هایش پس از پایان 
مذاکرات نوشت که برای رسیدن به صلح باید روی 
دو مورد دیگر یعنی »گفت وگوهای بین االفغانی« 
و »آتش بس همه جانبه« نیز توافق صورت گیرد، 
اگر چه به گفته آقای خلیلزاد »توافق اصولی« بر 

سر این دو نیز حاصل شده است.
با اینهمه، گروه طالبان خبرنامه ای منتشر و یکبار 
دیگر تاکید کرد که هیچ توافقی برای مذاکره با 
دولت افغانستان و آتش بس صورت نگرفته است.

افزایش بی سابقه قتل های هدفمند خبرنگاران در افغانستان

هر سال وقتی ماه مارس )اسفند/فروردین( از راه 
می رسد، تبت روزهایی پرالهتاب را سپری می کند، 
چرا که سالگرد وقایعی تاریخی و سرنوشت ساز که 
در نهایت به خروج داالیی الما از تبت منجر شد 
این روزها،  التهاب در  این  دارد.  قرار  ماه  این  در 
رنگ و بویی خاص نیز پیدا کرده، چرا که امسال، 

شصتمین سالگرد این وقایع مهم است.
تا  می شود  موجب  مارس  ماه  در  آنچه  واقع  در 
سراسر  در  خود  امنیتی  تدابیر  بر  چین  حکومت 
 ۱۰ سالگردهاست:  از  سری  یک  بیافزاید،  تبت 
مارس )۱۹ اسفند(، ساگرد اعتراض مردم تبت به 
حکومت چین در سال ۱۹۵۹ است. ۱۴ مارس )۲۳ 
اسفند( سالگرد شورش های سال ۲۰۰۸ است؛ و 
به  نظامی  حمله  سالگرد  اسفند(   ۲۶( مارس   ۱۷

قصر داالیی الما در لهاسا و فرار او از تبت.
سال ۲۰۱۹ در واقع شصتمین سالگرد این سری 
وقایع و خروج داالیی الما بود؛ خروجی که موجب 
شد تا معمای تبت همچون یک گره کور در حاشیه 
بسیاری از تحوالت مربوط به چین قرار بگیرد و 
مساله حاکمیت بر مهم ترین مرکز بودائیان جهان، 
به محل یک اختالف نظر بین المللی تبدیل شود.

رشد  به  رو  قدرت  و  ثبات  اگرچه  در حال حاضر 
حکومت مرکزی چین موجب شده تا مساله تبت 
از هر زمان دیگری کم رنگ تر شود، اما همچنان 
این  در  الما  داالیی  هــوادار  بودائیان  وضعیت 
ناچار  که حکومت چین  است  گونه ای  به  منطقه 
شکل گیری  جلوی  ویژه،  امنیتی  تدابیر  با  است 

اعتراض های گسترده را بگیرد.

تبت کجاست؟
پاسخ به این سئوال ساده نیست. در واقع مرزهای 
از  یکی  به  خود  »تبت«  نام  به  جایی  جفرافیایی 
موضوعات مهم اختالف میان چین و تبتی هاست. 
در تقسیمات کشوری چین، استانی به نام »منطقه 
خودمختار تبت« وجود دارد. این منطقه در جنوب 
غربی چین قرار دارد و با کشورهای میانمار، هند، 

بوتان و نپال هم مرز است.
این استان همانند باقی استان های خودمختار در 
چین، یک استاندار دارد که از اقلیت قومی تبتی 
و  آموزش  مانند  مسایلی  در  او  می شود.  انتخاب 
زبان، خودمختاری نسبی دارد اما در سیاست های 
کلی باید از استراتژی های حزب کمونیست چین 

پیروی کند.

نکته مهم درباره جغرافیای این منطقه این است 
همین  براساس  اختالفات،  همه  رغم  به  که 
مرزهای فعلی، این منطقه یک استان پهناور است 
با مساحتی برابر با مساحت کشور آفریقای جنوبی 
مخالفان  حال  این  با  فرانسه.  کشور  برابر  دو  یا 
می گویند آنچه در تقسیمات کشوری چین، تبت 

نامیده می شود، کمتر از نیم تبت واقعی است.
به همین دلیل در برابر »منطقه خودمختار تبت« 
»تبت  نام  به  نیز  دیگر  جغرافیایی  مفهموم  یک 
بزرگ«  »تبت  جغرافیای  در  دارد.  وجود  بزرگ« 
عالوه بر سراسر منطقه خودمختار، بخش هایی از 
استان های دیگر چین از جمله سیچوآن، یون نان 
و گانسو، و بخش پهناوری از استان چینگهای نیز 

بخشی از تبت محسوب می شوند.
در واقع »تبت بزرگ« حدود یک پنجم مساحت 
کل چین را است و مخالفان می گویند اگر موفق 
نام  به  منطقه  این  در  را  کشورشان  روزی  شوند 
مساحت  نظر  از  کشور  این  کنند،  مستقل  تبت 
جایی  بود؛  خواهد  جهان  بزرگ  کشور  دهمین 
به بزرگی کشورهای پهناوری چون قزاقستان یا 

آرژانتین.
رسانه ها  گزارش های  در  عموما  حاضر  حال  در 
و  چین  دولت  که  زمانی  سیاستمداران،  ادبیات  و 
سیاستمداران این کشور از تبت سخن می گویند، 
خودمختار  »منطقه  همان  واقع  در  منظورشان 
تبت« است، اما در خارج از چین و از نگاه مخالفان 
تبتی، وقتی نام این منطقه آورده می شود در واقع 

اشاره به »تبت بزرگ« است.

اختالف بر سر چیست؟
اختالف اصلی بر سر حق حاکمیت بر تبت است. 
و هر دو طرف اختالف هم با ارجاع به تاریخ از 
اما  می کنند.  استفاده  حاکمیت  برای  خود  حق 
واقعیت این است که آنچه »تاریخ« تبت توصیف 
می شود، در واقع خود یک مفهوم سیاسی است که 

بیشتر مایه اختالف است تا مرجع حل آن.
این  بر  از ۸۰۰ سال  بیش  چینی ها می گویند که 
منطقه حکومت کرده اند و تبت بخش جداناپذیر 
خاک کشورشان است. آنها به سلسله های مختلف 
می گویند  و  می دهند  ارجاع  چین  امپراتوری های 

است. بوده  سلطه شان  زیر  همیشه  تبت  که 
ندارند  قبول  را  تاریخی  روایت های  این  تبتی ها 
روایت  از  قدیمی تر  تبت،  سابقه  که  می گویند  و 
حکومت  سقوط  آغاز  اینکه  ضمن  چینی هاست. 
که  دوره ای  در  و  مغول هاست  حمله  هم  تبتی ها 
چینی ها از آن صحبت می کنند، خود چین نیز زیر 
سلطه امپراتوری مغول قرار داشته است. در واقع 
 ۱۷ تا   ۱۴ )قرن  مینگ  چینی  سلسله  دوران  در 

میالدی( نیز تبت تحت سلطه چین نبوده است.
کلی  طور  به  چین،  امروز  مرزهای  عین  در  اما 
 ۱۷ قرن  میانه  در  که  است  سلسله ای  مرزهای 
در این کشور به قدرت رسید و تا نخستین دهه 
قرن بیستم به حکومتش ادامه داد: سلسله معروف 
قرن  دو  در  چین  امپراتوری  از  که  آنچه  چینگ. 
رسید،  شهرت  به  جهان  در   ۲۰ قرن  به  منتهی 
توسط  که  است  سرزمین هایی  همان  واقع  در 
امپراتورهای سلسله چینگ اداره می شد. تبت نیز 

بخشی از این امپراتوری بود.
مخالفان می گویند که حاکمیت سلسله چینگ بر 
تبت، شباهتی به حاکمیت این سلسله بر مناطق 
شرقی چین نداشته و در واقع این منطقه در آن 
توجهی  قابل  و  استثنایی  خودمختاری  از  زمان 
نیز در سال  بوده است. به همین دلیل  برخوردار 
اصالحات  کشاکش  در  اینکه  محض  به   ،۱۹۱۲
مدرن،  دوران  به  ناموفق  گذار  و  خورده  شکست 
اعالن  تبت  فروپاشید،  هم  از  چینگ  امپراتوری 

استقالل کرد.
کشور مستقل تبت که از این زمان تا سال ۱۹۵۱ 
وجود داشت، یک کشور بودایی به رهبری داالیی 
المای سیزدهم بود که در مرزهای امروزی استان 
تبت شکل گرفته بود. ادعاهای ارضی آن کشور 
جنگ هایی  به  می شد  نامیده  تبت  آنچه  باقی  بر 
بین ارتش تبت و ارتش چین نیز منجر شد که در 
مواردی تبتی ها به پیروزی های مهمی نیز دست 

یافتند.
از مهم ترین  در نهایت این کشور که شاید یکی 
از  استقالل  برای  تبتی ها  مدرن  تاریخی  مراجع 
و  میالدی   ۱۹۵۱ سال  در  شود،  محسوب  چین 
هجوم  با  فعلی  المای  داالیی  قدرت  دوران  در 
ارتش چین روبه رو شد که هرگز ادعای ارضی بر 
سراسر تبت را پس نگرفته بود. این بار تبتی ها با 
ارتش کمونیستی مائو روبه رو بودند که به تازگی 
به  و  بودند  کرده  سرنگون  چین  در  را  جمهوری 

سراسر  در  کمونیستی  رژیم  یک  برپایی  دنبال 
مغولستان(  جز  )به  چینگ  امپراتوری  مرزهای 
بودند. شکست در برابر ارتش چین در این سال 

عمال نقطه پایان استقالل نسبی تبت بود.

۶۰ سال پیش دقیقا چه اتفاقی افتاد؟
حکومت  چین،  ارتش  توسط  تبت  اشغال  از  بعد 
مرزهای  این  در  او  خودمختاری  و  الما  داالیی 
او همچنان  نرفت.  بین  از  استان تبت، یک شبه 
در قصر خود باقی ماند و طی یک توافق با حزب 
کمونیست چین به رهبری مائو، رهبر خودمختار 

استان تبت شد.
اما تنش در تبت هرگز به پایان نرسید. به ویژه در 
مناطقی که از نظر تبتی ها، تبت محسوب می شد 
اما خارج از مرزهای استان تبت قرار داشت، این 
تنش ابعاد گسترده تری نیز پیدا کرد. در آن مناطق 
از خودمختاری داالیی الما خبری نبود و قوانین 
پکن با سخت گیری بیشتری قابلیت اجرا داشتند.

تبتی ها  و  چینی ها  رویارویی  اوج  نقاط  از  یکی 
گرفت  تصمیم  مائو  که  افتاد  اتفاق  زمانی  در 
ارضی،  اصالحات  برنامه  یک  چارچوب  در 
فئودال  زمین داران  از  را  کشاورزی  زمین های 
استان  در  کند.  تقسیم  کشاورزان  بین  و  بگیرد 
تا  شد  موجب  الما  داالیی  خودمختاری  تبت، 
اجرای آن  اما  بیافتد.  تعویق  به  این طرح  اجرای 
در استان های دیگر به شورش  مسلحانه بودائیان 
اخبار  انجامید.  چین  ارتش  با  درگیری  و  تبتی 
تبت  مرکز  لهاسا،  خیابان های  به  درگیری ها  این 
بیشتر  روز  هر  چینی  ضد  احساسات  و  می رسید 

اوج می گرفت.
در چنین فضای متشنج و خشنی بود که در ماه 
مارس سال ۱۹۵۹، افسران چینی از داالیی الما 
و رقص  نمایش  مراسم  در یک  تا  دعوت کردند 
سنتی شرکت کنند. این مراسم قرار بود در روز ۱۰ 
مارس برگزار شود. در روایت رسمی چینی ها گفته 
می شود که داالیی الما خود درخواست کرده که 
در این مراسم شرکت کند و از سوی آنها دعوتی 
ارسال نشده است. داالیی الما این روایت چین را 

رد کرده است.
یک روز مانده به مراسم، افسران چینی به گارد 

حفاظت از داالیی الما اطالع دادند که برای رفتن 
خود  و  نیست  نیازی  آنها  حضور  به  مراسم  به 
عهده  بر  را  الما  داالیی  از  حفاظت  کار  چینی ها 

می گیرند. 
با  تصمیم  این  الما،  داالیی  اطرافیان  میان  در 
سوءظن بسیار بررسی شد. برخی مشاوران معتقد 
بودند که احتماال چینی ها می خواهند داالیی الما 

را بدزدند.
در  چینی ها  تصمیمات  درباره  خبرها  زود،  خیلی 
از  نفر  هزاران  مارس،   ۱۰ روز  در  و  پیچید  شهر 
اهالی شهر در اطراف قصر داالیی الما جمع شدند 
تا از او محافظت کنند و نگذارند تا او از قصر خارج 
شود. شورش تبت عمال از همین جا آغاز شد چرا 
بیرون  مسلحانه  درگیری های  به  تجمع  این  که 
خواسته  مردم  زود  خیلی  و  پیوند  خورد  ازشهر 

استقالل تبت از چین را مطرح کردند.
واکنش چین، مستقر کردن نیروی نظامی، تانک 
درگیری های  بود.  شهر  اطراف  در  خمپاره انداز  و 
به  آنها  کردن  متفرق  قصد  به  مردم  با  پراکنده 
روز  در  سرانجام  و  یافت  ادامه  هفته  یک  مدت 
۱۷ مارس سال ۱۹۵۹ و بعد از اینکه دو خمپاره به 
نزدیکی قصر داالیی الما برخورد کرد، او به همراه 
خانواده و گروهی از نزدیکانش، مخفیانه از قصر 

خارج شد و به هند گریخت.
مقابله کرد و حضور  تبتی ها هم  با شورش  چین 
خیابانی مردم با خشونت سرکوب شد. آمار رسمی 
از تلفات سرکوب شورش تبت وجود ندارد. تبتی ها 
می گویند به اسناد محرمانه چینی دست یافته اند 
 ۸۵ سرکوب،  این  جریان  در  می دهد  نشان  که 
هزار نفر کشته شده اند. صحت این اسناد از سوی 

پژوهشگران مستقل تایید نشده اند.

امروز  وضعیت  و  می خواهند  چه  تبتی ها  حاال 
چگونه است؟

دینی  ــاورهــای  ب بــراســاس  که  المــا  ــی  داالی
اتحادبخش  رهبر  و  معنوی  مرشد  تبت،  بودائیان 
سرزمین شان محسوب می شود در حال حاضر در 
 ۶۰ و  می برد  سر  به  هند  در  خودخواسته  تبعدی 
سال است که در آنجا در شهر تارامشال )دارمسال( 
دولت در تبعید تبت را تشکیل داده است. او که در 
زمان خروجش از کشور، رهبری جوان محسوب 
می شد، در این سالها به دلیل اصرارش بر دوری 
از خشونت در پیگیری مطالبات سیاسی تبتی ها، 

گروههای  و  بین المللی  ناظران  سوی  از  بارها 
در سال  و حتی  تحسین شده  بشر  مدافع حقوق 
۱۹۸۹ میالدی جایزه صلح نوبل نیز دریافت کرده 

است.
به بیان دیگر، داالیی الما که نام اصلی او »تنزین 
یک  به  آرام  آرام  سالها،  این  در  است  گیاتسو« 
تبدیل شد  بین المللی  چهره شناخته شده و مهم 

که حق حاکمیت ملی تبتی ها را تبلیغ می کند.
اما همزمان در جبهه مقابل نیز موقعیت و جایگاه 
بین المللی کشور چین سال به سال تغییر کرد و 
سال  در  چین  به  شباهتی   ۲۰۱۹ سال  در  چین 
۱۹۵۹ ندارد. این کشور از سال ۱۹۷۱ جایگاه خود 
کرد  تثبیت  امنیت  شورای  و  ملل  سازمان  در  را 
و در پی یک مجموعه اصالحات اقتصادی قابل 
توجه به یکی از قدرتهای اقتصادی جهان تبدیل 
از  که  می بخشد  قدرتی  چین  به  مساله  این  شد. 
و  رقبا  دادن  قرار  فشار  تحت  برای  می تواند  آن 

مخالفانش بهره ببرد.
در نتیجه دایره قدرت و میدان مانور داالیی الما 
از  بسیاری  برای  شد.  محدودتر  روز  به  روز  نیز 
دولت های دنیا در سراسر جهان، دعوت و میزبانی 
از داالیی الما و حمایت از او می تواند هزینه های 
سیاسی - اقتصادی قابل توجهی به دنبال داشته 

باشد.
مساله  حل  برای  الما  داالیی  راه حل  نهایت،  در 
استقالل  دنبال  به  کرد  اعالم  که  بود  این  تبت 
حفظ  برای  بلکه  نیست،  چین  کشور  از  تبت 
فرهنگ و سبک زندگی تبتی ها، یک »راه میانه« 
 )MWA یا Middle Way Approach(
داالیی  میانه«  »راه  در  می کند.  پیشنهاد  را 
استقالل طلبی  از  که  می پذیرند  تبتی ها  الما، 
عوض،  در  اما  بکشند،  دست  جدایی خواهی  و 
مرکزی  حکومت  از  توجهی  قابل  خودمختاری 

چین به دست بیاورند.
این راه میانه در حال حاضر سیاست رسمی دولت 
در تبعید تبت محسوب می شود. اما این به معنای 
و  نیست  راه حلی  چنین  از  تبتی ها  همه  حمایت 
همچنان، استقالل نهایی تبت از کشور چین، یک 
هدف سیاسی است که برخی از گروههای تبتی 

آن را دنبال می کنند.

معمای تبت؛ ۶۰ سال آوارگی 
داالیی الما و دولت در تبعید بودائیان

کیوان حسینی

کاالهای تجاری افغانستان از طریق راه آهن 
به چین صادر می شود

ملی  تیم  میان  که  مچ(  پنج روزه)تست  بازی  در 
شد،  برگزار  درهند  ایرلند  و  افغانستان  کریکت 
بازی  ها  این سلسله  در  برد خود  اولین  افغانستان 

را رقم زد.
تست مچ به سلسله بازی هایی گفته می شود که 
میان تیم های بین المللی برگزار می شود و معموال 

تا ۵ روز ادامه می یابد.
روز ۱۸ مارس/مارچ در دهرادون هند  بازی  این 

برگزار شد.
رحمت شاه و احسان اهلل جنت هر کدام با گرفتن 
تیم  که  هدفی  به  توانستند  دوش،   ۵۰ از  بیش 
حریف برای افغانستان تعیین کرده بود، به راحتی 
 ۱۳۹ توانستند  افغانستان  دوبازیکن  این  برسند. 
در  شوند.  حذف  اینکه  بدون  دهند،  انجام  دوش 
این دور رحمت شاه توانست که ۷۶ دوش انجام 

نیز  جنت  اهلل  احسان  دیگرش  تیمی  هم  و  دهد 
۶۵ دوش انجام داد. آقای شاه در این بازی برای 
دومین بار ۵۰ دوش را انجام داد و در بازی اول 
افغانستان آقای شاه ۹۸ دوش انجام داده بود. بعد 
بازیکن،  دو  این  توسط  شده  انجام  دوش های  از 
تا  داشت  نیاز  دیگر  به سه دوش  تنها  افغانستان 
به پیروزی برسد که آقای شاه از بازی حدف شد. 
بعد از او، محمد نبی توانست که افغانستان را به 

پیروزی برساند.
پنج  حذف  با  توانست  بازی  این  در  خان  راشد 
پیروزی  در  کلیدی  نقش  ایرلندی،  بازیکن 

افغانستان داشته باشد.
روزه  یک  بازی های  در  افغان  بازیکن  این 
بین المللی در جایگاه دوم شورای جهانی کریکت 

قرار دارد.

تیم کریکت افغانستان با شکست دادن ایرلند 
اولین برد خود در بازی پنج روزه را رقم زد

استرالیا  در  افغانستان  سفیر  ویسی،  وحیداهلل 
تایید  هست،  نیز  نیوزیلند  غیرمقیم  سفیر  که 
در شهر  به دو مسجد  رویداد حمله  در  کرده که 
افغان   ۳ و  افغان کشته   ۲ نیوزیلند  کرایست چرچ 
گفته اند  نیوزیلند  مقامات  شده اند.  زخمی  دیگر 
 ۴۸ و  کشته  نفر   ۴۹ حمالت  این  نتیجه  در  که 
و  بررسی  مشغول  حاال  آنها  شده اند.  زخمی  نفر 
تشخیص هویت کشته شدگان این رویداد هستند. 
تا حاال هویت هیچ یک از کشته شدگان به صورت 

رسمی اعالم نشده است.
کشورهای  از  کشته شدگان  که  شده  مشخص 
مختلف جهان هستند و بسیاری از آنها پناهندگانی 

بوده اند که فکر می کردند در نیوزیلند امن خواهند 
اندونزی،  کشورهای  از  دیگر  قربانیان  بود. 

بنگالدش، هند، پاکستان و سوریه هستند.
افغان  بازنشسته  مهندس  نبی،  داوود  محمد 
هویتش  که  است  رویداد  این  قربانی  نخستین 
مشخص شده است. او در افغانستان زاده شده بود 
و در دهه هشتاد میالدی پس از تجاوز شوروی به 
پناهنده شد.  نیوزیلند  به  با خانواده اش  افغانستان 
آنتیک  ماشین های  به  عالقمند  او  می شود  گفته 
او  نیوزیلند.  در  افغان ها  جامعه  رهبران  از  و  بوده 
نیوزیلند  در  افغان ها  محلی  اتحادیه  یک  رئیس 
بود و از حامیان شناخته شده گروه های مهاجرین 
دراین کشور. گزارش شده که وقتی فرد مهاجم 
جلو  را  خود  نبی  محمد  شد،  النور  مسجد  وارد 
دیگر  نمازگزاران  از  تا  داد  قرار  او  تیراندازی 
نبی  محمد  پسر  عمر،  محمد  کند.  محافظت 
یا  عراق  می بودید،  فلسطین  از  اگر  گفت:  به 
را  شما  دست  که  بود  کسی  نخستین  او  سوریه، 
می گرفت. محمد رئوف ایوبی، روزنامه نگار افغان 
پسر محمد  که دخترش همسر  کرایست چرچ  در 

نبی است، به بی بی سی گفت که دیروز در حالی که 
تلفن  با  می برداشته،  مکتب/مدرسه  از  را  پسرش 

دخترش ازاین رویداد با خبر شد.
بود.  موتر  مکانیک  نبی،  داوود  حاجی  گفت:  او 
زندگی  نیوزیلند  در  که  می شد  سال   ۳۲ تقریبا 
خانمش  و  دختر  یک  پسر،  چهار  او  از  می کرد. 
بجا مانده. او یکی از اولین افغان های بود که به 
افغان ها دراین  بود و رئیس جامعه  آمده  نیوزیلند 

کشور بود.
بسیار  انسان  داوود  حاجی  گفت:  رئوفی  آقای 
افغان ها  تمام مشکالت  به  بود.  نیک  و  خیرخواه 
از  آنکه  با  بود.  ساله   ۷۱ او  می کرد.  رسیدگی 
ولی  بود  شده  )بازنشسته(  متقاعد  مهندسی 
)تعمیر(  ترمیم  را  افغان ها  موترهای  همچنان 
می کرد. آقای ایوبی گفت که یک شهروند دیگر 
افغان به نام مطیع اهلل نیز دراین تیراندازی ها کشته 
پیش  سال   ۵ مطیع اهلل  که  گفت  او  است.  شده 
در  و  بود  آمده  نیوزیلند  به  هند  از  خانواده اش  با 

کرایست چرچ زندگی می کرد.
زخمی  حادثه  دراین  هم  افغان  سه  که  گفت  او 

است. وخیم  آنها  از  یکی  وضعیت  که  شده اند 
شده اند.  شوکه  ما  خانواده  افزود:  رئوفی  آقای 
ما  خورده اند.  تکان  نیوزیلند  در  افغان ها  جامعه 
فرار کردیم که  اینجا  به  افغانستان  از جنگ های 
)نخست وزیر(  صدراعظم  امروز  باشیم.  امن  در 
نیوزیلند در گردهمایی که در کرایستچرچ برگزار 

شده بود، آمد و با ما صحبت و همدردی کرد.
افغان در  او در مجموع حدود یک هزار  به گفته 

کرایست چرچ زندگی می کنند.
افغان  دیگر  شهروند  یک  ــری،  وزی میرویس 
ساکن نیوزیلند که در هنگام حمله در صف دوم 
النور بوده، به بی بی سی گفت  نمازگزاران مسجد 
نمازگزار   ۳۰۰ تا   ۲۵۰ حدود  حمله  زمان  در  که 

دراین مسجد بودند.
او که با فرار از در عقب مسجد ازاین حمله جان 
فرد  حمله  جریان  در  می گوید  برده،  بدر  سالم 
مهاجم به مسجد دومی یک شهروند دیگر افغان 
اسلحه مهاجم را از دستش گرفته و او را مجبور 

به فرار کرده است.
پلیس نیوزیلند دراین مورد چیزی نگفته است.

قربانیان افغان حمله به دو مسجد در نیوزیلند کیستند؟

است  کرده  اعالم  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
که کابل برای جلب حمایت ایران در روند صلح 
بیشتر  مذاکرات  و  همکاری  به  نیاز  افغانستان 
محمد  که  کرده  اعالم  نهاد  این  دارد.  تهران  با 
عالی  شورای  دبیرخانه  رئیس  داوودزی،  عمر 
در  افغانستان  رئیس جمهوری  نماینده  و  صلح 
شنبه  امروز  صلح،  اجماع  برای  منطقه ای  امور 
ارشد  مقامات  با  برای گفت وگو  )۲۳حوت/اسفند( 
تهران  به  افغانستان  صلح  مورد  در  ایران  دولت 
سفر کرد. سید احسان طاهری، سخنگوی شورای 
عالی صلح گفته که محمد عمر داوودزی در سفر 
دو روزه اش به ایران، با وزیر خارجه، مشاور امنیت 
دیدار  ایران  ملی  امنیت  شورای  معاون  و  ملی 
حمایت های  جلب  سفر  این  هدف  کرد.  خواهد 
افغانستان  صلح  مورد  در  هماهنگی  و  عملی 
بارها  اخیر  ماه های  در  ایران  است.  شده  عنوان 
اعالم کرده که تهران با اطالع دولت افغانستان با 

طالبان گفت وگو کرده است.
برنامه  که  گفت  سفر  این  درباره  طاهری  آقای 
ایران  همکاری  و  حمایت  جلب  سفر  این  اصلی 

با  افغانستان  رودرروی دولت  برای گفت وگوهای 
گروه طالبان است.

به گفته این او، صلح افغانستان به نفع کشورهای 
منطقه است و اگر جنگ افغانستان دوام پیدا کند 

دامن  دیگر کشورها را نیز می گیرد.

ایران و طالبان
تهران  به  را  هیأتی  طالبان  گروه  قبل  چندی 
فرستاد. پس از آن سخنگوی وزارت امور خارجه 
با  تهران  در  طالبان  هیأت  که  بود  گفته  ایران 
گفت وگوی  ایران  خارجه  وزارت  ارشد  مقام های 

آن  هدف  که  گفت وگویی  است.  داشته  مفصلی 
افغانستان  در  صلح  به  کمک  برای  ایران  تالش 
سفر  درباره  نیز  طالبان  گروه  بود.  شده  خوانده 
ازاین سفر  بود که هدف  به تهران گفته  هیاتش 
نیز  و  اخالقی کشورها  و  جلب حمایت »سیاسی 
همکاری آنها به منظور ختم اشغال و آمدن صلح 

و امنیت« به افغانستان است.
چین  به  سفرهایی  این  از  پیش  داوودزی،  آقای 
و پاکستان نیز داشته و با مقام های ارشد این دو 
گفت وگو  افغانستان  صلح  روند  مورد  در  کشور 
نمایندگان  با  تهران  نشست  بر  بود. عالوه  کرده 
نهادهای  سران  از  شماری  این  از  پیش  طالبان، 
از »ارتباط و حتی کمک  بارها  افغانستان  امنیتی 
تجهیزاتی و نظامی« ایران به طالبان ابراز نگرانی 
رد  را  ادعاها  این  ایرانی  مقام های  بودند.  کرده  
قبال گفته  ایران  نظامی  ارشد  کرده اند. مسئوالن 
مذاکرات  به  وارد شدن  از  ایران  که هدف  بودند 
صلح افغانستان و طالبان، »خیرخواهی به منظور 
بازگشت صلح و ثبات به این کشور« است که با 

هماهنگی دولت افغانستان صورت می گیرد.

سفر عمر داوودزی به تهران؛ شورای عالی صلح 
افغانستان خواهان حمایت و همکاری ایران است
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.St.1097-co

با معلم مجرب و با تجربه در سیدنی
و همچنین معلم خانم برای آموزش بانوان

PH: 0402 251 014

Noor Driving School

BUTCHERY

راهنمای مشاغل فارسی زبانان استرالیا 
PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA

اپلیکیشنinjob را هم اکنون به رایگان دانلود کنید

AUTOMOTIVE
NSW

25 Elizabeth Street
 WETHERILL PARK

Telephone: 02 9756 1300

Tyre Land
MECHANICAL REPAIRS

CAR RENTAL

WA

 Elite Charter
Services

Elite Charter ServicesElite Charter Services

PERTHPERTH

 0404777467 0404777467

کرایه ماشینهای لوکس درپرت

All Mechanical Repairs

Sydney  TechAuto

0423 426 615

Complete Mobile Automotive Maintenanace
Peyman Khazaee

CLEANING SERVICES NSW

DAVID LEGAL
     PH: 02 9728 5678
FAX: 02 9754 2988
Address: Suite 3/43 Harris Street. Fairfield

  DAVID LEGAL
دفتر وکالت دیوید لیگال

صرافی کیهان

 KAYHAN
 INTERNATIONAL
MONEY EXCHANGE Pty.Ltd

Tel: 03 9787 8 942
Mob: 0410 303 415

ملبورن

VIC

NSW

دفتر وکالت پارس

Suite 2, Level 1,35-39 Auburn Rd, Auburn 
www.parslawyers.com.au

Tel: (02) 8065 0026
Mobile: 0405 175 450

با مدیریت زهرا فراهانی 
وکیل رسمی و عضو کانون وکالی ایالت نیوسات ولز

دفتر امور مهاجرت اعظم جعفری
 Suite 602,7 Railway St, Chatswood, NSW, 2067

Phone:  (02) 8034 6901
Mobile: 0414 187 045

Email: ajafari@ajmigration.com
www.ajmigration.com

NSWقصابی ولیعصر
در مریلندز
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PH: 9897 7497
Shop 11, No 205, Merrylands Rd. Merrylands

 انواع گوشت تازه
گوساله - بره - بز - مرغ

با کیفیت باال و قیمت مناسب

VIC

NSWگروه مهاجرت پارس
با مدیریت دکتر سعید عابدی

وکیل رسمی اداره مهاجرت استرالیا

Ph: 0403 911 166 | 02 8608 7766 
 30 Cowper St. Parramatta 2150 

ترجمه مدارک شما توسط مترجم رسمی استرالیا

ویزاهای پناهندگی و بریجینگ 
ازدواج، نامزدی و فرزند 

توریستی و تحصیلی
درخواست تجدید نظر 

گروه متخصصین ما با سالها 
تجربه در کنار شما خواهد بود

MARN No: 1387882

NSW

 Shop A, Level 1, 453
Victoria Ave Chatswood

PH: 02 9411 7722

در چتسوود
سالن آرایش و زیبایی میالنو

 MILANO
Hair & Beauty Salon

 HAIR & BEAUTY SALONS 

INSURANCE

NSW
INSURANCE

جهت برقراری ارتباط و دریافت مشاوره رایگان 
 0401 884 با شماره 488

میثم سلیم آبادی تماس حاصل فرمایید.

بیزنس شما سپر بال میخواهد
NSW

www.insw.com.au | info@insw.com.au
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FOOD IMPORTERS
NSW
PTY LTD

FOOD IMPORTS

PH: (02) 9645 6003
تلفن مرکز پخش

FUNERAL DIRECTORS

 

 

North Ryde  9887 2244  |  guardianfunerals.com.au

 

Proudly serving

the local

community for

over 85 years.

NSW

FINANCE BROKERS & LOANS

بهترین وام 
 کمترین بهره

Level 6, 10 Help St. Chatswood

Nooshin Nikoiee
0406 898 333

nooshin.nikoiee@financeonly.com.au

  RESTAURANT & CATERING

 SUPERMARKETS GROCERY 

NSW

پدی سوپرمارکت
در بلک تاون

PEDDY
SUPERMARKET
PEDDY

SUPERMARKET

  111Main Street
 Blacktown NSW
PH: 02 8678 3413

NSWARIA FOOD STOREARIA FOOD STORE

 34 Ross Street
North Parramatta

PH: 02 9683 7330
VIC

NSW

36 Station Street Auburn
8021 9292

NSWCHOOPAN 
BAKERY & KEBAB
نانوایی چوپان 
در بلک تاون هفت روز هفته 

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

 Ph: 0402 662
 No.2/60 Main St, Blacktown

8:30am to 9:00pm

NSW
انواع پیتزا و ساندویچ - قلیان، چای و شیرینی 

انوع آبمیوه - بستنی و فالوده

پیتزا آتیش در مریلندز

10 Mcfarlane St. 
Merrylands 

 Tel: 02 8810 5682 

NSWصرافی نیک

0422 10 20 77
www.sarafinik.com.au | mohsen@sarafinik.com.au

Shop 7/20 McFarlane St. Merrylands

خرید و فروش ارز 
به بهترین قیمت روز 

و در اسرع وقت
به مدیریت محسن نیکی بین

دارای مجوز 
رسمی از 
Austrac

ELECTRICAL CONTRACTORS

NSW
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سیم کشی ساختمان
نصب و تغییر انواع پریز 
LED کلید برق، المپهای

نصب آنتن تلویزیون
نصب دوربین های مدار بسته 

کلیه خدمات برقی از قبیل 

 Proactive
Electrical Group

Lic No: 297775C

Mob: 0401 920 426
Mob: 0435 230 426

لطفاً با رضا تماس بگیرید
ارائه بهترین قیمت برای همزبانان گرامی

PATISSERIE

NSW

بستنی شیراز

195 Merrylands Road
Merrylands 2160
Ph: 0469 297 700

DRIVING SCHOOL
NSW آموزش رانندگی

آرین
0413 395 444

 Ryde

توسط معلم مجرب و باتجربه در محله راید و اطراف آن

ARIAN DRIVING SCHOOL

NSW

SYDNEY
Address: 4/172 Merrylands Rd, Merrylands, NSW 2160
Phone: 1300 104070  | 02 9760 0706  

Email: info@islandtravels.com.au    www.moneypars.com

 صرافی مانی پارس
شعبه سیدنی

مطمئن ترین راه برای انتقال ارز از استرالیا به ایران  و بالعکس

SA
 صرافی مانی پارس

شعبه ادلید
مطمئن ترین راه برای انتقال ارز از استرالیا به ایران  و بالعکس

ADELAIDE
Address: 297C Prospect Road, Blair Athol SA 5084

Phone: 1300 104070  | 08 8344 3877  
Email: info@islandtravels.com.au    www.moneypars.com

 VISA SERVICES&IMMIGRATION

  LAWYERS & SOLICITORS 

MONEY EXCHANGE

ADVERTISE 
WITH US & 

MAKE YOUR 
BUSINESS 

STAND OUT 
FROM THE 

CROWD  
0418 660 399

Injob Persian Business 
Directory Of Australia

TRAVEL AGENTS

NSW

201 Northumberland Street Liverpool NSW
PH: +61 (02) 9822 5792

Email: info@ictt.com.au
www.ictt.com.au

آژانس مسافرتی اینترنشنال تور اند تراول 

SA

آیلند تراول متخصص فراهم کردن خدمات مسافرتی متنوع با کمترین هزینه

آژانس مسافرتی 
آیلند تراول )ادلید(

ADELAIDE
Address: 297C Prospect Road, Blair Athol SA 5084
Phone: 1300 104070 | 08 8344 3877    

Email: info@islandtravels.com.au
    www.islandtravels.com.au

NSW

آیلند تراول متخصص فراهم کردن خدمات مسافرتی متنوع با کمترین هزینه

آژانس مسافرتی 
آیلند تراول )سیدنی(

SYDNEY
Address: 4/172 Merrylands Rd, Merrylands, NSW 2160
Phone: 1300 104070  | 02 9760 0706   

Email: info@islandtravels.com.au    www.islandtravels.com.au

کشتی،  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد روسیه روزهای 
برگزار  یاکوتسک  شهر  در  ماه  اسفند   ۲۶ و   ۲۵
شد که در دیدار فینال، تیم زیر ۲۳ سال ایران به 
مصاف تیم روسیه رفت که این دیدار با نتیجه ۹ 

بر ۱ به نفع تیم میزبان پایان یافت و تیم ایران 
به عنوان نایب قهرمانی رسید. تیم آمریکا نیز در 
دیدار رده بندی ۶ بر ۴ تیم ژاپن را شکست داد و 
به عنوان سوم رسید، در دیدار کسب عنوان پنجم 
مغولستان ۶ بر ۴ کوبا را مغلوب کرد و در دیدار 

کسب عنوان هفتم نیز گرجستان ۸ بر ۲ از سد 
ترکیه گذشت.

رده بندی تیمی: ۱- روسیه ۲- ایران ۳- آمریکا 
گرجستان   -۷ کوبا   -۶ مغولستان   -۵ ژاپن   -۴

۸- ترکیه
شرح  به  فینال  مسابقه  انفرادی  دیدارهای  نتایج 

زیر است:
۵۷ کیلوگرم: آریان تیوتریون ۱۱- علیرضا سرلک ۲

۶۱ کیلوگرم: رمضان فرض علی اف ۸ – ایمان صادقی 
۲

۶۵ کیلوگرم: ویکتور راسادین ۶- مرتضی قیاسی ۲
۷۰ کیلوگرم: دیوید بایف ۶ – میثم نصیری ۱

۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف ۶- رضا افضلی ۰
۷۹ کیلوگرم: ماگومد رمضان اف ۴ )ضربه( - مجتبی 

اصغری ۰
۸۶ کیلوگرم: داورن کوراگلیف ۱۰ - مرصاد مرغزاری ۰
ماگومد   -  ۲ ابراهیمی  محمدجواد  کیلوگرم:   ۹۲

کوربانوف ۱
۹۷ کیلوگرم: والدیسالو بایتسایف ۲ - علی شعبانی ۱
۱۲۵ کیلوگرم: زلیم خان خیزریف ۱۰- امین طاهری ۰

ایران نایب قهرمان جام جهانی کشتی آزاد شد

North Ryde
9887 2244

guardianfunerals.com.au
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- هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه 

پیک پارسیان را نیز در این سایت
 www.persianherald.com.au

در قسمت Persian Herald Weekly  بیابید.

 www.persianherald.com.au
Read The Persian Herald online

با مراجعه به سایت خبری هفته نامه پارسیان روزانه  
در جریان آخرین رویدادهای خبری قرار بگیرند

NSW

Ph: 0470 440 322
 256A Old Northern Rd, Castle Hill

رستوران مارال 
در کستل هیل

با ظرفیت بیش از 100 نفر
عرضه کننده انواع غذاهای ایرانی

در خدمت شما 

ورود به پارکینگ اختصاصی
Barwell Ave از خیابان

برخی رسانه های ورزشی در ایران، هروه رنار را 
جایگزین کارلوس کی روش می دانند. نشریاتی که 
اغلب، عضوی هم در کمیته رسانه ای فدراسیون 

فوتبال دارند و ارتباط نزدیک با منابع موثق.
سایت ورزش سه به نقل از نزدیکان مهدی تاج از 
پیشرفت مذاکرات با این سرمربی فرانسوی خبر 
داده. موضوعی که رییس فدراسیون از تکذیبش 

خودداری کرده.
بازی  تماشای  برای  آسیا  ملت های  جام  در  رنار 
ایران و ژاپن در ورزشگاه بود و مطالبی را در حین 
بازی می نوشت. اما این اتفاق، مختص ایران نبود 

و برای یکی دو تیم دیگر نیز تکرار شد.
در  سرمربیگری  سابقه  با  است،  ساله   ۵۰ او 
تیم های ملی مراکش، زامبیا، ساحل عاج، آنگوال. 
آیا قصد دارد به دوران فعالیت موفقش در آفریقا 

خاتمه دهد؟
رنار تنها مربی است که با دو کشور متفاوت، جام  
قهرمانی آفریقا را تصاحب کرده. یک بار با زامبیا 
و سپس ساحل عاج. اگر با مراکش بتواند برای 
سومین بار به قهرمانی برسد رکوردی افسانه ای 

به جا خواهد گذاشت.
چون  باشگاه هایی  هدایت  رنار  آقای  سابقه   در 

سوشو و لیل نیز درج شده.
در  هم گروهی  خاطر  به  ایران  فوتبال  هواداران 
جام جهانی، رنار را به خوبی می شناسند. نبردی 
که با گل به خودی مراکش در واپسین ثانیه ها، 

به سود ایران رقم خورد.
در نیمه دوم کی روش و پاتریس بومل دستیار رنار 
برای  داور  به  رنار  دستیار  اعتراض  درگیر شدند. 
واکنش کی روش  ایران،  بازیکن  به  اخطار  دادن 
را در پی داشت اما چنانچه از عکس های منتشر 
شده پس از بازی پیداست، موضع رنار آرام کردن 

طرفین درگیری بود.
در ایران، بعضی رسانه ها او را سرمربی بعدی تیم 
ملی نامیده اند اما فاکس اسپورت آسیا از رنار به 

عنوان گزینه هدایت تیم ملی امارات یاد کرده.
سایت فرانسوی ۳۶۰ اسپورت به نقل از هروه رنار 
رسانه هاست  به  نزدیک  که  شخصی  می نویسد: 
بی ثباتی  باعث  غلط  اطالعات  با  می کند  تالش 
حضورم  ابتدای  از  این  و  شود  ملی  تیم  در  من 
با  تدارکاتی  بازی  دو  ما  دارد.  سابقه  مراکش  در 
ماالوی و آرژانتین داریم و من بر روند آماده سازی 
آفریقا متمرکز خواهم  برای جام ملت های  تیمم 

ماند.
با وجود عدم تایید موضوع توسط رنار، به هر حال 
احتمال آمدنش به ایران بیش از زیدان، مورینیو و 
کلینزمن )گزینه های اعالم شده از جانب وزارت 

ورزش( است.
مهدی تاج در جریان فینال لیگ فوتسال گفت: 
از اول بنا نبوده سرمربی را با عجله انتخاب کنیم. 
به تعجیل توصیه  را  وزارت و خانواده فوتبال ما 
نمی کنند. نمی گویند هول هولکی مربی بیاورید و 
چهار ساله ببندید تا مشکالتی را که در قرارداد 

قبلی داشتیم تکرار کنیم. سرمربی را باید با صبر 
سنگینی  خواب  خواب مان  البته  کنیم.  انتخاب 

نیست.
کرده.  انتقاد  کی روش  با  ــرارداد  ق نوع  از  تاج 
را  آن  کی روش  فعالیت  هنگام  که  موضوعی 
با  کلمبیا،  به  رفتنش  با  حاال  و  نمی پذیرفت 

صراحت بیان می کند.
استان  فوتبال  هیات  مجمع  حاشیه  در  او 
خوزستان، حرف های تازه ای زد: اولین فیفا دی را 
به باشگاه ها دادیم تا فشردگی لیگ را کم کنیم. 
انتخاب  را  سرمربی  حتمًا  دی  فیفا  دومین  برای 

می کنیم.
اگر براستی رنار گزینه ایران باشد، برخالف ادعای 
ایران  بعدی سرمربی  فیفا دی  در  نمی تواند  تاج 
ملت های  جام  درگیر  تیرماه  پایان  تا  چون  باشد 
پایان روزهای  از  آفریقاست، یعنی یک ماه پس 

فیفا برای دیدارهای دوستانه.
جنگ  ورزش  وزارت  آنچه  و  مالی  مشکالت 
ابهامات  می شود  باعث  هم  نامیده  اقتصادی 

پیرامون آینده تیم ملی افزایش یابد.

تهران، اصفهان، تبریز
نخستین بار است که چهار تیم پرطرفدار فوتبال 
ایران در واپسین هفته های لیگ، به یک اندازه از 

بخت قهرمانی برخوردارند.
سه  سپاهان.  و  تراکتور  استقالل،  پرسپولیس، 
بلژیک  و  آلمان  کرواسی،  از  خارجی  سرمربی 

همراه با امیر قلعه نویی.
همچنین  داوری،  مسائل  به  تیم ها  این  واکنش 
رویکرد اکثر هواداران شان در شبکه های مجازی 

عنوان  هیچ  به  قهرمانی  جز  که  می دهد  نشان 
مشترک شان  نقطه  نمی دهند.  رضایت  دیگری 
تیم  علیه  توطئه  ــاره  درب که  است  تصوری 
با  اما  بود  صدرنشین  هفته ها  پدیده  دارند.  خود 
مشکالت مدیریتی که سرانجام به تغییر نام شهر 
این تیم منجر شد، رویای قهرمانی اش کمرنگ 
فاصله   کرده.  سقوط  پنجم  رده  به  حاال  و  شده 
تیم ششم چنان  با  شاگردان یحیی گل محمدی 
چشمگیر است که به نظر نمی رسد حتی با تکرار 

نتایج ضعیف، این رتبه را از دست دهند.
سومین  برای  قهرمانی،  صورت  در  پرسپولیس 
می رسد.  قهرمانی  جام  به  برانکو  با  پیاپی  بار 
آنها درگیر جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا هم 

هستند.
تبریز  در  فقط  آخرش  بازی  یازده  در  استقالل 
به تراکتور باخت. بردهای متوالی در لیگ برتر، 
استقالل را از کمرکش جدول باال آورد و اینک 

مدعی قهرمانی اند.
رودررو،  دیدارهای  در  تیم  چهار  این  تقابل 
کند.  مشخص  را  جــام  سرنوشت  می تواند 
که  است  تهران  شهرآورد  رویارویی،  مهم ترین 

دهم فروردین برگزار می شود.
بازی شش امتیازی. رقابتی که برنده اش هم در 
به  بلندی  جهش  روانی،  لحاظ  از  هم  و  جدول 
سمت جام برخواهد داشت. تساوی احتمالی هم 

به سود نمایندگان تبریز و اصفهان است.
هفته  پنجمین  و  بیست  در  اصفهان  سپاهان 
بازی  است.  تهران  استقالل  پذیرای  لیگ  از 
پرسولیس با سپاهان در هفته بیست و هفتم نیز 

یکی دیگر از فینال های لیگ برتر است.

سپاهان  و  استقالل  سد  از  تبریز  در  که  تراکتور 
پرسپولیس  از  هشتم  و  بیست  هفته  در  گذشته، 
از  فارغ  حتی  که  نبردی  کرد.  خواهد  میزبانی 

وضعیت جدول هم سرشار از جدابیت است.
فوالد  مقابل  خانگی  باخت  از  پس  تراکتور 
خوزستان سرمربی اش را تغییر داد. ژرژ لیکنز که 
جایگزین تقوی شد تاکنون پنج برد با دو مساوی 
به دست آوردی و هنوز شکستی را متحمل نشده.

افشاگری ها و بی تفاوتی ها
امیرقلعه نویی پس از بازی با فوالد گفت محسن 
ترکی، ممبینی، خورشیدی و فغانی، خاطرات بد 

او از فوتبالند.
می کنم.  رو  که  دارم  »مدارکی  داد:  پاسخ  ترکی 
دوره هوچیگری گذشته. می خواهند از این روش 
من  شده.  رو  دست شان  ولی  بگیرند  منفعت 
سالم زندگی کردم و اگر کسی یکی بگوید دوتا 
می خورد چون آبرو و حیثیتم را سخت به دست 

آوردم.«
را  تهران  شهرآورد  بار  هفت  که  سرشناس  داور 
سوت زده، در ادامه گفت: »متاسفانه یا خوشبختانه 
دستم پر است؛ سینه ام مملو از اسراری است که 
اگر کسی قرار باشد اذیتم کند و یا پا روی خط 

قرمزهایم بگذارد تحمل نمی کنم.«
نخستین بار نیست که یکی از چهره های برجسته 
در فوتبال ایران، از مدارک و ناگفته هایی صحبت 

می کند که تاکنون مطرح نشده.
حرفه ای  فوتبال  در  رایج  رویه  مواقعی،  چنین 
جهان این است که مسئولین و رسانه ها به تعقیب 
ماجرا می پردازند و حتی پیش از محاکم قضایی، 

ماجرا را به سرانجام می رسانند.
و خبر  تیتر  از حد چند  افشاگری ها  اما  ایران  در 
فراتر نمی روند. در اغلب مواقع، نه کمیته انضباطی 
واکنشی بروز می دهد و نه کمیته اخالق. موضوع 

ادعایی هم به سرعت فراموش می شود.
اسراری که در سینه محسن ترکی نهفته چیست؟ 
افشاگری،  به  ترکی  تهدید  از  روز  دو  گذشت  با 
مراجع رسمی تمایلی به آگاهی از اسرار او نشان 
وقتی  گفت  رهبری فرد  بهروز  پارسال  نداده اند. 
۱۰۰میلیون  می کرده  بازی  آذین  استیل  تیم  در 
تومان به یک داور داده شد تا بازی را به سود این 
تیم قضاوت کند. خداداد عزیزی هم مدعی شد 
یک داور ۲۰ میلیون تومان از آنها خواسته تا به 

تیم شان کمک کند.
واکنش فدراسیون، احضار این دو پیشکسوت بود 
فدراسیون  اخالق  کمیته  به  آنها  از  شد  گفته  و 

فوتبال شکایت خواهد شد.
وقتی اشتیاقی نزد مسئولین فوتبال برای بررسی 
از حمایت و  افشاگرها  ندارد، وقتی  ادعاها وجود 
امنیت کافی برای بیان دانسته های خود برخوردار 
نیستند، خانواده فوتبال نیز اسرار خود را در سینه 
نگه می دارند و مانند آقای ترکی، آن را صرفًا به 
عنوان سپر دفاعی در برابر اتهامات بکار می گیرند

یورگن کلوپ می گوید این تفکر که حذف از لیگ 
کند  کمک  تیم  این  به  می تواند  اروپا  قهرمانان 
انگلیس  برتر فوتبال  از ۲۹ سال در لیگ  بعد  تا 

قهرمان شود، تفکری احمقانه است.
به  نسبت  اختالف  امتیاز  یک  با  االن  لیورپول 
منچستر سیتی در رتبه دوم جدول لیگ برتر قرار 
بایرن  با  باید  مارس   ۱۳ چهارشنبه  شب  و  دارد 
لیگ  نهایی  یک هشتم  برگشت  دیدار  در  مونیخ 

قهرمانان اروپا بازی کند.
مجبور  دیگری  مربی  نکنم  فکر  گفت:  کلوپ 
باشد به چنین سئوالی پاسخ دهد. این فقط وقتی 
و  لیورپول  مربی  بین  قضیه  که  می افتد  اتفاق 
کارشناسی از منچستر یونایتد باشد. کلوپ فصل 
گذشته تیمش را به فینال لیگ قهرمانان رساند، 
ولی گری نویل )بازیکن سابق یونایتد( گفت که 
برای  لطفی  می تواند  آلمانی  تیم  مقابل  شکست 
لیورپول باشد که بتواند برای نخستین بار قهرمان 

لیگ برتر شود.
حرف  مرتب  )کارشناسان(  آن ها  گفت:  کلوپ 
می زنند اما این به معنای آن نیست که حرفشان 
منطقی تر هم هست. خیلی آسان است که شما 
این  بنشینید و در مورد  یا استودیو  در یک دفتر 
فصل  پایان  به  حاال  کنید...  موضوعات صحبت 
برای  که  این  بدون  باید  آیا  و  شده ایم  نزدیک 
حذف  قهرمانان  لیگ  از  کنیم،  تالش  صعود 

شویم؟ این واقعا احمقانه است.

تورنمنت پول ساز
ساختن  برای  که  نقشه ای  در  می گوید  کلوپ 
باشگاه دارد، لیگ قهرمانان دارای جایگاه باالیی 
است و از آن به عنوان »تورنمنتی پول ساز« نام 

می برد. راهیابی به فینال پارسال ۷۲ میلیون پوند 
نصیب لیورپول کرد و موجب شد تا این باشگاه 
با کسب ۱۰۶ میلیون پوند درآمد ساالنه، رکورد 

جهان را بشکند.
کلوپ گفت: »همه ما باید به طور پیاپی به لیگ 
قهرمانان برسیم و از این طریق پول الزم برای 

پیشرفت را بدست آوریم. 
وقتی ما با شکست دادن ناپولی انتخاب شدیم )در 
پلی آف مرحله گروهی(، نمی دانستم که پیروزی 
در یک بازی می تواند چه درآمد هنگفتی برایمان 

ایجاد کند.«
مبلغی که او از آن صحبت می کند ۸ میلیون پوند 
به طور مستقیم به اضافه ۲۳ میلیون پوند درآمد 

تلویزیونی  پخش  حق  از  جدا  گروهی،  مرحله 
نهایی  یک چهارم  مرحله  به  لیورپول  اگر  است. 
و  می آورد  بدست  دیگر  پوند  میلیون   ۹ برسد 
راهیابی به فینال هم ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار پوند 

دیگر راهی جیب باشگاه می کند.
چیز  چه  است...  پول  بحث  »این  گفت:  کلوپ 
دیگری می تواند باشد؟ این یک تورنمنت پول ساز 
است و ما تا جایی که می توانیم باید در آن بمانیم، 
چون این برای پیشرفت باشگاه ضروری است... 

ما فقط می خواهیم صعود کنیم«

نگاهی به بازی بایرن مونیخ و لیورپول
لیورپول امشب در حالی در ورزشگاه آلیانس آره نا 

دو  رفت  بازی  که  می کند  بازی  مونیخ  بایرن  با 
تیم با تساوی بدون گل تمام شد. لیورپول در این 
مسابقه نبی کیتا را به دلیل مصدومیت در اختیار 
میلنر  جیمز  و  آرنولد  الکساندر  ترنت  اما  ندارد 
هم  بایرن  داشت.  خواهند  بازی  شرایط  احتماال 
جاشوا کیمیچ و توماس مولر را در اختیار ندارد اما 
انتظار می رود که خامس رودریگز در ترکیب قرار 

بگیرد. نگاهی به آمار بازی:
۶۸ درصد تیم هایی که در خانه حریف و در مرحله 
گل  بدون  رفت  بازی  در  قهرمانان  لیگ  حذفی 
 ۲۱( شده اند  صعود  به  موفق  کرده اند،  مساوی 
بایرن مونیخ فقط در یک بازی از  مورد از ۳۱(. 
هشت مسابقه اش در اروپا موفق شده لیورپول را 
شکست دهد )۵ تساوی و ۲ باخت(. تنها پیروزی 
بایرن نوامبر ۱۹۷۱ در جام برندگان جام اروپا بود 
که با گل های گرد مولر )۲ گل( و اولی هوینس 

در مونیخ ۱-۳ برنده شد.
تنها مسابقه لیورپول با بایرن مونیخ در جام اروپا/
-۸۱ فصل  نیمه نهایی  در  اروپا  قهرمانان  لیگ 
۱۹۸۰ بود که لیورپول با قانون گل زده در خانه 
حریف )۱-۱ در مجموع( صعود کرد و در فینال 

هم رئال مادرید را ۰-۱ شکست داد.
وضعیت  بایرن  حاضر  حال  در  کلوپ:  یورگن 
صدرنشین  دیگر  بار  آن ها  دارد.  مناسب تری 
شده اند و مسابقاتشان را راحت می برند. ولی اگر 
ما در اوج باشیم، می توانیم استثنایی عمل کنیم.

همه  و  می کند  نگاه  را  ما  دنیا  کــواچ:  نیکو 
هیجان زده اند؛ از مربیان و بازیکنان تا تماشاگران 
و خبرنگاران. مسابقه سختی است و در بازی های 
حذفی همیشه فشارهای روانی وجود دارد اما این 

نکته مثبتی است نه منفی.

سرمربی لیورپول: حذف از اروپا برای قهرمانی در انگلیس احمقانه است

تیم ملی دو و میدانی نوجوانان ایران با کسب ۵ 
مدال )۲ طال، ۱ نقره و ۲ برنز( و کسب مقام ششم 
تیمی به کار خود در سومین دوره مسابقات قهرمانی 
نوجوانان آسیا پایان داد. به گزارش روابط عمومی 
فدراسیون دو و میدانی، در روز پایانی سومین دوره 
آسیا  نوجوانان  قهرمانی  میدانی  و  دو  مسابقات 
ایران به  )هنگ کنگ ۲۰۱۹( تیم ملی نوجوانان 

یک مدال طال در ماده پرتاب وزنه دست یافت و 
در مجموع با کسب ۵ مدال )۲ مدال طال، ۱ نقره، 
برنز( و کسب ۷ مقام چهارمی، شکستن یک   ۲
رکورد مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، شکستن 
۶ رکورد ملی و کسب مقام ششمی تیمی و بهترین 
نتیجه ادوار برگزار شده مسابقات قهرمانی نوجوانان 
آسیا به کار خود پایان داد. تیم ملی نوجوانان دو 

ماده  در  مسابقات  روز  آخرین  در  ایران  میدانی  و 
پرتاب وزنه با ۲ نماینده وارد میدان مسابقه شد. 
وی که پیش از آغاز مسابقه وعده کسب مدال طال 
را به کادر فنی داده بود موفق شد با پرتاب های 
کند.  خود  آن  از  را  نخست  عنوان  طالیی اش 
ارسالن قشقایی با پرتابی به طول ۱۹.۳۶ متر به 

مقام قهرمانی و مدال طال رسید.

پایان مسابقات دو و میدانی نوجوانان آسیا 
با ۵ مدال برای تیم ایران
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در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 
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