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برای مبالغ بیش از بیست هزار دالر مجوز توسط این شرکت تهیه میشود

با مدیریت نوری

انواع وام
انواع وام مسکن و اماکن تجاری

وام شخصی و کردیت کارت
وام اتومبیل شخصی - تراک - کامیون و موتورسیکلت
)Business Loan( انواع وام شغلی و خرید وسایل کار

برای دریافت هرگونه وام قباًل با ما مشورت کنید

P: 02 9446 3479
M: 0405 586 586
E: kabiri@a-tgroup.com.au
A: 6b/43a  Florence Street, Hornsby NSW. 2077
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ادعا می شود  را که  استرالیا مردی  پلیس 
برای حمله ای تروریستی در جریان مراسم 
شب سال نو در شهر ملبورن برنامه ریزی 

می کرد دستگیر کرده است.
این مرد ۲۰ ساله که روز دوشنبه دستگیر 
شد با اتهامات تروریستی روبرو خواهد شد 
دنبال  به  ابد  تواند مجازات حبس  که می 
داشته باشد. مقام ها ادعا می کنند که او 

قصد داشت در میدان فدراسیون در مرکز 
شهر با مسلسل به سوی مردم شلیک کند.

پلیس گفت درحال حاضر خطری مردم را 
تهدید نمی کند.

به گفته مقام ها متهم در زمان دستگیری 
هنوز  ملبورن  حومه  در  وریبی  محله  در 

مسلسلی در اختیار نداشت.
شین پتون، معاون رئیس پلیس ویکتوریا، 

او  علیه  که  ادعایی  گفت:  خبرنگاران  به 
قصد  که  است  این  کرد  خواهیم  مطرح 
داشت با یک تفنگ به سوی مردم شلیک 

کند و حداکثر تعداد ممکن را بکشد.
او گفت این مرد سومالیایی تبار در استرالیا 
متولد شده و از ماه ژانویه تحت نظر پلیس 
این  که  کند  می  ادعا  پلیس  است.  بوده 
نحوه  مورد  در  القاعده  دستورالعمل  مرد 

اینترنت  از  را  تروریستی  ای  حمله  انجام 
پیاده کرده بود و با گروه موسوم به دولت 

اسالمی )داعش( همفکری داشت.
آقای پتون گفت که او با افراطی ها ارتباط 

داشت.
پلیس با حکم بازرسی خانه این مرد، کسب 
آنجا کار می کرد، و خانه  و کاری که در 

یکی از بستگانش را جستجو کرده است.

بازداشت مردی در ملبورن 
که قصد حمله تروریستی داشت

رضا ضراب فعاًل 
محاکمه نمی شود

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY 
AUSTRALIA & NEW ZEALAND

راهنمای مشاغل ایرانیان 
و فارسی زبانان استرالیا و نیوزیلند

 Tel: 02 8883 5551 | Mob:0418 660 399 
admin@injob.com.au | parsianaustralia@yahoo.com

DOWNLOAD FOR FREE

اپلیکیشن اینجاب دستیابی به مشاغل مورد نیاز را 
در کوتاهترین مدت برای شما آسان میکنید

Call / Email/ Navigate/ Nearby Services  Tap & Go

Unit C, 2 Packard Ave
Castle Hill, NSW 2154
Phone: 02 8841 5888 
Phone: 02 8859 0696 
castlehillvolkswagen.com.au

نمایندگی بزرگ و مجهز فولکس واگن
Castle Hill Volkswagen

به مدیریت علی میراسکندری

در خدمت همزبانان گرامی
Castle Hillدر
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به  ایران  پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین 
که  است  داده  هشدار  اروپایی  کشورهای 
موشک های  برد  افزایش  توانایی  کشورش 
دارد.  را  کیلومتر  هزار  دو  از  بیش  به  خود 
فرمانده کل سپاه هم از تشکیل هسته های 
و  منطقه  کشورهای  در  مسلحانه  مقاومت 

دیگر کشورها سخن گفته است.
فرمانده  جانشین  سالمی،  حسین  سرتیپ 
نوامبر/۴   ۲۵( گذشته  شب  پاسداران  سپاه 
آذر( در گفتگو با برنامه نگاه یک تلویزیون 
بدانند  اروپایی ها  است:  گفته  ایران  دولتی 
برد  ما  شوند،  ما  حریم  وارد  بخواهند  اگر 
موشک هایمان را از ۲۰۰۰ کیلومتر افزایش 

می دهیم.
به گفته آقای سالمی ایران توانایی افزایش 
کرده  تاکید  و  دارد  را  موشکهایش  برد 
موشک هایمان  برد  امروز  تا  ما  اگر  است 
و  کرده ایم  حفظ  کیلومتر   ۲۰۰۰ تا  را 
باالتر نرفتیم به خاطر محدودیت فن آوری 
نیست، چون ما یک منطق راهبردی بر برد 
اروپایی ها  بنابراین  داریم.  موشک هایمان 
ما  ما شوند  وارد حریم  بخواهند  اگر  بدانند 

برد موشک هایمان را افزایش می دهیم.
فرمانده سپاه  سرلشکر محمدعلی جعفری، 
پاسداران هم امروز یکشنبه ۵ آذر در جمع 
است:  گفته  تهران  بسیجیان  از  گروهی 
هسته های مقاومت مسلحانه در کشورهای 
نیز  دیگر کشورها  در  و  ایجاد شده  منطقه 
گرفته  شکل  مقاومت  کوچک  حلقه های 
را  آنها  تأثیرگذاری  نزدیک  آینده  در  و 

می بینیم.
ملت های  مقاومت  الگوی  بسیج  گفت:  او 
منطقه مثل حزب اهلل لبنان و... لشکر عظیم 

حشدالشعبی عراق است و در یمن و دیگر 
تجربیات  و  بوده  همینطور  هم  کشورها 

انتقال یافته است.
برنامه  در  سخنانش  در  سالمی  سرتیپ 
ایران  موشکی  برنامه  تلویزیون،  یک  نگاه 
که  است  کرده  تاکید  و  خوانده  دفاعی  را 
این برنامه ضامن امنیت، استقالل و اقتدار 
گفته  همچنین  او  است.  ایران  دیپلماسی 
موشکی  برنامه  مورد  در  ایران  که  است 
مذاکره  و  کرد  نخواهد  مذاکره  هرگز  خود 
دشمن  بربر  در  تسلیم  را  این خصوص  در 
دانسته است. اظهارات آقای سالمی خطاب 
به مقامات اروپایی ظاهرا واکنشی است به 
فرانسه،  خارجه  وزیر  لودریان،  ایو  سخنان 
که اخیرا نسبت به برنامه موشکی و نقش 
نگرانی  ابراز  منطقه  در  اسالمی  جمهوری 

کرده بود.
 ۲۵ نوامبر/   ۱۶ )پنجشنبه  گذشته  هفته 
آبان( وزیر خارجه فرانسه که برای مالقات 
و  لبنان،  وزیر  نخست  حریری،  سعد  با 
مقامات سعودی به عربستان سفر کرده بود، 
و  منطقه ای  دربحران های  ایران  مداخله  از 
اهداف سلطه طلبانه جمهوری اسالمی ابراز 
برنامه  مشخصا  من  گفت  و  کرد  نگرانی 

موشکی بالستیکی ایران را در نظر دارم.
جمهور  رئیس  مکرون،  امانوئل  نیز  پیشتر 
 ۲۰( روز چهارشنبه  در  فرانسه در سخنانی 
مجمع  حاشیه  در  شهریور(  سپتامبر/۲۹ 
باید  ما  بود:  گفته  ملل  سازمان  عمومی 
چون  داریم  نگه  را  برجام   ۲۰۱۵ توافق 
توافق خوبی با نظارت قوی بر شرایط جاری 
بود و باید دو یا سه رکن به آن اضافه کنیم.

هشدار سپاه: اگر اروپا وارد 
حریم ما شود برد موشک ها 

را افزایش می دهیم

سخنگوی قوه قضاییه ایران احمدی نژاد 
را به التی که از چشم افتاده تشبیه کرد

دوشنبه  روز  آمریکا  در  دادگاهی  قاضی 
تاجر  ضراب،  رضا  که  است  کرده  تایید 
اتهام  به  هفته  این  ترک،  ایرانی  طالی 
دور زدن تحریم های ایران تحت محاکمه 
قرار نخواهد گرفت. این درحالی است که 

محاکمه او قرار بود به زودی شروع شود.
قاضی ریچارد برمن در جریان روند انتخاب 
گفت  نیویورک  در  منصفه  هیات  اعضای 
که محمد هاکان آتیال شهروند ترکیه تنها 
محاکمه  تحت  احتماال  که  است  متهمی 

قرار خواهد گرفت.
جلسات  در  اخیر  ماه  دو  در  ضراب  آقای 
وکیلش  و  نشده  حاضر  دادگاه  مقدماتی 
روند  در  او  غیبت  مورد  در  نظر  اظهار  از 

مقدماتی محاکمه خودداری کرده است.
به این ترتیب گفته می شود که او ممکن 
است در ازای تخفیف مجازات با مقام های 

دادستانی به توافق رسیده باشد.
هالک  سابق  معاون  آتیال،  هاکان  محمد 
پرونده  این  دیگر  متهم  تنها  ترکیه،  بانک 
با  او  دارد.  قرار  بازداشت  تحت  که  است 
تحریم  نقض  جمله  از  اتهام  مورد  شش 

های آمریکا علیه ایران روبروست.
در  دوشنبه  روز  ضراب  رضا  برخالف  او 

دادگاه حاضر شد.
ارائه  و  همکاری  واقعا  ضراب  آقای  اگر 
را  مجازات  تخفیف  ازای  در  اطالعات 
پذیرفته باشد، ممکن است به عنوان شاهد 

به دادگاه فراخوانده شود.
رسانه های آمریکایی گزارش می دهند که 
نام او و همچنین بابک زنجانی در فهرست 

شاهدان بالقوه این پرونده آمده است.

مارس سال  ماه  در  ساله  آقای ضراب ۳۴ 
آتیال  آقای  شد.  دستگیر  میامی  در   ۲۰۱۶
بازداشت  تحت  امسال  مارس  ماه  در  هم 

قرار گرفت.
دیگر  متهم  شش  همراه  به  نفر  دو  این 
سابق  وزیر  چاالیان  ظفر  محمد  جمله  از 
اقتصاد و سلیمان اصالن مدیر سابق هالک 
و  ایران  دولت  با  معامله  انجام  به  بانک 
نهادهای ایرانی برای دور زدن تحریم های 

ایران متهم هستند.
این  که  است  آمده  دادستانی  ادعانامه  در 
به  داد  اجازه  ترکیه  بانک  هالک  به  نقشه 
بدهد  خدمات  دالر  میلیاردها  ایران  دولت 

بدون آنکه با خطر تحریم روبرو شود.
مقام  که  است  آمده  همچنین  ادعانامه  در 
های بلندپایه ایران و ترکیه در این فعالیت 
ها دست داشتند و آن را پنهان می کردند.

ترکیه  دولت  شدید  واکنش  با  پرونده  این 
روبرو شده است.

ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان  رجب طیب 
شخصا برای آزادی ضراب البی کرده است 
و وزیر خارجه ترکیه او را گروگانی توصیف 
کرده که می خواهند مجبورش کنند علیه 

آنکارا شهادت دهد.
معاون  بزداغ،  بکیر  دوشنبه  روز  در  پیشتر 
ترغیب  را  واشنگتن  ترکیه،  وزیر  نخست 
به  چون  بگذارد  کنار  را  پرونده  این  کرد 

گفته او مبنای حقوقی ندارد.
این  به  واکنش  در  قبال  برمن  قاضی 
خواهد  می  ترکیه  اگر  که  گفته  اتهامات 
باید شواهدی در رد  به ضراب کمک کند 

اتهامات او ارائه کند.

صرافی نیک

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

Shop 7/20 McFarlane St. Merrylands
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خرید و فروش ارز 
به بهترین قیمت روز 

و در اسرع وقت
به مدیریت محسن نیکی بین

دارای مجوز 
رسمی از 
Austrac

Michael   Andy Shahram

 CABINS ARE SELLING FAST
buy your package now

5 days Cruise with stars on Royal Caribbean

info: 0418 660 399 5-9 December 2017  

Dance every night with DJ Allen & DJ Arman

NSW
INSURANCE

www.insw.com.au | info@insw.com.au

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

میثم سلیم آبادی تماس حاصل فرمایید.

با مجرب ترین کادر تخصصی 
در صدور انواع بیمه نامه های بیزنس 
با تخفیف ویژه در سرتاسر استرالیا 

در خدمت هموطنان فارسی زبان  میباشد.

بیزنس شما سپر بال میخواهد

Insurance NSW شرکت بیمه

 Public Liability
 Tradies Insurance

Certificate of Currency
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ادامه در صفحه ۳

w w w . A L L U R I F Y . C O M . A U

قوه  سخنگوی  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
قضاییه ایران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور 
و  واقع  و خالف  دروغ  ده ها  گفتن  به  را  پیشین 
گنده گویی و توهین در مصاحبه اخیرش علیه قوه 
قضاییه متهم کرده و گفته است که دلیل برخورد 
مشخص  آینده  در  احمدی نژاد  آقای  با  نکردن 

خواهد شد.
آقای اژه ای محمود احمدی نژاد را به التی که یک 
تشبیه  رنج می برد  و  بود  افتاده  از چشم ها  مدت 
کرده و گفته که زبان او هرز شده است و هرچه 
خبرگزاری  گزارش  به  می گوید.   بیاید  زبانش  به 
نشست  در  ایران  قضاییه  قوه  تسنیم، سخنگوی 
خبری امروز سه شنبه هفت آذر گفت که فرصت 
آقای  اخیر  مصاحبه های  و  گفته ها  همه  نکرده 
احمدی نژاد را بخواند و ببیند. او حرف های رئیس 
جمهور پیشین ایران را بی پایه توصیف کرده، اما 
از نشست خبری خود را به  بخش قابل توجهی 
پاسخگویی و حمله به آقای احمدی نژاد اختصاص 
داده است. آقای اژه ای آقای احمدی نژاد را متهم 
تحت  دلیل  به  را  قضاییه  قوه  عملکرد  که  کرد 
تعقیب قرار گرفتن نزدیکانش زیر سوال می برد، 

در حالی که در سال های قبل چنین انتقادهایی را 
مطرح نمی کرده است.

سایت  با  گفت وگو  در  اخیرا  احمدی نژاد  محمود 
قوه  علیه  را  کم سابقه ای  انتقادات  بهار  دولت 
قضاییه مطرح کرد و این نهاد را یک دیکتاتوری 
اختیاراتش  قوه قضاییه  از جمله گفت:  او  خواند. 
فوق العاده است و حتی از رهبری هم بیشتر است. 
تنها قوه ای است که هیچ نظارتی بر آن نیست... 
عملکرد قوه قضاییه یک سیر کامال نزولی دارد. 
االن کل کشور در خطر است و امیدی به اجرای 

عدالت نیست.
او پیش از این مصاحبه و زمانی که برای نشان 
بست  محل  به  بقایی  حمید  با  همبستگی  دادن 
بود،  رفته  عبدالعظیم  شاه  آرامگاه  در  او  نشستن 
هستیم  مخالف  الریجانی  خانواده  با  ما  گفت 
به  و  بیفتد  اینها  دست  مملکت  نداریم  قبول  و 
آقای  نزدیکان  از  بقایی،  آقای  مردم ظلم بکنند. 
احمدی نژاد، هفته گذشته در پی امتناع از حضور 
در جلسه سوم دادگاهش و در اعتراض به آنچه 
رفتار دستگاه قضایی خوانده بود در آرامگاه شاه 

عبدالعظیم بست نشسته بود.

مصاحبه  در  احمدی نژاد  آقای  انتقادات  جمله  از 
قانون  بود که قوه قضاییه برخالف  این  اخیرش 
و  نمی کند  برگزار  علنی  را  بقایی  دادگاه  اساسی 
توجیه  را  اقدامات  این  فساد  با  مبارزه  ادعای  با 
امروز  خبری  نشست  در  اژاه ی  آقای  می کند. 
دادگاه ها  همه  اساسی  قانون  اصل  طبق  گفت: 
باید علنی باشد غیر از موارد خالف عفت عمومی 
هشت  که  ایشان  است...  امنیتی  که  مواردی  و 
بوده فرق  امنیت ملی  سال رییس شورای عالی 

نظم عمومی و امنیت عمومی را باید بداند. 
قوه  سخنگوی  بداند.  نخواسته  یا  نمی داند  یا 
برخورد  دلیل  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  قضاییه 
گفت  احمدی نژاد  آقای  با  قضاییه  قوه  نکردن 
نیست  قوه قضاییه  به  توهین  فقط  او  حرف های 
و گاهی وقت ها نسبت به خیلی جاهای دیگر و 

مراکز دیگر است. 
فقط یک جمله می گویم. حکمت صبر قوه قضاییه 
برایتان روشن  آینده نه چندان دور  ان شاءاهلل در 
توقع  مورد  که  اقدام  عدم  و  صبر  این  می شود. 
مشخص  علتش  بعدا  است  ما  مردم  از  بسیاری 

می شود.

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 ۱۱ صبح تا ۲۲ 

جمعه، شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۱ تا ۲۳

Mansour's BBQ

0469 186 696
0403 660 455
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BKM شرکت حسابداری

(02) 8789 5100
98 Victoria Rd, North Parramatta NSW 2151

انجام کلیه امور مالیاتی شما ) شخصی یا تجاری(
توسط تیم مجرب و متخصص
برای آگاهی بیشتر میتوانید 

با مشاور فارسی زبان ما تماس بگیرید

Tel: 02 88835551
0418 660 399

The Persian Herald
 P.O Box  344
Kellyville NSW. 2155
parsianaustralia@yahoo.com
admin@persianherald.com.au
www.persianherald.com.au

 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

دعوت به همکاری

0422 350 603

کمپانی 
 Top Electricians

Group
جهت تکمیل 

پروژه های خود 
از تعدادی متخصص 

برق ساختمان 
و ایرکاندیشن

دعوت به همکاری 
مینماید.

لطفًا با سیامک 
تماس بگیرید

بازیگر هالیوود خطاب به وزیر خارجه بریتانیا: سوار هواپیما شو و نازنین را بازگردان

احمدی نژاد: قوه قضائیه دیکتاتور است
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران 
قوه  از  شدت  به  بهار  دولت  سایت  با  گفتگو  در 
قضاییه انتقاد کرده است. سخنان او به شکل یک 

گفتگوی تصویری منتشر شده است.
او در این گفتگو انتقادهای کم سابقه ای علیه قوه 

قضائیه مطرح کرده است.
این گفتگو بعد از بست نشینی بحث برانگیز حمید 
نژاد  احمدی  آقای  نزدیکان  از  نفر  چند  و  بقایی 
پی  در  پیش  هفته  بقایی  آقای  می شود.  منتشر 
در  دادگاهش  سوم  جلسه  در  حضور  از  امتناع 
خوانده  قضایی  دستگاه  رفتار  آنچه  به  اعتراض 
بود در آرامگاه شاه عبدالعظیم بست نشسته بود. 
محمود احمدی نژاد گفته: به یکی از بچه هایی که 
در این قضیه هست می گویند بیا همکاری کن تا 

تخفیف بدهیم. خیلی بد است که یعنی بیا علیه 
کردیم  انقالب  ما  بگو.  چیزی  یک  بقایی  آقای 
که قوه قضاییه این طوری بشود؟... ته حرفشان 
من  دست  بدهید  را  مملکت  تمام  که  است  این 
طاغوتی  هر  که حرف  این  درست شود. خب  تا 

هست و هر دیکتاتوری همین حرف را می زند.
گفت:  قضائیه  قوه  عملکرد  درباره  همچنین  او 
قوه قضاییه اختیاراتش فوق العاده است و حتی از 
رهبری هم بیشتر است. تنها قوه ای است که هیچ 
قضاییه یک  قوه  نیست...عملکرد  آن  بر  نظارتی 
سیر کامال نزولی دارد. االن کل کشور در خطر 

است و امیدی به اجرای عدالت نیست.
از  بارها  اخیر  سال های  در  احمدی نژاد،  آقای 
پرونده های  به  در رسیدگی  قضائیه  قوه  اقدامات 

مربوط به نزدیکانش انتقاد کرده است. اما شدت 
انتقادهای این گفتگو بی سابقه است. او همچنین 
قوه  راس  در  که  است  الریجانی  برادران  منتقد 

قضائیه و مقننه حکومت ایران هستند.
علیه  اقدام  به  را  قضائیه  قوه  احمدی نژاد  آقای 
قانون متهم کرده و گفته: بدترین حالت این است 
که اگر از قوه قضاییه بخواهید شکایت کنید باید 

به خود آن ها شکایت کنید. 
مردم  و  قانون  از  برتر  را  خود  که  هستید  کی 
می دانید؟ اگر دیکتاتوری قوه قضاییه می خواستیم 

که قبلش هم بود.
گفت:  بهار  دولت  سایت  به  احمدی نژاد  محمود 
باز  را  راه  و  می بستند  را  دولت  دست  ور  این  از 
دیگر  طرف  از  و  دولت  تحریم  برای  می کردند 

نیست و سوء مدیریت  می گفتند تحریمی در کار 
دولت است؛ بهره برداری سیاسی.

روز  در  پیش  هفته  ایران،  پیشین  رئیس جمهور 
جمع  در  حضور  با  نزدیکانش  بست نشینی  اول 
با  قضاییه  و  مقننه  قوه  روسای  از  معترضان، 
و  کرد  انتقاد  شدت  به  الریجانی  خانواده  عنوان 
و  مخالف هستیم  خانواده الریجانی  با  ما  گفت: 
قبول نداریم مملکت دست اینها بیفتد و به مردم 

ظلم بکنند.
مچ  او  دولت  چون  که  گفت  احمدی نژاد  آقای 
دزدها را گرفته، اکنون با اتهام دزدی و فساد از 

سوی قوه قضاییه رو به رو شده است.
او خطاب به مخالفانش گفت: مردم ایران آدم های 

صد برابر گنده تر از شما را پایین کشیده اند.

بریتانیایی  بازیگر  و  فیلمنامه نویس  تامسون،  اما 
خواست  بریتانیا  خارجه  وزیر  از  اسکار،  برنده 
نازنین زاغری راتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی 
را آزاد کند. خانم تامسون امروز در جمع شماری 
شمال  در  زاغری  نازنین  هم محله ای   مادران  از 
لندن حاضر شد و گفت: اگر من با وجود مریضی 
شوم  بلند  بیماری  بستر  از  می توانم  ذات الریه  و 
که  جامعه ام  اعضای  از  یکی  از  حمایت  برای  و 
بوریس  حتما  بیایم،  اینجا  دیده،  آزار  شدت  به 
جانسون، وزیر خارجه هم می تواند سوار هواپیما 

شود و برای حل این مشکل به ایران برود.
امروز شنبه ۲۵ نوامبر شماری از هم محله ای های 
نازنین زاغری راتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی 
که در ایران زندانی است، برای حمایت از او در 
اما  کردند.  تجمع  لندن  شمال  در  همستد  محله 
تامسون هم که در همستد زندگی می کند در این 

تجمع حضور یافت.
دو  دختر  یک  ساله   ۳۸ راتکلیف  زاغری  نازنین 
مادری خود  توسط خانواده  اکنون  دارد که  ساله 
با  بسیاری  مــادران  امروز  می شود.  نگهداری 

شده  لندن جمع  همستد  محله  در  خود  کودکان 
سپری  حال  در  راتکلیف  زاغری  نازنین  بودند. 
که  است  زندان  سال  پنج  مجازات  حکم  کردن 
به جرم تالش برای براندازی برای او صادر شد.

 ۱۳۹۵ فروردین   ۱۵ روز  راتکلیف  زاغری  خانم 
هنگامی که پس از دیدار چند روزه با خانواده خود 
در ایران در حال بازگشت به بریتانیا بود، توسط 

فرودگاه  در  پاسداران  سپاه  اطالعات  مأموران 
خانم  شد.  منتقل  کرمان  به  و  بازداشت  تهران 
به  تجمع  این  با  همزمان  توانست  امروز  زاغری 
طور تلفنی با همسرش ریچارد راتکلیف صحبت 
پخش  تلفن  بلندگوی  طریق  از  او  صدای  کند. 
می شد. او در این گفت وگوی تلفنی از حامیانش 
عید  برای  که  کرد  امیدواری  ابراز  و  کرد  تشکر 

و  دختر  با  و  برگردد  خانه  به  بتواند  کریسمس 
همسرش باشد. کسری ناجی، خبرنگار بی بی سی 
که برای پوشش این تجمع به شمال لندن رفته 
بود، می گوید وضعیت نازنین زاغری و دوربودن او 
از دخترش، احساسات زیادی را جریحه دار کرده و 
این برانگیختگی فشارها بر وزیر خارجه بریتانیا را 
افزایش داده است. بوریس جانسون، وزیر خارجه 
زاغری  نازنین  درباره  اظهاراتش  از  بعد  بریتانیا، 
است  فشار  تحت  آن شد،  اصالح  به  مجبور  که 
ایرانی  بریتانیایی  شهروند  این  آزادی  برای  که 
زاغری  نازنین  خانواده  که  حالی  در  کند.  تالش 
به  خانواده  دیدار  برای  او صرفا  که  داشته  تاکید 
بود  گفته  جانسون  آقای  بود،  کرده  سفر  تهران 
که خانم زاغری به منظور آموزش روزنامه نگاری 
به ایران رفته بود. وزیر خارجه بریتانیا بعدا اظهار 
داشت که در این مورد اشتباه کرده و از خانواده 

خانم زاغری پوزش خواست.
همسر  با  جانسون  آقای  اظهارات،  این  از  پس 
نازنین زاغری دیدار کرد و گفت این موضوع را 

در سفرش به تهران مطرح خواهد کرد.
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کلینیک دندانپزشکی کریستال در سیدنی
شعبه بلک تاون 
شعبه وست مید
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ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی 
در کلینیک دندانپزشکی کریستال
 با استفاده از جدیدترین تکنولوژی
و مجرب ترین کادر دندانپزشکی

در بلک تاون و وست مید
در خدمت شما

ارتودنسی و ردیف کردن دندانها 
کاشت دندان )ایمپلنت(

روکش و دست دندان کامل 
جراحی های موضعی دهان

پرکردگی های همرنگ دندان
سفید کردن دندان 

درمانهای زیبایی

مدیر فناوری یک شرکت تاکسی یاب اینترنتی در 
هزار  بیست  کردن  مجبور  که  است  گفته  ایران 
اپلیکیشن مسیریاب ویز  به حذف  تاکسی  راننده 

به دستور مقام های قضایی بوده است.
اینترنتی  تاکسی های  اپلیکیشن های  رانندگان 
مجبور  کار  ادامه  برای  تپسی،  و  اسنپ  جمله  از 
شده اند اپلیکیشن ویز را از تلفن های همراه خود 
کردن  فعال  قصد  که  هنگامی  آنها  کنند.  پاک 
با  داشتند  را  اینترنتی  تاکسی های  اپلیکیشن 
هشداری مواجه شدند که به آنها چنین اجازه ای 

نمی داد.
نگرانی  باعث  اینترنتی  تاکسی یاب های  اقدام 
گروهی از ایرانیان از نقض حریم خصوصی شده 
که  هستند  معترض  موضوع  این  به  آنها  است. 
شرکت ها و کارفرمایان نباید در محتویات گوشی 

کاربران تجسس کنند.
حسین مرادقلی، مدیر فناوری اسنپ به خبرگزاری 
قضایی  دستور  پیش،  هفته  دو  است  گفته  ایسنا 
مسدودسازی ویز به این شرکت ابالغ شده و آنها 
را  اپلیکیشن  این  که  رانندگانی  به  شده اند  ملزم 
اسنپ  از  استفاده  اجازه  دارند،  خود  گوشی  روی 

را ندهند.
مدیر فناوری اسنپ دلیل مسدود شدن اپلیکیشن 
اسنپ را برای شماری از رانندگان همین دستور 

دادستانی کل کشور دانسته است.
این شرکت همچنین تاکید کرده به هیچ عنوان 

به عکس های کاربران دسترسی ندارد.
هیچ گاه  اسنپ  است  گفته  خود  سایت  در  اسنپ 
نقض حریم خصوصی کاربرانش را در دستور کار 

نداشته است.

با  خود  جلسات  در  است  گفته  شرکت  این 
مقام های قضایی و دادگستری تاکید کرده چنین 
است  کاربران  خصوصی  حریم  نقض  موضوعی 
از اسنپ و سایر  آنها  و می تواند به سلب اعتماد 
شود.  منتهی  حمل ونقل  هوشمند  سرویس های 
استفاده از اپلیکیشن ویز در ایران ممنوع شده و 
مقام های قضایی آن را ابراز جاسوسی متعلق به 

اسرائیل معرفی کرده اند.
نیم  از  بیش  است  گفته  ایران  ارتباطات  وزیر 
راننده  هزار  بیست  از جمله  ایرانی  کاربر  میلیون 

تاکسی از این اپلیکشن استفاده می کنند.
بود  این  دستور  ابتدا  است  گفته  مرادقلی  آقای 
و  رانندگان  برای  را  ویز  به  دسترسی  اسنپ  که 
مسافران غیرفعال کند ولی پس از پیگیری های 
فراوان و پافشاری بر الزام رعایت حقوق کاربران، 
در آخر دستوری ابالغ شد که در آن موظف شدیم 

فقط دسترسی رانندگان را به ویز مسدود کنیم.
در  خود  رانندگان  به  است  گفته  اسنپ  شرکت 
ویز  از  استفاده  ممنوعیت  باره  در  نوبت  چندین 
سازی  غیرفعال  به  ناچار  اکنون  و  داده  خبر 
اپلیکیشن رانندگانی شده که از دستور دادستانی 

تبعیت نکرده اند.
اعالم  ممنوع  دلیل  ــران  ــارب ک از  شماری 
از  حمایت  را  ویز  مسیریاب  اپلیکشین  شدن 
به  که  می دانند  ایرانی  مسیریاب  اپلیکیشن های 
تازگی عرضه شده اما محمد جواد آذری جهرمی، 
ایران گفته است دستگاه قضایی  ارتباطات  وزیر 
از  حمایت  در  مستقیمی  نقش  قانون  مطابق 
تولیدات داخلی ندارد، بعید است چنین دستوری 

برای حمایت از اپلیکیشن ایرانی باشد.

اجبار راننده های ایران به حذف ویز 
دستور مقام قضایی بوده

انجمن ایران کیانی 

   شب شعر و هنر
زمان: چهارشنبه  6 دسامبر 

ساعت : 7 شب
44 Macquarie st Auburn  :مکان

همراه با پذیرایی 
فینگر فود چای و شیرینی 

 ورودیه : رایگان
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بنیادی است ناسوداگر در راستای کوشش های فرهنگی 
برای آگاهی رسانی، بازیابی سنتهای نیاکانی و به کاربندی 

آیین ها و منش های نیک ایران.

0450110011 |  شماره رزرو و اطالعات بیشتر : آقای علی راد 0411668040

بزودی جشن 7 هزار ساله شب یلدا 
را با شکوه هر چه بیشتر برای بار 

پنجم برگزار مینماید.

فروش رستوران ایرانی با سابقه خوب و درآمد باال 
واقع در ایالت کوئینزلند

این رستوران در یکی از شهرهای توریستی این ایالت واقع شده و با توجه به فروش 
باال میتواند شرایط اخذ ویزای بیزینس و اسپانسرشیپی را برای خریدار فراهم کند.

جهت اطالع بیشتر با شماره موبایل زیرتماس بگیرید

0422 415 919

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer In Australia

آلکس غریبي مشاور فارسي زبان در مزدا نورت پاراماتا 
ضمن راهنمایي شما درخرید  اتومبیل مناسب بطور نقد یا اقساط و لیز 
بهترین قیمت ممکن را به ایرانیان و فارسي زبانان گرامي ارائه میدهد.
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PH: 02 9186 4429
فاینانس اتومبیل با بهترین نرخ بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

2107 Mazda CX-52017 Mazda CX-32017 mazda CX-9 

اتاق بازرگانی ایران: سوریه برای محصوالت ایرانی محدودیت وضع کرده
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است سوریه 
برای صادرات محصوالت ایرانی محدودیت هایی 
نتوانند  ایرانی  تجار  شده  باعث  که  کرده  وضع 

اجناس خود را به این کشور صادر کنند.
حسین سالح ورزی به خبرگزاری ایلنا گفته است 
ترجیحی  توافق نامه  با سوریه  ایران  که  در حالی 
دارد و خط اعتباری یک میلیارد دالری در اختیار 
صادرات  برای  سوریه  اما  داده  قرار  کشور  این 
محدودیت هایی  سری  یک  ایرانی  محصوالت 
ایجاد کرده است. او گفته است این محدودیت ها، 
باعث شده عمال نتوانیم جنس خود را صادر کنیم.

حسین سالح ورزی گفته است بازار سوریه در حال 
و  اشباع شده  ترکیه  قاچاق  کاالی  توسط  حاضر 
سوری ها نیز تمایل به مصرف آن کاالها را دارند.

اسد  بشار  از مهم ترین حامیان دولت  ایران یکی 
درگیری های  در  ایرانی  نیروی  صد  چند  و  بوده 

سوریه کشته شده اند.
بازسازی  در  کشور  این  گفته اند  ایران  مقام های 

سوریه حضور خواهد داشت.
اول  مــعــاون  جهانگیری،  اســحــاق  اخــیــرا 
بخش  کرد  امیدواری  ابراز  ایران  رئیس جمهوری 

وجود  به  جدید  شرایط  از  بتواند  ایران  خصوصی 
تقویت  برای  ایران  گفت  و  کند  استفاده  آمده 
دولت  اختیار  در  اعتباراتی  سوریه،  به  صادرات 
این کشور می گذارد. دو کشور اخیرا چندین سند 
یک  آن  موجب  به  که  کرده اند  امضا  همکاری 
ایران  به  سوریه  در  همراه  تلفن  شبکه  اپراتور 
واگذار شده است. همچنین پنج هزار هکتار زمین 
کشاورزی و زمین برای مخازن و تاسیسات نفتی 
به ایران واگذار شده و تفاهم نامه ای برای بازسازی 
برق  انتقال  خطوط  و  نیروگاه ها  برق،  تجهیزات 

سوریه توسط ایران امضا شده است.
یکدیگر  استراتژیک  متحد  دو  سوریه  و  ایران 
انقالب  ابتدای  از  و  هستند  خاورمیانه  منطقه  در 

اسالمی روابط محکم و پایداری داشته اند.
در  وسیعی  گذاری های  سرمایه  همچنین  ایران 
داخلی  دلیل جنگ  به  که  بود  داده  انجام  سوریه 

سوریه متوقف شد.
از جمله طرح احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی برای 
افراد کم درآمد در سوریه در زمان ریاست جمهوری 
از طرح  الهام  با  بود  قرار  احمدی نژاد که  محمود 

مسکن مهر ساخته شوند.

سعید مرتضوی به دو سال حبس قطعی محکوم شد
از  روح االمینی  محسن  خانواده  مدافع  وکیل 
پیشین  دادستان  مرتضوی،  سعید  محکومیت 
تهران به تحمل دو سال حبس به جرم معاونت 
بازداشتگاه  پرونده  در  روح االمینی  آقای  قتل  در 
به  طاهری  میرمجید  است.  داده  خبر  کهریزک 
خبرگزاری های ایران گفته که این حکم از سوی 
صورت  به  و  صادر  تجدیدنظر  دادگاه   ۲۲ شعبه 

الکترونیکی به وکیل شاکی ابالغ شده است.
به گفته آقای طاهری، دادگاه تجدیدنظر با توجه 
یک  او  برای  مرتضوی،  آقای  ندامت  اظهار  به 

درجه تخفیف قائل شده و محکومیت او را از ۵ 
سال به دو سال کاهش داده است.

انتخاباتی  اعتراضات  جریان  در  مرتضوی  آقای 
دستور  تهران  دادستان  عنوان  به   ۱۳۸۸ سال 
به  را  شده  بازداشت  معترضان  از  گروهی  انتقال 
بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود و متهم شده 
بود که در مقابل بدرفتاری با آنها با سهل انگاری 
بازداشت  از  نفر  چند  است.  داده  نشان  واکنش 
اثر  در  بعدا  روح االمینی  آقای  جمله  از  شدگان، 
بدرفتاری شدید مأموران بازداشتگاه جان خود را 

سوی  از  که  تحقیق  هیئت  یک  دادند.  دست  از 
شده  موضوع  بررسی  مسئول  ــران  ای مجلس 
رفتار  و  خالف گویی  به  را  مرتضوی  آقای  بود، 
با   ۱۳۸۹ سال  در  بود.او  کرده  متهم  غیرقانونی 
حکم دادگاه انتظامی قضات از سمت های قضایی 
رئیس جمهوری  احمدی نژاد،  برکنار شد. محمود 
سابق، آقای مرتضوی را نخست به ریاست ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارز منصوب 
کرد و او در سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین 
او  عملکرد  به  مربوط  پرونده  در  رسید.  اجتماعی 

در سازمان تامین اجتماعی، دادگاه کارکنان دولت 
سعیدی مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی و 
اهمال در انجام وظیفه به  ترتیب به تحمل ۷۰ و 
خواستار  وی  اما  کرده  محکوم  ۶۵ ضربه شالق 
پرونده  این  این حکم شده است.  تجدید نظر در 
در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر تهران در دست 
جلسه  آخرین  در  مرتضوی  آقای  است.  بررسی 
رسیدگی به اتهاماتش در مورد پرونده بازداشتگاه 
کهریزک حاضر نشده و تنها متن الیحه دفاعیه 

خود را برای دادگاه فرستاده بود.

عنوان  به  که  آلمان  غرب  در  منطقه ای  شهردار 
می شود،  شناخته  مهاجرت  طرفدار  سیاستمداری 

هدف حمله با چاقو قرار گرفته است.
مسیحی  دموکرات  حزب  از  هولشتاین  آندرئاس 
روز دوشنبه ۲۷ نوامبر به یک کبابی در شهر آلتِنا 
رفته بود که شخصی با چاقو به او حمله کرد و 

گردنش را هدف قرار داد.
آقای هولشتاین بعد از حمله به بیمارستان منتقل 

شد و وضعیت او رو به بهبود است. فرد مهاجم 
بازداشت شده است.

شهر آلتنا در ایالت نوردراین وستفالن به دلیل آن 
پذیرفته  پناهجو  تعیین شده  سهمیه   از  بیش  که 

بود، شناخته شده است.
می گوید  وستفالن  نوردراین  محلی  دولت  رئیس 
حمله  که  باورند  این  بر  امنیتی  مقام های  که 
است.  شده  انجام  سیاسی  انگیزه  با  شهردار  به 

شاهدان به رسانه های آلمان گفته اند که مهاجم 
سیاست های  از  فریاد  و  داد  با  حمله  زمان  در 
شهردار در قبال پناهجویان انتقاد می کرده است.

هم حزبی  و  آلمان  اعظم  صدر  مرکل،  آنگال 
شهردار در توییتی نوشته است: از حمله با چاقو 
به شهردار آندرئاس هولشتاین خشمگینم و از این 
که او می تواند به خانواده اش برگردد، خوشحالم. 

از کسانی که به او کمک کردند تشکر می کنم.

در  مسیحی  دموکرات  حزب  ضعیف  عملکرد 
حد  تا  آلمان  در  پیش  ماه  دو  عمومی  انتخابات 
زیادی به سیاست درهای باز برای پناهجویان از 

سوی این حزب نسبت داده شد.
پناهجویان  بحران  در جریان  مرکل  خانم  دولت 
اروپا پذیرفت که بیش از یک میلیون پناهجو را 

در آلمان بپذیرد.

رهبر حزب اهلل نقش داشتن در حمله موشکی به ریاض را تکذیب کرد
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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
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دکتر بهاره سمیعی
متخصص زنان و زایمان
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انواع پیتزا و ساندویچ -قلیان، چای و شیرینی 
انوع آبمیوه-بستنی و فالوده

پیتزا آتیش در مکان جدید افتتاح شد

10 Mcfarlane St. Merrylands 
 Tel: 02 8810 5682 

اسرائیل و عربستان سعودی: انگیزه های یک اتحاد پنهان
عربستان و اسرائیل، متحدانی نانوشته علیه نفوذ 
رو به رشد ایران در منطقه هستند. از این رابطه رو 
به رشد اما بسیار حساس، هر از گاهی، نشانه هایی 

به بیرون درز می کند.
هفته پیش ژنرال گادی آیزنکوت، رئیس ستاد کل 
ایالف،  با  مصاحبه  در  اسرائیل،  نظامی  نیروهای 
روزنامه سعودی چاپ بریتانیا، گفت اسرائیل آماده 
است تا برای مقابله با ایران، با عربستان همکاری 

اطالعاتی کند.
با عربستان  و  داریم  منافع مشترکی  ما  او گفت: 
بعد  روز  چند  داریم.  کامل  توافق  ایران  درباره 
وزیر  عیسی،  عبدالکریم  بن  محمد  پاریس،  در 
دادگستری سابق عربستان، بعد از یک همایش به 
یکی از روزنامه های اسرائیل گفت: هیچ خشونت 
پذیرفته  با دین اسالم توجیه شود،  و تروری که 
در  جمله  از  جهان،  کجای  هیچ  در  نیست،  شده 

اسرائیل.
است  علنی  انتقاد  نادر  موارد  از  یکی  گفته،  این 
شهروندان  به  حمله   علیه  عرب  جهان  درون  از 

اسرائیلی.
یک مقام نظامی سابق اسرائیل هم در لندن بعد از 
دیدار با دو شاهزاده بلندپایه سعودی گفته از آنچه 
شنیده برداشت می شود که »شما دیگر دشمن ما 

نیستید.«
دقت  به  آنها  نیست.  تصادفی  نشانه ها  این 
در  ایران  به  که  هدف  این  با  شده اند،  هماهنگ 
مورد رابطه ای در حال گسترش هشدار داده شود 
و در عین حال جامعه عربستان را برای پذیرش 

عیان شدن احتمالی این رابطه آماده کند.
فرهنگ  ماهیت  به  توجه  با  اسرائیلی ها 
سیاسی شان، از سعودی ها بیشتر تمایل دارند که 
این  در  ما  البته  کنند.  ارتباط صحبت  این  درباره 
این  عملی  و  استراتژیک  ماهیت  درباره  شرایط 

یک  این  که  می دانیم  اما  می دانیم،  کمتر  رابطه 
واقعیت است.

تهدید ایران
از یک جنبه، این اتحادی است وابسته به شرایط 
سال  در  حسین  صدام  حکومت  نابودی  منطقه. 
نیروی  متحدانش، یک  و  آمریکا  با حمله   ۲۰۰۳
منطقه  در  را  ایران  وزنه  می توانست  که  سنی، 

متعادل کند، از بین برد.
شیعیان  رهبری  به  دولتی  سرنگونی،  این  نتیجه 
دارد.  نزدیکی  روابط  تهران  با  که  شد  عراق  در 
این تصادفی نبود که شبه نظامیان شیعه عراقی، 
در جنگ سوریه، در جبهه بشار اسد می جنگیدند.

اسد  بشار  حکومت  از  حمایت  به  ایران  تصمیم 
هوایی  پشتیبانی  با  کشور،  این  داخلی  جنگ  در 
و تسلیحاتی روسیه، کمک کرد که جریان جنگ 
عمال  شرایط  این  شود.  اسد عوض  بشار  نفع  به 
باز  مدیترانه  دریای  به  امن  مسیری  ایران  برای 
را  آن  سنی  عرب های  که  شرایطی  است.  کرده 
پس  می دانند؛  خاورمیانه  قلب  به  ایران  نفوذ 
است  استراتژیک  هم  ایران  و  عربستان  دشمنی 

هم مذهبی.
نایبانش، مثل  ایران و متحدان و  در حال حاضر 
پیروزی هستند.  حال  در  لبنان، ظاهرا  اهلل  حزب 
دو  برای هر  اسرائیل،  و  اتحاد عربستان  بنابراین 

کشور قابل توجیه است.
نباید  هرگز  ایران  که  دارند  تاکید  کشور  دو  هر 
قدرت هسته ای شود. هردو درباره توافق هسته ای 
کشور  این  اتمی  فعالیت های  که  ایران  و  غرب 
را محدود می کند، غیر منعطف هستند و هر دو 
کشور، نیروهای حزب اهلل لبنان را که آموزش و 
علیه  تهدیدی  می شود،  بهتر  مرتب  تجهیزاتشان 

ثبات منطقه می دانند.

عامل ترامپ
جریان  در  هم  دیگری  مسائل  منطقه،  در  اما 
است و مشکل فقط افزایش نفوذ ایران نیست. از 
موضوعات بسیار مهم دیگری که باید به آن توجه 
کرد، تاثیر دولت دونالد ترامپ در آمریکا و آینده 
بهار عربی و جنگ خانمان سوز  از  بعد  خاورمیانه 
در سوریه است. در مورد اول، عربستان و اسرائیل 
واشنگتن  در  جدید  دولت  از  شکایتی  هیچ  نباید 
داشته باشند. دونالد ترامپ در سفر اخیر خود به هر 
دو کشور، با سیاست های آنها همراهی کرد و البته 
توافق هسته ای غرب  به  ترامپ هم عمیقا  آقای 
با ایران بدبین است. او همچنین به متحدانش در 
خلیج فارس هر سالح مدرنی بخواهند می فروشد. 
عملی  استراتژی  و  است  چیز  یک  همدردی  اما 
با  آمریکا  جمهوری  رئیس  سخنان  دیگر.  چیزی 
مواجه  عربستان  و  اسرائیل  استقبال  با  که  این 
سیاست های  که  می دانند  کشور  دو  هر  اما  شد، 

واشنگتن در منطقه ناموفق بوده است.
آمریکا و متحدانش در سوریه، جبهه را به روسیه 
انتقادها، آمریکا  و ایران باخته اند و با وجود همه 
هیچ برنامه مدونی برای محدود کردن نفوذ ایران 

در منطقه ارائه نکرده است.
عربستان  که  نیست  عجیب  هم  همین  برای 
منافع خود  از  برای حفاظت  است  تصمیم گرفته 
فعالیت بیشتری بکند. این برداشت وجود دارد که 
در منطقه، اسرائیل و عربستان در حال وفق دادن 
خود با کاهش نفوذ آمریکا و بازگشت سایه روسیه 

به منطقه هستند.

نگرانی اسرائیل
همزمان مسئله اساسی تری هم وجود دارد. ملک 
سلمان در حال پیاده کردن همزمان دو سیاست 
کردن  مدرن  و  ایــران  با  مقابله  است.  کالن 

عربستان. مورد دوم عمال پاسخی به وقایع بهار 
عربی و مقابله با خشونت اسالم گرایان است.

بخواهد  منطقه  اگر  که  دارد  اعتقاد  سلمان  ملک 
از  تغییر  و  کند  تغییر  باید  باشد،  داشته  آینده ای 
برای  اصالحات  روند  این  می شود.  آغاز  خانه 
عربستان به اندازه مقابله با ایران مهم است. بعد 
از چند گفتگوی خصوصی، به این برآورد رسیدم 
و  است  موافق  تحوالت  این  با  هم  اسرائیل  که 
البته آنها خوب می دانند که اقدامات ملک سلمان 

خطراتی هم دارد.
اما آنها با وحشت، در جنگ سوریه شاهد وقایعی 
»عادی  را  آن  اسرائیلی ها  از  بعضی  که  بودند 
می دانند.  شیمیایی  سالح  از  استفاده  سازی« 
به  جنگ،  در  روسیه  حضور  وجود  با  که  وقایعی 
عنوان عضو شورای امنیت سازمان ملل، از طرف 

جامعه جهانی واکنش های محدودی داشت.
آینده  آزمایشگاه  نوعی  به  را،  سوریه  اسرائیل 
منطقه می بیند و برای همین هم می خواند که به 

سیاست های ملک سلمان خوشبین باشند.
کجا  تا  سعودی   - اسرائیل  اتحاد  این  اینکه  اما 
ادامه خواهد داشت، به عوامل زیادی بستگی دارد. 
در  اصالحات  برای  سلمان  ملک  تالش های  آیا 
عربستان سعودی موفقیت آمیز خواهد بود؟ آیا او 
در تالش برای محدود کردن نفوذ ایران در منطقه 

زیاده روی خواهد کرد؟
عربستان  و  اسرائیل  روابط  باشد  قرار  اگر  اصوال 
هم  فلسطینی ها  وضعیت  در  باید  شود،  آشکار 
گفته  بارها  عربستان  شود.  حاصل  گشایش هایی 
پیش  فلسطین،  تکلیف  شدن  روشن  که  است 

شرط به رسمیت شناختن اسرائیل است.
به  که  عملی  صلح  روند  یک  دوباره  آغاز  بدون 
فلسطینیان قول تشکیل کشوری مستقل را بدهد، 
روابط عربستان و اسرائیل باید در سایه باقی بماند.

جاناتان مارکوس

پاپ با آنگ سان سو چی، رهبر دولت میانمار، مالقات کرد
روز سه شنبه، ٧ آذر )۲٨ نوامبر(، پاپ فرانسیس، 
)برمه(  میانمار  به  که  کاتولیک  کلیسای  رهبر 
سفر کرده است، با آنگ سان سوچی، رهبر دولت 
این کشور مالقات کرد. . همزمان، شورای شهر 
آکسفورد در بریتانیا عنوان شهروندی افتخاری را 

از رهبر دولت برمه پس گرفته است.
با  مالقات  میانمار،  کنونی  شرایط  به  توجه  با 
به  پاپ  سفر  از  مهم  بخشی  سوچی  آنگ سان 
میانمار محسوب می شود و به گفته منابع نزدیک 
بدون  آنگ سان سوچی  با  گفتگو  در  او  پاپ،  به 
اشاره مستقیم به وضعیت مسلمانان روهینگیا، از 
آزادی  حقوق،  تا  خواست  میانمار  مردم  و  دولت 
را  کشورشان  ساکن  اقلیت های  تمامی  هویت  و 
تایید  ضمن  نیز  برمه  دولت  رهبر  کنند.  ترویج 
وجود بحران و تنش در ایالت راخین، محل اصلی 
سکونت اقلیت مسلمانان روهینگیا، وعده داد که 

حقوق و امنیت آنان را حفظ کند.
این مالقات در شهر نایپیاداو، پایتخت میانمار و 
در حالی صورت گرفت که آنگ سان سوچی، که 
در گذشته به خاطر مبارزه سیاسی علیه حکومت 
را  نوبل  صلح  جایزه  کشورش  در  استبدادی 
از حمایت جهانی برخوردار بود،  دریافت کرده و 
به دلیل عدم قاطعیت در پایان دادن به خشونت 
مورد  آنان  حقوق  از  حفاظت  و  مسلمانان  علیه 
انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر قرار گرفته است.

درمقابل مدافعان رهبر دولت میانمار گفته اند که 
اینکه نظامیان همچنان قدرتی مهم  به  با توجه 
قدرت  وی  هستند،  میانمار  سیاست  صحنه  در 
ممکن  و  ندارد  را  ارتش  اقدامات  از  جلوگیری 
بازگشت  روند  نظامیان  از  مستقیم  انتقاد  است 

دموکراسی به این کشور را به مخاطره اندازد.
در پایان این مالقات، پاپ در جمع دیپلمات های 
سخنرانی  سوچی  آنگ سان  حضور  با  و  خارجی 
کرد و بر اصل آزادی و تساوی حقوق همه افراد 
بدون توجه به مذهب، نژاد و ملیت آنان و تقویت 

اصل مداراگری در تمامی جوامع تاکید نهاد. وی 
سرکوب مردم به خاطر اعتقادات یا قومیت آنان 
مین انوگ  ژنرال  گذشته،  روز  دانست.  مذموم  را 
هلینگ، فرمانده کل ارتش میانمار برای مالقاتی 
تشریفاتی به دیدار پاپ رفت. سازمان ملل، ایاالت 
متحده و نهادهای مدافع حقوق بشر ارتش برمه 
را مسئول اصلی بدرفتاری و سرکوب مسلمانان 
روهینگیا دانسته و نطامیان را به شدت محکوم 
تحوالت  پی  در  که  متحده  ایاالت  کرده اند. 
سیاسی در میانمار و برگزاری انتخابات پارلمانی 
داده  پایان  کشور  این  اقتصادی  تحریم  به  آزاد 
بود، در واکنش به اقدامات ارتش علیه مسلمانان 
روهینگیا، ارتباط و کمک خود را به آن قطع کرده 
است. با وجود آوارگی بیش از ششصد هزار تن از 
مسلمانان در نتیجه عملیات نظامی در روهینگیا، 
فرمانده ارتش میانمار مسئولیت نظامیان در این 
زمینه را تکذیب کرده و گفته است که عملیات 
به  مسلح  شورشیان  علیه  تنها  نظامی  نیروهای 
اجرا گذاشته شده است. ژنرال هلینگ در مالقات 
با پاپ به او گفت که در میانمار هیچ نوع تبعیضی 
وجود ندارد و افزود که هدف ارتش حفظ صلح و 

ثبات کشور است.
مورد  در  بارها  پاپ  کنونی،  بحران  آغاز  زمان  از 
کرده  نگرانی  ابراز  روهینگیا  مسلمانان  وضعیت 
خود  روهینگیایی«  خواهران  و  »بــرادران  از  و 
برای  اینهمه،  با  است.  آورده  عمل  به  حمایت 
پاپ به عنوان میهمان میانمار، مطرح کردن این 
موضوع در داخل آن کشور، که اکثر جمعیت آن 
را بودائیان تشکیل می دهند، چندان آسان نخواهد 

بود.
نظامیان  حکومت  زمان  در  که  قوانینی  براساس 
اقوام  جمله  از  روهینگیا  مسلمانان  شد،  تدوین 
نمی شوند  محسوب  میانمار  ملت  دهنده  تشکیل 
و از بسیاری از خدمات دولتی و منافع شهروندی 
را  اقلیت  این  ملل  سازمان  هستند.  محروم 

»بزرگترین جمعیت بدون شهروندی« در جهان 
میانمار  در  تندرو  بودائیان  است.  کرده  توصیف 
به  خارج  از  روهینگیا  مسلمانان  اینکه  ادعای  با 
قدیمی  ساکنان  از  و  کرده   مهاجرت  کشور  این 
اخراج  خواستار  همواره  نیستند،  سرزمین  این 
به  بوده اند.  »کشورشان«  به  آنها  بازگرداندن  و 
چند  آوارگی  و  ارتش  عملیات  نیز  علت  همین 
بنگالدش  در  روهینگیایی  مسلمان  صدهزار 
بدون برخورداری از حمایت عمومی به خصوص 
اوایل صبح  است.  نبوده  تندرو  بودائیان  از سوی 
سه شنبه، پاپ در مراسم مذهبی با حضور ادیان 
مختلف مسیحیان، بودائیان، مسلمانان و یهودیان 
در شهر یانگون شرکت کرد و سپس برای دیدار 
با خانم آنگ سان سوچی در بعد از ظهر با هواپیما 

عازم پایتخت شد.
به گزارش منابع خبری، تا کنون برنامه دیدار پاپ 
کلیسای  رهبر  و  انجام شده  به خوبی  میانمار  از 
کاتولیک با استقبال گرم مردم این کشور بودایی 
مذهب مواجه بوده است. هدف رسمی پاپ از این 
سفر دیدار با کاتولیک های میانمار است که کمتر 
از یک درصد از جمعیت ٥١ میلیونی این کشور را 
تشکیل می دهند. قرار است روز چهارشنبه، پاپ 
یانگون شرکت  در  باز  فضای  در  دعا  مراسم  در 
کند. چند روز قبل از سفر پاپ، دولت های میانمار 
و بنگالدش توافقی را برای آغاز بازگشت آوارگان 
روهینگیا به میانمار امضا کردند اما جزئیات این 
توافق، از جمله وضعیت آوارگان پس از بازگشت 
اقتصادی  فعالیت  امکان  و  امنیت  لحاظ  از 
مشخص منتشر نشده است. قرار است پاپ روز 
پنجشنبه از میانمار به بنگالدش سفر کند. سلب 

عنوان شهروندی افتخاری
شهر  شورای  زمینه،  همین  در  دیگر  درخبری 
عنوان  سلب  به  رسما  بریتانیا  در  آکسفورد 
شهروندی افتخاری از آنگ سان سوچی رای داده  
است. این عنوان در سال ١٩٧٧ به خاطر مبارزه 

پیگیر با استبداد به وی داده شده بود اما در ماه 
قاطعیت  عدم  دلیل  به  شهر  این  شورای  اکتیر، 
سرکوب  از  جلوگیری  در  میانمار  دولت  رئیس 
مسلمانان روهینگیا به سلب این عنوان رای داد.

فلسفه،  رشته  التحصیل  فارغ  سان سوچی  آنگ 
اقتصاد و علوم سیاسی از دانشگاه آکسفورد است.

میانمار که تا سال ١٩٨٩ برمه نام داشت، زمانی 
استقالل  بود و در سال ١٩۴٨  بریتانیا  مستعمره 
با  برمه  ارتش  سال  در  آورد.  دست  به  را  خود 
دست  در  در  را  قدرت   ١٩٦۲ سال  در  کودتایی 
یا  مستقیم  طور  به  بعد،  دهه های  در  و  گرفت 
دست  در  را  کشور  این  امور  اداره  غیرمستقیم 
داشت. سرانجام در سال ۲۰١١ میالدی، در حالی 
مواجه  خارجی  تحریم  و  فشار  با  کشور  این  که 
سرانجام  که  گذاشت  اجرا  به  را  اصالحاتی  بود، 
 ۲۰١٥ سال  آزاد  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  به 
دموکراسی  برای  ملی  اتحاد  حزب  پیروزی  و 
دولت  تشکیل  و  سوچی  سان  آنگ  رهبری  به 

غیرنظامی به رهبری او منجر شد.
از زمان قدرت گرفتن نظامیان در برمه در سال 
١٩٦۲، جمعیت روهینگیا تحت فشار قرار گرفت و 
سرانجام در سال ١٩٨۲، دولت نظامی با تصویب 
قانون جدید تابعیت، این قوم را غیربرمه ای اعالم 
و شهروندی آنان را سلب کرد. در نتیجه، مردم 
را  آنان  ملل  سازمان  که  میانمار،  در  روهینگیا 
بزرگترین جمعیت بدون ملیت در جهان دانسته، 
در  اجتماعی  خدمات  از  بسیاری  به  دسترسی  از 

این کشور محروم هستند.
ایالت راخین با شورش مسلحانه گروه های تندرو 
راهینگا و همچنین درگیری قومی بین مسلمانان 
گاه  به  گاه  که  بوده  مواجه  بودایی ها  و  راهینگیا 

خشونت و خونریزی به همراه داشته است.
پاپ خواستار ترویج اصل رعایت حقوق اقلیت ها 
شد و سوچی وعده داد از حقوق همه مردم میانمار 

به یکسان حمایت کند

ادامه از صفحه ١

نگرانی از فوران قریب الوقوع آتشفشانی در بالی اندونزی
نگرانی از فوران بزرگ و قریب الوقوع آتشفشان 
آگونگ در بالی افزایش یافته و از ساکنان ناحیه 
وسیع تری در اطراف آتشفشان خواسته شده آنجا 

را ترک کنند.
مقام های اندونزیایی وضعیت هشدار در جزیره را 

به باالترین سطح ممکن افزایش داده اند.
از  بسیاری  و  شده  بسته  اکنون  جزیره  فرودگاه 
مسافران در این ناحیه که یک مقصد پرطرفدار 

توریستی است سرگردان مانده اند.
هم اکنون دود غلیظ تیره ای از قله ۳۴۰۰ متری 

آتشفشان متصاعد می شود.
هیات ملی مدیریت فاجعه در اندونزی می گوید 
قله  از  کیلومتری   ١۲ فاصله  در  انفجارهایی 
شش  ساعت  از  هشدار  سطح  شود.  می  شنیده 
صبح )۲۲:۰۰ یکشنبه شب گرینویچ( به درجه ۴ 
افزایش داده شد که به دلیل احتمال خطر قریب 
الوقوع فاجعه بود. در بیانیه این هیات آمده است: 
در طول شب جرقه های آتش بیش از پیش قابل 
مشاهده بود و این نشانه فوران بالقوه بزرگتری در 

آینده خیلی نزدیک است. مقام ها مشغول توزیع 
ماسک در میان ساکنان ناحیه بوده اند و به مردم 
دستور  آتشفشان  اطراف  کیلومتری   ١۰ شعاع  تا 

تخلیه داده اند.
دو مرکز سیاحتی کوتا و سمینیاک در حدود ٧۰ 

و  ها  مقام  دارند.  قرار  آتشفشان  این  کیلومتری 
کارشناسان روز شنبه تایید کردند که مواد مذاب 

در نزدیکی سطح آتشفشان مشاهده شده است.
در  هم  بالیا  با  مقابله  سازمان  اطالعات  مدیر 
آتشفشانی  خاکستر  از  بارانی  که  نوشت  توییتی 

پیشتر  است.  باریده  لومبوک  در  ماتارام  شهر  بر 
ترس  از  نفر  هزار   ١۴۰ از  بیش  جاری  سال  در 
می  تصور  که  کردند  فرار  آتشفشان  این  فوران 
شود حدود ۲٥ هزار نفر آنها هنوز در سرپناه های 
موقتی باشند. در پایان ماه سپتامبر بیشتر ساکنان 
آتشفشان  اولیه  از مرز خطر  جزیره که در خارج 
قرار داشتند اجازه یافتند به خانه هایشان برگردند 
گاهی  چند  هراز  این مدت صدای غرش  در  اما 
تخمین  براساس  است.  شده  بلند  آتشفشان  از 
این جزیره  تولید  و  توریسم  های رسمی صنعت 
میلیون دالر  تفریحی در جریان آن تخلیه ١١۰ 

ضرر کرد.
اندونزی روی حلقه آتش اقیانوس آرام که محل 
برخورد صفحات تکتونیک زمین است قرار دارد. 
برخورد همین صفحات باعث زلزله ها و فعالیت 
های آتشفشانی می شود. بیش از ١۳۰ آتشفشان 
که  باری  آخرین  هست.  کشور  این  در  فعال 
آتشفشان آگونگ فوران کرد سال ١٩٦۳ بود که 

باعث مرگ بیش از ١۰۰۰ نفر شد.

باید شامل کنترل  آقای مکرون گفت این تدابیر 
و  ایران  بالستیک  و  موشکی  های  فعالیت  بهتر 
تمدید توافق برجام ورای سال ۲۰۲٥ باشد که بر 
از محدودیت های  تدریج  به  فعلی  توافق  اساس 
او  ایران کاسته می شود. به گفته  غنی سازی در 
یک رکن سوم می تواند شامل بحث باز با ایران 

درباره اوضاع جاری در منطقه باشد.
مقام های دولتی ایران می گویند که توسعه برنامه 
موشکی این کشور با هدف باالبردن توان دفاعی 
این کشور است و ایران برنامه ای برای تهاجم به 
هیچ کشوری ندارد.به گفته مقامات ایران مطابق 
از  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطعنامه 

ایران خواسته شده است تا از توسعه موشک های 
هسته ای  کالهک  حمل  توانایی  که  بالستیکی 
برنامه ای  می گوید  ایران  کند.  خودداری  دارند 

برای ساخت چنین موشک هایی ندارد.
سپتامبر  ماه  اواخر  در  ایران  از  گزارشها  براساس 
برد  با  خرمشهر  زمین  به  زمین  موشک  ایران 

کرده اند.  آزمایش  موفقیت  با  را  کیلومتر  هزار  دو 
قدرتمندترین  را  موشک  این  تسنیم  خبرگزاری 
و  خواند  ایران  پاسداران  سپاه  بالستیک  موشک 
گفت که برد آن دوهزار کیلومتر است و می تواند 

همزمان چند کالهک حمل کند.

هشدار سپاه: اگر اروپا وارد حریم ما شود برد موشک ها را افزایش 
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اردشیر زارعی قنواتی

توفان دیپلماسی برای صلح سوری 
در تحوالت آینده سوریه نقش این نیروی کرد اساسی خواهد بود و چنانچه دیپلماسی روسیه بتواند راهی برای دور 
زدن مخالفت ترکیه و تعهد نیروهای کرد به حفظ تمامیت ارضی سوریه پیدا کند تا حدود زیادی می تواند آنان را 

به سمت محور دولت مرکزی بکشاند. چنانچه این رهبران دچار همان اشتباه محاسبه ی مسعود بارزانی یشوند، هر 
چند راه حل سیاسی بحران سوریه را دچار اخالل می کنند اما خودشان نیز قربانی اصلی آن خواهند بود ...
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سبزی قورمه سرخ شده بست تست 
با کیفیت مرغوب در دو اندازه متفاوت

Ph: 02 9645 6003
Fax: 02 9700 9679

aust-ari@bigpond.net.au

تلفن مرکز پخش

FOOD IMPORTS

تحوالت سوریه بعد از فروپاشی حوزه سرزمینی 
استراتژیک  مناطق  در  )داعش(  اسالمی  دولت 
مرحله  وارد  اکنون  ابوکمال هم  و  دیرالزور  رقه، 
سیاسی  حل  راه  اولویت  که  است  شده  جدیدی 
این  در  متفاوت  بازیگران  تمام  کار  در دستور  را 
این مرحله جدید  داده است.  قرار  منازعه  میدان 
مشخصات متفاوتی نسبت به گذشته دارد که به 
بین  مذاکرات  قالب  در  سیاسی  کار  دستور  تبع 
المللی ژنو، نشست سه جانبه بین روسیه، ایران 
سوری  مخالفان  کنفرانس  سوچی،  در  ترکیه  و 
با  پوتین  تلفنی والدیمیر  در ریاض و دیپلماسی 
رهبران آمریکا، عربستان و اسرائیل را تعیین می 
ارتش  کننده  تعیین  و  سریع  های  پیروزی  کند. 
تروریست  و  داعش  علیه  آن  متحدان  و  سوریه 
های جهادی که تا حدود زیادی حاکمیت دولت 
درگیر  شهرهای  و  مناطق  بیشتر  بر  را  مرکزی 
جنگ ۶ ساله تضمین کرد در کنار موفقیت های 
یگان  با کمک  آمریکا  رهبری  به  ائتالف  نسبی 
تسخیر  و  کردنشین  در بخش  مدافع خلق  های 
شهر رقه از وجود داعش، در این مرحله توانسته 
در  تروریستی  گروه  این  تهدید  موضوع  است 
از  دهد.  پایان  را  آنان  حاکمیتی  قلمرو  چارچوب 
نظامی  و  بازیگران سیاسی  آنجا که ظاهرا همه 
اند  پذیرفته  اکنون  هم  سوریه  بحران  در  حاضر 
که داعش در سوریه شکست خورده و دیگر فاقد 
بار دیگر  این پس  از  باشد،  قلمرو حاکمیتی می 
توافق  و  ملی  مصالحه  سمت  به  ها  نگاه  تمام 
پروسه  مکانیزم  کردن  اجرایی  چگونگی  حول 
سیاسی دوره انتقالی معطوف شده است. در چنین 
شرایطی حامیان منطقه یی و بین المللی داعش 
که از این گروه تروریستی به عنوان یک کارت 
با  کردند  می  استفاده  سوریه  منازعات  در  بازی 
شدن  پاسیو  چنین  هم  و  آن  شکست  پذیرش 
مخالف  شورشی  و  تروریستی  های  گروه  دیگر 
بقایای آن هم چنان در استان ادلب و  البته  که 
بلندی  و  دمشق  حومه  مناطق  از  هایی  بخش 
به  دهند،  می  ادامه  خود  حیات  به  جوالن  های 
و  دمشق  مرکزی  دولت  نظامی  پیروزی  نوعی 
همین  به  اند.  پذیرفته  را  کشور  این  ملی  ارتش 
دلیل با لحاظ چنین شرایطی هم اکنون نشست 
ها و مذاکرات سیاسی در جریان است و در واقع 
بر  را  خود  الزامات  منازعه  میدان  عینی  شرایط 
در  آلترناتیوی  بازیگران  همه  ژئوپلتیک  اهداف 
می  دیکته  المللی  بین  و  یی  منطقه  ملی،  حوزه 

کند. 
نشست سه جانبه روسای جمهوری روسیه، ایران 
شهر  در  نوامبر   ۲۲ چهارشنبه  روز  در  ترکیه  و 
تحرکات  نقطه عطف  روسیه  در  ساحلی سوچی 
جدید سیاسی حول بحران سوریه تلقی می شود 
بر  تاثیرگذار  و  بیرونی  بازیگران  ترین  اصلی  که 

مذاکرات  این  آورد.  هم  گرد  را  سوریه  تحوالت 
که به خالف دیگر نشست های رنگارنگ و بی 
تاثیر در خصوص بحران سوریه، از همان ابتدا در 
آستانه با ابتکار روسیه تابع یک انطباق منافع در 
چارچوب پراگماتیسم سیاسی در کنار تالش های 
نظامی هدفمند توانست گام به گام عوامل تشدید 
تنش و بحران را مهار و حداقل در حالت انجماد 
نگهدارد. به همین دلیل در این مرحله نیز تمام 
به خروجی مذاکرات سوچی جلب شده  نگاه ها 
با  روسیه  سیاسی  استراتژی  راستای  در  که  بود 
همکاری کامل ایران و تا حدودی موافقت ترکیه 
در پایان بستر اصلی مصالحه ملی و راهکار برون 
رفت از بحران را تعیین کرد. هر چند که بسیاری 
در واشینگتن، ریاض و تل آویو هم چنان تالش 
می کنند که همه موضوع و توافقات احتمالی را 
به نشست ژنو در روز سه شنبه آینده ۲٨ نوامبر 
موکول کنند اما از هم اکنون با توجه به توافقات 
اصلی  تصمیمات  که  است  مشخص  سوچی 
جمهوری  روسای  است.  شده  گرفته  اینجا  در 
عمده  محور  چند  بر  نشست  این  در  کشور  سه 
چارچوب  در  که چون  اند  کرده  تاکید  اساسی  و 
دارد،  تمرکز  بحران  کنترل  و  المللی  بین  حقوق 
بازیگر دیگری قادر به نقض قانونی و نقد  هیچ 
گروه  این  چنانچه  و  بود  نخواهد  آن  مشروعیت 
نیز  را  سوریه  دولت  موافقت  البته  که  جانبه  سه 
شده  اعالن  اصول  و  مفاد  به  دارند  خود  همراه 
هفته  نشست  باشند،  وفادار  سوچی  بیانیه  در 
بحران  در خصوص  آینده  مذاکرات  و  ژنو  آینده 
سوریه در حاشیه همین قالب تعیین شده قابلیت 
اجرایی پیدا می کنند. در بیانیه مشترک و پایانی 
نشست سوچی ضمن تاکید بر استقالل، وحدت 
هیچ  تحت  است  آمده  سوریه  ارضی  تمامیت  و 
شرایطی ایجاد نواحی کاهش تنش فوق الذکر و 
هر گونه ابتکار سیاسی برای حل بحران سوریه 
نباید حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی 

جمهوری عربی سوریه را تضعیف کند. 
در نشست سوچی جدا از ارائه راهکار اساسی برای 
شرایط جدید و تعیین چارچوب راه حل سیاسی 
در موقعیت تعهد به حفط یکپارچگی و حاکمیت 
یک  نشست  در  حاضر  رهبران  کشور،  این  ملی 
مکانیزم اجرایی هم برای پیاده سازی این برنامه 
مطرح کرده اند که احتماال در آینده و به خصوص 
مذاکرات هفته آینده ژنو می تواند مورد توجه قرار 
کنگره  پیشنهاد  سوچی  نشست  پایان  در  گیرد. 
کشور  سه  رهبران  طرف  از  ملی  گوی  و  گفت 
که  است  شده  مطرح  سوچی  نشست  در  حاضر 
می تواند مذاکرات بین دولت دمشق و مخالفان 
وی را در این چارچوب تعیین کند. آن چارچوبی 
هم که برای کنفرانس گفت و گوی ملی تعیین 
شده است بر طبق خروجی این نشست مبتنی بر 

این درخواست می باشد که مخالفانی که خود را 
به حاکمیت، استقالل، وحدت و تمامیت ارضی و 
تجزیه ناپذیری سوریه متعهد می دانند، می توانند 
در کنگره گفت  وگوی ملی سوریه شرکت کنند. 
بعدا در نشست مخالفان دولت  پیشنهاد که  این 
اسد در ریاض به واسطه تصمیم اکثریت شرکت 
کنندگان بر اساس عدم پذیرش نقش بشار اسد 
در آینده سوریه بر آن تاکید شد، می تواند چالش 
و  نبوده  حل  قابل  سادگی  به  که  باشد  یی  تازه 
های  چالش  موجب  ژنو  نشست  در  احتماال 
اساسی خواهد شد. اما متقابال در نشست ریاض 
کنفرانس  برگزاری  از  تلویحی  استقبال  ضمن 
گفت و گوی ملی که روسیه نیز از استفان دی 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  فرستاده  میستورا 
کنفرانس  این  ریاست  که  است  خواسته  سوریه 
بر  تاکید مخالفان  با  با توجه  به عهده بگیرد،  را 
کناره گیری اسد از قدرت و مبنای مذاکرات بر 
اساس تعهدات ژنو یک و قطعنانه ۲۲۴۵ شورای 
امنیت به نظر می رسد که راه ناهمواری در پیش 
رو باشد. قطعنامه ۲۲۴۵ در حالی صادر شد که 
و  سیاسی  وضعیت  ترین  ضعیف  در  اسد  دولت 
اتحادیه  آمریکا،  در ضمن  و  داشت  قرار  نظامی 
اروپایی و کشورهای منطقه یی حامی مخالفان 
هم  کردند.  می  پیروی  واحد  سیاست  یک  از 
قرار  ممکن  موقعیت  بهترین  در  اسد  اما  اکنون 
گروه  است  توانسته  سوریه  ملی  ارتش  و  داشته 
قاطع  صورت  به  را  شورشی  و  تروریست  های 
خارجی  متحدان  بین  همچنین  و  دهد  شکست 
مخالفان و حتی طیف های رنگارنگ اپوزیسیون 
به  است.  گرفته  نیز شکاف های عظیمی شکل 
همین دلیل کنفرانس گفت و گوی ملی و حتی 
نشست ژنو در هفته آینده در گیر یک پارادوکس 
و چالش بنیادین خواهد بود که به سادگی قابل 
می  نیز  وی  حامیان  و  مخالفان  اما  نیست  رفع 
دانند که اصرار بر حذف اسد از معادالت امکان 
ناپذیر می باشد. رسیدن به یک تفاهم حول این 
و  ها  نشست  اصلی  موضوع  شاید  اساسی  تضاد 
کنفرانس گفت و گوی ملی در آینده باشد که حل 
زیادی  میزان  به  بحران سوریه  و فصل سیاسی 
مطالبات  تطابق  برای  راهی  یافتن  چگونگی  به 
بیرونی  های  قدرت  و  مخالفان  دولت  طرف  دو 
تاثیرگذار در بحران جاری بستگی به آن خواهد 

داشت. 
متنوع  مخالفان  نیز  نشست سوچی  با  زمان  هم 
هم  گرد  عربستان  پایتخت  ریاض  در  سوری 
مواضع  حول  بندی  جمع  یک  به  تا  بودند  آمده 
اپوزیسیون بشار اسد در قالب سه ائتالف موسوم 
عربستان،  الحمایه  تحت  ملی سوریه  ائتالف  به 
گروه  و  قاهره  در  مستقر  ملی  نیروهای  ائتالف 
مسکو  در  مستقر  مستقل  و  سکوالر  اپوزیسیون 

آینده در ژنو به  برای شرکت در مذاکرات هفته 
یک جمع بندی واحد برسند. نکته قابل توجهی 
خود  به  را  نظرها  نشست  شروع  همان  در  که 
جلب کرد استعفای ناگهانی ریاض حجاب رئیس 
کمیته عالی مذاکرات و هم چنین دیگر رهبران 
این کمیته بود که تا به امروز به عنوان نمایندگان 
اصلی مخالفان در نشست ها و مذاکرات شرکت 
می کردند و همگی در جناح تندروی اپوزیسیون 
طبقه بندی می شدند. دلیل این استعفای جمعی 
از رهبران کمیته عالی صلح  بعضی  به گفته  بنا 
تلویحی  پذیرش  و  اوضاع  روند  از  سرخوردگی 
کار  ادامه  از  مخالفان  حامیان  دیگر  و  عربستان 
بشار اسد در مرحله انتقالی بوده است. این موضوع 
تا حدودی نشان می دهد که در دیپلماسی تلفنی 
رهبران  سلمان  ملک  و  ترامپ  دونالد  با  پوتین 
خصوص  این  در  ظاهرا  عربستان،  و  آمریکا 
شرایط  در  است.  آمده  دست  به  هایی  موافقت 
ابهام  از  یی  هاله  در  هنوز  که  موضوعی  کنونی 
با شرکت رهبران  ترکیه  دارد عدم موافقت  قرار 
ژنو  صلح  مذاکرات  در  سوریه  کردهای  سیاسی 
می باشد که روس ها، دولت دمشق و متحدین 
سوریه،  ارضی  تمامیت  پذیرش  شرط  به  آن 
رعایت حق حاکمیت ملی و بازگشت به خطوط 
مخالفتی  هیچ  آن  با  کردنشین  مناطق  مرزی 
ارتش  میدانی  فرماندهان  نزدیک  روابط  ندارند. 
دمکراتیک  ائتالف  کرد  جناح  رهبران  با  روسیه 
اقلیم  سوریه و تجربه شکست خورده همپیمانی 
کردستان عراق با آمریکا تا حدود زیادی رهبران 
مدافع  های  یگان  نظامی  فرماندهان  و  سیاسی 
خلق را در وضعیت پارادوکسیکال و تناقض آمیز 
با  همراهی  یا  واشینگتن  با  همسویی  انتخاب 
دولت مرکزی سوریه که در شرایط کنونی پیروز 
بحران شش ساله تلقی می شود، قرار داده است. 
مواضع  تعیین  و  نقش  آینده سوریه  در تحوالت 
این نیروی کرد نقش اساسی بازی خواهد کرد و 
بتواند راهی برای دور  چنانچه دیپلماسی روسیه 
زدن مخالفت ترکیه و تعهد نیروهای کرد به حفظ 
زیادی  حدود  تا  کند  پیدا  سوریه  ارضی  تمامیت 
آنان را به سمت محور دولت مرکزی  می تواند 
هم  متاسفانه  که  رهبران  این  چنانچه  بکشاند. 
ائتالف  در  و  قرار گرفته  آمریکا  نفوذ  زیر  اکنون 
جناح  گروگان  نوعی  به  نیز  دمکراتیک  سوریه 
عرب آن قرار دارند، دچار همان اشتباه محاسبه 
یی شوند که مسعود بارزانی در اقلیم قربانی آن 
راه حل سیاسی بحران سوریه  شد، هر چند که 
را دچار اخالل می کنند اما خودشان نیز قربانی 
اهمیت  اکنون  هم  آنچه  بود.  خواهند  آن  اصلی 
اساسی دارد این است که این بحران وارد مرحله 
سیاسی شده که راه همواری هم نخواهد بود و 

باید چالش مصالحه ملی را حل کند.

در ماه های اخیر و با افزایش تنش میان آمریکا و 
کره شمالی این سئوال پیش آمده که آیا امکان 
اجرا نشدن فرمان احتمالی دونالد ترامپ، رئیس 
هسته ای  از سالح  استفاده  برای  آمریکا  جمهور 

وجود دارد.
یکی از ژنرال های بازنشسته ارتش آمریکا چندی 
پیش به کنگره گفته بود که ارتش ممکن است 
فرمان  اجرای  از  خاص  شرایطی  تحت  بتواند 

رئیس جمهور خودداری کند.
راهبردی  فرماندهی  رئیس  هایتن،  جان  ژنرال 
کنفرانس  یک  در  هم  آمریکا  متحده  ایاالت 
بین المللی امنیتی گفته است که اگر فرمان حمله 
هسته ای به نظرش غیرقانونی باشد، آن را اجرا 

نخواهد کرد.
اگر رئیس جمهور آمریکا دستور حمله هسته ای 

بدهد آیا کسی اجازه سرپیچی از آن را دارد؟
کدهای دسترسی

اگر دونالد ترامپ بخواهد فرمان استفاده از سالح 
از  مجموعه ای  می تواند  ابتدا  بدهد،  را  هسته ای 

گزینه های موجود را با مشاورانش بررسی کند.
بعد از این کار او دستوری را خطاب به مقام های 

ارشد نظامی در پنتاگون صادر می کند.
این فرماندهان هویت رئیس جمهوری را با رد و 
بدل کردن کدهایی تأیید می کنند که روی کارتی 
مشهور به بیسکوئیت چاپ شده و رئیس جمهور 

آن را همه جا دنبال خود می برد.
راهبردی  فرماندهی  به  جمهور  رئیس  فرمان 
ایاالت متحده منتقل می شود که دستورالعمل های 
الزم و کدهای دسترسی را برای کسانی که عمال 
چنین  می کند.  ارسال  می کنند،  شلیک  را  سالح 
یا روی  از یک زیردریایی  حمله ای ممکن است 

زمین انجام شود.
بعد از طی این مراحل افراد مسئول، موشک های 

مسلح به کالهک هسته ای را شلیک می کنند.

سلسله مراتب فرماندهی
توضیح مرکز پژوهش های کنگره آمریکا وضعیت 
قانونی این موقعیت را به روشنی بیان کرده است: 
را  اختیار  این  تنهایی  به  آمریکا  جمهور  »رئیس 
هسته ای  تسلیحات  از  استفاده  اجازه  که  دارد 

آمریکا را صادر کند.«

روی  ندارد  اجازه  کس  هیچ  عادی  حالت  در 
بزند، چون  آمریکا حرفی  رئیس جمهور  تصمیم 

او فرمانده کل قوا است.
عدم  به  رأی  کابینه  اکثریت  اگر  کاغذ  روی 
وظایفش  انجام  برای  جمهور  رئیس  صالحیت 
بدهند، معاون رئیس جمهور می تواند او را برکنار 

کند.
در  زمان بر  سناریوی  این  اجرای  عمل  در  اما 
سوی  از  هسته ای  حمله  فرمان  صدور  صورت 

رئیس جمهور بسیار دشوار است.
پیتر فیور، استاد علوم سیاسی داشنگاه دوک در 
صحیح  فرض  این  می گوید  شمالی  کارولینای 
نیست که رئیس جمهور ترامپ می تواند به همان 
راحتی که توییت می کند دستور حمله هسته ای 

هم بدهد.
سلسله  که  می دهد  دستوری  جمهور  »رئیس 
انتهای  مراتب الزم را طی می کند. یک نفر در 
این زنجیره کلیدی را می چرخاند یا دکمه ای را 

فشار می دهد.«
پروفسور فیور می گوید وقتی رئیبس جمهور برای 
صدور دستور حمله سراغ ارتش می رود خود به 
خود »روند مشاوره« آغاز می شود؛ به این معنی 
جمهور  رئیس  بدانند  می خواهند  ژنرال ها  که 
دنبال دستیابی به چه هدفی است، چرا می خواهد 
از سالح هسته ای استفاده کند و سواالتی از این 

قبیل.
اجازه صدور  ترامپ  جمهور  رئیس  این  وجود  با 
فرمان حمله هسته ای را صرف نظر از هر گونه 

مشاوره ای که دریافت کند، خواهد داشت.
به  متکی  دستور  اجرای  برای  او  نهایت  در  اما 

ارتش است.

فرمان قانونی
غیر  هسته ای  فرمان  اگر  می گوید  هایتن  ژنرال 
قانونی باشد، او آن را اجرا نخواهد کرد: »اگر شما 
زندان می روید.  به  بدهید،  قانون  فرمانی خالف 

ممکن است تا آخر عمرتان در زندان بمانید.«
اما چطور ممکن است فرمان حمله هسته ای غیر 

قانونی باشد؟
از  استفاده  گونه  هر  اصوال  می گویند  بعضی 

تسلیحات هسته ای غیر قانونی است.
باشیم،  نداشته  قبول  هم  را  ایــن  اگــر  امــا 
موقعیت های مشخصی هست که در آن شلیک 

تسلیحات هسته ای خالف قانون خواهد بود.
آنتونی کوالنجلو، استاد حقوق در داالس می گوید 
که حمالت هسته ای در شرایطی مشخص، نقض 

قوانین بشردوستانه بین المللی است.
زمان  در  کشورها  رفتار  بر  ناظر  قوانین  این 
مانند  معاهده هایی  و  پیمان ها  از  و  است  جنگ 
امضا  را  آن  آمریکا  که  می آید  ژنو  کنوانسیون 

از  مانع  می تواند  هم  داخلی  قوانین  است.  کرده 
صدور فرمان هایی در زمان جنگ شود.

نتیجه  بتواند  متعارف  سالح های  از  استفاده  اگر 
از سالح هسته ای  استفاده  باشد  داشته  مشابهی 
استفاده  بود.  خواهد  بین المللی  قوانین  نقض 
رزمی  نیروهای  که  جایی  هسته ای  سالح  از 
هم  می شوند  کشته  هم  با  همه  غیرنظامی  و 

غیرقانونی است.
وزارت  نیست.  پروفسور کوالنجلو  نظر  تنها  این 
خود  قانونی  دستورالعمل  در  هم  آمریکا  دفاع 
شامل  جنگ  »قانون  که  است  کرده  اذعــان 

استفاده از سالح هسته ای می شود.«
اطاعت  مسئولیت  کوالنجلو،  پروفسور  گفته  به 
تا  می شود؛  شامل  را  پایین  تا  باال  »از  قانون  از 
هسته ای  زیردریایی  خدمه  به  که  خط  انتهای 

می رسد.«
برای  غیرقانونی  فرمانی  جمهور  رئیس  اگر 
حمله صادر کند، هر کس که مجری آن فرمان 
قرار  اتهام جنایت جنگی  بالقوه در معرض  باشد 
که  دارند  وظیفه  آنها  صورت  این  در  می گیرد. 

بگویند »نه«.
آیا افسران سرپیچی می کنند؟

با وجود این همه افراد در سلسله مراتب نظامی 
در  فرمان  یک  بودن  غیرقانونی  تشخیص  برای 

جایگاه مساوی نیستند.
رئیس  اطالعات  تمام  به  زیردریایی  خدمه  مثال 
دسترسی  نظامی  ارشد  فرماندهان  و  جمهور 
نیستند  موقعیتی  در  احتماال  افراد  این  ندارند. 
که بتوانند قانونی بودن یک دستور را تشخیص 

دهند.
تشویق  اصال  شاید  می گوید  کوالنجلو  پروفسور 
خدمه زیردریایی به زیر سوال بردن هر دستوری 
نیروهای  »اگر  نباشد.  درستی  کار  می آید،  که 
تحت امر شروع به نظر دادن راجع به دستورات 

کنند، کل ساختار فرماندهی از هم می پاشد.«
بودن  قانونی  درباره  است  ممکن  ژنرال  اما یک 
دستور رئیس جمهور تردید کند. اگر یک ژنرال 
جمهور  رئیس  بگوید،  »نه«  جمهور  رئیس  به 
اما  کند.  برکنار  را  ژنرال  آن  بالفاصله  می تواند 
جانشینان آن ژنرال هم به همان اندازه ملزم به 

اجرای قانون خواهند بود.

آیا ژنرال های آمریکایی می توانند از فرمان 
حمله هسته ای ترامپ سرپیچی کنند؟
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 come in and speak to our Persian salesperson
Ramin Jokar for the best deal in store

رامین جوکار  مشاور فارسی زبان ما 
مناسب ترین قیمت ممکن را به شما ارائه میدهد
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6 پیک پارسیان

تغذیه و سالمت

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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۸ خاصیت فوق العاده هسته آووکادو برای سالمتی

Tel: 02 9890 9787
Terrace Persian Restaurant
401 Church St Parramatta
www.terrace.com.au

رستوران هفت روز هفته 
از ساعت ۷ صبح تا ۱۰ شب 

باز می باشد

امکان پذیرایی همزمان 
از ۹۰ نفر در سالن 

اختصاصی رستوران
)طبقه دوم(

    رستوران 
تــــراس 

در پاراماتا

Takeaway & Home 
Delivery Available

انجام شده توسط محققین  به مطالعات  با توجه 
گزینه  بهترین  آووکادو  میوه  پنسیلوانیا،  دانشگاه 
عروقی،  قلبی  های  بیماری  با  مبارزه  برای 
ضمن  است.  باال  خون  فشار  و  باال  کلسترول 
این که مصرف منظم آن منجر به کاهش سطح 

التهاب در بدن می شود.
کاهش  به  منجر  آووکادو  مصرف  که  درحالی 
چربی بد خون یا همان ال دی ال نیز می شود، 
ذخیره و استفاده از هسته آووکادو بنا به ۸ دلیل 

سالمتی خالی از لطف نیست:

پیشگیری از سرطان: محققان آمریکایی دریافته 
اند که بیش از ۷۰ درصد ظرفیت آنتی اکسیدانی 
شود.  می  یافت  آن  هسته  داخل  در  آووکــادو 
منجر  که  این  بر  عالوه  ها  هسته  این  مصرف 
به مبارزه با رادیکال های آزاد در بدن می شود، 
سلولهای  رشد  از  جلوگیری  برای  است  راهی 
بزرگ،  روده  های  سرطان  بخصوص  سرطانی 

ریه، سینه و پروستات.
های  اکسیدان  آنتی  درد:  و  التهاب  با  مبارزه 

آن  فالونوئیدهای  و  آووکادو  هسته  در  موجود 
این  مصرف  است.  التهابی  ضد  خواص  دارای 
بهبود  تورم،  و  درد  کاهش  به  منجر  ها  هسته 
به  مبتالیان  در  بخصوص  مفاصل  عملکرد 
آرتریت می شود. فالونوئیدهای موجود در هسته 
آووکادو برای بهبود سالمت قلب و بهبود گردش 

خون مفید است.
آووکادو  هسته  گوارش:  دستگاه  از  پشتیبانی 
سرشار از فیبر محلول است و حتی فیبر موجود 
در آن از بسیاری از میوه ها و سبزیجات بیشتر 
خواص  بعالوه  میوه  این  در  موجود  فیبر  است. 
آنتی اکسیدانی آن، برای سالمت دستگاه گوارش 

و بهبود فرایند هضم مفید است.
آووکادو  در هسته  موجود  فیبر  قند خون:  تعادل 
قند  تنظیم  آن  و  دارد  هم  دیگر  خاصیت  یک 
خون، احساس سیری طوالنی مدت و اجتناب از 
مصرف مواد غذایی غیر مفید است. هنگامی که 
سطح قند خون در طول روز در حد متعادل باشد، 
شما کمتر احتمال دارد به پرخوری روی بیاورید و 

دچار افزایش وزن ناخواسته شوید.

رادیکال  از  ناشی  آسیبهای  پوست:  از  مراقبت 
های آزاد، خود را به راحتی بر روی پوست نشان 
باالی  این در حالی است که سطوح  می دهند. 
آووکادو  هسته  در  موجود  های  اکسیدان  آنتی 
منجر به ترمیم این آسیب ها شده و از سالمت 
به  پوست حفاظت می کند. هسته آووکادو قادر 
پیشگیری از بروز چین و چروک و دیگر عالئم 
پیری در پوست می شود. فالونول های موجود 
در آن نیز باعث افزایش تولید کالژن می شوند. 

کالژن پوست را جوان و محکم نگه می دارد.
در  موجود  مغذی  مواد  تیروئید:  عملکرد  کنترل 
از  که  افرادی  برای  همچنین  آووکــادو  هسته 
کم  مانند  تیروئید  غده  به  مربوط  های  بیماری 
هستند.  مناسب  برند  می  رنج  تیروئید  کاری 
افزایش  باعث  رژیم غذایی  به  ماده  این  افزودن 
تولید هورمون های تیروئیدی شده و سوخت و 
ساز بدنتان را افزایش می دهد. در نتیجه راهی 

برای کنترل چاقی مفرط محسوب می شود.
فنولیک  ترکیبات  بدن:  ایمنی  سیستم  تقویت 
برای  دارو  عنوان  به  آووکادو  هسته  در  موجود 

مقابله با عفونت های ویروسی و آلرژی ها کاربرد 
دارد. تاثیر آن ها روی بدن باعث افزایش تولید 
آنتی بادی ها شده و دستگاه ایمنی بدن تقویت 
امکان  ها  بیماری  از  برخی  نتیجه  در  شود.  می 

نفوذ به بدن را پیدا نمی کنند.

مقابله با عفونت های شکمی: ترکیبات ضدالتهابی 
موجود در هسته آووکادو باعث کاهش دردها و 
آرتریت،  مانند  هایی  بیماری  از  ناشی  فشارهای 
موجود  فیبرهای  شود.  می  کولیت  و  معده  ورم 
روده  عملکرد  تحریک  باعث  آووکادو  هسته  در 
کندی  به  غذا  دهد هضم  نمی  اجازه  و  ها شده 
بدن  ضایعات  دفع  به  نتیجه  در  بگیرد.  صورت 
دارا  دلیل  به  مفید  هسته  این  کند.  می  کمک 
اسهال  با  مقابله  برای  ضدالتهابی  خواص  بودن 
و  باکتریایی  های  عفونت  از  که  مشکالتی  و 
ترکیبات  است.  مفید  شوند  می  ناشی  ویروسی 
مانع  و  کرده  محافظت  معده  از  نیز  آن  فنولیک 

از بروز زخم معده می شود.

تغذیه مناسب برای درمان کم  کاری تیروئید

اولین خط دفاعی برای درمان کم کاری تیروئید 
تغییر رژیم غذایی است. بسیاری از افراد مبتال به 
از خستگی مفرط و کدر شدن مغز  بیماری  این 
)Brain fog( گیجی، فراموشی و عدم تمرکز 
رنج می برند. برای رفع خستگی و کسب انرژی، 
افراد به استفاده از قند و کافئین رو می آورند. این 
دو ماده بسیار مضر هستند و عالوه بر ایجاد سایر 
بیماری ها و نوسان در قند خون، عملکرد تیروئید 

را نیز دچار مشکل می کنند.
۱. تغذیه مناسب داشته باشیم

قند  و  کافئین  فاقد  مناسب،  غذایی  رژیم  یک 
کربوهیدرات های  مصرف  است.  )کربوهیدرات( 
پیدا کند  باید کاهش  نیز  آرد  فرآوری شده مثل 
بدن  در  قند  شبیه  عملکردی  مواد  این  که  چرا 
دارند. همچنین باید استفاده از کربوهیدرات هایی 
که به غالت مربوط می شوند را به حداقل رساند 

و از سبزیجات غیرنشاسته ای استفاده کرد.

۲. مصرف پروتئین را افزایش دهیم
تمام  به  انتقال  برای  تیروئید  هورمون  چون 
بافت های بدن نیاز به پروتئین دارد، باید در هر 
وعده ی غذایی از پروتئین استفاده کنید. این ماده 
به عملکرد طبیعی غده ی تیروئید کمک می کند. 
بدون  دامِی  محصوالت  مغزها،  کره ی  مغزها، 
آنتی بیوتیک ) ارگانیک، گوشت دام های محلی و 
علف خوار، تخم مرغ و ماهی های پرورشِی سالم( 

و حبوبات حاوی پروتئین هستند.
سویا و مشتقات آن مانند توفو )پنیر سویا(، شیر 
مصنوعی(،   )گوشت  جایگزین  گوشت  سویا، 
پروتئین  حاوی  و…  ــرژی زا  ان خوراکی های 
اما این محصوالت حتی اگر به صورت  هستند، 
ارگانیک و بدون اصالح ژنتیکی باشند باز هم در 
عملکرد گیرنده های هورمونی و چرخه ی بازخورد 
در سیستم غدد درون ریز اختالل ایجاد می کنند.

۳. مصرف چربی های سالم را فراموش نکنیم
ماده ی  کلسترول  و  است  شما  دوست  چربی 
اگر  است.  بدن  هورمونی  مسیرهای  سازنده ی 
به میزان کافی چربی و کلسترول مصرف نکنید، 
عدم تعادل هورمونی در بدن تشدید می شود. با 
روغن  مانند  سالم  و  طبیعی  چربی های  مصرف 

کتان،  تخم  آووکــادو،  حیوانی،  روغن  زیتون، 
ماهی، مغزها، کره ی مغزها، پنیر و ماست پرچرِب 
بدون هورمون و آنتی بیوتیک و شیر نارگیل، در 
تعادل  خود،  بدن  تیروئید  هورمون های  میزان 

ایجاد کنید.

خود  غذایی  برنامه  را  مغذی  مواد  مصرف   .۴
بگنجانیم

به  منجر  بدن  در  مغذی  مــواد  کمبود  شاید 
این  میزان  اگر  اما  نشود،  تیروئید  کاری  کم 
نباشد  کافی  بدن  در  معدنی  مواد  و  ریزمغذی ها 
مغذی  مواد  می شود.  تشدید  بیماری  این  عالئم 
ویتامین  از  عبارتند  تیروئید  کاری  درمان کم  در 
D، آهن، اسید چرب امگا۳، سلنیوم، روی، مس، 

ویتامین A ،B و ُید.
در باور عمومی علت کم کاری تیروئید، کمبود ُید 
توضیح  موضوع  این  رد  با  خرازیان  دکتر  است. 
می دهد: »اگر فرد به هاشیموتو مبتال باشد و از 
که  است  این  مثل  کند  استفاده  ُید  مکمل های 
افراد  نتیجه  در  می ریزد.  بنزین  آتش  روی  به 
مبتال به هاشیموتو باید از مصرف مکمل های ید 
اصلی  منابع  کنند.  خودداری  ید دار  نمک های  و 
است.  دریایی  غذاهای  و  سبزیجات  ید:،  حاوی 
مارچوبه،  تخم مرغ،  از  عبارتند  هم  ثانوی  منابع 
حلوایی،  دانه ی کنجد، کدو  اسفناج،  قارچ،  لوبیا، 

برگ چغندر و سیر.
 ۸۰-۵۰ بین  باید   D ویتامین  بهینه ی  سطح 
نانوگرم/میلی لیتر باشد و اگر میزان این ویتامین 
مسیرهای  در  باشد  نانوگرم/میلی   لیتر   ۳۲ زیر 

هورمونی اختالل ایجاد می شود.
دام های  محصوالت  ماهی،  در  موجود  امگا۳ 
اجزای  از  گردو  و  کتان  دانه های  علف خوار، 
عملکرد  کنترل  برای  هورمون ها  سازنده ی 
برای  امگا۳  ایمنی و رشد سلولی است.  دستگاه 
عملکرد تیروئید مهم است و توانایی واکنش به 

هورمون های تیروئید را افزایش می دهد.

۵. از مواد غذایی فاقد گلوتن استفاده کنیم
ترکیب  به  تقریبا  تیروئید  بافت  مولکولی  ترکیب 
به  مبتال  که  ــرادی  اف در  است.  شبیه  گلوتن 
است  ممکن  گلوتن  مصرف  هستند،  هاشیموتو 

به  بدن  ایمنی  دستگاه  حمالت  افزایش  باعث 
بافت تیروئید شود.

را  گواتر  ایجادکننده ی  خوراکی های  مصرف   .۶
محدود کنیم

آن  به  است.  تیروئید  غده ی  تورم  بیماری  گواتر 
نقش  گواتر  ایجاد  در  که  غذایی  مواد  از  دسته 
 )Goitrogens( گواتریژن  یا  گواترزا  دارند، 
کلم  انواع  از:  عبارتند  مواد  این  می شود.  گفته 
کلم  پیچ،  کلم  کلم،  گل  بروکسل،  )بروکلی، 
فرنگی،  توت  اسفناج،  ارزن،  شلغم،  قمری(، 
سویا.  و  تربچه  زمینی،  بادام   آبی،  شاهِی  هلو، 
استفاده از این مواد به صورت پخته منعی ندارد 
غیرفعال می کند،  را  گواترزا  مواد  چون پخت وپز 
همچنین می توان از تربچه و شاهِی آبی در حد 

اعتدال استفاده کرد.

منابع غذایی که حاوی گلوتاتیون هستند،  از   .۷
بهره بگیریم

گلوتاتیون )Glutathione(یک آنتی اکسیدان 
بسیار قوی است که سیستم ایمنی بدن را تقویت 
می کند و در کاهش عالئم هاشیموتو موثر است. 
بدن  ایمنی  سیستم  تنظیم  با  آنتی اکسیدان  این 
به کاهش بیماری های خودایمنی کمک می کند، 
بافت تیروئید را التیام می بخشد و از آن محافظت 

می کند.

غذاهای کمی حاوی گلوتاتیون هستند، اما برخی 
از مواد غذایی به تولید گلوتاتیون در بدن کمک 
آووکادو،  هلو،  بروکلی،  کلم  مارچوبه،  می کنند: 
اسفناج، سیر، کدو، گریپ فروت و تخم مرغ خام 
کلم  در  موجود  گیاهی  ماده ی  جمله اند.  این  از 
بروکلی، گل کلم و کلم )خوراکی های گواترزا( به 

افزایش ذخیره ی گلوتاتیون کمک می کند.

۸. حساسیت های غذایی را جدی بگیریم
سیستم  هاشیموتو،  بیماری  در  همانطورکه 
ایمنی به غده ی تیروئید حمله می کند، غذاهایی 
عنوان  به  بدن  در  می شوند،  التهاب  باعث  که 
خودایمنی  واکنش های  و  شده  شناخته  مهاجم 
را در بدن افزایش می دهند. برای کاهش عالئم 

حساسیت های  مراقب  خودایمنی،  بیماری های 
غذایی خود باشید.

۹. با باکتری های مفید روده دوست باشیم
که  هستند  مفیدی  باکتری های  پروبیوتیک ها 
در روده ی ما زندگی می کنند. در حدود ۲۰٪ از 
باکتری ها  این  کافی  میزان  به  تیروئید  عملکرد 
این  میزان  حفظ  برای  دارد.  بستگی  روده  در 
باکتری ها باید از مکمل های پروبیوتیک استفاده 

کنید.

نشده(،  )فرآوری  کامل  غذاهای  خوردن  با   .۱۰
التهاب های خاموش خود را درمان کنیم

به برخی  التهابی بدن  التهاب سیستمیک، پاسخ 
موادغذایی  مصرف  است.  بیماری زا  عوامل  از 
این  ایجادکننده ی  عوامل  از  یکی  فرآوری شده، 
التهاب های  اغلب  است.  بدن  در  التهاب  نوع 
سیستمیک و بیماری های خودایمنی به یکدیگر 
موادغذایی  مصرف  کاهش  هستند.  مرتبط 
بروز  و  التهاب  نوع  این  به  ابتال  از  فرآوری شده 

بیماری های خودایمنی جلوگیری می کند.

۱۱. عملکرد غده آدرنال را ارزیابی کنیم
کاهش  نتیجه ی  در  آدرنال  خستگی  سندروم 
ارتباط  می شود.  ایجاد  آدرنال  غده ی  فعالیت 
وجود  آدرنال  غده ی  و  تیروئید  میان  تنگاتنگی 
تیروئید،  کم کاری  درمــان  در  معموال  و  دارد 

عملکرد این غده نیز بررسی می شود.

۱۲. عوامل استرس زا را شناسایی کرده و تمرینات 
آرامش بخش انجام دهیم

به عوامل  و  است  بسیار حساس  تیروئید  غده ی 
تمرینات  می دهد.  نشان  واکنش  استرس زا 
آرام بخشی مثل یوگا با کاهش استرس و ایجاد 
بدن،  سوخت وساز  افزایش  و  انرژی  در  تعادل 

عالئم کم کاری تیروئید را کاهش می دهند.
تیروئید  محافظ  یقه ی  از  دندانپزشکی  در   .۱۳
است.  حساس  اشعه  به  تیروئید  کنیم.  استفاده 
برای جلوگیری از ابتال به بیماری های مربوط به 
غده ی تیروئید، در مطب دندان پزشکی از یقه ی 

محافظ استفاده کنید.

شب ها کربوهیدرات بخوریم؟
کاهش  و  رژیم  فضای  در  که  عمومی  باور  یک 
خوردن  که  است  این  دارد  وجود   ... و  وزن 
باعث  می تواند  عصر  یا  شب  در  کربوهیدرات 
اضافه وزن شود و برای همین کار درستی نیست. 
اما واقعیت این است که هیچ شواهد علمی برای 

تائید این تئوری وجود ندارد.
این باور اشتباه بر اساس این اصل شکل گرفته 
انرژی  که وقتی شب ها کربوهیدرات می خوریم، 
دریافت می کنیم که فرصت کافی برای سوزاندن 
آن نداریم چون کمی بعد به رختخواب می رویم 
و تا چند ساعت هیچ فعالیتی نداریم. بنابراین این 

انرژی اضافی به عنوان چربی ذخیره می شود.
بیشتر  کالری  اگر  شبانه روز  از  زمانی  هر  در  ما 
ذخیره  کنیم،  دریافت  می سوزانیم  که  میزانی  از 
باشد.  زمانی  چه  نمی کند  فرقی  و  شد  خواهد 
برای گوارش  ما دستگاهی دقیق است که  بدن 
فرقی  دارد.  دقیقی  بسیار  تنظیمات  غذا  و هضم 
چه  بخوریم؛  کربوهیدرات  زمانی  چه  نمی کند 

چه  و  باشد  کاری  هر  انجام  از  قبل  صبح  اول 
ذخیره  و  گوارش  پردازش  را  آن  ما  بدن  شب، 
خواهد کرد. بنابراین چیزی که روی وزن ما اثر 
می گذارد، تعدیل کالری دریافتی و کالری است 

که می سوزانیم.

آیا شب ها کربوهیدرات خوردن منجر به افزایش 
وزن می شود؟

وزن  افزایش  به  منجر  زیاد  کالری  خیر! خوردن 
می شود. حفظ وزن ایده آل، تعادل حساسی بین 
کالری دریافتی و کالری سوختنی است. اگر این 
وزن  در همان  باشند  با هم  خوبی  تعادل  در  دو 
خواهیم ماند، اما اگر انرژی بیش از حد نیازمان 
دریافت کنیم دچار افزایش وزن خواهیم شد. اگر 
میزان فعالیت بدنی و ورزش را باال ببریم، کالری 
سوزی بیشتری داشته و در وضعیت تعادل منفی 
انرژی قرار خواهیم گرفت )سوزاندن انرژی بیشتر 
خواهید  کم  وزن  نتیجه  در  دریافتی(،  انرژی  از 

کربوهیدرات  شب ها  که  تصور  این  با  اگر  کرد. 
خوردن منجر به افزایش وزن می شود از مصرف 
کربوهیدرات در شب پرهیز کنید، کالری دریافتی 
و به طور کلی غذایی که می خورید کمتر می شود. 
مثاًل به جای خوردن استیک، سبزیجات و سیب 
زمینی، ممکن است سیب زمینی را حذف کنید اما 
بقیه را تغییری ندهید. بدین ترتیب مصرف کالری 
کاهش پیدا کرده که باعث کاهش وزن می شود.

انتخاب بهترین کربوهیدرات ها
انتخاب  کربوهیدرات  خوردن  برای  که  زمانی 
نوع  اما  ندارد  وزنتان  اضافه  در  نقشی  می کنید 
وزنتان  در  می کنید  انتخاب  که  کربوهیدراتی 
نقش دارد. کربوهیدرات هایی که بر پایه ی غالت 
فرآوری شده اند،  مقدار کمی  به  و  کامل هستند 
بهترین نوع کربوهیدرات به منظور مدیریت وزن، 
محسوب  خون  قند  کنترل  و  گوارش  سالمت 
برای  را  شما  کربوهیدرات ها  نوع  این  می شوند. 

فیبر  می دارند چون  نگه  سیر  مدت طوالنی تری 
بیشتری دارند.

مصرف  کمتری  کربوهیدرات  باید  زمانی  چه 
کنیم؟

حذف  دهد  نشان  که  ــدارد  ن وجــود  شواهدی 
کربوهیدرات ها در زمان هایی خاص یا حذف آن ها 
به طور کلی از رژیم غذایی منجر به کاهش وزن 
شود. اما مصرف افراطی کربوهیدرات تله ای است 
بنابراین  می شوند،  دچارش  افراد  از  بسیاری  که 
اگر مشکل شما اضافه وزن است، کاهش میزان 
می تواند  آن  کنترل  و  کربوهیدرات های مصرفی 

برای شما مفید باشد.
برای  مفید  راهی  غذایی  وعده های  گیری  اندازه 
ممکن  چون  دارید،  که  است  هدفی  به  رسیدن 
به  را  برنج  یا  پاستا  بزرگ  کاسه ی  یک  است 
چقدر  واقعًا  بفهمید  اینکه  بدون  بخورید  راحتی 

خورده اید.

مصرف قهوه می تواند مفید باشد
مصرف قهوه به مقدار کم سه تا چهار فنجان در 

روز می تواند برای سالمتی مفید باشد.
بریتانیا  براساس مقاله ای که در ژورنال پزشکی 
نشان  گرفته  که صورت  تحقیقاتی  منتشر شده، 
روز  در  قهوه  مقداری  که  کسانی  که  می دهد 
مانند  امراضی  به  سایرین  از  کمتر  می نوشند 
می شوند.  دچار  کبدی  بیماری های  و  سرطان 
البته پژوهشگران هنوز نتوانسته اند کاهش خطر 
را  قهوه  نوشیدن  و  ها  بیماری  این  به  ابتالی 
اثبات کنند. به خصوص احتمال مفید بودن قهوه 

در جلوگیری از امراض کبدی وجود دارد.
مانند  دیگری  عوامل  پژوهشگران  گفته  به 
توانسته  می  بدنی  تحرک  یا  سیگار  نکشیدن 

دالیل موثر دیگر در این زمینه باشد.
به  قهوه  زیاد  مقادیر  نوشیدن  حال،  عین  در 
باشد.  زیانبار  می تواند  بارداری  هنگام  خصوص 
قهوه  نوشیدن  به  عادت  که  کسانی  همچنین 
احتمالی،  بهداشتی  فواید  خاطر  به  نباید  ندارند 

نوشیدن قهوه را آغاز کنند.
نتیجه تحقیقات جدید که در دانشگاه ساتمپتون 
در  قبلی  پژوهش های  کننده  تایید  شده  انجام 
البته در  بودن مصرف قهوه،  احتمال مفید  مورد 
گفته  تحقیقات  این  است. سرپرست  اعتدال  حد 
بین  توازنی  باید  زندگی  در  همیشه  که  است 
خطرات و فواید هر کاری را در نظر گرفت و در 
مجموع، فایده مصرف قهوه به مقدار کم از خطر 

ناشی از مصرف آن بیشتر است.
البته این موضوع در همه موارد صحت ندارد. به 

عنوان مثال، منابع پزشکی بریتانیا تاکید دارند که 
کافئین  میلیگرم   ۲۰۰ از  بیش  نباید  باردار  زنان 
یک یا دو فنجان قهوه  در روز مصرف کنند و 
مصرف بیش از این می تواند خطر سقط جنین را 
افزایش دهد. همچنین زنانی که با خطر شکست 

مصرف  است  بهتر  نیز  هستند  روبرو  استخوان 
قهوه را به حداقل کاهش دهند.

سالم، مصرف حدود ۴۰۰  و  بالغ  افراد  برای  اما 
میلیگرم یا کمتر در روز یعنی سه تا چهار فنجان  
مشکلی ایجاد نمی کند و ممکن است مفید باشد.
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Shop 8/2 Old Northern Rd
Baulkham Hills NSW 2153

02 9686 6037

Mr. DIZI
mrdizi.com.au

شاهزاده هری با دوست دختر آمریکایی اش ازدواج می کند
شاهزاده هری، نوه ملکه بریتانیا با مگان مارکل، 
آمریکایی  هنرپیشه  یک  که  دخترش  دوست 

است، ازدواج می کند.
هری که بعد از پدر، برادر بزرگتر و برادرزاده هایش، 
و  تاج  جانشینی  مراتب  سلسله  در  نفر  پنجمین 
خانم  با  آینده  سال  بهار  است،  بریتانیا  در  تخت 
مارکل ازدواج می کند و این دو در ناتینگهام کاتج 
در کاخ کنزینگتون در مرکز لندن زندگی خواهند 
کرد. این زوج که از تابستان سال ۲۰۱۶ با هم 
دوست بودند و قرار می گذاشتند، اوایل ماه جاری 

میالدی بدون اعالم عمومی نامزد کردند.
در  پدر هری،  و  بریتانیا  ولیعهد  شاهزداه چارلرز، 
ابراز خشنودی کرده  این خبر  اعالم  از  بیاینه ای 
برای  هم  مارکل  خانم  والدین  که  است  گفته  و 

پسرش، هری آرزوی خوشبختی کرده اند.
اعضای خاندان سلطنتی در بیانیه های مختلف از 

اعالم خبر ازدواج هری ابراز خوشحالی کرده اند.
ارســال  با  بریتانیا  ــر  وزی نخست  مــی،  ــرزا  ت
صمیمانه ترین تبریک ها برای آنها آرزوی سعادت 

کرده است. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر هم 
داشته  خوبی  زندگی  هم  با  است  امیدوار  گفته 

باشند.

هری ۳۳ ساله و خانم مارکل ۳۶ ساله اولین بار 
جمع  در  زوج  عنوان  به  پیش  ماه  دو  حدود  در 

حاضر شدند.

از طریق دوستان  بار ۱۶ ماه پیش و  اولین  آنها 
مشترک در لندن با یکدیگر آشنا شدند.

با  رابطه اش  پیش  سال  یک  بار  اولین  هری 
مگان مارکل را در بیانیه ای تایید کرد که در آن 
از بعضی رسانه ها به دلیل ایجاد آزار و مزاحمت 

برای خانم مارکل انتقاد شده بود.
با  گفت وگویی  در  در  بار  اولین  مارکل  مگان 
رابطه  این  درباره  ماه سپتامبر  در  ونیتی فر  مجله 
و عشقش به هری سخن گفت. اوقبل از رابطه 
با شاهزاه هری در بریتانیا نامی شناخته شده نبود 
در  زین  ریچل  نقش  در  بازی  با  آمریکا  در  اما 
سریال سوتس یا دادخواست ها )Suits( مشهور 
اگر شاهزاده  و  است  کاتولیک  مارکل  بود. خانم 
از  می کرد،  ازدواج  او  با  پیش  سال  چند  هری 
می شد.  حذف  سلطنتی  جانشینی  مراتب  سلسله 
به  شد  تصویب   ۲۰۱۵ سال  در  که  قانونی  اما 
با پیروان  اعضای خانواده سلطنتی اجازه داد که 
حال  عین  در  و  کنند  ازدواج  کاتولیک  کلیسای 

بتوانند شاه یا ملکه شوند.

Why wait till Boxing Day to save money?

Let us find you a better home loan 
and you could save money 
right now.

Aston Finance

[02] 9911 4080
info@astonfinance.coinfo@astonfinance.co

Level 6
10 Help Street 
Chatswood NSW 2067

By Appointment only

Rosa Malekan (Syd Uni)
Shayan Malekan (RMIT Uni)

MFAA Accredited Lender MFAA Accredited Lender 
Licence: 265058

www.astonfinance.co

 

سفر به قاجار با وازاریه
حسن نقاشی کارگردان مستند »وازاریه« درباره 
سوژه فیلمش و روند ساخته شدن آن توضیحاتی 
رگه هایی  دارای  را  فیلمش  و  داد  ــه  ارای را 

نوستالژیک دانست.
»وازاریه«  کوتاه  مستند  کارگردان  نقاشی  حسن 
دوره  یازدهمین  ملی  مسابقه  بخش  به  که 
راه  ایران »سینماحقیقت«  مستند  فیلم  جشنواره 
یافته است؛ درباره این اثر گفت: این فیلم درباره 
تاریخ تجارت بازار تهران در دوره قاجار و نقش 
بازار و تجارت در سیاست، رفتارهای حاکمیت و 
انقالب های آن دوران از جمله انقالب مشروطه 
هویت  این  من  برای  البته  است  تنباکو  قیام  و 
همین  به  بود  مهم  تجارت  و  بازار  به  بخشی 
در  که  تجار  از  برخی  به  فیلم  خالل  در  ترتیب 
بازار تهران و تجارت ایران نقش مهم و حیاتی 

داشتند، اشاره می شود.
در  ما  ــزود:  اف پارسی«  »دبستان  کارگردان 
در  که  پردازیم  می  موضوع  این  به  »وازاریــه« 
در  بازرگانان  و  تاجران  از  برخی  قاجار  دوران 
رهبری انقالب ها نقش داشته اند و البته نگاهی 
هم به سهم بازار در تاریخ، جایگاه بازار، تغییرات 
تهران  بازار  بافت  حتی  و  تجارت  بازار،  هویت 
داریم که در حال حاضر کامال تغییر کرده و به جز 

چند اسم، دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.
مستند  نوستالژیک  فضای  به  اشــاره  با  وی 
»وازاریه« بیان کرد: این مستند در تالش است 
برخی  قرائت  و  نوستالژیک  حس  ایجاد  با  تا 
تجار  و  بازاریان  آن  در  که  تاریخی  رویدادهای 
تهران سهمی داشته اند، فضایی بسازد که روی 
از  ساده  بعد  به  این  از  تا  بگذارد  تاثیر  دیگران 
به  نسبت  و  نگذرند  آن  بافت کهن  و  بازار  کنار 

تاریخچه آن کمی تامل و تعمق کنند.
این  از  پیش  اینکه  به  اشاره  با  مستندساز  این 
تحقیق گسترده ای درباره تاریخچه بازار در ایران 
جهان«  »شاه  فیلم  ساخت  به  منجر  که  داشته 
شده است، عنوان کرد: شاه جهان یکی از تجار 
بزرگ شهر من یزد بود از همین رو سعی کردم 

تجار  سری  یک  نقش  درباره  جهان«  »شاه  در 
در  بازرگانان  نقش  و  ایران  مشروطه  انقالب  در 
تغییر سیاست کلی قاجار صحبت کنم اما بعد از 
مدتی از سوی شهرداری ساخت مستندی به من 
پیشنهاد شد که متوجه شدم این فرصت را دارم 
»شاه  در  که  پژوهشم  از  هایی  بخش  آن  از  تا 
جهان« استفاده نکرده بودم و قابلیت فیلم شدن 
این  پی  در  دلیل  همین  به  کنم  استفاده  داشت، 
مستند  آن  در  که  را  مسایلی  تا  برآمدم  موضوع 
کنم  عنوان  بودم  نتوانسته  زمان  کمبود  دلیل  به 
در »وازاریه« به تصویر بکشم. برای مثال مدت 
ها بود که دوست داشتم درباره حاج امین الضرب 
بازرگانان  التجار  رییس  قدیم  های  زمان  در  که 
جمشید  ارباب  درباره  یا  بسازم  فیلم  بود  ایران 
جمیشیدیان که یکی از بزرگترین صرافان ایران 

و تجارت خانه او یکی از اولین بانک های ایران 
بود، اثری تولید کنم برهمین اساس این اتفاق در 

»وازاریه« رخ داد.
در »وازاریه«  گرفتم  اضافه کرد: تصمیم  نقاشی 
درباره سه تاجر سرشناس صحبت کنم و تالشم 
کردم تا هر سندی درباره این سه تاجر به دست 
از  اساس  برهمین  نشان دهم  فیلم  در  آورم  می 
و  کردم  پیدا  اسنادی  ارباب جمشید جمیشیدیان 
موفق شدم با نوه او صحبت کنم؛ نوه او یک خانم 
معلم بازنشسته ای است که من او را در تهران 
او  یافتن  به  در حالی موفق  البته من  پیدا کردم 
ارباب  تجارتخانه  اسناد  داشت  نظر  در  که  شدم 
از سازمان های  به یکی  را  جمشید جمیشیدیان 

اسنادی ایران بدهد.
این مستندساز یادآور شد: من موفق شدم با این 

جمشیدیان  درباره  مفصل  مصاحبه  یک  خانم 
او  چون  باشم  داشته  قاجار  دولت  در  او  نقش  و 
رییس التجار جامعه زرتشتی و از مشاوران تجار 

ایران بود. 
خانم  ببرم  بهره  او  از  توانستم  که  کسی  دومین 
التجار  رییس  الضرب  امین  حاج  نوه  مهدویان 
آمریکا  در  حاضر  حال  در  که  بود  قاجار  دوران 
در  رو  همین  از  کند  می  تدریس  تاریخ  رشته 
از  و  مصاحبه  او  با  داشت  ایران  به  که  سفری 
اطالعاتی  الضرب  امین  زندگی  های  ناگفته 
دریافت کردم. سومین نفر خانم اتحادیه بود که 
کمپانی  بازماندگان  از  و  تاریخدان  هم  خودش 
اتحادیه است که صحبت های او روی فیلم تاثیر 

زیادی گذاشت. 
در نهایت »وازاریه« با صحبت های این سه خانم 
از نوادگان تجار بزرگ ایران که نقش زیادی در 
تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران داشتند و تکیه بر 

اسناد مختلف، ساخته شد.
استفاده  به  اشاره  با  هفتم«  »اقلیم  کارگردان 
را  فیلم  این  اینکه  برای  کرد:  بیان  یزد  اسناد  از 
بسازم از اسناد شهر یزد استفاده کردم چون آن 
نقش  کردم  صحبت  آنها  درباره  که  تاجری  سه 
پررنگی در یزد داشتند. با این وجود ۸۰ درصد از 
فیلمبرداری این اثر در بازار تهران انجام شد و آن 
آنها  به واسطه  را که می خواستم  قسمت هایی 
بازار را نشان بدهم در شهر نایین ضبط  گذشته 
نایین سالم  بازار شهر  تاریخی  بافت  کردم چون 
مانده بود به همین دلیل به نایین رفتم و دوران 

قاجار را در آنجا نشان دادم.
انتخاب نام »وازاریه« برای  وی در پایان درباره 
این مستند توضیح داد: در زمان قاجار در گویش 
محلی حرف »ب«، »و« تلفظ می شد برای مثال 
به باران، واران می گفتند به همین دلیل وازاریه 
بازار در دوران قاجار  اشاره ای طنازانه به همان 
است البته من در اسناد مختلف واژه وازار را پیدا 
کردم و سعی کردم برای نامگذاری این فیلم از 

این واژه استفاده کنم.

جنجالی  و  پرفروش  فیلم  یک  توزیع کنندگان 
به  تهدید  دریافت  از  پس  بریتانیا  در  هندی 
به  تصمیم  فیلم،  این  نمایش  سر  بر  خشونت 

بازنگری در زمان نمایش آن گرفته اند.
بازی  با  پدماوتی  فیلم  نوشته  گاردین  روزنامه 
دیپیکا پادوکونه، شاهد کاپور و رانویر سینگ به 
متهم  هند  چهاردهم  قرن  ملکه  یک  به  توهین 

شده است.
پادمینی، ملکه ای هندو است که به  فیلم درباره 
جای آن که تسلیم پادشاه مسلمان شود خود را 

به آتش می کشد.
در هند به دروغ ادعا شده بود که در این فیلم، 
پادمینی روابط عاشقانه ای با این پادشاه مسلمان 
برقرار می کند که به دنبال آن تظاهراتی صورت 
گرفت و به کارگردان و عوامل فیلم حمله شد و 

آنها تهدید به مرگ شدند. بازیگر نقش ملکه نیز 
تهدید به خشونت جانی شده است.

فیلم قرار بود از اول دسامبر در سینماهای هند به 
نمایش در آید اما نمایش آن تا اطالع ثانوی به 

تعویق افتاده است.
اما کمپانی پارامونت که توزیع کننده این فیلم در 
دریافت  دنبال  به  کرده  اعالم  است  کشور  این 
فیلم  نمایش  زمان  بررسی  حال  در  تهدیدهایی، 
است. یک خیریه هندی در بریتانیا هم گفته است 
با نمایش فیلم مخالف است و در صورتی که این 
فیلم به نمایش در آید، تظاهرات مسالمت آمیزی 
با  کرده  تاکید  خیریه  این  کرد.  خواهد  برگزار 

خشونت مخالف است.
اما یک گروه راستگرای هندو نسبت به نمایش 
فیلم در سینماهای بریتانیا هشدار داده و تهدید به 

خشونت کرده است. گروه کارنی سنا تهدید کرده 
نمایش  را  فیلم  این  که  بریتانیا  در  سینمایی  هر 

دهد، آتش خواهد زد.
باره  در  کمی  مدرک  و  سند  می گویند  مورخان 
دست  در  داشته،  وجود  واقعا  پادمینی  که  این 
است اما او به طور نمادین اهمیت بسیاری برای 

راجپوت ها، از کاست های شبه قاره هند، دارد.

راستگرایان هندو تهدید به آتش زدن سینماها کردند

کن،  مدیترانه ای  جشنواره  ویژه  جوایز  بخش  در 
فیلم ها و سینماگران ایران در شش شاخه موفق 
به  دریایی«  »پری  فیلم  شدند.  جایزه  کسب  به 
بهترین  ویژه  جایزه  عرب  محمدرضا  کارگردانی 
و  آن خون کرد  از  را  رویداد سینمایی  این  فیلم 
خداداد  ساخته  قرمز«  جوراب  با  »بچه ای  فیلم 
کارگردانی،  بهترین  بخش  سه  در  نیز  جاللی 
بهترین  و  اورکی(  )ستار  متن  موسیقی  بهترین 

ستار  شد.  برگزیده  نصری(  )سمانه  زن  بازیگر 
جشنواره  موسیقی  بهترین  ویژه  جایزه  اورکی 
دو  برای  مشترک  به صورت  را  کن  مدیترانه ای 
فیلم »پری دریایی« و »بچه ای با جوراب قرمز« 
دریافت کرد. در سایر بخش ها نیز »مرگ موقتی 
عنوان  به  فیروزی  مریم  کارگردانی  به  زنبورها« 
برنده جایزه ویژه بهترین فیلم کوتاه و »گاندو« 
فیلمنامه  بهترین  برنده  نیز  روحی  ربابه  ساخته 

جشنواره  اصلی  بخش  در  امسال  شد.  کوتاه 
زندگی«  بدون  »زندگی  کن،  مدیترانه ای  فیلم 
ساخته کاوه معین فر در بخش بهترین فیلم نامزد 
به  کسب جایزه است و »رویاهای مدیترانه ای« 
کارگردانی میثاق بحرالعلومیان در شاخه بهترین 

فیلم کوتاه نامزد کسب جایزه است.
جشنواره فیلم مدیترانه ای کن از تاریخ ۲۵ تا ۳۰ 

نوامبر  )۴ تا ۹ آذر( در فرانسه برگزار می شود.

جوایز ویژه جشنواره مدیترانه ای کن برای سینمای ایران
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پیک پارسیان
بورسیت یا هیگرومای پا

سروزی  های  بورس  التهاب  پا  پاشنه  بورسیت 
پا  پاشنه  استخوان  پائینی  و  پشتی  قسمت 
)کالکانئوس( است که پر از مایع و ضخیم شده 
و بر روی اعضای اطراف فشار آورده، باعث تولید 

درد می شود. 
این بورسیت در قسمت خلفی استخوان پاشنه و 
تاندون آشیل قرار دارد، یکی بین پاشنه و محل 
اتصال تاندون آشیل و یکی بین تاندون آشیل و 
پوست. استخوان پاشنه پا رل مهمی را در حرکت 
زمین  با  پا  تماس  اولین  زیرا  دهد  می  انجام  پا 
انجام  را  زمین  روی  بر  بدن  وزن  فشار  و حمل 

می دهد.

چه عواملی باعث بورسیت پاشنه پا می شوند
علت اصلی تولید بورسیت، تروماتیزم ها هستند 
اکثر  و  پا  پاشنه  پشت  بورسیت  در  مخصوصًا 
یا  و  پا  مچ  خوردگی  پیچ  دچار  که  ورزشکارانی 
کوفتگی های پا )صدمه های شدید( می شوند به 
آن دچار می شوند و هر دو پا به نسبت مساوی 

می توانند به آن دچار شوند.
فوتبالیست  مثل  دوند  می  زیاد  که  ورزشکارانی 
والیبالیست  ماراتون،  دوندگان  دوندگان،  ها، 
بازیکنان  ها،  بالیست  هند  ها،  بسکتبالیست  ها، 
رگبی و فوتبال آمریکایی و غیره بیشتر دچار این 
دائمی  سائیدگی  آن  علت  و  شوند  می  بیماری 
تاندون های پا بر اثر حرکات مداوم مچ پا است.

ورزش روی زمین های ورزشی سخت باعث می 
شود که فعالیت های پاشنه پا غیر فیزیولوژیک 
به علت عدم جذب شوک وارده در هنگام دویدن 

و عوض کردن جهت حرکات باشد.
روی  زیاد  فشار  باعث  بلند  پاشنه  های  کفش   
و شل  کوتاهی  باعث  و  شود  می  آشیل  تاندون 

های  کفش  که  در صورتی  شود.  می  آن  شدن 
ورزشی یا بدون پاشنه باعث کشش تاندون آشیل 
می شود، تعویض یک کفش پاشنه بلند به یک 
التهاب  باعث  تواند  می  هم  پاشنه  بدون  کفش 

بورس بشود.
که  آن  بند  بستن  بدون  و  گشاد  های  کفش 
تواند  می  کنند هم  می  استفاده  آن  از  نوجوانان 
پاشنه  استخوان  پشت  بر  تکراری  مالش  باعث 

شده و التهاب و بورسیت تولید کند.
بیماری های روماتیسمی مخصوصًا نقرس، پلی 
آرتریت روماتوئید و کالژن می توانند باعث تولید 

بورسیت پاشنه پا بشوند.

سیمپتوم های بورسیت پاشنه پا
بیمار مبتال در هنگام راه رفتن یا حرکت دادن مچ 
پا حتی بدون ایستادن و یا دست زدن به محل 
متورم احساس درد می کند و در مواقع پیشرفته 
درد غیرقابل تحمل می شود مخصوصًا در هنگام 

راه رفتن یا دویدن.
اگر بورسیت بر اثر ضربه مستقیم تولید شده باشد 
وجود  دردشدید  هم  کشیده  دراز  حالت  در  حتی 

دارد.

تشخیص
برای تشخیص این بورسیت حتمًا باید اکوگرافی 
انجام شود. اکوگرافی ضخیم شدن بورس سروز 
را نشان می دهد. پزشک عالئم و سیمپتوم های 
بیماری را مطالعه کرده تا مطمئن شود که مشکل 

از بورس است نه سایر پاتولوژی های پا.

درمان
و  شوند  انجام  هم  با  باید  مختلفی  های  درمان 

بیمار باید بداند که امکان بازگشت بیماری وجود 
از  را  بیماری  عامل  باید  التهاب  رفع  برای  دارد. 

بین برد.
روی  یخ  دقیقه  ده  باید  بیماری  حاد  مرحله  در 
روز  در  بار  سه  حداقل  و  گذاشت  التهاب  محل 
تکرار کرد، این کار برای کم کردن درد به طور 

موقتی است.
تاندون  و  پا  پاشنه  به  زیاد  فشار  که  ورزشکاری 
استراحت  کوتاهی  مدت  باید  کرده  وارد  آشیل 
کند، بعد کفش هایش و زمین ورزش را عوض 
او  پای  برای  که  پزشکی  های  کفی  از  و  کند 

درست شده استفاده کند.
یک پماد آنتی انفالماتوار طبیعی مثل آرنیکا برای 
کم کردن سیمپتوم ها و راحتی حرکا پا در کفش 
مفید است، اگر اثر نکرد پزشک تصمیم می گیرد 
تزریق  و  انفالماتوار  آنتی  داروهای  نوع  چه  از 

کورتیزون یا کینزیوتراپی استفاده شود.
بر  مستقیم  ضربه  اثر  بر  آمده  پیش  مشکل  اگر 
التهاب  روی  را  توجه  پزشک  باشد  پاشنه  روی 
مثل  پا  به  وارد شده  آناتومیک  تغییرات  و  وارده 

تغییر مکان استخوان پاشنه پا می کند.
این تغییر مکان هر چقدر کم باشد باعث عوض 
شدن محور استخوان ها شده و تولید التهاب می 
باید  داشت  ادامه  روز  چندین  بورسیت  اگر  کند. 
یا  و  ارتوپدیست  یا متخصص  با پزشک خانواده 
آنتی  درمان  نوع  تا  شود  مشورت  پا  متخصص 
یا  استئوپاتی  مثل  فیزیکی  تراپی  یا  انفالماتوار 

امواج شوک دهنده را انتخاب کند.
اگر بورسیت بر اثر کفش تولید شده، باید کفش 
های کهنه را کنار گذاشت و از کفی پزشکی که 
به  پا  تا  استفاده کرد  تهیه شده  بیمار  پای  برای 

طور صحیح روی زمین قرار بگیرد.

اگر علت بورسیت مزمن روماتوئیدی مثل نقرس 
باشد باید با متخصص روماتولوگ مشورت کرد، 
او می تواند یک رژیم غذایی و یا درمان دارویی 

را تجویز کند.

بورسیت مچ پا
التهاب و تورم بورسی است که از مچ پا و پاشنه پا 
محافظت می کند و باعث نرمی حرکات آن می 
شود. مانند بورسیت قبلی استفاده زیاد از مچ پا و 
فشار بر آن مثل پریدن و ورزش های پر جهش 
و  روماتوئید،  آرتریت  یا  نقرس، عفونت  و مکرر، 
آن  تولید  باعث  بلند  پاشنه  های  کفش  باالخره 

می شود.

سیمپتوم ها
ـ درد که ممکن است شب و صبح شدیدتر بشود.

ـ تورم
ـ قرمزی پوست
ـ سختی حرکات

ـ سفت شدن مچ پا و پاشنه پا

درمان
ـ استراحت مچ پا

ـ سرما درمانی استفاده از یخ برای ده دقیقه
ـ باال نگه داشتن مچ پا از سطح بدن

انفالماتوار  آنتی  ــای  داروهـ از  استفاده  ـ 
غیراستروئیدی

ـ تزریق کورتون
ـ فیزیوتراپی و استئوپاتی و کینزیوتراپی

بی  فوق  های  درمان  که  صورتی  در  جراحی  ـ 
اثر بود.

ـ آنتی بیوتیک تراپی اگر علت عفونی وجود دارد.

فرید زهرایی
فیزیوتراپیست

عضو انجمن فیزیوتراپی استرالیا

کلینیک درمانی مریلندز در خدمت فارسی زبانان عزیز

کلینیک درمانی مریلندز

PH: 02 96375708  | Mobile: 0420 717 360
www.merrylandsrehab.com.au | Email: info@merrylandsrehab.com.au
Address: Shop 3, 126 Merrylands Road, Merrylands NSW 2160 

فیزیوتراپی

گفتار درمانی

متخصص پا

روانشناسی متخصص تغذیه

مجهزترین کلینیک با مدرن ترین تجهیزات در منطقه 
تخصصی ترین مرکز درمان التهابات شانه، درد آرنج و مچ دست

 خارپاشنه، درد کف پا، کوتاهی آشیل 
درد ساق پا )در 4-6 جلسه(

درمان کلیه دردهای عضالنی، مفصلی، عصبی، آرتروز گردن، کمر، زانو
ماساژ تراپی تخصصی

 استفاده از روش درمانی طب سوزنی 
پیشرفته ترین روش درمان صدمات ورزشی

Farid Zahraei - Physiotherapist | Member of Australian Physiotherapy Association
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دکتر عطا انصاری

واقعیت مجازی درمان بیماری های روان را متحول 
تقریبا تمام افراد دوره ای از ناسالمتی روان را در 
طول عمر خود تجربه می کنند و حدود یک پنجم 
تا یک چهارم افراد جامعه با مسائل سالمت روان 

دست و پنجه نرم می کنند.
اکنون پیشرفت فناوری عرصه تازه ای در درمان  
و  روان  بیماری های  درمان  در  است،  گشوده 
نتیجه  در  که  روان  سالمت  به  مربوط  مسائل 

بیماری های جسمی ایجاد می شوند.
نشان  شده،  انجام  اخیرا  که  تحقیقاتی  از  برخی 
تاثیر  می تواند  )وی آر(  مجازی  واقعیت  می دهد 
این  عالئم  تخفیف  یا  بهبود  در  چشمگیری 

بیماری ها داشته باشند.

)Acrophobia( هراس از ارتفاع
قرار گرفتن در بلندی برای مبتالیان به فوبیای 
ارتفاع تجربه ای بسیار هراس آور است، در موارد 
اجتماعی  فعالیت های  می تواند  ترس  این  شدید 
برایش مشکالت  قرار دهد و  تاثیر  را تحت  فرد 

روزانه ایجاد کند.
را  افتادن  از  ترس  فقط  ارتفاع  افراد،  برخی  در 
ایجاد نمی کند بلکه ممکن است فرد احساس کند 
که ممکن است داوطلبانه خود را پایین بیندازد که 

احساسی بسیار ترسناک است.
فرد  مجازی،  واقعیت  از  استفاده  با  اکنون  اما 
می تواند در عین حال که احساس ایمنی می کند 

خود را در معرض تجربه ارتفاع قرار دهد.
که  روانشناسی  فریدمن  دانیل  دکتر  گفته  به 
ارتفاع  از  برای درمان هراس  را  واقعیت مجازی 
به کار گرفته، این روش برای این بیماران مفید 

است:
نیست  واقعی  بینند  می  آنچه  که  می دانند  افراد 
به  تا  یا  کارهایی می کنند که  به  بنابراین شروع 
حال نمی کردند یا مدتهای مدید است که از آن 
پرهیز کرده اند، اما ذهن و بدن آنها طوری عمل 

می کند که انگار در دنیای واقعی هستند.
شکل  را  جدیدی  خاطره  که  می گیرند  یاد  آنها 
بدهند، مسئله آنها احساس ایمنی در ارتفاع است. 
به این ترتیب، خاطره امنیت در ارتفاع جایگزین 
می شود و به تخفیف خاطره ترس کمک می کند. 
روش  این  از  تحقیق  این  در  کنندگان  شرکت 
راضی هستند، آنها به تدریج اعتماد به نفس پیدا 
می کنند در زندگی واقعی به جاهای بلند بروند و 
در جاهایی که پیش از این جرات نمی کردند به 

پایین نگاه کنند.
به کار  نفر  برای صد  اکنون  آزمایشی  این شیوه 
گرفته شده است و دکتر فریمن امیدوار است پس 
از تکمیل، در کلینیک ها و حتی در خانه و بدون 

حضور درمانگر به کار گرفته شود. او می گوید:
واقعیت مجازی  که  این هستند  نگران  بعضی ها 
جای درمانگر واقعی را بگیرد. اما ما فکر می کنیم 
واقعیت مجازی می تواند کمک درمانگر باشد و 
به خیلی افراد کمک کند مشورت الزم را بگیرند.

سطح  در  را  روانشناسی  خدمات  بخواهیم  اگر 
مثل  هایی  فناوری  به  کنیم  ارائه  به همه  وسیع 

واقعیت مجازی نیاز داریم.

مشاور مجازی
مثل  پیچیده  بیماریهای  می توانند  تکنولوژی  آیا 
اضطراب و افسردگی را درمان کنند؟ این سوالی 
با  کرده اند  سعی  لندن  در  محققان  که  است 

استفاده از واقعیت مجازی به آن پاسخ دهند.
برای این کار یک تکنیک قدیمی روانشناسی به 

نام تعویض بدن را که برای خوددرمانی استفاده 
می شد، با واقعیت مجازی ترکیب کرده اند. وقتی 
را  خود  می گذارد  چشم  به  را  وی آر  عینک  فرد 
برای  شیوه  این  از  می بیند.  درمانگر  مطب  در 
از  ناشی  اضطراب  یا  اجتماعی  اضطراب  درمان 
حضور دیگران استفاده شده است. کسانی که این 
ساده  کارهای  از  حتی  است  شدید  آنها  مشکل 
ناتوان  کتابخانه  از  کتاب  گرفتن  یا  خرید  مثل 

می مانند چون برایشان بسیار اضطراب آور است.
می کنند  برافروختگی  و  داغی  احساس  آنها 
شدید  ترس  آوار  زیر  و  می شود  تند  نفسشان  و 

درمانده می شوند.
اما با استفاده از واقعیت مجازی، ابتدا فرد مشکل 
خود را برای یک درمانگر مجازی مثل این مرد 
فرد می داند که  اینکه  ریشدار- توضیح می دهد. 
ندارد  دیگری حضور  و کس  است  تنها  واقع  در 
یابد  کاهش  اضطرابش  تا  کند  می  کمک  او  به 
در  بیمار  دهد.  توضیح  را  خود  مشکل  بتواند  و 
می شود،  عوض  درمانگر  با  جایش  بعدی  قدم 
دارد  که  می بیند  را  )خود مجازی اش(  آواتار  فرد 
به  باید  فرد  خود  و  می دهد  توضیح  را  مشکلش 

خود مجازی اش مشورت بدهد.
به این ترتیب درمانجو در واقع از خودش سوال 
می کند که آیا تا به حال سعی کرده با روش های 
مثل تمرکز بر تنفس خودش را آرام کند یا نه و 

آیا سعی کرده ریشه این اضطراب را پیدا کند.
بیمار بعد جواب های خودش را از آواتار درمانگر 
می شنود. برای کسانی که در این تحقیق شرکت 
کرده اند شنیدن آنچه درمانگر مجازی می گوید - 
که در واقع حرف خودشان است- به اندازه گفتگو 
با درمانگر واقعی تاثیر نداشته است. ممکن است 
را به دیگری ممکن است بگوید،  آنچه  اگر فرد 
نمی تواند  اما  باشد  داشته  فوایدی  بشنود  دوباره 
می داند  که  بگیرد  را  دیده ای  آموزش  فرد  جای 
برای هر مورد خاص چه روشهایی بهترین روش 

است.
مجازی  واقعیت  می گوید  کروس  نیهارا  دکتر 
به  درمانگر  با  گفتگو  سنتی  روش  کنار  در  باید 
فایده  است  تنهایی ممکن  به  و  گرفته شود  کار 

نداشته باشد:
این  بر  را  فرض  مجازی  واقعیت  اینکه  اول 
می گذارد که فرد توانایی این را دارد که خود را 
به جای دیگری بگذارد، کاری که همیشه آسان 

نیست.
فرض دوم این است که همه افراد مهارت کالمی 
برای توصیف عینی هر چیزی را دارند در حالی 

که برای بعضی افراد این کار راحتی نیست.
مراحل  در  شیوه  این  و  فناوری  این  از  استفاده 
راه  برسد  تکامل  به  که  زمانی  تا  و  است  اولیه 

درازی باقی است.

توهم شنوایی
شنیدن صداهایی که در واقعیت وجود ندارند، توهم 
شنوایی، یکی از شایعترین عالئم در بیماری های 
روانپزشکی است، بخصوص در اسکیزوفرنی. این 
ناخوشایند  و  آزاردهنده  بسیار  فرد  برای  صداها 
را  فرد  است  ممکن  باشند  آمرانه  اگر  و  هستند 
روان  با  دهند. حتی  قرار  در معرض خطر جدی 
به  مبتالیان  چهارم  یک  دارودرمانی  و  درمانی 
می شنوند.  را  صداها  این  همچنان  اسکیزوفرنی 
اما تحقیقی که در کینگز کالج و دانشگاه یو سی 
شده  منتشر  لنست  نشریه  در  و  انجام  لندن  ال 

می گوید جسمیت دادن به این صداها به مبتالیان 
کمک کرده بهتر با این صداها کنار بیایند.

پنج فرد که بیش  برای هفتاد و  این تحقیق  در 
جلسه  داشتند شش  شنوایی  توهم  سال  یک  از 
مواجهه با آواتار ترتیب دادند، به عبارت دیگر بر 
عینی  تجسمی  مزاحم  صدای  کامپیوتر  صفحه 
با صدای درون  توانست  فرد می  و  پیدا می کرد 
در  رو  مجازی  یک شخصیت  عنوان  به  ذهنش 

رو شود.
خود شرکت کنندگان با استفاده از یک نرم افزار 
صدا  این  به  دهی  شکل  فرآیند  در  شبیه سازی 
فرد  صدای  هم  چهره  هم  تا  داشتند  مشارکت 
مجازی تجسم همان صدایی باشد که آنها در سر 
خود می شنوند. برای هفتاد و پنج نفر دیگر فقط 

جلسات روان درمانی ترتیب دادند.
گرفت،  شکل  توهم  صدای  آواتار  آنکه  از  پس 
درمانگر  می پردازد.  گفتگو  به  آواتار  این  با  فرد 
و  آواتار  با صدای  گاهی  نفره  سه  مکالمه ای  در 
گاهی با صدای خودش پاسخ می دهد. پروفسور 
می گوید  تحقیق  این  نویسندگان  از  کریگ  تام 
ناامنی  احساس  او  به  آواتار  با  فرد  رویارویی 
نمی دهد، آسان است و در کاهش دادن مواردی 
روان  از  موثرتر  برابر  دو  فرد صدا می شنود  که 

درمانی است.
این صداها اغلب فرد را تهدید می کنند یا به او 
توهین می کنند و بسیاری از افراد نمی دانند که 
می توانند به این صداها جواب بدهند، حرفهایشان 
با آنها مخالفت کنند؛ چرا که این  یا  را رد کنند 
اما  است.  ترسناک  و  آزاردهنده  بسیار  تجربه 
تا  آنها کمک می کند  به  از شبیه سازی  استفاده 

دریابند که می توانند با آین صداها مقابله کنند.
در این شرایط فرد بیشتر احساس امنیت می کند 
رفتار  و  ذهن  کنترل  که  می بیند  قادر  را  خود  و 
خود را از دست صدا خارج کند، این تحولی بزرگ 
است برای فردی که خود را در مقابل این صدا 

کامال ناتوان می دیده است.
در این شبیه سازی به بیمار یاد داده می شود که 
چطور جلوی صدا بایستد و مثال بگوید: »دیگر به 
حرفت گوش نمی کنم چون مزخرف می گویی.«

پس از دوازده هفته ، هفت نفر از آنها که آواتار 
روان  که  آنها  از  نفر  دو  و  بودند  شده  درمانی 
ناپدید  کامال  صداها  گفتند  بودند  شده  درمانی 
آنها  در  بهبودی  میزان  در هفته ۲۴  اما  شده اند. 
که آواتار درمانی شده بودند مشابه کسانی بود که 
روان درمانی شده بودند. این احتمال به آن معنا 
است که هر از چند گاه باید جلسات مجدد آواتار 

درمانی را تکرار کرد تا اثر آن تقویت شود.
تردیدی نیست که در این باره به تحقیقات بسیار 
بیشتری نیاز است. در این مورد واقعیت مجازی به 
کار گرفته نشده و تنها از شبیه سازی کامپیوتری 
استفاده شده اما می توان تصور کرد که در آینده 
از همین شیوه به صورت واقعیت مجازی استفاده 
شود و فرد خود را در موقعیت های مجازی شبیه 

زندگی واقعی ببیند و با صدا روبرو شود.
بیماریهای جسمی

عوارض  برای  می توان  را  مجازی  واقعیت  اما 
برای  جسمانی  بیماری های  که  مشکالتی  و 
و  اضطراب  -مثل  می کنند  ایجاد  روان  سالمت 
هم  که  تحقیقی  در  گرفت.  کار  به  افسردگی- 
مجازی  واقعیت  است،  جریان  در  ولز  در  اکنون 
برای مبتالیان به فیبروز کیستیک به کار گرفته 

شده است.

که  است  ژنتیکی  بیماری  یک  کیستیک  فیبروز 
تنظیم تراوش و حرکت مولکول های آب و یونها 
بنابراین  و  می شود  مختل  مخاطی  از غشاهای 
در دستگاه تنفس، گوارش و سیستم تعریق فرد 
مبتال ترشحات مخاطی چسبناکی تولید می شود. 
به این ترتیب موادی که باید ترشح و خارج شوند 
زیادی  گیر می افتند و مشکالت  داخل عضو  در 
ایجاد می کنند. متوسط عمر مبتالیان ۴۱ سال 
بستری های  بیماری،  این  علت  به  آنها  و  است 

متعدد و طوالنی در بیمارستان دارند.
به  مجازی  واقعیت  با  پژوهشگران  اکنون  اما 
به  آر  وی  با  می توانند  آنها  آمده اند.  آنها  کمک 
میان حیات وحش بروند و در آن گشت و گذار 
دوچرخه سواری  آن  در  می توانند  حتی  و  کنند 

کنند.
داده  انجام  را  کارآزمایی  این  که  کالرک  بت 

می گوید:
از  ما  شده ام.  شگفت زده  دلپذیری  نحو  به  »من 
هر چیزی که بتواند حواس را از بستری بودن در 

بیمارستان پرت کند استقبال می کنیم.«
جای  به  دقایقی  برای  را  شما  واقعا  آر  »وی 
هیچوقت  بیمارستان  در  ماندن  می برد.  دیگری 
لذتبخش نیست. کارکنان بیمارستان واقعا خوبند 
اما آیا آنها از بودن در بیمارستان لذت می برند؟ 
دیگری  جای  به  و  بیرون  بتوانی  اینکه  بنابراین 

بروی حتی برای مدتی کوتاه، عالی است.«
اتاق  جای  به  مبتالیان  کارآزمایی  این  در 
بیمارستان خود را در طبیعت می دیدند و دوچرخه 
سواری هم برای این در این کارآزمایی گنجانده 
تشویق  بدنی  تحرک  به  را  بیماران  تا  بود  شده 

کند.
گفت:  کارآزمایی  در  کنندگان  شرکت  از  یکی 
»من اول کمی شک داشتم که این کار را بکنم 
اما وقتی امتحان کردم خوب بود. حواس آدم را 
می برد.  دیگر  جای  به  را  ذهن  و  می کند  پرت 
وقتی داری دوچرخه سواری می کنی، نفست نمی 
چیز  بر  و  است  دیگری  جای  ذهنت  چون  گیرد 

دیگری تمرکز کرده ای.«
است  زیاد  بیماران  این  در  عفونت  احتمال  چون 
قرار  دیگر  بیماران  با  تماس  در  معموال  آنها 
نمی گیرند بنابراین محققان در فکر یک واقعیت 
مجازی هستند که ارتباط این بیماران با یکدیگر 
در  را  همدیگر  با  آنها  بازی  امکان  همچنین  و 

دنیای مجازی فراهم کند.
فیبروز  »ماهیت  می گوید:  داکرز  جیمی  دکتر 
کیستیک طوری است که بسیاری از اعضای بدن 
را درگیر می کند و برنامه درمانی روزانه آنها، دارو 

و فیزیوتراپی زمان بر و پیچیده است.«
جوان  بیماری  این  به  مبتالیان  این  بر  »عالوه 
هستند و از تکنولوژی و آی تی سر در می آورند 
بنابراین ما فکر کردیم استفاده از واقعیت مجازی 
به صورت آزمایشی برای این بیماران واقعا خوب 

خواهد بود.«
پیش از این در استرالیا از واقعیت مجازی برای 
تا  شده  استفاده  سرطانی  بیماران  شیمی درمانی 
آنها را دقایقی از حال بدی که این درمان ایجاد 

می کند، دور کند.
بیماران  برای  اخیرا  نیز  لندن  در  بیمارستانی  در 
از  استفاده  با  درمان،  غیرقابل  سرطان  به  مبتال 
وی آر این فرصت را ایجاد کردند که به جاهایی 
که از آن خاطره دارند اما نمی توانند به آنجا بروند، 

سفر مجازی کنند.

چه کسانی در معرض خطر 
لخته شدن خون قرار دارند؟

خون  جریان  از  جلوگیری  باعث  که  لخته هایی 
مغزی  سکته های  عامل  می شوند،  مغزی  به 
متوقف  را  قلب  به  خون  جریان  که  آن هایی  و 
لخته های  هستند.  قلبی  حمله  عامل  می کنند، 
خون خطرناک بسیار شایع هستند، گاهی اوقات 
لخته ها در قسمت هایی از بدن قرار می گیرند که 
خون نیاز به جریان دارد. لخته ای که در پا شکل 
می تواند  عمقی  ورید  ترومبوز  همان  یا  می گیرد 
از محل شروع خود دور شده و به ریه های شما 
برسد. آمبولی ریوی در نتیجه این لخته ها اغلب 

جدی و حتی مرگبار است.
*آسیب پذیرترین افراد در معرض خطر لخته هاي 

خون
کارشناسان  ــد:  دارن وزن  اضافه  که  ــرادی  اف
روی  فشار  وزن  اضافه  به  مبتالیان  که  معتقدند 
افزایش  را  پاها  و  لگن  در  موجود  سیاهرگ های 
از ۶۰ سال  افرادی که بیش  می دهد. همچنین، 
سن دارند در معرض خطر بیشتری برای تشکیل 
تومبوز ورید عمقی هستند. با این وجود، لخته های 
خون می توانند در هر سنی شکل بگیرند، به ویژه 
داشته  وجود  آفرین  خطر  عوامل  از  تعدادی  اگر 

باشند.
ریه ها  روی  تنها  سیگار  مخرب  اثر  سیگاری ها: 
نیست بلکه بر رگ های خوني، نیز تاثیر می گذارد. 

سیگار کشیدن می تواند بر گردش خون و توانایی 
خطر  باشد.  تاثیرگذار  شدن  لخته  برای  خون 
بیماری شریانی محیطی،  بیماری قلبی،  به  ابتال 
افراد سیگاری  در  نیز  مغزی  و سکته  حمله قلبی 

بیشتر است.
نوزاد  ــارداری،  ب آخر  ماه های  در  ــاردار:  ب زنان 
و  شکم  داخل  خونی  رگ های  روی  بر  می تواند 
لگن فشار وارد کرده و جریان خون را مستقیما 
مسدود کند. این وضعیت لخته شدن خون را به 
ابتال به یک لخته خون شش  همراه دارد. خطر 
این  نیز همچنان وجود دارد.  زایمان  از  ماه پس 
مساله به ویژه برای مادرانی که پس از زایمان کم 

تحرک هستند، بیشتر صادق است.
استفاده از قرص های ضد بارداری: خطر ابتال به 
لخته شدن خون با مصرف این قرص ها، سه تا 
و  بارداری  ضد  قرص های  می شود.  برابر  چهار 
هرمون درمانی جایگزین، که شامل هورمون های 
است  ممکن  می شود،  پروژسترون  و  استروژن 

عوامل لخته شدن خون را تشدید کنند.
التهابی:  بیماری های  یا  عفونت  به  مبتال  افراد 
یا عفونت هستید،  بیماری جدی  در معرض  اگر 
مطلع  خون  لخته  طبیعی  غیر  عالئم  از  باید 
سرطان  مانند  سرطان ها  انواع  از  برخی  شوید. 
مغز، تخمدان، پانکراس، روده بزرگ، معده، ریه 

ابتال به لخته  و کلیه می تواند فرد را در معرض 
از  قرار دهند. لخته شدن خون قبل  شدن خون 
سرطان، خود یکی از عالئم هشداردهنده ابتال به 
سرطان است. شرایط دیگر که خطر ابتال به لخته 
التهابی  بیماری های  می برند،  باال  را  شدن خون 
مانند  روده  التهابی  بیماری های  دیابت،  مانند 
برای مدت  که  افرادی  کولیت هستند.  یا  کرون 
از علل  نیمی  طوالنی بی تحرک هستند: حدود 
ابتال به لخته خون و یا آمبولی ریه در بیمارانی 
در  اخیرا  یا  و  بستری هستند،  بیمارستان  در  که 
اند، بی تحرکی است. عالوه بر  بیمارستان بوده 
این، نشستن طوالنی مدت در اتومبیل، اتوبوس 
افزایش  را  خون  لخته  به  ابتال  خطر  هواپیما،  یا 
اندازه  به  شما  که  زمانی  بخصوص  می دهد؛ 
گونه  هر  حقیقت  در  نمی نوشید.  مایعات  کافی 
تحرک  بی  ساعت ها،  برای  را  شما  که  فعالیتی 
نگه می دارد، شما را در معرض خطر لخته شدن 

خون قرار می دهد.
ایستایی  مدت  طوالنی  دوره  گونه  هر  جراحی: 
به  می تواند  بیمارستان  در  شدن  بستری  مانند 
کاهش انقباض در عضالت پاها، کاهش گردش 
خون، و خطر باالتر شکل گیری لخته خون منجر 
شود. بیماران فلج نیز در معرض خطر باالی این 

عارضه قرار دارند.

واکسن سرطان
از آرزوهای بزرگ  ساختن واکسن سرطان یکی 
بشر است، آیا ما به این آرزوی بزرگ خود خواهیم 

رسید و از شر این بیماری خالص خواهیم شد؟
محققان در پی این هستند که سیستم ایمنی را 
وادار کنند که علیه تومور سرطانی وارد عمل شود 
راه مشکل سرطان  این  از  و  کند  نابود  را  آن  و 
برای همیشه حل شود. برای رسیدن به این هدف 
این دو راه  دو راه نزدیک به هم وجود دارد که 
ما را به نتایج آنها امیدوار  می کند. تحقیق روی 
برای اظهار نظر  اما  آغاز شده است،  راه  این دو 
قطعی هنوز در آغاز راه هستیم و رسیدن به نتیجه 
نهایی بررسی های بیشتری را طلب می کند، با 
روی  اولیه  نتایج  کار  شروع  همین  در  همه  این 
تعداد معدودی سرطان پوست پیشرفت بزرگی را 

نوید می دهد.
دکتر Cornelis Melief  از مرکز پزشکی 
می  این  گوید:  می  هلند  کشور  لیدن  دانشگاه 
تواند نتیجه ی بسیار بزرگ و امیدبخشی داشته 
باشد. سیستم ایمنی باکتری ها و ویروس ها را با 
بیگانه  دارند  پروتئین گوناگونی که  ملکول های 
می شناسد و این ملکول ها روی سطح باکتریها 

و ویروس ها قرار دارند.
متأسفانه سلول های سرطانی خالف باکتری ها 
و ویروس ها وضع ثابتی ندارند و مرتبا جهش ها 
و موتاسیون هایی انجام می دهند و این موجب 
می شود که سیستم ایمنی تصور کند با موجود 
تازه ای مواجه شده است، البته سیستم ایمنی آنها 

را هدف قرار می دهد، اما تومورهای سرطانی به 
نحوی از این حمله فرار می کنند و در امان می 
مانند. چندین دهه است که محققان سعی کرده 
ایمنی  سیستم  واکنش  که  کنند  پیدا  راهی  اند 
داروهای  تزریق  با  را  کار  این  و  کنند  تشدید  را 
و خواسته  اند  داده  انجام  ایمنی  محرک سیستم 
را در مقابل ملکول هایی که  ایمنی  اند سیستم 
فکر می کردند در سطح تومورها قرار دارند فعال 

کنند، با این همه نتیجه ای حاصل نشده است.
است  ممکن  موفقیت  عدم  و  مشکل  از  قسمتی 
مختلف  اشخاص  در  تومورها  که  باشد  این 
موتاسیون  صدها  توانند  می  و  هستند  متفاوت 
داشته باشند و سلول های فعال شده علیه خود را 
ناکام می کنند و زحمات ما را هدر می دهند، زیرا 
سلول هایی که سیستم ایمنی ما علیه آنها فعال 
سلول  انگار  که  کنند  می  تغییر  طوری  اند  شده 
دیگری هستند و سیستم پس از آن همه زحمات 

نمی تواند این سلول جدید را بشناسد.
واکسن  یک  ساختن  شامل  جدید  های  روش 
های  سلول  بسیاری  بتواند  که  است  اختصاصی 

سرطانی را هدف قرار دهد.
راه دوم تالش برای ساختن واکسن این است که 
مانند راه اول آغاز می شود و این طور ادامه می 
یابد که از تومور یک فرد مبتال نمونه برداری می 
کنند و ژن های آن را مرتب می کنند و توالی 
آنها را برقرار می نمایند و آنها را با سلول های 
موتاسیون  راه  این  از  و  کنند  می  مقایسه  سالم 

را آشکار می کنند،  آنها  و  را می شناسند  تومور 
بینی  پیش  تا  گیرند  می  کار  به  افزاری  نرم  بعد 
پروتئینی  های  ملکول  از  هایی  قسمت  چه  کند 
بیشتر بتوانند با سلول های سیستم ایمنی متصل 
بگیرند و حمله ی  قرار  آنها  تأثیر  شوند و تحت 
سلول های ایمنی قوی، مؤثر و اختصاصی باشد. 
هر دو رویکرد در این که بعد چه اتفاقی می افتد 

متفاوت هستند.
“کاترین وو” از انستیتو سرطان دانا فاربر بوستون 
و همکارانش تا ۲۰ ملکول پروتئین جهش یافته 
داخل پوست ۶ تن فرد مبتال به سرطان تزریق 
کردند. چهار تن آنها تا مدت دو سال هیچگونه 
عودی نداشتند. در رویکرد دوم “یوگور ساهین” 
جای  به  آلمان  بیوتکنولوژی  مؤسسه  یک  از 
ملکول پروتئین به بیماران RAN  تزریق کرد 
دستورالعمل  با  های  پروتئین  طبیعی  طور  به  و 
توانست  این محصول  تزریق  و  RAN ساخت 
 RAN برخی سلول هایی را راهنمایی کند که
را به پروتئین برگردانند. نتیجه نهایی هر دو روش 
این بود که یکی هستند و فرقی ندارند و قطعات 
سیستم  حمله  معرض  در  سرطانی  های  ملکول 
روش  با  را  بیمار   ۱۳ گرفتند.  می  قرار  ایمنی 
RAN واکسینه کردند که  ۸ تن آنها تا دو سال 
عودی نداشتند. در هر دو روش در بعضی بیماران 
متاستاز  متأسفانه  آنها  تومور  که  بررسی  مورد 
“بازرسی  آن  نام  که  دوم  درمان  یک  داشت 
بازدارنده” است انجام دادند که موفقیت آمیز بود 

و متاستاز متوقف شد. این داروها یک راه عالمت 
دهنده را مسدود می کنند و به تومورها کمک می 
کنند که حمله ی سیستم ایمنی را متوقف کنند. 
کاترین وو می گوید”این نتیجه را می گیریم که 
واکسن سرطان را توأم با  درمان بازرسی سازنده 

می سازیم”.
آن چه که در این بررسی ها هیجان انگیز است 
برای  خاص  واکسن  یک  بتوانیم  که  است  این 
را “کوین  امیدبخش  این نظر  سرطان بسازیم و 
لندن  سرطان  تحقیقات  انستیتو  از  هارینگتن” 
که  قبلی  های  واکسن  گوید”در  می  و  دهد  می 
بر  و  ایم  داشته  ژنریک  رویکردی  ایم  ساخته 
اساس آزمون و خطا بوده و نمی دانسته ایم که 
آیا نتیجه مثبت یا منفی خواهد بود ولی در روش 
کامل شده ای گفته شد این روش ساخت واکسن 
ها  سرطان  ی  همه  برای  است  ممکن  سرطان 
کارآیی داشته باشد. با این همه می توانیم بگوییم 
که تومورهای سرطانی پوست بیش از تومورهای 
سرطانی سایر اندام ها در مقابل حمله ی سیستم 

ایمنی آسیب پذیر هستند.
روی  و  تئوری  در  گوید:  می  هارینگتن  کوین 
کاغذ شما می توانید هر تومور سرطانی را واکسن 
بزنید ولی برخی تومورها جواب بهتری می دهند. 
خالصه مطلب و نتیجه نهایی آن این که مقدمات 
داریم که ساخت  امید  و  است  فراهم  کار  علمی 
واکسن سرطان هر چه زودتر به تولید انبوه برسد.

ویزاهای پناهندگی و بریجینگ 
ازدواج، نامزدی و فرزند 

توریستی و تحصیلی
درخواست تجدید نظر 

گروه مهاجرت پارس
با مدیریت دکتر سعید عابدی

وکیل رسمی اداره مهاجرت استرالیا
گروه متخصصین ما با سالها تجربه 

در کنار شما خواهد بود

ترجمه مدارک شما توسط مترجم رسمی استرالیا
در صورتیکه در روند درخواست ویزا یا سیتی زن شیپ 

به هرگونه کمک نیاز دارید با ما تماس بگیرید
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MARN No: 1387882

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

دکتر خسرو نیستانی
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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 -

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

 
Ph: 02 9417 6766 | 337 Penshurst St,  Willoughby, NSW 

اقیانوس و اتمسفر آمریکا  محققان سازمان ملی 
نوری  آلودگی  دامنه  و  شدت  افزایش  به  نسبت 
حیوانات هشدار  و  انسان ها  بر  آن  منفی  تاثیر  و 

داده اند.
و  اقیانوس  ملی  اداره   ،BBC گزارش  براساس 
عکس هاي  مقایسه  مي گوید  آمریکا  اتمسفري 
ثبت شده از زمین توسط ماهواره های هواشناسی 
طی سال های 2012 تا 2016 نشان می دهد که 
که  مناطقی  وسعت  و  مصنوعی  نور  شدت  بر 
سرعت  به  دارند  قرار  نوری  آلودگی  تحت تاثیر 
بر  روند  این  تاثیر  مورد  در  آنان  افزوده می شود. 

شرایط زیست محیطی ابراز نگرانی کرده اند.
افزایش  نرخ  معتقدند  سازمان  این  محققان 
مصنوعی  نور  تاثیر  تحت  مناطق  رشد  و  شدت 
از  در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیش 
نتایج  اگرچه  است،  جهان  پیشرفته  کشورهای 
دامنه  گویای  نیز  تصاویر  این  از  آمده  دست  به 
ماهواره های  دوربین  زیرا  نیست  معضل  این 
های  المپ  نور  تشخیص  به  قادر  هواشناسی 

ال ئی دی به خصوص نور آبی آنها نیست.
به گفته یکي از دانشمندان زمین درحال نورانی تر 
شدن است و این رویداد به صورت تقریبا یکسان 
در تمامي کشورهاي جهان درحال وقوع است،  و 
شاید تنها چند کشور سرعت باالتري در نوراني تر 

بیشترین  با  که  کشورهایي  داشته باشند.  شدن 
مواجه  نوري  آلودگي  شدت  و  وسعت  افزایش 
قرار  آسیا  و  آفریقا  جنوبی،  آمریکای  در  بوده اند 
دارند و در این میان تنها چند کشور از وضعیتي 

انگشت شماري  تعداد  و  بوده اند  برخوردار  ثابت 
کشورهایي  داشته اند.  کاهش  به  رو  روندي  نیز 
از  متحده  ایاالت  و  اسپانیا  هلند،  ایتالیا،  مانند  
در  البته  هستند  جهان  کشورهای  نورانی ترین 

ال ئي دي  نورهاي  شدت  محاسبه  از  برآورد  این 
صرف نظر شده است.

وقوع  دلیل  به  استرالیا  در  نورانی  مناطق  تعداد 
آتش سوزی های گسترده و از میان رفتن مناطق 
مسکونی کمتر شده است و در یمن و سوریه نیز 

به دالیل جنگي از نور شبانه خبري نیست.
پژوهش  موسسه  اعضای  از  هولکر،  فرانتس 
الیبنیتس  شیرین  های  اب  زیست شناسی 
نوری  الودگی  که  است  گفته  آلمان  در  پژوهش 
و  است  نامطلوبی  زیست محیطی  دارای عواقب 
به  می شود.  طبیعی  نور  چرخه  در  اختالل  باعث 
نور  واسطه  به  آسمان  شدن  نورانی   ، وي  گفته 
اثر می گذارد.  انسان  بر خواب  شبانه در شهرها 
داران و  از مهره  آن، حدود 30 درصد  بر  عالوه 
60 درصد از بی مهرگان در   شب فعال هستند 
و تغییر در چرخه نور بر روند زندگي آنها  تاثیري 
ناخوشایند دارد. این تاثیر مي تواند بر تغذیه، تولید 
حشرات،  از  متعددي  گونه هاي  مهاجرت  و  مثل 
دوزیستان، ماهی ها، پرندگان، خفاش ها و سایر 

جانوران اثرگذار باشد.
ستارگانی  دیدن  از  مانع  نوری همچنین  آلودگی 
می شود که انسان و حیوانات برای هزاران سال 
آنها را می دیدند و زندگی و تالش خود را با آنها 

تنظیم می کردند. 

هشدار نسبت به افزایش آلودگی نوری در جهان

بهترین قیمت و کوتاهترین 
مسیر پرواز به ایران و تورهای 

مسافرتی به سراسر دنیا
T: 02 82491832 | M: 0403 421 955
   Level 19 /1 O’Connell St, Sydney
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برای دریافت اطالعات بیشتر 
لطفاً با آزاده شمس تماس بگیرید

www.suntravelagency.com.au

Online flight booking    
Holiday packages     
Online Brochures     
Save time and effort
Quality and Service
LAYBY your NEXT Holiday   

 Sun Travel & Tours Independently
 owned and operated under licence from
American Express & Helloworld Travel

آژانس مسافرتی سان تراول 

یک باکتری، کوچک ترین ضبط کننده داده!
به نقل از گیزمگ، محققان دانشگاه کلمبیا آمریکا 
با  تا  با مهندسی باکتری E.coli کاری کردند 

گذر از بدن به ضبط داده بپردازد.
می تواند  ما  بدن  درون  میکروسکوپی  دنیای 
کلمبیا  دانشگاه  محققان  اما  باشد،  مرموز  بسیار 
این  آنها  به  که  کرده اند  ایجاد  را  تکنیک هایی 
دیدن  برای  را  جاسوس  یک  می دهد  را  امکان 
آنچه که در بدن می گذرد، به داخل آن بفرستند.

باکتری ها  که  است  گونه  بدین  فرایند  این 
از  سفرشان  در  که  را  آنچه  تا  شده اند  مهندسی 
دستگاه گوارش و یا حتی زمانی که وقایع اتفاق 

می افتند، ثبت کنند.
محققان به جای ساختن »نوار ضبط« میکروبی 
از ابتدا، یک سیستم طبیعی را که به همان شیوه 

عمل می کند، سازگار کردند.
ایمنی  سیستم  از  نوعی   CRISPR-CAS
باکتری  گونه های  از  بسیاری  توسط  که  است 
استفاده می شود. اساسا هر زمان که یک باکتری 
از مواجهه با یک باکتری خوار یا باکتریوفاژ )یک 
ویروس که به باکتری ها حمله می کند( زنده باقی 
از  قطعه  یک   CRISPR-CAS می ماند، 

DNA مهاجم کپی می کند.
به این ترتیب، اگر این گونه، دوباره، حتی نسل ها 
بعد به بدن حمله کند، باکتری ها می توانند آن را 

تشخیص دهند و به مبارزه بپردازند.
دلیل  این  به  می رسد،  نظر  به  آشنا  کریسپر  اگر 
است که توانایی برش DNA آن، این فناوری 
تبدیل  عالی  ویرایش ژن  ابزار  به عنوان یک  را 
کرده است و دانشمندان در سراسر جهان در حال 
حاضر با استفاده از آن به عنوان یک روش برای 

اچ .آی .وی  از  بیماری ها،  از  مجموعه ای  درمان 
گرفته تا سرطان استفاده می کنند.

مطالعه  این  ارشد  نویسنده  وانگ«  »هریس 
یک   CRISPR-CAS سیستم  می گوید: 
از  است.  طبیعی  بیولوژیکی  حافظه  دستگاه 
دیدگاه مهندسی این روش در واقع بسیار خوب 
است، زیرا در حال حاضر یک سیستم است که 
تا  است  کرده  درستی عمل  به  تکامل  از طریق 

ذخیره اطالعات شده را بسیار عالی کند.
با   ،E.coli باکتری های  از  استفاده  با  محققان 
اصالح قطعات کوتاه DNA به نام پالسمیدها، 

برای دو عملکرد متفاوت شروع کردند.
عنوان  به  که  بود  شده  ساخته  پالسمید  یک 
مرتب  طور  به  کند،  عمل  نگهدارنده  نوع  یک 
در   CRISPR در سایت  را  فاصله انداز  توالی 
دومین  که  حالی  در  می کرد،  کپی  باکتری  ژنوم 
زمانی  تنها  خودش  کردن  کپی  برای  پالسمید 

ایجاد شد که باکتری یک سیگنال خارجی خاص 
را شناسایی کرد.

نگاه  با  می تواند  سیگنال  زمان  ترتیب،  این  به 
سیگنال  از  بعد  و  قبل  توالی ها  مقدار  به  کردن 

تعیین شود.
را  مهندسی شده  باکتری های  این  عمل،  در 
جستجوی  برای  بیمار  یک  بدن  در  می توان 
ممکن  که  ویروس ها  مانند  خاص  محرک های 

است باعث بیماری شوند، به کار گرفت.
باکتری هایی وقتی که  »وانگ« می گوید: چنین 
ثبت  به  قادر  می شوند،  بلعیده  بیمار  یک  توسط 
تجربه  گوارش  دستگاه  کل  در  که  تغییراتی 
پدیده هایی که  از  می کنند و دیدگاه بی سابقه ای 

قبال غیر قابل دسترسی بودند، هستند.
داریــم  قصد  ما  حاضر  حــال  در  ــزود:  اف وی 
در  است  ممکن  که  را  مختلفی  نشانگرهای 
سیستم  در  بیماری،  یا  طبیعی  وضعیت های 
پیدا کند،  تغییر  یا جاهای دیگر  دستگاه گوارش 

بررسی کنیم.
تیم تحقیقاتی دانشگاه کلمبیا در آزمایشات خود 
ثبت  اطالعات  این سیستم می تواند  دریافت که 
شده را برای چند روز نگه دارد و به طور همزمان 

سه سیگنال مختلف را دریافت کند.

محدود  انسان  میکروبیوم  به  فقط  تکنیک  این 
نمی شود، زیرا این جاسوس ها می توانند به بررسی 
آبراه ها یا محیط های دیگر برای پاتوژن ها کمک 

کنند.
منتشر شده   Science در مجله  تحقیق  این 

است.

یوتیوب در نتیجه های آزاردهنده موتور جستجوی خود بازبینی می کند

موتور  پیشنهادهای  کار  نحوه  تغییر  با  یوتیوب 
اتفاقی  آمدن  دست  به  مانع  خود  جستجوی 

کودکان  آزار جنسی  مشوق  که  می شود  نتایجی 
کاربران  گذشته  هفته  گزارش ها  براساس  است. 
پرسش  کردن  وارد  درپی  دادند  گزارش  زیادی 
اتوماتیک  طور  به  جستجو  موتور  با  چگونه 
با  چگونه  با  را  جستجو  کردن  کامل  پیشنهاد 

کودک خود سکس کنید را می داد.
این اتفاق با جستجوی کلمات دیگری نیز افتاده 

است.
سخنگوی یوتیوب گفته است: اوایل امروز خبردار 
اتوماتیک جستجوی  پیشنهاد  سیستم  که  شدیم 
ما نتایج موهنی را به دست می دهد و بالفاصله 

این مشکل را حل کردیم. به گفته این سخنگو 
را  مشکل  این  دلیل  تا  است  درتالش  یوتیوب 

بفهمد.
هیچ توضیح دیگری درباره دالیل به دست آمدن 

نتایج این چنینی ارائه نشده است.
ملی  انجمن  سیاست گذاری  مدیر  استاور،  تونی 
گفته:  بریتانیا  در  کودکان  آزار  از  جلوگیری 
میلیون ها کودک از شبکه های اجتماعی استفاده 
و  خطرناک  عبارات  چنین  نباید  و  کنند  می 
شود.  پیشنهاد  شبکه ها  این  در  ای  غیرقانونی 
که  زمانی  تنها  قبیل  این  از  مشکالتی  که  این 

اصال  شوند  حل  می شود  بلند  رسانه ها  صدای 
خوب نیست. هفته گذشته یوتیوب به دلیل عدم 
تالش برای جلوگیری از سوءاستفاده بزهکاران از 
این سایت و آزار کودکان هدف انتقاد زیادی بود.

افشا شد  تایمز  و  بی سی  بی  تحقیقات  با  اخیرا 
که هزاران حساب کاربری بزهکار برای گذاشتن 
کامنت های مستهجن پای ویدیوهای کودکان به 

کار می رود.
چون  شرکت هایی  تحقیقات  این  انتشار  پی  در 
مارس، لیدل و آدیداس تبلیغات خود را روی وب 

سایت یوتیوب قطع کردند.

مگس ها بیش از حد تصور حامل میکروب هستند
دانشمندان با تکیه بر تحلیل های ژنتیکی متوجه 
شده اند که عوامل بیماری زایی که مگس حامل 

آن است بیش از حد تصور است.
و  خانگی  مگس  ای  ان  دی  تحلیل  براساس 
از  بیش  میزبان  هم  با  مجموع  در  الشه  مگس 

600 باکتری مختلف هستند.
بسیاری از این باکتری ها باعث عفونت در انسان 
می شوند از جمله در دستگاه گوارش، خون و ریه.

آزمایش ها نشان می دهد که مگس ها می توانند 
بال  و  پا  مختلف  های  قسمت  روی  را  باکتری 
واقع هر یک قدمی که  هایشان حمل کنند. در 
زنده  های  باکتری  تواند  می  دارد  برمی  مگس 
را منتقل کند. پرفسور دونالد برایانت از دانشگاه 
ایالتی پنسیلوانیا که در این مطالعه شرکت داشت 
به بی بی سی گفت: مردم تصوراتی درباره عوامل 
بیماری زایی که مگس ها حمل می کنند داشتند 

اما از ابعاد و میزان انتقال این عوامل اصال خبر 
نداشتند.

برای مطالعه مجموعه میکروب هایی که در داخل 
و روی بدن مگس های خانگی و مگس الشه 
پیدا شد از تعیین توالی )sequencing( دی 

ان ای استفاده شد.
معلوم شد مگس خانگی که در همه جای جهان 
فراوان است حامل 3۵1 نوع باکتری است. مگس 
شود  می  پیدا  گرمتر  هوای  و  آب  در  که  الشه 
حامل 316 گونه باکتری بود. شمار بزرگی از این 
میکروب ها را هر دو نوع مگس حمل می کردند.

نشریه  در  را  خود  مطالعه  که  محققان  این 
در  گویند  می  کرده اند  منتشر  علمی  تحقیقات 
به خطر  اندازه کافی  به  بخش بهداشت عمومی 
مگس به عنوان منبع شیوع بیماری اهمیت داده 

نشده است.

پروفسور برایانت گفت: ما بر این باوریم که این 
ممکن است نشان دهنده مکانیزمی برای انتقال 
بهداشت  های  مقام  که  باشد  زا  بیماری  عوامل 
عمومی آن را نادیده گرفته اند و مگس ها ممکن 
است به انتقال سریع این عوامل در زمان شیوع 
این باعث می شود دفعه  بیماری ها دامن زنند. 
از خوردن ساالد  رفتید پیش  بعد که پیک نیک 
سیب زمینی که مدتی در هوای آزاد بوده بیشتر 
دقت کنید. مگس های خانگی به کثیفی شهره 
هستند چون عادت دارند روی زباله بنشینند و از 
انواع غذاهای درحال گندیدن، الشه حیوانات و 
فضوالت تغذیه کنند. مگس الشه یکی از فراوان 
است.  حیوانات  الشه  اطراف  در  حشرات  ترین 
اینها در نواحی شهری زیادند و اغلب در اطراف 
کارخانه های فرآوری محصوالت گوشتی، مراکز 

دفع زباله و کشتارگاه ها مشاهده می شوند.

هلن بریگز
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Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
www.asandriving.com

North Shore,Parramatta
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آموزش رانندگی
در کلیه محلهای 

شرق سیدنی و مرکز شهر
توسط خانم مینو دایمی

آموزگار متخصص و باتجربه 
رانندگی را اصولی و در کمترین 

زمان ممکن بیاموزید
All Eastern Suburbs and City Area

Email: minoo_daemi@yahoo.com.au

0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

 آشنایی به زبان انگلیسی در
 حد ابتدایی ضروریست. کار نیمه
 وقت در سراسر سیدنی و حومه

خواهد بود. لطفاً با ما بین ساعات
9صبح تا 5 بعدازظهر با تلفن 

9126 9489

آگهی استخدام
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 به چند نفر برای کار
Cleaning  تمیزکاری 

بطور نیمه وقت نیازمندیم

تماس بگیرید و یا روی دستگاه پیغام گیر
پیام و شماره تماس بگذارید

ما با شما تماس خواهیم گرفت
توجه:ما به زبان فارسی صحبت نمی کنیم

ST
.5

28
.C

O

میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

حبوبات، ترشیجات، سبزیجات خشک 
و کنسرو، آجیل و خشکبار، انواع برنجهای سیله و بسمتی

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

همراه با بخش قصابی، گوشت گاو، گوساله، بره، مرغ، 
کله و پاچه، مغز و زبان، دل و جگر تازه و حالل
هفت روز هفته از ساعت 9 صبح الی 9 شب

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

در ضمن تکت های تمامی کنسرت های ایرانی را 
میتوانید از میوند سوپرمارکت دریافت نمائید

260-262Thomas St. Dandenong Vic 3175
Tel: (03) 9791 9990 Mob: 0401 004 463
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و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

 با ارائه کلیه طرح های کالسیک و جدید پرده با پارچه ها و تورهای زیبا
مناسب با دکوراسیون داخلی و سلیقه شخصی شما

SILVER DECOR
پرده دوزی سیلور دکور

Ph: 02 9890 1034 | Mob: 0412 082 120
Email.silver.decor@live.com.au

 FREE
 Measure
& Quote

 اندازه گیری
 و قیمت گذاری
رایگان
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پخش از 
Aust Aria

Ph: 02 9645 6003
Fax: 02 9700 9679

info@aust-aria.com

PTY LTD

FOOD IMPORTS

موجود درکلیه فروشگاههای مواد غذایی معتبر در سراسر استرالیا

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

شماری از منتقدان حکومت افغانستان خواستار برگزاری لویه جرگه شدند
وحدت  حکومت  سیاسی  منتقدان  از  شماری 
بزرگ  جرگه  برگزاری  خواستار  افغانستان  ملی 
ائتالف اوضاع  سنتی شده اند تا به آنچه که این 

اضطراری می خوانند، پایان دهد.
این منتقدان به دعوت حزب محور ملی و حزب 
همایشی  در  قوس/آذر(   ۵( یکشنبه  روز  توسعه 
تاکید  و  توصیف  فوق العاده  را  افغانستان  اوضاع 
کردند که برای پایان دادن به چنین وضعیتی نیاز 

به راه حلی فوری است.
ریاست  دوره  خارجه  وزیر  سپنتا،  دادفر  رنگین 
پیشین  رئیس جمهوری  کرزی،  حامد  جمهوری 
تعلیق  حالت  به  اساسی  قانون  ارکان  که  گفت 
رئیس جمهوری  او  گفته  به  که  چرا  ــده،  درآم
نشده  انتخاب  آزاد  و  شفاف  انتخابات  براساس 

براساس  و  انتخابات  برگزاری  بدون  پارلمان  و 
فرمان رئیس جمهوری به کارش ادامه می دهد.

آقای سپنتا با انتقاد از حکومت وحدت ملی افزود 
و  فقر  دارد،  ادامه  و خونریزی  که جنگ، کشتار 
بیکاری ادامه دارد، اعضای جامعه جهانی بر سر 

مسئله افغانستان اختالف دارند.
او گفت: نیاز به یک راه حل اضطراری داریم. تنها 
افغانستان  بود که ملت  راه ممکن همان خواهد 
تعیین  پیش  از  برنامه  با  و  ملی  بزرگ  جرگه  با 
شده که در آن برگشت به سوی قانون، عدالت، 
فراهم آوری زمینه های برگزاری انتخابات و انفاذ 

مجدد قانون اساسی باشد، با هم جمع شوند. 
رد  را  اظهارات  این  ملی  وحدت  حکومت  اما 

می کند.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رئیس جمهوری 
به بی بی سی گفته که کشور در وضعیت فوق العاده 
نیست و شیوه برگزاری لویه جرگه )جرگه بزرگ( 
در قانون اساسی پیش بینی شده و هر گونه لویه 

جرگه مغایر آن رسمیت قانونی ندارد.
پیش از این هم کاخ ریاست جمهوری با صدور 
لویه  برگزاری  شیوه  که  بود  گفته  اعالمیه ای 
قانون اساسی مشخص  جرگه مطابق ماده ۱۱۰ 
افرادی را  است و کسانی که برای برگزاری آن 
به والیات می فرستند و با مردم مشورت می کنند، 

رسمیت ندارند.
تصریح  ملی  اعالمیه حکومت وحدت  در  اگرچه 
شایعه  مورد  این  در  کسانی  چه  که  بود  نشده 
بود که  تاکید شده  اما  پخش و تالش می کنند، 

سازگاری  کشور  قوانین  با  فعالیت هایی  چنین 
در  شرکت  از  باید  حکومت  کارمندان  و  ندارد 

چنین کارها خودداری کنند.
غیررسمی  محافل  در  گذشته  هفته های  در 
کرزی،  حامد  به  نزدیک  افراد  که  می شد  گفته 
لویه  برگزاری  تالش  در  پیشین  رئیس جمهوری 
را  موقت  حکومت  تشکیل  زمینه  تا  است  جرگه 
به عوض حکومت وحدت ملی فراهم کند، اگرچه 
هیچ  جانب  از  رسمی  صورت  به  خبری  چنین 

منبعی تایید نشده است.
به شمار  فعلی  منتقدان حکومت  از  کرزی  آقای 
می رود و برخی از سران ائتالف محور مردم، از 
او شمرده  به  نزدیک  افراد  از  سپنتا،  آقای  جمله 

می شود.

عبداهلل و ابراهیمی به سخنان محقق واکنش نشان دادند

محمد  اخیر  اظهارات  به  واکنش ها  ادامه  در 
محقق، معاون دوم رئیس اجرائی حکومت وحدت 
ملی، عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائی و عبدالرئوف 

ابراهیمی، رئیس مجلس واکنش نشان داده اند.
قوس/  ۲( گذشته  هفته  پنجشنبه  محقق  آقای 

آذر( در همایش بیداری اسالمی از نبرد رزمندگان 

عراق و سوریه، ارتش عراق و سوریه، حشد شعبی 
افغانستان،  ایران،  رزمندگان  همچنین  و  عراق 
دولت  گروه  علیه  دنیا  جای  جای  و  پاکستان 

اسالمی )داعش( در عراق و سوریه تشکر کرد.
آقای عبداهلل روز دوشنبه )۶ قوس/آذر( در نشست 
شورای وزیران بدون ذکر نام آقای محقق و اشاره 
صریح به اظهارات او، گفت در این اواخر نظریاتی 
افغانستان  دولت  سیاست  که  افزود  و  شده  ارائه 
این است که ما طرفدار شرکت افغان ها در جنگ 

در هیچ نقطه دنیا نیستیم.
که  افزود  ملی  وحدت  حکومت  اجرائی  رئیس 
مردم افغانستان می خواهند در صلح با هم زندگی 
آنها تحمیل  بر  کنند، ولی در حال حاضر جنگ 
شده و درصف اول دفاع در برابر داعش قرار دارند 

و حاضر به دادن قربانی شده اند.
رئیس  ابراهیمی،  عبدالرئوف  حال،  همین  در 
مجلس افغانستان در اظهارات مشابه در نشست 
علنی مجلس گفت: مقامات حکومتی در داخل و 
خارج، از هر آدرسی که هستند، باید منافع ملی 

افغانستان را جدا در نظر بگیرند.
تاکید  با  و  کرد  تاسف  اظهار  ابراهیمی  آقای 
مردم  منافع  که  اظهاراتی  گونه  هر  که  این  بر 

افغانستان را زیر سوال می برد، جفا در حق مردم 
عنوان  به  را  ملی  منافع  افزود:  است،  افغانستان 
امانت مردم افغانستان، با تاسف، در نظر نداریم. 
به  هنوز  تا  ما  که  است  آن  نشان دهنده  این 
شماری  نیافته ایم.  دست  مدون  خارجی  سیاست 
از نمایندگان مجلس هم در این مورد با اظهارات 
صریحی سخنان آقای محقق را محکوم کردند و 

آن را مغایر منافع ملی افغانستان دانستند.
از  محقق  آقای  به  منسوب  فیسبوک  در صفحه 
قول او در دفاع از اظهارات اخیر او و رد انتقادها 
آمده شماری از کسانی که این انتقادها را مطرح 
می کنند، خود متهم به همکاری با داعش هستند. 
افرادی  چنین  فیسبوکی،  صفحه  این  نوشته  به 
مالحظه  بدون  و  ناراحتند  داعش  شکست  از 
بزرگان  بعضی  مانند  می تازند،  من  بر  هموطنی 

در پارلمان.
او دو گروه دیگر از منتقدانش را منسوب به قوم 
هزاره دانسته و افزوده که آنها دوست و دشمن 
سطح  در  داعش  جنایات  از  و  نمی شناسند  را 
منطقه و جهان بی خبرند. در صفحه منسوب به 
آقای محقق شماری دیگر از منتقدان کسانی بر 
شمرده شده اند که با او احساس رقابت می کنند، 

ولی همیشه ناکام مانده اند و می خواهند به او از 
این طریق ضربه بزنند.

در صفحه فیسبوکی آقای محقق یک نفر دیگر 
افزوده شده که  نیز به صورت معما ذکر شده و 
ریاست  دوم  معاون  نامزد  آینده  در  دارد  قصد  او 
جمهوری شود و با این انتقادها می خواهد خودش 
را در دل نفری دیگر شیرین کند. در این صفحه 
از مخاطبان خواسته شده که نام این نفر را پیدا 
جنگ  در  افغان ها  مشارکت  با  مخالفت  کنند. 
خاور میانه، به ویژه سوریه زمانی خبرساز شد که 
رسانه ها از حضور افغانستان در چهارچوب واحدی 

به نام لشکر فاطمیون خبر دادند.
گفته شده که این لشکر عمدتًا متشکل از جوانان 
مهاجر افغان است که سپاه پاسداران ایران برای 
این کشور  به  با مخالفان دولت سوریه  جنگیدن 
می فرستد، اما منابع دولت ایران همواره گفته اند 
سوریه  به  داوطلبانه  صورت  به  افراد  این  که 
می روند. رسانه های افغانستان مشارکت این افراد 
در جنگ سوریه را ناشی از فقر، بیکاری و احیانًا 
انگیزه های مذهبی می دانند و از دولت می خواهند 
که زمینه کار را در داخل کشور فراهم کنند تا جلو 

خروج چنین افرادی گرفته شود.

انتقاد از ستایش محمد محقق از حضور افغان ها در جنگ عراق و سوریه
نایب منشی مجلس سنای افغانستان به اظهارات 
محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت 
وحدت ملی در مورد حضور شهروندان افغان در 
و  داده  نشان  واکنش  سوریه  و  عراق  در  جنگ 
نگران کننده و غیرمسئوالنه خوانده است.  را  آن 
آقای محقق از رزمندگان افغان و دیگر کشورها 
سپاسگزاری کرده  بود که در جنگ سوریه شرکت 

کردند و موفقیت به دست آوردند.
اعضای  از  برخی  واکنش  محقق  آقای  اظهارات 

پارلمان افغانستان را نیز در پی داشته است.
مجلس  دوم  معاون  احمدزی،  نذیر  محمد 
پارلمان  اســت:  گفته  افغانستان  نمایندگان 
از  افغان ها  شرکت  هم  این  از  پیش  افغانستان 
را  سوریه  جنگ  در  خارجی  کشورهای  طرف 

محکوم کرده است و حاال هم محکوم می کند.
آقای  حرف های  که  است  گفته  احمدزی  آقای 
محقق به نمایندگی از افغانستان بیان نشده است.

روز پیش در  را چند  اظهارات خود  آقای محقق 
کرده  بیان  تهران  در  بیت  اهل  محبان  برنامه 

است.
الزم  بود:  گفته  خود  سخنرانی  از  بخشی  در  او 
نبردها  این  در  که  رزمندگان  همه  از  می دانم 

عراق  رزمندگان  از  چه  کردند،  مساعی  تشریک 
شعبی  حشد  سوریه،  و  عراق  ارتش  سوریه،  و 
افغانستان،  ایران،  رزمندگان  همچنین  و  عراق 
نبردها  این  در  که  دنیا  جای  جای  و  پاکستان 
اسالم  که  نبردی  حقیقت  در  و  کرده اند  شرکت 
پیروز  بود،  جهانی  استکبار  دسایس  و  کفر  علیه 

شدند، صمیمانه تشکر کنم.
آقای محقق در ادامه با ستایش از قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران و سید 
به  آنها  به  لبنان،  حزب اهلل  رهبر  نصراهلل،  حسن 
خاطر پیروزیشان تبریک گفته بود. اندکی بعد از 
شکست داعش در رقه، قاسم سلیمانی گفته بود 

که کار داعش تمام شده است.
محمد فیصل سمیع، نایب منشی مجلس سنای 
افغانستان در گفت وگو با بی بی سی اظهارات آقای 

محقق را غیرمسئوالنه خواند.
او گفت که موضوع اظهارات معاون دوم ریاست 
قوس/آذر(   ۵( یکشنبه  امروز  افغانستان  اجرایی 
در نشست عمومی سنا مطرح شد و سناتورهای 
اعالم  را  باره  این  در  خود  شدید  نگرانی  افغان 
کردند. آقای سمیع درباره ستایش از اعضای گروه 
شبه نظامی فاطمیون از سوی آقای محقق گفت: 

و  بلندپایه  مقام  یک  که  نمی کرد  را  این  ایجاب 
رسمی حکومت افغانستان در همچو یک مسئله 
و در همچو وضعیتی که تهدید تروریسم و جنگ 
دامنگیر ماست، از همچو کاری ستایش کند. این 

را من به نفع مردم و نظام افغانستان نمی بینم.
لشکر فاطمیون عنوان گروهی شبه نظامی است 
تشکیل  افغانستان  شهروندان  را  آن  اعضای  که 
برای  ایران  پاسداران  از سوی سپاه  اما  می دهند 

شرکت در جنگ سوریه سازماندهی شده است.
سپاه  قدس  نیروی  که  است  حاکی  گزارش ها 
در  سلیمانی  قاسم  فرماندهی  به  ایران  پاسداران 
داوطلب جنگ  که  را  افغان هایی  اخیر  سال های 
می خواند با عنوان لشکر فاطمیون و با قولِ  دادن 
تابعیت ایران و پرداخت مبالغی به سوریه فرستاده 
است. دو ماه پیش سازمان دیده بان حقوق بشر 
ایران،  که  دارد  دست  در  شواهدی  که  گفت 
نوجوانان افغان را با وعده پول و حق اقامت برای 
خانواده هایشان برای جنگ به سوریه می فرستد.

به دنبال انتشار این گزارش، دولت افغانستان از 
را  افغان  استخدام جنگجویان  که  ایران خواست 

متوقف کند.
اما ایران می گوید که این افغان ها، خود داوطلب 

رفتن به سوریه و جنگیدن در کنار هواداران بشار 
اسد بوده اند. بحث اظهارات معاون ریاست اجرایی 
در ایران، در میان برخی کاربران افغان شبکه های 

اجتماعی هم داغ است.
به حرف های  واکنش  در  اما  افغانستان  حکومت 

آقای محقق تا اکنون اظهار نظری نکرده است.
ریاست  دوم  معاون  بسیار،  انتقادهای  وجود  با 
این  در  تازه ای  موضع  هنوز  افغانستان،  اجرایی 
از  بخشی  در  محقق  آقای  است.  نگرفته  ماجرا 
سخنرانی اش همچنین گفته که شمال افغانستان 
که منطقه امنی بود حاال با ظهور گروه موسوم به 

دولت اسالمی )داعش( ناامن شده است.
پررنگ تری  حضور  که  است  سالی  چند  داعش 
در افغانستان داشته است. تعدادی از مرگبارترین 
چند  جمله  از  کشور،  این  در  انتحاری  حمالت 
حمله به مساجد شیعیان کار این گروه بوده است.

محقق  آقای  حرف های  منتقدان  از  عــده ای 
لشکر  از  دولتی  مقام  ستایش یک  که  می گویند 
شیعه مذهب  شهروندان  از  عمدتا  که  فاطمیون 
برای  بهانه ای  است  ممکن  شده،  تشکیل  افغان 
افغانستان  در  شیعیان  به  داعش  بیشتر  حمالت 

شود.
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اخبار 
راهنمای مشاغل فارسی زبانان استرالیا ورزشی

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA

اپلیکیشنinjob را هم اکنون به رایگان دانلود کنید
AUTOMOTIVE

CAR DEALERS

NSW

25 Elizabeth Street
 WETHERILL PARK

Telephone: 02 9756 1300

Tyre Land
MECHANICAL REPAIRS

NSW

North Parramatta

علی غریبی مشاور فارسي زبان 
براي خرید انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

WEST END MAZDA
No.1 Mazda Dealer in Australia

 590 Church Street North Parramatta
PH: 1300567397

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

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

North Ryde
9887 2244

guardianfunerals.com.au

Funerals are  
too important to

   leave to anyone...

(02) 9519 5344  wnbull@wnbull.com  
www.wnbull.com.au

For more than 120 years  WN Bull Funerals have been 
serving the people of Sydney.

Sensitive and responsive to the needs and wishes of our 
client families.

WN Bull is especially proud of its heritage of providing real 
comfort and care when caring for the deceased and 
their families. 

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

A prepaid WN Bull funeral will assist family members and 
ensure that every detail is attended to. 

When the care you seek is unconditional –  talk to us. 

NSW
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CLEANING SERVICES

FLOORING

NSW

با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY, Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

 SUPERMARKETS GROCERY 

NSWARIA FOOD STOREARIA FOOD STORE

 34 Ross Street
North Parramatta

PH: 02 9683 7330
VIC

NSW

پدی سوپرمارکت
در بلک تاون

PEDDY
SUPERMARKET
PEDDY

SUPERMARKET

  111Main Street
 Blacktown NSW
PH: 02 8678 3413

NSW

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS

NSW

آژانس مسافرتی سان تراول 
  T: 02 8249 1832
M: 0403 421 955

NSW

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

  DAVID LEGAL
دفتر وکالت دیوید لیگال

MONEY EXCHANGE

صرافی کیهان

 KAYHAN
 INTERNATIONAL
MONEY EXCHANGE Pty.Ltd

Tel: 03 9787 8942
Mob: 0410 303 415

ملبورن

VIC

PATISSERIE
NSW

بستنی شیراز

195 Merrylands Road
Merrylands 2160

PH: (02) 9637 9032

  RESTAURANT & CATERING

 VISA SERVICES 
 & IMMIGRATION 

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

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

    Ph: 0402 662 088
 No.2/60 Main St, Blacktown

8:30am to 9:00pm

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 

Suite 305, Level 3, 32 York Street SYDNEY NSW 2000
Fax:02 92903854   Mobile: 0410439330

Tel: 02  8014  9608

لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

از استـرالیا به تـهران  یکطـرفه از 960 دالر دوطـرفـه 1420 دالر
)قیمت ها شامل مالیات می باشند(

تلفن:  9608  8014 - 02

برای تهیه بلیط هواپیما،  بیمـه مسافرتی و رزرو هـتل با 
مناسب ترین نرخ ها در مسافرت به ایران و سایر نقاط جهان با 

آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Email: sam@airtravelservices.com.au

www.airtravelservices.com.au

NSWآژانس مسافرتی ای تی اس 
با تصدی آقای ملکی

 Suite 305,level 3 32 York St. Sydney NSW 2000

 Tel: 02 8014  9608 

NSW

PH: 0470 134 729
110 Main St, Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

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

 LAWYERS 
 &SOLICITORS 

NSW

 Shop A, Level 1, 453
Victoria Ave Chatswood

PH: 02 9411 7722

در چتسوود
سالن آرایش و زیبایی میالنو

 MILANO
Hair & Beauty Salon

NSW

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

NSW
کمپانی گلدن فلورینگ

 تهيه و نصب تمامي متريال كف 
Engineer flooring | Laminate

Bamboo | Solid Timber

Carpet and floor removal
  Floor Leveling
 vinyl تهيه و نصب

برطرف كردن تمامي مشكالت كف 
نصب فلور بر روي انواع راه پله

0477 343 828

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

FINANCE BROKERS & LOANS

NSW

02 9446 3479
0405 586 586

امور وام و ساخت 

E: kabiri@a-tgroup.com.au
A: 6b/43a  Florence Street, Hornsby NSW. 2077

با دريافت وام برای ساخت خانه توسط شركت ما
شما را تا ميزان 5 درصد از مبلغ ساخت ياری می كنيم.

عزیزی: بعد از گلم به 
استرالیا قاره آسیا سبک شد!

به گزارش خبرگزاری فارس، ۸ آذر ۱۳۹۶ حماسه 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  تاریخی  و صعود  ملبورن 
فرانسه ۲۰ ساله می شود.  به جام جهانی ۱۹۹۸ 
غزال  خیابانی  جواد  قول  به  یا  عزیزی  خداداد 
تیزپای فوتبال ایران مهم ترین گل زندگی اش را 
در سراسر  ایرانیان  و  رساند  ثمر  به  بازی  آن  در 
جهان را خوشحال کرد. با خداداد عزیزی در مورد 
انجام  زیر  شرح  به  گفت وگویی  ملبورن  حماسه 

دادیم.

فارس: ۲۰ سال از حماسه ملبورن گذشت!

روز  آن  از  سال   ۲۰ اما  شده ام  ساله   ۴۶ خودم 
گذشت روزی که بیشتر مردم ایران از آن خاطره 
روز  آن  از  را  خاطره های خود  هنوز هم  و  دارند 
مرور می کنند. حتی وقتی من و سایر ملی پوشان 
را می بینند خاطره هایی از آن روز را برایمان بازگو 
می کنند. برایم خیلی جالب است که این بازی و 

آن حماسه هیچ وقت کهنه نشده و نمی شود.

فارس:  فکر می کنید دلیلش چیست؟

در  ایران  ملی  تیم  صعود  اینکه  بود.  خدا  کار 
خاطره ها  و  اذهان  در  همچنان  استرالیا  ملبورن 

مانده است و همه از آن به خوبی یاد می کنند.

و  شده  حرفه ای  اکنون  ایران  ملی  تیم  فارس:  
دومین  مسابقات  پایان  از  قبل  هفته  دو  حتی  
صعودش را به جام جهانی جشن می گیرد اما باز 
هم مردم آن تیم ملی و آن صعود را دوست دارند.

اینکه تیم ملی منظم و حرفه ای شده شاید برای 
ستاره های  باشد.  نداشته  اهمیت  خیلی  مردم 
هستند.  نسل  همان  از  هنوز  ما  فوتبال  کنونی 
علی دایی، کریم باقری، مهدی مهدوی کیا، علی 
کریمی، احمدرضا عابدزاده و... بهترین بازیکنان 
تاریخ فوتبال ایران و آسیا شده اند همه ما مال آن 
غریبی  و  عجیب  نتایج  که  نسلی  هستیم.  نسل 
دوست داشتنی ترین  آنها  گرفت.  ملی  تیم  با 
فوتبالیست های تاریخ ما شده اند. آن نسل چیزی 
داشت که هنوز فراموش نمی شوند. تیم ملی ما 
بعد از آن مسابقات سه بار دیگر به جام جهانی 
به  که  نکردند  شادی  آنقدر  مردم  اما  است  رفته 
خاطر آن صعود دست به جشن و پایکوبی زدند. 
مردم  و  ما  برای  زندگی  و  مرگ  مثل  بازی  آن 
ایران بود. شاید آنقدر که مردم در آن باز حرص 

خوردند ما حرص  جوش نخوردیم و این بازی در 
تاریخ فوتبال کشورمان ثبت شد و حتی در تاریخ 
شادمانی مردم ایران بعد از انقالب  این روز ثبت 

و ماندگار شد.

از آن  فیفا هم  اوقات سایت  فارس: حتی گاهی 
مسابقه یاد می کند و به نوعی این بازی در تاریخ 

فوتبال جهان ثبت شده است.

بله، دقیقًا همین طور است. هیچکس قبل از آن 
بتواند  ایران  ملی  تیم  که  نمی کرد  تصور  بازی 
ایرانی  خوش بین ترین  بدهد.  را شکست  استرالیا 
و بدبین ترین استرالیایی هم تصور حذف تیمش 
بازی  آلمان  کلن  در  من  موقع  آن  نداشت.  را 
می کردم بازیکنان کلن به من می گفتند ۴-۵ گل 
از استرالیا می خورید حتی تونی پوستر با انگشتان 
دستش به من عدد ۵ نشان می داد و می گفت ۵ 
ما  استرالیا هدف  با  بازی  از  قبل  گل می خورید. 
این بود که با استرالیا با اختالف گل زیاد نبازیم 
و بازنده بدی نباشیم. استرالیایی ها هم خودشان 
را برای جشن صعود آماده کرده بودند و اصاًل به 

حذف شدن فکر نمی کردند.

فارس: اما آن بازی تمامی محاسبات کارشناسان 
را به هم ریخت.

حاج رضایی  می آید  یادم  است.  همین طور  دقیقًا 
و  کرد  تعریف  خاطره ای  تلویزیونی  برنامه  در 
توپ  برداشتن  برای  خاکپور  محمد  وقتی  گفت؛ 
از کنار زمین به سمت تماشاگران رفته بود و ما 
۲ صفر از حریف عقب بودیم یکی از تماشاگران 
استرالیا که پیرمردی بود با فریاد خطاب به خداداد 
عزیزی داد زد و گفت خدای شما کجا است؟! و 
بیرون  خدا  دست  بازی  آن  در  هم  من  نظر  به 
تا ۳۴ سالگی در فوتبال  از ۱۷ سالگی  آمد. من 
ابومسلم  از  را  فوتبالم  داشته ام.  حضور  حرفه ای 
شروع کرده ام و در این مدت هیچگاه چنین بازی 

دیگری را به خاطر ندارم.

فارس:  وقتی به کلن برگشتی واکنش بازیکنان 
و کاپیتان تیم کلن به شما چه بود؟

به  آلمان  مقیم  دانشجویان  از  شماری  زمان  آن 
شهر بن آمده بودند آن زمان پایتخت آلمان بن 
تهیه  برای  هم  آلمان  در  ایران  صداوسیما  بود. 
تمرین  به  کلن  تمرین  در  حضورم  از  گزارش 
را روی  کاپیتان کلن من  افتاد  اتفاق جالبی  آمد 
دانشجویان  سمت  به  و  کرد  بلند  شانه هایش 
ایرانی برد هیچ کدام از بازیکنان آلمانی باورشان 
کردیم.  صعود  جهانی  جام  به  ما  که  نمی شد 
در جام  دیگر  بازیکن  اینکه یک  از  باشگاه کلن 

جهانی دارند خوشحال بودند.

به  افتخارش  بزرگترین  عزیزی  خداداد  فارس:  
استرالیا است یا افتخارات دیگر؟

به گربه  آقایان که حتی لگد  از  نمی دانم، برخی 
به  گل  یک  می گویند  اوقات  گاهی  نزده اند  هم 
باور  اما  شده؟!  چه  می کنی  فکر  زده ای  استرالیا 
بار فنی  کنید گلی که من به استرالیا زدم اصاًل 
نداشت و گل فنی نبود آن گل دست خدا بود که 
وارد  و  کند  عبور  بوسنیچ  مارک  از  آنگونه  توپ 
به  وقتی  بود  شانسی  آن گل  شاید  دروازه شود. 
آن صحنه فکر می کنم و می گویم اگر اکنون در 
آن صحنه بودم قطعًا دروازه بان استرالیا را دریبل 
ابراهیم  به  را  یا توپ  نمی زدم  می کردم و شوت 
افتخار  من  برای  گل  آن  می دادم  پاس  تهامی 
ملی  تیم  باعث شد  که  افتخاری  داشت.  معنوی 
بعد از ۲۰ سال به جام جهانی برود و تمامی مردم 
گل  از  بعد  می کنم  فکر  شوند.  خوشحال  ایران 
مردم  چون  شد.  سبک  آسیا  قاره  از  بخشی  من 
پریدند.  هوا  به  شادمانی  از  آن گل  از  بعد  ایران 
من بازیکن سال آسیا هم شده ام به همراه دایی، 
کریمی و مهدوی کیا؛ بازیکن سال آسیا شدم اما 
گل به استرالیا برایم ارزش معنوی دارد در جام 
بازیکن جام  بهترین  آسیا در سال ۹۶  ملت های 
شدم اما باز هم این گل برایم ارزشمندتر است. 
اگر تک گل به استرالیا همه افتخار من است به 
آن گل افتخار می کنم. زیرا با گل من یک ملت  

شاد شد.

فارس: خیلی ها می گفتند خداداد عزیزی توپی را 
که به سمت دروازه استرالیا می برد آن توپ قلب 

مردم ایران بود.

زمین  آن  می کردم  آرزو  گفتم  هم  یکبار  بله، 
استرالیا  دروازه  به  زودتر  من  تا  بود  کوچکتر 
ایران کمتر حرص بخورند و  تا مردم  می رسیدم 
آنها را سکته ندهم با شما موافقم آن توپ قلب 
آن  با خودم می بردم.  بود که  ایرانی  میلیون   ۶۰

گل، گل خدا بود. 

فارس: بعد از آن بازی بازیکنانی از استرالیا را در 
جایی دیگر دیدید؟

خوشبختانه هیچکدام آنها را دیگر ندیدم.

فارس:  والدیر ویرا مربی ایران را چطور؟

در  تلویزیونی  برنامه  یک  در  بعد  سال ها  را  او 
شبکه تلویزیونی دو دیدیم خیلی پیر شده بود خدا 
برای او هم ساخت زیرا بعد از آن بازی این مربی 
درجه دو و سه چند سالی در ژاپن مربیگری کرد 

و پول گرفت.
برای  خیرخواهانه  بازی  یک  است  قرار  فارس: 
انجام  هم  کرمانشاه  زلزله زده  مردم  به  کمک 

بدهید.

آذر قرار است که در مشهد و  بله، پنج شنبه ۱۱ 
در ورزشگاه امام رضا )ع( تیم ملی پیشکسوتان 
روسیه  پیشکسوتان  ملی  تیم  مصاف  به  ایران 
برود و سعی می کنیم قدمی برای مردم زلزله زده 

مسابقه  این  درآمد  است  قرار  برداریم.  کرمانشاه 
را  دیگر  جانبی  مسائل  سایر  و  فروشی  بلیت  از 
کانکس بخریم و آن را برای اسکان مردم زلزله  
زده گیالنغرب و سرپل ذهاب ارسال کنیم. تمام 
علی  باقری،  کریم  دایی،  ما  فوتبالیست  دوستان 
کریمی، عابدزاده، مهدوی کیا، هاشمیان، رحمان 
رضایی، میناوند و... با لطفی که به من دارند در 
این کار خیر شرکت می کنند و همه می خواهیم 
مرهمی بر زخم زلزله زدگان باشیم. من با آقازمانی 
که  داده اند  قول  ایشان هم  کرده ام  هم صحبت 

بازی از شبکه ۳ به طور مستقیم پخش شود.

برگزار  امام رضا  ورزشگاه  در  بازی  این  فارس:  
خواهد شد؟

قطعًا جناب آقای هاشمی جوادی مدیرکل محترم 
این  اینکه  به  توجه  با  قدس  آستان  تربیت بدنی 
زلزله زدگان  به  کمک  و  خیرخواهانه  جنبه  بازی 

را دارد با انجام این بازی موافقت خواهند کرد.

فارس:  چرا خداداد عزیزی در بین مربیان فوتبال 
ما جایی ندارد؟

در حال حاضر شرایط مهیا نیست. به نظر من کل 
فوتبال ایران در یک سینی قرار دارند که من در 
آن سینی جایی ندارم. ان شاءاهلل روزی هم نوبت 

به من برسد.

DRIVING SCHOOLS

WA
آموزشگاه رانندگی راز)پرت(

0421 399 702 | 0405 566 297

razdrivingschool@hotmail.com.au | www.razdrivingschool.com.au

آموزش رانندگی با مربی فارسی زبان 

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

castlehillvolkswagen.com.au
 Ph: 02 8841 5888 | Ph: 02 8859 0696
Unit C, 2 Packard Ave, Castle Hill, NSW 2154

به مدیریت علی میراسکندری

در خدمت همزبانان گرامی
Castle Hillدر

Castle Hill 
Volkswagen

نمایندگی بزرگ و مجهز فولکس واگن

NSW ROUSE
SALONThe Professional Cutting Crew

کادر حرفه ای ما با ارائه جدیدترین متدهای روز در خدمت شما  

 for more information please contact
Shamal & Heidar

Rouse Hill Town Centre
 Shop gr 29, Rouse Hill
PH: 02  8883 0902
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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

گرشاسبی: ممنوعیت بازنشستگی شامل حال من نمی شود

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از پایگاه 
محمدرضا  جوانان،  و  ورزش  وزارت  خبری 
گرشاسبی یکی از مدیران باسابقه ورزش کشور 
دارای  بوده،  فوتبالیست  و  گیر  کشتی  او  است. 
در  مدیریت  سابقه  و  است  ورزشی  تحصیالت 
گرشاسبی  دارد.  کارنامه  در  نیز  را  کالن  عرصه 
علی اکبر  استعفای  قبول  از  پس  پیش  هفته 
باشگاه پرسپولیس  به عنوان سرپرست  طاهری، 

انتخاب شد. 
مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

ای  کارنامه  چه  و  کیست  گرشاسبی  حمیدرضا 
دارد؟

شروع من به عرصه ورزش از کشتی شروع شد. 
به کشتی عالقه زیادی داشتم از همان عنفوان 
مسابقات  در  و  رفتم  کشتی  تشک  روی  جوانی 
آموزشگاهی معموال قهرمانی را بدست می آوردم. 
به تیم ملی هم رسیدم. بعد از دوران تحصیل هم 

وارد دانشگاه علوم تربیت بدنی شدم.

حتما آنجا هم به کشتی ادامه دادید؟
بازی  بدانید من فوتبال هم  اما جالب است  بله، 
می کردم و در همان تیم دانشگاه همبازی رضا 
چنگیز،  عبدالعلی  زاده،  ابراهیم  منصور  رجبی، 
در  آنها  بودم.  هم  بنیان  عباس  و  یزدخواستی 
فوتبال برای خودشان نام بزرگی بودند. در همان 
زمان به تیم ملی فوتبال دانشجویان هم دعوت 
شدم اما چون باید یک رشته را انتخاب می کردم 

همان کشتی را ادامه دادم.

پس بر خالف تصور، شما فوتبالی هم هستید؟
که  هم  زمانی  در  اصال  است.  همینطور  بله 
مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان بودم 
و  استان  فوتبال  رونق  برای  که  هایی  حمایت 
داشتیم  فوتبالمان  های  تیم  به  که  هایی  کمک 
وقتی هم  و  دارند  یاد  به  استان  آن  اهالی  هنوز 
شناخت  با  شدم  پرسپولیس  مدیره  هیات  وارد 

کارم را شروع کردم.

قبل از اینکه به حضور در پرسپولیس و سواالت 
مهم آن بخش برسیم سمت هایی که داشتید را 

به اتفاق مرور کنیم؟
اندیمشک  در سال ۱۳۶۰ مسئول هیات کشتی 
بدنی  تربیت  رییس  زمان  همان  در  اتفاقا  بودم. 
آموزشگاه های شهرستان هم شدم و جالب آنکه 

در آن زمان کشتی هم می گرفتم.
سال ۷۳ به اهواز رفتم و به عنوان معاون ورزش 
مشغول  خوزستان  استان  بدنی  تربیت  کل  اداره 
به کار شدم. سال ۱۳۷۷ به تهران آمدم و اولین 
ورزش  دبیرستان  رییس  تهران  در  مسئولیتم 

به  مربوط  دبیرستان  تنها  ورزش  دبیرستان  بود. 
سازمان تربیت بدنی بود و قائم مقام تربیت بدنی 
شمال شرق تهران هم بودم. از سال ۱۳۸۰ هم 
رییس تربیت بدنی شمیرانات شدم و همزمان به 
دبیر  عنوان  به  و  شدم  دعوت  کشتی  فدراسیون 
کشتی فرنگی کشور در دوران ریاست محمدرضا 

طالقانی فعالیت کردم.
سال ۸۴ مسئولیت هیات کشتی استان تهران را 
به عهده گرفتم و یکسال بعد هم معاون توسعه 
ورزش اداره کل تربیت بدنی استان تهران شدم 
و تا سال ۱۳۸۹ که به اهواز برگشتم و سه سال 

مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان بودم.
های  استان  امور  مدیرکل  هم   ۱۳۹۲ آذرماه  از 
وزارت ورزش و جوانان شدم که این مسئولیت در 
دوران محمود گودرزی اتفاق افتاد. شش ماه بعد 
هم به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی 
عنوان  به   ۹۳ سال  اسفندماه  شدم.  منصوب 
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران منصوب 
شدم و در مردادماه ۱۳۹۵ هم مجداد به وزارتخانه 
و  وزیر  مشاور  قبلی  پست  همان  در  و  برگشتم 
مدیرکل حوزه وزارتی ادامه دادم و با همین پست 

بازنشسته شدم.

خب بحث اصلی اینجاست، شما بازنشسته هستید 
و حکم سرپرستی باشگاه پرسپولیس را گرفتید آیا 
کارگیری  به  منع  قانون  با  تعارضی  این موضوع 

بازنشستگان ندارد؟
همان  اساس  بر  اما  هستم  بازنشسته  من  بله 
بازنشستگان که مصوبه  به کارگیری  قانون منع 
در  که  است،مدیرانی  اسالمی  شورای  مجلس 
بازنشستگی مسئولیت داشتند و در حکم  هنگام 
این  شامل  است  شده  درج  هم  آنها  کارگزینی 
ایثارگری  قانون نمی شوند از طرفی بنده سابقه 
۵ سال حضور در جنگ تحمیلی را دارم که ۸ ماه 
با افتخار در جبهه دفاع  آن به صورت متوالی و 
استثنای  موضوع  دو  این  که  است  بوده  مقدس 

این قانون است.

چطور  پرسپولیس  مدیره  هیات  در  حضورتان 
اتفاق افتاد؟

وضعیت  اصال  پیش  سال  سه  حدود  پرسپولیس 
و  ورزش  مدیرکل  زمان  آن  در  نداشت.  خوبی 
روابط  طریق  از  که  بودم  تهران  استان  جوانان 
عضویت  خبر  ها  سایت  که  شدم  مطلع  عمومی 
پرسپولیس مطرح کرده  مدیره  در هیات  را  بنده 
او  و  گرفتم  تماس  گودرزی  با  موقع  همان  اند. 
وقت  هم  پرسپولیس  برای  باید  که  کرد  تاکید 
هیات  در  خوبی  جمع  شکر  را  خدا  و  بگذاری 
مدیره تشکیل شد و همه بسیج شدیم تا جاییکه 
با پیشرفت های بسیار خوبی همراه شد. در سال 
اشتباهات  اما  داشتیم  را  قهرمانی  استحقاق  اول 
عذر  هم  ما  از  حتی  که  داوری  مسلم  و  فاحش 
گل  تفاضل  دلیل  به  شد  باعث  کردند  خواهی 
قهرمانی را از دست بدهیم اما پرسپولیس در سال 
دوم قهرمانی را با اقتدار برای هواداران پرشمارش 
به ارمغان آورد و به جرات می گویم اگر مشکل 
محرومیت ها پیش نمی آمد در رقابت های لیگ 

قهرمانان آسیا هم قطعا فینالیست می شدیم.

تصورتان از پرسپولیس امسال چیست؟
نقشه راهمان این است که دو جام قهرمانی لیگ 
ارمغان  به  هواداران  برای  را  حذفی  جام  و  برتر 
آوریم و در صددیم که حضور پرقدرت تر از فصل 

قبل هم در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم.

و  نقل  پنجره  دو  از  اما شما  است  اهداف خوبی 
انتقاالت محروم شدید...

بله درسته و این مشکل بزرگی محسوب می شود 
اما اولویت اول ما این است که این مشکل را به 
کنیم.  ترکیه حل  اسپور  ریزه  با  دوستانه  صورت 
گرفته  خدمت  به  قوی  حقوقی  وکیل  طرفی  از 
آینده  به  ببریم.  پیش  خوبی  به  را  امور  که  ایم 

امیدواریم.

موضوع برانکو چه می شود، بسیاری از عالقمندان 
پرسپولیس نگران وضعیت این مربی هستند...

با برانکو جلسات خوبی را داشتیم و به تفاهم اولیه 
برای ادامه حضورش در پرسپولیس رسیده ایم. در 
روزهای آینده هم قرار است جلسات نهایی را با 
او داشته باشیم و تا چند روز دیگر می توانیم خبر 
خوب و نهایی ماندن آقای برانکو را به هواداران 

بدهیم.

در برخی رسانه ها از پیشنهاد تیم ملی ازبکستان 
نظر  به  پس  بود.  شده  درج  خبرهایی  برانکو  به 

شما برانکو ماندنی است؟
و  ــران  ای به  برانکو  عالقه  که  نکنید  شک 
پرسپولیس واقعا ستودنی و ارزشمند است. او به 
تیم و هواداران عالقه دارد. اجازه بدهید روزهای 
آینده خبر خوب ماندن برانکو را در جلسه نهایی 

به اطالع هواداران برسانم.

و  ها  مالیات  از  بگویید  پرسپولیس  مشکالت  از 
بدهکاری ها، به نظر شما حل می شود؟

باشگاه  مشکالت  حل  برای  جدی  های  گام 
آقای  که  زمانی  در  باشگاه  این  ایم.  برداشته 
به  شد  منصوب  مدیرعامل  عنوان  به  طاهری 
خوبی  نظم  دارای  و  رفته  سازی  ساختار  سوی 
شده است و دیگر مشکالت گذشته وجود ندارد. 
مشکالتی که برگه اظهار نامه مالیاتی پرنشده بود 
انباشت  های  بدهی  افزایش  بر  عاملی  همین  و 
پرسپولیس  باشگاه  که  شرایطی  در  شد.  مالیاتی 
میزان  این  بخواهد  که  نداشته  درآمدی  اصال 
این  در  فر  اما خوشبختانه سلطانی  بدهد  مالیات 
اصولی  و  منطقی  ورود  با  و  کرد  مدیریت  زمینه 
باعث شد که مشکل مالیاتی باشگاه پرسپولیس 
رو به حل شدن رود. از طرفی در این مدت بیش 
از ۲۵ میلیارد تومان از بدهی های بدخیم باشگاه 
را هم تسویه حساب کرده ایم که همین عاملی 
شد برای برطرف شدن مشکالت حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا.

چه برنامه ای برای بهبود وضعیت مالی باشگاه 
دارید؟

بحث  ما  اصلی  رویکردهای  از  یکی  اتفاقا 
درآمدزایی است. ساماندهی وضعیت اسپانسرهای 
پرسپولیس را آغاز کرده ایم تا با درآمدزایی بیشتر 
به  تعهداتمان  و  ها  پرداخت  مقابل  در  بتوانیم 
موقع عمل کنیم. در قرارداد با بازیکنان و مربیان 
ما همکاری  با  لحظه  این  تا  که  خارجی هرچند 
داشته اند اما اگر دیر پرداخت کنیم حق فسخ با 
آنها است. بنابراین یکی از اولویت های اصلی ما 
درآمدزایی است تا بتوانیم به تعهداتمان به موقع 

عمل کنیم.

چیست؟  تلویزیونی  پخش  حق  درباره  نظرتان 
باالخره به کجا می انجامد؟

حق پخش حق فوتبال و باشگاه هاست. همانطور 
که بخشی از درآمدهای باشگاه های صاحب نام 
ایران  در  اما  است  پخش  همین حق  از  اروپایی 
امیدواری  است.  برخورده  مشکل  به  متاسفانه 
شورای  مجلس  که  اکنون  دارد  وجود  زیادی 
اسالمی هم به موضوع ورود کرده است باالخره 

به سرانجام خوبی برسیم.

بوده ،شما در  خصوصی سازی سالهاست مطرح 
این زمینه نظرتان چیست؟

برنامه  بدون  اینکه  نه  اما  است.  مثبت  نظرم 
مدبرانه  باید  انتقال  این  شود.  واگذار  پرسپولیس 
باشد تا با وضعیت پایدار، شرایط باشگاه پرطرفدار 
پرسپولیس بهبود یابد. االن چون دولتی هستیم 
نمی توانیم در برخی ابعاد درآمدزایی وارد شویم 
مناسب  کار  و  ساز  ایجاد  با  است  مسلم  آنچه   .
انتقال باشگاه پرسپولیس، به نظرم شرایط  برای 

بهبود می یابد.

نیز  پایه  های  تیم  فکر  به  پرسپولیس  باشگاه 
هست؟

استعدادیابی  ساماندهی  است.  مهمی  نکته  واقعا 
که  دهیم  می  انجام  هدف  این  با  را  پرسپولیس 
پرسپولیس بتواند از دسترنج خود استفاده کند و 
یقین بدانید در این زمینه هم برنامه ریزی داریم 
پایه  سنی  های  رده  فوتبال  در  خوبی  شرایط  تا 

برای باشگاه پرسپولیس به وجود آید.

های  رشته  در  تیمداری  به  پرسپولیس  زمانی 
تیمداری  متاسفانه خاطره  البته  آورد.  رو  مختلف 
در رشته کشتی هنوز در اذهان باقی مانده است. 

در این زمینه رویکردتان چیست؟
اول اینکه من قبول دارم باشگاه نیستیم و فعال 
دوست  است  مسلم  آنچه  هستیم.  فوتبال  تیم 
داریم به معنای واقعی باشگاه باشیم اما به هیچ 
وجه زیبنده باشگاه پرسپولیس نیست که در رشته 
کشتی  پیش  سال  چند  اتفاقات  و  کند  ورود  ای 
رخ دهد که اموال باشگاه را مصادره کردند. باید 
داشته  توجهی  قابل  افزایش  ابتدا  باشگاه  بودجه 
و  هستیم  مشکالت  حل  صدد  در  فعال  باشد. 
تیمداری در رشته های دیگر به خاطر اینکه نمی 
توانیم آنها را حمایت کنیم در اولویت های بعدی 
قرار دارد. شما تصور کنید اگر ۲۵ میلیارد تومانی 
که این چند وقت از محل درآمدها صرف پرداخت 
بدهی ها شد، در اختیار داشتیم چندین رشته را 
می توانستیم به مجموعه اضافه کنیم و موجب 

رونق ورزش کشور شویم.

شما از خانواده هنری هستید و فرزند شما آرمان 
ایران است.  از خوانندگان خوب  گرشاسبی یکی 

توضیح مختصری در این خصوص بدهید.
موفق  هنری  کار  در  دو  هر  که  دارم  برادر  دو 
و  مدرسه  در  ابتدایی  دوران  در  آرمان  هستند. 
خوانی  تک  و  داشت  مشارکت  سرود  گروه  در 
باشد  جدی  اینقدر  کردم  نمی  فکر  اما  کرد  می 
شدم  خوانندگی  در  او  استعداد  متوجه  یکباره  به 
دوستان  با  همراه  آرمان  کردم.  حمایت  را  او  و 
اکنون  و  دادند  تشکیل  را  چارتار  گروه  قدیمش 
و  موفقیت  زمینه  این  در  او  که  خوشحالم  هم 

محبوبیت خوبی دارد.

آرمان پرسپولیسی است؟

بله از نوع دوآتشه.
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info: 0418 660 399

  Michael   Andy Shahram

5 days Cruise with stars on Royal Caribbean
 5-9 December 2017

 Sponsored
 by injob

www.facebook.com/Parsian Australia

Dance every night with DJ Allen & DJ Arman

 CABINS ARE SELLING FAST
buy your package now
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