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

با مدیریت نوری

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 در کستل هیل
Castle Hill Volkswagen

به مدیریت علی میراسکندری
و تیم مجرب فارسی زبان
در خدمت همزبانان گرامی

- ویزای همسر و والدین
- ویزای توریستی

- ویزای دانشجویی
- ویزای کار با اسپانسر کارفرما

- ویزای سرمایه گذاری
- ویزای مهارت

- تخصص در ویزاهای مهارتی ویژه پرستاران و ماماها

مجید شاهی 
مشاور شما در امور مهاجرت و اقامت در استرالیا  

مشاوره رایگان

Sydney Office
Majid Shahi
Registered Migration Agent 
MARN 1571853
ABN 45136723987
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M: 0424 634 555
T: 02 9884 9834

mshahi@migrationplus.com.au
12/15 Lake St, Cairns City QLD 4870
www.migrationplus.com.au

دکتر رضا موذنی 
متخصص قلب و عروق 
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Tel: 02 8401 9598
www.heartcare.sydney
e: info@heartcare.sydney
Office 33 (Level 3) / 163 Hawkesbury Road, Westmead NSW 2145

HEARTCARE SYDNEY

Dr Reza Moazzeni
Consultant cardiologist MD FRACP

عکس هایی که یک کارگر کشتی لحظاتی پیش 
از برخورد موجی عظیم به کشتی حامل خود ثبت 
کرده، هزاران کاربر آنالین را به وجد آورده است.
این  غیرحرفه ای،  عکاس  گیلچریست،  هیگ 
او  ثبت کرد که کشتی حامل  را وقتی  عکس ها 
در نزدیکی بندرگاه سیدنی در میانه امواج گرفتار 
حساب  در  بعدا  را  عکس ها  این  او  بود.  شده 

کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرد.
که  است  دهه  یک  از  بیش  گیلچریست  آقای 
از  هر  و  می کند  کار  منلی  کوچک  کشتی  روی 
در  و  می گیرد  عکس  خود  روزانه  مسیر  از  گاه 

حساب های کاربری آنالین خود منتشر می کند.

را استخدام کرده،  شرکتی که آقای گیلچریست 
خیره کننده  طلوع های  »از  نوشت:  بیانیه ای  در 
درمی نوردند،  را  آب  که  توفان هایی  تا  خورشید 
عکس های او صحنه هایی زیبا از بندرگاه سیدنی 

و خدمات کشتی منلی را به تصویر می کشند.«
با این حال، کسانی که امیدوارند با سوار شدن بر 
کشتی، عکس های مشابهی را ثبت کنند، خیلی 
جای امیدواری ندارند، چون گفته شده است که 
آقای گیلچریست بیشتر عکس هایش را از کابینی 
قابل  کشتی  خدمه  برای  تنها  که  می کند  ثبت 

دسترسی است.

DOWNLOAD 
FOR FREE

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

اپلیکیشن اینجاب دستیابی به مشاغل مورد نیاز را در کوتاهترین مدت برای شما آسان میکنید
Call / Email/ Navigate/ Nearby Services  Tap & Go

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
در فضایی دلپذیر و خانوادگی

آماده برگزاری جشنهای شما تا ظرفیت 200 نفر
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روزهای هفته 
قیمتهای ویژه ناهار

همچنان برقرار میباشد

جمعه و شنبه شبها
ست منو 40 دالر

با موزیک 
دی جی 

هفت روز هفته 
ناهار و شام

Orchid Restaurant

از هم اکنون میز خود را رزرو کنید

برنامه ویژه عید نوروز در ارکیده
جمعه 17 - شنبه 18- یکشنبه 19 و دوشنبه 20 مارس

342 Pacific HWY. Crows Nest  
 Tel: 02 9439 4488 | Mob: 0431 775 128

روز  ــران  ای جمهوری  رئیس  روحانی،  حسن 
به  پاسخ  در  مارس(   ۸( اسفند   ۱۸ چهارشنبه 
انتقادهای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان گفته 

است ما پیروز اقتصاد مقاومتی هستیم.
ابراهیم  و  خبرگان  مجلس  رئیس  جنتی،  احمد 
رئیسی، رئیس تولیت آستان قدس رضوی دیروز 
عملکرد  از  خبرگان  مجلس  مراسم  افتتاحیه  در 

دولت در حوزه اقتصادی انتقاد کرده بودند.
تحقق  میزان  مورد  در  نگهبان  شــورای  دبیر 
»اقتصاد مقاومتی« خطاب به حسن روحانی گفته 
بود: »اگر کارهایی شده بگویید تا مردم خوشحال 
و  کنید  عذرخواهی  مردم  از  نشده  اگر  شوند، 

بگویید چرا کاری نشده است.«
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای روحانی که در 
در شهر مشهد سخنرانی  بین المللی  کنگره  یک 
می کرد گفته: »ما پیروز اقتصاد مقاومتی هستیم 
چون یک ملت بزرگ و یک دولت کارآمد و یک 
رهبری فرهیخته و آگاه وجود دارد؛ ما در اقتصاد 
بدتر  این سوال  از  می خوریم؟  مقاومتی شکست 

نمی شود.«
در  تورم  نرخ  کاهش  به  ایران  جمهوری  رئیس 
سخت  شرایط  »در  گفته:  و  کرده  اشاره  ایران 
نفت  تولیدکننده  کشورهای  همه  امروز  دنیای 
روی  گذشته  ذخایر  به  یا  استثنا  بدون  تقریبًا 
آورده اند و یا آنچه را ذخیره کردند به بازار آوردند 

سه  حتی  و  است  یافته  افزایش  آنها  تورم  یا  و 
پیدا  کاهش  آنها  ملی  پول  ارزش  یا  رقمی شده 
جمهوری  این  شرایط  این  در  اما  است  کرده 
اسالمی ایران است که رشد اقتصادی را باال برده 
و تورم را پائین آورده و ارزش پول ملی را حفظ 

کرده است.«
که  خبرگان  گذشته  روز  جلسه  در  جنتی  آقای 
گفته  داشت  حضور  هم  ایران  جمهوری  رئیس 
به  است که  این  ما  درماندگی های  از  بود:«یکی 

مردم گزارش نمی دهیم.«
اظهارات  در  مقاومتی«  »اقتصاد  از  منظور 
ایران، اقتصادی است که به  مسئوالن حکومتی 
کشورهای دیگر وابستگی نداشته باشد و بتواند در 

مقابل تحریم های احتمالی مقاومت کند.
خامنه  اهلل  آیت  را  مقاومتی«  »اقتصاد  اصطالح 
در  و   ۱۳۸۹ سال  اواسط  در  بار  نخستین  ای 
با تحریم های بین المللی علیه  مورد نحوه مقابله 
 ۱۳۹۲ سال  ماه  بهمن  در  او  برد.  کار  به  ایران 
در  که  را  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سیاست 
به  بود،  مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده 
دولت، مجلس و قوه قضائیه ابالغ کرد و به آنها 
دستور داد که این سیاست ها را »بی درنگ و با 

زمان بندی مشخص« اجرا کنند.
رهبر ایران از آن پس بارها از کندی روند اجرای 

این سیاست ها گله کرده است.

روحانی در پاسخ به جنتی: ما پیروز 
اقتصاد مقاومتی هستیم

امواجی شگرف در 
سیدنی، هزاران نفر را 

متعجب کرد

که  کشور  شش  شهروندان  برای  روادید  صدور 
جمهور  رییس  ترامپ  دونالد  فرمان  با  دیروز 
آمریکا به حالت تعلیق درآمد با انتقاد و اعتراض 
سازمان ملل و برخی از این کشورها روبرو شده 
است. فرمان رییس جمهور آمریکا صدور روادید 
ورود برای شهروندان شش کشور، ایران، سودان، 
سومالی، سوریه، یمن، و لیبی را به مدت سه ماه 
متوقف  ماه  چهار  مدت  به  را  پناهجو  پذیرش  و 

کرده است.
فرمان  هم  پیش  ماه  آمریکا  جمهور  رییس 
مشابهی صادر کرد که شامل عراق هم می شد اما 
یک دادگاه فدرال آمریکا آن فرمان را غیرقانونی 
دانست و اجرای آن به حال تعلیق درآمد اما دیروز 
رییس جمهور آمریکا با در نظر گرفتن مالحظات 

حقوقی حکم مشابهی صادر کرد.
که  کشورهایی  تمام  قبل  بار  خالف  بر  بار  این 
مشمول این فرمان هستند به آن واکنش نشان 

ندادند از جمله ایران.

را  آن  شد  صادر  اول  فرمان  که  زمانی  ایران 
قوانین  خالف  بر  و  غیرمنطقی  غیرقانونی، 
بین المللی خوانده و گفته بود محدودیت مشابهی 
را برای سفر شهروندان آمریکایی به ایران اعمال 
این  به  دیگر  این کشورها  از  بعضی  اما  می کند. 
عبداللهی  محمد  دادند.  نشان  واکنش  فرمان 
تابعیت  خود  که  سومالی  جمهور  رییس  محمد 
این  از  دارد   آمریکایی  سومالیایی-  گانه  دو 
فرمان ابراز نگرانی کرد و گفت حدود ۱۵۰ هزار 
نقش  می کنند  زندگی  آمریکا  در  که  سومالیایی  
و  دارند  کشور  این  اقتصاد  و  اجتماع  در  فعالی 
توجه  این موضوع  به  باید  آمریکا  رییس جمهور 
دردسر  است  ممکن  که  نفری  چند  نه  می کرد 

ایجاد کنند.
گوترش  آنتونیو  با  همراه  محمد  عبداللهی  آقای 
ــاره  درب نشستی  در  ملل  سازمان  کل  دبیر 
جان  که  بود  کرده  شرکت  سومالی  خشکسالی 
است.  قرار  خطر  معرض  در  را  نفر  میلیون  پنج 

او تاکید کرد که سومالی باید برای شکست دادن 
خود  کوشش های  به  الشباب  اسالم گرای  گروه 
و  تاسف  هم  سودان  خارجه  وزارت  دهد.  ادامه 
ترامپ  آقای  فرمان  از  را  خود  عمیق  نارضایتی 
اعالم کرد چرا که شهروندان سودانی هیچگاه در 
هیچ جنایت یا اقدام تروریستی در آمریکا دخیل 

نبوده اند.
در داخل آمریکا هم در برخی فرودگاه ها تظاهراتی 
در اعتراض به این فرمان صورت گرفت اما این 
تظاهرات در مقایسه با اعتراض های ماه گذشته 

به میزان قبل توجهی محدودتر بود.
همچنین  آمریکا  ترامپ،  آقای  فرمان  اساس  بر 
تعداد پناهجویانی را که خواهد پذیرفت از سالی 

۱۱۰ هزار به ۵۰ هزار نفر کاهش خواهد داد.
شده،  ملل  سازمان  نگرانی  سبب  تصمیم  این 
فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور 
و  داد  نشان  واکنش  موضوع  این  به  پناهجویان 
در  حیاتی  نقشی  مدید  مدتهای  آمریکا  گفت: 

بازی کرده و همزمان  بین المللی  ثبات  گسترش 
الگوی ایده آل انسان دوستی بوده است.

آقای گراندی گفت شمار افرادی که نیاز به پناه 

دارند اکنون از هر زمان دیگری بیشتر است و این 
نگرانی وجود دارد که این تصمیم، هر چند موقت، 

درد رنج آنها را تشدید کند.

انتقادها به صدور فرمان دونالد ترامپ در ممنوعیت سفر شهروندان شش کشور 
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پاسداران  سپاه  کل  فرمانده  جعفری،  محمدعلی 
اعالم کرد: احدی از پاسداران و فرماندهان سپاه 
همانند گذشته حق دخالت سیاسی و جناحی در 
انتخابات و تخریب کاندیداها را ندارند. به گزارش 
سه  روز  جعفری  سرلشکر  تسنیم،  خبرگزاری 
شنبه ۱۷ اسفند در سخنانی در جمع فرماندهان 
سپاه افزود: دستگاه های نظارتی در سپاه موظف 
دقت  و  با حساسیت  را  مهم  این  اجرای  شده اند 
با  و  کرده  کنترل  و  دنبال گیری  مستمر  طور  به 
نیروهای  کنند.  برخورد  اغماض  بدون  متخلفین 

نظامی ایران مطابق قانون از دخالت در انتخابات 
انتخابات  قبلی  های  دوره  در  اما  اند  شده  منع 
اصالح  از  بسیاری  مجلس،  و  جمهوری  ریاست 
طلبان و برخی محافظه کاران سپاه را به دخالت 

غیرقانونی در انتخابات متهم کرده اند.
روز   ۱۰ ایران،  جمهور  رئیس  روحانی،  حسن 
پیش نسبت به استفاده از امکانات عمومی برای 
تبلیغات انتخاباتی هشدار داد و گفت که باید در 
مقابل تخلف احتمالی یک نیروی نظامی ایستاد.

مسئوالن  جمع  در  سخنانی  در  روحانی  آقای 

انتخابات تاکید کرد: چنانکه یک نیروی  اجرایی 
نظامی، مسلح و امنیتی تخلف کند باید در مقابل 
آن بایستیم و اعتراض کنیم. در آستانه انتخابات 
احمدی  محمود  نیز،   ۱۳۹۲ جمهوری  ریاست 
نژاد رئیس جمهور سابق ایران نسبت به دخالت 
احتمالی سپاه در انتخابات و اقدامات کسانی که 
:می خواهند انتخابات را مدیریت و مهندسی کنند 
نژاد پس  احمدی  آقای  این سخنان  داد.  هشدار 
رهبر  نماینده  سعیدی  علی  که  شد  بیان  آن  از 
ذاتی  وظیفه  بود:  گفته  پاسداران  سپاه  در  ایران 

ما مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. وی 
معیارها  و  چارچوب ها  سپاه  که  بود  افزوده  البته 
معنای  به  این  و  می کند  تبیین  انتخابات  در  را 
دخالت در انتخابات نیست. آقای سعیدی در آن 
اظهارات خود گفت:  از خبرساز شدن  بعد  زمان، 
مرتکب  اشتباهاتی  که  را  برخی  نمی خواهم  من 
شده اند تبرئه کنم، اما این به معنای دخالت سپاه 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نیست.  انتخابات  در 
 ۲۹ روز  ایــران،  در  روستا  و  شهر  شوراهای  و 

اردیبهشت برگزار خواهد شد.

محمدعلی جعفری: پاسداران و فرماندهان 
حق دخالت سیاسی در انتخابات را ندارند

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer In Australia

آلكس غريبي مشاور فارسي زبان در مزدا نورت پاراماتا 
ضمن راهنمايي شما درخريد  اتومبيل مناسب بطور نقد يا اقساط و ليز 
بهترين قيمت ممكن را به ايرانيان و فارسي زبانان گرامي ارائه ميدهد.
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PH: 02 9186 4429
فاينانس اتومبيل با بهترين نرخ بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

دفتر وکالت پارس
با مديريت زهرا فراهانی وکيل رسمی و عضو کانون وکالی ايالت نيوسات ولز

Suite 2, Level 1,35-39 Auburn Rd
Auburn 2144 (entry from Queen St)
zahra@parslawyers.com.au
www.parslawyers.com.au

توجه داشته باشيد در امور بيمه و تصادفات 
اگر پرونده شما برنده نشود شما پولی پرداخت نخواهيد کرد

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

متخصص در امور
پرونده های بيمه و صدمات بدنی

 | تصادفات خودرو  )CTP(، صدمات جسمی در مراکز عمومی و خصوصی
 از جمله مراکز خرید، کمپ های پناهندگی و ... همچنین اشتباهات پزشکی |

خريد و فروش امالک مسكونی تجاری
 | قراردادهای شرکت های عمومی و خصوصی، تنظیم قرارداد خرید و فروش امالک | 

پرونده های خانواده
 | طالق، مشکالت بعد از طالق و تقسیم دارایی ها |

انحصار وراثت
 | تنظیم وصیتنامه و اعطای وکالت قانونی |

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 
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تلفن تماس
0430 527 446

در شهر ولونگانگ
Wollongong

به يک خانم فارسی زبان
برای نگهداری 
و هم صحبتی 

با يک خانم سالمند
 2 تا 3 روز در هفته 

نيازمنديم

گزارشگر حقوق  بشر سازمان ملل متحد: اعدام افراد 
در مالءعام در ایران متوقف شود

ویژه  گزارشگر  جهانگیر،  عاصمه  گزارش  اولین 
ایران  امور  در  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
منتشر شده است. در این گزارش نسبت به موارد 
متعدد نقض حقوق بشر در ایران از جمله سطح 
و  بیان  آزادی  محدودیت  اعدام ها،  هشداردهنده 
تبعیض علیه زنان و اقلیت های دینی ابراز نگرانی 
برای  است که  آمده  این گزارش  در  است.  شده 
وضعیت  بهبود  برای  توجه  قابل  تغییر  هرگونه 
حقوق بشر در ایران الزم است که تغییرات عمیق 
شوند.  اعمال  کشور  آن  در  ساختاری  و  قانونی 
منشور  انتشار  در  ایران  اقدام دولت  این حال،  با 
اعمال  روند  در  مثبت  اقدامی  شهروندی  حقوق 

این تغییرات خوانده شده است.
ایران همواره اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده و 
می گوید این اتهام ها با قصد و انگیره های سیاسی 

مطرح می شوند.
عاصمه جهانگیر، شهریور گذشته، جایگزین احمد 
ملل  سازمان  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر  شهید، 
متحد در امور ایران شد. او در اولین گزارشی که 
ارائه  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  به 
کرده، به شرح فعالیت هایش از زمان آغاز به کار 
در این سمت پرداخته است. او در گزارش خود، 
گام هایی  برداشتن  برای  ایران  دولت  تمایل  از 

ولی  داده،  خبر  اعدام ها  تعداد  کاهش  منظور  به 
تعداد  هشداردهنده  سطح  به  نسبت  همزمان، 
نگرانی  ابراز  نوجوانان،  اعدام  جمله  از  اعدام ها 
و  فورا  تا  است  خواسته  ایران  دولت  از  و  کرده 
علیه  اعدام  مجازات  اعمال  شرط  و  قید  بدون 
پیش  در  روندی جامع  و  را ممنوع کند  کودکان 
بگیرد تا تمام حکم های اعدام افرادی که در زمان 
وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند، بررسی شوند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در 
امور ایران خواهان توقف اعدام افراد در مالءعام 
نیز شده است. عاصمه جهانگیر در اولین گزارش 
نوشته  ایران  در  بشر  درباره وضعیت حقوق  خود 
است که آزار، دستگیری و بازداشت گسترده افراد 
فعالیت هایشان  یا  نظرات  آزادانه  طرح  دلیل  به 
می دهد  نشان  بشر،  حقوق  از  دفاع  راستای  در 
شدید  کنترل  به  همچنان  ایران  مقامات  که 
فضای  توجه  قابل  کردن  محدود  و  شهروندان 

دموکراتیک ادامه می دهند.
در این گزارش آمده است: آزادی عقیده و آزادی 
بیان، شروطی ضروری برای رشد کامل هر فرد و 
همزمان، شروطی حیاتی برای یک جامعه است. 
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد از دولت ایران 
خواسته است تا ضمن تضمین آزادی مطبوعات و 

رسانه ها، تمام افرادی را که به دلیل طرح نظر و 
عقیده شان زندانی شده اند، آزاد کند.

مطلق  ممنوعیت  بر  تاکید  با  جهانگیر  عاصمه 
شکنجه و دیگر گونه های بدرفتاری با مجرمان، 
همچون  مجازات هایی  وجود  که  است  نوشته 
سنگسار  و  بدن  عضو  قطع  کردن،  کور  شالق، 
افراد در قانون جزایی ایران ناقض این ممنوعیت 
نهادهای  وجود  به  نسبت  گزارش  این  در  است. 
تصمیم گیر مختلف قضایی در ایران ابراز نگرانی 
زمینه  در  کارگروهی  فعالیت  به  اشاره  با  و  شده 
بازداشت خودسرانه در ایران، بر ضرورت پیگیری 
توصیه این کارگروه برای لغو دادگاه های انقالب 

و دادگاه های مذهبی تاکید شده است.
از  استقبال  با  جهانگیر  عاصمه  گــزارش  در 
دادرسی  آیین  و  جزا  قانون  در  که  اصالحاتی 
این  است:  آمده  شده،  اعمال  ایران  در  کیفری 
اصالحات هنوز به حمایت و حفاظت الزم برای 
خودسرانه ای  بازداشت های  و  دستگیری  توقف 
که در این گزارش به تعدادی از آنها اشاره شده، 
پیشرفت محدود  به  او نسبت  منجر نشده است. 
هم  دختران  و  زنان  علیه  تبعیض  رفع  در  دولت 
تمام  لغو  و  نگرانی کرده و خواهان اصالح  ابراز 
شده  دختران  و  زنان  علیه  تبعیض آمیز  قوانین 

شده  خواسته  ایران  دولت  از  همچنین  او  است. 
است تا از تصویب قوانین و مقرراتی که ممکن 

است زنان را محدود کنند، خودداری کند.
در این گزارش با تاکید بر آزادی افراد در انتخاب 
مذهب آمده است که وضعیت اقلیت های رسمی 
شدت  به  همچنان  ایران  در  دینی  غیررسمی  و 
به  همچنان  بهایی  افراد  و  است  نگران کننده 
گونه ای سازمان یافته مورد تبعیض قرار می گیرند.

به  آغاز  زمان  از  که  است  آمده  گزارش  این  در 
کار خانم جهانگیر، ایرانی های زیادی از داخل و 
خارج از ایران با او تماس گرفته اند و او به شدت 
نگران میزان ترس و وحشت این افراد از ارتباط 
با او بوده است؛ اغلب این افراد نگران بودند که 
در پی تماس آنها با گزارشگر ویژه سازمان ملل 
متحد، بستگانشان در ایران مورد آزار قرار بگیرند.

از  تعدادی  که  است  نوشته  جهانگیر  عاصمه 
موضوعات مهم در این گزارش مطرح نشده اند، 
و  عمومی  مجمع  به  آتی  گزارش های  در  ولی 
آنها  به  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
پرداخته خواهد شد. گزارش پیشین گزارشگر ویژه 
حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در 
اکتبر سال ۲۰۱۶ )حدود پنج ماه پیش( ارائه شده 

بود.
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CO Phone: 02 9283 3065
admin@weighbridgelawyers.com.au

IMMIGRATION LAW
DEBT RECOVERY
PROPERTY
CRIMINAL LAW
FAMILYLAW
COMMERCIAL
GENERAL LITIGATION
PERSONAL INJURY
WORKERS COMPENSATION

 0405 066 779
 0451 110 982

Over 20 years of experience 
in migration services

مهاجرت
دريافت بدهی

امالک
امور جنايی

خانواده
امور قضايی

صدمات بدنی
خسارات ناشی از کار

لطفًا با مشاور فارسی زبان آقای حامد تماس بگیرید

Postal Address: P.O. Box A1035, Sydney South NSW 1235
Business Address: Suite 301B, Level 3, 61-63 Market St, Sydney, NSW 2000

توقیف  برای  آمریکا  تالش  ایران  مرکزی  بانک 
دارایی های این کشور در لوکزامبورگ را خالف 
اجرایی  قابلیت  و  دانسته  بین المللی  معاهده های 

آن را رد کرده است.
)ایسنا(،  ایران  دانشجویان  به گزارش خبرگزاری 
اردشیر فریدونی، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی 
ایران، گفته است: این موضوع به هیچ وجه اتفاق 
قبل  ماه ها  به  مربوط  آن  خبر  و  نیست  جدیدی 
است که با هدف جوسازی علیه جمهوری اسالمی 
ایران، به تازگی در روزنامه نیویورک تایمز منتشر 

شده است.
دیروز  آمریکا،  چاپ  نیویورک تایمز،  روزنامه 
دوشنبه ۱۶ اسفند )۶ مارس( به نقل از منابع آگاه 

گزارش کرده بود که یک قاضی در لوکزامبورگ 
بدون سروصدا حکم توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دالر از دارایی های ایران در اروپا را صادر 

کرده است.
از  تعدادی  خانواده  شکایت  پی  در  حکم  این 
 ۲۰۰۱ سال  در  سپتامبر   ۱۱ حمالت  قربانیان 

میالدی صادر شده است.
این افراد، قاضی فدرال نیویورک را متقاعد کرده 
اعضای  تردد  تسهیل  دلیل  به  ایران  که  بودند 
گروه  این  به  کشور  این  خاک  از  القاعده  گروه 

کمک کرده است.
مدیرکل حقوقی بانک مرکزی ایران گفته است: 
رأی  و  تکمیل  بررسی ها  این  که  زمانی  تا  قطعا 

کشور  در  ایران  دارایی های  نشود،  صادر  دادگاه 
لوکزامبورگ، قابل تعرض و یا برداشت نیست.

خارجه  امور  وزیر  معاون  روانچی،  تخت  مجید 
پرداخت  برای  آمریکایی  وکالی  تالش  ایران، 
دارایی های  محل  از  قربانیان  خانواده  به  غرامت 
و گفته  بی مبنا« خوانده  و  را »غیرعادالنه  ایران 
است که این پرونده به قبل از توافق اتمی ایران 

با قدرت های بزرگ جهانی برمی گردد.
امور  وزیر  معاون  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  االن  مبلغ  »این  است:  گفته  ایران  خارجه 
روز  چند  در  جدیدی  تحول  هیچ  و  اروپاست 
اخیر رخ نداده و وکالی بانک مرکزی با وکالی 
انجام  حال  در  و  تماس  در  لوکزامبورگ  شرکت 

مشورت های الزم هستند که بتوانیم به این پول 
دسترسی پیدا کنیم.«

تایید  آمریکا  عالی  دیوان  پیش  سال  یک  حدود 
کرد که دادگاه های آمریکا می توانند در رسیدگی 
از  تروریستی،  جرایم  قربانیان  دادخواهی  به 
دارایی  های بلوکه شده ایران برای پرداخت غرامت 

استفاده کنند.
 ۲۴۱ بستگان  از  گروهی  شکایت  به  حکم  این 
میالدی   ۱۹۸۳ سال  که  آمریکایی  تفنگدار 
شدند،  کشته  بیروت  در  مقرشان  انفجار  پی  در 
برمی گشت. در سال ۲۰۰۷ میالدی، دادگاهی در 
به خانواده های  را محکوم کرد که  ایران  آمریکا 

قربانیان آن بمب گذاری غرامت بپردازد.

بانک مرکزی ایران توقیف دارایی های این کشور 
در لوکزامبورگ را خالف معاهده های بین المللی خواند

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس 
روحانی  حسن  از  درخواست  با  رهبری،  خبرگان 
رئیس جمهور برای گزارش دهی در مورد میزان 
تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اگر کارهایی شده 
بگویید تا مردم خوشحال شوند، اگر نشده از مردم 
عذرخواهی کنید و بگویید چرا کاری نشده است.

 ۱۷ شنبه  سه  امروز  را  سخنان  این  جنتی  آقای 
اسفند، در دومین نشست ساالنه مجلس خبرگان 
و  کرد  بیان  روحانی  آقای  حضور  در  و  رهبری 
که  است  این  ما  درماندگی های  از  یکی  افزود: 
اقتصاد  از  منظور  نمی دهیم.  گزارش  مردم  به 
ایران،  حکومتی  مسئوالن  اظهارات  در  مقاومتی 
اقتصادی است که به کشورهای دیگر وابستگی 
های  تحریم  مقابل  در  بتواند  و  باشد  نداشته 

جنتی،  احمد  سخنان  کند.  مقاومت  احتمالی 
دهد  می  نشان  رهبری  خبرگان  مجلس  رییس 
او  طلب  اصالح  طرفداران  و  روحانی  حسن  که 
بر آشتی ملی  تنها تحقق خواسته خود مبنی  نه 
باید خود  بلکه  بینند،  از دست می  اکنون دور  را 
ریاست  انتخابات  در  دشوار  روزهایی  برای  را 
با  جنتی،  آقای  کنند.  آماده  رو  پیش  جمهوری 
اشاره به مشکالت اقتصادی کشور، در جلسه ای 
که حسن روحانی نیز به عنوان یکی از اعضا در 
آنجا حضور داشت، خواستار عذرخواهی او شد و 
تاکید کرد که رییس جمهوری باید توضیح دهد 
که چرا در زمینه اقتصاد مقاومتی و حل و فصل 
جنتی  آقای  است.  نکرده  کاری  مردم  مشکالت 
که سخنانش مواضع طیف تندرو نزدیک به آیت 

اهلل علی خامنه ای قلمداد می شود، همچنین خدا 
را شکر گفته که رهبر جمهوری اسالمی قاطعانه 
به پیشنهاد آشتی ملی مطرح شده از سوی محمد 
به  جنتی،  آقای  است.  داده  رد  جواب  خاتمی 
تمایل  را  ملی  آشتی  درخواست  معنای  صراحت 
به عرصه  بازگشت  برای  و اصرار اصالح طلبان 
مدیریتی  های  سمت  گرفتن  دست  به  و  قدرت 
دانسته و گفته است:«مدتی برخی مملکت را به 
آشوب کشیدند خدا خواست سر جایشان نشستند 
بیکار  ولی  کردند  از صحنه طرد  را  آنها  مردم  و 
هست  اسالمی  نظام  در  مواردی  االن  نشستند. 
و می بینید چطور  دارند  فتنه گرها پست هایی  که 
با جوانان ما برخورد می کنند. اینها آشتی ملی را 
مطرح می کنند یعنی چه؟ یعنی ما هر بالیی سر 
بپذیرید ما می خواهیم  را  امروز ما  مردم آوردیم، 

برای پست های مدیریتی اقدام کنیم.«
نشان  دیگر  بار  سرسختانه  گیری  موضع  این 
در  را  باال  دست  اکنون  که  طیفی  که  دهد  می 
جمهوری اسالمی دارد تا چه اندازه در برابر جناح 
حتی  این  در  و  است  ناپذیر  انعطاف  خود  رقیب 
آماده است عرصه را بر رییس جمهوری که تنها 
از حمایت اصالح طلبان برخوردار و خود متعلق به 
آنان محسوب نمی شود، تنگ تر از گذشته کند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای جنتی در ادامه 
با انتقاد از »مشکالت سیاسی و فرهنگی کشور« 
این ها  و »بیکاری« گفت: »چه کسی در مقابل 
جای  سر  هم  ما  سیاسی  مسائل  است؟  مسئول 

خودش است، مساله فتنه سر جایش است.«
رئیس مجلس خبرگان با تاکید بر اینکه »مساله 
این مساله دوم است  نباید سبک گرفت  را  فتنه 
خاموش  »فتنه...  افزود:  نباشد«  اول  اگر  حتی 

نشده حتی عده ای دوباره به دنبال آن هستند.«
محافظه کاران حاکم در ایران، اعتراضات صورت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  به  گرفته 
جنتی هشدار  احمد  نامند.  می  »فتنه«  را   ۱۳۸۸
که  اسالمی هست  نظام  در  مواردی  داد: »االن 
فتنه گرها پست هایی دارند.« وی همچنین خطاب 
به اعضای مجلس خبرگان رهبری، که بسیاری 
ایران  مختلف  شهرهای  جمعه  امامان  آنها  از 
هستند، گفت: »شما تریبون های زیادی در نماز 
جمعه در اختیار دارید، مردم به شما رای داده اند، 
باید آنان را روشن کنید که مساله فتنه چیست.«

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، که عمدتا از 
پی  در  هستند،  کار  محافظه  به شدت  روحانیون 
یافته  راه  این مجلس  به  اسفند ۱۳۹۴  انتخابات 
اند. در انتخابات سال پیش خبرگان، احمد جنتی 
به عنوان آخرین و حسن روحانی به عنوان اولین 

نماینده پایتخت به این مجلس رفتند.
از سخنرانی خود  دیگری  در بخش  جنتی  آقای 
این  نمایندگان  از  رهبری،  خبرگان  مجلس  در 
ریاست  انتخابات  دو  »مراقب«  خواست  مجلس 
جمهوری و شوراها که در ۲۹ اردیبهشت برگزار 
انتقاد  با  نگهبان  شورای  دبیر  باشند.  شد  خواهد 
گفت:  شوراها  انتخابات  بر  »نظارت«  فقدان  از 
مصیبت  واقعا  روستا  و  شهر  شورای  »انتخابات 
است چون حساب و کتابی ندارد، مشخص نیست 

صالحیت افراد چگونه تعیین می شود.«
تنها  شوراها  انتخابات  ــران،  ای قوانین  طبق 
انتخاباتی است که نظارت بر آن بر عهده شورای 
کاندیداهای  صالحیت  تایید  نیست.  نگهبان 
اکنون، حامیان  است که هم  با مجلس  شوراها، 

دولت روحانی در آن در اکثریت هستند.

احمد جنتی خطاب به حسن روحانی: اگر اقتصاد مقاومتی محقق نشده عذرخواهی کنید
برج میالد قرار بود نماد تهران توسعه یافته باشد، 
که نیست. البته بستگی دارد توسعه را چه تعریف 
روز  هر  سال ها  که  من  مثل  یکی  برای  کنیم. 
صبح از کنار این برج بلند می گذشت، برج میالد 
نمادی بود کج و ماوج که از همان خشت اول کج 
تعریف و تصویرش کردند، کج پایه اش را ریختند 

و کج باال کشیدندش.
برجی که به جای آنکه نشانه شکوه تهران مدرن 
هوا  کیفیت  سنجش  دستگاه  عینی ترین  باشد، 
شهر  عجیب ترین  در  ما  هوای  و  حال  که  است 

جهان می سنجد.
از غرب به شرق اگر برج میالد، پیش از بزرگراه 
حتما  اگرنه  بود،  که  بود  رویت  قابل  امام  یادگار 
یک پای ماجرا لنگ می زد . یا از شرق به غرب، 
و  داشت  زیادی  اهمیت  شیخ بهایی  دید  میدان 
هنوز هم دارد. برای رهگذرانی که حال و هوای 
روزشان را با عیار زیارت چندمین ساختمان بلند 
نه  برج  منظره  می سنجند،  و  سنجیده  خاورمیانه 
فقط کیفیت هوا را که کیفیت حال و هوا را بازگو 

می کند.
آلودگی فراتر از نفس، برای روح و روان آدمی هم 
مضر زیان بار است. حال و احوال درونی را به هم 

می ریزد و آدم را بیمار می کند.
نمی دانم حتما مبنای علمی و پزشکی دارد، اما به 
آلوده غم  روزهای  دریافته ام که  تجربه شخصی 

بار است و یاس آور. آدم را افسرده می کند.
باد می دهد و سایه سنگین نگرانی و  به  را  امید 
ناامیدی را، و دل کندن و بریدن را، در گسترده 
شهر پهن می کند که ما آزموده ایم در این شهر 
ورطه  این  از  باید  کشید  بیرون  خویش/  بخش 

رخت خویش.
بارها از خود پرسیدم و دیدم که دیگران می پرسند 

ما اینجا چه می کنیم؟ مگر ارزش آن همه چیزی 
که صبح تا شب در این شهر به دست می آوریم 
ذرات  که  جان مان  بهای  از  بیش  است؟  چقدر 
می کنند؟  نقدش  لحظه  به  لحظه  آلودگی  معلق 
چه کسی مجبورمان کرده  با این وضع روزهایمان 
را این طور به شب برسانیم؟ که چه؟ هیچ کس 
نمی داند. من نگارنده، حدود دو سال پیش غرق 
پشیمان  کردم.  ترک  را  تهران  سوال ها  این  در 
نیستم، اما دلم به شدت برای شهرم تنگ است؛ 

حتی برای روزهای شلوغ و آلوده و افسرده  اش.
آلودگی هوا غم انگیز

آلودگی هوای تهران غم انگیز است. مال اصفهان 
و اراک هم همین طور. مال اهواز از همه بدتر.

اما انگار کسی حواسش نیست.
زندگی.  و  کار  به  مشغول  مشغولند.  همه سخت 
مشغول به آلوده کردن هوا. همه در این وضعیت 

شراکت دارند.
حتی  یا  ماشین  با  می کنند،  زیاد  را  ترافیک  بار 
اتوبوس و مترو و تاکسی این ور و آن ور می روند.

و  شیراز  و  اصفهان  و  تهران  نیست  حواس شان 
تبریز و مشهد و اهواز، بیش از ظرفیت طبیعی و 

جغرافیایی شان انباشته از آدم اند.
خطرناک  وضعیت  این  که  نیست  حواس شان 
است. ماشین ها در خیابان، ظاهرا حرکت می کنند. 
حیف آن هم انرژی انگار که سرعت حرکت در 
شهرهای ایران چیزی نزدیک صفر مطلق است.

و  متری   ۶ یا  متری   ۴ نمی کند  فرقی  کوچه ها، 
۱۲ متری، تا جا داشته ساخته اند و تا جا هست 
می سازند و شهر را از این چه هستند بی قاعده تر 

و شلوغ تر و آلوده تر می کنند.
بی اعتنا به اینکه از زمین و از هوا کیفیت زندگی 

روز به روز کمتر و کمتر می شوند.

تفالی به برج میالد
همه خیال می کنند تنهایی نگران و افسرده اند و 
بقیه حواس شان نیست،غافل از اینکه همه در این 

احساس ناخوشایند مشترکند.
فرقی  می گذرند،  همت  یا  حکیم  از  وقتی  همه 
نمی کند مسیرشان به سوی غرب باشد یا شرق، 
غرق در افکار پریشان روزمره خویش به درازترین 
ببینند  تا  می زنند  تفال  ایران  تمدن  تاریخ  برج 
یا کورسوی  است  افسردگی  نوبت  باز هم  امروز 
را  ناگهان چهره شهر  که  امیدی  امیدی هست؛ 
را  سیاه  سراسر  تهران  که  انگار  می کند.  عوض 
تارش  و  تیره  آینده  و  باشند  کرده  سپید  یکسره 
زنده  بود  مرده  آنچه  همه  ناگهان  درخشان.  را 
می شود و در تفریط ناامیدی، امیدی افراطی سر 

بلند می کند.
روزهای درخشان و تاریخی شهرمان را در ذهن 
مرور کنیم. همه آفتابی بوده اند و صاف. چنانکه 
از هر کجای شهر، منظره صاف کوهستان البرز، 
نزدیک و آشکار است. حتی بچه برج های هفت، 
چشم انداز  این  نتوانسته اند  هم  طبقه  هشت 

بی نظیر را کور کنند.
تهران

نه تهران آلوده ترین شهر جهان است و نه بدترین 
آنها. و بی تردید جزو بهترین ها هم نیست.

اما عجیب ترین آنها است. شهری دمدمی مزاج که 
با یک غوره سردی می کند، با یک مویز گرمش 

می شود.
ــوده اش  آل ــای  روزه که  است  شهری  تهران 
اما روزهای صاف و  مطلقا غم انگیزند و جانکاه، 
آفتابی اش مملو از امید و شوق به زندگی. کاش 
آلودگی ها و افسردگی هایش کمتر شوند وروزهای 

امید و اشتیاق بیشتر.

تهران سیاه، تهران سپید

برکناری اش  خبر  گذشته  روز  ایوبی  حالی که  در 
کرده  تکذیب  را  سینمایی  سازمان  ریاست  از 
شورای  جلسه  اولین  مارس   ۷ روز  صبح  بود، 
مدیران سازمان سینمایی با حضور ریاست جدید 

محمدمهدی حیدریان برپا شد.
در  نیز  این  از  پیش  حیدریان  محمد مهدی 
امور  معاونت  مسجدجامعی،  احمد  وزارت  دوران 
سینمایی را به عهده داشت و در سال های وزارت 
محمدخاتمی و علی الریجانی به عنوان مدیرکل 
اداره نظارت و ارزشیابی وزارت ارشاد فعالیت کرد.

حیدریان قبل از انتصاب به مقام ریاست سازمان 
سینمایی، مسئولیت مشاوره رضا صالحی امیری 

وزیرارشاد را به عهده داشت.
شش ماه مانده به پایان کار دولت یازدهم، شایعه 
استعفای حجت اهلل ایوبی از سوی خبرگزاری های 

داخلی انتشار یافت.
ایوبی در گفت و گویی با فارس شایعات را رد کرده 
و گفته بود، با جدیت پیگیر انجام امور سینمایی 

است و در دفترش مشغول به کار است.
عنوان کردند که  اما  برخی سایت های سینمایی 
رضا  تصمیم  با  و  نشده  استعفا  به  حاضر  وی 

صالحی امیری وزیر ارشاد برکنار شده است.

در نهایت اما حکم انتصاب محمدمهدی حیدریان 
به عنوان رئیس جدید سازمان سینمایی از سوی 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شد.
سینمایی  امور  سازمان  بر  ایوبی  ریاست  دوران 
رفتن  و  روحانی  دولت  آمدن  کار  روی  از  پس 
سینماگران  خوشحالی  با  شمقدری  جواد  محمد 
مانند  مثبتی  اتفاقات  دوران  این  در  شد.  روبرو 
بازگشایی خانه سینما، تشکیل گروه سینمایی هنر 
و تجربه و اکران فیلم های توقیفی همچون قصه 
های رخشان بنی اعتماد رخ داد. اما در ادامه و با 
فشار مراجع غیر سینمایی و توقیف فیلم های خانه 
پدری، عصبانی نیستم، کاناپه و رستاخیز مدیریت 

او نیز با انتقاد سینماگران روبرو شد.
با این که دوران مدیریت سه سال و نیمه ایوبی 
ولی  بود  همراه  بسیاری  حواشی  و  چالش ها  با 
و  فیلم فجر  برگزاری جشنواره  سی و پنجم  نحوه 
انتقادات بی سابقه به انتخاب و داوری این دوره، 
مدیریت وی را بیش از پیش با بحران مواجه کرد.

فشار  و  زیردست  مدیران  برخی  با  اختالف نظر 
برنامه  هفت، در دوران جشنواره  با  صدا و سیما 
فیلم فجر به حدی رسید که کمیسیون فرهنگی 
مجلس را نیز محق به دخالت در امور سینما کرد 

و ایوبی و محمد حیدری دبیر جشنواره فیلم فجر 
را برای پاسخگویی فراخواند.

حجت اهلل ایوبی از ریاست سازمان 
سینمایی برکنار شد

علی رنجی پور
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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

ارائه تسهیالت جهت اخذ ویزا

+98 21 88471400 | 88471404 | 88471412
www.guide4visa.com
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کشورهای استرالیا، آمریکا، انگلستان، کانادا و حوزه اروپا
ویژه مدیران، تجار، متخصصین 
دانشجویان و وابستگان آن ها

است  کرده  اعالم  آمریکا  دادگستری  وزارت 
مخابراتی  شرکت های  از  زدتی ایی،  شرکت  که 
بزرگ چین، پذیرفته است که تحریم های آمریکا 
علیه ایران را زیر پا گذاشته و به همین دلیل به 
پرداخت بیش از یک میلیارد دالر جریمه محکوم 

شده است.
مسئوالن این شرکت چینی متهم شده اند که به 
گونه ای غیرقانونی، تجهیزات مخابراتی حساسی 
را که در آمریکا ساخته شده بود، به ایران منتقل 

کرده اند و در این روند، نه تنها قوانین صادراتی 
آمریکا را زیر پا گذاشته اند، بلکه در روند تحقیقات 
حتی  و  گفته اند  دروغ  آمریکایی  مقامات  به 
تحقیقاتی را که در داخل شرکت درباره اقدامات 

غیرقانونی آنها در جریان بود، منحرف کرده اند.
تحقیقات مربوط به تخلف شرکت چینی زدتی ایی 

برای پنج سال در جریان بوده است. 
براساس آنچه از این پرونده قضایی منتشر شده، 
این شرکت تجهیزاتی را که فروش و انتقال آنها 

به ایران ممنوع بود، طی دوره ای شش ساله تهیه 
رسانده  ایران  در  خود  مشتری های  دست  به  و 
است، در حالی که مسئوالن شرکت می دانستند 

که این کار ناقض تحریم های ایران است.
شرکت چینی در دادگاه گفت که خود را گناهکار 
تحریم های  نقض  دلیل  به  شرکت  این  می داند. 
آمریکا علیه ایران به پرداخت ۸۹۲ میلیون دالر 
جریمه شده و پذیرفته است که در صورت رعایت 
نکردن شرایطی که بر سر آنها با مقامات قضایی 

آمریکا توافق کرده است ۳۰۰ میلیون دالر دیگر 
هم بپردازد. 

بخش دوم جریمه )۳۰۰ میلیون دالر( برای یک 
دوره هفت ساله معلق خواهد بود.

داده  هشدار  آمریکا،  بازرگانی  وزیر  راس،  ویلبر 
اقتصادی  تحریم های  که  شرکت هایی  که  است 
آمریکا را زیرپا می گذارند، بدون مجازات نخواهند 

ماند.

شرکت چینی ناقض تحریم های آمریکا علیه ایران، بیش از یک میلیارد دالر جریمه شد

داده  پیشنهاد  امور خارجه چین،  وزیر  ئی،  وانگ 
مشترک  نظامی  مانور  توقف  ازای  در  که  است 
آزمایش های  شمالی  کره  آمریکا،  و  جنوبی  کره 
در  تعلیق  حالت  به  را  خود  هسته ای  و  موشکی 

بیاورد.
این مقام چینی می گوید چنین تحولی می تواند 
گام نخست به سوی باز گرداندن طرفین به پای 

میز مذاکره باشد.
وانگ ئی درباره احتمال درگیری دو کره هشدار 
شباهت  قطار  دو  به  طرفین  است:  گفته  و  داده 
حال  در  هم  سوی  به  زیاد  سرعت  با  که  دارند 
حرکت هستند و هیچ یک آماده نیست که توقف 
کند. وی افزود: سوال این است که آیا دو طرف 
هستند؟  شاخ  به  شاخ  برخورد  یک  آماده  واقعا 
و  بزنیم  را  خطر  چراغ  که  است  این  ما  اولویت 

ترمز هر دو قطار را بکشیم.

روز سه شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد با 
صدور بیانیه ای اقدام اخیر کره شمالی در پرتاب 
چند موشک به طرف دریای ژاپن را قویا محکوم 

کرد.
درباره  شد  تصویب  آرا  اتفاق  به  که  بیانیه  این 
رفتار به طور فزاینده بی ثبات کننده حکومت کره 

شمالی ابراز نگرانی جدی کرد.
هرچند متن بیانیه توسط آمریکا تهیه شد، چین 
درباره  آمریکا  و  چین  کرد.  حمایت  آن  از  نیز 
کره  خاک  در  تاد  موشکی  دفاع  سامانه  استقرار 

جنوبی اختالفات جدی دارند.
ارتش آمریکا روز دوشنبه این هفته اعالم کرد که 
تهدیدهای  با  مقابله  برای  را  تاد  سامانه  استقرار 
این  برنامه استقرار  کره شمالی آغاز کرده است. 
سامانه نه فقط باعث خشم حکومت کره شمالی 
منطقه  و  جنوبی  کره  در  بعضی  همچنین  بلکه 

شده است. چین این اقدام را تعدی قدرت نظامی 
آمریکا می داند و بسیاری در کره جنوبی معتقدند 
که به طور بالقوه باعث جلب حمالت و به خطر 
آن  استقرار  نقاط  اطراف  در  مردم  جان  انداختن 

خواهد شد.
فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام دوشنبه گفت 
صحت  موید  شمالی  کره  تازه  آزمایش های  که 
تصمیم سال گذشته ائتالف ما برای استقرار تاد 

در کره جنوبی است.
دریاساالر هری هریس فرمانده این مرکز گفت: 
ما قاطعانه به تعهدات ائتالف به کره جنوبی عمل 
می کنیم و آماده دفاع از خود، سرزمین آمریکا، و 

متحدان خود هستیم.
پیونگ یانگ جمعه پیش تهدید کرده بود که در 
جنوبی  کره  و  آمریکا  مشترک  مانور  به  واکنش 

موشک شلیک خواهد کرد.

این مانور که هر سال برگزار می شود باعث خشم 
چینی  مقدمه  را  آن  چون  شود  می  شمالی  کره 

برای حمله ای از کره جنوبی می داند.
ریاست  دوره  در  تاد  سامانه  استقرار  برنامه 
جمهوری باراک اوباما مورد توافق قرار گرفته بود. 
آمریکا حدود ۲۴ هزار نظامی در کره جنوبی دارد. 
 Terminal High Altitude( سیستم تاد

Area Defense System( چیست؟
موشک های کوتاه و میان برد را در مرحله نهایی 

پیش از رسیدن به هدف ساقط می کند.
کالهک  که  کند  می  استفاده  فناوری  یک  از 

جنگی را در هوا نابود می کند.
بردی ۲۰۰ کیلومتری دارد و می تواند به ارتفاع 
۱۵۰ کیلومتری برسد. آمریکا قبال آن را در گوام 
بالقوه  و هاوایی به عنوان تدبیری علیه حمالت 

کره شمالی نصب کرده.

پیشنهاد چین برای کاهش تنش بین دو کره

ایران  شهید  بنیاد  رییس  شهیدی،  محمدعلی 
می گوید تعداد کسانی که به گفته او برای دفاع 
 ۲۱۰۰ به  داده اند  دست  از  را  خود  جان  حرم  از 
سیاسی  ادبیات  در  حرم  مدافع  است.  رسیده  نفر 
حکومت ایران به نیروهای شبه نظامی غیرسوری 
گفته می شود که توسط ایران سازماندهی شده و 

عمدتا در جنگ نیابتی سوریه شرکت دارند.
و  پاسداران  سپاه  نیروهای  را  افراد  این  بیشتر 
شده های  کشته  اکثر  و  می دهند  تشکیل  بسیج 

ایران نیز از این دو نهاد نظامی بوده اند.
شهید  بنیاد  رئیس  ایران،  رسانه های  گزارش  به 
حرم  مدافع  شهید   ۲۱۰۰ هم اکنون  است:  گفته 

داریم که راه شهدا همچنان مفتوح است.

آقای شهیدی جزئیاتی درباره ملیت کشته شدگان 
ارائه نکرده است اما دیروز دوشنبه ۱۶ اسفند )۶ 
بعدا آن  مارس( خبرگزاری تسنیم در خبری که 
عابدی مقدم،  عابدین  از  نقل  به  کرد  حذف  را 
خراسان رضوی  استان  شهید  بنیاد  مدیرکل 
پیشنهاد  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  بود:  گفته 
استان  در  ولی فقیه  نماینده  علم الهدی،  آیت اهلل 
اتباع  به  تابعیت  اعطاء  بر  مبنی  خراسان رضوی 
مصوبه ای  و  کردند  موافقت  حرم  مدافع  خارجی 
احراز  برای  کارگروهی  استان ها  در  تا  گذاشتند 
هویت و اعطاء تابعیت به این افراد تشکیل شود.

با  البته  ایران  ملی  امنیت  شورای  دبیرخانه  اما 
صدور اطالعیه ای خبر مربوط به اعطای تابعیت 

به بستگان درجه یک اتباع خارجی مدافع حرم را 
غیردقیق خواند و این گزارش را تأیید نکرد. کمتر 
مصوبه ای  در  ایران  مجلس  پیش  سال  یک  از 
دولت را مجاز به اعطای تابعیت ایرانی به خانواده 

اتباع خارجی مدافع حرم کرد.
به  است  مجاز  دولت  بود:  آمده  مصوبه  این  در 
دارای  شهدای  والدین  و  فرزندان  همسران، 
هشت  در  که  )غیرایرانی(  خارجی  تابعیت 
راستای  در  آن  از  بعد  یا  مقدس  دفاع  سال 
ذیصالح،  مراجع  سوی  از  محوله  مأموریت های 
از  پس  سال  یک  حداکثر  رسیده اند  شهادت  به 

تقاضای تابعیت، تابعیت ایرانی اعطاء کند.
حدود یک ماه پیش هم بنیاد شهید اعالم کرد که 

بیش از هزار نفر از خانواده های نیروهای ایرانی 
که در جنگ سوریه کشته اند، تحت پوشش این 

بنیاد در آمده اند.
در سال های اخیر عالوه بر صدها ایرانی که در 
سوریه کشته شده اند، ده ها مهاجر ساکن ایران نیز 
در نبرد کنار نیروهای وفادار به بشار اسد کشته 

شده اند.
اتباع  اما  بوده اند،  افغانستان  اهل  آنها  اغلب 

کشورهای دیگر هم در میان آنها بوده است.
اروپا  به  را  خود  که  افغان  پناهجویان  از  بعضی 
آنها در مقابل حضور در  به  رسانده اند، می گویند 
جنگ، وعده اجازه اقامت دائم در ایران و حقوق 

باال داده شده بود.

بنیاد شهید: ۲۱۰۰ مدافع حرم کشته شده اند

فالوده و بستنی شیراز

انواع شیرینی 
مخصوص عید را
از بستنی شیراز 

تهیه نمائید

195 Merrylands Rd
Merrylands

Ph: 0481 141 990

Shiraz Ice cream

انواع شیرینی تر و خشک
انواع آبمیوه و بستنی

فالوده شیرازی
معجون و آب هویج و بستنی
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تحلیف  مراسم  از  ماه  یک  از  بیش  گذشت  با 
جدید  رئیس جمهوری  به عنوان  ترامپ  دونالد 
است  واضح  کامال  دیگر  اکنون  متحده،  ایاالت 
او  ریاست جمهوری  دوران  از  خیری  هیچ  که 
می رسد  نظر  به  متأسفانه  شد.  نخواهد  حاصل 
بوده اند،  بدبین ها  همان  حقیقی  واقع بین های 
پیش  وخامتی  همان  به  درست  اوضاع  چراکه 

می رود که آنان پیش بینی کرده بودند.
بدترین سناریوها امروز اصلی ترین  آنها هستند و 
به  واهی  امید  هرگونه  باید  به همین دلیل  درست 
این را که الزامات ریاست جمهوری یا واقعیت های 
ناگزیر  را  ترامپ  شخص  اقتصادی،  و  سیاسی 
و  داخلی  سیاست  ضوابط  و  قواعد  از  پیروی  از 

خارجی کند، به کناری نهاد.
واقع گرایی مستلزم پذیرش این حقیقت است که 
متحده  ایاالت  رئیس جمهور  چهل و پنجمین  اگر 
مجبور شود بین التزام به قانون اساسی آن کشور 
سایه  در  او  اختیارات  محدودسازی  متضمن  که 
انتخاب  را  یا فروپاشی آن یکی  تفکیک قواست 
کند، به احتمال زیاد گزینه آخر را برخواهد گزید. 
واقعیت آن است که دولت ترامپ سر آن دارد تا 
از تغییر رژیم در واشنگتن اکتفا  به چیزی کمتر 

نکند.
دیر یا زود، اصطکاک بین نهاد ریاست جمهوری 
و نظام مبتنی بر قانون اساسی به بحرانی وخیم 
خواهد انجامید که ارکان ایاالت متحده را عمیقا 
به لرزه درآورده و بازشناسی سیاسی آن را عمال 
غیرممکن خواهد کرد. حمالت مستمر ترامپ به 
ضروری ترین  که  مطبوعات  و  قضائی  دستگاه 

نهادها برای تضمین مسئولیت پذیری قوه مجریه 
اوضاع  متفاوت  تفسیر  برای  هیچ جایی  هستند، 
نظام  میدان  پیروز  اگر  حتی  نمی گذارد.  باقی 
باشد،  متحده  ایاالت  اساسی  قانون  بر  مبتنی 
ریاست جمهوری  دوران  از  حاصل  آشوب های 

ترامپ می توانند منشأ آسیب هایی دائمی باشند.
تصور کنید در صورت وقوع یک حمله تروریستی 
دوران  این  در  آن هم  متحده،  ایاالت  خاک  در 
پرآشوب و هرج ومرج، چه اتفاقی خواهد افتاد. آیا 
ایاالت متحده نیز مشابه آنچه در ترکیه شاهد آن 
هستیم، به دام اقتدارگرایی خواهد افتاد؟ هرچقدر 
هم امیدوار باشیم چنین اتفاقی رخ ندهد، باز هم 

احتمال آن بسیار جدی است.
در حوزه روابط بین الملل نیز شاید تاکنون شانس 
آن را داشته ایم که از گسست ناگهانی ائتالف ها 
مادامی  تا  اما  باشیم؛  امان  در  جاری  تعهدات  و 
که ترامپ هم چنان سر در گرو راهبرد انزواطلبانه 
و حمایتی خود تحت لوای شعار »اول، آمریکا« 
داشته باشد، این ائتالف ها و تعهدات همچنان در 

معرض خطری جدی خواهند بود.
بحران قانون اساسی در ایاالت متحده، چرخش 
سمت  به  جهانی سازی  از  کشور  آن  پارادایمی 
انزواطلبانه  حمایت گرایی و سیاست های جدید و 
نظم  در  جدی  اختاللی  متضمن  همگی  امنیتی 
جایگزین  نظمی  آنکه  بدون  هستند،  بین الملل 
ارائه دهند. حتی اگر همه چیز به خوبی پیش رود 
نیز بی ثباتی مشخصه ثابت و همیشگی وضعیت 
حاکم  قاعده  صورت،  این  غیر  در  شد؛  خواهد 

رویارویی و چه بسا منازعه نظامی خواهد بود.

رابطه ترامپ با روسیه و رئیس جمهور آن، یعنی 
نگوییم  اگر  حاال  مبهم،  نیز  پوتین  والدیمیر 
اطمینان  نبود  این  ماند.  خواهد  باقی  اسرارآمیز 
شرقی  اروپای  کشورهای  برای  مشخص  به طور 
احتمال  نمی توانند  چراکه  بود،  خواهد  آزاردهنده 
منافع شان و عقد  بر سر  ترامپ  پوتین و  سازش 
دو  به  را  اروپا  که  یالتا  توافق  مشابه  قراردادی 
حوزه نفوذ مجزا تقسیم خواهد کرد، به کلی نادیده 

انگارند.
در هر صورت، همان طور که ترامپ نظم جاری 
بود  خواهد  اروپا  این  انداخته،  لرزه  به  را  جهانی 
که باید تبعات این شوک را بر دوش بکشد. پس 
غربی  اروپای  شکوفایی  دوم،  جهانی  جنگ  از 
مدیون اتکای آنان به دو وعده بزرگ آمریکایی، 
یعنی حفاظت نظامی در برابر شوروی و تجارت 
روزافزون  تهدید  به  نظر  با  امروز  اما  بود؛  آزاد 
نمی توان  دیگر  اروپا،  قبال  در  روسیه  کین توزی 

چنین نقشی برای آمریکا قائل شد.
خودخواسته،  و  وخیم  زخم های  میان،  این  در 
اتحادیه اروپا را چنان ضعیف کرده که دیگر قادر 
شکننده  وضعیت  برای  جایگزینی  طرح ریزی  به 
و  امنیتی  سازوکارهای  اگر  نیست.  خود  کنونی 
اقتصادی اروپای پس از جنگ به بن بست برسد 
می رود،  آن  احتمال  امروز  چنان که  فروبپاشد،  یا 
مبانی ساختاری اروپای آزاد نیز سست می شود و 
در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت. در صورت 
تمامی  فراوان  احتمال  به  تحولی،  چنین  وقوع 
نگاه ها متوجه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
بود؛  خواهد  آینده  می  ماه  هفتم  در  فرانسه 

لوپن،  مارین  پیروزی  صورت  در  که  انتخاباتی 
به  می تواند  ملی،  جبهه  افراطی  راست  نامزد 
فروپاشی حوزه پولی یورو و اتحادیه اروپا بینجامد.

متحمل  اروپا  اتحادیه  اعضای  دیگر  و  فرانسه 
آسیب های شدید اقتصادی شده و احتماال بحرانی 
باخت  اما در صورت  زد؛  را کلید خواهند  جهانی 
از  موقت  به طور  ملی گرایی دست کم  موج  لوپن، 
اروپا شانس مجدد خواهد  و  بازمی ایستد  حرکت 
صورت  در  که  است  شانسی  همان  این  داشت. 
امکان نباید به هیچ عنوان از دست برود. اتحادیه 
اروپا به شدت نیازمند آن خواهد بود تا با اتکا به 
و  داخلی  تهدیدهای  از  را  نوین، خود  شیوه هایی 
به  ثبات بخشی  و ضمن  کرده  محافظت  خارجی 
حوزه یورو، اطمینان حاصل کند در مذاکرات آتی 
و عقالنیت  آرامش  بریتانیایی،  با طرف  برگزیت 

حکم فرما باشد.
بدون شک، اتحادیه اروپا باید از پذیرش هرگونه 
خواسته ای از سوی بریتانیا که تهدیدی برای ۲۷ 
عضو باقی مانده اتحادیه است؛ خودداری کند؛ اما 
مراقب  به شدت  باید  طرف  دو  مذاکره کنندگان 
روابط  به هیچ عنوان  گفت وگوها  نتایج  تا  باشند 
نامعلوم  زمانی  برای  را  اروپا  اتحادیه  و  بریتانیا 
تیره و تار نکند، چراکه تجربه نشان داده حتی پس 
از طالق نیز زندگی ادامه دارد و منافع مشترک 
همچنان سر جای خود باقی خواهند ماند، به ویژه 
خطرهای  مدیریت  شامل  اکنون  منافع  این  که 
ناشی از حضور رئیس جمهور جدید و ستیزه جوی 

آمریکا نیز می شود. 

واقع گرایی درباره ترامپ

است.  کاتولیک  مسیحیت  قلب  واتیکان 
مردانه  احتماال  و  کوچکترین،کم جمعیت ترین، 
در  فضا،  این  تغییر  برای  دنیاست.  کشور  ترین 
آستانه روز جهانی زن، شورای فرهنگی واتیکان 
نهادی جدید تأسیس کرده به نام گروه مشورتی 
زنان. یکی از اعضای این گروه ۳۷ نفره شهرزاد 

هوشمندزاده، دین پژوه ایرانی، است.
اسالمی  فقه  تهران  و  قم  در  هوشمند  شهرزاد 
خوانده و در حال حاضر استاد مطالعات اسالمی 
ساپیانزا  دانشگاه ال  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  و 
اعضای  و  او  است.  رم  گرگورین  دانشگاه  و 

و  طرح ها  است  قرار  تازه تأسیس  شورای  دیگر 
اعضای  کنند.  ارایه  واتیکان  به  تازه  تفسیرهای 
از  شده اند:  انتخاب  مختلف  عرصه های  از  گروه 
تا  هستند،  هنرمند  و  دانشگاهی  و  سیاست مدار 
و  زن اند  اغلب  روزنامه نگار.  و  راهبه  و  ورزشکار 
ایتالیایی، اما از آمریکا و شیلی و ایرلند و ترکیه 
و ایران هم هستند. بعضی حتی بی دین اند. فقط 
دو نفر از کشورهای غیرمسیحی هستند: شهرزاد 

هوشمند و یاسمین تاسکین، روزنامه نگار ترک.
رئیس  راواسی،  جان فرانکو  کاردینال  که  آن طور 
اعضا  کرده،  اعالم  واتیکان،  فرهنگی  شورای 
سه  سالی  و  می شوند  انتخاب  یک بار  سال  سه 
بار گردهم می آیند و بر مبنای تخصص شان به 

واتیکان پیشنهاد و راهنمایی می دهند.
خانم هوشمند معتقد است تأسیس گروه مشورتی 
زنان ابتکاری انقالبی است. او می گوید: فرهنگ 
مثل خونی است در رگ هر جامعه انسانی، و زنان 

به طور طبیعی بخشی از این فرهنگ اند.
ادیان  خانم هوشمند سال ها در عرصه گفتگوی 
فعال بوده و عضو شورای اسالم در وزارت کشور 

انجمن  مشترک  ریاست  همچنین  است  ایتالیا 
»مذاهب برای صلح« را بر عهده دارد.

این سمت ها کسب  به تجربه ای که در  با توجه 
زنان  تازه تأسیس  شورای  است  معتقد  کرده، 
می گوید:  بود.  نخواهد  نمایشی  و  فرمایشی 
از ما خواسته هم در طراحی  »کاردینال راواسی 

هم در پیاده کردن طرح ها مداخله کنیم. »
او به بیتی از فردوسی اشاره می کند که می گوید 
اگر کارهای جهان به دست زنان سپرده می شد، 
جنگ پیش نمی آمد. بعد اضافه می کند: »حضور 
ما )در این شورا( بر همین مبناست: بازگشت به 
پل  پاپ  به صلح.  رسیدن  برای  فرهنگ  صحنه 
ششم می گفت صلح فقدان جنگ نیست. و پاپ 
بکوشیم  روز  هر  یعنی  صلح  می گوید  فرانسیس 
فرهنگی بسازیم که نگاهش به همه مردم جهان 
گونه گونی مان  با  شورا(  این  )در  هم  ما  باشد. 
حامل همین پیام هستیم: درپی ساختن صلحی 
که فقدان جنگ نیست، فرهنگ میهمان پذیری و 

بخشش و صبر و خرد است«.
اسالم  و  واتیکان  رابطه  درباره  از خانم هوشمند 

پرسیدم، و اینکه آیا شورای جدید زنان می تواند 
باشد.  داشته  نقشی  ایران  و  واتیکان  رابطه  در 
پاسخ داد: »صد درصد. داستان را شخصیت هایش 
شده ایم  جمع  اینجا  این  برای  ما  می سازند. 
و  ادیان  کردن  نزدیک  و  زدن  پل  معتقدیم  که 
فرهنگ ها صددرصد شدنی است. هانس کونگ، 
کشیش و دین پژوه سرشناس سوئیسی می گفت 
صلح بین کشورها فقط از مسیر صلح بین ادیان 
ممکن است. و حضور من )در این شورا( شاهدی 
ملت ها  بین  صلح  اگر  که  مدعا:  این  بر  است 

می خواهیم، باید بین ادیان صلح برقرار کنیم. »
خانم هوشمند در پایان به وجهه پاپ فرانسیس 
اشاره کرد و گفت: »مسلمانان  اسالم  در جهان 
احترام  او  به  و  دارند  دوست  را  فرانسیس  پاپ 
می گذارند چون پیامش پیام توجه به رنج دیگری 
و زندگی دیگری است، آن دیگری هرکه باشد. 
او نمی گوید فقط مسیحی ها آزار می بینند. از رنج 
نوع بشر می گوید. و این باعث می شود مسلمان ها 
دوستش داشته باشند، از جمله من، که خودم را 

دختر مسلمان پاپ فرانسیس می دانم. «

دین پژوه ایرانی در شورای مشورتی زنان واتیکان
اوگو پنار

یوشکا فیشر، وزیر خارجه سابق آلمان

پسر کیم جونگ نام، برادر ناتنی رهبر کره شمالی 
که در مالزی به قتل رسید، با انتشار ویدئویی از 

سالمتش خبر داد.
او  شده  تقطیع  و  کوتاه  ویدئویی  فیلم  یک  در 
از کره  می گوید: اسم من کیم هان سول است، 

شمالی و عضو فامیل کیم.
و  خواهر  همراه  به  که  می گوید  همچنین  او 
مادرش است، اما هیچ جزئیاتی در مورد تاریخ یا 
ارائه نمی شود. این اولین  محل ضبط این ویدئو 
کشته  از  پس  کیم  خانواده  عمومی  نظر  اظهار 

شدن پدر این پسر است.
که  کرده اند  تایید  جنوبی  کره  امنیتی  مسئوالن 
فرد حاضر در ویدئوی منتشر شده کیم هان سول 

است.
فردوگاه  در  فوریه   ۱۳ روز  نام  جونگ  کیم 
کواالالمپور با دستمالی آغشته به سم اعصاب که 
ظاهرا جلوی بینی اش گرفته شد، به قتل رسید. 

در این ویدئوی ۴۰ ثانیه ای مردی که به عنوان 
دیواری  جلوی  شده  شناسایی  سول  هان  کیم 
خاکستری نشسته است. او که به زبان انگلیسی 
را  خودش  می زند،  حرف  لهجه دار  کمی  و  روان 
پیش  روز  چند  پدرم  می گوید:  و  می کند  معرفی 

کشته شد و من حاال با مادر و خواهرم هستم.
او مدرکی که به نظر می رسد گذرنامه دیپلماتیک 
نشان  هویتش  تایید  برای  را  است  شمالی  کره 
می دهد، هرچند که جزئیات گذرنامه او محو شده 

است.
برادرزاده رهبر کره شمالی سپس می گوید: تشکر 
می کنم از... اما در ادامه صدا و تصویرش سانسور 
می شود. سخنان او با گفتن امیدواریم اوضاع به 
زودی بهتر شود پایان می یابد. ویدئو توسط گروه 
است؛  شده  گذاشته  اینترنت  در  چولیما  دفاعی 
و  بود  نشده  شنیده  گروه  این  از  اسمی  پیش تر 
به  یوتیوب  در  آن ها  کاربری  حساب  و  وبسایت 

تازگی ساخته شده است. به گزارش آژانس خبری 
این  )بزرگترین خبرگزاری کره جنوبی(،  یونهاپ 
شهری  دارد؛  قرار  شمالی  کره  در  احتماال  گروه 
در جنوب غربی پیونگ یانگ به نام چولیما وجود 
مالزیایی  خبرنگار  برای  ویدئو  این  لینک  دارد. 

شبکه خبر آسیا فرستاده شده است.
انگلیسی نوشته  به  پیغامی که در وبسایت گروه 
تقاضای  به  پاسخ  در  ویدئو  این  می گوید  شده 
حمایت بازماندگان خانواده کیم جونگ نام منتشر 

شده است.
در وبسایت گروه نوشته شده: ما در گذشته هم 
)برخی(  حمایت  برای  فوری  تقاضای  مورد  در 
است  افــزوده  و  کرده ایم.  منتشر  گزارشهایی 
مورد  این  در  ما  بیانیه  آخرین  و  اولین  این  که 
اقامت خانواده آشکار  به خصوص است و محل 

نخواهد شد.
دلیل  به  از شماری کشورها  این گروه همچنین 

انسان دوستانه  فوری  کمک های  برای  پیشنهاد 
تشکر کرده است. از جمله این کشورها می شود 
که  چهارمی  کشور  و  آمریکا  چین،  هلند،  به 
ناشناس مانده اشاره کرد. این در حالی است که 
از آجا امبرختس، سفیر هلند در کره جنوبی تشکر 

مخصوص شده است.
کیم هان سول چه کسی است؟

دارد  نظر می رسد ۲۱ سال  به  که  هانسول  کیم 
بدون جنجال خاصی در  تبعید پدرش  از  قبل  تا 
در   ۲۰۱۲ سال  می کرد.  زندگی  چین  و  ماکائو 
فنالند  تلویزیون  با  تحصیلش(  )محل  بوسنی 
یا  عمو  با  زمان  آن  تا  گفت  و  کرد  مصاحبه 
پدربزرگ مقتدرش، کیم جونگ ایل دیدار نکرده 

است.
کیم هان سول در آن مصاحبه گفت: »همیشه در 
آرزوی این است که روزی برگردد و کاری کند 

که زندگی مردم آسان تر شود.«

ویدئویی راز آلود از پسر برادر مقتول رهبر کره شمالی منتشر شد



شد،  دستگیر  حسین  صدام  که   ۲۰۰۳ دسامبر 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا(متخصصی 
الزم داشت که او را شناسایی و بازجویی کند. آن 

شخص جان نیکسون بود.
جان نیکسون از سال ۱۹۹۸ که به سیا پیوست در 
مورد صدام حسین تحقیق کرده بود. وظیفه اش 
جهان  مختلف  رهبران  مورد  در  که  بود  این 
اطالعات جمع کند. به قول خودش، بفهمد دنبال 
چی هستند. او کارش را اینطور توضیح می دهد: 
سیاست مدارها  می آید،  پیش  بحرانی  »وقتی 
این آدم ها کی هستند، چه  می آیند سراغ ما که 

می خواهند، چرا این کار را می کنند.«
وقتی رهبر سابق عراق در گودالی در یک خانه 
روستایی نزدیک زادگاهش تکریت پیدا شد، جان 
نیکسون در عراق بود. خبر پیدا شدن صدام که 
مطمئن  می خواستند  آمریکایی  مقام های  رسید، 
شوند خودش است پس دست به دامان نیکسون 

شدند.
بدل های  حسین  صدام  که  بود  شایع  زمان  آن 
متعدد دارد. اما نیکسون مطمئن بود فردی را که 

گرفته اند بدل نیست.
دیدمش  که  لحظه  اولین  همان  »از  می گوید: 
تردید نداشتم خودش است. تا حرف زدم نگاهی 
کرد که درست نگاه عکس روی جلد کتابی بود 

که سال ها روی میزم بود. تجربه غریبی بود.«
نیکسون مسئول بازجویی از صدام شد. او اولین 
کسی بود که مفصل از او سؤال می کرد طی چند 
روز. خودش تعریف می کند که »باید گاهی خودم 
را نیشگون می گرفتم که دارم کسی را بازجویی 
دنبالش  دنیا  در  هرکسی  از  بیش  که  می کنم 

هستند. مضحک بود.«
عنوان  با  نوشت  کتابی  بعدها  نیکسون  آقای 
از  بازجویی  رئیس جمهور:  اطالعاتی  »تخلیه 
صدام حسین.« در آن کتاب می نویسد که رهبر 
»روی  یک  و  بود  تناقض«  »توده  عراق  سابق 
آمریکا  رسانه های  تصویر  با  که  داشت  انسانی« 

»یکی  می گوید:  می کرد.  فرق  آسمان  تا  زمین 
عمرم  در  که  بود  آدم هایی  کاریزماتیک ترین  از 
مؤدب  و  بذله گو  می خواست  وقت  هر  دیده ام. 
آمد که  بار پیش  اما دو سه  و دل نشین می شد. 

سؤال هایم بهش برخورد.«
این حالت  در  تعریف می کند که  نیکسون  آقای 
بی ادب،  می داد:  نشان  را  تاریکش  روی  صدام 
ازخودراضی و تند می شد - حتی ترسناک، وقتی 

که از کوره در می رفت.

یک  در  بود.  باز  پایش  و  دست  بازجویی  هنگام 
تاشو  فلزی  صندلی  یک  روی  کوچک  اتاق 
در  مترجم  یک  نیکسون،  جان  جز  می نشست. 

اتاق بود و یک متصدی دستگاه دروغ سنج.
سعی  اول  جلسه  همان  از  می گوید  نیکسون 
کرد رابطه معقولی با صدام بسازد بلکه در روند 
که  آن طور  جلسه  آخر  کند.  همکاری  بازجویی 
نیکسون می گوید صدام گفته بود از مکالمه لذت 
برده. تحلیلش این است که چون خودشیفته بود 

از همین برخورد هم خوشش آمده بود، به ویژه 
نزده  حرف  کسی  با  و  بود  خفا  در  »ماه ها  آنکه 

بود.«
مرور  به  صدام  اما  بود.  امیدوارکننده ای  شروع 
از  پیش  است  معتقد  نیکسون  شد.  »مشکوک« 
او آدمی این حد به طرف مقابل مشکوک ندیده 
بوده. می گوید: »هر سوالی که می کردم با سوال 

جواب می داد.«
مساله دیگر این بود که سیا برگی که برای صدام 
رو کند و او را به حرف وادار کند نداشت. به قول 
این متوسل شویم که  به  بودیم  خودش: »ناچار 
را  بزرگ جهانی حرفش  قدرت های  است  خوب 

بشنوند، و آیندگان بدانند چه فکر می کرده.«
به جز موضوعات مشخصی که سیا می خواست 
خود  با  گفتگو  روال  اختیار  شود،  پرسیده  حتما 

نیکسون بود.
می گوید: »می دانستم باید ازش حرف کشید. در 
سیا یاد می دهند چطور کسی را تخلیه اطالعاتی 
اما  کنی.  جذبش  بالقوه  عامل  عنوان  به  و  کنی 

موضوع  به  غلط  زاویه  از  که  باشی  مراقب  باید 
وارد نشوی که باعث شود نتوانی حداکثر ممکن 

اطالعات را دربیاوری.«
طبیعتا مهمترین موضوع سالح های کشتارجمعی 
بود. آمریکا و بریتانیا بیش از هرچیز با استناد به 

توان کشتار صدام به عراق حمله کرده بودند.
برای  که  چیزی  »تنها  می گوید:  نیکسون  جان 
کاخ سفید مهم بود همین بود.« اما پس از گفتگو 
با صدام حسین، مخالفانش، و البته تحقیقی که 
حرف های  راستی آزمایی  برای  گفتگو  از  پس 
صدام می کرد، به این نتیجه رسید که او سال ها 
پیش برنامه تسلیحاتی هسته ای عراق را تعطیل 

کرده و نیت ازسرگیری هم نداشته است.
و  نیکسون  شد  باعث  که  بود  ارزیابی  همین 
تا  که  کنند طوری  تلقی  »ناکام«  را  همکارانش 
اف بی آی  که   ۲۰۰۸ سال  یعنی  بعد،   سال  پنج 
صدام  مورد  در  نتایج  همین  به  جداگانه  هم 
رسید، برای انتقال اطالعات به جورج دبلیو بوش 

دعوتش نکردند.
او  به جورج بوش می تازد.  نیکسون شدیدا  جان 
احتماال از معدود آدم هایی است که هم با جورج 
بوش دست داده هم با صدام حسین - و می گوید 

هم صحبتی دومی را ترجیح می دهد.
بود«.  پرت  واقعیت  »از  بوش  است  معتقد  او 
هرچه  و  می شدند  جمع  »دورش  مشاورانش 
»فکر  می گوید:  می دادند.«  تکان  سر  می گفت 
و  دارد  اهمیت  سیا(  )یعنی  ما  حرف  می کردم 
رئیس جمهور گوش می کند. اما در نهایت حرف 
لگدکوب  را  اطالعات  سیاست  نیست.  مهم  ما 

می کند.«
آقای نیکسون می گوید از آنچه پس از سرنگونی 
صدام حسین در عراق رخ داد »شرمسار« است. 
می گوید دولت بوش فکر نکرده بود صدام برود 
برآمدن  به  توجه  با  است  معتقد  می شود.  چه 
گروه های افراطی مثل داعش اگر صدام سر کار 

مانده بود وضع منطقه بهتر بود.
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ماموری که از صدام بازجویی کرد

»فروشنده نیمه جان« و رعنایی که نرمک نرمک می آید!
محمد ارسی

ادم الی و کیتی الستون

 ِ خشن  سّنِت  با  مدرنیته  مقابله  فروشنده، 
مردساالرانه ست. لرزش و ریزِش آن ساختماِن 
مسکونِی به ظاهر عظیم و قدیمی که در سکانس 
بناِی سست  از فروریزی  فیلم می بینیم،  نخست 
اثِرِ  در  که  می دهد،  خبر  فرسوده ای  و  زشت  و 
گودبرداری و پی ریزی برای بنای نو، آنگونه ناکار 

شده و شکاف برداشته!
و  زناشویی  رابطه ی  شکل گیری  از  فروشنده 
خانوادگی ِ زن محور و آزاد و مدرنی خبر می دهد، 
که در حال زایش و گسترش است. سازنده گان 
بار  وانسانی،گرچه  مدرن  روابط  این   ِ حامالن  و 
گذشته  غیرانسانِی  و  مردساالرانه   ِ سّنتی  روابط 
را هنوز به دوش دارند، ولی با خردمندی و نیکی 
و هنرمندی مانند عماد و رعنا میتوانند، انسانی، 
فرسوده،  وسّنتهاِی  کنند  عمل  ومعقول  مدرن، 
را که  عقب مانده و خشونت بار و مردساالرانه ای 
همکار،  و  محبوب  و  برابرحقوق  همسِر  نه  زن، 
بویژه »ناموِس« مرد  اموال،  بل جزء متعلقات و 

محسوب می شود، ترک کنند!
و  درگیری  این  ما  گزیده کاِرِ  و  نامدار  کارگردان 
مردساالرانه  متجاوِز  سّنت  با  مدرنیته  رویارویِی 
رعنا  و  عماد  زندگی  گرِد  را  عقب مانده  و  علیل 
هنرمند  ولی  فقیر،  و  جوان  شوهری  و  زن  که 
نمایِش  به  عجیب  خالقیتی  با  خردمندند،  و 
سینمایی درآورده و هفتاْد َمن مثنوِی فالسفه ی 
تمام  دّقِت  به  دوساعت،  یکی  طِی  را  مدرنیته 

نشان داده است.
فرزندی  صاحِب  هنوز  زیبا  و  مدرن  جفِت  این 
نشده اند زیرا زندگی زناشویی برای عماد و رعنا 
شدن  مادر  و  پدر  و  ساختن  بچه  هدِف  به  تنها 
صورت نگرفنه، بل عشق و احترام متقابل بویژه 
آنها  مشترک  زندگی  بنای  تفاهم،  و  همکاری 

محسوب می شود.
اجرای  در  و  تئاتراند،  بازیگر  هردو  رعنا  و  عماد 
نمایشنامه ی مرگ فروشنده ی آرتور میلر در نقش 
اول ظاهر می شوند. عماد در عین حال معلم است 
و رابطه ای صمیمی و نو و دوستانه با شاگردانش 

دارد، فاصله ای بین آنها وجود ندارد.
بعد  رعنا  و  آغاز می شود که عماد  آنجا  از  ماجرا 
به  قبلی  فرسوده  و  عظیم  ساختمان  ریزش  از 
می کنند  اسباب کشی  جدیدی  اجاری  آپارتمان 
که مال دوست و همکارشان بابک ست. مستأجر 
سنتی«   - »ایرونی  ولی  رفته،  چه  اگر  قبلی 
بابک  با  رابطه ای که  به سبب  یعنی  عمل کرده 
)مالک خانه( داشته، تخلیه کامل نکرده، بخشی 
زمان  تا در  لباس هاشو گذاشته  و  اسباب اثاثیه  از 

مناسب بیاید ببرد.
این مستاجر قبلی زنی بوده که با مردهای زیادی 
این  از  و  داشته  »رابطه«  بابک  خوِد  با  جمله  از 
لزومی  بابک  آقا  منتها  معاش می کرده  امرار  راه 
به عماد و رعنا  باب چیزی  این  نمی بیند که در 
بگوید و آنها را از وضع مستاجر قبلی آگاه سازد! 
از این جهت است که بار اسباب و اثاثیه و روابط 
تحمیل  نوجو  جفت  این  بر  گذشته  مشکالت  و 
می شود و عماد و رعنا را در تنگنای حل مسائل 
که  می دهد  قرار  سنگینی  و  مشکالت سخت  و 

ناخواسته از گذشته به اینها به ارث رسیده ست!
دو سه روزی ست که عماد و رعنا اسباب کشی 
زیر  رفتن  برای  آماده  و  تنهاست  رعنا  کرده اند. 
درمی آید،  به صدا  آپارتمان  زنگ  ناگهان  دوش، 
پرسیدن  بدون  است،  عماد  اینکه  خیال  به  رعنا 
نام »طرف« به شتاب در را باز می کند و می رود 

زیِر دوش!
عماد که می رسد به خانه، میبیند که حمام منزل، 
ها  همسایه  غایب.  رعنا  و  است  خون  به  آلوده 
شنیدند،  را  رعنا  فریاد  چون  که  میدهند  اطالع 
بیهوش  که  را  او  و  رفتند،  یاریش  به  عجله  با 
درمانگاه  به  بوده  افتاده  دوش  زیر  مجروح  و 
رعنا،  داد  و  جیغ  دنبال  به  می گویند  رسانده اند. 
مردی را که احتمااًل از مشتری های مستاجر قبلی 
بوده، دیده اند که سریع از پله ها پائین آمده و فرار 

کرده ست!
شده  باندپیچی  سری  با  رعنا  بعد،  ساعت  چند 
یاری  با  ترس زده  و  خسته  و  زخمی  صورت  و 
در  هم  عماد  و  برمی گردد  منزل  به  دوستانش 
وهله ی اول بی آنکه سوالی مطرح کند، می کوشد 
این  در  را  همسرش  راحتی  امکانات  تمامِی  تا 
شرایط روحی سختی که رعنا گرفتار آمده، فراهم 
آورد. در ضمن عماد درمی یابد که شخص مجرم  
که در پایان معلوم می شود فروشنده ی دوره گرد 
و پیری بوده هنگام فرار کردن، جوراب، مقداری 
از خرت و پرت،  پر  پول، یک کیسه پالستیکی 
و سوئیچ ماشین خود را جا گذاشته و ماشین هم 
در  ست،  فرسوده ای  و  سفید  وانت باِر  یک  که 

پارکینگ بیلدینگ جا مانده ست!
ست  خانوادگی  اسفناک  واقعه ی  این  با  باری، 

شکل  بعدی  رخداده های  و  اتفاقات  تمامی  که 
با  رعنا  و  عماد  برخورد  نحوه ی  در  و  می گیرد 
آنها ست که ارزشهای نو، اخالقیات نو و روابط 
خانوادگی و زناشوییِ  برابرحقوق و مدرنی که در 
ٌفرم  دارد  فرسوده،  و  متجاوز  سّنت  با  رویارویی 

می گیرد ، به نمایش در می آید.
نحوه ی  فیلم،  این  مرکزی  هسته ی  حقیقت  در 
برخورد جفتی جوان و فقیر ولی مدرن و فرهنگی 
فرسوده ی  سّنت  در  که  ست  موضوعی  با 
مردساالرانه آن را موضوعی ناموسی می شناسند 
و اگر اهانتی دراین زمینه صورت بگیرد، هر نوع 
خویشتنداری ضروری و گذشت و رفتار مدنی در 
برابر اهانت کننده را بی غیرتی، و به تعبیر برخی 

از آیاِت عظام، »دیاثت« می نامند.
از  فرهادی  فروشنده  که  گفت  می توان  لذا 

جنبه ای تکمیِل قیصر کیمیایی ست زیرا نحوه ی 
برخورد با یک موضوع ناموسی- خانوادگی را به 
قیصر  مقابل  نقطه  سویی  از  و  می کشد  تصویر 
و  خانوادگی  روابط  پیدایش  و  زایش  زیرا  ست 
ارزشهای جمعی مدرنی را نشان می دهد که در 
جایی  انسانی  و  نو  زناشویِی  روابط  از  نوع  این 
برای ناموس پرستِی عشیرتی یا انتقام گیری ها و 
آدمکشی های ناشی از ناموس پرستی هاِی سّنتی 

وجود ندارد.
با خانواده ای سنتی- مذهبی  در قیصر کیمیایی 
سنتی  بسیار  محله ی  یک  در  که  هستیم  روبرو 
با یک  و قدیمی تهران، حدود شش دهه پیش 
مسئله ی ناموسی شناخته شده ای روبرو می شوند. 
را  مردی  فریب  خانواده،  این  دختر  تنها  یعنی 
ترس  و  شرم ساری  حسِّ  شدت  از  و  می خورد 
اقدام به خودکشی  برادرها  آبروریزی و خشم  از 

می کند و می میرد.
انتقام گیری  در  قیصر  خاصه  »برادرها«  تالش 
این  از  که  ننگی  لکه  زدودن  و  فریبکار  مرد  از 
نشسته  قیصر  خانواده ی  عّزت  دامن  بر  طریق 
بود، به نابودی تمامی اعضاء خانواده ی دو طرِف 
آن ماجرای ناموسی منجر می شود و در نهایت، 
ستمگر و ستمدیده در کنار هم به خاک هالک 
جوان  شوهر  و  زن  با  اما  فروشنده  در  می افتند. 
فرهنگی  الیت  جزء  که  هستیم  روبرو  مدرنی  و 
جامعه محسوب می شوند و وقتی رعنا مورِد آزار 
جسمی  و  روحی  آنجور  و  می گیرد  قرار  جنسی 
صدمه می بیند، عماد در مرحله ی اول، دغدغه ی 
نجات و سالمتی رعنا را دارد، بعداً به فکر یافتن 

و کیفر دادن فرد متجاوز می افتد.

حیثیتی  و  ناموسی  از  نفر،  دو  هر  اینکه  جالب 
»مسئله«،  از  تراژدی سازی  یا  موضوع  کردن 
کردن  عادی  در  سعِی  و  میکنند  دوری  سخت 
ناموس  کلمه ی  مرتبه  ، حتی یک  دارند  اوضاع 
می زنم  یا  انتقامگیری  و  ناموس پرستی  و 
و  سنتی  مردم  معمول  که  را  حیثّیتی  می کشِم 
روابِط مردساالرانه ست از عماد نمی شنویم ولی 
می بینیم که عماد در ارتباط با یافتن و مجازات 
»مجرم« هم می کوشد که در چارچوب قانون و 
به  یعنی  نماید  اقدام  مدنی  و  اصول شهرنشینی 

پلیس مراجعه کند.
جالب تر اینکه در رابطه با رفتن به پیش ِ پلیس 
رعنا  از  می دهد،  قرار  مبنا  را  رعنا  نظر  هم، 
پلیس  بریم   ، نداریم  بیشتر  راه  »دو  می پرسد: 
شکایت کنیم یا مسئله را فراموش کنیم و کنار 

حوصله ی  می گوید:  بی معطلی  رعنا  بگذاریم« 
اینطور  و  بازپرسی  و  پلیس  با  شدن  ــرو  روب
هم  عماد  بشه.  فراموش  بهتره  ندارم،  را  چیزها 
می کند،  عمل  رعنا  خواسته ی  طبق  و  می پذیرد 
صاحِب  که  وقتی  و  نمی برد.  شکایت  جایی  به 
به  و  جوان  کشتی گیری  که  را  »وانت بار«  آن 
بار  اولین  است،  مجید  ناِم  به  جنگنده ای  ظاهر 
قوی  ظّن  که  وجودی  با  می یابد،  نان پزی  در 
نمی رود.  به در  کوره  از  اوست،  بودِن  مجرم  بر 
پیش  بگیرم،  شو  یقه  خواستم  »اول  می گوید: 
همکاراش آبرو براش نگذارم، ولی نکردم، گفتم 

اول، صحبتی باهاش بکنم بعد.«
در واقع امری را که درسّنِت مردساالری، ناموسی 
و محاربه ای تلقی می شود، به امری، محاوره ای 
با  هدف  این  به  می کند،  تبدیل  گفتگویی  و 
که  باری  حمِل  برای  که  می گذارد  قرار  مجید، 
آدرس،  بیاید.  عماد  خانه ی  به  تابلوهاش  دارد 
ابتداِی  در  که  ست  متروکی  ساختمان  همان 
می بینیم  را  ریزشش  و  لرزش  فروشنده  فیلِمِ 
ارزشِی  نظام  فروریزی  به  ست  اشــاره ای  که 

مردساالرانه و سّنتی!
که  را  زنــش  پــدر  ــودش،  خ جــای  به  مجید 
قلبی  بیماری  به  مبتال  و  پیرو خپله  فروشنده ای 
و  مؤدبانه  در گفت وگویی  ست می فرستد، عماد 
منطقی با این »طرف« فوری می فهمد که حمله 
کننده به رعنا همین آقا بوده و وی به خطا ظّن 
پیر  بوده. و وقتی که فروشنده ی  برده  به مجید 
و دوره گرد و بیمار به خطای خود اقرار می کند، 
عماد درحالی که در خشم و غضب غرق می شود 
و  بر خشم  زدن  قدم  و  اندیشیدن  دقیقه  با چند 

و  اهانت  کمترین  و  می کند  غلبه  خود  غضب 
خشونتی را در حق وی روا نمی دارد.

در همین سکانس می بینیم وقتی مرد خطاکار را 
در اتاق تاریکی موقتًا زندانی می کند تا به اجرای 
می زند  فریاد  برگردد، »طرف«،  و  برسد  نمایش 
مریضه«،  قلبم  می ترسم  تاریکی  از  »من  که: 
اتاق  چراغ  داره،  که  عجله ای  علی رغم  عماد 
انسانی  حق  یعنی  می ره.  بعد  میکنه  روشن  را 
فردی را که مرتکب یکی از بدترین انواع جرائم 

اجتماعی شده رعایت می کند.
در سکانس پایانی فیلم، معلوم است که با ظهوِر 
و  نو  زناشویِی  و  خانوادگی  روابط  و  نو  نسلی 
مدرنی داریم روبرو می شویم که از اساس و پایه، 
زن محور است و با توّحش و انتقامجویی ناموسی، 
و  مردساالری  یعنی خشونِت عصِر  ندارد.  کاری 
و  طرد  تمام  قطعّیِت  با  را  سّنتی  ناموس پرستِی 

نفی می کند!
زده  شتاب  »نمایش«،  پایان  محض  به  عماد، 
برمی گردد، پیر مرد به حاِل اغماء افتاده، رعنا هم 
می رسد، کمک می کنند، طرف را کمی به حال 
دختِر  و  زن  و  داماد  عماد،  برمی گردانند.  عادی 
دارند می رسند.  راه اند،  در  آنها  را خبر کرده  وی 
دم  به  دم  افتاده،  زاری  حاِل  و  روز  به  مرد،  پیر 
تقاضای عفو و گذشت می کند. عماد نمی پذیرد 
و  دختر  و  زن   ِ نزد  افشاِی وی،  در  اصرار  یعنی 
دامادش را دارد، که رعنا با دیدِن وضِع بدی که 
پیش آمده با هر گونه افشاگریی که به فرو پاشی 
خانوده او منتهی شود از دِر مخالفت درمی آید و 
خطاب به عماد می گوید: عماد، میخواهی انتقام 
بگیری؟ بذار بره، اگر حرفی به خانواده ش بزنی، 

دیگه کاری با هم نداریم.«
رعنا  به درخواسِت همسرش  تن  پایان،عماد،  در 
امنیت  و  حرمت  نمی کند،  افشاگریی  می دهد، 
سبک  به  انتقامی  می شود،  حفظ  طرف  خانواده 

سّنتی گرفته نمی شود...
لِب  از  نرمک  نرمک،  می آید.  دارد  رعنا  آری، 
کرشمه  و  ناز  خندان  خندان،  می آید.  چشمه 
باد  سیه موست.  ماهروست،  که  رعنایی  می آرد... 

بهار است، صبح سپید است و نور امید...
این ترانه را که با صدای گرفته و گیراِی ملوک 
پیش  دهه ها  پهلوی  دوره  خواننده  ضّرابی 
می شنیدیم ، در سکانسی که صدرا میهماِن رعنا 
بچه ی  پسر  صدرا  می شنویم.  باز  ست،  عماد  و 
زیبا و باهوشی ست که رعنا را خاله صدا می کند 
مادرش دوست و همکار عماد و رعناست، جدا از 
بابا، با مامانش زندگی می کنه و می گه: نمی خوام 
بابامو ببینم، مامانمو دوست دارم، که اشارتی ست 
به همان پیدایش روابط خانوادگی ِ زن محور و نو 
ترانه ی  وقتی  است.  سلطه ستیز  و  آزادکننده  که 
رعنا پخش می شود عماد همصدا می خواند: صدرا 

صدرا...
نغمه ای  هر  کرده،  کار  حافظانه  فرهادی  باری، 
که زده، گویا راه به جایی داشته، با پخش همین 
با  حافظ  رسانده!  خودرا  واالی   ِ پیام  »ترانه« 
استفاده از بدترین مواد، یعنی شیخ و زاهِد ریایی، 
زاغ و زغن و محتسب و مفتی و قاضی، اشعاری 
داده؛  امید  و  )الهِی قمشه ای(  نغز سروده  آنگونه 
نیمه  استبدادِی   ِ فضای  آن  در  هم  فرهادی 
مدرن- نیمه سنتی، خفه و تروریست زده، زیبا و 
تصویر  به  را  اجتماعی  رابطه ی  نوِع  انسانی ترین 
کشیده که باید چشم و گوش و دلی برای دیدن 
و شنیدن و دوست داشتن داشت تا به عمِق آن 

پی بُرد.
آفریدن در این سطح از تعالی هنری، در محیطی 
در آن مرتبه از فساد و تباهی، مؤّید این گفته ی 
واالمقام  انسانهای  »آفرینش  که:  ست  نیچه 
مناسبات  و  ِاجتماعی  ساختار  گرو  در  تنهایی  به 
در  قدرت  خواست  بلکه  نیست،  سالم  اقتصادِی 
جهِت احتشام و استعالی بشری باید برانگیخته 
شود... و این، تنها در سایه گسترش فراگیِرِ هنر 

در جامعه و فرهنگ، امکان پذیر است.«
و این، در خود اثری که فرهادی خلق کرده به 
و  عماد  »فروشنده«،  در  یعنی  پیداست.  روشنی 
رعنا تسلیم فشار و خواست محیط خود نمی شوند، 
پوسیده ی  و  خشن  و  زشت  نهادهای  و  روابط 
سنتی که فضای خصوصی را از انسان گرفته اند 
مانع از انسانی رفتار کردِن عماد و رعنا نمی شوند، 
زیرا هر دو در پِی نیکویی، دانایی و زیبایی اند، هر 

دو هنرمندند، یعنی آفریننده ی زیبایی!
گفته ی داستایفسکی ست که: »این زیبایی ست 

که دنیای درمانده را نجات خواهد داد.«
ایران، ایراِن استبداد زده، خسته از سّنِت پوسیده 
و خشونِت مردساالرانه، محتاج آزادی و صلح و 
دوستی و ترقِی است. آزادزنان، محوِر این حرکِت 
دارند  رعناها  و  رعنا  خواهانه اند.  وآزادی  انسانی 

می آیند ، نرمک نرمک، با صدرا و صدراها.
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ه، خاطرات گذشته و اطالعات گذشته را به نوعی 
تصمیم  آنها  از  استفاده  با  بتواند  که  کند  تجمیع 
بهتری بگیرد، بتواند برنامه ریزی دقیق تری انجام 
دهد و فکر بهتری داشته باشد، اما دنیای مجازی 
بشر  برای  را  قابلیت ها  این  تحقق  و  است  آمده 
بشر  نخستین بار  برای  یعنی  است.  کرده  فراهم 
قادر است تمام اطالعات جهان در گذشته و حال 
را یک جا تجمیع کند و این فناوری ها و این دنیای 
مجازی به قدری قابلیت های وسیعی دارد که من 
اعتقاد دارم هنوز بخش وسیعی از آن کشف نشده 
است. امروز انسان قادر است تمام اطالعات دنیا 
را در یک وسیله کوچک داشته باشد. امروزه تمام 
اطالعات دنیا را می توانید به وسیله یک دکمه و 
یک جست وجوی کوتاه پیدا کنید. چنین قابلیتی 
هرگز در دنیای واقعی امکان پذیر نیست. از سوی 
دیگر، اتفاق بسیار عجیب تری نیز دنیای مجازی 
این  که  است  این  آن  و  کرده  فراهم  بشر  برای 
اطالعات نابودشدنی نیست و از بین نمی رود. این 
اطالعات وجود دارد، جریان دارد و به آن اضافه 
می شود و ما هر لحظه می توانیم به آن دسترسی 
دنیای  در  که  جالبی  بسیار  اتفاق  باشیم.  داشته 
اطالعات  تکثیر  که  است  این  داده  رخ  مجازی 
دیگر برای ما هزینه ندارد. شما در دنیای واقعی 
هنگامی که قصد دارید یک کتاب را چاپ کنید، 
کاغذ  شوید.  متقبل  را  بسیاری  هزینه های  باید 
تهیه کنید، چاپ کنید و مراحل مختلفی را طی 
دنیای  در  اما  دارد،  بسیاری  کنید که هزینه های 
هزینه ای  اطالعات هیچ گونه  تکثیر  این  مجازی 
قادر  مجازی  دنیای  در  شما  ندارد.  فرد  برای 
مورد  میلیاردها  و  میلیون ها  هزاران،  که  هستید 

تکثیر کنید و در دسترس عموم قرار دهید.

تخصصی  بحث های  از  یکی  که  آنجایی  از    *
شبکه ای  جامعه  مفهوم  شما  توسط  تدریس شده 
است، ارتباط دنیای مجازی با جامعه شبکه ای به 

چه شکل است؟
دنیای  عجیب  بسیار  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
مجازی شبکه ای بودن آن است. شبکه ای بودن 
به چه معناست؟ شبکه ای بودن یعنی این که هر 
انسانی در هر نقطه ای از جهان با هر انسانی در 
هر نقطه دیگری از جهان توانایی برقراری ارتباط 
از  بسیاری  که  می شود  باعث  موضوع  این  دارد. 
محدودیت های دنیای واقعی حذف شود. بسیاری 
از محدودیت ها و مشکالت بشر با ورود به دنیای 
نتیجه  موضوع  این  است.  رفته  بین  از  مجازی 
همان در جریان بودن و از بین نرفتن اطالعات 
در دنیای مجازی است. بسیاری از محدودیت های 
دنیای واقعی در دنیای مجازی به نوعی توانایی 
خودشان را از دست می دهند و این امکان به آن 
معناست که هرکسی می تواند آزادانه اعتقادات و 
باورهای خود را مطرح، از طرفی تبلیغ و موجی 
مجازی  دنیای  خواص  از  یکی  کند.  ایجاد  را 

این است که هر لحظه و هر آن شما می توانید 
واقعی  دنیای  در  آن  انتشار  برای  که  اطالعاتی 
هزاران مانع وجود دارد و هزاران نفر می توانند به 
دالیل مختلف جلوی شما را بگیرند، در این دنیا 

به راحتی تکثیر کنید.
در این دنیا شما می توانید اطالعات و افکار خود 
را برای هر فردی در هر نقطه ای از جهان ارسال 
یا برای بسیاری از افراد آنها را بازگو کنید. سرعت 
است  کرده  پیدا  افزایش  بسیار  یک سو  از  انتشار 
که  کسانی  برای  فرصت  این  دیگر  سوی  از  و 
شده  ایجاد  دارند،  دسترسی  مجازی  دنیای  به 
نمی شد  شنیده  دیروز  تا  که  را  خود  صدای  که 
به گوش جهانیان و انسان های بسیاری برسانند.

واقعی  زندگی  بر  مجازی  دنیای  تاثیرات  از    *
بر  موازی  جهان  این  تأثیر  شما  به نظر  بگویید. 
جهان دیگر که همان جهان عینی است، چگونه 

است؟
که  است  شده  باعث  موازی  جهان  قابلیت های 
توانایی انجام این حجم از تحوالت را در دنیای 
دنیا  در  که  تحوالتی  باشیم.  شاهد  امروز  واقعی 
می شد  انجام  مطبوعات  عصر  در  حتی  گذشته 
و بسیار ُکند بود، در دنیای مجازی بسیار سریع 
اتفاق می افتد. دلیل این موضوع نیز آن است که 
مردم با دسترسی به دنیای مجازی سبک زندگی 
و شیوه های تفکر خود و شیوه های تفکر دیگران 
دنیای  آمدن  وجود  به  با  می دهند.  تغییر  نیز  را 
جمعیت  یک  با  مقایسه کردن  فرصت  مجازی 
میلیاردی به وجود آمده است. مقایسه ای که در 
با  آشنایی  نداشت.  از مجازی وجود  دنیای پیش 
فرهنگی  تنوع  فکری،  تنوع  مردم،  دیدگاه های 
این  است. همه  آمده  وجود  به  دیدگاه ها  تنوع  و 
شکلی  به  مجازی  دنیای  که  شده  سبب  موارد 
که امروزه می بینیم بر دنیای واقعی مسلط شده 
که  بیاورد  وجود  به  را  تغییراتی  و  دگرگونی  و 
نیز  و  به روز  تحلیل  از  حتی  بسیاری  دانشمندان 

پیش بینی آن عاجز هستند.
اینترنت  مانند  ارتباطی  ابزارهای  از  یک سری 
خاصی  گروه های  بین  اجتماعی  شبکه های  و 
قرار  استفاده  مــورد  آنها  توسط  که  هستند 
دارای  خود  خودی  به  ابزارها  این  می گیرند. 
و  نهاد ها  بلکه  ندارند  سوگیری  و  نیستند  ارزش 
کار می گیرند  به  را  ابزارها  این  سازمان هایی که 
دارای ارزش، اهداف، سبک زندگی، پارادایم و... 
هستند. به همین دلیل با وجود مشکالت ایجاد 
نمی توان گفت  باز هم  ابزارها  این  توسط  شده  
هستند.  کارکرد  کژ  اینترنتی  ابزارهای  این  که 
است  استفاده کنندگان  توسط  ارتباطی  ابزارهای 
آسیب های  و  می شوند  کارکردی  کژ  دچار  که 
اجتماعی، بزه های اجتماعی، انحرافات شخصیتی 
جدید  ارتباطی  وسایل  می آورند.  به وجود  را  و... 
به  برخوردارند.  برجسته  امتیاز  یک  از  حداقل 

زیادی  حدود  تا  و  هستند  تعاملی  دیگر،  عبارت 
دولت ها خارجند،  و  جامعه، حکومت ها  کنترل  از 
یعنی استقالل عمل به کاربران می دهند و درواقع 
وسیله و ابزاری برای بیان هستند که از زیر سلطه 

حکومت ها خارج شده اند.

این  به  مجازی  دنیای  که  شد  چه طور    *
دست  می کنید،  اشاره  آنها  به  که  توانایی هایی 

پیدا کرد؟
نخست این که دنیای مجازی در نهایت تحت تأثیر 
دنیای واقعی است. اینجای بحث، من دیگر نظر 
اگر  من  نظر  به  می گویم.  را  خودم  شخصی 
کشورهای صنعتی پیشرفته به دموکراسی نرسیده 
بودند، اگر این میزان از آزادی ها را با زحمات بسیار 
مبارزان و فعاالن حقوق بشر و امثالهم به دست 
نمی آوردند، بسیاری از اختراعات و اکتشافات به 
این سرعت که امروزه شاهد آن هستیم به دست 
دنیای  و  قابلیت ها  همین  دوباره  پس  نمی آمد. 
است.  واقعی  دنیای  محصول  نوعی  به  مجازی 
محصول نظرات صاحب نظران و زحمات مبارزانی 
است که تالش کردند و برای دموکراسی و آزادی 
آزادی هایی  محصول  مجازی  فضای  جنگیدند. 
و  ــوآوری  ن خالقیت،  تا  داده  اجــازه  که  است 
اختراعات بشر کار را به جایی بکشاند که فضای 
تاثیرات  همه  این  که  بیاید  وجود  به  مجازی ای 

بزرگ بر زندگی انسان امروزی داشته باشد.
باز برمی گردیم به همان مفهوم اولیه. به هیچ وجه 
دنیای مجازی  و کلمه مجازی که به کار می بریم 
به  مجازی  کلمه  نیست.   virtual معنای  به 
معنای غیرواقعی و دروغین نیست بلکه مجازی 
است.  عینی  دنیای  واقعیات  انعکاس  معنای  به 
انعکاسی که دنیایی سرشار از امکانات و قابلیت ها 

را به دنیای عینی ما اضافه کرده است.

هر  است  معتقد  که  را  لوهان  مک  نظر  اگر    *
جهان بینی  و  تفکر  جدیدی،  ارتباطی  وسیله 
مختص به خود را به همراه دارد، در نظر بگیریم 
و اگر رسانه غالب این دوره از زندگی بشری را 
فضای مجازی بدانیم، این فضا چه جهان بینی ای  

به انسان امروزی داده است؟
کسی  به  نمی تواند  مجازی  فضای  من  به نظر 
محصول  جهان بینی ها  بدهد.  جهان بینی 
مناسبات  محصول  است.  اجتماعی  مناسبات 
سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است؛ یعنی مبانی 
و  اعتقادی  مبانی  و  ایدئولوژی  مبانی  فکری، 
را  فرد  جهان بینی  که  است  جامعه  پارادایم های 
واقعی  دنیای  در  موارد  این  همه  می کند.  تعیین 
و  مجازی  دنیای  که  کاری  اما  می گیرد  شکل 
می دهند،  انجام  اجتماعی  رسانه های  که  کاری 
و  حقایق  این  و  دیدگاه ها  این  که  است  این 
انواع  و  رفتاری  الگوهای  و  زندگی  سبک های 
تفکر را از گوشه کتابخانه ها بیرون می کشند و به 

میان مردم می برند. در دوره ای از زندگی بشر اگر 
کسی می خواست به عقاید، باورها، ایدئولوژی ها 
مثال  باید  کند  پیدا  دست  مختلف  تفکرات  و 
منابع  به  می کرد،  طی  را  مشخصی  مسافت 
از  استفاده  اجازه  و  می یافت  دست  کتابخانه ای 
آنها را کسب می کرد، اما تکنولوژی های امروزی 
این کتابخانه ها را از گوشه های مادی و غیرقابل 
اختیار  در  را  کتاب ها  این  و  کرد  خارج  دسترس 

مردم گذاشت.
جهان بینی ها  ترویج  و  گسترش  تبلیغ،  واقع  در 
صورت  مجازی  دنیای  دست  به  پارادایم ها  و 
و  افــراد  اینترنت  از  قبل  دنیای  در  می گیرد. 
کشورها می توانستند از دسترسی مردم به عقاید، 
اما  پارادایم ها و تفکرات مختلف جلوگیری کنند 
در دنیای مجازی امکانی برای بشر فراهم شده 
که به همه این نظرات، تفکرات و عقاید دسترسی 
داشته باشد. انسان امروز به واسطه دنیای مجازی 
مطالعه می کند، تحلیل می کند و شاید مهم تر از 
همه مقایسه می کند و یک نوع تفکر جدیدی با 
این نظرات پیدا می کند. حتی در دنیای  مقایسه 
به  قبل  نسبت  به  روشنفکری  مفهوم  مجازی 
بیشتری  افراد  و  میزان وسیعی گسترش می یابد 

را شامل می شود.

*  بنابراین شما رسانه های مجازی را ابزار تغییر 
می دانید نه عامل به وجود آورنده آن؟

می کنم  تأکید  موضوع  این  بر  دیگر  یک بار  من 
که وسایل ارتباطی جدید یا شبکه ها و رسانه های 
را  تغییراتی  نیستند  قادر  خود  خودی  به  جدید 
ایجاد کنند اما ابزار تغییر را به میزان بسیار زیادی 
این  اختیار مردم دنیا قرار می دهند. درنهایت  در 
مناسبات اجتماعی، متفکران شاخص و انسان های 
صاحب نظر و فکر هستند که تعیین کننده تغییرات 
هستند. رسانه ها و شبکه ها ابزارهای ما هستند که 
ما می توانیم به وسیله آنها از دیدگاه های این افراد 
درواقع  مجازی  دنیای  و  رسانه ها  کنیم.  استفاده 
نظرات  و  عقاید  گسترش  و  انتشار  تسهیل کننده 
با  مجازی  دنیای  هستند.  واقعی  دنیای  در  افراد 
ازجمله  قابلیت های بسیاری  اختیار قرار دادن  در 
همان امکان مقایسه، سبب شده اند ما به سمت 
جهانی برویم که عقاید مردم در آن رشد کرده، 
مردم  و  دارد  وجود  آن  در  دموکراتیک  مناسبات 
آزادانه عقاید خود را بیان می کنند و صاحب فکر و 
عقیده می شوند که سرکوب بسیار دشوار می شود.

خصلت  یک  شبکه ای  دنیای  و  مجازی  دنیای 
بسیار جالب و مهم دارد و آن این است که کسی 
شبکه  این  در  لذا  کند.  کنترل  را  آن  نمی تواند 
خودکامگی و ابزارهای سرکوب محدود می شود. 
در  اطالعات  حجم  بیشترین  زمان  کمترین  در 
سراسر دنیا پخش می شود و نیروهای دموکراتیک 
و مردمی بهتر می توانند خود را در مقابل تفکرات 

استبدادطلب بسیج کنند.

جهان واقعی، تحت تأثیر دنیای مجازی
گفت وگو با اسماعیل قدیمی

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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با مراجعه به سایت خبری پرشین هرالد کلیه فارسی زبانان 
میتوانند روزانه در جریان آخرین رویدادهای خبری 

در ایران افغانستان و سراسر جهان قرار بگیرند
هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیک پارسیان را نیز در این سایت
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با  بار  این  فرانسه  جمهوری  ریاست  انتخابات 
توجه به اهمیت آن به نظر می رسد که به نوعی 
اجتماعی   - سیاسی  ساختار  راه  نقشه  انتخاب 
حاضر،  کاندیدای  همه  تقریبا  که  است  کشور 
داده  قرار  موجود  نفی وضع  را حول  خود  کارزار 
اند. در چنین شرایطی که سیستم و نظام حاکم 
خود  راه  پایان  تعبیری  به  و  ذاتی  بست  بن  به 
رسیده است هرگونه انتخابی می تواند یک همه 
پرسی تلقی شده و به تبع حساسیت آن به میزان 
زیادی باال باشد. البته آنچه هم اکنون در جریان 
وصف  گذرد  می  فرانسه  انتخاباتی  های  رقابت 
و  اروپایی  اتحادیه  عضو  کشورهای  تمامی  حال 
به خصوص دو کشور آلمان و هلند هم می باشد 
که تقریبا با فاصله کمی آنان نیز باید به استقبال 
انتخابات پارلمانی بروند. به دلیل همین اهمیت و 
حساسیت این دور از انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه احزاب و نیروهای سیاسی هر یک بنا بر 
گرایش و تمایالت خود بیش از گذشته به سمت 
ائتالف های چند حزبی حرکت می کنند. ائتالف 
فرانسوا  با  مستقل  اپورتونیست  ماکرون  آمانوئل 
بایرو که در هفته گذشته موجب ارتقای موقعیت 
ماکرون گردید، چند روز بعد با ائتالف بنوا آمون 
از حزب سوسیالیست با یانیک ژادو از حزب سبز 
روبه رو شد که تا حدودی توانست موقعیت بنوا 
وزن  دلیل  به  که  چند  هر  کند  بهتر  را  آمون 
چهارم  رتبه  در  وی  هنوز  فرانسه  در  سبزها  کم 
نظرسنجی ها قرار دارد. وضعیت در اردوی جبهه 
ملی به رهبری مارین لوپن تقریبا هم چنان ثبات 
خود را حفظ و حتی اتهامات قضایی نیز تاثیری 
در سبد آرای وی نداشته و او هنوز جلوداری خود 
است.  کرده  قطعی  تقریبا  درصد   ۲۷ حدود  با  را 
جمهوریخواه  میانه  راست  حزب  اردوی  در  اما 
وضعیت برای فرانسوا فیون که تا قبل از افشای 
بیشترین  اش  خانواده  حول  مالی  های  رسوایی 
او  برای  دوم  دور  در  را  جمهوری  ریاست  بخت 

قائل بودند، چندان رضایت بخش نیست و فیون 
 ۲۱ با  اکنون  هم  خود  رای  درصدی  دو  افت  با 
این  درصد در جایگاه سوم قرار گرفته است. در 
بدون  ها  رقابت  این  پنجم  ضلع  وضعیت  میان 
تردید ائتالف چپ رادیکال به رهبری ژاک لون 
شهروندی  انقالب  شعار  با  که  است  مالنشون 
را  انتخاباتی  برنامه  ترین  هر چند ترقی خواهانه 
ارائه کرده است اما در همان مرز تثبیت شده ۱۲ 
جناح چپ  دلیل حضور  به  و  دارد  قرار  درصدی 
حزب سوسیالیست با بنوا آمون به نظر نمی رسد 
که وی بتواند از درون صفوف و پایگاه رای این 

حزب درصد قابل ذکری را نصیب خود کند. 
در شرایطی که روند حرکتی فضای انتخابات به 
سمت دوقطبی مارین لوپن  آمانوئل ماکرون می 
رود و تا حدودی فرانسوا فیون هم امیدوار است 
و  رفته  دوم  دور  به  ماکرون  جای  به  بتواند  که 
سپس به لحاظ وضعیت جامعه فرانسه در مرحله 
بعد پیروزی بر لوپن را برای خود بیمه کند، جناح 
چپ در دو شاخه بنوا آمون و ژاک لوک مالنشون 
سیاسی  بزرگ  گیری  تصمیم  یک  موقعیت  در 
یک  در  تحلیلگران  همه  تقریبا  اند.  گرفته  قرار 
نکته متفق القولند و آن اینکه از یک طرف مارین 
دیگر  از طرف  و  رفت  خواهد  دوم  دور  به  لوپن 
رقیب وی در دور دوم می تواند با جلب حمایت 
دیگر احزاب و جامعه رای دهنده پیروز انتخابات 
این دور باشد. به همین دلیل تحت هیچ شرایطی 
و  ماکرون  لوپن،  ضلعی  سه  بین  جدید  ائتالفی 
فیون انجام نخواهد گرفت و آنان با همین داشته 
های خود باید وارد چرخه بازی نهایی شوند. در 
این سه ضلعی هیچ شانس و امیدی برای جناح 
چپ فرانسه قابل تصور نخواهد بود و دو نماینده 
آنان آمون با حدود ۱٨ درصد و مالنشون با ۱۲ 
درصد آرای طبقات رای دهنده، بازنده قطعی این 
رادیکال  چپ  جنبش  در  بود.  خواهند  ها  رقابت 
رقابت  و  انتخابات  به  نگاه  همواره  مالنشون 

دور  قدرت  کسب  حول  آنچه  از  بیش  سیاسی 
بزند برآیند یک نگرش آرمانگرایانه جهت اثبات 
حقانیت راه و تاکید بر اهداف ذاتی جنبش بوده 
ائتالف  از چرخه  را خارج  آنان  معموال  است که 
های پراگماتیسم حول پیروزی به صف می کند. 
افراطی مارین  نیرو در کنار راست  این دو  اتفاقا 
لوپن از یک سبد رای منجسم و تقریبا غیر سیال 
تواند  می  نه  که  برخوردارند  کنونی  شرایط  در 
دچار  اینکه  نه  و  باشد  داشته  چنانی  آن  جهش 
از  انشعاب وی  و  ماکرون  رای شوند. ورود  افت 
حزب سوسیالیست که به صورت مستقل در این 
انتخابات شرکت کرده است جناح سوسیالیست ها 
را در طیف راست و چپ به یک دوپارچگی مبتال 
کرده است که راست ها در پشت سر ماکرون و 
چپ ها و تا حدودی کلیت آسیب دیده حزب هم 

در کنار آمون قرار گرفته اند. 
در چنین شرایطی که جنبش چپ فرانسه از طیف 
رادیکال  تا جنبش چپ  چپ حزب سوسیالیست 
مالنشون وضعیت جدید فضای سیاسی فرانسه و 
اصوال روند تحوالت را به خوبی می توانند درک 
آیا  اینجاست که  کنند، هم اکنون سوال اساسی 
در این دور از انتخابات هم حامالن تفکر چپ از 
میانه تا رادیکال هم چنان انحصار حزبی و منزه 
طلبی آرمانخواهانه خود را به تاثیر تحوالت آتی 
ترجیح می دهند؟ در واقع پاسخ به همین سوال 
تا حدود زیادی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
پیروزی  احتمال  خصوص  در  حداقل  را  فرانسه 
نیروهای راستگرا تعیین می کند. برای سد کردن 
افراطی،  لوپن  از  راست  جناح  گیری  قدرت  راه 
تنها  کار  محافظه  فیون  و  اپورتونیست  ماکرون 
یک گزینه وجود دارد که هر چند در طی سال 
های اخیر غیرقابل قبول و ناپذیرفتنی بوده است 
ولی این بار در صورت شکستن انحصار و تعدیل 
سیاسی آرمانخواهی در دو سوی طیف، می تواند 
تمام معادالت کنونی و حتی نهایی را به صورت 

اساسی تغییر دهد. نزدیک شدن برنامه های بنوا 
و  اصلی چپ سوسیالیستی  ریشه های  به  آمون 
چپ  انتخاباتی  پالتفرم  با  آن  تقریبی  همخوانی 
است  جدید  موقعیت  یک  مالنشون  رادیکال 
تحوالت  مسیر  تواند  می  بالقوه  صورت  به  که 
مطالبات  که  آنجا  از  کند.  دگرگون  را  رو  پیش 
و شعارهای جنبش چپ در درون جامعه به دلیل 
تاریخ سوسیال این جامعه از فردای انقالب کبیر 
اجتماعی  نوعی در ساختار سیاسی -  به  فرانسه 
احزاب  راستگراترین  حتی  و  است  شده  نهادینه 
هم در زمان کسب قدرت قادر به در هم شکستن 
اتحاد عمل واقعی  اند، چپ حول یک  نبوده  آن 
متاسفانه  کند.  کسب  را  اکثریت  آرای  تواند  می 
که  است  زمانی  دیر  اروپایی  دمکراسی  سوسیال 
دیگر کاریکاتوری از شعارهای چپ را نمایندگی 
می کند و به خصوص در چند دهه اخیر با غرق 
با  عمل  اتحاد  بستر  نئولیبرالی  سیستم  در  شدن 
برده  بین  از  تقریبا  را  رادیکال و کمونیست  چپ 
است. اما در طی سال های اخیر با شکست برنامه 
برانداز  خانمان  از جمله سیاست  نئولیبرالی  های 
ریاضت اقتصادی در بدنه این سوسیال دمکراسی 
نیروهایی رشد کرده اند که تمایل به سمت چپ 
حزب  در  چنانچه  کنند.  می  نمایندگی  را  واقعی 
بلریسم  دوره طوالنی  یک  از  بعد  بریتانیا  کارگر 
نیروهای  ورود  با  اکنون  هم  راستگرا،  شدت  به 
موفق  راحتی  به  کوربین  جرمی  حزب  به  جدید 
شد الیگارشی فاسد و راست حزبی را مقهور کند 
این حزب پرسابقه  را دوباره در  و تمایالت چپ 
تزریق کند. در همین فرانسه و در انتخابات درون 
همین  نیز  آمون  انتخاب  ها  سوسیالیست  حزبی 
پیام را داشت و باید منتظر بود و دید وی می تواند 
برنامه چپ  ارائه یک  و  به مالنشون  نزدیکی  با 
ائتالفی و تعهدات غیرقابل نقض در این خصوص 
سورپرایز بزرگ این انتخابات را رقم بزنند یا فقط 

باید شاهد پیروزی دیگران باشند.

آیا در فرانسه بزرگترین سورپرایز انتخاباتی شکل می گیرد 

جنگ آب؛ ترکیبی که این سال ها، بارها به گوش 
افزایش  مصرف،  غلط  الگوی  است.  خورده  شما 
تقاضا،  و  نیاز  افزایش  آن  دنبال  به  و  جمعیت 
سال های خشکسالی و کاهش بارش، مصرف آب 
ما را در مرز بحران قرار داده است. ایران بیش از 
یک درصد جمعیت و ٠٫۵  درصد آب شیرین دنیا 
را دارد و ما فاصله ای با جنگ بر سر آب نداریم.

هدایت فهمی، کارشناس منابع آب وزرات نیرو به 
ایران در  »شهروند« می گوید: وضع مصرف آب 
مرحله تنش قرار دارد. حتی اگر ۱٠ درصد کاهش 
در   بودیم،  مواجه  آن  با  گذشته  که  سال  بارشی 
سال  جاری جبران شده و به صفر رسیده و حتی 
۱٠ درصد دیگر افزایش پیدا کند، باز هم مشکل 

آب کشور ما حل نمی شود.
او در ادامه توضیح می دهد ما بیش از ٨٠ درصد 
از منابع آبی تجدید نشونده مان را مصرف می کنیم 
که مطابق استانداردهای جهانی صراحتا به معنای 
علیرضا  است.  آب  بحران  بر روی خط  ایستادن 
و  منابع  عنوان  تحت  مقاله ای  در  هم  مقدم نیا 
مسائل آب در ایران نوشته است میزان بارندگي 
واقعي  تبخیر  میزان  و  بوده  متوسط جهاني  ثلث 
است.  ساالنه  بارش  ۷٠درصد  از  بیش  ساالنه 
همچنین مصرف سرانه خانگي آب در ایران ۱۵۵ 
لیتر برای هر نفر است که ۷۵درصد آن به صورت 

پساب برمي گردد.

تکلیف نسل های بعدی مشخص نیست
مدیریت منابع آب تعریف خاص خودش را دارد. 
فهمی می گوید: مدیریتی درست و صحیح است 
پایدار  صورت  به  آب  مصارف  و  منابع  بین  که 
رعایت  با  بتوانیم  باید  ما  کند.  ایجاد  تعامل 
پایداری و عدالت بین نسلی آب را توزیع کنیم. 
حال  در  داشتیم.  جمعیت  ۷ میلیون   ،۱٣٠٠ سال 
این  که  است  طبیعی  نفریم.  ٨٠ میلیون  حاضر 

جمعیت به بیش از ۱٠ برابر آب شرب نیاز دارد.

ضعف مدیریت مدرن منابع آب
و  نداشته  وجود  کشور  در  آب  خوب  حکمرانی 
مدیریت منابع آب داخل کشور ما مشکالت جدی 
دارد. این را فهمی به »شهروند« گفته و توضیح 
می دهد: شرط مدیریت درست، استقرار مدیریت 
به هم پیوسته منابع آب است. در حال حاضر این 
استقرار در کشور ما ضرورت داشته و نیاز است. 
هم  فقط  و  فقط  موضوع  بدانید  است  بهتر  البته 
آب  بهره وری  نیست.  آب  منابع  داخلی  مدیریت 

پایین بوده و هست. سال های پیاپی خشکسالی، 
و  جمعیت  افزایش  مصرف،  اشتباه  الگوهای 
نیاز به آب همه و همه دست به دست  افزایش 

هم داده و کشور به این نقطه رسیده است.

هزار لیتر آب برای پخت قورمه سبزی
برای تولید یک کیلوگرم گوشت ۱٦ هزار لیتر آب 
مصرف می شود. این رقم نشان دهنده اهمیت آب 
در جزء جزء زندگی ماست. تصور کنید اگر  هزار و 
٣٨٠ لیتر آب نداشته باشید، نمی توانید یک وعده 

خورش قورمه سبزی بپزید.

فقط مردم مقصر نیستند
به  فهمی  را  این  نکنیم.  متهم  را  مردم  فقط 
»شهروند« گفته و توضیح می دهد: مدیریت منابع 
آب در سال های گذشته ناکارآمد و نامناسب بوده 
است. او تأکید می کند: حاال دولت موظف است 
با روش های نوین، مثل نمک زدایی از آب شور، 
آب این جمعیت را تأمین کند. همچنین از دیگر 
آستانه  پیداکردن  نیرو،  وزارت  و  دولت  وظایف 
تاب آوری برای مصرف کشور است. گفتنی است 
این آستانه توسط وزارت نیرو تعیین شده و حاال 

نوبت فرهنگ سازی و کمک مردم است.

ادامه در صفحه ۱٠

در شرایط تنش

اردشیر زارعی قنواتی
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چری ویلسون

انجمن  بنگال،  ایالت  رسانه های  گــزارش  به 
است:  داده  خبر  مهمی  کشف  از  کلکته  آسیایی 
پژوهشگران این بنیاد فرهنگی یک نسخه خطی 
حافظ  خواجه  غزلیات  دیوان  از  ناشناخته  و  تازه 
شیرازی پیدا کرده اند که گفته می شود نسخه ای 

بسیار گرانبها و نادر است.
روزنامه تایمز آو ایندیا در صفحه اول شماره روز 
این  کشف  مارس(  اسفند/۶   ۱۶( دوشنبه  خود، 
شاعر  مرگ  از  پس  سال   ۷۰۰ را  دست نوشته 
به شکلی  که  دانسته  مهم  فرهنگی  رویداد  یک 
بسیاری  اکنون  آمده است.  کامال تصادفی پیش 
راهی  اثر  این  دیدن  برای  تنها  ایران شناسان  از 
کلکته هستند. گفته می شود که این نسخه خطی 
نه تنها به خطی خوش و با آرایش و تذهیب زیبا 
نوشته شده، بلکه  در آن غزلی هست که در سایر 

نسخه ها وجود ندارد.

از این ها گذشته این نسخه از این نظر نیز اهمیت 
شاه جهان  طالیی  مهر  و  امضا  حاوی  که  دارد 
مغوالن  سلسله  پرشکوه  و  نامی  پادشاه  است، 
از حافظ زندگی  پادشاه چند قرن پس  این  هند. 
آسیایی،  انجمن  کارشناسان  نظر  به  اما  می کرد،  
پادشاه  این  که  می دهد  نشان  او  دربــار  مهر 
هنردوست این نسخه را برای کتابخانه شخصی 
در  آسیایی  انجمن  موزه  است.  کرده  تهیه  خود 
کلکته نسخه نویافته را در ویترینی برای تماشای 
عموم به نمایش گذاشته اما می گوید که به زودی 

به خزانه ای مخصوص منتقل خواهد شد.
کشف تصادفی: انجمن آسیایی کلکته این روزها 
غالب  میرزا  زادروز  ۲۲۰مین  جشن  تدارک  در 
است، شاعر هندی است که به زبان های اردو و 

فارسی شعر سروده است.
خطی  آثار  جستجوی  در  انجمن  کارشناسان 

باقیمانده از میرزا غالب، به شکلی کامال تصادفی 
دست نوشته ای با اوراق زرد و کهنه یافته اند که به 
از دیوان  ناشناخته ای  زودی متوجه شدند نسخه 

حافظ است.
انجمن  تاریخی  مشاور  چاترجی،  رامکریشنا 
وقتی  است:  گفته  ایندیا  آو  تایمز  به  آسیایی، 
حیرت  برخوردند،   نسخه  این  به  ما  همکاران 
کردند، زیرا حافظ پانصد سال قبل از میرزا غالب 
زندگی می کرده است. در جریان تماس و مشاوره 
این  ایرانی کم کم روشن شد که  با پژوهشگران 

نسخه چطور به اینجا رسیده است.
غزلی  نویافته  دیوان  در  که  می دهد  توضیح  او 
رویت  دیدن  بازم  که  بحمداهلل  مطلع  با  هست 
کنون  تا  که  نسخه هایی  در  که  شد  میسر 

می شناسیم وجود ندارد.
سید اختر حسین، استاد ادبیات فارسی در دانشگاه 

جواهر لعل نهرو،  اعتقاد دارد که کشف این نسخه 
و  ایران شناسان  برای  شوق انگیز  خبری  خطی 
گفته  به  است.  ایرانی  بزرگ  شاعر  دوستداران 
او نسخه ای شبیه این نسخه خطی در کتابخانه 

خدابخش شهر پتنا نگهداری می شود.
رشته  استاد  و  پژوهشگر  حکاک،  کریمی  احمد 
تاکید  ضمن  مریلند،  دانشگاه  در  فارسی  ادبیات 
سلسله  که  است  گفته  نویافته  نسخه  اهمیت  بر 
مغوالن هند از زمان همایون شاه، عالقه زیادی 
به شعر و ادب فارسی داشتند و آثار سخن سرایان 
ایرانی را گردآوری می کردند یا به امرا و پادشاهان 

دیگر هدیه می دادند.
غزلیات  دیوان  که  است  این  دیگر  جالب  نکته 
حافظ برای اولین بار بیش از دویست سال پیش 
سنگی  چاپ  روش  به  کلکته،   شهر  همین  در 

منتشر شد.

کشف نسخه خطی غزلیات حافظ با مهر شاه جهان و یک غزل تازه

انتشار  ماه ها  از  بعد  بریتانیایی  خواننده  ادل، 
با  که  کرد  تایید  رسانه ها،  در  مختلف  شایعات 
سایمون کانکی، پدر فرزندش، ازدواج کرده است.

او در کنسرتی در بریزبن استرالیا مشغول اجرای 
زنده بود و درباره ترانه یک نفر مثل تو صحبت 
می کرد که ناگهان گفت من حاال متاهل هستم.

این  که  بود  شایعه شده  غیررسمی  به طور  قبال 
زوج با هم ازدواج کرده اند و حتی گفته شد که در 
مراسم دریافت جایزه گرمی از شریکش به عنوان 

همسر یاد کرده است. ادل و سایمون یک پسر 
چهار ساله دارند که نامش آنجلو است. ویدیویی 
بارها  ازدواج کرده،  اعالم می کند  آن  در  او  که 
در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده 
است. ترانه یک نفر مثل تو درباره تجربه شکست 
نیست،  مهم  است:  این  آن  مضمون  و  عشقی 
برای  هرچند  می کنم  پیدا  تو  مثل  یکی  باالخره 

تو بهترین ها را آرزو می کنم.
ادل در کنسرت بریزبن استرالیا می گوید همان قدر 

که تجربه قطع یک رابطه عاشقانه می تواند، تلخ 
عاشق  تجربه  باشد،  آشفته کننده  و  وحشتناک  و 
و  است  زمین  روی  احساس  بهترین  هم  شدن 
به  که  کرده  اضافه  او  معتادم.  این حس  به  من 
شود،  احساسات  آن  درگیر  نمی تواند  حال  هر 
چون حاال ازدواج کرده است: آدم بعدی  ام را پیدا 
ده  خانه  در  زوج  این  که  می شود  گفته  کرده ام. 
میلیون دالری خود در لس آنجلس آمریکا دور از 

هیاهوی رسانه ها ازدواج کرده اند.

ادل، خواننده مشهور بریتانیایی: من 
حاال متاهل هستم

سرشناس  هنرپیشه  واتــســون،  امــا  تصمیم 
از  بخشی  گذاشتن  نمایش  به  برای  بریتانیایی، 
پستان هایش در عکس  های مجله ونیتی فر بحث 
معنای  درباره  اجتماعی  شبکه های  در  را  تندی 

فمینیست بودن به پا کرده است.
جولیا هارتلی بروئر، مجری رادیو، در توییتر گفته 
از زنان استفاده جنسی  است: او گله می کند که 
می شود، بعد از خودش در کارش استفاده جنسی 

می کند. ریاکاری!
به  متهم  که  ایــن  از  اســت  گفته  واتــســون 
ضدفمینیست بودن شده، گیج شده است و یک 
فمینیست  واقعی  معنای  درباره  جدی  سوءتفاهم 

بودن وجود داد.
پس می شود پستان هایتان را برهنه کنید و باز هم 

فمینیست باشید؟
سم اسمترز، مدیر اجرایی انجمن فاوست که برای 
می کند،  مبارزه  زنان  حقوق  و  جنسیتی  برابری 
زنان  برای  واتسون  اما  که  کارهایی  می گوید: 
کارهای  مجموع  از  داده  انجام  جوان  دختران  و 

اغلب ما روی هم، بیشتر بوده است.
ما  که  نیست  درک  قابل  برایم  واقعا  نتیجه  در 
گرفته  تصمیمی  چنین  او  این که  خاطر  به  فقط 
است  قدرتمندی  زن  او  کنیم.  انتقاد  او  از  است، 
جلوی  باسلیقه  گرفتن عکسی  برای  که خودش 
بهره برداری  او  از  کسی  است.  ایستاده  دوربین 
دست  در  کار  این  در  اختیار  زمام  است،  نکرده 
خود او بوده و این، استفاده مثبتی از بدن او است.

سکسیست نیوز، گروهی که پشت کارزاری برای 
توقف انتشار عکس مدل هایی با باالتنه برهنه در 
ستاره  که  این  از  است،  سان  روزنامه   ۳ صفحه 
سابق فیلم های هری پاتر در حال بررسی و درک 
بهتر فمینیسم است و به یکی از پرچم داران آن 

تبدیل می شود، ابراز رضایت کرده است.
سکسیست نیوز معتقد است که جنجال ایجاد شده 
احمقانه  واتسون  اما  عکس های  انتشار  پی  در 
است و می افزاید: ما این بحث ها را درباره عکاسی 
لباس های  نداریم، حاال هر چقدر هم  مد مردان 
پستان هایشان  و  بپوشند  توری و قالب بافی شده 

معلوم باشد.

در شرایطی که هیچ زنی نمی تواند خارج از حباب 
مردساالرانه جامعه، لباس خودش را انتخاب کند، 
این )ماجرا( به خوبی نشان می دهد که حتی ممکن 
با  مقایسه  در  واتسون،  اما  همچون  کسی  است 
استانداردهای سخت تر  با  دیگر  زنان  از  بسیاری 
 ۲۰ جنکینسون،  ویکتوریا  شود.  مواجه  بیشتری 
برای  که  گرل گایدینگ  خیریه  از  عضوی  ساله، 
دختران  و  زنان  برای  بهتر  دنیایی  کردن  فراهم 
فعالیت می کند، معتقد است که از این عکس ها به 
عنوان فرصتی استفاده شده است تا با به حاشیه 
حقوق  ترویج  برای  کارهایش  واتسون،  کشاندن 

زنان تضعیف شود.
او می گوید: این عکس ها نه ریاکارانه هستند و نه 
از ارزش کارهای او به عنوان یک فمینیست کم 
می کنند. ما زنان باید در جدال خود برای برابری 

بیش از پیش متحد باشیم.
که  می کنند  فکر  مردم  چرا  که  نمی کنم  درک 
می تواند  کار  چه  بگویند  زن  یک  به  می توانند 
)واتسون(  اما  با  بکند.  نمی تواند  کار  چه  و  بکند 
هم موافق هستم که منتقدان، متوجه این نکته 

نشده اند.
کاری  چه  که  کند  انتخاب  بتواند  باید  زن  یک 
فمینیسم در سال ۲۰۱۷  بدهد.  انجام  می خواهد 

یعنی همین.
اما دکتر فین مکی، یک پژوهشگر حوزه فمینیسم 
در دانشگاه وست انگلند، این نگاه را که فمینیسم 
و  می کند  رد  زنان،  به  انتخاب  حق  دادن  یعنی 
برای رسیدن  می گوید که فمینیسم یک جنبش 

به عدالت اجتماعی است.
فمینیسم  که  )واتسون( می گوید  اما  او می گوید: 
درباره حق انتخاب است، حق انتخاب هرچه که 

می خواهی، اما این، مهمل است.
بعضی زنان چیزهای وحشتناکی انتخاب می کنند، 
احزابی  برای  که  می گیرند  تصمیم  زنان  بعضی 
کار کنند که حق دسترسی زن ها به سقط جنین، 
دسترسی  یا  بهداشتی  مراقبت های  به  دسترسی 

مادران به رفاه را رد می کنند.
گرفتن  قرار  که  نیست  معتقد  مکی  دکتر  اما، 
عکس های  برای  دوربین  مقابل  در  واتسون  اما 

فمینیست  او  که  است  معنی  این  به  ونیتی فر 
نیست.

ترویج  به  و  می داند  فمینیست  را  او خودش  اگر 
به  که  کارهایی  نباید  دارد،  اعتقاد  زنان  حقوق 
می دهد،  انجام  خود  شغل  از  بخشی  عنوان 

فمینیست بودن او را تضعیف کند.
اما به باور من، اگر او سعی دارد بگوید که عکس 
در عکس،  پستان هایش  آوردن  بیرون  و  گرفتن 
عوض  موضوع  اســت،  فمینیستی  عمل  یک 

می شود.
ترویج  که  است  معتقد  مکی  دکتر  حال،  این  با 
درباره  کردن  کردن  طریق صحبت  از  فمینیسم 

آن، موثرتر است تا از طریق بدن.
در  زنان  که  چیزی  رادیکال ترین  می گوید:  او 
این فرهنگ می توانند انجام دهند این است که 
لباس هایشان را به تن نگه دارند، ولی دهانشان 
را باز کنند و درباره امور سیاسی اظهارنظر کنند.

بحث و جدل درباره عکس های اما واتسون این 
ایجاد کرده است که فمینیست بودن  را  پرسش 
یعنی چه. اما گروه های برابری خواه و فمینیست ها 
می گویند که این بحث باید بر استفاده ابزاری از 

زنان و نابرابری جنسیتی متمرکز باشد.
کنایه به فمینیسم

خانم اسمترز می گوید: مساله اصلی در تمام این 
بحث ها، فشاری است که روی زنان جوان هست 
تا جور خاصی به نظر برسند و به خاطر ظاهرشان 
قضاوت شوند، بنابراین اگر قرار است بحث روی 
باید  بیشتر  من،  باور  به  باشد،  متمرکز  چیزی 

نگران اولویت دادن به این مسائل بود.
به جای  این بحث  دکتر مکی می پرسد که چرا 
کاهش  و  زنان  اقتصادی  موقعیت  مانند  مسایلی 
ارائه خدمات به زنان، به آشکارسازی پستان های 

یک ستاره سینما تقلیل یافته است.
از  این که یک ستاره هالیوود کمی  او می گوید: 
کمترین  واقعا  می دهد،  نمایش  را  پستان هایش 

نگرانی من است.
جالب است که مردم فقط حاال درباره آن حرف 
جای صحبت  به  که  می رسد  نظر  به  و  می زنند 
ابزاری  استفاده  در  هالیوود  کلی  مشکل  درباره 

به  که  است  این  اصلی شان  محرک  زنان،  از 
فمینیسم کنایه بزنند.

سکسیست نیوز هم نوشته است: واقعا الزم است 
عکس،  یک  همین  چرا  اصال  که  کنیم  بررسی 
باعث چنین خشمی شده است. این طور نیست 
که بگوییم تصاویر مد یا ستارگان بدون مشکل 

هستند، درست برعکس.
مثل همیشه تمرکز بر این است که یک زن چه 
کار باید یا نباید بکند، نه این که چطور فرهنگ 
ما بدن های زنان را ارائه، کنترل و مصرف می کند 

و این اعمال را محکوم کند.
ما باید این چیزها را به چالش بگیریم، نه یک زن 

را که در این سیستم گرفتار شده است.

آیا اما واتسون به خاطر آشکار کردن پستان هایش 
یک ضدفمینیست است؟
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Property Appraisal $00.00
Private Treaty $8,800 inc. GST

Auction $9,800 inc.GST
 Professional Photography, descriptions and floor plans all included. 

مشاور امالک شما 
با کادری متخصص و مجرب

 

| Ryde

Koroush Changizi
0425 234 308
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62-66 Blaxland Road, Ryde NSW 2112
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   شما را در فروش ملک از مرحله ارزیابی تا پایان یاری میکنند
    ارزیابی، عکاسی حرفه ای، بازاریابی و مراحل انتقال قانونی را به تیم حرفه ای ما بسپارید

مشاور امالک شما 
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 کوروش چنگیزی
متخصص در امور امالک

 یاری دهنده شما در تمامی مراحل
 فروش ملک، از ارزیابی ملک

تا پایان یافتن انتقال آن
   

New Property Appraisal $00.00
Private Treaty $8,800 inc. GST
Auction $9,800 inc.GST
Professional Photography, descriptions 
and floor plans all included. 

0425 234 308
koroush@Lsryde.com.au

 برای ارزیابی کامل ملک خود
با من تماس بگیرید

اما واتسون: سینه های من چه ارتباطی به فمینیسم دارد؟

اما واتسون هنرپیشه بریتانیایی و فعال فمینیست 
به حمالت چند روز گذشته منتقدانش  پاسخ  در 
در شبکه های اجتماعی گفته هرکس اختیار بدن 
خود را دارد و نمایش بخشی از آن نشانه پشت 

نیست.  جنسیتی  عدالت  آرمان های  به  کردن 
ستاره فیلم های هری پاتر می گوید که فمینیسم 
به معنای دادن حق انتخاب به زنان است و آنان 
درباره بدن شان تصمیم می گیرند: فمینیسم چوبی 

نیست که با آن زنان را بکوبیم.
انتشار عکس اما واتسون در جلد مجله ونیتی فر 
در حالی که بخشی از سینه هایش پیداست باعث 
انتقاد تند و گسترده منتقدانی شده که می گویند 
این فعال حقوق زنان به ایده آل های فمینیستی و 

برابری خواهانه خیانت کرده است.
اما واتسون سفیر حسن نیت سازمان ملل در امور 
اجالس های  در  او  سخنرانی های  و  است  زنان 

جهانی برای برابری زنان مشهور است.
برای  را  کارزاری  او  که  است  سال  دو  از  بیش 
شکاف  بردن  بین  از  و  مــردان  حمایت  جلب 
جنسیتی شروع کرده و در این راه فعالیت می کند. 
نمایش فیلم دیو و دلبر او به تازگی آغاز شده و 

راستا عکس های  در همین  فر هم  ونیتی   مجله 
این  از  یکی  در  است.  کرده  منتشر  او  از  تازه ای 
عکس ها او کت کوتاهی پوشیده که بخش هایی 

از سینه هایش از زیر کت پیدا است.
خانم واتسون درباره انتقادهایی که بعد از انتشار 
این عکس ها شده می گوید: این فقط به من نشان 
می دهد که چقدر سوءبرداشت و کج فهمی درباره 

فمینیسم وجود دارد.
حق  زنان  به  فمینسیم  واتسون،  اما  گفته  به 
زنان  آن  با  که  نیست  چوبی  می دهد.  انتخاب 
و  است  رهایی  درباره  فمینیسم  بزنیم.  را  دیگر 
واقعا نمی فهمم  برابری است. من  آزادی. درباره 

پستان های من چه ارتباطی با این موضوع دارد.
اما واتسون از منتقدان حقوق نابرابر زنان در سینما 
است و در سخنرانی های رسمی به این موضوع 
از  هم  ملل  سازمان  در  او  است.  کرده  اعتراض 

مردان خواست برای حق برابری زنان بجنگند.
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1. کمک به گوارش
نعناع برای کمک به هضم غذا بسیار عالی است. 
برگ نعناع سرشار از آنتی اکسیدان و فیتونوترینت 
و  هستند  گیاهی  مغذی  مواد  ها  )فیتونوترینت 
را  ما  بدن  توانند  فعالی هستند که می  ترکیبات 
قلبی و سرطان ها مقاوم  بیماری های  برابر  در 
سازند( است که برای معده و گوارش بسیار مفید 
ترشح  به  تنهایی  به  نعناع  ی  رایحه  باشد.  می 
غدد بزاقی که تولید کننده ی آنزیم های گوارشی 
ضروری هستند کمک می نماید، عضالت معده 
و  اسپاسم  احتمال  نتیجه  در  و  کرده  ریلکس  را 

بدهضمی را کاهش می دهد.

2. تسکین سردرد
و  فوری  عالج  نعناع  بخش  فرح  و  خوش  بوی 
مؤثر برای حالت تهوع و سردرد است. نعناع ماده 
با  توانید  است که می  آرام بخش  و  ای طبیعی 
به  تان  بینی  و  پیشانی  روی  آن  روغن  مالیدن 

راحتی سردرد را تسکین دهید.

3- ضداحتقان
بینی، گلو و ریه  نعناع می تواند  رایحه ی قوی 
و  احتقان  احساس  که  زمانی  هم،  را  تان  های 
اگر زیاد سرفه می  تنگی نفس دارید تمیز کند. 
کنید، بوی آرام بخش نعناع برای پاکسازی گلو، 
است.  العاده  فوق  تنفسی  راه های  و سایر  بینی 
نعناع همچنین دارای ویژگی های آنتی باکتریال 
کاهش  به  تواند  می  که  باشد  می  و ضدالتهابی 
نوشیدن  کند.  کمک  تنفسی  مجرای  در  التهاب 

چای نعناع، خلط آوری بسیار مفید است.

4. برطرف کردن احساس خستگی
که  است  چیزی  آن  تمام  نعناع  بوی  استشمام 
برای تازه کردن عملکرد مغزتان به آن نیاز دارید، 
زیرا محرکی طبیعی است. بو کشیدن رایحه نعناع 
به شما کمک می کند کمتر احساس استرس و 
ریلکس  را  بدنتان  چون  باشید  داشته  افسردگی 
کرده و ذهنتان را آرام می کند. بوی خوش نعناع 
رها  مغزتان  در  سروتونین  کمی  شود  می  باعث 
شود، بنابراین این بار اگر نیاز به تقویت روحیه و 
افزایش کارایی مغزتان داشتید، با چند برگ تازه 

نعناع بخور دهید.

5. مراقبت از پوست
برای  بلکه  دارد  طبی  مصرف  فقط  نه  نعناع 
و  پوست  خارش  تسکین  ها،  جوش  پاکسازی 
از  توانید  می  است.  خوب  هم  حشرات  تاراندن 
چون  حشراتی  گزش  جای  درمان  برای  نعناع 
پشه، زنبورسرخ و زنبورعسل استفاده کنید. رایحه 
هم  شما  از  حشرات  کردن  دور  به  آن  تند  ی 

کمک می کند. 
می  اکسیدان  آنتی  از  سرشار  نعناع  های  برگ 
باشد که به پوستتان درخششی طبیعی می دهد. 
خواص ضدالتهابی و ضدمیکروبی موجود در برگ 

نعناع در برطرف کردن آکنه هم مؤثر است.

6. کاهش وزن
بدنتان  به  تان  غذایی  رژیم  به  نعناع  افزودن  با 
کمک می کنید تا زودتر وزن کم کند، زیرا همان 
محرک  یک  عنوان  به  نعناع  دانید  می  که  طور 
این  نماید.  می  عمل  گوارشی  های  آنزیم  برای 

آنزیم ها، مواد مغذی را جذب می کنند، اما چربی 
را هم برای تبدیل به انرژی مورد نیاز بدن مصرف 
می نمایند و اجازه نمی دهند چربی ذخیره شود. 

در واقع نعنا یک گیاه چربی سوز است.

7. کاهش عالئم آسم
از آنجایی که نعناع به پاکسازی مجرای تنفسی 
توسط کسی  آن  مداوم  کمک می کند، مصرف 
نعناع  اســت.  خوب  برد  می  رنج  آسم  از  که 
به  که  است  رزمارینیک  اسید  حاوی  همچنین 
عنوان یک آنتی اکسیدان قوی، لوکوترین های 

مسبب آلرژی را مهار می کند.

8. مراقبت دهانی
قوی  هــای  ویژگی  داشتن  دلیل  به  نعناع 
ضدمیکروبی و ضدالتهابی، برای سالمت دهانتان 
بسیار عالی است زیرا می تواند مانع رشد باکتری 
های مضر در درون دهان شود. همچنین نفستان 
است  کافی  فقط  تازه و خوشبو می کند!  را هم 
یک برگ تازه نعناع را روی دندان ها و لثه های 
تان بکشید یا چند برگ آن را به مدت چند دقیقه 

بجوید.

9. پیشگیری از سرطان
پژوهش ها نشان می دهد نعناع می تواند از انواع 
خاصی از سرطان ها پیشگیری کند چون خواص 
مانع  نعناع  های  برگ  در  موجود  فیتوشیمیایی 

تأمین خون جهت تشکیل تومور می شود.

شیوه پرورش نعناع
نعناع یک از گیاهانی است که به راحتی رشد می 
کند، ریشه آن هم به سرعت پیشروی می کند و 
ساقه رونده دارد. نعناع گیاهی نسبتًا مهاجم است، 
نگهداری  گیاهان  سایر  از  دور  ظرفی  در  را  آن 
کنید تا اهلی شود. برای کاشت نعناع به ظرف یا 
گلدانی نیاز دارید که آب را حفظ کند، گیاه نعناع 
و خاک را در این ظرف بریزید، می توانید شاخه 
ای از نعناعی که دارید را بریده و در خاک قرار 
دهید یا بذر آن را تهیه کرده و بکارید. هر دو راه 
خیلی  آن  بذر  از  نعناع  پرورش  اما  است،  خوب 

سخت است.
داشته  کافی  نور  که  بگذارید  جایی  در  را  گلدان 
است  بهتر  خیلی  باشد  آشپزخانه  در  اگر  باشد، 
به  راحتی  به  آشپزی  هنگام  توانید  می  چون 
باید  را  گلدان  خاک  باشید.  داشته  دسترسی  آن 
مرطوب نگه دارید، بنابراین مکرراً به آن آب دهید 
برای  و گرما محافظت شود.  از خشک شدن  تا 
اصالح و شاخه زنی نعناع، از باالی گیاه این کار 
را انجام دهید تا برگ های بیشتری از آن برویند. 
با این کار برگ های بیشتری از گیاهتان حاصل 
و  اصالح  را  نعناعتان  های  جوانه  کرد.  خواهید 
پیرایش کنید تا گیاهتان تحت کنترل شما باشد. 
هنگام چیدن هم هرگز بیشتر از یک سوم برگ 
برای خشک کردن  نشود.  تمام  تا  نچینید  را  ها 
و  کنید  آویزانشان  ساقه  از  توانید  می  هم  نعناع 
هم روی سینی پهنشان کنید. هر وقت ساقه ها و 
برگ ها خشک شدند آن ها را در ظرفی دربسته 

نگهداری نمایید.

نعنای خوش رایحه وشگفت انگیز

مصرف زیاد گوشت تنها راه رشد حجم عضالت 
برای جذب  دیگری  متعدد  و روش های  نیست 
مواد مغذی الزم برای افزایش عضالت به شیوه 
ای سالم و با استفاده از گیاهان وجود دارد. اگر 
به دنبال گیاهانی برای عضله سازی هستید می 
مطلب  این  در  شده  اشاره  سبزیجات  از  توانید 
همیشه  ورزشکاران  غذایی  رژیم  کنید.  استفاده 
چون  است  قرمز  گوشت  زیادی  میزان  حاوی 
پروتئین  زیادی  میزان  حاوی  غذایی  ماده  این 
است و این ماده مغذی در بین دیگر مواد، کمک 
بیشتری به افزایش حجم عضالنی می کند. اما 
هر  به  نخواهد  و  باشد  ورزش  اهل  کسی  اگر 
تکلیف  کند  مصرف  زیادی  قرمز  گوشت  دلیل 
چه می شود؟ باید گفت که مصرف زیاد گوشت 
تنها راه رشد حجم عضالت نیست و روش های 
متعدد دیگری برای جذب مواد مغذی الزم برای 
افزایش عضالت به شیوه ای سالم و با استفاده از 

گیاهان وجود دارد.

چغندر و برگ های چغندر
بدون شک خواص چغندر و برگ های آن را می 
است  این  دانید  نمی  آنچه  احتمااًل  اما  شناسید. 
که این ماده ی غذایی سرشار از نیترات و آنتی 
مهم  نقش  مغذی  مواد  این  است.  ها  اکسیدان 
با اکسیژن  و ویژه ای در مواقعی دارند که بدن 
رسانی پایینی )درست مانند زمانی که فرد ورزش 
های سنگین انجام می دهد( دارد. نیترات های 
می  تبدیل  اکسیدنیتریک  به  ما  بدن  در  غذایی 
شوند که برای بهبود عملکرد قلب مفید است و 
شرایط را برای ورزش های سنگین تر و طوالنی 

های  برگ  و  چغندر  مصرف  کند.  می  آماده  تر 
آن روشی مطمئن برای تقویت سالم بافت های 
عضالنی است. برای این که چغندر و برگ های 
آن را وارد برنامه ی غذایی تان کنید می توانید 
چغندر را رنده و برگ های آن را خرد کرده و به 
اضافه  غذاهایتان  دیگر  و  ها  اسموتی  ساالدها، 

کنید.

جوانه ها
جوانه ها سرشار از مواد مغذی ضدالتهاب هستند 
که به بدن در جذب اسیدآمینه های پروتئین ها 
به  سولفورفان  و  گلوکورافانین  کنند.  می  کمک 
ترتیب  این  به  کند.  می  کمک  احیای عضالنی 
درد  میزان  کمترین  ورزشی  جلسات  از  بعد  نیز 
عضالنی ایجاد می شود. در نتیجه می توانید با 
فاصله ی زمانی کمتری دوباره به سالن ورزشی 
پرورش  به  کامل  سالمت  در  و  کنید  مراجعه 
عضالتتان بپردازید. گنجاندن جوانه ها در برنامه 
ی غذایی بسیار ساده است. می توانید از آن ها 
استفاده  ها  اسموتی  یا  ساندویچ  ساالدها،  داخل 

کنید.

جلبک اسپرولینا
رنگ  آن  با  اسپرولینا  پودر  خصوص  در  احتمااًل 
ها  عطاری  و  ها  داروخانه  در  که  آن  جیغ  سبز 
وجود دارد زیاد شنیده اید. اسپرولینا نوعی جلبک 
برای  مفید  های  اسیدآمینه  حاوی  و  سبزآبی 
متابولیسم است. این جلبک همچنین منبع خوب 
ها  اسیدآمینه  شود.  می  محسوب   B6 ویتامین 
تجزیه  به  زیادی  کمک  ویتامین  این  همراه  به 

ی کربوهیدرات ها، پروتئین ها و چربی ها کرده 
و آن ها را به منبع انرژی مورد نیاز بدن تبدیل 
می کنند. این مسئله در روند عضله سازی مهم 
است چون هرچه بدن بتواند سریع تر چربی ها و 
کربوهیدرات ها و پروتئین ها را به انرژی تبدیل 
داشته  بیشتری  عضالت  توانید  می  شما  کند 
باشید. برای وارد کردن این جلبک به برنامه ی 
به  را  آن  پودر  که  کنیم  می  توصیه  تان  غذایی 
اسموتی ها اضافه و یا اینکه از مکمل های آن 

استفاده کنید.

سبزة گندم و جو
اید  نکرده  امتحان  را  به حال سبزه گندم  تا  اگر 
هم اکنون زمان آن رسیده است که به سراغش 
بروید. این سبزی ها سرشار از مواد مغذی مانند 
کلسیم، آهن و منیزیم و همچنین کاروتنوئیدهای 
قوی هستند. این آنتی اکسیدان های قوی برای 

حفظ سالمت و قدرت سلول ها مفید هستند.
مواد معدنی موجود در سبزه ی گندم و جو باعث 
باال بردن عملکرد عضالنی و افزایش قدرت خون 
در انتقال اکسیژن به عضالت فعال می شود. این 
کار به حفظ مقاومت بدن در حین ورزش و باال 
کند.  می  بدنی کمک  فعالیت  زمان  مدت  بردن 
برای بهره مندی از این خواص کافی است آب 
این سبزه ها را گرفته یا پودر آن ها را به اسموتی 

اضافه و مصرف کنید.

نخود فرنگی
احتمااًل نخودفرنگی اصاًل به چشمتان نمی آید. 
مؤثری  طور  به  سبز  و  تازه  نخودهای  این  اما 

چون  دارد  نقش  عضالنی  حجم  افزایش  در 
است.  زودهضم  گیاهی  های  پروتئین  حاوی 
ها  اسیدآمینه  از  سرشار  همچنین  فرنگی  نخود 
و گلوتامین است که به احیای عضالنی بدن از 
فرنگی  نخود  مصرف  کنند.  می  کمک  ورزش 
احیای  به  عضالنی  رشد  به  کمک  بر  عالوه 
توانید  نیز کمک می کند. می  زودهنگام آن ها 
از این نخودهای تازه در غذاهایتان استفاده کنید 
یا اینکه مکمل پودر پروتئین نخود را در اسموتی 
که  باشد  یادتان  کنید.  مصرف  ریخته  هایتان 
سوپ ها و خورش ها بهترین غذاها برای افزودن 

نخودفرنگی هستند.

اسفناج
کمی  زبل  ملوان  کارتون  در  که  است  درست 
قدرت  تقویت  به  اسفناج  اما  بود.  شده  اغراق 
عضالنی کمک می کند. چون سرشار از آرژنین 
ترشح  تحریک  باعث  اسیدآمینه  این  است. 
هورمون رشد می شود. به مدت طوالنی هورمون 
های رشد در بین ورزشکارانی که از آن ها برای 
به  کنند  می  استفاده  خود  بدنی  عملکرد  بهبود 
این  است.  شده  تبدیل  جدل  و  بحث  موضوع 
تولید  باز  سلولی،  رشد  تحریک  باعث  هورمون 
مکمل  مصرف  اما  شود.  می  سلولی  احیای  و 
جانبی  عوارض  ایجاد  باعث  رشد  های  هورمون 
ما  توصیه  شود.  می  ورزشکاران  بین  در  زیادی 
این است که اجازه دهید بدن کار طبیعی خود را 
انجام دهد و شما با مصرف اسفناج که سرشار از 
مواد مغذی است به ترشح بیشتر آن کمک کنید.

جعفری، تره فرنگی و پیازچه
فرنگی  تره  و  جعفری  مانند  معطر  های  سبزی 
این  دهند.  می  غذاها  به  ای  العاده  فوق  طعم 
برخوردار  نیز  خوبی  غذایی  ارزش  از  ها  سبزی 
منبع  رفقایش  و  جعفری  که  بدانید  باید  هستند. 
احیای  و  رشد  به  اسیدآمینه  این  هستند.  لیزین 
ها  غضروف  و  ها  لیگامنت  رابط  های  بافت 
کمک می کند. این بدین معنی است که لیزین 
فواید مثبتی روی مفاصل ما دارد و اثرات خسته 
کننده ی ورزش در این بخش ها را کاهش می 
می  تا  است.  ای  ساده  کار  لیزین  جذب  دهند. 
توانید جعفری، تره فرنگی و پیازچه مصرف کنید. 
ساالد  و  ها  خورش  ها،  سوپ  خوردن،  سبزی 
بهترین گزینه ها برای مصرف بیشتر این سبزی 

ها محسوب می شوند.

کدام گیاهان عضله میسازند؟
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BEST IN THE WEST

کافه رستوران تراس در پاراماتاکافه رستوران تراس در پاراماتا

انواع غذاهای غربی قهوه و دسرهای متفاوت با بهترین سرویس

401 Church Street, Parramatta | ph: 02 9890 9787 
email@terrace.com.au | web: www.terrace.com.au  | https://www.facebook.com/TerracePersianRestaurant

Functions & Parties from $35 per person
DJ, Dancers arranged for over 80 people functions

 Book your
next function with us

 Weddings
 Engagements 

 Birthday parties
Farewells

 Graduations
School Formals, etc

All you can eat buffet (dinner)
Friday & Sunday $35.00

Saturday $39.00
for function of more than 50 people

7 days
 Open for Breakfast

 8am 7 days
 Lunch & Dinner
12pm to 10 pm

سالن طبقه دوم برای مراسم شما 
اجاره داده می شود.

)هر نفر از 15 دالر(
سرو

 قلیان 
در 

فضای 
بیرونی 
رستوران

برگزاری جشنهای شما 
تا ظرفیت 100 نفر

می  منتقل  به عضالت  خون  طریق  از  اکسیژن 
خون،  به  اکسیژن  نرسیدن  صورت  در  شود. 
که  کنند  می  ترشح  اسیدالکتیک  عضالت 
کافی  آورد. آب  به وجود می  گرفتگی عضالنی 

یعنی تامین اکسیژن خون.
 مصرف منظم آب به مغز کمک می کند تا دمای 

بدن را کنترل کند. 
برای حفظ رطوبت چشم ها، بینی و دهان، بدن 
به آب نیاز دارد. آب عالوه بر نرمی مفاصل، از 

اعضای بدن محافظت می کند.
به گزارش MSN از کل وزن بدن 60 درصد 
آن از آب تشکیل شده است که هر روز مقداری 
از آن از طریق عرق کردن، ادرار و نفس کشیدن 
از دست می رود. اگر چه مصرف روزی ۸ لیوان 
آب توصیه شده است اما در واقع مقدار آب مورد 
نیاز بدن به عوامل مختلف از جمله جنسیت، سن، 
فعالیت بدنی، آب و هوا، ابتال به بیماری و … 

ارتباط دارد.
یک فرد سالم و فعال با یک رژیم غذایی سالم 

می تواند آب مورد نیاز بدن را تامین کند.
نکات زیر درباره نوشیدن آب خواندنی است:

- قبل از احساس تشنگی، آب بخورید.
- به هنگام فعالیت بدنی آب را قبل از فعالیت، در 

حین آن و پس از ورزش کردن بخورید.
- آب را به نوشیدنی های دیگر ترجیح دهید.

گوجه  مانند  هایی  میوه  از طریق  را  بدن  آب   -
تامین  خیار  و  کرفس  طالبی،  هندوانه،  فرنگی، 
کنید. خوب است بدانید که زمان دقیق مصرف 
روی  را  تاثیر  حداکثر  و  دارد  زیادی  اهمیت  آب 

بدن خواهد گذاشت.

- مصرف ۲ لیوان آب، ناشتا، اعضای داخلی بدن 
را فعال می کند.

- مصرف یک لیوان آب نیم ساعت قبل از هر 
وعده غذایی، به هضم غذا کمک می کند.

- خوردن یک لیوان آب قبل از حمام به کاهش 
فشار خون کمک می کند.

- برای جلوگیری از سکته مغزی یا حمله قلبی، 
قبل از خواب یک لیوان آب بخورید.

* سالمت پوست: رطوبت پوست مانع پیری می 
شود و پوست سالم تر می ماند.

* سردرد: ۷۵ درصد مغز هر فرد از آب تشکیل 
شده است. بنابراین کمبود آب بدن، باعث سردرد 

می شود.
* کمر درد: این ناراحتی بر اثر کمبود مایعات در 
در  موجود  های  دیسک  آید.  می  وجود  به  بدن 
قسمت کمر هر انسان پر از مایعات است و مانند 
کمک فنر عمل می کند، فعالیت بدنی منظم و 
رسانی  آب  را  ها  دیسک  مایعات،  کافی  میزان 
کرده و به آن ها اجازه می دهد تا قسمت فوقانی 

بدن را حمایت کنند.
معموال مایع درون دیسک در تحمل ۷۵ درصد 
اسکلت  خود  که  حالی  در  دارد  نقش  بدن  وزن 
دیسک تنها در تحمل ۲۵ درصد وزن بدن نقش 
دارد. افت مایعات، اسکلت را مجبور می کند وزن 
بیشتری را تحمل کند و در نتیجه درد و ناراحتی 

به وجود می آید.
* کاهش عفونت: سیستم لنفاوی موجود در بدن 
وظیفه دفع ضایعات را دارد. این سیستم قبل از 
ورود سموم به جریان خون، آن ها را می شکند. 
اختالل  بدن  در  لنفاوی  سیستم  در  ناکافی  آب 

در  را  بدن  مقاومت  نتیجه  در  و  کند  می  ایجاد 
مقابل عفونت های خطرناک کاهش می دهد.

* تمرکز: آب می تواند سموم موجود در بعضی از 
فرآورده های غذایی مانند افزودنی ها و مواد نگه 
دارنده را از کبد دفع کند و باعث فعال تر شدن 

فرد و افزایش تمرکز می شود.
*  آرتروز: آب در نرم کردن مفاصل بین استخوان 
بین  سایش  آب،  کمبود  دارد.  اساسی  نقش  ها 
سطح غضروف ها را افزایش می دهد و در نتیجه 

باعث درد و ورم مفاصل می شود.
بارز  نشانه  دهان  نامطبوع  بوی  دهان:  بوی   *
کمبود آب بدن است. آب دهان در از بین بردن 
به  رسانی  آب  و  دهان  در  موجود  های  باکتری 

زبان نقش موثری دارد.
* گرفتگی عضالت: اکسیژن از طریق خون به 
نرسیدن  صورت  در  شود.  می  منتقل  عضالت 
ترشح  اسیدالکتیک  عضالت  خون،  به  اکسیژن 
می کنند که گرفتگی عضالنی به وجود می آورد. 

آب کافی یعنی تامین اکسیژن خون.
*درمان آسم: آسم، مشکل قوه هاضمه و حالت 
پیش  کافی  آب  مصرف  با  را  صبحگاهی  تهوع 

گیری و یا درمان کنید.
* فشار خون باال: تقریبا ۸۵ درصد حجم خون 
خون  حجم  بنابراین  است.  شده  تشکیل  آب  از 
به محض  دارد.  تنگاتنگی  ارتباط  با مصرف آب 
افت حجم خون، مویرگ های کم تر فعال بسته 
کافی  به خون  تر  فعال  تا قسمت های  می شود 
دسترسی داشته باشند. با بسته شدن رگ ها، به 
می  آب  مصرف  و  آید  می  وارد  فشار  عضالت 

تواند فشار وارد بر عضالت را تسکین دهد

۱۰ خاصیت بسیار مهم مصرف آب
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A هپاتیت

بشریت،  مهم  های  دغدغه  از  یکی  ــروزه  ام
دستیابی به روش های جوانسازی و جوان شدن 
است و روزی نیست که متخصصان پوست و مو 
با بیمارانی مواجه نشوند که علت اصلی مراجعه 
شان، دریافت دارویی برای بهبود وضعیت پوست 
صورت، گردن یا دست برای داشتن پوستی جوان 

تر و چین وچروک های کمتر نباشد...
های  راه  امروزه  تکنولوژی،  و  علم  پیشرفت  با   
وجود  پوست  جوانسازی  دستیابی  برای  فراوانی 
و  بنیادین  ِکرم های حاوی سلول های  از  دارد؛ 
بسیار  های  روش  تا  گرفته  پوست  کننده  جوان 
مدرن جراحی پالستیک، همگی سعی در جوان 
سن  افزایش  رغم  به  فرد،  پوست  کردن  تر 
شناسنامه ای او، دارند. اگر بخواهم اشاره ای به 
مهم ترین روش های جوان سازی پوست داشته 

باشم، باید به این موارد اشاره کنم: 
 

به  میتوانند  متعدد  های  لوسیون  و  ها  کرم   )۱
درمان جوانسازی پوست کمک کنند

مواد دارویی متعددی در جوانسازی پوست موثرند؛ 
از جمله رتینوییدها، اسیدهای میوه، ماتریکسیل، 
ضدآفتاب ها، ِکرم های حاوی استروژن گیاهی 
و باالخره ِکِرم ها و لوسیون های حاوی ویتامین 
 .E و C های مختلف به خصوص ویتامین های
رتینوییدهای موضعی مانند ترتینویین از دیرباز در 
آکنه  مانند  پوستی  مختلف  های  بیماری  درمان 
)جوش غرور جوانی( کاربرد داشته اند و همچنین 
در درمان آسیب های پوستی ناشی از نور آفتاب 
افزایش سن به کار  از  نیز پیری پوست ناشی  و 
ِکِرم ها و اسیدهای میوه  این نوع  اند.  می رفته 
مانند آلفاهیدروکسی اسیدها به دلیل الیه برداری 
پوست، تحریک پذیری آن را در برابر نور آفتاب 
برای  باید  افراد  بنابراین  و  دهند  می  افزایش 
حصول نتایج مطلوب استفاده صحیح از ضدآفتاب 
ِکِرم  در  مواد  برخی  امروزه  قرار دهند.  را مدنظر 
ادعای  که  رود  می  کار  به  کننده  جوان  های 
مانند  دارند؛  را  پوست  سازی  کالژن  تحریک 
جوان  های  ِکِرم  از  بسیاری  در  که  ماتریکسیل 
ویتامین  دارد.  وجود  )ضدپیری(  پوست  کننده 
اثبات شده ای در مقابله  آثار  نیز   E و C های
با رادیکال های آزاد و آسیب های پوستی ناشی 
از نور آفتاب دارند و نه تنها مصرف خوراکی آنها 
موضعی  مصرف  بلکه  است؛  مفید  پوست  برای 
دارد.  کاربرد  پوست  پیری  از  پیشگیری  در  آنها 
استروژن  مانند  )فیتواستروژن(  گیاهی  استروژن 
سویا نیز اثر قابل قبولی در پوست های محروم 
شده از هورمون های زنانه در خانم های یائسه 
و جوان سازی پوست داشته و ردپای آنها را در 
بسیاری از ِکِرم های ضدپیری مخصوص سنین 

یائسگی خواهیم دید.

۲( یکی از راه های جوانسازی پوست استفاده از 
روش های مکانیکی سایش پوست

برای  راهی  عنوان  به  کشیدن  کیسه  قدیم،  از 
بوده  مطرح  بدن  و  صورت  پوست  برداری  الیه 
است. استفاده از کیسه و سفیدآب در حمام های 
عمومی قدیم برای پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
نیز همچنان عده  امروزه  بوده است.  یک عادت 
که  اند  کرده  حفظ  را  کشیدن  کیسه  عادت  ای 

نگاه  جوان  راه  ترین  ارزان  به  آنها  گفت  باید 
بسیاری  که  چرا  اند؛  یافته  دست  پوست  داشتن 
از دستگاه های امروزی، مثل میکرودرم ابریشن، 
سفیدآب  و  کشیدن  کیسه  شبیه  مکانیسمی  از 
کنند.  می  استفاده  پوست  سازی  جوان  برای 
آلومینیوم  اکسید  های  کریستال  روش،  این  در 
توسط  و  شود  می  پاشیده  پوست  روی  فشار  با 
می  قرار  مکش  تحت  مجددا  دستگاه  همین 
مثل  هایی  کریستال  فشار  با  پاشیدن  این  گیرد. 
وجود  به  منفی  فشار  با  همراه  آلومینیوم  اکسید 
الیه  باعث  پوست  به  دستگاه  این  توسط  آمده 
پوست  سازی  کالژن  تحریک  و  پوست  برداری 
نفوذ  افزایش  به  همچنین  روش  این  شود.  می 
داروهای موضعی توسط بیمار نیز کمک شایسته 

ای می کند.
 

روشهای  از  موضعی  شیمیایی  های  روش   )۳
قدیمی برای جوان سازی پوست است

میوه  اسید  توسط  پوست  شیمیایی  برداری  الیه 
قدیمی  های  روش  از  کلرواستیک  تری  اسید  با 
برای جوان سازی پوست به شمار می رود. اگرچه 
از زمانی که لیزرهای مختلف وارد بازار شده اند، 
توسط  شیمیایی  های  بردار  الیه  این  از  استفاده 
متخصصان پوست کمتر شده است اما این روش 
استفاده  با  و  دارد  زیادی  طرفدارهای  همچنان 

خردمندانه ازآنها می توان نتایج خوبی رسید.
 

۴( برخی داروهای خوراکی باعث شادابی و جوان 
تر شدن پوست میشوند

وجود  ها  داروخانه  در  متعددی  داروهای  امروزه 
از  فرد  آنها  مصرف  با  کنند  می  ادعا  که  دارند 
برخوردار خواهد  تری  و جوان  تر  پوست شاداب 
های  قرص  این  مصرف  با  نیز  بیماران  شد. 
را ذکر می کنند. عده ای  نتایج مختلفی  جوانی 
می  رضایت  احساس  پوست  رطوبت  بهبود  از 
پوست  تر شدن  از سفت  دیگر  ای  عده  و  کنند 
رضایت دارند. در حقیقت، این قرص های جوانی 
گیرند.  می  بهره  مختلف  اکسیدان  آنتی  مواد  از 
در  موجود  مهم  مواد  از  یکی  نمونه،  عنوان  به 
فرنگی  گوجه  لیکوپن  جوانی  اکسیرهای  این 
)عصاره  لیکوپن  آزاد  است. خاصیت ضدرادیکال 
گوجه فرنگی رسیده( ۱۰ برابر بیشتر از ویتامین 
از  اغلب  این قرص ها  در  است. همین طور   E
عصاره هسته انگور استفاده می شود که مطالعه 
های علمی نشان داده که ماده موثر موجود در آن 

۵۰ برابر قوی تر از ویتامین E است.
عصاره هسته انگور همراه با ویتامین C موجب 
خنثی شدن آنزیم های تخریب کننده پوست می 
شود و به این ترتیب از پیری زودرس جلوگیری 
می کند. در این قرص های جوانی و ضدچروک 
به عنوان  نیز جایگاه ویژه ای دارد.   C ویتامین 
نمونه، در یکی از قرص های ضدچروک موجود 
گیاه  از  طبیعی  طور  به   C ویتامین  بــازار،  در 
های  کالژن  ساخت  در  که  شده  گرفته  آسروال 
جدید کاربرد دارد. همچنین در اغلب این قرص 
ها از کمپلکس های دریایی شامل جلبک های 
دریایی و ماهی نیز استفاده می شود و بنابراین اگر 
فردی به گوجه فرنگی یا ماهی آلرژی دارد، نباید 
از  برخی  کند.  جوانی مصرف  اکسیرهای  این  از 

قرص های ضدپیری حاوی سلنیوم، بتاکاروتن و 
فیبر هستند. مطالعه های متعددی توسط کمپانی 
های سازنده این قرص های ضدپیری انجام شده 
و آنها ادعا دارند که با مصرف این داروها، رطوبت 
پوست و نیز میزان کالژن سازی آن افزایش می 
نیز  لکه های پوستی  دارند که  ادعا  یابد و حتی 
کاهش می یابد. اما واقعیت این است که مطالعه 
های کامال دقیق و علمی که این موضوع را ثابت 
کند، هنوز کافی نیست. افرادی که از نظر مالی 
برایشان مقدور است و دغدغه پیشگیری از پیری 
دارند، می توانند از این قرص ها به مدت ۳ ماه 
استفاده کنند و سپس خودشان ارزیابی کنند که 
برای  نه.  یا  کرده  تغییر  پوستشان  وضعیت  آیا 
امروزه دستگاه  این موضوع،  از  اطمینان  حصول 
های آنالیزکننده بسیار دقیقی وجود دارد که افراد 
می توانند وضعیت پوست خود را از نظر رطوبت 
و میزان کالژن و االستین قبل و بعد از مصرف 

این قرص ها مقایسه کنند. 

۵( تزریق بوتاکس یکی از روش های شایع برای 
جوانسازی پوست است 

تزریق بوتاکس به عنوان شایع ترین اقدام زیبایی 
در کل دنیا مطرح است. در این روش با تزریق 
تا  فلج می کنیم  را  آنها  به درون عضالت،  سم 
دیگر نتوانند حداقل به مدت ۴ تا ۶ ماه خطوط 
این  کنند.  ایجاد  را  عضالنی  حرکات  از  ناشی 
جراح  یا  پوست  متخصص  توسط  باید  تزریقات 
پالستیک و کسانی که کامال با آناتومی عضالت 
صورت آشنایی دارند، انجام شود. نوع ماده تزریق 
شاهد  امروزه  متاسفانه  است.  مهم  بسیار  شده 
بوتاکس  از  غیرمتخصص  افراد  که  هستیم  آن 
های چینی به فراوانی استفاده می کنند و باعث 
عوارض متعدد مانند لوچی، افتادگی پلک و رخداد 
عالیم مسمومیت ناشی از سم و آلرژی می شوند.

۶( از تزریق ژل )فیلر( برای از بین بردن چین و 
چروک ها استفاده میشود

برای پر کردن خطوط خنده و بسیاری از چین ها 
از ژل های  و فرورفتگی های صورت می توان 
استاندارد استفاده کرد. ژل پاژ یک ژل دایمی از 
جنس پلی آکریالمید است که در برخی موجب 
عفونت پوستی و در عده ای موجب واکنش های 
حساسیتی می شود. خالص شدن از عوارض ژل 
بنابراین  است  ناممکن  گاه  و  مشکل  بسیار  پاژ 
ژل  از  خواهید  می  اگر  که  است  این  ما  توصیه 
کنید؛  استفاده  خود  چهره  شدن  تر  جوان  برای 
یا جراح  به متخصص پوست  را  این تزریق  اوال 
ژل  نوع  درمورد  ثانیا  کنید.  واگذار  پالستیک 
تزریق شده وسواس به خرج دهید تا از ژل های 
کامال استاندارد و مورد تایید سازمان غذا و داروی 
آمریکا یا وزارت بهداشت برای شما استفاده شود.

 
۷(از بی عارضه ترین راه های جوانسازی پوست 

تزریق چربی است
یکی از روش های خیلی خوب و بی عارضه برای 
تزریق  ها،  دست  پشت  و  صورت  سازی  جوان 
از ناحیه  چربی خود فرد است؛ به این معنی که 
باسن یا ران ها یا اطراف زانو، چربی برداشت شده 

و سپس در ناحیه صورت تزریق می شود.

۸( یکی از روش های رایج جهت برطرف کردن 
از  غنی  پالسمای  تزریق  پوست  چروک   و  چین 

پالکت 
سرم  پالکتی  رشد  فاکتورهای  از  حقیقت،  در 
فرد برای تحریک کالژن سازی پوست خودش 
استفاده می شود. از پالسمای غنی از پالکت می 
توان بعد از لیزر درمانی و نیز می توان به صورت 
مخلوط با چربی فرد برای افزایش دوام چربی و 
نیز تحریک کالژن سازی در تزریق چربی بهره 

گرفت.

۹( جوان سازی پوست با لیزر های جوان ساز 
لیزرهای جوان ساز را می توان به ۲ دسته تقسیم 
کرد؛ یکی لیزرهای تهاجمی که زخم ایجاد می 
کنند و لیزرهای غیرتهاجمی که زخم ایجاد نمی 
کنند. برای جوان سازی پوست با لیزر، لیزر دی 
اکسیدکربن، نتایج بسیار عالی دارد اما از طرفی، 
زخم ایجاد شده نیز عمیق است و فرد نیاز دارد 
استراحت  منزل  در  را  روز   ۱۰ تا   ۷ حداقل  که 
کند. خطر لک شدن پوست، باقی ماندن قرمزی 
رخداد  خطر  حتی  و  طوالنی  مدت  به  پوست 

جوشگاه نیز وجود دارد. 
اکسیدکربن مقبولیت  فراکشنال دی  لیزر  امروزه 
بیشتری دارد و فرد اگرچه الزم است چندبار آن 
را به منظور حصول نتایج عالی انجام دهد اما پس 
از هر بار لیزر درمانی طی ۴ تا ۵ روز مشکل های 
به  تواند خیلی سریع  بیمار تمام شده و فرد می 
نیز گاه مورد استفاده  ارنیوم  لیزر  سرکار برگردد. 
قرار می گیرد اما چون عمق نفوذ آن به پوست 
کمتری  کاربرد  است،  اکسیدکربن  دی  از  کمتر 
کالژن  تحریک  و  پوست  سازی  جوان  برای 

سازی دارد. 

توقعات  توانند  نمی  لیزرهای غیرتهاجمی عموما 
بیماران پرتوقع ایرانی را برآورده کنند اما به هر 
حال، برای افراد شاغل و مدیران می تواند کارساز 
انجام  جهت  توان  می  خاص  لیزرهای  از  باشد. 
لیفتینگ صورت استفاده کرد؛ به این ترتیب که با 
ورود فیبر لیزر از طریق یک سوراخ کوچک داخل 
شده  جذب  پوست  اضافی  های  چربی  پوست، 
باعث  پوست  زیر  از  با تحریک کالژن سازی  و 
امروزه  ها  روش  این  شویم.  می  آن  کشیدگی 
نیاز به جراحی پالستیک را در بسیاری از موارد 
برطرف کرده و افراد می توانند چهره خود را تا 
۱۰ سال جوان تر کنند بدون آنکه برش توسط 

تیغ جراحی روی پوست آنها ایجاد شود.
 

۱۰( از روش های دیگر جوانسازی پوست میتوان 
به امواج رادیویی اشاره کرد

امواج رادیویی نیز با هدف تحریک کالژن سازی 
از طریق ایجاد حرارت زیر پوست کار می کنند. 
امواج  این  از  که  هستند  مختلفی  های  دستگاه 
اما  کنند  می  استفاده  سازی  جوان  ایجاد  برای 
واقعیت این است که جواب گرفتن از این دستگاه 
ها هم به اپراتور )فرد انجام دهنده( بستگی دارد 
کار می گذارد.  این  برای  وقتی که  و  تکنیک  و 
این نکته را نیز باید گفت که امواج رادیویی در 
در  ولی  دهد  می  جواب  خوب  خیلی  ها  بعضی 

برخی چندان موثر نیست.

آخرین روشهای جوان سازی پوست
هپاتیت A یک بیماری ویروسی است و ویروس 
توسط مدفوع شخص بیمار وارد محیط می شود 
و بر اثر آب و غذاهای آلوده و حتی دست آلوده به 
ویروس و روابط جنسی دهانی و مقعدی سرایت 
است  ممکن  سنی  هر  در  کس  همه  کند.  می 
 ۲۲ آمریکا  کبد  فونداسیون  طبق  و  شوند  مبتال 
بستری  بیمارستان  در  بزرگسال  بیماران  درصد 
می شوند. هپاتیت A بیشتر از سایر هپاتیت ها 
نوع  ترین  خیم  و همین طور خوش  دارد  شیوع 
و  نمی شود  مزمن  وقت  و هیچ  هپاتیت هاست 
بیماری کبد  بیماران دچار  تا ۳۵ درصد  بین ۱۵ 
حاد و نیمه حاد می شوند. پس از ورود ویروس 
به بدن ۱۵ تا ۴۵ روز طول می کشد تا بیماری 
اکثر  و  کمون(  )دوره  بدهد  نشان  را  خودش 
بیماران پس از ۲ تا ۶ ماه کاماًل بهبود می یابند.

کورهای  آنتی  بهبودی  از  پس  بیمار  خون 
مخصوص بیماری را دارد که از بیمار محافظت 
مبتال شده  افراد  درصد  تا ۱۵  ولی ۱۰  کند  می 
بیماری  حاد  مرحله  از  پس  ماه   ۶ است  ممکن 
سروز  طرف  به  بیماری  ولی  شوند  بیمار  دوباره 

کبدی پیشرفت نمی کند.
چون هپاتیت A در اغلب موارد هیچ سیمپتومی 
شروع  از  قبل  هفته  دو  از  بیمار  شخص  ندارد 
سیمپتوم ها تا ۷ تا ۱۰ روز پس از پایان سیمپتوم 

ها می تواند دیگران را آلوده کند.

A سیمپتوم های هپاتیت
هایی  با سیمپتوم  حاد  به صورت  بیماری  شروع 
مانند سیمپتوم های گریپ مثل تب، سردرد، بی 
حالی و ضعف، حالت تهوع، بی اشتهایی، ناراحتی 
های شکمی، زردی و حساسیت کبد هنگام لمس 
کردن همراه است. باید توجه داشت که زردی در 
بین ۵۰ تا ۸۰ درصد بزرگساالن دیده می شود 
 A ولی کودکان دچار زردی نمی شوند و هپاتیت
نمی شود و شخص  داده  موارد تشخیص  اغلب 
یا  شدید  سرماخوردگی  دچار  که  کند  می  فکر 

گریپ شده است.

عوامل خطر ابتال
سروکار  فاضالب  با  شغلی  علت  به  که  کسانی 
و  زندان،  نشانی،  آتش  پلیس،  برای  یا  دارند، 
جمع آوری زباله کار می کنند؛ مسافرانی که به 
ندارند  سخت  بهداشتی  مقررات  که  کشورهایی 
آمریکای  آمریکای مرکزی،  مخصوصًا مکزیک، 
ژاپن،  از  غیر  به  آسیا  کارائیب،  جزایر  جنوبی، 
و  خاورمیانه  مدیترانه،  اطراف  شرقی،  اروپای 

آفریقا سفر می کنند.
افرادی که در مکان های آلوده شده به سر برده 
اند مثل بعضی مدارس و محل کار، کودکستان 
سالخوردگان،  منازل  توریستی،  های  محل  ها، 
مصرف  پزشکی،  دندان  مراکز  ها،  بیمارستان 
مواد مخدر تزریقی. با این که امکان آلودگی به 
هپاتیت A از طریق خون کم دیده می شود ولی 
بوده که  از کسانی  اپیدمی  دیده شده که شروع 

مواد مخدر غیرقانونی تزریق می کردند.

پیشگیری
سه  به  آلودگی  خطر  در  افراد  برای  پیشگیری 
طریق انجام می شود: واکسن، ایمیونوگلوبولین، 

و اجرای جدی قوانین بهداشت عمومی.
وزارت بهداشت کانادا پیشنهاد می کند که افراد 

زیر قبل از آلودگی واکسینه شوند:
ـ مسافران یا مهاجرانی که از مناطق آلوده می 

آیند
ـ افراد فامیل و نزدیکان کودکانی که از مناطق 
آندمیک هپاتیت A را به فرزندی قبول کرده اند؛

شدید  آندمیک  خطر  مناطق  در  که  افرادی  ـ 
هستند مانند بعضی از مناطق زندگی بومیان

ـ افرادی که به علت نوع زندگی در خطر آلودگی 

یا  )تزریقی  مخدر  مواد  به  معتادان  مثل  هستند 
غیره( و مردانی که با مردان دیگر روابط جنسی 

دارند
مزمن  کبدی  های  بیماری  دچار  که  افرادی  ـ 
هستند مثل مبتالیان به هپاتیت C این افراد در 
خطر مبتال شدن به هپاتیت A نیستند ولی اگر 
خواهد  شدیدتر  خیلی  شان  بیماری  شوند  مبتال 

بود
ـ افرادی که از هموفیلی A و B رنج می برند و 
مواد ضد خونریزی تهیه شده از پالسما را دریافت 

می کنند
های  کمک  برای  که  کسانی  و  ها  ارتشی  ـ 
انسانی به خارج از کشور و به نقاط آلوده می روند
ـ نگهبانان باغ وحش ها، دام پزشکان و محققانی 

که با انواع میمون ها تماس دارند
افرادی که درباره ویروس هپاتیت A تحقیق  ـ 
 A هپاتیت  واکسن ضد  تهیه  برای  یا  کنند  می 

کار می کنند می توانند به ویروس آلوده شوند.
ـ و باالخره تمام کسانی که می خواهند امکان 

بیمار شدن را به حداقل برسانند.

چندین نوع واکسن ضد هپاتیت A وجود دارد.
توجه: واکسن بر روی بانوان باردار آزمایش نشده 
ولی چون واکسن با ویروس غیرفعال درست شده 
تئوری  به صورت  فقط  برای جنین  امکان خطر 
است و تصمیم استفاده از آن باید فایده و خطر 

آن را حساب کرد و بعد استفاده کرد یا نکرد.
مثل  ندرت،  به  ولی  ناخواسته هست  آثار  امکان 
قرمزی و درد در محل تزریق و تب و سردرد به 

مدت یکی دو روز.
اثر محافظت کننده واکسن سریع نیست در مواقع 

اورژانس باید ایمیونوگلوبولین تزریق شود.
ایمیونوگلوبولین

ازاین روش برای افرادی که ممکن است در کمتر 
از ۴ ماه پس از واکسن در معرض ویروس قرار 
بگیرند استفاده می شود و هنگام تزریق واکسن 
در محل دیگری از بدن تزریق می شود، گاهی 
هم برای کسانی که در تماس با بیمار هپاتیک 
A بوده اند مورد استفاده قرار می گیرد و خطری 

هم برای بانوان باردار ندارد.

راهنمایی های مورد لزوم در سفر
هرگز از آب لوله کشی ننوشید، از نوشیدنی هایی 
را  و در حضور شما درش  بطری هستند  در  که 
باز می کنند استفاده کنید. اگر امکان ندارد آب 
شیر را سه تا پنج دقیقه بجوشانید. برای مسواک 
استفاده  آلوده  غیر  آب  از  هم  ها  دندان  کردن 
هایتان  نوشیدنی  در  یخ  قطعات  از  هرگز  کنید. 
از  با آب معدنی که  این که  نکنید مگر  استفاده 
بطری سربسته درست شده باشد. از نوشیدنی ها 
تهیه شده  آلوده  آبجوهایی که در محل های  و 

هم استفاده نکنید.
با  را  زخم  محل  هرگز  شدید  زخمی  اتفاقًا  اگر 
ضدعفونی  یک  از  فقط  و  نکنید  تمیز  شیر  آب 
و  سبزی  میوه،  گونه  هیچ  کنید.  استفاده  کننده 
خود  زیرا  شده  شسته  حتی  نخورید  خام  غذای 
آب استفاده شده می تواند آلوده باشد و خود این 
غذاها هم حاوی میکرب های دیگری هم باشند 
را جدا می کنیم  بجز میوه هایی که پوست آن 
آلوده است که  البته این مسئله در مورد مناطق 

گفته شد.
در  که  کسانی  برای  شده  گفته  های  راهنمایی 
هتل های لوکس و درجه یک هم می روند باید 
و  خام  گوشت  و  ماهی  خوردن  از  و  شود  اجرا 

ساالدهای سبز و میوه ای خودداری شود.
در مناطق آلوده حتمًا از وسائل محافظت کننده 
خود  با  را  آنها  و  کنید  استفاده  جنسی  روابط  در 
ببرید، زیرا آنهایی را که در محل می توانید تهیه 

کنید از کیفیت خوبی برخوردار نیستند.

را در تمام وقت مراعات کنید،  قوانین بهداشتی 
همراهان  بین  در  آلوده  شخصی  اگر  مخصوصًا 

شما هست.
بسیار  شدید  بیمار  خود  یا  همراهان  بین  در  اگر 
مهم است که پس از قضای حاجت و قبل از غذا 

خوردن حتمًا دست را با صابون بشویید.
سفر،  برای  ریزی  برنامه  هنگام  که  امیدوارم  و 
اول از همه به واکسینه شدن فکر کنید و واکسن 

بزنید. 

درمان های دارویی
امروزه درمان خاصی برای شخص بیمار آلوده به 
راهنمایی  پزشکان  ولی  ندارد  وجود   A هپاتیت 

هایی برای بهبودی دارند مانند:
ـ اول از همه استراحت ولی این به معنی خوابیدن 
و  نیست،  بیماری  مدت  طول  در  حرکتی  بی  و 
افرادی که فعالیت های بدنی مناسب دارند هم 
تقریبًا هم زمان با دیگران بهبودی پیدا می کنند.

ـ آب زیاد بنوشید.
نمی  فشار  کبد  روی  که  بخورید  را  غذاهایی  ـ 
آورند یعنی خوراکی های کم چربی و از نوشیدن 

قهوه و الکل خودداری کنید.
ـ با این که جستجوی ویروس در سایر هپاتیت 
برای  درمانی  اثر  است  مهم  درمان  برای  ها 
هپاتیت A ندارد و معمواًل نتیجه آزمایش منفی 
انجام می شود  آزمایش  زیرا هنگامی که  است، 
ویروس ها دیگر در خون نیستند و فقط در مدفوع 

می شود آنها را یافت.
هم  کمیاب  که  شدید  و  حاد  هپاتیت  مورد  در 
بیمار  از مرگ  جلوگیری  برای  کبد  پیوند  هست 

در نظر گرفته می شود.

درمان های مکمل
پزشکی  های  درمان  همراه  مکمل  های  درمان 
غذاهای  و  آب  نوشیدن  استراحت،  از  عبارتند 
ساده و کامل که به رفع آثار هپاتوتوکسیک که 
در هوا مثل  مواد شیمیایی موجود  بعضی  اثر  بر 
آلوده کننده های کارخانه ها یا داروها و افکار و 
احساسات منفی تولید می شوند، کمک می کنند.

مدت  این  در  ها  مکمل  از  بعضی  حال  هر  به 
می  کمک  بهبودی  سرعت  به  سخت  زمان 
کنند مخصوصًا وقتی که کبد دردناک است و یا 
شخص از یک بیماری کبدی دیگر هم رنج می 
برد و حال خوبی هم ندارد یا مشکالت سالمتی 
دیگری تولید شده و یا بیماری طوالنی تر شده 

است.
گیاه درمانی )فیتوتراپی(: گیاهان مختلف غربی و 
چینی وجود دارند که به بهبودی هپاتیت ویروسی 
حاد کمک می کنند. برای هپاتیت A می شود از 

دو گیاه زیر استفاده کرد:
* Yin chen برای هپاتیت A و زردی موثر 

است.
*گل قاصدک که به صورت وحشی همه جا سبز 
می شود برای هپاتیت و زردی مفید است و االن 

روی آن تحقیق می شود.
کبد  یک  به  تواند  می  هومیوپاتی  هومیوپاتی: 
دارو  و  کند  کمک  هپاتیت  اثر  بر  شده  خسته 
باید برای درمان سیمپتوم هایی که بیشتر دیده 
متخصص  یک  به  باید  و  رود  کار  به  شود  می 
بیماری  اگر  مخصوصًا  شود  مراجعه  هومیوپات 

طوالنی شده یا شدیدتر می شود.
دارویی چین و  طب سنتی چینی: معجون های 

طب سوزنی برای درمان هپاتیت مفید هستند
هم  هند  سنتی  طب  )هند(:  ایورودیک  طب 

داروهایی برای هپاتیت حاد دارد.
متدهای بدنی: آب درمانی، کمپرس های پی در 
پی سرد و گرم می تواند برای هپاتیت های حاد 
هم  داخلی  هم  )آرژیل(  رس  خاک  باشد.  مفید 

خارجی مورد استفاده قرار می گیرد.

دکتر عطا انصاری

از  گــروهــی  مطالعاتی،  یافته های  طبق 
»فیبروز  ــان  درم در  قوی  آنتی بیوتیک های 
از  ریسک  افزایش  موجب  می توانند  کیستیک« 

بین رفتن دائمی شنوایی شوند.
حدود  توسط  آمینوگلیکوزید  آنتی بیوتیک های 
۷۰ هزار نفر در دنیا که مبتال به بیماری مزمن 
تاثیرگذار بر ریه، لوزالمعده، کبد، کلیه ها و روده ها 

هستند استفاده می شود.
آمریکا  اورگــن  دانشگاه  محققان  یافته های 

از دوز  به استفاده  بیمارانی که مجبور  نشان داد 
باالی آنتی بیوتیک ها برای کاهش عفونت های 
تنفسی شان هستند، ۴.۷۹ برابر بیشتر در معرض 
وضعیت  این  داشتند.  قرار  دائمی  ناشنوایی 
زوال  و  افسردگی  انزواطلبی،  بواسطه  می تواند 

شناختی در این بیماران تشدید شود.
باکتریایی  پروتئین  سنتز  از  مانع  آمینوگلیکوزید 
می شود و برای از بین بردن عفونت های مرگبار 
اما در عین حال می تواند موجب  ضروری است 

و  درونــی  گوش  در  شنوایی  عملکرد  کاهش 
همچینین عملکرد کلیه ها شود.

در این مطالعه، تیم تحقیق گزارش پزشکی ۸۱ 
سنی  رده  با  را  کیستیک  فیبروز  به  مبتال  بیمار 
را  افراد  این  آنها  بررسی کردند.  تا ۶۳ سال   ۱۵
از لحاظ میزان دوز مصرف به چهار گروه تقسیم 
دوز  میزان  هرقدر  دریافتند  محققان  کردند. 
مصرف این آنتی بیوتیک بیشتر باشد احتمال بروز 

ناشنوایی نیز باالتر خواهد بود.

مصرف برخی آنتی بیوتیک ها موجب ناشنوایی می شود

مغز ما به طور ذاتی به غزل های عاشقانه شکسپیر 
واکنش  دیگری  یا هر شعر  ژاپنی  یا هایکوهای 
»مدار  شعر  برای  اصطالح  به  یا  می دهد  نشان 

بندی  شده« است.
دانشگاه  از  تی یری  گیلوم  هلث دی  گزارش  به 
پژوهش  این  سرپرست  و  بریتانیا  ویلز  در  بنگور 
ما  که  است  بار  نخستین  برای  »این  گفت: 
وسیله  به  شعری  ساختارهای  ناهشیار  پردازش 

مغز را نشان می دهیم.«

ژورنال  در  فوریه  ماه  در  پژوهش  این  یافته های 
منتشر   Frontiers in Psychology

شده است.
بیان  از  خاصی  »نوع  عنوان  به  را  شعر  تی یری 
ادبی که احساسات، افکار و نظرات را با تکیه بر 

قواعد وزن، قافیه و جناس منتقل می کند.«
می رسند  نظر  به  می گویند  پژوهشگران  این 
انسان ها به طور ناخودآگاه از شعر لذت می برند- 
امر  این  نفهمند.  را  آن  معنای  اگر همیشه  حتی 
بررسی  را  این موضوع  تا  واداشت  را  دانشمندان 
مداربندی  شده  یا  ذاتی  به طور  مغز  آیا  که  کنند 
)hardwiered( از جناس و وزن ادبی لذت 

می برد یا نه.
این  بیشتر  بررسی  برای  همکارانش  و  تی یری 
از  که  را ساختند  از جمالت  نمونه هایی  موضوع 
به  ولشی  زبان  در  قواعد یک شکل سنتی شعر 
آنان  نام Cynghanedd تبعیت می کردند. 
این  از  که  کردند  ایجاد  را  نمونه هایی  همچنین 

قواعد پیروی نمی کردند.
همه این جمالت به داوطلبانی عرضه شدند که 
ولشی زبان مادری شان بود، اما هیچ آگاهی قبلی 
از این فرم شعری نداشتند. از مشارکت کنندگان 
خواسته شد که این جمالت را بر اساس میزان 
لذتی که از شنیدنشان می برند، به دو دسته خوب 

یا غیر خوب تقسیم کنند.

به طور  داوطلبان  این  که  داد  نشان  بررسی  این 
شاخص جمالتی که بر اساس قواعد فرم شعری 
ساخته شده بودند، در دسته خوب قرار می دهند، 
اما جمالتی را که از این قواعد پیروی نمی کنند، 

»غیر خوب« می شمارند.
از اسکن های  استفاده  با  گروه تی یری همچنین 
مغزی آنچه را اصطالحًا »پتانسیل مغزی مربوط 
فاصله  در  نامیده می شود،   )ERP( رویداد«  به 
این  در  نهایی  کلمات  شنیدن  از  پس  ثانیه  یک 

جمالت
پاسخ الکتروفیزیولوژیکی را در مغزهایی افرادی 
که در که جمالت دارای ساختار شعری را شنیده 
بودند، مشاهده کردند. این امر حتی هنگامی که 
افراد شرکت کننده دقیقًا نمی دانستند کدام کلمه 
و  می کند  پیروی  شعری  قواعد  این  از  جمله  یا 

کدام نه، مصداق داشت.
که  هنگامی   ERP پاسخ های  این  مقابل،  در 
وجود  جمالت  در  شعری  نوع  این  الگوهای 

نداشت، مشاهده نشد.
که  است  باری  نخستین  این  تی یری،  گفته  به 
پژوهشگران واکنش های ناهشیار مغز به شعر را 

ردیابی کرده اند.
انسان  به ذهن  او گفت: »این فکر که می توان 
بخشید،  الهام  شود،  متوجه  او  اینکه  بدون  حتی 

بسیار هیجان انگیز است.«

مغز شما به طور ذاتی از شعر لذت می برد

برای بسیاری از خانم ها و آقایان داشتن صورتی 
زیبا و پوستی بدون چین  وچروک اهمیت زیادی 
دارد اما حتما با افرادی مواجه شده اید که در عین 
داشتن صورتی صاف و زیبا، گردنی چروکیده و 
آنها،  گردن  به  نگاه  با  که  به طوری  دارند  افتاده 

سنشان را تخمین زد... 
عرصه  در  مشهور  افراد  باشید  کرده  دقت  اگر 
سیاست و هنر به این مقوله توجه ویژه دارند چون 
دانند پوست گردن مثل پوست صورت  آنها می 
به مراقبت نیاز دارد. اگر می خواهید گردن زیبایی 

داشته باشید، به این توصیه ها عمل کنید.
 

گردن  مخصوص  کرم های  سالگی   ۲۸-۳۰ از 
استفاده کنید.

و  است  االستین  و  کــالژن  کرم ها  این  پایه 

لیفتینگی آنی دارند. اگر دسترسی به این کرم ها 
برایتان ممکن نیست، از کرم های مرطوب کننده 
یا کرم های ضدچروک روز و شب استفاده کنید. 
برای نتیجه گرفتن بهتر توصیه می شود ابتدا چند 
ثانیه  کرم را کف دستتان گرم کنید بعد از باالی 
و سپس خارج  مرکز  به سمت  زیرچانه  و  گردن 

بمالید.
برای کرم زدن به باالی سینه نیز ابتدا دست را 
خارج  به  افقی  به صورت  و  بگذارید  سینه  باالی 
به  گردن  سمت  به  سینه  از  بعد  دهید.  حرکت 
باید  کرم  کنید.  تکرار  را  کار  این  حالت عمودی 

کامال جذب پوست شود.

ضدآفتاب بزنید 
پوست گردن و باالی سینه بسیار نازک، حساس و 
به شدت در معرض آسیب است. مهم ترین دشمن 
پوست گردن، مثل پوست صورت، اشعه خورشید 
از  را  کالژن  خورشید  ماورای بنفش  اشعه  است. 
بین می برد، پوست را خشک می کند و زمینه ساز 
پیری پوست می شود بنابراین بیش از ۱۲ تا ۱۶ 
ساعت زیر نورمستقیم آفتاب بمانید. در عین حال 
الزم است هم روی پوست صورت و هم گردن و 
باالی سینه از کرم ضدآفتاب قوی استفاده کنید. 
داشتن لباس مناسبی که پوست گردن را در برابر 

خورشید حفاظت کند بهترین گزینه است.
 

گوماژ را امتحان کنید 
یکی از روش های مطرح این روزها، گوماژ است. 
اگر اهل گوماژ هستید )روش الیه برداری طبیعی 

و مالیم پوست(، حتما این متد را روی گردن هم 
مرده  سلول های  حذف  به  گوماژ  کنید.  امتحان 
جدید  سلول های  بازسازی  و  تحریک  و  پوست 
پوست  به  خاص  درخششی  و  می کند  کمک 

می دهد.
 

پوستتان را تحریک نکنید 
پوست گردن بسیار حساس است و احتمال بروز 
گردن  روی  ممکن  حد  تا  باالست.  آن  اگزمای 
پوشیدن  از  و  نکنید  اسپری  ادکلن  و  عطر  خود 
حساسیت زا  بافت  با  یقه هایی  که  لباس هایی 
خزمصنوعی  یا  پشمی  شال گردن های  یا  دارند 
خودداری کنید. بسیاری از بدلی ها از جنس نیکل 
نیز آلرژی زا هستند و باعث بروز جوش های ریز 
و قرمز روی گردن می شوند. در صورت بروز هر 
نوع حساسیت حتما به متخصص پوست مراجعه 

کنید.
 

گردنتان را ماساژ دهید 
ماساژ به گردش بهتر خون و جوان ماندن پوست 
از۳۰  باید  را  گردن  عضالت  می کند.  کمک 
سالگی به بعد با ماساژ و کرم های مرطوب کننده 
سالگی   ۴۰ از  بعد  نگه داشت.  عضالنی  و  جوان 
بازسازی و  از کرم های  باید مرتب صبح و شب 
سفت کننده استفاده کرد. کرم های لیفتینگ نیز به 
حفظ حالت بیضی صورت و زیبا به نظر رسیدن 

گردن کمک می کنند. 
روغن آواکادو برای ماساژ زیر چانه تا پایین گردن 
بسیار مفید است. آواکادو ضدچروک بوده و برای 

در  البته  است  مناسب  بسیار  خشک  پوست های 
ماساژ، نحوه حرکت دست مهم است. باید دست 

را از پایین گردن به سمت چانه حرکت دهید.

ورزش کنید 
برای ماهیچه ای و سفت شدن عضالت و پوست 
این  دارد.  اهمیت  بسیار  آن  دادن  گردن، ورزش 

تمرین ها به شما کمک خواهد کرد:

 A، کنید:  تکرار  حالت کشیده  به  را  این حروف 
E، I، O، U، Y

راست بایستید و سر را به جهت های مختلف آرام 
بچرخانید. 

دست چپ خود را پایین گردن سمت راست قرار 
چانه  سمت  به  فشار  بدون  و  آرام  حرکتی  با  و 
حرکت دهید. این کار را در جهت عکس با دست 

دیگر تکرار کنید. 
سر را به عقب و چانه را به جلو بکشید و برای ۳ 
ثانیه  ثانیه در این وضعیت بمانید بعد برای یک 
تکرار  را  حرکت  این  دوباره  و  شل  را  عضالت 

کنید. 
بعد  دهید  قرار  چانه  زیر  را  مشت شده  دست 
کنید  سعی  دارد،  وجود  دست  فشار  که  درحالی 
غبغب  ایجاد  از  کار  این  کنید.  باز  را  دهانتان 

پیشگیری می کند. 
در حالی که دندان ها به هم چسبیده، دهانتان را 
باز کنید و گوشه های دهان را به طرفین بکشید. 
و  بگذارید  باالیی  دندان  پشت  را  زبان  همزمان 

فشار دهید. چند ثانیه در همین حالت بمانید.

چگونه گردنتان را جوان نگه دارید؟

به  مبتال  ــراد  اف تحقیقاتی،  یافته های  طبق 
ابتال  باالی  ریسک  با  خودایمنی  بیماری های 
دانشگاه  محققان  هستند.  مواجه  عقل  زوال  به 
بیماری   ۲۵ از  مورد   ۱۸ دریافتند  آکسفورد 
لوپوس،  پوستی  بیماری  نظیر  خودایمنی 
پسوریازیس یا ام اس ارتباط قابل توجهی با زوال 
عقل دارند. به گفته دکتر مایکل گلداکر، سرپرست 
تیم تحقیق، این تحقیق فقط نشان می دهد که 

مرتبط  عقل  زوال  باالی  ریسک  با  شرایط  این 
است. مطالعه نشان داده است افراد مبتال به ام 
زوال  ریسک  معرض  در  برابر  دو  حدود  در  اس 
عقل قرار دارند. پسوریازیس با ۲۹ درصد افزایش 
با ۴۶ درصد، آرتروز  ریسک زوال عقل، لوپوس 
با ۱۳ درصد و بیماری روده ای کرون  روماتوئید 
مرتبط  عقل  زوال  ریسک  افزایش  درصد   ۱۰ با 
است. در این مطالعه، محققان اطالعات بیش از 

۱.۸ میلیون نفر را در انگلستان که بین سال های 
در  خودایمنی  بیماری  خاطر  به   ۲۰۱۲ تا   ۱۹۹۸

بیمارستان بستری شده بودند بررسی کردند.
بیماری های  تاثیر  »نحوه  گلداکر،  گفته  به 
خودایمنی بر مغز مشخص نیست. اگرچه برخی 
تاثیرات  یا  مزمن  التهاب  که  می کنند  عنوان 
نقش  آلزایمر  بروز  در  است  ممکن  خودایمنی 

داشته باشند.«

ارتباط اختالالت ایمنی با ریسک زوال عقل
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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 -

Tel: 02  8014  9608

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی و خامن مریم نوروزی

از استـرالیا به تـهران قیمت متوسط   یکطـرفه از ۹۹۰ دالر دوطـرفـه ۱۵۵۰ دالر
)قیمت بیشتر یا کمتر، بستگی به فصل، روز مسافرت و شرکت هواپیمایی دارد. لطفا سوال بفرمایید(

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 متاس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Suite 305, Level 3, 32 York Street SYDNEY NSW 2000
Fax:02 92903854   Mobile: 0410439330
Email: sam@airtravelservices.com.au لطفًا فقط در موارد ضروری با موبایل متاس بگیرید.

www.airtravelservices.com.au

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز
به سرتاسر دنیا بویژه ایران

آژانس مسافرتی سان تراول 

رزرو هتل و بیمه مسافرتی، ارائه بهترین تورهای تعطیالت به سراسر جهان برای 
دریافت اطالعات بیشتر با آژانس مسافرتی سان تراول آزاده شمس تماس بگیرید

    T: 02 82491832
M: 0403 421 955

 azadeh@suntravelagency.com.au 
Level 19 / 1 O’Connell St, Sydney NSW 2000

Travel agency license Number 
(TCF) 2TA10812    
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یا   QHD دی،  اچ  تمام   ،HD نمایشگر های 
4کی؟ تفاوت میان نمایشگرهای مختلف چیست 

و بر چه اساس به این نام ها شناخته می شوند؟
با  حتما  باشید،  رفته  مانیتور  خرید  سراغ  اگر 
رزولوشن  که  کرده اید  برخورد  فروشنده هایی 
 4K ،HD صورت  به  تاکید  با  را  نمایشگرها 
تلویزیون  مورد  در  می کنند.  بیان   ،WQHD
نیز همین جریان برقرار است، اما مهم تر از همه 
شاید خرید گوشی همراه باشد وقتی که صحبت 
این  در  این گوشی ها می شود.   4K نمایشگر   از 
نوشته سراغ رزولوشن نمایشگرها می رویم و این 

عبارت های آشنا را دقیق تر بررسی می کنیم.

WQHD و QHD تفاوت میان
 WQHD و   QHD سراغ  اول  است  بهتر 
برویم و ببینیم تفاوت این دو عبارت تقریبا مشابه 
اگر بخواهیم خالصه صحبت کنیم،  در چیست. 
ندارند.  هم  با  تفاوتی  هیچ  دو  این  بگوییم  باید 
 Wide برای  اختصار  در   WQHD عبارت 
برده  کار  به   Quad High Definition
عبارت  به جای   QHD درحالی که  می شود، 
کار  به   Quad High Definition
برای   WQHD در   W درواقع حرف  می رود. 
تاکید بر اندازه نمایشگر با نسبت 16:9 است که 

با نسبت 4:3 متداول متفاوت است.

QHD به چه معناست؟
 .WQHD یا همان QHD خب می رسیم به
برابر  به معنای رزولوشنی معادل 4  این دو واژه 
بخواهیم  اگر  سادگی!  همین  به  هستند؛   HD
تعداد پیکسل ها را بشماریم، باید بگوییم رزولوشن 
HD تعداد 720 پیکسل به صورت عمودی دارد 
و QHD تعداد 1440 پیکسل عمودی. به طور 
افقی هم تعداد پیکسل ها دو برابر می شود؛ یعنی 
از 1280 پیکسل افقی که رزولوشن HD است 

می شود.  برابر  دو  و  می یابد  افزایش   2560 به 
درنتیجه با دو برابر شدن تعداد پیکسل های افقی 

و عمودی، رزولوشن در کل 4 برابر می شود.

رزولوشن 4K و 5K چیست؟
حاال که می دانیم QHD و WQHD چیست، 
 .5K 4 وK :سراغ رزولوشن های باالتر می رویم
نیز گفته   HD اولترا  آن  به  4K، که  رزولوشن 
می شود، همان طور که از نامش پیداست 4 برابر 
است. همان گونه که در   Full HD رزولوشن
افقی  به صورت  نیز   4K QHD دیدیم،  مورد 
این تفاسیر تعداد  با  برابر می شود.  و عمودی دو 
 Full HD در   1080 از  عمودی  پیکسل های 
تعداد  و  می یابد  افزایش   4K در   2160 به 
اچ دی  تمام  در   1920 از  نیز  افقی  پیکسل های 
 4K به 3840 در 4کی افزایش می یابد. عبارت

نیز به این دلیل به آن نسبت داده شده که تعداد 
پیکسل های افقی در این رزولوشن حدود 4000 

)3840( پیکسل است.
اما در مورد 5K اوضاع به چه صورت است؟ با 
توجه به پاراگراف قبلی، حتما نتیجه می گیرید که 
البته  باشد.   5000 باید  افقی  پیکسل های  تعداد 
بی راه هم نیست و تعداد پیکسل ها 5120 پیکسل 
رزولوشن  در  عمودی  پیکسل های  تعداد  است. 
در  کلی  به طور  است.  پیکسل   2880 نیز   5K
این رزولوشن تعداد پیکسل ها 7 برابر تمام اچ دی 

است.

نتایج عملی
رزولوشن ها  ایــن  از  کدام یک  عمل  در  امــا 
کاربردی تر است؟ باید گفت که این پاسخ بسته 

به نیاز کاربر متفاوت است.

تعداد  و  باشد  باالتر  نمایشگر  رزولوشن  هرچه 
داشته  مشخص  اندازه  در  بیشتری  پیکسل های 
باشد، تراکم پیکسلی باال می رود و بدین ترتیب 
تشخیص یک پیکسل به تنهایی دشوار می شود؛ 
می کنند.  جلوه  طبیعی تر  تصاویر  درنتیجه 
عکاس ها  کار  به  اغلب  باال  رزولوشن های 
دقت  با  را  تصاویر  آنها  زیرا  می آید،  طراحان  و 

بیشتری مشاهده می کنند.
با  نمایشگری  بگذریم،  که  پیکسلی  تراکم  از 
پیکسل های بیشتر به شما امکان می دهد تصویر 
داشته  کیفیت  دادن  دست  از  بدون  بزرگ تری 
دو  دادن  قرار  مثل   QHD تصویر  یک  باشید. 
تصویر HD کنار هم است. برای بسیاری افراد 
 HD به  را   QHD تا  دلیل کافی است  همین 
ترجیح دهند. برخی نمایشگر ها حتی به شما اجازه 
را می دهند؛  ورودی  دو  از  دریافت سیگنال هایی 
از  محتویاتی  می توانید  نمایشگر  یک  در  یعنی 

ورودی های )سورس های( مختلف تماشا کنید.

با  نمایشگر  یک  خرید  از  قبل  باید  هرآنچه 
رزولوشن باال بدانید

سراغ  به  رفتن  از  قبل  است  خوب  به هرحال 
را  موارد  برخی  باال  رزولوشن  با  نمایشگرهایی 

بدانید.
یا  برنامه ها  برخی  که  ــن  ای همه  از  اول 
عهده  از  نمی توانند  به خوبی  سیستم عامل ها 
این  در  و  برآیند  پیکسل ها  زیاد  تعداد  پردازش 
زمینه با مشکالتی مواجه می شوند. از طرف دیگر 
محتویات 4K و 5K زیادی در دسترس نیست 
و نمایش این محتویات نیز نیازمند پردازش بسیار 

و قدرت پردازشی باالست.
بسیار   5K و   4K کیفیت  هرچند  درمجموع 
پیش  هنوز  این مشکالت هم  است،  خیره کننده 

روی نمایشگرهایی با این کیفیت قرار دارد.

HD ،Full HD ،QHD، 4K :تفاوت رزولوشن نمایشگرها در چیست

منتشر  محرمانه  سند  ــزاران  ه ویکی لیکس 
جزییات  حاوی  می کند  ادعا  که  است  کرده 
نرم افزارهایی است که سازمان اطالعات مرکزی 
کردن  برای هک  گسترده  طور  به  )سیا(  آمریکا 

ابزارهای کامپیوتری استفاده کرده است.
مورد  سایبری  سالح های  که  می شود  گفته 
به  سیا  سازمان  نفوذ  برای  ویکی لیکس،  ادعای 
همچنین  و  هوشمند  گوشی های  و  کامپیوترها 
ابزارهای خانگی از جمله تلویزیون های هوشمند 
شده  استفاده  خانگی  اینترنت  مودم های  حتی  و 

است.
این  از  بعضی  ویکی لیکس،  گزارش  اساس  بر 
سیا  سازمان  خود  داخل  در  نفوذی،  بد افزارهای 
سازمان  که  می شود  گفته  اما  شده اند،  طراحی 
در  نیز  )ام آی فایو(  بریتانیا  داخلی  اطالعات 
به  حمله  برای  جاسوسی  نرم افزار  یک  طراحی 

تلویزیون های سامسونگ مشارکت داشته است.
به  نفوذ  برای  راهی  سیا  سازمان  که  شده  ادعا 
کرده  پیدا  سامسونگ  هوشمند  تلویزیون های 

است که می تواند مکالماتی را که در نزدیکی این 
تلویزیون ها انجام می شود، شنود کند.

سازمان  این  که  توضیح  این  با  سیا  سخنگوی 
اسناد  محتوای  یا  اصالت  درباره  اظهارنظری 
اطالعاتی ادعاشده، نمی کند، ادعای ویکی لیکس 

را تایید نکرده است.
اعالم  نیز  بریتانیا  کشور  وزارت  سخنگوی 
کند.  اظهارنظر  زمینه  این  در  نمی تواند  که  کرد 
اطالعات  این  که  منبعی  می گوید  ویکی لیکس 
داده  قرار  پایگاه  این  اختیار  در  انتشار  برای  را 

که  است  بوده  بحث  این  برانگیختن  دنبال  به 
آیا توانایی های هک کردن سیا از اختیارات این 

سازمان فراتر رفته است؟
مارک وارد، خبرنگار بی بی سی در امور تکنولوژی 
و فناوری اطالعات، می گوید که مقدار عظیمی از 
اطالعات در مخزن داده های سیا وجود دارد که 
به  نفوذ ظاهرا موفق  مانند  از آن،  بزرگی  بخش 
تلویزیون های هوشمند، تعجب آور نیست. پیش از 
این هم هکرهایی بوده اند که به تنهایی توانسته اند 
ماموران یک  بنابراین  دهند،  انجام  مشابهی  کار 

یک  می توانند  همیشه  دولتی  اطالعاتی  سازمان 
گفته  به  باشند.  جلوتر  معمولی  از هکرهای  قدم 
احتمال  فناوری،  امور  در  بی بی سی  خبرنگار 
برای  دالر  میلیون ها  سیا  که  دارد  وجود  زیادی 
باشد.  کرده  هزینه  بدافزار  زرادخانه   طراحی یک 
این ابزارها به طور تضمین شده کار می کنند، چون 
بر اساس راه های نفوذ، اشکال های نرم افزاری و 
نقطه ضعف هایی که طراحی شده اند، پیش از این 

هرگز فاش نشده است.
از  بیش  آنچه  که  است  معتقد  وارد  مــارک 
است،  نگران کننده  سیا  هکری  توانایی های 
فاش شدن اطالعات مربوط به راه های نفوذ به 
سیستم های کامپیوتری موجود است. این موضوع 
می تواند هدف سوءاستفاده مجرمان سایبری قرار 

گیرد.
این  انتشار  که  است  کرده  اعالم  ویکی لیکس 
اطالعات بخش نخست از رشته اطالعاتی است 
سیا  سایبری  فعالیت های  درباره  می خواهد  که 

منتشر کند.

ایجاد  برای  را  جسورانه  طرحی  ناسا  دانشمندان 
اتمسفر در سیاره مریخ ارائه کرده اند تا این سیاره 
سرخ را برای نسل های بعدی بشر قابل سکونت 

سازند.
مي گوید  ناسا  الرت،  ساینس  گزارش  براساس 
براي  فضا  به  مغناطیسي  سپر  یک  پرتاب  با 
خورشیدي  بادهاي  برابر  در  مریخ  از  محافظت 
مي توان اتمسفر مریخ را احیا کرده محیط مریخ 
را به شکلي زمیني کنند که آب مایع بتواند باري 

دیگر در سطح آن جاري شود.
شاید مریخ امروزه مکاني خشک و خالي از حیات 
اتمسفر  از  گذشته  زمان هاي  در  اما  شود،  دیده 
تشکیل  به  که  بوده است  برخوردار  ضخیمي 
اقیانوس هایي مملو از آب روي سطح این سیاره 
را  سیاره  این  هواي  و  آب  و  مي کرده اند  کمک 
گرمتر و قابل سکونت تر از امروز آن ساخته بودند.

ویژگي ها  این  تمامي  مریخ  معتقدند  دانشمندان 
که  زماني  و  پیش  سال  میلیاردها  حدود  در  را 
دست  شده، از  نابود  محافظش  مغناطیسي  الیه 
داده است و بادهاي خورشیدي اتمسفر این سیاره 

را به تدریج تخریب کرده اند.
رایانه اي  شبیه سازي  با  ناسا  دانشمندان  اکنون 
طبیعي  شیوه اي  به  مي توان  ــد  داده ان نشان 

با  کرد،  ایجاد  مریخ  در  را  ضخیم  اتمسفري 
این  به سوي  ارسال الیه مغناطیسي قدرتمندي 
سیاره مي توان به مریخ فرصت داد تا باري دیگر 
خود  اطراف  در  را  ضخیم  و  کامل  اتمسفري 

تشکیل دهد.
به گفته جیم گرین مدیر بخش علمي سیاره اي 
ناسا، ارسال یک الیه مگنتوسفر مصنوعي به فضا 
و خورشید مي تواند  مریخ  میان  آن  دادن  قرار  و 
بادهاي  برابر  در  سیاره  از  فرضي  صورت  به 
فرسایشي  فرایند  تا  کند  محافظت  خورشیدي 
مرور  به  و  شده  متوقف  خورشیدي  بادهاي 
شود.  تشکیل  دیگر  باري  مریخ  اتمسفر  زمان 
از  بزرگتر  نسخه اي  است  قرار  مغناطیسي  الیه 
آنها  از  که  باشد  محافظي  مغناطیسي  الیه هاي 
در  فضاپیماها  و  فضانوردان  از  محافظت  براي 

برابر تشعشعات کیهاني استفاده مي شود.
بادهاي  اگر  شده  انجام  شبیه سازي هاي  در 
خورشیدي توسط محافظ مغناطیسي خنثي شوند، 
مي شودو  متوقف  مریخ  اتمسفر  فرسایش  روند 
به  مي تواند  مریخ  اتمسفر  سال  چند  تنها  طي 
نیمي از فشار موجود در اتمسفر زمین دست پیدا 
کند. با ضخیم تر شدن اتمسفر، محققان تخمین 
مي زنند که دماي هواي مریخ چهار درجه گرمتر 

مي شودیعني دمایي که براي ذوب شدن یخ هاي 
قطبي  کالهک  روي  موجود  کربني  اکسید  دي 

مریخ کافي خواهد بود.
اتمسفر مریخي  در این صورت کربن موجود در 
به حفظ گرماي سطح سیاره کمک خواهد کرد و 
نیز  را  مریخ  آبي  یخ هاي  گلخانه اي  اثر  ایجاد  با 
ذوب خواهد کرد و جریان آب در سطح مریخ از 
سر گرفته خواهد شد. در صورتي که تمامي این 
فرضیات درست پیش بروند،  طي چند نسل آینده 
سکونت  قابلیت  از  زیادي  بخش  مي تواند  مریخ 

خود را به دست آورد.

طرح جسورانه ناسا برای قابل 
سکونت ساختن مریخ هک گسترده ابزارهای الکترونیکی، ویکی لیکس 

اسناد فعالیت های جاسوسی CIA را منتشر کرد
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راهنمای مشاغل 
فارسی زبانان استرالیا 

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA

ART & DESIGN SERVICES

VIC

Unit 1, 53-55 McClure St. Thornbury VIC 3071
PH. 03 8395 7954    MOB. 0451 639 355

e. info@shiraziartgallery.com.au

By Appointment

AUTOMOTIVE

CAR DEALERS

NSW

25 Elizabeth Street
 WETHERILL PARK

Telephone: 02 9756 1300

Tyre Land
MECHANICAL REPAIRS

NSW

North Parramatta

سام سالمی مشاور فارسي زبان 
براي خريد 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

DRIVING SCHOOL

NSW

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

0424 328 659
Hornsby - Northshore

northshoredrivinglessons.com.au

FOOD IMPORTERS
NSW
PTY LTD

FOOD IMPORTS

PH: (02) 9645 6003
تلفن مرکز پخش

FUNERAL DIRECTORS

HAIR & BEAUTY SALONS
NSW

 Shop A, Level 1, 453
Victoria Ave Chatswood

PH: 02 9411 7722

در چتسوود
سالن آرایش و زیبایی میالنو

 MILANO
Hair & Beauty Salon

 

 

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

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. 

All Mechanical Repairs

Sydney  TechAuto

0423 426 615

Complete Mobile Automotive Maintenanace
Peyman Khazaee NSW

Hazrati Immigration 
Services

professional, expert and honest advice

Hazrati Immigration 
Services

 Level 11, 65 York street
Sydney NSW 2000

Phone: (02) 9665 4881

دفتر امور مهاجرت اعظم جعفری
 Leve 5,7 Eden Park Drive, Macquarie Park NSW

Phone:  (02) 89359410
Mobile: 0414187045

www.ajmigrationconsultants.com.au

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
NSWرستوران  آشپزباشی

 Ph: 02 9416 1889
 319 Pacific HWY, Lindfield 2070

 VISA SERVICES 
 & IMMIGRATION 

SA Ghanbari & Associates Migration Agency

Tel: +618 8212 6115
Mob: +61 4017 500 027

98 Currie St, Adelaide 5000
www.immigrationaust.com.au

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

رستوران و سالن پذیرایی 
نوربند در مریلندز

www.norbandrestaurant.com.au

 Mob: 0433 493 569 | Ph: 02 9637 
10 McFarlane St, Merrylands Next to RTA

NSW

با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY, Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

  SUPERMARKETS GROCERY STORES 

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

PH: 0470 134 729
110 Main St, Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

NSW

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS

NSW

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

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 Mobile: 0410 439 330

www.airtravelservices.com.au

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 

NSW

شعبه بولکهام هیلز
5A Old Northern Rd, Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St, North Parramatta
Ph: 02 9683 1916

شعبه نورت پاراماتا

 ,Shop 4, 348 Windsor Rdاستار سوپرمارکت
Baulkham Hills NSW 2153

Ph: 02 9686 8885Shop 4, 348 Windsor Rd, 
Baulkham Hills NSW 2153

Ph: 02 9686 8885

اخبار 
ورزشی

اپلیکیشنinjob را هم اکنون به رایگان دانلود کنید

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

REAL ESTATE

رامین مشاور شما 
برای فروش امالک

 Call Ramin
0416 385 400

NSW

سرمربی استقالل با انتقاد از صحبت های زمانی 
در  بارها  گفت:  استقالل  مدیره  هیات  عضو 
از  و  کردیم  سکوت  وی  صحبت های  خصوص 
بگیرد  روزه سکوت  ماه  برای سه  می خواهیم  او 

و حرفی نزند.
به گزارش جی پالس، منصوریان پیش از دیدار 
تیمش مقابل سایپا گفت: بازی در آزادی برگزار 
می شود و این مسئله روی کیفیت بازی اثرگذار 
خواهد بود. تیم سایپا خیلی خوب به جریان بازی 
ها برگشته است. تیم سایپا بسیار خوب و قدرتمند 
است. ما با دو سه مسئله باید دست و پنجه نرم 
می کردیم تا به این بازی برسیم. از سایپایی ها 

برای انتقال مکان بازی متشکرم.
بازیکنان  گفته  که  زمانی  اظهارات  درباره  وی 
را  پولشان  درصــد  پنجاه  از  بیش  استقالل 
نیروهایش  تمام  باشگاه  یک  گفت:  گرفته اند، 
یک  برای  ما  همه  می جنگند.  هدف  یک  برای 
منافع می جنگیم. در اینجا تیم های پر طرفدار و 
معمولی با هم تفاوت دارند چون باید از شان خود 

هم دفاع کنند.
از مرحله ای  ادامه داد: همدلی باعث رفتن ما  او 
به مرحله دیگر است. به خود زمانی هم گفته ام 
نکردن  صحبت  کمک،  بهترین  اوقات  برخی 
بوده  این  زمانی  آقای  از  ما  توقع  است. کمترین 
که کمکی به ما نکنند و فقط سکوت کنند. من به 
افتخاری هم گفتم همانطور که جهانیان صحبت 
من  به  بازی  هر  از  بعد  مدت  این  در  و  نکرده 
انقالب  و  تو هستیم  پشت  ما  گفته  و  زده  زنگ 
داریم  زمانی  از  گله  ما  بده.  ادامه  را  جوانگرایی 
کند؟  مصاحبه  باید  او  چرا  مصاحبه هایش.  بابت 
خبرنگاران  شما  خود  می کنم؟  من صحبت  خود 
بابت مصاحبه نکردن های من، دلخور هستید. ما 
قداست  به  تا  کنیم  فراهم  بستری  کردیم  سعی 
زمانی لطمه نخورد. ما خیلی جاها مصاحبه های 
او را نادیده گرفتیم. من صحبت او را هم نخواندم 
را به من گفت،  و وقتی خرمگاه کلیت مصاحبه 
به او گفتم با اتفاقی که افتاده، این مصاحبه به ما 

قطعا مقابل سایپا آسیب می زند.

سرمربی استقالل اضافه کرد: ما یک سی درصد 
در دوره افشارزاده به بازیکنان دادیم و ۱۰ درصد 
هم افتخاری به بازیکنان داده است. یک بخشی 
از پول بازیکنان را هم سازمان مالیاتی برداشت. 
یک میلیارد و دویست میلیون تومان هم اسپانسر 
قبلی از حساب ما برداشته است. به افتخاری هم 
افتخاری ۴-۳  از حق هواداران دفاع کند.  گفتم 
میلیارد هم به بازیکنان خارجی داد. در این دوره 
افتخاری می توانست استاندارد ۷۰ درصد را به ما 
برساند. من به پول بازیکنان تسلط دارم. تنها ۴۰ 
همه  سرمربی  تا  تدارکاتچی  از  گرفته اند.  درصد 
یک اندازه باید بگیرند. این روال را حفظ کردیم 
بودند.  موافق  آن  با  افتخاری هم  و  افشارزاده  و 
من نیم فصل چیزی را گفتم که شاید بازیکنانم 
هرکس  نداریم.  پولی  گفتم  آنها  به  نپسندیدند. 
نمی تواند بماند، همین االن برود. گفتم هرکس 

وارد زمین شد، بازیکن استقالل است.

نزد.  هم  حرف  کسی  پیش  روز  دو  تا  افزود:  او 
یک جلسه هم بازیکنان با افتخاری و زمانی در 
عمان داشتند. اسپانسرهای ما به خصوص بانک 
کوثر و همراه اول خیلی به ما کمک کردند. ما و 
پرسپولیس در شرایط خاصی هستیم. ما بازیکنی 
مثل برزای را داریم که نود درصد از دو سال پیش 
می خواهد و ۷۰ درصد هم از پارسال. هوادار باید 

این را بداند.
من خودم فوتبالیست بوده ام و در این شرایط اگر 
تیم را تمرین بدهید قطعا مصدوم می دهید. پریروز 
هم تیم را به استخر فرستادیم. امروز می دانستم 
رفتم  تمرین  به  وقتی  ولی  می کنیم  تمرین  که 
دارند.  اعتراض  زمانی  به  چقدر  بازیکنان  دیدم 
بازیکن ۱۰۰ تومانی ۹۰۰ تومان  به  او گفته که 
داده ایم. تمام این بازیکنان میلیاردی که می بینید، 
جمع  اعتبار  و  است  بوده  میلیون  یک  قیمتشان 

کرده اند.

میلیون   ۱۰۰ همیشه  بازیکن  یک  نیست  قرار 
تومان باشند. یک دوره با من ۳۲۰ تومان بستند 
و پیراهن چنگیز را به من دادند و گفتند این هم 
باقی پولت. یک دوره رونالدو ماهی ۱۰۰۰ دالر 
از لیسبون می گرفت ولی االن گران ترین بازیکن 
جهان است. بازیکنان من ناراحت هستند. بازیکن 
بازیکن  باالست.  قیمتش  دارد،  پیشنهاد  وقتی ۷ 
وسیله نقلیه نیست که رویش قیمت بگذاریم. از 
این قضیه بازیکنان ما ناراحت هستند. می خواهم 
از آقای زمانی بخواهم که خواهش می کنم سه 
برای  را  روزه  محمد  حضرت  کنیم.  سکوت  ماه 
چشم، خوراک و زبان گذاشت. این سه ماه را روزه 
زبانی بگیرید. تیم ما جوان است و با یک حرکت 
کدام  از  او  بخورد.  بهم  باالنسش  است  ممکن 
عوامل صحبت کرده است که شناسایی شده اند؟ 
تمام کنفرانس من به جای مسائل فنی به مسائل 

روحی روانی و زمانی رسید.
منصوریان درباره تیمش در بازی فردا گفت: شما 
از  بهتر  باشید  داشته  روحی  لحاظ  به  را  بازیکن 
داشتن او به لحاظ فیزیکی است. من پارسال زخم 
غذا  هم  بار  یک  و  نداشتیم  هتل  یکبار  خوردم. 
نداشتیم. ما مسئول نفت نیستیم که فقط جواب 
میلیون   ۳۰ جواب  باید  ما  بدهیم.  را  مسئوالن 

هوادار را بدهیم.
راجع  نظرش  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
گفت:  چیست  تهران  نفت  بان  دروازه  اخراج  به 
شوید.  خارج  فضاها  این  از  می کنم  خواهش 
فضا  این  کنید.  کمک  مسئله  این  به  خودتان 
خطرناک است و وارد آن نشوید. اینجا یک بازی 
انجام شده و می دانم که رقابت هواداری هست. 
را  بازی  نبود  الزم  و  ندیدم  را  بازی  من  وجدانا 

ببینم چون با هر دو تیم بازی کرده ایم.
باران چشمه که گفته  اظهارات  منصوریان درباره 
قانون سربازی عوض نمی شود و او دیگر چیزی 
نگوید، گفت: سردار باران چشمه رفیق و دوست 
زمینه  این  در  گفته  او  چون  و  است  من  خوب 
می گویم  و  می کنم  اطاعت  نگویم،  چیزی  دیگر 

چشم )باخنده(.

خشم منصوریان از زمانی: لطفا 
سه ماه سکوت کن

 LAWYERS 
 & SOLICITORS 

CLEANING SERVICES

٨٨ درصد منابع آب مان را مصرف می کنیم
مترمکعب  ۷۰ میلیارد  کشور  تــاب آوری  آستانه 
این  می گوید  »شهروند«  به  فهمی  اســت. 
تجدید شونده  آب  ٦۰ درصد  معادل  ۷۰ میلیارد 
در  اما  ماست  تاب آوری  آستانه  و  است  کشور 
حال حاضر ما ٨٨ درصد از منابع تجدیدشونده آب 

کشور را مصرف می کنیم. 
دسترس  در  آب  تا  سال ۷٥  می دهد:  توضیح  او 
یک  از  بود.  مترمکعب  ۱۳۰ میلیارد  ما  کشور 
و  کاهش ها   ۷٨ از  سال  یعنی  بعد،  به  دوره ای 
شکست ها شروع شد و همه منابع حوزه های آبی 
را تحت تأثیر قرار داد. حتی جریان آب رودخانه ها 
کم شد و بحران منابع آب داخل کشوری کلید 
که  رسید  جایی  به  کار  اخیر،  ۱٥ سال  در  خورد. 
کرد  پیدا  کاهش  مترمکعب  ۱۱٦ میلیارد  تا   ۱۳۰
هم  مترمکعب  ۱۱۰ میلیارد  به  گاهی  حتی  و 
از  ۴۰ درصد  کشوری  اگر  فهمی  گفته  به  رسید. 
منابع آب تجدید شونده خود را استفاده کند، روی 
٦۰ درصد  تا   ۴۰ از  است.  ایستاده  استاندارد  خط 
از ٦۰ تا  آن کشور دچار تنش آبی شده است و 
از  ما بیش  دارد،  ۷۰ درصد آن کشور بحران آب 
می کنیم.  مصرف  را  خود  آب  منابع  از  ٨۰ درصد 

درد اینجاست.

۱۰ درصد کاهش بارش کار دستمان داد
در حالی  که ما سال هاست از خط استاندارد مصرف 
از طرفی سال های خشکسالی   گرفته ایم،  فاصله 
حدود  و  شد  علت  بر  مزید  هم  بارش  کاهش  و 
۲۰ میلیارد از منابع آب تجدیدشونده ما را کم کرد. 
از طرفی در  سال گذشته دمای کشور یک درجه 
هم گرم تر از سال های گذشته اعالم شد و همین 
گرما تبخیر ساالنه را زیاد کرد. هدایت فهمی به 
»شهروند« می گوید: در بهترین حالت می توانیم 

میزان مصرف از منابع تجدیدشونده کشور را به 
٦۰ درصد برسانیم و این در صورتی است که در 
سال های آتی، بارش باران هم افزایش پیدا کند. 
ما در نقطه تنش آبی ایستاده ایم. باید مصرف آب 

را تا حد معقول کاهش دهیم.

۱۰درصد سدهای کشور بیهوده ساخته شد
اگر چه افزایش تعداد سدها در افزایش منابع آب 
موثر است اما ساختن هر سد باید توجیه محیط  
زیستی و منابع طبیعی هم داشته باشد. پیش از 
انقالب در کشور ۱۳ سد داشتیم و حاال به گفته 
پشت  در  است.  رسیده   ٦٥۳ به  عدد  این  فهمی 
ذخیره  آب  مترمکعب  ۱٥ میلیارد  تا   ۱۳ سد،   ۱۳
۳٨ میلیارد  تا   ۳۷ سد،   ٦٥۳ پشت  و  می کردیم 
که  حالی   در  می کنیم.  ذخیره  آب  مترمکعب 
بیشتر  آب  برابر   ۲,٦ تنها  داریم،  سد  برابر   ٥۰
و  سد  ایجاد  می گوید:  فهمی  می کنیم.  ذخیره 
سدسازی به اندازه و بر اساس ظرفیت تاب آوری 
آب  کمبود  از  جلوگیری  برای  زیست محیطی 
زیاد  اگر  که  است  دارویی  سد  است.  ضروری 
مصرف شود، تبدیل به سم می شود. به گفته این 
کارشناس وزارت نیرو، ۹۰ درصد سدهای کنونی 
دارو و کمتر از ۱۰ درصد را می توان برای کشور 

سم دانست.

بحران آب در ایران مدت هاست کلید خورده
روزنامه واشنگتن پست، تیرماه ۱۳۹۳، در گزارشی 
اعالم کرد ایران در بین ۲۴ کشوری قرار دارد که 
وضع آب در آنها خطرناک است. امروز در کمتر 
از یک  سال که از انتشار آن مقاله می گذرد، همه 
بحران  می دهند  هشدار  حوزه  این  کارشناسان 
مرز  از  و  شده  آغاز  پیش  مدت ها  ایران  در  آب 
»جنگ  به  نزدیک  آینده  در  و  گذشته  خطرناک 

حمید  نیرو،  وزیر  شد.  خواهد  مبدل  آب«  برای 
در  حالی  در  بود  گفته  این  از  پیش  چیت چیان 
به  تجدیدشونده  آب  سرانه  میزان  انقالب  اوایل 
ازای هر فرد ایرانی چهار  هزار متر مکعب بود که 
در حال حاضر این رقم کمتر از یک هزار و ٦۰۰ 

مترمکعب است.
طبق برآوردهای بین المللی، کشورهایی که میزان 
و ۷۰۰  از یک هزار  آنها  تجدیدشونده  آب  سرانه 
مترمکعب کمتر باشد، در تنش آبی قرار دارند و 
باشد،  کمتر  مترمکعب  یک هزار  از  رقم  این  اگر 
نیرو  وزیر  می شوند.  آب  بحران  وارد  مناطق  آن 
کمتر  کشور  در  تجدیدشونده  آب  متوسط  گفت: 
توزیع  و  است  مترمکعب   ٦۰۰ و  یک هزار  از 
این مقدار آب در مناطق مختلف کشور یکسان 
نیست؛ به  طوری که برای مثال میزان سرانه آب 
تجدیدشونده در شرق دریاچه ارومیه کمتر از ٦۰۰ 

مترمکعب است.
آب بی رویه برداشت کردیم، زمین ها فرو نشست

خطرناک ترین  از  یکی  زمین  فرونشست  پدیده 
یافته های  پایه  بر  است.  بی آبی  ماحصل های 
اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان  پژوهشی 
معدنی کشور، برداشت بی رویه آب های زیرزمینی 
و  جمعیت  رشد  دلیل  به  گذشته  دهه  چند  در 

خشکسالی ها افزایش یافت.
ساخت سدها و حفر چاه های جدید مجاز و غیر 
مجاز به تنش موجود افزود و سبب کاهش شدید 
و بدون بازگشت منابع آب، افت سطح آب، تغییر 
از  بسیاری  خشکیدگی  آخر  در  و  کیفی  شدید 

چاه ها شد. 
هشتم  و  )بیست  گاز  نشت  و  زمین  فرونشست 
خردادماه(، فرونشست زمین در خیابان پیامبر)ص( 
انفجار تأسیسات برق در  )یازدهم شهریورماه( و 
یک  در  شهریورماه(  )چهاردهم  ستارخان  محله 

آژیر  غرب(  )شمال  خاص  جغرافیایی  موقعیت 
درآورد.  صدا  به  پایتخت نشینان  برای  را  خطر 
میزان  برابر   ۹۰ تهران  در  زمین  فرونشست 
اروپاست  اتحادیه  سوی  از  شده  اعالم  بحرانی 
نشست  تهران  زمین  از  میلیمتر  یک  روز  هر  و 
بین  با ۳٦ سانتیمتر نشست سالیانه،  می کند که 

کشورهای جهان رکورددار است.

چرا بحران داریم؟
دکتر امین علیزاده در اصول هیدرولوژی کاربردی 
سرزمیني  ــران  ای است  گفته  پنجم  ویرایش 
کوهستاني است که دو رشته کوه البرز و زاگرس 
باران زا  ابرهاي  رسیدن  مانع  دیواره اي  همانند 
مرکزي  به بخش هاي  و غرب کشور   از شمال 
مي شوند و به همین دلیل نیز بخش اعظم کشور 
را مناطق خشک و نیمه خشک تشکیل مي دهد. 
عامل  یک  عنوان  به   همواره  آبي  منابع  کمبود 
بوده  مطرح  کشور  در  فعالیت ها  محدودکننده 
عنوان  به   ما  اقلیمی ای  شرایط  چنین  در  است. 
و  زده  دریا  به  دل  کمتر  موظفیم  مصرف کننده 
بکنیم.  شرب  آب  با  می خواهد  دل مان  کار  هر 
دیگری  از  پس  یکی  که  دولت هایی  طرفی  از 
تنها  بگیرند  نظر  در  باید  هم  می آیند  کار  روی 
فکری  و  ندرخشند  خوش  صدارتشان  مدت 

طوالنی مدت برای آب کشور کنند.
ایران در   پیش بینی ها نشان می دهد که جمعیت 
سال ۱۴۰۰ به ۹۷ میلیون نفر خواهد رسید و مقدار 
آب مورد نیاز برابر ۱۳۰ میلیارد مترمکعب خواهد 
بود که تأمین این میزان آب از منابع تجدیدپذیر 
آبی کشور امکان پذیر نخواهد بود. چطور ممکن 
داشته  افزایش جمعیت  انتظار  مردم  از  که  است 
کارشناسان  لحظه  در همین  در حالی  که  باشیم 
مختلفی معتقدند جنگ آب بیخ گوش مان است؟

در شرایط تنش

اینکه مدتی  با بیان  سرمربی استقالل خوزستان 
است مخارج تیم را دیگران می دهند گفت پولی 
برای آمدن به تهران و بازی با پرسپولیس نداریم.

تیم  سرمربی  ورزشــی،  رسانه های  گزارش  به 
شنبه  بود  قرار  گفت:  خوزستان  استقالل  فوتبال 
) ۱۴ اسفند( یک میلیارد به حساب باشگاه واریز 
شود تا حداقل بازیکنان در آستانه عید کمی پول 
بگیرند اما اتفاق جدیدی رخ نداده و هیچ کس هم 

جوابگو نیست.
خوزستان  استقالل  بحرانی  اوضاع  درباره  وي 
گفت: االن که با شما صحبت می کنم در تمرین 
کردن  تمرین  به  حاضر  بازیکنان  اما  هستیم 
حساب  به  میلیارد  یک  شنبه  بود  قرار  نیستند. 
آستانه  در  بازیکنان  تا حداقل  واریز شود  باشگاه 
رخ  جدیدی  اتفاق  ولی  بگیرند  پول  کمی  عید 

نداده و هیچ کس هم جوابگو نیست.
وی ادامه داد: قصد سفر به تهران را داریم تا روز 
در حالی است که به هتل هم بدهکار هستیم و می گویند پول بلیت هواپیما و هتل را ندهند، این پنجشنبه مقابل پرسپولیس بازی کنیم ولی به ما 

آنها االن پول نقد می خواهند. به مسئوالن گفتم 
کنم.  هزینه  خودم  جیب  از  نمی توانم  دیگر  که 
امسال یک ریال هم نگرفته ام و ۳۰۰ میلیون از 
جیب خودم هزینه کردم. آقای روشنایی سرپرست 

تیم هم صدمیلیون هزینه کرده است.
مارکو  اینجاست  جالب  کرد:  تصریح  پورموسوی 
استقالل  هزینه های  تمام  ما  برزیلی  مربی 
۲۰۰میلیون  نزدیک  که  را  امارات  در  خوزستان 
او این پول را از جیب  تومان می شد تقبل کرد. 
هستیم.  بازیکنان  شرمنده  واقعا  ما  داد.  خودش 
امیدوارم هرچه زودتر این مشکالت برطرف شود. 
پیشنهاد  حتی  و  بروم  فصل  نیم  در  می خواستم 
دست به نقد داشتم اما بخاطر بازیکنان و مردم 
هم  محالت  تیم ها  واقعا  االن  ماندم.  خوزستان 
استقالل  سرمربی  می شوند.  اداره  ما  از  بهتر 
خوزستان گفت: ما پول نداریم و با این وضعیت 
احتماال به تهران نمی آییم. مسئوالن باید به فکر 

باشند و مشکالت را برطرف کنند.

استقالل خوزستان: پول نداریم برای بازی با پرسپولیس تهران بیاییم

سومین  در  افغانستان  ساحلی  فوتبال  ملی  تیم 
نتیجه  با  آسیا،  اول  تیم  ایران؛  برابر  در  دیدارش 

شش بر یک شکست خورد.
این  در  افغانستان  گل  تک  زننده  قادری  رئوف 

مسابقه بود.
سیدعلی  )۳گل(،  بلوکباشی  فرید  ایران  برای 
کدام  عبدالهی هر  و حسن  ناظم، مسلم مسیگر 

یک گل به ثمر رساندند.

رقابت های  در  قبلی اش  بازی  دو  در  افغانستان 
جام  مقدمات  و  آسیا  قهرمانی  ساحلی  فوتبال 
جهانی ۲۰۱۷ در مقابل مالزی و چین پیروز شده 

بود.
قرار است افغانستان فردا آخرین بازی گروهی اش 

را در برابر بحرین انجام دهد.
ایران که روز گذشته نیز ۱۴ بر ۰ از سد مالزی 
میزبان گذشته بود، دومین پیروزی اش را امروز در 

مقابل افغانستان کسب کرده است. در این گروه 
تیم های ایران ، بحرین و افغانستان به ترتیب و با 

٦ امتیاز در رده های اول تا سوم قرار دارند.
یک  دیگر  حریف  دو  به  نسبت  افغانستان  البته 

بازی بیشتر انجام داده است.
افغانستان برای صعود به دور بعدی مسابقات نیاز 
بحرین  مقابل  فردا  امتیاز  سه  کسب  به  مبرمی 

خواهد داشت.

تیم ملی ساحلی افغانستان دومین حضورش را در 
این رقابت ها تجربه می کند.

به  صعود  مقدماتی  و  آسیا  قهرمانی  رقابت های 
جام جهانی با شرکت ۱۳ تیم در مالزی در حال 

برگزاری است.
در  حضور  جــواز  مسابقات  این  برتر  تیم   ۳
رقابت های جام جهانی ۲۰۱۷ در باهاما را کسب 

خواهند کرد.

تیم ساحلی افغانستان در بازی با ایران شکست خورد

ادامه از صفحه ٥

پیشنهاد  به  پاسخ  در  ایران  ملی  تیم  سرمربی 
فدراسیون آفریقای جنوبی اظهار داشت که با تیم 
ملی ایران قرار دارد و شاید در آینده بتواند با آنها 

به همکاری بپردازد.
به گزارش ایسنا، در حالی که در روزهای گذشته 
اخبار زیادی در رسانه های آفریقای جنوبی مبنی 
عنوان  به  کی روش  کارلوس  انتخاب  احتمال  بر 

او  داشت،  وجود  کشور  این  ملی  تیم  سرمربی 
خاطر  به  نمی تواند  که  کرد  تاکید  اظهاراتی  در 
کشور  این  هدایت  دارد،  ایران  با  که  قراردادی 
سابق  سرمربی  حال  این  با  بگیرد.  دست  در  را 
رئال مادرید احتمال بازگشت به آفریقای جنوبی 
در آینده را رد نکرد. البته به شرط اینکه مسئوالن 
باز هم به جذب او عالقه مند  فوتبال این کشور 

باشد. سرمربی پرتغالی مبلغی باالیی برای فسخ 
قرارداد خود با فدراسیون ایران دارد که مسئوالن 
فدراسیون فوتبال آفریقای جنوبی در حین مذاکره 
با او نتوانستند او را برای پرداخت این مبلغ راضی 
کنند. کی روش به سایت EWN گفته است که 
ایران  با فدراسیون فوتبال  او فسخ قرارداد  برای 

غیرممکن است.

کی روش در این رابطه گفت: نمی توانم در رابطه 
بگیرم.  مدت  کوتاه  تصمیم  یک  احتمال  این  با 
من در حال حاضر تحت قرارداد هستم و بدون 
یک توافق مشترک نمی توانم قراردادم را با ایران 
فسخ کنم. شاید در آینده نزدیک و اگر مسئوالن 
داشته  اعتقاد  من  به  همچنان  جنوبی  آفریقای 

باشند، بتوانیم این همکاری را انجام دهیم.

پاسخ  کی روش به آفریقای جنوبی: االن نه، شاید بعدا



THE PERSIAN HERALD 998 - 9/03/17             

THE PERSIAN HERALD11 پیک پارسیان

PTY LTD

 D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

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

افغانستان  دفاع  وزارت  وزیری، سخنگوی  دولت 
شفاخانه  به  مسلح  مهاجمان  حمله  که  می گوید 
نظامی سردار محمد داوود/بیمارستان ۴۰۰ بستر 
در کابل با کشته شدن هر ۴ مهاجم پایان یافته 

است.
حال  در  امنیتی  نیروهای  اکنون  که  گفت  او 

پاکسازی صحن شفاخانه هستند.
زخمی  و  کشته ها  شمار  دربــاره  وزیری  آقای 
شدگان این حمله جزئیاتی ارائه نکرد و گفت که 

بعد از بررسی ارقام دقیق اعالم خواهد شد.
نفر  این حمله ۴  در  بود که  پیشتر گزارش شده 

کشته و حدود ۶۰ نفر دیگر زخمی شده اند.
بی بی سی  به  افغانستان  دفاع  وزارت  سخنگوی 
از  نفر  یک  امــروز   ۹ ساعت  حوالی  که  گفت 
شفاخانه  جنوبی  ورودی  در  را  خود  تروریستان 

منفجر کرد.
او گفت که همزمان با این انفجار، سه نفر دیگر 
بمب  و  سبک  سالح  که  سوم  و  دوم  منزل  در 
دستی همراهشان بود، به تیراندازی اقدام کردند.

آنها  کار  حمله  این  که  است  گفته  طالبان  گروه 
نیست.

مجاهد،  ذبیح اهلل  حمله  جریان  در  این  از  پیش 
بود  گفته  بی بی سی  به  طالبان،  گروه  سخنگوی 
و  ندارد  اطالعاتی  تاکنون  حمله  این  درباره  که 

نمی تواند اظهار نظر کند.
این سه  نداد که  دفاع توضیح  وزارت  سخنگوی 

وزیری  آقای  شده اند.  شفاخانه  وارد  چگونه  نفر 
و  هوا  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که  گفت 
زمین وارد شفاخانه شدند و مهاجمان را از پا در 
آوردند. شاهدان گفته بودند که ابتدا سه انفجار در 

این شفاخانه رخ داد.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور/ داخله 
ویژه  نیروهای  که  کرده  اعالم  نیز  افغانستان 
پلیس به شفاخانه سردار محمد داوود خان رفتند.

توییتر  رسمی  صفحه  در  نیز  افغانستان  در  ناتو 
شفاخانه  این  در  را  وضعیت  که  بود  نوشته  خود 

زیر نظر دارد و آماده همکاری با نیروهای امنیتی 
افغانستان هستند.

را  آن  حمله  این  کردن  محکوم  با  ناتو  مقامات 
»شورشیان  که  افزوده اند  و  خوانده  نکردنی  باور 
به  حمله  با  انسانیت  به  را  مطلق شان  بی حرمتی 

یک شفاخانه به نمایش گذاشتند.«
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در 
سخنانی گفته است که »حمله به شفاخانه، حمله 

به تمام مردم افغانستان است.«
پیشتر نیز عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی حکومت 

افغانستان، این حمله را محکوم کرد و گفت که ما 
انتقام خون مردم خود را خواهیم گرفت.

را  حمله  این  نیز  افغانستان  در  بریتانیا  سفیر 
محکوم و آن را زشت و ناپسند خوانده است.

شاهدان عینی و منابعی در شفاخانه سردار محمد 
داوود خان، بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان 
ابتدا  بیمارستان  این  ورودی  در  که  کردند  تایید 

تیراندازی و سپس انفجار رخ داده است.
پس  که  نوشتند  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
فرمانده  و  آمریکا  سفارت  خطر  زنگ  حمله  از 
نیروهای ناتو در نزدیکی این محل به صدا در آمد. 
از کاربران با همرسانی عکس های  شمار زیادی 
از این حادثه از اینکه ۴ مهاجم توانسته با وجود 
تمام تدابیر امنیتی در این شفاخانه و اطراف آن، 
وارد آن شود، انتقاد کرده  اند و خواهان تحقیقات 

جدی شده اند.
چهارصد  یا  خان  داوود  محمد  سردار  شفاخانه 
منطقه  در  و  خان  اکبر  وزیر  منطقه  در  بستر 

دیپلمات نشین کابل قرار دارد.
این شفاخانه یکی از بزرگترین شفاخانه ها در شهر 
بیشتر  که  است  دفاع  وزارت  به  مربوط  و  کابل 

نظامیان در آن تحت درمان قرار می گیرند.
این شفاخانه به تاریخ )۳۱ ثور/اردیبهشت( سال 
۱۳۹۰ نیز هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در 
اثر آن انفجار شش نفر از کارکنان شفاخانه کشته 

و ۲۳ نفر دیگر زخمی شدند.

پایان حمله به بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان

 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
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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

Asan
Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
North Shore,Parramatta

& The Hills Shire

0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

قصابی ولیعصر
در مریلندز

 انواع گوشت تازه
گوساله - بره - بز - مرغ
گوشت آماده کباب کوبیده
گوشت آماده جوجه کباب
گوشت آماده چنجه کباب

با کیفیت باال و قیمت مناسب
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PH: 9897 7497
Shop 11, No 205

Merrylands Rd. Merrylands

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

ST
.5
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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

بره
ی آهو

جها
 برن

مایندگی
ن

وریا
یکت

ر و
ی د

جزئ
ی و 

و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک
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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
www.live2drivedrivingschool.com.au

یک فروشگاه 
مواد غذایی با قصابی و سبزی فروشی

با یک سال سابقه کار در اوبورن
با تردد مشتری خوب و موقعیت عالی 

به فروش می رسد.

Mobile: 0401 298 159D
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آگهی فروش

با صادق تماس بگیرید

فروش
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91 تلفن تماس
با تعیین وقت قبلی

0406 660 797

کباب شاپ 
واقع در بلک تاون
فروشنده انواع 

کباب ترکی، پیده و پیتزا 
با درآمد هفتگی بسیار 
خوب و اجاره درازمدت 

به فروش میرسد

استخدام
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تلفن تماس
0414 626 226

به چند نفر با تجربه
در پخت و سرو 

کباب ترکی 
پیتزا و پیده
کباب چنجه

مسلط به زبان انگلیسی 
در محله بلک تاون 

نیازمندیم

پیتزا آتیش
در مریلندز

 انواع پیتزا و ساندویچ های ایرانی
با کیفیت و خوشمزه

را در پیتزا آتیش مریلندز بیابید
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PH:8810 5682
Shop 7-251 Merrylands Rd, 

Merrylands

زن نابینای افغان و شوهر 
ایرانی اش به یاری نابینایان 

افغانستان شتافتند

 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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D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y
 P

A
R

S
IA

N
-S

T.
99

6 

برای اطالعات بیشتر لطفًا تماس بگیرید

0412 082 120

یک دستگاه گرنی فلت 
یک خوابه با تمامی تجهیزات 

در منطقه نورت راکس  
برای کرایه موجود است. 

گرنی فلت 
واقع در نورت راکس

ترجیحًا به یک خانم 
یا زن و شوهر کرایه داده میشود

در یک روز آفتابی و نسبتا سرد زمستانی کابل، در 
آپارتمانی در جاده داراالمان در غرب شهر کابل 

به دیدار زوجی رفتم که هردو نابینا هستند.
است.  شده  متولد  کابل  در  یعقوبی  بنفشه 
و  ایران خوانده  در  را  دانشگاه  و  مکتب/ مدرسه 

رشته های  در  را  خود  ارشد  کارشناسی  سند  دو 
دانشگاه های  از  بین الملل  روابط  و  علوم سیاسی 
افغانستان گرفته است. بخش از کارش نویسندگی 

و سرودن شعر است.
مهاجرت  از  وقتی  پیش  سال  پنج  یعقوبی  خانم 

برگشت با مهدی سالمی، نابینای ایرانی ازدواج 
کرد. با او در ایران آشنا شده بود. همسر او بعد 
نابینا  زوج  این  افغانستان شد.  ازدواج شهروند  از 
با  نابینایان ایجاد کرده و  نهادی برای کمک به 

هم کار می کنند.
بنفشه یعقوبی می گوید: فکر می کنم وقتی انسان 
به  رسیدن  برای  شود،  موفق  می گیرد  تصمیم 
می تواند  آهسته  آهسته  می کند،  اهدافش تالش 
کوشش  فقط  طور،  همین  هم  من  کند.  حرکت 
کردم حرکت کنم، هنوز به چیزهای که دوست 
مرا  همیشه  راه  این  در  نرسیده ام.  برسم  دارم 

خانواده، دوستان و اطرافیانم تشویق کرده اند.
ایران با مهدی سالمی تصمیم گرفت که  او در 
پس از ختم دانشگاه به افغانستان باز می گردند و 
بینایی هستند،  معلولیت  دارای  که  برای کسانی 

کار می کنند.
خدمات  نهاد  افغانستان  به  بازگشت  از  بعد  آنها 
آموزش،  به  و  کردند  ایجاد  را  راهیاب  بازتوانی 
معلولیت  دارای  افراد  به  آگاهی دهی  و  بازتوانی 
اقدام کردند که اکنون ۱۲۰ نابینا از خدمات این 

مرکز بهره می برند.
نابینایی برایم مهم نیست

بنفشه یعقوبی می گوید که خانواده اش هیچگاه به 
او این حس را نداده  است که نابینا و معلول است. 
نابینایی او را بزرگ نکرده و این بسیار مهم است.

او می گوید: »مشکالت زیاد دیدم، به ویژه وقتی 
به افغانستان آمدم. شاید صد بار به زمین افتادم. 
به حدی که استخوان پایم جابجا شد. اصال برایم 
شاید  بخورد.  زمین  شاید  هرکس  نیست.  مهم 
یک بینا را هم موتر/ماشین بزند. از همین خاطر 
نابینایی برایم مهم نیست، چون من همین قسم 

زندگی می کنم و همین قسم هستم.«
شاگردانش  از  وقتی  که  می گوید  یعقوبی  خانم 
می پرسد که چه مشکل دارند؟ آنان جوابی برای 
با  او  از رفتاری می شود که  ناشی  این  ندارند.  او 
که  می کند  تالش  همیشه  و  دارد  شاگردانش 

موضوع نابینایی در زندگی آنان پر رنگ نباشد.
دادخواهی برای معلوالن

افغانستان  در  معلوالن  می گوید  یعقوبی  بنفشه 
با مشکالت فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. 
او درکنار اینکه زمینه آموزش نابینایان را فراهم 

کرده، برای آنها دادخواهی نیز می کند.
دغدغه اصلی او ایجاد سهولت برای معلوالن در 
نهادهای دولتی، غیردولتی و فراهم کردن زمینه 

کار برای آنان است.
میان  تبعیض  بردن  بین  از  هدفش  می گوید  او 
معلوالن جنگی و غیرجنگی، همانند کسانی که 

مادرزاد یا طبیعی معلول هستند.
به گفته او معلولیت در همه کشورها وجود دارد 
و نمی توان آن را نادیده گرفت. برای این او در 
افغانستان کار می کند تا به معلوالن توجه شود و 

حقوق قانونی آنان در نظر گرفته شود.
خانم یعقوبی می گوید که سه درصد مشاغل در 
یابد که هنوز  اختصاص  معلوالن  به  باید  ادارات 

تحقق نیافته است.
او می گوید معلوالن در مجلس سنای افغانستان 
اینکه  برای  تالش ها  اما  دارنــد،  نماینده  یک 
نماینده ای  هم  نمایندگان  مجلس  در  معلوالن 

داشته باشد، ادامه دارد.
نهاد راهیاب که توسط بنفشه و همسرش ایجاد 
و  خواندن  تا  می کند  کمک  نابینایان  به  شده، 

نوشتن و کار با کامپیوتر را یاد بگیرند.
علوم  کارشناسی  مدرک  یعقوبی  خانم  همسر 
عربی،  فارسی،  زبان های  به  او  دارد.  تربیتی 
انگلیسی و فرانسوی صحبت می کند و در مرکز 
رهیاب مسئولیت آموزش کامپیوتر و موسیقی به 

نابینایان را دارد.
یاد  کامپیوتر  مرکز  این  در  نابینا  مرد  و  زن   ۱۰
غیردولتی  و  دولتی  نهاد های  در  حاال  و  گرفتند 

به دنبال کارند.

رسانه های پاکستان گزارش کرده اند که هیاتی از 
گروه طالبان به تازگی به دعوت مقامات چین به 

آن کشور سفر کرده است.
به  اسالم آباد،  چاپ  تریبیون،  اکسپرس  روزنامه 
به  هیات  این  که  می گوید  طالبان  منابع  از  نقل 
رهبری شیرعباس ستانکزی، مسئول دفتر طالبان 

در قطر با مقامات چینی گفت وگو کرده است.
دالور،  شهاب الدین  مولوی  که  است  شده  گفته 
جان محمد مدنی، سالم حنیفی و داکتر صالح نیز 

اعضای این هیات هستند. به گزارش این روزنامه، 
افراد نزدیک به طالبان نیز که از فعالیت های دفتر 
تازه هیات  این گروه در قطر آگاهی دارند، سفر 

طالبان به چین را تائید کرده اند.
با این حال، ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، 
گروه  این  هیات  یک  که  گفت  بی بی سی  به 
یک ونیم ماه پیش به چین سفر کرده بود، اما او 
جزئیات بیشتری در مورد ترکیب هیات و هدف 
آن نداد. چین اخیرا از تالش های مقامات افغان 

حمایت  دولت  مسلح  مخالفان  با  گفت وگو  برای 
به  را  طالبان  که  می کند  تالش  و  است  کرده 

گفت وگو با دولت افغانستان تشویق کند.
با  چهارجانبه  مذاکرات  دور  چند  گذشته  سال 
حضور چین، آمریکا، پاکستان و افغانستان برای 
و  شد  برگزار  افغانستان  صلح  راه  نقشه  تعیین 
طالبان  گروه  از  گروه،  این  نشست  آخرین  در 
دولت  با  مستقیم  صورت  به  تا  شد  درخواست 

افغانستان مذاکره کند.

در  و  رد کرد  را  درخواست  این  طالبان  گروه  اما 
یک سال گذشته جنگ های شدید جریان داشته 
و روابط افغانستان و پاکستان نیز به شدت تیره 

شده است.
دولت  به  افغانستان  جمهوری  رئیس  تازگی،  به 
ادامه  به خشونت  طالبان  اگر  که  بود  گفته  قطر 

می دهند، باید دفترشان در قطر بسته شود.

هیات طالبان از چین دیدار کرده است
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