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سپاه پاسداران ایران می گوید در چند روز گذشته 
بالستیک  موشک های  انواع  آزمایشی  پرتاب 

دوربرد، میان برد و کوتاه برد در مناطق مختلف 
فاصله  در  هدفی  جمله  از  و  شده  انجام  ایران 

هفتصد کیلومتری با موفقیت منهدم شده است.
نیروی  فرمانده  حاجی زاده،  امیرعلی  سرتیپ 
رزمایش  نهایی  مرحله  در  گفت  سپاه  هوافضای 
انواع موشک بالستیک با بردهای  اقتدار والیت، 
روشی  با  کیلومتر   ۲۰۰۰ و   ۸۰۰  ،۵۰۰  ،۳۰۰

متفاوت و از زیر زمین )سیلو( پرتاب شده اند.
به گفته سرتیپ حاجی زاده رزمایش موشکی اقتدار 
والیت با هدف نشان دادن قدرت بازدارندگی و 
بویژه  مسلح  نیروهای  جانبه  همه  های  آمادگی 

سپاه پاسداران انجام می گیرد.
منابع ایرانی به اینکه کدام یک از انواع موشک های 
بالستیک ایران در این رزمایش آزمایش شده اند 
ایران  پرس تی وی  شبکه  اما  نکرده اند،  اشاره ای 
برای گزارش این خبر از تصاویر آرشیوی پرتاب 

موشک عماد استفاده کرده است.
اقدامی  ایران در  تلویزیون دولتی  امسال  مهرماه 

زیرزمینی  تونل  یک  از  را  تصاویری  بی سابقه 
پخش کرد که انواع موشک و حامل پرتاب گرهای 

متحرک )کامیونی( در آن دیده می شد.
این تونل صدها متر طول و حدود ده متر ارتفاع 
داشت و سرتیپ حاجی زاده در همان زمان اعالم 
عمق  در  تونل ها  این  از  زیادی  تعداد  که  کرد 
پانصد متری زیر کوه های مرتفع در تمام استان ها 
و شهرهای ایران وجود دارند. با این حال برخی 
کارشناسان معتقدند چون در این تصاویر نشانی از 
سیستم تهویه هوا دیده نمی شد عمق این تونل ها 

نمی تواند پانصد متر باشد.
حامل  وجــود  معتقدند  برخی  این  بر  عــالوه 
ایران  که  می دهد  نشان  متحرک  پرتابگرهای 
هر  ندارد  ثابت  پرتاب  سکوهای  تونل ها  این  در 
چند از نظر تئوری امکان آن وجود دارد اما چون 
آسانتر  زمین  زیر  در  ثابت  سکوهای  از  استفاده 
پرتابگرهای متحرک منطقی  است، وجود حامل 

به نظر نمی رسد.

که  کرد  اعالم  زمان  همان  زاده  حاجی  آقای 
با  دوربرد  موشکهای  جدید  نسل  آینده  سال  از 
و جامد جایگزین موشک های  مایع  سوخت های 
سکوی  واقع  در  سیلو  سیلو:  شد.  خواهند  قبلی 
است  بالستیک  موشک های  پرتاب  زیرزمینی 
که معموال این سامانه ها به یک مرکز کنترل و 
برای  سیلو  از  استفاده  متصل هستند.  فرماندهی 
جنگ  زمان  در  و  نازی  آلمان  از  موشک  پرتاب 
میالدی  شصت  دهه  از  و  شد  آغاز  دوم  جهانی 
از  که  موشک هایی  پرتاب  روش  اصلی ترین  به 
عالوه  سیلو  شد.  تبدیل  می شوند  شلیک  زمین 
و  هوایی  از حمالت  پرتاب  سامانه  محافظت  بر 
سریع  پرتاب  و  آمادگی  امکان  دشمن  موشکی 
را نیز فراهم می کند. ایران محل این سیلو ها را 
فاش نکرده اما برخی منابع از وجود یک پایگاه 
موشکی با پنجاه سیلو در استان سمنان در وسط 
با  موشکی  پایگاه  یک  و  شهر،  از  دور  و  بیابان 
حدود دویست سیلو در نزدیکی تبریز خبر داده اند. 

پس از توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی، 
آزمایش های موشکی ایران به یکی از اصلی ترین 
بدل شده  ایران و غرب  بین  مناقشه  موضوعات 
است. در سند توافق هسته ای که تابستان گذشته 
امضا شد، اشاره ای به برنامه موشکی ایران نشده 
در  امنیت  شورای   ۱۹۲۹ قطعنامه  در  اما  است، 
تأیید این سند، از ایران خواسته شده تا از آزمایش  
هسته ای  کالهک  حمل  برای  که  موشک هایی 
امسال  مهرماه  کند.  خودداری  اند  شده  طراحی 
جدید  نسل  عماد،  موشک  آزمایش  از  ایران  که 
موشک های بالستیک دوربرد خبر داد، آمریکا آن 
را نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت دانست و 
برخی از نهادها و افراد را به دلیل ارتباط با برنامه 

موشکی ایران مشمول تحریم قرار داد.
این  موشکی  آزمایش های  که  می گوید  ایران 
نیست  امنیت  شورای  قطعنامه های  نقض  کشور 
را  متعارف  سالح های  فقط  کشور  این  چون 

آزمایش می کند یا بکار می گیرد.

ایران انواع موشک بالستیک را از زیر زمین پرتاب و آزمایش کرد

 Bamyan
Kebab House

308 Church St. Parramatta | www.bamyanhouse.com.au

رستوران بامیان در پاراماتا

PH:9687 1999 |

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

 S
T.

94
3.

CO

بامیان کباب هاوس در پرنشاط ترین نقطه چرچ استریت پاراماتا و در میان معروفترین 
رستورانهای این منطقه میباشد که همه روزه میزبان جمعیت انبوه از جوانان و خانواده هاست.

هموطنان و همزبانان گرامی  میتوانند از انواع خوراکهای  افغانی و ایرانی این رستوران  لذت ببرند.
همچنان تاالر پذیرایی بامیان با گنجایش 100 نفر در طبقه دوم پذیرای شما جهت 

Days a Week 7جشنهای تولد، عقد، نامزدی، عروسی و غیره میباشد.

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

Reg No. 97971819

ارسال ارز
به ایران و برعکس
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برای مبالغ بیش از بیست هزار دالر مجوز توسط این شرکت تهیه میشود

با مدیریت نوری

رئیس  بوش  جورج  دولت  مقام  یک  گفته  به 
جمهور سابق آمریکا، ایاالت متحده پیش از حمله 
به عراق در سال ۲۰۰۳ با مقام های ایرانی تماس 

گرفته بود تا درخواست هایی را مطرح کند.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز زلمی خلیلزاد، 
دیپلمات آمریکایی متولد افغانستان، این موضوع 
را در کتابی تحت عنوان فرستاده که قرار است به 

زودی منتشر شود مطرح کرده است.
بنابه این گزارش آقای خلیلزاد که فرستاده آمریکا 
است  بوده  ملل  سازمان  و  افغانستان  عراق،  در 
خواستیم  ایران  از  ما  نویسد:  می  کتاب  این  در 
تعهد دهد که در صورت ورود تصادفی جنگنده 
های آمریکایی به آسمان این کشور به سوی آنها 

شلیک نکند.
بودیم  امیدوار  همچنین  ما  نوشت:   همچنین  او 
سازنده  مشارکت  به  را  عراق  شیعیان  ایران  که 
در تشکیل یک دولت تازه در عراق تشویق کند.

بنابه این گزارش آن درخواست ها را آقای خلیلزاد 
پس از گرفتن مجوز از کاخ سفید با محمد جواد 
ظریف، نماینده وقت ایران در سازمان ملل متحد، 

مطرح کرده بود.
ژنو  شهر  در  طرف  دو  گــزارش  این  براساس 
سوئیس دیدار می کردند؛ دیدارهایی که تاکنون 

محرمانه مانده بود.
براساس این روایت آقای خلیلزاد به آقای ظریف 
گفت که دولت بوش خواهان برقراری یک دولت 

دموکراتیک در بغداد است.
اما  نوشت:   کتاب  این  از  نقل  به  تایمز  نیویورک 
عمده  های  اختالف  ها  ایرانی  و  ها  آمریکایی 
ای در مورد چگونگی تشکیل یک دولت تازه در 

عراق داشتند.
آقای خلیلزاد در کتاب خود آورده است که آقای 
از  پس  عراق  اداره  چگونگی  مورد  در  ظریف 
جنگ ایده های خود را داشت. او از انتقال سریع 
قدرت به تبعیدی های عراق حمایت می کرد، و 
استدالل می کرد که نهادهای امنیتی عراق باید 
از نو ساخته شوند، و خواستار پاکسازی گسترده 
اعضای سابق حزب بعث صدام شد. او همچنین 

با اشغال عراق توسط آمریکا مخالفت می کرد.

از  پس  تا  گفتگوها  آن  خلیلزاد  آقای  نوشته  به 
شروع جنگ عراق مارس ۲۰۰۳ هم ادامه داشت 
اما در ماه مه ۲۰۰۳ پس از آن قطع شد که دولت 
بوش، ایران را به پناه دادن به اعضای القاعده که 
آنها را مسئول حمله ای تروریستی در عربستان 

سعودی می دانست متهم کرد.
در آن حمله در ریاض ۸ آمریکایی کشته شدند.

با پارکینگ رایگان 
در پشت رستوران

ورود به پارکینگ از شماره 17 
Nicholsonخیابان
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342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با مدیریت مرتضی عابدینی بهمراه 

کادر ورزیده پذیرای شما میباشد
هفت روز هفته ناهار و شام

کباب ویژه خانواده
مناسب برای 5 تا 6 نفر

فقط 85 دالر

 شنبه و یکشنبه 
19 و 20 مارس
برنامه ویژه عید

همراه با هنرمند محبوب

آرا کارلو
  دی جی

 و رقص شرقی

خواهشمندیم برای این شبهای 
ویژه  میز خود را قبال رزرو کنید

فالوده و بستنی 
شیراز

All hand made
Ice cream

Faloodeh Shirazi
Majoon

  Persian desert
Persian sweet

Fruit juice
195 Merrylands Rd.Merrylands

Ph: 0481 141 990
Shiraz Ice cream

تهیه انواع 
کیک و شیرینی 

برای جشنها 
و  مراسم شما

شعبه بالکام هیلز

شعبه نورت پاراماتا

پنیر بلغاری 900 گرمی   

8/79
ماست 5 کیلویی چتورا   

8/99

برنج 20 کیلویی 
ایندیا گیت 
69/99
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گردو کالیفرنیا کیلویی 
9/99

5A Old Northern Rd. 
Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St. 
North Parramatta

Ph: 02 9683 1916

استار سوپرمارکت
قیمتهای ویژه نوروز

Shop 4, 348 Windsor Rd, 
Baulkham Hills NSW 2153

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

Ph: 02 9686 8885

برنج 20 کیلویی 
شرالل ماهیل 
71/99

36 Station Str. Auburn
PH: 8021 9292

قیمتهای ویژه این هفته
تاریخ شروع تخفیفات از  10/03/2016   تا   17/03/2016  میباشد

جوجه کباب زعفرانی 
هر کیلویی 

9/99

ماهیچه گوسفندی
هر کیلویی 

سبزی پلویی تیار 7/99

3/99

سنجد زمزم 
هر 100 گرم
1/99

سمنو بست تست 
2/50

سرکه سیب
یک و یک
1/99

پشمک حاج عبداهلل 
وانیلی و زعفرانی 

4/99

شیرینی 
آلمانی و سوئدی هر بسته 

10/99

مقام آمریکایی 
قبل از جنگ عراق با ایران 

رایزنی کرده بود

نیروی دریایی استرالیا اعالم کرد که یک محموله 
بزرگ اسلحه را در یک کشتی ماهیگیری توقیف 
کرده که ظاهرا به مقصد سومالی در حال حرکت 
عالوه  کشتی  این  گزارش ها،  طبق  است.  بوده 
قبضه   ۲۰۰۰ به  نزدیک  خودکار،  سالح های  بر 

تفنگ و دست کم ۱۰۰ گلوله آر پی جی را حمل 
می کرد که در زیر تورهای ماهیگری پنهان شده 
محموله  این  ارزش  که  است  شده  برآورد  بود. 

تسلیحاتی حدود ۲ میلیون دالر بوده است.
این کشتی ماهیگیری در نزدیکی عمان توقیف 

شده، اما از مقصد قطعی و هویت افرادی که در 
این کشتی بودند گزارشی در دست نیست.

مأموریت  راستای  در  استرالیا  دریایی  نیروی 
بین المللی برای اجرای اعمال تحریم  تسلیحاتی 

سومالی وارد عمل شد.

توقیف کشتی حامل سالح 
توسط نیروی دریایی استرالیا

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران گفته 
است که اگر بابک زنجانی که به اعدام محکوم 
شده، بدهی اش را به دولت برگرداند، در حکمش 

تاثیر خواهد گذاشت.
دانشجویان  خبرگزاری  به  پورمحمدی  آقای 
در  را  پول  ما  که  زمان  هر  گفت:  ایسنا  ایران، 

وی  که  می گوییم  دیدیم  بانکی مان  حساب 
همکاری کرده است. حرف، شعار و شماره حساب 

دادن و خواستن یعنی کالهبرداری جدید.
او گفت: اگر وی همکاری کند در حکمش تاثیر 
می گذارد، ولی تاکنون ندیدیم که وی همکاری 

کند.

دو روز پیش سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد که 
دیگر  متهم  دو  و  ایرانی  میلیاردر  زنجانی،  بابک 
پرونده نفتی به جرم فساد مالی به اعدام محکوم 
شده اند. اتهام اصلی آقای زنجانی این بود که در 
زمان تحریم ها بیش از دو و نیم میلیارد یورو نفت 
ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده 

است. دادگاه آقای زنجانی چند بار به او مهلت داد 
تا این پول برگرداند اما وکالی او وجود تحریم ها 

را مانع از این کار می دانستند.
سه هفته پیش مسئول دریافت مطالبات وزارت 
 ۲.۶ بدهی  از  بخشی  هیچ  هنوز  که  نفت، گفت 
و  نشده  پرداخت  زنجانی  بابک  یورویی  میلیارد 

 ۶۰۰ تا   ۵۰۰ می تواند  تنها  نیز  او  اموال  فروش 
میلیون یورو از این بدهی را تامین کند.

حکم آقای زنجانی قابل بازنگری است و وکیل 
او گفته است قطعا به این حکم اعتراض خواهد 

کرد.

پورمحمدی: همکاری بابک زنجانی در حکمش تاثیرگذار است



THE PERSIAN HERALD 946 - 10/03/16             

THE PERSIAN HERALD             2پیک پارسیان

PARSIAN MEDIA

Tel: 02 88835551
Fax: 02 88835552

The Persian Herald
P.O Box  344 Kellyville NSW. 2155
Email: Parsianaustralia@yahoo.com
Website: www.Parsianaustralia.com

 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 

ADM شرکت حسابداری و مالیاتی
با مدیریت داریوش مرادی

UNE فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه
TAX AGENT دارای مجوز رسمی از اداره مالیاتی استرالیا

 CTA و IPA حسابرس و عضو حسابداران استرالیا

کلیه امور حسابداری و مالیاتی شما را در 
استرالیا با بهترین کیفیت و مناسب ترین زمان به 

انجام می رسانیم

خدمات این شرکت شامل:

- مشاوره در امور مالیاتی برای به حداقل رساندن مالیات های بردرآمد
- راهنمایی های الزم در مورد انتخاب مناسب و تاسیس شرکت های تجاری
BAS و GST انجام کلیه فورم های مالیاتی شخصی، شرکت ها و همچنین -

- مشاوره در امور بیمه های بازنشستگی و از کار افتادگی و حسابرسی
- آموزش و نصب سیستم های حسابداری شامل MYOB و Quickbooks در محل شرکت ها

Level 1, Suite 33
15 Terminus St

Castle Hill NSW 2154
Tel: 02 9659 6680

www.admaccountants.com.au
info@admaccountants.com.au
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 FARNAM
IMMIGRATION SERVICES

 Ph: 02 9211 3400     Fax: 02 9211 3409
   Mob: 0416 00 11 34 / 04233 342 34

دفتر امور مهاجرت فرنام رزاقی پور

آماده خدمت به هموطنان عزیز در اخذ ویزاهای موقت و دائم

برای تعیین وقت قبلی خواهشمندیم با تلفنهای زیر تماس حاصل نمائید

  Address: Suite 64, 8-24 Keppax Street
Surry Hills NSW 2010

 ترجمه کلیه مدارک اداری و خصوصی از زبان فارسی
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info@photex.com.au
www.photex.com.au

عکاسی و فیلمبرداری
از مجالس عروسی و نامزدی

عکاسی فوتکس و فیلمبرداری گبریل فیلم
با سالها تجربه در امور عکس و فیلم در استرالیا

و بهره وری از آخرین تکنولوژی موجود خاطرات خوش شما را جاودانه می سازند.
Collectively we are one of the most creative 

Wedding Cinematography and Photography teams in Sydney.
Please call Changiz on 

1300746839 
info@gabrielfilm.com.au
www.gabrielfilm.com.au

Shop address:72 Ramsay Rd. Five Dock NSW 2046
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مراکز  و  دانشگاه ها  شدن  اسالمی  شــورای 
اجرای  برای  را  آیین نامه ای  ایــران  آموزشی 
که  است  کرده  تدوین  دانشگاه ها  در  موسیقی 
دانشگاه ها  در  را  موسیقی  برنامه های  برگزاری 

بسیار محدود می کند.
این  اساس  بر  ایــران  رسانه های  گــزارش  به 
آیین نامه برگزاری هرگونه کنسرت و برنامه های 
مستقل موسیقی، از اولویت های دانشگاه نبوده و 

مجاز نیست.
»آموزش  که  می گوید  همچنین  آیین نامه  این 
مجاز  رشته هایی  برای  صرفًا  موسیقی  دروس 
سرفصل های  جزء  موسیقی  درس  که  است 

مصوب آموزشی شان باشد.
تصویب این آیین نامه پس از آن صورت می گیرد 
که رهبر جمهوری اسالمی در تیرماه گذشته، در 
دیدار با جمعی از دانشجویان، برگزاری کنسرت 
موسیقی و اردوهای مختلط دانشجویی را از جمله 
نشاط  بهانه   به  که  بود  دانسته  کار ها  غلط ترین 

بخشیدن به محیط دانشجویی تجویز می شود.
اکنون با اجرای این آیین نامه از این پس برگزاری 
نیازمند مجوز  برنامه های موسیقی در دانشگاه ها 
شامل  که  است  نفره ای  سه  شورای  سوی  از 
نمایندگی  نهاد  نماینده  دانشگاه،  رئیس  نماینده 

به  ایران در دانشگاه و یک استاد دانشگاه  رهبر 
انتخاب دو نفر قبلی می شود.

این آیین نامه با این حال با لحاظ کردن شرایطی 
برخورداری  و  اسالم  موازین  با  تناسب  جمله  از 
و  فاخر  موسیقی  اجرای  هدایتگر،  محتوای  از 
دیگر  برنامه های  ضمن  در  را  ایرانی  ارزشمند 

امکان پذیر دانسته است.
بر  دانشگاه ها  در  مجاز  موسیقی  ویژگی های 

اساس آیین نامه
- تقویت کننده هویت ملی و متناسب با موازین 

اسالمی
- برخوردار از محتوا و مضمون هدایتگر در جهت 
و  اجتماعی، سیاسی  اخالقی،  به وظایف  ترغیب 

انقالبی
میل  و  خودباوری  علمی،  روحیه  تقویت کننده   -

به پیشرفت
موجه  چهره های  و  خوانندگان  از  استفاده   -

فرهنگی
و  مهیج  عرف،  از  خارج  هیجانات  القای  عدم   -
و  ابتذال  مجالس  مخصوص  و  شهوت  محرک 

لهو ولعب
باری،  بی بندو  و مضامین مشوق  از شعر  مبرا   -
یاس و نا امیدی، سطحی نگری و غفلت از مقام 

انسانی و بندگی
در بهمن ماه گذشته، برگزاری جشنواره موسیقی 

دانشگاه صنعتی شریف لغو شد.
سنتی،  سبک های  در  بود  قرار  جشنواره  این 
تنها  و  شود  برگزار  محلی  و  پاپ  کالسیک، 
دانشجویان این دانشگاه مجاز به حضور در این 

برنامه بودند.
دانشگاه شریف پیش از این اعالم کرده بوده که 
و  نبوده  موسیقی  ترویج  دنبال  به  فستیوال  این 
هدف از برگزاری آن کشف استعدادی های هنری 

دانشجویان بوده است.
آیین نامه  دانشگاه ها  شدن  اسالمی  شــورای 
و  تدوین  را  دانشگاه ها  در  موسیقی  برنامه های 

ابالغ کرده است.
این شورا شامل سه وزیر علوم، بهداشت و آموزش 
نهاد  رئیس  آزاد،  دانشگاه  رئیس  پــرورش،  و 
نمایندگی رهبر ایران در دانشگاه ها، رئیس جهاد 
فرهنگی،  انقالب  عالی  شورای  دبیر  دانشگاهی، 
رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، رئیس 
کمیسیون بهداشت و رئیس کمیسیون آموزش و 

تحقیقات مجلس می شود.

اول  معاون  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
از  انتقاد  با  ایران،  قضاییه  قوه  سخنگوی  و 
اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور درباره 
محمد  علیه  شده  وضع  محدودیت های 
از  خبر  انتشار  منع  دستور  که  گفت  خاتمی 
رئیس جمهور پیشین همچنان برقرار است و 
هرکسی اعم از رسانه و یا غیررسانه تخلف 
کند، طبعًا تحت تعقیب قرار می گیرد و با او 

برخورد می شود.
آقای  قضاییه،  قوه  خبرگزاری  گزارش  به 
دستوری  وجود  به  دیگر  بار  اژه ای  محسنی 
محمد  تصویر  ممنوعیت  بــرای  قضایی 
اشاره  ایران  پیشین  جمهور  رئیس  خاتمی، 
اگر مصوبه ای در شورای  کرد و گفت حتی 
این  نبود،  آن  دبیرخانه  و  ملی  امنیت  عالی 
وظایفی  و  اختیار  اساس  بر  قضایی  تصمیم 

است که قانون به دادستان داده است. حسن 
یکشنبه  روز  ایران،  جمهور  رئیس  روحانی، 
اسفند در نشستی خبری گفت که هیچ   ۱۶
مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی درباره 

حضرت آقای خاتمی وجود نداشته است.
آقای محسنی اژه ای امروز در واکنش گفت 
خاطر  به  را  مصوبه  این  روحانی  آقای  که 
نداشته است و یا اینکه این مطلب را جدی 
بیان  را  حرف  این  شوخی  به  و  نگفته اند 
صحبت های  در  نیز  روحانی  آقای  کرده اند. 
موضوع  دادن  نسبت  بود  گفته  خود  دیروز 
شورای  به  خاتمی  آقای  التصویری  ممنوع 
تا  است  شوخی  بیشتر  ملی  امنیت  عالی 

مساله ای جدی.
سخنگوی قوه قضاییه ایران در توضیح ساز 
و کار مصوبه ای در شورای امنیت که برای 

ممنوعیت های رسانه ای آقای خاتمی به آن 
استناد شده، گفت که بر اساس این مصوبه، 
کارگروهی پیش بینی شده که متشکل از یک 
امنیت  عالی  شورای  دبیر  انتخاب  به  رئیس 
ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و 
همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، 
از  نمایندگانی  و  ارشاد  و  فرهنگ  اطالعات، 
و  صدا  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  طرف 
در  تبلیغات  سیاستگذاری  که  است،  سیما 
آن انجام می گیرد. به گفته آقای اژه ای این 
کارگروه که در زمان دولت آقای احمدی نژاد 
درباره ممنوعیت انتشار تصویر آقای خاتمی 
مصوبه داده، در دولت قبلی و فعلی مصوبات 
به  هم  برجام  مورد  در  و  دارد  نیز  دیگری 
در  مصوباتی  کارگروه  همین  تصمیم  استناد 

دولت فعلی ابالغ شده است.

انتقاد قوه قضاییه ایران از رئیس جمهور به دلیل 

چهارم  دوره  اجالسیه  آخرین  و  نوزدهمین 
ریاست  با  ایران  رهبری  خبرگان  مجلس 

محمد یزدی افتتاح شد.
آقای یزدی که برای دوره پنجم این مجلس 
جلسه  این  در  نیاورد  دست  به  کافی  رای 
گفت: خوشبختانه برای دوره پنجم خبرگان 
خدمتتان  در  آینده  در  و  نیاوردم  رأی  من 

نیستم و از این اتفاق خوشحالم.
انتخابیه  حوزه  هفدهم  نفر  که  یزدی  آقای 
به  ورودش  برای  اقدام  شد،  تهران  استان 
مجلس در صورت انصراف یکی از منتخبان 

را رد کرد و گفت: آن چه که امروز در سایت ها 
در خصوص اقدام من برای حضور در مجلس 
خبرگان آینده گفته شده است کذب محض 
است و تکذیب می کنم، چرا که نه از ناحیه 
اقدامی  مدرسین  جامعه  ناحیه  از  نه  و  من 
صورت نگرفته که کسی کنار برود و من جلو 
متأسفانه  شوم.  آینده  خبرگان  وارد  و  بیایم 
بر اساس  از سایت ها  بی تقوایی ها در بعضی 

تحلیل های شخصی انجام می شود.
احتمال  به  واکنش  در  نیز  پیش  روز  دو 
ورود آقای یزدی به مجلس خبرگان رئیس 
دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت:  
آیت اهلل یزدی اعالم کردند بنده به رای مردم 
انتخابات  برگزاری  پی  در  می گذارم.  احترام 

و محمدتقی  یزدی  خبرگان، محمد  مجلس 
مصباح یزدی، دو کاندیدای مهم اصولگرایان 
منتقد دولت، در جایگاه های ۱۷ و ۱۹ قرار 
گرفتند و با توجه به وجود ۱۶ سهمیه برای 
استان تهران، از راهیابی به این مجلس باز 
ماندند. قرار گرفتن محمد یزدی رئیس فعلی 
معنی  این  به   ،۱۷ رتبه  در  خبرگان  مجلس 
بود که در صورت انصراف یکی از منتخبان 
استان تهران، امکان ورود وی به این مجلس 

فراهم می شد.
نیز  نگهبان  شورای  عضو  که  یزدی  آقای 
بررسی  حال  در  شورا  این  که  گفت  است 

شکایات انتخاباتی است.
بدون  و  سالم  را  انتخابات  مجموع  در  او 

کنار  و  گوشه  در  گفت  ولی  خواند  حاشیه 
درباره  شکایاتی  مثاًل  دارد.  وجود  شکایاتی 
در  یا  گرفته  صورت  آراء  فروش  و  خرید 
دست  به  کمتری  آرای  اینکه  برای  جاهایی 
بیاید ساعت ۸ درها را بسته اند در حالی که به 
تا ساعت ۱۰  انتخابات  صراحِت وزیر کشور 
ادامه داشته  و در بعضی جاها تا ساعت ۱۲ 
این  االن فصل رسیدگی  به هر حال  است. 

شکایات در شورای نگهبان است.
مجلس  چهارم  دوره  نشست  آخرین  فردا 
این  پنجم  دوره  و  می شود  برگزار  خبرگان 
کار   به  آغاز  آینده  سال  خرداد  از  مجلس 

می کند.

رئیس مجلس خبرگان: خوشحالم که برای دوره پنجم انتخاب نشدم

اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  نوه  خمینی،  حسن 
را  کشور  این  اخیر  انتخابات  نتایج  ایران  در 
این  نتیجه  که  گفته  و  کرده  توصیف  مبارک 

انتخابات برای کسانی که زیر پوست شهر بودند 
غیرمنتظره نبود.

آقای خمینی در دیدار با گروهی از اعضای فعلی 
دانشگاه  دانشجویان  اسالمی  انجمن  پیشین  و 
اصالح  و  روها  میانه  پیروزی  که  گفت  تهران 
این  به  ایران  در  اخیر  انتخابات  چند  در  طلبان 
دلیل بوده که آنها هدف اصلی را گم نکرده اند و 
منافع شخصی و زودگذر را بر منافع بزرگی که در 

پیش دارند ترجیح نمی دهند.
کرده  خرد  استخوان  و  بزرگان  تفاوت  گفت:  او 
های سیاست با دیگران در این است که در اوج 

فشارها عصبانی نمی شوند.
به گفته آقای خمینی، این بزرگان موقعیت را به 

درستی تشخیص داده اند.
در  خود  صالحیت  رد  به  تلویحی  اشاره  با  او 
نبودن  یا  بودن  گفت:  خبرگان  انتخابات مجلس 
غایی  های  علت  نباید  و  نیست  مهم  من  امثال 
شخصی  مسائل  گرفتن  نظر  در  با  را  خویش 
فراموش کنیم، چرا که در این صورت اضمحالل 

جامعه در پیش خواهد بود.
ائتالفی از اصالح طلبان و میانه روها در انتخابات 
اخیر مجلس موفق شدند تعداد زیادی از نامزدهای 

مورد حمایت خود را به مجلس بفرستند.
تمام ۳۰ کرسی  از جمله موفق شد  ائتالف  این 
هنوز  اما  کند،  تصاحب  را  تهران  انتخابیه  حوزه 
منتقد  اصولگرایان  ائتالف  نه  و  ائتالف  این  نه 

دولت در مجلس آینده اکثریت ندارند و سرنوشت 
دوم  دور  انتخابات  به  زیادی  حدود  تا  مجلس 
نیمه  احتماال در  بستگی دارد که گفته می شود 
برگزار  خورشیدی  آینده  سال  ماه  فروردین  دوم 

خواهد شد.
مورد  فهرست  خبرگان هم  انتخابات مجلس  در 
حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی در حوزه انتخابیه 
کسب  رقیبانش  ار  بهتری  نتایج  تهران  استان 
یزدی  مصباح  محمدتقی  و  یزدی  محمد  و  کرد 
به  ورود  از  کاران  محافظه  سرشناس  چهره  دو 

مجلس خبرگان باز ماندند.
امیدواری کرده است که در  آقای خمینی اظهار 
آینده نتایج بهتری برای میانه روها به دست آید.

حسن خمینی: نتیجه انتخابات برای کسانی که 
زیر پوست شهر بودند غیرمنتظره نبود

برگزاری کنسرت در دانشگاه ها مجاز نیست
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  ) Safe Haven Enterprise Subclass 790 ( ویزای جدید پناهندگی * 
) Temporary Protection ( ویزای پناهندگی موقت * 

) Federal ( ویزای مستقل کار * 
 * ویزای مهارت  و تخصصی ) اسپانسر ایالتی (

 * ویزای والدین و همسر
 * ویزای سرمایه گزاری بازنشستگی

 * ویزای سرمایه گزاری

Leve 5,7 Eden Park Drive, Macquarie Park, NSW
Phone:  (02) 89359410
Mobile: 0414187045
Email: sydney@ajmigrationconsultants.com.au
www.ajmigrationconsultants.com.au

Azam Jafari
Registered Migration Agent

MARA 1571733
Member of MIA

دفتر امور مهاجرت اعظم جعفری

مشاوره رایگان

آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما از نخستین مرحله تقاضا 
تا  گرفتن ویزا و اقامت دائم

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    
ABN Number 86161697276

Tel: 02  8014  9608

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

از استـرالیا به تـهران  یکطـرفه از 990 دالر دوطـرفـه 1630 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

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

www.airtravelservices.com.au

با تصدی آقای ملکی 
و خانم مریم نوروزی
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فروش اتومبیل

 0422 744 044

 Citroen c4 coupe 2007

 $4900 ono
105000 km

 Excellent condition
rego 09/04/2016 Manual

وکیل بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی که به جرم 
که  می گوید  شده،  محکوم  اعدام  به  مالی  فساد 
خود  حکم  صدور  خبر  شنیدن  از  بعد  موکلش 

متعجب و متاثر شده است.
به گفته رسول کوهپایه زاده، آقای زنجانی بعد از 
من  واقعا  آیا  پرسیده  او  از  دادگاه  رای  از  اطالع 

مفسد فی االرض هستم؟
محسنی  غالمحسین  اسفند،   ۱۶ دوشنبه  روز 
اعالم کرد  ایران،  قوه قضاییه  اژه ای، سخنگوی 
که دادگاه بدوی، بابک زنجانی و دو متهم دیگر 
به  و  شناخته  فی االرض  مفسد  را  نفتی  پرونده 

اعدام محکوم کرده است.
زمان  در  که  بود  این  زنجانی  آقای  اصلی  اتهام 
را  ایران  نفت  میلیارد دالر  دو  از  بیش  تحریم ها 
فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است. 

تا  داد  او مهلت  به  بار  زنجانی چند  آقای  دادگاه 
این پول برگرداند اما وکالی او وجود تحریم ها را 
مانع از این کار می دانستند. وکیل بابک زنجانی 
از  بعد  موکلش  که  گفت  تسنیم  خبرگزاری  به 
شنیدن حکم خود از او خواسته صرف نظر از رای 
صادرشده، همچنان کار را با جدیت برای انتقال 

پول و تسویه بدهی پیگیری کند.
به  که  آن  از  بعد  می گوید  کوهپایه زاده  آقای 
موکلش اطالع داده که دادگاه قصد او را ضربه 
گفته  زنجانی  آقای  کرده،  عنوان  نظام  به  زدن 
نظام  به  زدن  یعنی من چون قصد ضربه  است: 
را داشتم مفسد شناخته شدم؟ من که همه هدفم 
خدمت به نظام بوده است و به نظام کمک کردم.

معرفی  کارآفرینی  را  خود  همواره  زنجانی  آقای 
تالش  تحریم ها  از  ایران  نجات   برای  که  کرده 

بازنگری  قابل  زنجانی  آقای  حکم  است.  کرده 
حکم  این  به  قطعا  است  گفته  او  وکیل  و  است 

اعتراض خواهد کرد.

واکنش بابک زنجانی به صدور حکم اعدام

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان روند تائید 
انتخابات  در  نامزدی  داوطلبان  صالحیت  های 

که  گفت  و  ندانست  کننده  قانع  جامعه  برای  را 
مردم با رأی خود به تصمیم های شورای نگهبان 

واکنش نشان دادند.

او گفت: اینکه ۱۲ نفر در شورای نگهبان ظرف 
چند روز صالحیت ۱۲ هزار نفر را برای دو کار 
و  رهبری  خبرگان  مجلس  یعنی  مهم  بسیار 
اند و نظر  مجلس شورای اسالمی بررسی کرده 
نبود  کننده  قانع  جامعه  اکثریت  برای  اند،  داده 
العمل  عکس  اقدام  این  به  چگونه  که  دیدیم  و 
دیگر  بار  رفسنجانی  هاشمی  آقای  دادند.  نشان 
در واکنش به عدم احراز صالحیت حسن خمینی، 
نوه بنیانگذار جمهوری اسالمی او را عالمی فرزانه 
و شخصیتی قابل احترام برشمرد که پس از اینکه 
صالحیتش تائید نشد، بعضی از جریان ها برای 
موج  ایجاد  صدد  در  سیاسی  های  استفاده  سوء 

منفی ]علیه او[ بوده اند.
آقای هاشمی که خود در سال ۱۳۹۲ صالحیتش 

تائید  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدی  برای 
نشده بود گفت: هم شورای نگهبان و هم دولت 
انتخابات  اجرای  و  نظارت  قانونی  مسئوالن  که 
در کشور هستند، باید به گونه ای عمل کنند که 

اعتماد عمومی را بیشتر نمایند.
انقالب  ابتدای  از  که  رفسنجانی  هاشمی  اکبر 
با  دیگر  بار  بوده،  خبرگان  مجلس  عضو  ایران 
تهران  استان  از  اول  نفر  عنوان  به  باالیی  رأی 
راهی این مجلس شد.  از میان فهرست ۱۶ نفره 
نامزدهای مورد حمایت او که خبرگان مردم نام 
داشت، ۱۵ نفر از استان تهران برای پنجمین دوره 
مجلی خبرگان انتخاب شدند و احمد جنتی، دبیر 

شورای نگهبان در ردیف شانزدهم قرار گرفت.

هاشمی رفسنجانی: روند 
تائید صالحیت ها برای 
جامعه قانع کننده نبود
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NIFانواع وام

GOLD COAST
Shervin Shazad
07 5564 9238
0416 010 112

سرویس ما برای وامهای 
مسکن کاماًل مجانی میباشد. 

CANBERA
Taher Dashti
02 62595546
0415372493

Net International Finance

 NIF
 Winner for NSW

 office of the year

 2011 by

 BANKWEST

 and 2012 by

CITIBANK

انواع وام مسکن
وام مسکن تا 97 درصد

وام شخصی در یک ساعت
وام اتومبیل )اگر خانه دارید بدون مدارک مالیاتی(

وام خرید مغازه و یا وسایل مغازه
وام برای افراد ورشکسته یا بد کردیت )تا 90درصد بدون بیمه(

برای آگاهی بیشتر با آقای فرهاد دالوند تماس بگیرید تلفن    0411478623

SYDNEY
                                Farhad Dalvand
                  Suite 3A / 98
               Longueville Rd.
 Lane Cove
02 9420 2939
02 9428 3055
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تینا نعمتیان
وكیل دادگاه فدرال استرالیا 

MARN 1173577

رامتین تودیعی
وكیل دادگاه فدرال استرالیا

MARN 1277621

ما میتوانیم شما را برای اخذ ویزای استرالیا کمک کنیم

دولت استرالیا كار اقدام برای ویزاهای 

را شروع نموده، ما میتوانیم با سابقه كمك در بیش از
 ٩٠٠٠ پرونده شما را در اقدام برای این ویزاها همراهی كنیم. 

The Temporary Protection Visa (TPV) 
The Safe Haven Enterprise Visa (SHEV) 

مهاجرت
امور دادگاهی

خرید و فروش امالک
قانون بازرگانی و تجارت

خانواده و طالق
وصیت، ملک، و سرمایه

بازیافت بدهی و ورشکستگی
قانون قصور، یا غفلت در مباالت 

ویزای کار موقت و دائم 
ویزای پناهندگی دائمی

ویزاهای خانوادگی، ویزای همسر، والدین، و فرزند
تجدید نظر و مرور در دیوان AAT یا در دادگاه فدرال 

دفتر وکالت کرداک موری نیومن با وکالی برجسته ایرانی در خدمت شما

   PH: +61 2 8268 4000
   Email:Craddock@Craddock.com.au
www.craddock.com.au
 Address: Level 3, 131 York Street
Sydney  NSW  2000

برای  متحد  ملل  سازمان  عالی  كمیساریای 
برای  اروپا  اتحادیه  تركیه و  توافق  از  پناهندگان 
نگرانی  ابراز  اروپا  به  غیرقانونی  مهاجرت  توقف 
این  رئیس  گراندی،  فیلیپو  است.  كرده  عمیق 
از  كه  است  گفته  ملل  سازمان  به  وابسته  نهاد 
هر گونه باز گرداندن بدون قید و شرط مهاجران 
نگران است، مگر اینکه برای دفاع از پناهندگان، 
المللی  بین  قوانین  طبق  الزم  حفاظتی  اقدامات 
صورت گیرد. پیش از این اتحادیه اروپا و تركیه 
اعالم كردند كه در اصول، بر سر یك طرح برای 

تخفیف بحران مهاجرت توافق كرده اند.
بر اساس این طرح كه در بروكسل مورد بحث و 
تركیه  از  كه  مهاجرانی  قرار گرفت همه  بررسی 

وارد یونان می شوند بازگردانده می شوند.
در ازای هر سوری كه برگردانده می شود، یك 
تركیه  در  مهاجران  های  اردوگاه  ساكن  سوری 
فرایند در اتحادیه اروپا سکنی داده می شود. تركیه نیز  و  كند  می  دریافت  اضافی  مالی  ادغام آن به اتحادیه اروپا تسریع می شود. احمد كمك 

را  توافق  این  تركیه  وزیر  نخست  داووداوغلو، 
بر  شرایطی  او  اما  كرد  توصیف  جسورانه  گامی 
آن افزود كه در یکی از نشست های دیگر سران 
خواهد  بررسی  مارس   ۱۸-۱۷ در  اروپا  اتحادیه 
شد. اروپا با بزرگترین بحران پناهجویان پس از 
جنگ جهانی دوم رو به رو است. در سال گذشته، 
با  قانونی  غیر  طور  به  نفر  میلیون  یك  از  بیش 
قایق وارد اتحادیه اروپا شده اند. بیشتر مهاجران 

به این قاره از طریق تركیه می آیند.
بسیاری از آنها سوری هستند كه از جنگ داخلی 

این كشور فرار كرده اند.  
۲.۷ میلیون پناهنده سوری دیگر در حال حاضر 
در تركیه به سر می برند. اتحادیه اروپا می خواهد 
پناهندگی واجد  برای  از مهاجرانی كه  آن دسته 
به  و  شوند  بازگردانده  تركیه  به  نیستند  شرایط 
دریایی  مرزهای  بر  خواهد  می  تركیه  از  عالوه 

خود كنترل بیشتری داشته باشد.

نگرانی سازمان ملل از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه برای حل بحران پناهجویان

كلی  اصول  با  گویند  می  تركیه  و  اروپا  اتحادیه 
طرحی برای تخفیف بحران مهاجرت در اجالس 
گیری  تصمیم  اما  اند،  كرده  موافقت  بروكسل 

نهایی را به آینده موكول كرده اند.
كه  گفت  اروپایی  شورای  رئیس  تاسك  دونالد 
مهاجرانی كه بدون طی مراحل قانونی وارد یونان 

می شوند به تركیه بازگردانده خواهند شد.
بازگردانده  ازای  در  كه  است  آن  خواهان  تركیه 
شدن هر یك پناهجو، اتحادیه اروپا یك پناهنده 
و  كند  اعطا  بیشتری  كمك  بپذیرد،  را  سوری 
فرآیند عضویت تركیه در اتحادیه اروپا را سرعت 

بخشد.
نشست  از  پیش  است  قرار  تركیه  با  گفتگوها 
اتحادیه اروپا كه برای روزهای ۱۷ و ۱۸ مارس 

برنامه ریزی شده ادامه یابد.
اروپا با بزرگترین بحران مهاجرت از زمان جنگ 
این  به  بیشتر مهاجران  جهانی دوم روبروست و 
حال  در  تركیه  آیند.  می  تركیه  طریق  از  قاره 
حاضر میزبان ۲.۷ میلیون نفر است كه از جنگ 

داخلی سوریه گریخته اند.

پیشرفت
اجالس  در  را  پیشنهادهایی  دوشنبه  روز  تركیه 
اتحادیه اروپا مطرح كرد، اما در طول روز معلوم 

نبود توافقی در دسترس باشد.
كه  گفت  آن  از  بعد  تاسك  دونالد  حال  این  با 
رهبران در طول مذاكرات پیشرفت كرده اند و او 

امیدوار است هفته آینده توافقی سر گیرد.
او گفت كه این پیشرفت پیام خیلی روشنی می 
فرستد دایر بر اینکه مهاجرت هرج و مرج زده به 

اروپا پایان یافته است.
پیشتر یك مقام اتحادیه اروپا گفت كه پیشرفت 
خوبی به دست آمده اما رهبران اتحادیه اروپا به 
تركیه  پیشنهادهای  مطالعه  برای  بیشتری  وقت 

نیاز دارند.
رهبران اتحادیه اروپا در بیانیه ای نوشتند كه به 
طور كلی از توافقی شامل این موارد حمایت می 

كنند:
- بازگرداندن همه مهاجرانی كه با نادیده گرفتن 
مقررات از تركیه به جزایر یونان می روند. هزینه 

این عملیات با اتحادیه اروپا خواهد بود
سکنی دادن یك سوری از تركیه در اتحادیه اروپا 

- در ازای هر یك سوری كه از یونان به تركیه 
بازپس فرستاده می شود

تركیه  شهروندان  به  كه  هایی  طرح  تسریع   -
به  كند،  اروپا سفر  به  ویزا  بدون  دهد  اجازه می 

طوری كه این برنامه تا ژوئن ۲٠۱۶ عملی شود
- تسریع پرداخت ۳ میلیارد یورو به تركیه كه قول 
آن در ماه اكتبر داده شده بود، و تصمیمی برای 
در  تركیه  به  كمك  برای  اضافی  بودجه  اعطای 
حل این بحران. بنابه گزارش ها تركیه خواستار 

افزایش این كمك به ۶ میلیارد یورو است
- مقدمه چینی برای تصمیمی در مورد گشودن 
در  تركیه  عضویت  گفتگوهای  در  تازه  فصلی 

اتحادیه اروپا 
احمد داوداغلو نخست وزیر تركیه در كنفرانسی 
برای  تركیه  كه  گفت  اجالس  از  پس  خبری 
رعایت  را  مقررات  كه  مهاجرانی  همه  پذیرش 
نکرده اند تصمیمی جسورانه گرفته است... با این 
فرض كه به ازای هر یك سوری بازگردانده شده 
مقیم  سوری  یك  پناهندگی  یونان،  از  تركیه  به 

تركیه در اروپا پذیرفته شود.
اما او گفت مهم است كه توافق بر سر پناهندگان 

یك مجموعه واحد تلقی شود، تا شامل پیشرفت 
ادغام تركیه در اتحادیه اروپا هم باشد.

تحقق  كه  آلمان گفت  اعظم  مركل صدر  آنگال 
و  باشد  عمده  گامی  تواند  می  پیشنهادها  این 
تاكید كرد كه مهاجرت بی نظم و قانون باید به 

مهاجرتی قانونمند تبدیل شود.
فرانسوا اوالند رئیس جمهور فرانسه هم پیشرفت 
در این مذاكرات را ستود و تلویحا اشاره كرد كه 

كمك به تركیه ممکن است افزایش یابد.
پیشتر در روز دوشنبه رجب طیب اردوغان، رئیس 
جمهور تركیه، اتحادیه اروپا را متهم كرده بود كه 

مبلغ مقرر ۳ میلیارد یورو را نپرداخته است.
طور  به  نفر  میلیون  یك  از  بیش  گذشته  سال 
كه  شدند  اروپا  اتحادیه  وارد  قایق  با  غیرقانونی 

عمدتا پس از عبور از تركیه به یونان بود.
از مهاجران در تالشی برای رسیدن به  بسیاری 
اما هشت  كنند،  می  ترک  را  یونان  اروپا  شمال 
اعمال  مرزی  موقتی  های  كنترل  اكنون  كشور 

كرده اند.
پس از آنکه مقدونیه مرز خود را بست، حدود ۱۳ 

هزار مهاجر در شمال یونان سرگردان هستند.

امید به توافق اتحادیه اروپا و ترکیه برای حل بحران مهاجرت

 ۱۵٠ كه  داد  خبر  پنتاگون  آمریکا،  دفاع  وزارت 
نفر از شبه نظامیان گروه اسالمگرای الشباب در 
سومالی در یك حمله موشکی آمریکا كشته شده 
اند. جف دیویس، سخنگوی پنتاگون گفت كه در 
این حمله یك اردوگاه آموزش نظامی كه در حال 

برنامه ریزی برای انجام حمله ای در ابعاد گسترده 
بود مورد اصابت قرار گرفت.

كه  می دانستیم  گفت:  ادامه  در  سخنگو  این 
را  تعلیمات خود  زودی  به  اردوگاه  این  نیروهای 
به پایان می رسانند و آنجا را برای انجام عملیات 

جدی  تهدیدی  آنها  كه  گفت  او  می كنند.  ترک 
برای آمریکا و نیروهای اتحادیه آفریقا محسوب 
عملیات  مورد  در  بیشتری  جزییات  اما  می شدند 

آنها ارائه نداد.
الشباب، یکی از متحدان شبکه القاعده، در اوت 

۲٠۱۱ از موگادیشو بیرون رانده شد، اما هنوز هم 
در مناطق وسیعی در جنوب سومالی حضور دارد 
داده  انجام  در سراسر كشور  را  بارها حمالتی  و 

است.

کشته شدن بیش از ۱۵۰ شبه نظامی الشباب در حمله موشکی آمریکا

كره شمالی، ایاالت متحده آمریکا و كره جنوبی 
میان  مشترک  نظامی  مانور  یك  آستانه  در  را 
نیروهای این دو كشور به حمله هسته ای تهدید 
كرده است. مانور مشترک نظامی امسال آمریکا و 
كره جنوبی همواره تنش زا بوده، و امسال بیش از 

۳٠٠ هزار نیرو در آن شركت دارند.
پیونگ یانگ در بیانیه ای دستور حمله پیشگیرانه 

اتمی برای اجرای عدالت را صادر كرده است.

تردید  كارشناسان  و  ندارند  تازگی  شعارها  این 
كالهك  كردن  سوار  توان  شمالی  كره  دارند 

هسته ای بر روی موشك هایش را داشته باشد.
سال گذشته كره شمالی تهدید كرده بود واشنگتن 

را به دریای آتش تبدیل می كند.
كره شمالی این مانور جنگی كره جنوبی و ایاالت 

متحده را تمرینی برای اشغال خود می بیند.
وزارت دفاع كره جنوبی به پیونگ یانگ هشدار 

كره  جانب  از  احتیاطی  بی  گونه  هر  است  داده 
شمالی باعث ویرانی خود این كشور خواهد شد.

حل  راه  و  جوان  عقاب  كه   مانور  تازه ترین  در 
نیروی  هزار   ۳٠٠ حدود  می شود  خوانده  كلیدی 
آمریکایی  نیروی  نظامی كره جنوبی و ۱۵ هزار 
شركت دارند و بزرگ ترین عملیات از نوع خود به 
حساب می آید. این مانور درست در پی تحریم های 
تازه سازمان ملل متحد علیه كره شمالی برگزار 

می شود. به تازگی این سازمان سخت گیرانه ترین 
و  هسته ای  آزمایش های  دلیل  به  را  تحریم ها 
موشکی اخیر كره شمالی علیه این كشور تصویب 
را  كشورها  جمله  از  تحریم ها  این  است.  كرده 
موظف می كند كه به بازرسی محموله های هوایی 

و دریایی كره شمالی بپردازند. 
باری كره شمالی  فیلیپین یك كشتی  روز شنبه 

را متوقف كرد.
كرد  اعالم  فیلیپن  جمهوری  ریاست  سخنگوی 
می شوند  اخراج  كشور  از  كشتی  این  خدمه  كه 
و كشتی تحت بازرسی اجباری سازمان ملل قرار 

خواهد گرفت. 
كره شمالی در واكنش به این تحریم ها، هدف از 
تولید سالح های نظامی اش را مقاصد پیشگیرانه 
اعالم كرد و چندین موشك كوتاه برد به جانب 
این  پی  در  نیز  جنوبی  كره  كرد.  شلیك  دریا 
با  داد  هشدار  خود  شمالی  همسایه  به  شلیك ها 

اقداماتی از این دست تیشه به ریشه خود نزند.

کره شمالی، آمریکا را به حمله هسته ای تهدید کرد

عامل تیراندازی در استرالیا كه یك كشته و دو 
مجروح بر جا گذاشت، خودش را با گلوله كشت.

گزارش شده بود كه مردی مسلح چند نفر را در 
جنوب  در  اینگلبرن  منطقه صنعتی  در  كارگاهی 

غربی سیدنی به گروگان گرفته است.
این ماجرا حدود ۷ ساعت طول كشید.

پلیس تمام منطقه اطراف ساختمان را در اختیار 
گرفته بود و با گروگانگیر مذاكره می كرد.

پلیس  كه  شدند  خارج  ساختمان  از  گروگان  سه 
آنها را به محل دیگری منتقل كرد.

شبکه های  تصویری  گزارش های  اساس  بر 
استرالیایی جسد فردی كه روی آن پوشیده شده 

است، خارج ساختمان دیده می شود.
مجروحان به بیمارستان منتقل شده اند و به گفته 

مسئوالن بیمارستان وضعیت وخیمی ندارند.
كاركنان بیمارستان به بی بی سی گفته اند كه یکی 
از مجروحان بالفاصله به اتاق عمل برده شده و 

دیگری جراحت سطحی دارد.

عامل تیراندازی در 
سیدنی خودش را کشت

Barbagollo Financial Services trading as We Are Loans ABN 21 113 152 793. 
Australian Credit Licence Number 373552
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Business Loans

Equipment Loans
Large Machinery Loans

Mining Equipment Loans 
Small Equipment Loans

Personal Loans
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Car Locating
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Re-Finance
Debtor Finance
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یك دانشجوی خلبانی اهل مصر پس از آنکه در 
ترامپ  دونالد  اگر  نوشت  خود  فیسبوک  صفحه 
را بکشد، دنیا از او قدردانی خواهد كرد، با ترک 

آمریکا موافقت كرده است.
ساله،   ۲۳ السیاد،  عمادالدین  وكیل  بشرا  هانی 
های  مقام  اما  نشده  متهم  موكلش  كه  گفت 

آمریکایی در پی اخراج او بودند.
مقام های مهاجرت گفتند كه به او اجازه خواهند 
داد داوطلبانه به مصر بازگردد، البته در صورتی كه 

تا ۵ ژوئیه خاک آمریکا را ترک كند. آقای السیاد 
هم اكنون در زندانی در كالیفرنیا تحت بازداشت 

است. او پس از لغو ویزایش بازداشت شد.
آقای بشرا روز دوشنبه گفت كه بازداشت موكلش 

غیرقانونی است.
فکر  من  گفت:   آسوشیتدپرس  خبرگزاری  به  او 
می كنم موكل من بازداشت شده عمدتا به این 
است.  خاورمیانه  اهل  و  مسلمان  یك  كه  دلیل 
آقای السیاد اوایل فوریه عکسی از دونالد ترامپ، 

در فیسبوک گذاشت و نوشت حاضر است برای 
تشکر  او  از  جهان  و  بگیرد  ابد  حبس  او  كشتن 

خواهد كرد.
از آن بود كه ماموران  آقای بشرا، پس  به گفته 

مخفی در آمریکا با موكل او مصاحبه كردند.
قصد  هرگز  كه  است  گفته  پیشتر  السیاد  آقای 
به  گفت  او  نداشته.  را  كسی  به  زدن  صدمه 
دلیل اظهارات آقای ترامپ درباره مسلمانان آن 
پست را نوشته بود. آقای ترامپ كه برای كسب 

نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست 
جمهوری می كوشد، هم اكنون پیشتاز این رقابت 

هاست.
بوده  آفرین  جنجال  بسیار  ترامپ  آقای  مبارزات 
باید  كه  نظر  اظهار  این  دلیل  به  جمله  از  است 
موقتا مانع سفر مسلمان به آمریکا شد. او پس از 
قتل ۱۴ نفر در كالیفرنیا توسط رضوان فاروق و 

تشفین مالك اظهار نظر می كرد.

دانشجوی مصری پس از اظهار نظر فیسبوکی درباره ترامپ از آمریکا می رود

چین می گوید كه به دنبال ایفای نقش بزرگ تری 
جای  نمی خواهد  اما  است،  جهانی  مسایل  در 

آمریکا را به عنوان قدرت برتر دنیا بگیرد.
وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین در حاشیه نشست 
ساالنه كنگره ملی خلق گفت كه كشورش دست 
از منافع خود  برای مراقبت  بیشتری  اقدامات  به 

در خارج از مرزهایش می زند.
بار  می خواهم  گفت:  چین  خارجه  امور  وزیر 
دیگر تاكید كنم كه چین، آمریکا نیست و چین 
نمی خواهد و نمی تواند یك آمریکای دیگر شود.

وانگ ئی گفت: ما قصد نداریم جای دیگری را 
بگیریم و به دوستان آمریکایی مان توصیه می كنم 

ساله  هزار   ۵ تاریخی  و  فرهنگی  سنت های  كه 
چین را مطالعه كرده و درک كنند و كوركورانه با 
تفکر آمریکایی، چین را مورد قضاوت قرار ندهند.

كشور  این  از  خارج  چینی  شهروند  میلیون ها 
زندگی می كنند و هزاران شركت چینی در سراسر 
دنیا شعبه دارند. چین اخیرا اعالم كرد كه اولین 
پایگاه نظامی مستقر در خارج از این كشور را در 

جیبوتی در شاخ آفریقا تاسیس می كند.
جمله  از  بسیاری  مسایل  سر  بر  آمریکا  و  چین 
حقوق بشر و مسایل تجاری اختالف نظر دارند اما 
دو كشور در مورد مسایل زیادی با هم همکاری 

می كنند.

چین: نمی خواهیم جای آمریکا را در دنیا بگیریم
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رضا ثابتی

تحریم ها  شدن  برداشته  از  بعد  بار  اولین  برای 
علیه ایران یک محموله نفت خام این کشور روز 
یکشنبه ۱۶ اسفند )۶ مارس( به پاالیشگاهی در 

اتحادیه اروپا رسید.
این محموله شامل یک میلیون بشکه نفت خام 
سپسا  اسپانیایی  نفت  از طرف شرکت  که  است 
خریداری  الطارق  جبل  در  پاالیشگاهش  برای 

شده است.
نفت  بشکه  میلیون  دو  با  هم  دیگری  نفتکش 
در  خریده  فرانسه  توتال  شرکت  که  ایران  خام 

راه اروپاست. این دو محموله به عالوه محموله 
روسیه  اوویل  لوک  شرکت  به  متعلق  سومی 
ایران  بندر خارک  از  ماه میالدی گذشته  اواسط 

بارگیری شدند.
به  فارسی  بی بی سی  اعزامی  خبرنگار  پایور  امیر 
الطارق می گوید که تخلیه اولین محموله  جبل 
نفت ایران در اروپا از نظر نمادین مهم است چون 
روابط  تازه  آغاز فصل  و  ها  تحریم  پایان عملی 
ایران و اتحادیه اروپا در حوزه انرژی را رقم می 

زند.

بین  های  تحریم  تشدید  پی  در  اروپا  اتحادیه 
خرید  میالدی   ۲۰۱۲ سال  ژوئن  ماه  در  المللی 

نفت خام از ایران را متوقف کرد.
خام  نفت  صادرات  کل  پنجم  یک  آن  از  پیش 

ایران به اتحادیه اروپا بود.
در پی تشدید تحریم ها، فروش نفت ایران از دو 
و نیم میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه 

کاهش پیدا کرد.
بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای بین ایران و 
قدرت های جهانی و برداشته شدن تحریم ها در 

نیمه ماه ژانویه، ایران می گوید که تولید نفتش 
را ۵۰۰ هزار بشکه افزایش داده است.

تا  خواهد  می  که  گوید  می  ایران  نفت  وزارت 
پایان سال میالدی جاری صادرات نفت خام را به 

۲ میلیون بشکه برساند.
پایور، خبرنگار اقتصادی بی بی سی  امیر  به گفته 
فارسی، افزایش صادرات به این میزان در بازاری 
کار  زیاد  عرضه  مازاد  و  است  پایین  قیمت  که 

آسانی نخواهد بود.

نخستین محموله نفت ایران پس از توافق هسته ای به اروپا رسید

وزارت بازرگانی آمریکا قرار است محدودیت هایی 
در  ــی.ای  زد .ت مخابراتی  صنایع  شرکت  برای 
صادرات  محدودیت ها  این  علت  بگیرد.  نظر 
به  شرکت  این  سوی  از  آمریکا  محصوالت 
ایران و دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران 
بوده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 
فروش  برای  پس  این  از  چینی  شرکت  این 
از  باید  خود  مشتریان  به  آمریکایی  محصوالت 

وزارت بازرگانی آمریکا مجوز صادرات بگیرد.
دولت آمریکا پیشتر گفته بود که شرکت زد.تی.

ای تجهیراتی به دولت ایران فروخته که شامل 
تحریم ها بوده اند، از جمله فروش دستگاه هایی 
اینترنتی  ارتباطات  و  مردم  مکالمات  قادرند  که 

آنها را کنترل کنند.
هفته  است  قرار  که  بازرگانی  وزارت  سند  بر  بنا 

برای  شرکت  این  درخواست  شود  منتشر  آینده 
گرفتن مجوز فروش محصوالت عموما پذیرفته 

نخواهد شد.
اعمال  سه شنبه  روز  از  رسما  محدودیت ها  این 
دیگری  آن شرکت های  اساس  بر  و  شد  خواهد 
هم که بخواهند در هر جای جهان محصوالت 
آمریکایی به زد.تی.ای بفروشند با محدودیت رو 

به رو خواهند شد.
حق تقاضای تجدید نظر در خصوص این حکم 
ارشد  مقام  یک  است.  محفوظ  زد.تی.ای  برای 
این  که  رویترز گفت  به  آمریکا  بازرگانی  وزارت 
دیگر  شرکت های  کردن  محدود  برای  اقدام 
معامالت  دایره  تنگ کردن  برای  فقط  و  نیست 

زد.تی.ای در نظر گرفته شده است.
این مقام در مورد اینکه سختگیری های بیشتری 

توضیح  نه  یا  می شود  اعمال  شرکت  این  علیه 
بیشتری نداده است.

پی  در   ۲۰۱۲ سال  از  آمریکا  بازرگانی  وزارت 
تحقیق  رویترز  خبرگزاری  در  مطلبی  انتشار 
درباره تبادل تجاری زد.تی.ای با ایران و فروش 

محصوالت آمریکایی به این کشور را آغاز کرد.
شرکت  این  آمریکا،  بازرگانی  وزارت  گفته  به 
مخابراتی  سخت افزار  و  نرم افزار  دالر  میلیون ها 
تولید شرکت های مشهور آمریکایی را به شرکت 

مخابرات ایران فروخته است.
تولیدات  شــده  صــادر  محصوالت  میان  در 
دیده  دل  و  اوراکل  آی بی ام  چون  شرکت هایی 
می شود اما این شرکت ها می گویند که از صدور 

محصوالت شان به ایران بی اطالع بوده اند.
تولید  دومین  زد.تی.ای  شرکت   ۲۰۱۲ سال  در 

اعالم  چین  مخابراتی  تجهیزات  بزرگ  کننده 
ایران  به شرکت مخابرات  قراردادی  کرد که در 
تجهیزات سخت افزاری فروخته که با استفاده از 
آنها می توان تلفن های ثابت، همراه و اینترنت 

را رهگیری و کنترل کرد.
و  کامپیوتری  قطعات  شامل  تجهیزات  این 
های  برنامه  پکارد،  هیولت  شرکت  چاپگرهای 
شرکت  های  سوویچ  سافت،  مایکرو  ویندوز 
محصوالت  دل،  شرکت  نمایشگرهای  سیسکو، 
شرکت  ویروس  ضد  برنامه  و  اوراکل  شرکت 

سیمانتک بوده است.
پس از آنکه وزارت بازرگانی آمریکا اعالم کرد که 
تحقیقات خود را آغاز کرده، زد.تی.ای اعالم کرد 
که مبادالت بازرگانی خود را به دلیل تحریم های 

آمریکا با ایران متوقف می کند.

شرکت مخابراتی چینی به دلیل فروش محصوالت آمریکایی به ایران تحریم می شود

جمهوری  ــت  دول پیشین  ــای  روس میان  در 
مغضوب،  رهبر،  جز  به  همگی  که  اسالمی 
مطرود یا محصور هستند، محمد خاتمی از همه 

بالتکلیف تر است.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، دو روز پیاپی 
در سخنانی عمومی از او با عنوان حضرت آقای 
خاتمی و برادر عزیز خود یاد کرده و گفته است 
که هیچکس نمی تواند نام و عظمت خدمتگذاران 

مردم را خاموش کند.
سال  پنج  در  ایران  جمهور  رئیس  عزیز  برادر 
و  ممنوع البیان  ممنوع التصویر،  عمال  گذشته 
رسانه های  در  او  نام  و  بوده  الخروج  ممنوع 

عمومی خاموش مانده است.
محدودیت   که  نیست  معلوم  درستی  به  هنوز 
رسانه ای و عمومی رئیس جمهور پیشین دقیقا از 
کجا آمده، اما کمتر رسانه ای جرأت نقل قول از 

او یا حتی انتشار عکس او را دارد.
پیام ویدیویی او برای انتخابات اخیر که بسیاری 
و  اصالح طلبان  طرفداران  محرک  نیروی  را  آن 
مخالفان محافظه کاران برای رأی دادن می دانند، 
شبکه های  در  گسترده  همرسانی  وجــود  با 
اجتماعی در رسانه های عمومی ایران منتشر نشد.

صراحت  به  بارها  دولتمردانش  و  روحانی  حسن 
رفع  ــرای  ب که  داده انـــد  ــده  وع تلویح  به  یا 
محصور  رهبران  و  خاتمی  آقای  محدودیت های 
وعده ها  این  کرد.  خواهند  کاری  سبز  جنبش 
تاکنون عملی نشده و سختگیری ها علیه محمد 
خاتمی به حدی رسیده که نگرانی از اعمال نوعی 

حصر را در میان هواداران او ایجاد کرده است.

شرکت در عزا و عروسی ممنوع
در سه روز گذشته دو بار خبر آمد که آقای خاتمی 
از حضور در مراسمی شخصی و غیرسیاسی منع 
نرگس  عروسی  در  شرکت  از  اول  است:  شده 
موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، 
در  مراسم سالگرد خواهرش  در  از حضور  بعد  و 
شد.  برگزار  اسفند  سیزدهم  و  دوازدهم  که  یزد 
علی شکوری راد، از چهره ای اصالح طلب، از آقای 
خاتمی نقل کرده که علی رغم عزم جدی برای 
حضور در مراسم عروسی خانم موسوی، ماموران 

امنیتی مانع از خروج او از خانه شده اند.

قوه  سخنگوی  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
قضاییه در توضیح این ممنوعیت گفت که مسئله، 
ورود  بلکه  نبوده  منزلش  از  خاتمی  آقای  خروج 
بوده است که با دستور دادستان از آن جلوگیری 

شده است.
از این هم دست بازی برای  آقای خاتمی پیش 
نظر  به  اما  نداشت،  عمومی  جلسات  در  شرکت 
می آید بعد از انتخابات و استقبال از پیام ویدیویی 
قدرت  از  امنیتی  نهادهای  نگرانی  هم  او، 
تاثیرگذاری او بیشتر شده و هم حساسیت عمومی 

نسبت به سختگیری ها علیه او.
در چنین شرایطی است که رئیس جمهور ایران و 
رئیس شورای عالی امنیت ملی می گوید که این 
شورا هیچ مصوبه ای درباره محمد خاتمی نداشته 
اما درست  یاد می کند.  با عزت و احترام  او  از  و 
تاکید  ایران  قضاییه  قوه  سخنگوی  روز  همان 
می کند در حکم ممنوع التصویری و ممنوع البیانی 

آقای خاتمی تجدید نظر نشده است.

حکم، مصوبه یا دستور؟
از گفته های مقام های قضایی برمی آید که حکم 
از  تصمیمی  اساس  بر  خاتمی  آقای  ممنوعیت 
سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است. 
اما بر سر آن که این تصمیم، مصوبه این شورا 
و  ابهام  به رسانه ها،  آن  دبیرخانه  یا دستور  بوده 

دعوا وجود دارد.
این دعوا تابستان سال گذشته با تذکر ده نماینده 
تذکری  در  آنها  گرفت.  شدت  پایداری  جبهه 
اهتمام جدی  دادگستری خواهان  وزیر  به  کتبی 
و  ممنوع الخروج  ممنوع التصویر،  اجرای حکم  در 
ممنوع البیان بودن سید محمد خاتمی توسط قوه 

قضائیه شدند.
تذکردهندگان  از  یکی   ــان  زمـ آن  در 
»مصوبه  را  خاتمی  محمد  ممنوع التصویری 
امنیت ملی« دانست و گفت: »در  شورای عالی 
ملی  امنیت  عالی  شورای  خاتمی،  آقای  بحث 
وی  درباره  که  می دهد  اختیار  خود  دبیرخانه  به 

دبیرخانه  به  شورا  خود  یعنی  کند؛  تصمیم گیری 
مجوز مصوبه می دهد«.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران تا کنون دست 
کم دو بار گفته است که شورای عالی امنیت ملی 
»این  و  نداشته  خاتمی  محمد  درباره  مصوبه ای 

موضوع بیشتر به شوخی شبیه است«.
شریعتمداری،  اسفند حسین   ۱۷ دوشنبه  روز  اما 
در  یادداشتی  در  کیهان،  روزنامه  مسئول  مدیر 
به مصوباتی  روحانی،  آقای  اظهارات  به  واکنش 
به  که  کرده  اشاره  ملی  امنیت  عالی  شورای  در 
گفته او زمینه قانونی محدودیت ها و ممنوعیت ها 

علیه »سران فتنه« را فراهم کرده است.
شورا  شماره ۲۹۸  مصوبه  به  شریعتمداری  آقای 
ابالغ  و  تعیین  آن  اساس  »بر  که  می کند  اشاره 
به  مطبوعات(  قانون  )موضوع  خبری  خطوط 
او  می گیرد«.  قرار  عالی  شورای  دبیر خانه  عهده 
از  را هم ذکر می کند که یکی  دو مصوبه دیگر 
آنها به نوشته او بعد از انتخابات ۱۳۸۸ تصویب 
شده و »به اعمال محدودیت های حداقلی برای 
برخی سران فتنه و عوامل آشوب های خیابانی« 
اشاره دارد. او در نهایت از رئیس جمهوری ایران 
یک  قانونی  مصوبات  اساسی  چه  »بر  می پرسد: 
مرجع عالی را خالف قانون و شوخی می دانند!؟«
خودش  گفته  به  که  روحانی  آقای  است  بعید 
حضور  ملی  امنیت  عالی  شورای  در  اول  روز  از 
داشته  از وجود چنین مصوباتی بی خبر باشد. اما 
در دو روز گذشته نشان داده است که هیچ تمایلی 
محمد  از  بردن  نام  برای  خود  کردن  محدود  به 

خاتمی و تعریف و تمجید از او ندارد.
روحانی  آقای  دولت  ارشاد  وزارت  این  وجود  با 
و  می گیرد  فاصله  موضوع  این  از  همچنان 
»بحث هایی  که  می کند  تایید  آن  سخنگوی 
وجود دارد و از طریق دبیرخانه شورا در این زمینه 
به  مسائل  این  است.  شده  گرفته  تصمیم هایی 
است  مربوط  کشور  سیاسی  و  امنیتی  حوزه های 

و ما پاسخگوی آن نیستیم«.
آنچه  طوالنی  و  پرحاشیه  دعوای  این  کنار  در 
برای  بیشتر  محدودیت  اعمال  داده  رخ  واقعا 
محمد خاتمی بوده است. او همچنان باید به جای 
نوشتن  به  خواهرش  سالگرد  مراسم  در  شرکت 

»دل نوشته« برای او اکتفا کند.

Golzar Ex Internationalآیا خاتمی به حصر می رود؟
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کنسرن رویال داچ شل از غول های صنعت نفت 
از بدهی های  میلیارد دالر  به دو  نزدیک  جهان، 
نفتی خود به شرکت ملی نفت ایران را به یورو 
پی  در  بدهی ها  پرداخت  امکان  کرد.  پرداخت 
فراهم  اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم ها  رفع 
شل  داچ  رویال  چندملیتی  کنسرن  است.  شده 
سرمایه گذاران  و  پیمان کاران  بزرگ ترین  از 
حوزه نفت در جهان، روز دوشنبه )۱۷ اسفند، ۷ 
مارس( اعالم کرد که در پی لغو تحریم ها علیه 
از  میلیارد دالر  به دو  نزدیک  ایران، موفق شده 
 ۱  /۷۷( یورو  وجه  به  را  خود  معوق  بدهی های 
ایران  میلیارد یورو( به حساب شرکت ملی نفت 

واریز کند.
لغو  از  پس  رویترز،  خبرگزاری  ــزارش  گ به 
ژانویه  ماه  در  اسالمی  جمهوری  علیه  تحریم ها 

با  مذاکره  شل  کمپانی  برجام،  اجرای  پی  در 
به  بدهی های  پرداخت  برای  را  ایرانی  مقام های 
تعویق افتاده آغاز کرد و در طول سه هفته گذشته 
انجام شد، چرا که  یورو  به وجه  پرداخت ها  این 
تحریم های  خاطر  به  ایران  به  دالر  به  پرداخت 
یک جانبه آمریکا همچنان ناممکن است. یکی از 
سخنگویان کمپانی شل با انتشار بیانیه ای اعالم 
از  اعمال شده  تحریم های  رفع  پی  »در  که  کرد 
می توانیم  حاال  اروپا،  اتحادیه  و  آمریکا  سوی 
به  کنیم.«  تایید  را  سنگین  بدهی  این  پرداخت 
گفته سخنگوی شل، این کمپانی »عالقمند است 
قوانین  محدودیت های  به  پای بندی  عین  در  تا 
موجود، نقش خود در توسعه پتانسیل های حوزه 

انرژی در ایران را پررنگ تر کند.«
این  احتماال  شل،  بدهی های  بازپرداخت  پی  در 

حوزه  در  سرمایه گذاری  دیگر  بار  عظیم  کمپانی 
که  تحولی  گرفت؛  خواهد  سر  از  را  ایران  نفت 
ایران  نفت  به  متکی  اقتصاد  به  کمکی  احتماال 
سیاست  علت  به  که  تحریم هایی  بود.  خواهد 
توسعه طلبی های  و  احمدی نژاد  محمود  دولت 
هسته ای جمهوری اسالمی بر صنعت نفت ایران 
اعمال شد، کاهش شدید صادرات نفت  خام ایران 
داشت.  پی  در  را  روز  در  بشکه  میلیون   ۱/۱ به 
نصف شدن صادرات نفت خام ایران )که در سال 
 ۲  /۵ تحریم ها  اعمال  از  پیش  اندکی  و   ۲۰۱۲
به  جدی  آسیب های  بود(  روز  در  بشکه  میلیون 
اجرای  پی  در  کرد.  وارد  ایران  شکننده  اقتصاد 
تاریخی  سقوط  به رغم  تحریم ها،  لغو  و  برجام 
مدیدی  مدت های  که  ایران  خام،  نفت   بهای 
اعالم  بوده،  روبرو  شدیدی  محدودیت های  با 

روز  در  بشکه  میلیون  نیم  بالدرنگ  که  کرده 
به صادرات نفت  خام خود خواهد افزود و ظرف 
نیم میلیون دیگر هم  این رقم  به  آینده  یک سال 
اضافه خواهد کرد تا به زودی به سطح تولید ۴ 

میلیون بشکه نفت خام در روز برسد.
ایران در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ روزانه همین 
میزان نفت تولید و صادر می کرد، اما کسر بزرگی 
از درآمدهای نفتی این دوران در فساد گسترده و 
ریشه دار دستگاه دولت ناپدید شد و اقتصاد ایران 

از آن بی بهره ماند.
کمپانی ها  از  که  است  کرده  اعالم  اخیرا  ایران 
که  دارد  انتظار  خارجی  بدهکار  دولت های  و 
هنوز  کنند.  پرداخت  یورو  به  را  خود  بدهی های 
حاصل  که  ایران  معوقه ی  طلب های  دقیق  رقم 

فروش نفت خام است، اعالم نشده است.

پرداخت نزدیک به دو میلیارد دالر از بدهی های نفتی شل به ایران

اروپایی  خودروسازان  بازگشت  شدن  جدی تر  با 
چینی  خودروسازان  موقعیت  ایران  به  کره ای  و 
انجمن  افتاده است. دبیر  به طور جدی به خطر 
صنعت  وزیر  معاون  اخیر  سخنان  قطعه سازان 
آینده  سال  در  چینی ها  حذف  احتمال  دربــاره 
وزیر  معاون  صالحی نیا،  محسن  کرد.  تائید  را 
صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش )یک شنبه 
چینی  خودروسازان  حذف  احتمال  از  اسفند(   ۹
داد.  خبر  آینده  سال  در  ایران  خودروی  بازار  از 
افتتاح  در حاشیه  او  ایسنا  به گزارش خبرگزاری 
نمایشگاه توانمندی های صنعت خودرو در پاسخ 
به پرسشی درباره آینده همکاری با خودروسازان 
تعیین  تعرفه های  به  توجه  »با  گفت:  چینی 
ساخت  توسعه  سرعت  به  باید  چینی ها  شده 
محصوالت شان در داخل را مدنظر قرار دهند در 
غیر این صورت سال آینده از بازار خودروی ایران 

حذف خواهند شد.«
با  سایپا  مذاکرات  ادامه  به  همچنین  صالحی نیا 
شرکت رنو فرانسه برای توافق بر سر قرار دادی 

اشاره  پژو  کمپانی  و  ایران خودرو  قرارداد  مشابه 
کرد که در آن هر دو طرف ۵۰ درصد سهم دارند. 

بازگشت خودسازان فرانسوی
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع قطعه سازان 
از  احتمال حذف چینی ها  به  توجه  با  نیز  خودرو 
بازار ایران تاکید کرده که خودروسازان این کشور 
باید محصوالت خود را با ذائقه مشتریان ایرانی 
جلب  را  آنها  اعتماد  و  رضایت  و  کرده  منطبق 

کنند.
او روز جمعه، ۱۴ اسفند به خبرگزاری ایلنا گفت: 
صنعت،  وزارت  جدید  سیاست های  »براساس 
معدن و تجارت هر خودروساز خارجی که قوانین 
ایران  بازار  از  نکند  رعایت  را  ایران  مقررات  و 

حذف خواهد شد.«
سرمایه  در  مشارکت  می گوید  محبی نژاد 
در  خارجی  سرمایه گذار  سهم  و  مستقیم  گذاری 
وزارت  سیاست های  جمله  از  جدید  قراردادهای 

صنعت برای توسعه فعالیت در این حوزه است.
موفقیت  احتمال  درباره  قطعه سازان  انجمن  دبیر 

خودروسازان چینی در بازار ایران از طریق کاهش 
قیمت ها گفته است: »در یک مقطع کوتاه به دلیل 
مشکالت تحریم ها و کاهش قدرت خرید مردم، 
قیمت این دست از خودروها کاسته شد اما موقتی 
بود و این موضوع در میان مدت و بلندمدت اثری 

نخواهد داشت.«
شرکت های  برخی  می گوید  صنعت  وزیر  معاون 
آلمانی  خودروسازان  با  مذاکره  مشغول  ایرانی 
برای  نیز  هیوندا  و  کیا  شرکت های  و  هستند 
جوالن  کرده اند.  آمادگی  اعالم  ایران  در  حضور 

چینی ها در بازار بی رقیب
تحریم های  و  بین المللی  تحریم های  تشدید  با 
سال های  در  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  جانبه  یک 
همکاری  احمدی نژاد  محمود  دوم  دولت  پایانی 
اغلب خودروسازان معتبر خارجی با ایران متوقف 

شد یا به حال تعلیق درآمد.
دو  با  ابتدا  وضعیت،  این  از  بهره برداری  با  چین 
شد  ایران  بازار  وارد  لیفان  و  وی ام  ام  خودروی 
این  از  بزرگی  با ۱۲ خودرو بخش  بعد  اندکی  و 

بازار را تسخیر کرد. اکنون و پس از اجرایی شدن 
برداشته  و  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه 
مهم  خودروسازان  بازگشت  راه  تحریم ها  شدن 
به  چینی ها  موقعیت  و  شده  باز  ایران  به  جهان 

خطر افتاده است.
و  شهروندان  اغلب  نظر  از  چینی  خودروهای 
ارزیابی می شوند و  بی کیفیت  ایرانی  کارشناسان 
در  زیادی  شانس  بازار  شدن  رقابتی  صورت  در 

ایران ندارند.
شیوا،  رضا  تابناک،  خبری  سایت  گزارش  به 
رئیس شورای رقابت کیفیت خودرو های چینی را 
بسیار پایین خوانده و می گوید: »چینی ها از بازار 
ایران به عنوان آزمایشگاهی بزرگ برای صنعت 

خودروسازی خود استفاده می کنند.«
دی ماه امسال و در جریان سفر رئیس جمهور، 
فرانسوی  شرکت  فرانسه،  به  روحانی  حسن 
با  خود  همکاری  که  کرد  اعالم  سیتروئن  پژو 
ایران خودرو را از سر می گیرد و سه مدل خودروی 

جدید در ایران می سازد.

موقعیت متزلزل خودروسازان چینی در بازار ایران

نتایج یک تحقیق جهانی نشان می دهد که طی 
بیست سال گذشته زنان در محیط های کاری به 

پیشرفت های اندکی دست یافته اند.
مناسبت  به  که  کار  بین المللی  سازمان  گزارش 
می کند  خاطرنشان  شده  منتشر  زن  جهانی  روز 
زنان برای آن که شغل های بهتری داشته باشند، 
چشمگیری  محدودیت های  و  موانع  با  همچنان 

رو به رو هستند.
این گزارش خاطرنشان می کند در کشورهایی که 

زنان دسترسی آسان تری به کار دارند، کیفیت کار 
آنها کماکان مایه نگرانی است.

گزارش سازمان بین المللی کار بر مبنای اطالعاتی 
است که از ۱۷۸ کشور گرفته شده است.

در  زنان  مشارکت  میزان  گــزارش  این  طبق 
محیط های کاری ۲۵.۵ درصد پائین تر از مردان 

است.
متحد  ملل  سازمان  به  وابسته  نهاد  این  گزارش 
احتمال  دنیا،  در  مناطق  از  بسیاری  در  می گوید 

نشوند  استخدام  یا  باشند  بی کار  زنان  که  این 
بیشتر است.

۶.۲ درصد زنان در جهان بی کار هستند در حالی 
که این رقم در مورد مردان به ۵.۵ می رسد.

اغلب  در  زنان  می گوید  کار  بین المللی  سازمان 
کیفیت  با  شغل هایی  می شوند  مجبور  مــوارد 

پائین تر را قبول کنند.
با  که  می کند  خاطرنشان  سازمان  این  گزارش 
حقوق،  با  و  حقوق  بدون  کار  دادن  قرار  مدنظر 

طوالنی تری  ساعت های  مردان  به  نسبت  زنان 
صدر  در  گزارش  این  در  روسیه  می کنند.  کار 
فهرست کشورهایی قرار دارد که باالترین درصد 
دارد.  را  ارشد  مدیران  میان  در  را  زنان  حضور 
فیلیپین و لتونی پس از روسیه در رده های دوم و 

سوم حضور دارند.
این  قعر  در  دنیا،  صنعتی  کشور  هفت  از  ژاپن 
فهرست قرار دارد. در این کشور تنها هفت درصد 

مشاغل بلندپایه در اختیار زنان است.

سازمان بین المللی کار: پیشرفت  زنان در محیط های کاری کم بوده است
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روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ حاجعلی رزم آرا نخست وزیر 
وقت در مسجد شاه تهران به ضرب گلوله یکی 

از اعضای فدائیان اسالم از پای درآمد.
و  نفت  صنعت  شدن  ملی  سرآغاز  واقعه  این 
تشکیل دولت مصدق و سرانجام کودتای بیست 

و هشت مرداد ۱۳۳۲ بود.
ترور  آخرین  نه  و  نخستین  نه  رزم آرا  ترور  اما 

سیاسی در ایران بود.
ترور سیاسی چیست؟

»دانشنامه  در  آشوری  داریوش  تعریف  به  بنا 
سیاسی«، ترور واژه ای فرانسوی است به معنای 

هراس و هراس افکنی است.
ترور »در سیاست به کارهای خشونت آمیز و غیر 
قانونی حکومت ها برای سرکوبی مخالفان خود و 

ترساندن آنها« گفته می شود.
برای  که  مبارزی  گروه های  »کردار  همچنین 
به  دست  خود،  سیاسی  هدف های  به  رسیدن 
می زنند،  انگیز  هراس  و  آمیز  خشونت  کارهای 
کشتار  معنای  به  ترور  می شود...  نامیده  ترور 

سیاسی نیز به کار می رود.«
تاریخ  در  اجمالی  نگاهی  با  تعریف،  این  به  بنا 
بیشمار  سیاسی  ترورهای  شاهد  ایران  معاصر 
ایرانیان را  آنها مسیر تاریخ  از  هستیم که برخی 

دگرگون کرد.
در  ترورها  این  موارد  همه  بررسی  که  آنجا  از 
یادداشتی کوتاه نمی گنجد از زمان ورود رضاخان 
در صحنه سیاسی تا تأسیس جمهوری اسالمی، 
ترورهای  به  و  می گیریم  نظر  در  را  دوره  سه 

مشهور اشاره می کنیم.

دوره پهلوی اول
شکل گیری سلطنت پهلوی سال ۱۳۰۴ بود. اما 

برخی ترورها قبل از به سلطنت رسیدن رضا شاه 
و در دوره سرداری و نخست وزیری او رخ داد که 

به روند قدرت گرفتن او ربط داده شده است.
به عنوان نمونه میرزاده عشقی شاعر و روزنامه نگار 
آزادیخواه یکی از مخالفان صریح الهجه رضاخان 
به  در خانه خود  تیر ۱۳۰۳  او در صبح ۱۲  بود. 
ضرب گلوله چند ناشناس کشته شد. در این زمان 
رضاخان سمت نخست وزیری را به عهده داشت.

عبدالحسین تیمورتاش از همراهان اولیه رضاخان 
تأسیس  در  و  اسفند  سوم  کودتای  در  که  بود 
دربار  وزیر  بعدها  او  داشت.  نقش  اول  پهلوی 
می شود  گفته  چندی  از  پس  اما  شد.  رضاشاه 
رضاشاه از قدرت گیری او هراسناک شد و آینده 
ولیعهد خود را در سایه حضور تیمورتاش شکننده 
دید. اتهاماتی علیه تیمورتاش مطرح و او از همه 
گفته  افتاد.  زندان  به  و  شد  برکنار  خود  مناصب 

می شود او مهر ۱۳۱۲ در زندان به قتل رسید.
و  محلی  قدرتمند  حاکمان  از  یکی  خزعل  شیخ 
حاکم خوزستان بود و دولت بریتانیا از او حمایت 

می کرد. گفته می شود که او در خرداد ۱۳۱۵ در 
منزل خود به قتل رسید.

عبدالحسین  فرزند  نصرت الدوله  میرزا  فیروز 
اینکه  با  بود.  شاه  مظفرالدین  نوه  و  فرمانفرما 
مشغول  همکاری  به  پهلوی  حکومت  در  مدتی 
بود اما بنا به گزارشات مغضوب شاه قرار گرفت 
و به سمنان تبعید شد. گفته می شود که در سال 
۱۳۱۶ آنجا به او سم خوراندند و خفه اش کردند.

حسن مدرس از مخالفان سرسخت رضاشاه بود 
واگذاری  با  که  بود  سیاستمدارنی  معدود  جزو  و 
سال  در  یک بار  او  کرد.  مخالفت  او  به  سلطنت 
۱۳۰۵ مورد سوءقصد قرار گرفت، اما جان به در 
برد. مدرس از سال ۱۳۰۷ تبعید شد و در ۲۰ آذر 

۱۳۱۶ در کاشمر به قتل رسید.
از  و  دربار  محاسبات  رئیس  دیبا،  عبدالحسین 
شدن  مغضوب  از  بعد  بود.  تیمورتاش  نزدیکان 
در  زندان  به  ارتشاء  به جرم  نیز  دیبا  تیمورتاش، 
مالیر محکوم شد. به باور برخی او در زندان به 

قتل رسید.
روزنامه نگار  و  شاعر  ــزدی،  ی فرخی  محمد 
آزادیخواهی بود که در دوره هفتم مجلس شورای 
ملی به عنوان نماینده یزد انتخاب شد. به خاطر 
انتقادهای صریحش از حکومت وقت بعد از پایان 
دوره هفتم از ایران گریخت. بعد از مدتی به ایران 
زندان  به  مالی  پرونده ای  گشودن  با  و  بازگشت 
افتاد. گفته می شود در مهر ۱۳۱۸ در زندان قصر 

به قتل رسید.
تقی ارانی یکی از اعضای ۵۳ نفر بود که عقاید 
مارکسیستی داشتند. او در بهمن ۱۳۱۸ در زندان 
قصر در حالی که محکومیت خود را طی می کرد 

به قتل رسید.

دوره پهلوی دوم
با برکناری رضا شاه و جایگزین شدن فرزندش، 
آزادی نسبی سیاسی همزمان با اشغال نیروهای 
دوره  این  در  شد.  حکمفرما  ایران  در  متفقین 
آنها  از  برخی  که  داد  رخ  سیاسی  ترورهای 

همچنان پرونده نا روشنی دارند.
احمد کسروی، مورخ و از فعاالن مشروطیت به 
نواب  از طرف  از مذهب تشیع،  انتقاداتش  خاطر 
صفوی و گروه فدائیان اسالم مرتد شناخته شد. 
او یک بار در ۲۹ فروردین ۱۳۲۴ مورد حمله قرار 
اما در ۲۰ اسفند  گرفت و جان سالم به در برد، 
۱۳۲۹ در حالی که برای محاکمه در دادگاه حاضر 
فدائیان  اعضای  گلوله های  مورد هدف  بود  شده 

قرار گرفت و این بار دفتر زندگیش بسته شد.
مدیر  و  روزنامه نگار  و  نویسنده  مسعود،  محمد 
روزنامه مرد امروز بود و از منتقدان جدی دولت 
 ۱۳۲۶ بهمن  در  می رفت.  شمار  به  قوام  احمد 
گلوله  چند  با  بود  چاپخانه  ترک  حال  در  وقتی 
زندگیش به انتها رسید. بعدها گفته شد که برخی 

اعضای حزب توده مانند خسرو روزبه در قتل او 
دست داشتند.

دانشگاه  در  بهمن ۱۳۲۷  در  پهلوی  رضا  محمد 
اینکه  سر  بر  بود.  نافرجام  که  شد  ترور  تهران 
ترور کار چه گروهی بود اختالف نظر وجود دارد. 
به  منتسب می کنند.  توده  به حزب  را  آن  برخی 
جوان  شاه  که  شد  باعث  ترور  این  برخی  باور 
محکم  ایران  سیاسی  سپهر  در  را  خود  موقعیت 

کند.
گفته می شود که در بهمن ۱۳۴۰ قرار بوده شاه 
وقت در مسیر حرکت به سمت مجلس با بمبی 
که در ماشینی کار گذاشته شده بود، ترور شود اما 

بمب مورد نظر عمل نکرد.
کاخ  در   ۱۳۴۴ فروردین   ۲۱ در  همچنین  شاه 
این  از  که  گرفت  قرار  سوءقصد  مورد  سلطنتی 

سوءقصد هم جان سالم به در برد.
نخست وزیر  عنوان  به  مدتی  هژیر  عبدالحسین 
بود،  کار  نماینده مجلس شورای ملی مشغول  و 
اما در آخرین سمت خود به عنوان وزیر دربار در 
آبان ۱۳۲۸ در مسجد سپهساالر با گلوله یکی از 

اعضای فدائیان از پا درآمد.
حاجعلی رزم آرا در زمانی که مقام نخست وزیری 
را بر عهده داشت در اسفند ۱۳۲۹ در مسجد شاه 
تهران به دست اعضای فدائیان اسالم جان خود 
نمایندگان  و  دربار  او  مخالفان  داد.  دست  از  را 
شدن  ملی  موافقان  گسترده  طیف  و  شاه  حامی 

صنعت نفت بودند.
محمود افشار طوس به عنوان رئیس کل شهربانی 
دولت مصدق در اردیبهشت ۱۳۳۲ مفقود شد و 
چندی بعد جنازه اش در تپه های لشکرک پیدا شد. 
گفته می شود این قتل مقدمه کودتای ۲۸ مرداد 

پهلوی،  محمدرضا  برادر  پهلوی  علیرضا  بود. 
مرگ مشکوکی داشت و برخی معتقدند که مرگ 
او به خاطر سانحه هوایی ۶ آبان ۱۳۳۳ عامدانه 
بوده است زیرا او رقیبی برای محمدرضا پنداشته 
می شد و به گفته برخی، علیرضا طرح ترور شاه 

وقت را در سر داشت.
حسین فاطمی از همکاران حلقه نزدیک مصدق 
مورد  بار  دو  اعدام  از  پیش  او،  خارجه  وزیر  و 
سوءقصد واقع شد. بار اول ۲۵ بهمن ۱۳۳۰ بر سر 
مزار محمد مسعود هنگام سخنرانی هدف یکی از 
اعضای فدائیان اسالم قرار گرفت اما جان سالم 
به در برد. بار دوم بعد از کودتای ۲۸ مرداد بعد از 
چند ماه که در مخفیگاه خود شناسایی و بازداشت 
شد، هنگام اعزام به دادگاه به دست یاران شعبان 
جعفری معروف به »شعبان بی مخ« با چاقو مورد 
در  تا  ماند  زنده  هم  بار  این  گرفت،  قرار  حمله 
اعدام  جوخه  به  تب آلود  تنی  با   ۱۳۳۳ آبان   ۱۹

سپرده شود.
مقابل  وزیر  نخست  مقام  در  منصور  حسنعلی 

اعضای  از  یکی  دست  به  ملی  شورای  مجلس 
از  برآمده  فکری  لحاظ  به  که  اسالمی  موتلفه 
گروه فدائیان اسالم بودند، در بهمن ۱۳۴۳ کشته 

شد.
اندرکار  دست  فرماندهان  از  بختیاری  تیمور 
بود.  ساواک  رئیس  اولین  و  مرداد   ۲۸ کودتای 
او  پنهانی  اقدامات  به  شاه  چهل  دهه  در  بعدها 
بر  خود  از سمت های  را  او  و  کرد  پیدا  سوءظن 
عنوان  به  و  رفت  ایران  از  بختیاری  کرد.  کنار 
مخالف شاه اقداماتی کرد، سپس به عراق رفت 
و گفته می شود در آنجا مأموران ساواک او را در 

مرداد ۱۳۴۹ به قتل رساندند.
اصلی  اعضای  از  یکی  واقفی  شریف  مجید 
 ۱۳۵۴ سال  در  بود.  خلق  مجاهدین  سازمان 
این سازمان دچار تغییر ایدئولوژی از اسالمی به 
مارکسیستی شد. شریف واقفی که دلبسته همان 
ایدئولوژی اسالمی بود از در مخالفت با رهبران 
سازمانش درآمد. نهایتًا سازمان مجاهدین او را در 

اردیبهشت ۱۳۵۴ به قتل رساند.
بیژن جزنی و تعدادی از زندانیان سیاسی چپ در 
حال طی کردن محکومیت خود در زندان بودند 
که در ۳۰ بهمن ۱۳۵۴، حکومت وقت اعالم کرد 
گرفتند.  قرار  گلوله  هدف  مورد  فرار  هنگام  که 
بعدها گفته شد که آنها بدون حکم رسمی دادگاه 

عمال تیرباران شدند.

دوره جمهوری اسالمی
موج اول ترورها بعد از انقالب ۵۷ به دست گروه 
مخالفان  اولین  از  گروه  این  شد.  انجام  فرقان 
از  را  خود  ترورهای  و  بود  اسالمی  جمهوری 

اردیبهشت ۵۸ آغاز کردند.

از مشهورترین ترورهای این گروه می توان به این 
موارد اشاره کرد: محمد ولی قره نی )۳ اردیبهشت 
۵۸(؛ مرتضی مطهری )۱۱ اردیبهشت ۵۸(؛ ترور 
خرداد   ۴( رفسنجانی  هاشمی  اکبر  علی  ناموفق 

۵۸(؛ محمد مفتح )۲۸ آذر ۵۸(.
حزب  که  شد  شروع  زمانی  ترورها  دوم  موج 
جمهوری اسالمی توانست دست رقیبان سیاسی 
ابوالحسن  عزل  با  کند.  کوتاه  قدرت  از  را  خود 
وارد  گروه هایی  جمهوری،  ریاست  از  بنی صدر 
مقامات  از  تعدادی  و  شدند  مسلحانه  مبارزه  فاز 

جمهوری اسالمی را ترور کردند.
در  بمب گذاری  به  می توان  موارد  مهمترین  از 
مقر حزب جمهوری اسالمی و دفتر نخست وزیر 
اشاره کرد که به کشته شدن چهره هایی چون 
محمد بهشتی )رئیس وقت دیوان عالی کشور(، 
و  وقــت(  جمهور  )رئیس  رجایی  محمدعلی 

محمدجواد باهنر )نخست وزیر وقت( انجامید.
ترور ناموفق علی خامنه ای از طریق انفجار یک 
بمب هم در روز ششم تیرماه ۱۳۶۰ اتفاق افتاد 

که به جراحت و معلولیت دائمی دست راست او 
منجر شد.

پس از جنگ به نظر می رسید ترورهای سیاسی 
پایان گرفته باشد. هر چند برخی معتقدند که ترور 
طور  به  حکومت  سیاسی  رقیبان  و  روشنفکران 
به  داشته  ادامه  آن  از  بعد  و  خاموش طی جنگ 
بارو آنها قتل مشکوک کاظم سامی رهبر جنبش 
انقالبی مردم ایران )جاما( یکی از این موارد بود.

برخی نیز معقتدند کشتار جمعی چند هزار زندانی 
سیاسی در طی چند ماه در سال ۱۳۶۷ به حکم 
دوران  که  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  شرعی 
ترور  نوعی  می کردند،  طی  را  خود  محکومیت 

سیاسی محسوب می شود.
طی دهه هفتاد قتل روشنفکرانی صورت گرفت 
میرعالئی،  احمد  به  می توان  آنها  میان  از  که 
و  حاجی زاده  حمید  حسینی،  غفار  تفضلی،  احمد 
پسر نه ساله اش، ابراهیم زالزاده، مهدی دیباج و 
غیره اشاره کرد. تا به امروز کسی مسئولیت این 
قتل ها را نپذیرفته است. همچنین طی دهه هفتاد 

افتاد که  اتفاق  ایران  قتل هایی سیاسی در خارج 
حکومت ایران به برنامه ریزی و دست داشتن در 
آنها متهم است، مواردی چون: قتل شاپور بختیار 
دبیر  کشتن   ،۷۰ برومند  عبدالرحمن   ،۷۰ مرداد 
کل و نمایندگان حزب دموکرات کردستان صادق 
و   ۷۱ عبدلی  فّتاح  اردالن،  همایون  شرفکندی، 

قتل فریدون فرخزاد ۷۱.
شهریور ۱۳۷۶ اسداهلل الجوردی که زمانی رئیس 
در  و  بود  تهران  انقالب  دادستان  اوین  زندان 
بسیاری از اعدام های دهه شصت نقش محوری 
داشت، در دوره بازنشستگی در بازار تهران ترور 

شد.
چند   ۷۷ سال  در  اصالح طلب،  دولت  برآمدن  با 
فعاالن سیاسی صورت  و  روشنفکران  قتل  فقره 
شد.  معروف  زنجیره ای  قتل های  به  که  گرفت 
داریوش  و  پروانه  دوانی،  پیروز  شریف،  مجید 
مختاری طی  پوینده، محمد  فروهر، محمدجعفر 
دولت  نهایت  در  رسیدند.  قتل  به  هفته  چند 
اصالح طلب محمد خاتمی اعالم کرد چهار فقره 

از قتل های زنجیره ای، کار گروهی »خودسر« از 
اعضای وزارت اطالعات بوده است.

رتبه  عالی  مقامات  از  )اسالمی(،  امامی  سعید 
قتل  در  داشتن  دست  اتهام  به  اطالعات  وزارت 
روشنفکران دستگیر شد. اما بعدا مقامات رسمی 
خودکشی  زندان  در  او  که  کردند  اعالم  قضایی 
او  که  معتقدند  نظر  این  مخالفان  است.  کرده 

کشته شد.
۲۱ فروردین ۱۳۷۸ علی صیاد شیرازی فرمانده 
پیشین نیرویی زمینی جمهوری اسالمی در مقابل 

خانه خود ترور شد.
رئیس  نایب  حجاریان  سعید   ۱۳۷۸ اسفند   ۲۲
وقت شورای شهر در جلوی ساختمان شهرداری 
به ضرب گلوله ترور شد اما جان سالم به در برد. 
سوی  از  ظاهرا  شصت  دهه  در  هم  یک بار  او 
اعضای سازمان مجاهدین خلق مورد سوءقصدی 

نافرجام قرار گرفته بود.
طی سال های ۸۹-۸۸ نیز تعدادی از کارشناسان 

هسته ای ایران ترور شدند.

ترجمه: احمد سیف

قتل رزم آرا، صد سال ترور سیاسی در ایران

 02-4256 6135
40 Princes HWY. Yallah NSW 2530

Parts, Rebuild & Engine Experts

فروش، سرویس و تعمیر 
فروش لوازم یدکی و موتور

انواع قایق تفریحی

نمایشگاه و فروشگاه ما واقع در ولونگانگ است 
و بزودی شعبه جدید در سیدنی افتتاح می شود
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با 113 دالر 
در هفته 

صاحب یک قایق شوید

Boats sales (new and used)        
Engine sales         
Service and repair        
Boating accessories       
New trailers and Trailer repair      

Amir Mazhari 

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني
سام سالمی 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: 1300567397
فاينانس اتومبيل 

با بهترين بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

 NEW
ARRIVAL

حمید علوی

䜀栀愀渀戀愀爀椀 ☀ 䄀猀猀漀挀椀愀琀攀猀 倀琀礀 䰀琀搀
䴀椀最爀愀琀椀漀渀 䄀最攀渀挀礀

䴀䄀刀一 　㠀㐀㠀㔀㜀
眀眀眀⸀椀洀洀椀最爀愀琀椀漀渀愀甀猀琀⸀挀漀洀

愀搀瘀椀猀漀爀礀䀀椀洀洀椀最爀愀琀椀漀渀愀甀猀琀⸀挀漀洀

㤀㠀 䌀甀爀爀椀攀 匀琀爀攀攀琀Ⰰ 䄀搀攀氀愀椀搀攀 㔀　　　 
⠀伀瀀瀀漀猀椀琀攀 琀栀攀 䐀攀瀀愀爀琀洀攀渀琀 漀昀 䤀洀洀椀最爀愀琀椀漀渀⤀

吀攀氀㨀 　㠀ⴀ㠀㈀㈀㘀㔀  䘀愀砀㨀 　㠀ⴀ㠀㈀㈀㘀㠀
䴀漀戀椀氀攀㨀 　㐀㜀㔀　　　㈀㜀

⠀䘀愀洀椀氀礀 刀攀甀渀椀漀渀⤀

⠀䄀䄀吀ⴀ䴀刀䐀⤀

 98 Currie Street Adelaide, SA, 5000
)opposite the Department of Immigration(

 Tel: +61 8 8212 6115    Fax: +61 8 8212 6118
Mob: +61 417 500 027

انتخابات  حزبی  درون  های  رقابت  که  حالی  در 
حساس  مراحل  به  آمریکا  جمهوری  ریاست 
توجه  با  شود  می  نزدیک  خود  ساز  سرنوشت  و 
دور  در  مانده  باقی  کاندیدای  نزدیک  نتایج  به 
حزب  دو  هر  در  که  رسد  می  نظر  به  مقدماتی 
دهندگان  رای  بدنه  با  حزبی  نخبگان  تمایل 
چندان همسو نبوده است. این وضعیت به خوبی 
نشان دهنده نارضایتی توده ها و بخش وسیعی از 
جامعه آمریکایی نسبت به وضع موجود و ساختار 
نئولیبرال فعلی است که شکاف های طبقاتی و 
گسست های اجتماعیی را به شدت افزایش داده 
است. در شرایطی که نتایج به دست آمده در روز 
اول مارس موسوم به سه شنبه بزرگ تا حدودی 
و  جمهوریخواه  حزب  از  ترامپ  دونالد  پیشتازی 
را رقم زد و  از حزب دمکرات  هیالری کلینتون 
تا حدودی به نظر می رسید که چهره کاندیدای 
نتایج  اما  است،  شده  مشخص  حزب  دو  اصلی 
داد  نشان  مارس  پنجم  شنبه  روز  در  ها  رقابت 
که هنوز تد کروز در حزب جمهوریخواه و برنی 
کم  دست  نباید  را  دمکرات  حزب  از  ساندرز 
گرفت. در این روز رقابت شانه به شانه تد کروز 
دونالد  و  مین(  ایالت  و  کانزاس  ایالت  در  )پیروز 
ترامپ )پیروز در ایالت لوئیزیانا و ایالت کنتاکی( 

موجب امیدواری محافظه کاران حزبی گردید که 
علیه  فعال  صورت  به  همگی  اخیر  روزهای  در 
میلیاردر نیویورکی وارد عرصه مبارزات انتخاباتی 
شده بودند. از طرف دیگر در اردوی آرام دمکرات 
تا  قدرت  توازن  بزرگ  شنبه  سه  از  بعد  که  ها 
بود  به هم خورده  نفع هیالری  به  زیادی  حدود 
در این روز ساندرز توانست در دو ایالت نبراسکا 
و کانزاس گوی سبقت را از رقیب مورد حمایت 
ایالت  در  تنها  که  خود  حزبی  ارشد  نمایندگان 
لوئیزیانا توانست موفق شود، ربوده و نشان دهد 
مرکزی  های  ایالت  به  رقابت  دامنه  که  زمانی 
خود  رقیب  از  باالتر  دست  وی  برسد  شمالی  و 
خواهد داشت. به همین دلیل با توجه به شکاف 
های موجود بین تمایل راس و قاعده در هر دو 
قدرت  تصلب  از  حزبی  بدنه  نارضایتی  حزب، 
چندقطبی  ارشد،  و  سنتی  سیاستمداران  توسط 
شدن جامعه آمریکایی، تفاوت تمایل انتخاب در 
جغرافیای سیاسی - اجتماعی، شکاف های نسلی، 
تشدید اختالفات و تبعیض ها بین اکثریت سفید 
گسترش شکاف  و  پوست  رنگین  های  اقلیت  و 
بخش  سرخوردگی  موجب  که  طبقاتی  های 
و  های کالن  سیاست  به  نسبت  جامعه  از  های 
رسمی دو حزب قدرتمند کشور بوده است در این 

گسترده  شورش  یک  شاهد  توان  می  انتخابات 
در سطح ملی علیه ساختار مسلط بود که امروز 
نماینده  ترامپ  پوپولیست دونالد  در جناح راست 
نیز  در طیف چپ سوسیال دمکرات  و  است  آن 
برنی ساندرز آن را نمایندگی می کند. ظهور این 
مورد  نمایندگان  با  تقابل  در  فراحزبی  چهره  دو 
تایید نخبگان حزبی در اردوگاه جمهوریخواهان و 
دمکرات ها به خوبی نشان می دهد که انتخابات 
ریاست جمهوری این دوره متفاوت با گذشته می 
باشد.  اردوگاه دمکرات ها: هم اکنون رقابت بین 
با  حزبی  اشرافیت  نماد  عنوان  به  کلینتون  خانم 
سناتور ساندرز در هیبت نماد تغییر که بعد از سه 
شنبه بزرگ به نظر می رسید که پتانسیل رقیب 
جناح چپ مغلوب و به حاشیه رانده شده است، با 
نتایجی که در پنجم مارس به دست آمد بار دیگر 
امیدواری برای رقابت تنگاتنگ را در بین حامیان 
دو  هر  باید  پس  این  از  و  کرده  تقویت  ساندرز 
رقیب سخت تر از گذشته به راه خود ادامه داده و 
هنوز برای گمانه زنی در خصوص پیروز نهایی و 
کاندیدای اصلی دمکرات برای انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۱۶ خیلی زود خواهد بود. به عکس 
بین دمکرات ها  اردوگاه رقیب جمهوریخواه، در 
یک رقابت نسبتا سالم و به دور از تنش دنبال می 

شود و هر دو رقیب نهایت سعی خود را مبذول 
می کنند تا در ادامه راه به وحدت حزبی و عدم 
دلیل  همین  به  باشند.  وفادار  یکدیگر  تخریب 
اشرافیت حزبی و  حتی شورشگری ساندرز علیه 
اتکای وی به بدنه اجتماعی دمکرات ها، جوانان 
و رای دهندگان مستقل نه تنها موجب شکنندگی 
کارزار  ادامه  در  که  شود  نمی  حزبی  تخریب  و 
می تواند بخش بزرگی از جمعیت رای دهندگان 
از  کند.  به صف  ها  دمکرات  کنار  در  را  مستقل 
طرف دیگر این گفته ساندرز کامال درست است 
در  وی  انتخاباتی  کمپین  گوید  می  که  وقتی 
چارچوب یک انقالب اجتماعی می باشد چرا که 
تا همین جای کار نیز وی موفق شده است رقیب 
های  سیاست  تعدیل  به  وادار  را  خود  دمکرات 
نئولیبرالی کرده و تا حدود زیادی توجه به طبقات 
کارگری و زیرین اجتماعی به محور تبلیغات هر 
دو رقیب و شاکله حزب دمکرات تبدیل گردیده 
است. در چنین شرایطی ساندرز چه موفق شود 
که در پایان این ماراتن انتخابات مقدماتی پیروز 
کاندیدای  عنوان  به  نهایت  در  کلینتون  یا  گردد 
ریاست جمهوری  انتخابات  برای  دمکرات  حزب 
برگزیده شود، پیرمرد مورد عالقه جوانان توانسته 
است مانع از فروغلتیدن سیاست های آتی حزب 

دمکرات در شاهراه راست روانه گردد. به همین 
نسبتا  رقابت  نوع  خاطر  به  دمکرات  حزب  دلیل 
برنی  و  هیالری  بین  اکنون  هم  که  یی  سازنده 
و  خاکستری  های  بخش  ورود  با  و  دارد  وجود 
میزان  آمریکا  انتخابات  در  معموال  که  جوانانی 
پائین تری دارند در پشت سر ساندرز،  مشارکت 
های  برگ  جمهوریخواهان  با  نهایی  کارزار  در 

برنده این حزب به حساب خواهند آمد. 
اردوگاه جمهوریخواهان: شاید در تاریخ این حزب 
هیچ  حزبی  درون  گسیختگی  هم  از  و  وحشت 
گاه چون امروز سابقه نداشته باشد، چنانچه حتی 
در مناظرات انتخاباتی رقبای جمهوریخواه امروز 
و  حزبی  استراتژی  ندارد  وجود  که  چیزی  تنها 
منطق سیاسی بوده است. از همان ابتدای کارزار 
جمهوریخواه،  کاندیدای  حزبی  درون  انتخابات 
تمام تالش آنان حول تخریب شخصیت یکدیگر 
و فروپاشی اخالقی  سیاسی در سطح ملی دور 
دامنه  دارند  برمی  گام  جلو  به  چه  هر  و  خورده 
این تخریب گری گسترده تر می شود. هر چند 
که تا به امروز این کمپ بزرگ شانزده نفره در 
هر گام آب رفته و هم اینک با کناره گیری بن 
کارسون تعداد آنان به چهار نفر رسیده اما نه تنها 
به جمهوریخواهان جهت سر و سامان بخشیدن 
انتخاباتی خود منجر نشده که به نظر  به کارزار 
فروپاشی  یک  شرایط  در  حزب  این  رسد  می 

سیاسی قرار دارد. با توجه به نتایج مقدماتی پنجم 
رهبران حزب جمهوریخواه  فشار  احتماال  مارس 
برای کناره گیری مارکو روبیو بهترین گزینه آنان 
برای  کاسیچ  جان  و  ها  دمکرات  شکست  برای 
تد  حول  کاران  محافظه  رای  کردن  دست  یک 
خود  به  بیشتری  قوت  آینده  روزهای  در  کروز 
خواهد گرفت و تمرکز حزبی حول حمایت از وی 
برای مهار شورشگری ترامپ به مرحله سرنوشت 
سازی نزدیک می شود. نتایج انتخابات مقدماتی 
کروز  که  مارس  پنجم  روز  در  جمهوریخواهان 
در دو ایالت موفق به شکست ترامپ گردید هم 
اکنون یک امیدواری را در بین نخبگان این حزب 
برای برون رفت از این بن بست و گذر از پدیده 
توسط  موفقیت  این  است.  کرده  ایجاد  ترامپ 
کروز بیش از آنچه ناشی از کاریزمای وی باشد 
بیشتر تحت تاثیر هجوم همه جانبه رهبران ارشد 
شکست  کاندیدای  رامنی  میت  جمله  از  حزبی 
مک  جان  و  جمهوریخواهان  قبل  دور  خورده 
در  که  است  بوده  حزب  این  ارشد  سناتور  کین 
ترامپ  علیه  قد  تمام  شنبه  روز  انتخابات  آستانه 
به میدان آمده بودند. به همین دلیل جمع کردن 
در  حزبی  وحدت  ایجاد  و  جمهوریخواه  حزب 
خیلی  دیگر  که  رسد  می  نظر  به  کنونی  شرایط 
دیر باشد و ترامپ چون بهمنی که از کوه سرازیر 
آوارهای  زیر  را  حزب  این  ادامه،  در  است  شده 

با  که  گزینه  این  کرد. حتی  مدفون خواهد  خود 
تجدیدنظر در سیستم انتخابات مقدماتی در پایان 
از  حمایت  به  حزب  ترامپ،  موفقیت  صورت  در 
گزینه دیگر مبادرت کند هم چندان مشکلی را از 
آنان حل نمی کند، چرا که ترامپ از قبل اعالن 
کرده است که در این صورت به طور مستقل در 
از  کند.  می  شرکت  جمهوری  ریاست  انتخابات 
طرف دیگر با توجه به هم زمانی انتخابات ریاست 
جمهوری با انتخابات میان دوره یی مجلس سنا 
رقابت جهت کسب ۳۴ کرسی  برای  آن  در  که 
انجام می گیرد و جمهوریخواهان می بایست در 
این رقابت از ۲۴ کرسی فعلی خود دفاع کنند در 
صورت تشدید اختالفات در حزب جمهوریخواه و 
برگزیدن گزینه سوم، سه قطبی احتمالی انتخابات 
آینده ریاست جمهوری می تواند تاثیر مخرب و 
جبران ناپذیری هم بر نتایج انتخابات سنا گذاشته 
و دمکرات ها را در جایگاه فراتری جهت کسب 
پیروزی و اکثریت سنا قرار دهد. به همین دلیل با 
توجه به اینکه کمپین انتخاباتی ترامپ معطوف و 
متکی به ثروت شخصی خود بوده و در طی این 
کارزار موفق شده است در بین بخش بزرگی از 
بدنه شورشی حزب جمهوریخواه و جنبش های 
کند،  کسب  زیادی  محبوبیت  پوپولیست  راست 
این گزینه سوم نیز می تواند به انشقاق بیشتر در 

بین صفوف جمهوریخواهان تبدیل شود.

اردوی منسجم دمکرات ها در مقابل گسست جمهوریخواهان 
اردشیر زارعی قنواتی
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 )Carnegie Mellon( ملون  کارنگی  دانشگاه 
موسیقی  میزبان جشنواره  گذشته  ماه  آمریکا  در 
و  بررسی  برای  که  جشنواره ای  بود؛  سه گاه 
و  ایران  موسیقی  گوناگون  جنبه های  شناساندن 
ترکیه برگزار شد. این دو کشور به دلیل همسایگی، 
در کنار برخوردهای سیاسی، سده هاست که داد 
و ستد های فرهنگی نیز داشته اند؛ موضوعی که 
کمتر در برنامه های فرهنگی به آن توجه می شود.

جشنواره سه گاه با کوشش تعدادی از انجمن های 
ایرانی و ترک، و همچنین  فرهنگی-دانشجویی 
ملون  کارنگی  دانشگاه  موسیقی  دانشکده 
سازماندهی شد و طی سه روز به ارائه موسیقی 
و  آموزشی  نشست های  ترکیه،  و  ایران  سنتی 
کشور  دو  این  آهنگسازان  مدرن  ساخته های 
این  برگزاری  برای  اصلی  تالش های  پرداخت. 
ایرانی  آهنگساز  والی،  رضا  سوی  از  جشنواره 
در  والی  رضا  بود.  گرفته  صورت  آمریکا  مقیم 
کنار فعالیت های گسترده آهنگسازی و آموزشی، 
ایرانی  موسیقی  استادان  از  شماری  همکاری  با 
شناساندن  برای  مرکزی  فرهنگی،  فعاالن  و 
ایجاد  ملون  کارنگی  دانشگاه  در  ایران  موسیقی 

کرده است.

تکیه بر نزدیکی های موسیقی ایران و ترکیه
در  می گوید:  فارسی  سی  بی  بی  به  والی  رضا 
خاورمیانه، موسیقی ایران و ترکیه بیش از دیگر 
فرهنگ های موسیقایی به هم نزدیک هستند. ما 
نوشته هایی در زمینه موسیقی از نظریه پردازانی 
عبدالقادر  و  اُرَموی  الدین  صفی  فارابی،  مانند 
مراغه ای داریم که درباره سیستم موسیقی ایران 
به  شبیه  بسیار  کرده اند  روایت  آنچه  و  نوشته اند 
در  هست.  هم  ترکیه  در  رایج  موسیقی  ساختار 
این  روی  کردیم  تالش  ما  سه گاه  جشنواره 

نزدیکی ها تاکید کنیم.
دربار  به  ایرانی  نوازندگان  آمد  و  رفت  به  والی 
عثمانی در زمان صفویان اشاره می کند و می افزاید: 
سه گاه که امروزه به عنوان یکی از دستگاه های 
به  ایرانی شناخته می شود در آن زمان  موسیقی 
عنوان یک مقام در موسیقی ایران و ترکیه مطرح 
بوده است. یک سری از این مقام ها در موسیقی 

ایران تغییر پیدا کرده اند ولی در موسیقی ترکیه 
همچنان حفظ شده اند، تا حدی که امروزه میان 
رایج  سه گاه  و  می نوازند  ایران  در  که  سه گاهی 
ولی  می بینیم.  تفاوت هایی  ترکیه،  موسیقی  در 
تاریخی،  اسناد  به  توجه  با  که  می زنم  حدس 
دست کم بخشی از موسیقی کهن ایران در حدود 
سده پانزدهم میالدی، امروزه در موسیقی ترکیه 
از  ما  عمده  اطالعات  چون  می شود.  اجرا  هنوز 
موسیقی ایران از سده نوزدهم میالدی است که 
اطالعات  ولی  است  آمده  پدید  دستگاه  سیستم 
گسترده ای از موسیقی ایرانی در سده های پیش 
از آن نداریم.  در جشنواره سه گاه، موسیقی ایران 
شنوندگان  به  گوناگونی  فرم های  در  ترکیه  و 
سنتی،  سازهای  با  سنتی  موسیقی  شدند:  ارائه 
دو  آهنگسازان  مدرن  آثار  و  تکنوازی، همنوازی 
موسیقی سنتی کشورشان  از  تاثیراتی  که  کشور 
را هم در خود دارند. در یکی از بخش های برنامه 
از نوازندگان ایران و ترکیه خواسته شد تا سه گاِه 

رایج در موسیقی ایران و ترکیه را بنوازند.
این بود که  این کار  نتیجه  رضا والی می گوید: 
فرهنِگ  دو  این  در  سه گاه  گرچه  شدیم  متوجه 
زیادی  تفاوت  هم  با  زمان  مرور  به  موسیقایی 
از  دارند  نیز  اشتراکاتی  هنوز  اما  کرده اند  پیدا 
اندک  با  دو،  هر  سه گاِه  در  تاکیدها  اینکه  جمله 
)شاهد(  مقام  سوم  درجه  روی  هنوز  تفاوتی، 
سه گاه  در  جالب  نوازی  بداهه  یک  ما  هستند. 
به  تنها  نه  که  داشتیم  لومانوفسکی  اسماعیل  از 
موسیقی  با  بلکه  است  مسلط  ترکیه  موسیقی 
بالکان که تاثیر زیادی در موسیقی ترکیه داشته 
نیز آشنایی زیادی دارد. از سویی داریوش ثقفی، 
نوازی  بداهه  سنتور  روی  ایرانی،  موسیقی  استاد 
بحث های  نواختند  آنچه  درباره  سپس  و  داشت 
موسیقی  روابط  تنها  نه  تا  گرفت  زیادی صورت 
سنتی ایران و ترکیه را نشان دهیم بلکه از تاثیر 
آنها روی موسیقی معاصر دو کشور هم صحبت 
کنیم. به همین خاطر، برای نمونه، در یک شب از 
جشنواره، لیال رمضان، پیانیست ایرانی، کارهایی 
برای  را  ترکیه  و  ایران  معاصر  آهنگسازان  از 

شنوندگان اجرا کرد.

ساختار یکپارچه موسیقایی در خاورمیانه
هشتم  سده  از  که  است  باور  این  بر  والی  رضا 
ساختار  یک  خاورمیانه  در  میالدی  هجدهم  تا 
موسیقایی مشترک به نام سیستم مقام در جریان 
بوده؛ ساختاری کمابیش یک دست که تا شمال 
آفریقا و جنوب اسپانیا نیز گسترش پیدا کرده بوده 

است.
آقای والی این ساختار را با شرایطی که در سده 
مقایسه  آمد  پیش  اروپا  در  میالدی  هجدهم 
می کند و می گوید: در سده هیجدهم میالدی در 
اروپا موضوع گام معتدل پیش آمد؛ در  موسیقی 
 ... و  بریتانیا  فرانسه،  آلمان،  در  موسیقی  نتیجه 
کمابیش به ساختار یکسانی رسیدند، اما در رابطه 
با ایران و خاورمیانه به دالیلی که برای من هنوز 
پیدا  تغییر  موسیقی  ساختار  نیست  روشن  دقیقا 
کرد؛ یعنی تقریبا از آغاز سده نوزدهم در موسیقی 
ایران، سیستم دستگاهی جایگزین سیستم مقامی 

می شود.
رضا والی ابراز امیدواری می کند که بتوان با غلبه 
بر مشکالت مالی، جشنواره سه گاه را ادامه دهد 
جنبه های  درباره  بحث  و  اجرایی  برنامه هایی  تا 
موسیقی های  دیگر  با  ایران  موسیقی  مشترک 

پیرامون آن گسترش پیدا کند.
و  اجرایی  فعالیت های  کمبود  از  والی  آقای 
آموزشی در این زمینه گله مند است و معتقد است 
نگاه این کشورها بیشتر به سوی غرب معطوف 

شده تا ریشه های مشترک میان خودشان.

ارکستر  و  نی  کمانچه،  برای  کنسرتویی 
مجلسی

کنسرتو  یک  سه گاه،  جشنواره  برای  والی  رضا 
ساخته  مجلسی  ارکستر  و  کمانچه  نی،  برای 
و  شده  آفریده  سه گاه  دستگاه  در  اثر  این  است. 
با تکنوازی خسرو سلطانی )نی( و کیان سلطانی 
)کمانچه( با همراهی ارکستر مجلسی به رهبری 
دستگاه  شد.  اجرا  جشنواره  در  کورتیس  دانیل 
ایرانی  موسیقی  دستگاه های  جمله  از  سه گاه 
شناخته شده که به شدت با ارکستراسیون غربی 
به  این سبک  آهنگسازاِن  دارد و  ناسازگاری  سر 
اما  نمی روند.  سراغش  به  چندان  خاطر،  همین 

یافته و تصمیم  رضا والی همین تضاد را جذاب 
گرفته سه گاه را به گونه ای دیگر در آهنگسازی 

برای ارکستر غربی به کار گیرد.
آقای والی سه گاه را یکی از زیباترین دستگاه های 
موسیقی ایرانی می داند و می گوید استراتژی او 
برای نوشتن این اثر، توجه به همین تفاوت ها و 

تنش ها بوده است.
او می گوید: به جای آنکه بخواهم سه گاه را به 
زور در فرم غربی جای دهم، تصمیم گرفتم تضاد 
آن و موسیقی غرب را با زبان موسیقی بیان کنم. 
ارکستر غربی نمی تواند فواصل سه گاه را بزند. در 
نتیجه در این اثر، دو ساز ایرانی به کار گرفته ام 
که کامال سه گاه ایرانی را می نوازند. در کنار آنها 
در  را  خود  بخش  که  دارد  قرار  اروپایی  ارکستر 
ساز  پنج  تنها  ارکستر  در  می نوازد.  اروپایی  گام 
زهی همراه با چنگ - که در سه گاه کوک شده 
در  من  سناریوی  می نوازند.  را  سه گاه  فواصل   -
ارکستر نمی تواند  بوده که گویی  این  اثر  ساخت 
بفهمد تکنوازان چه می کنند؛ در نتیجه خشمگین 
که  نوشته ام  ارکستر  برای  آکوردهایی  می شود. 
حال  در  ارکستر  می کنید  حس  می شنوید  وقتی 
شلیک کردن است. اینجا در واقع تنش هایی که 
می شود  کشیده  خشونت  به  کردم  اشاره  آنها  به 
رسد.  می  کنارآمدن  نوع  یک  به  مرور  به  ولی 
را  تکنوازان  نغمه های  می کند  تالش  ارکستر 
قطعه،  طول  در  سه گاه.  در  ِرنگی  مانند  بفهمد، 
این دو فرهنِگ متفاوت، تالش می کنند یکدیگر 

را بفهمند.
جریان  در  ارکستر  و  کمانچه  نی،  برای  کنسرتو 
جشنواره سه گاه ضبط شده و قرار است همراه با 
آثار دیگری از رضا والی در آینده نزدیک منتشر 
برای  کارگاه  چندین  گاه  سه  جشنواره  در  شود. 
شناساندن سازهای ایران و ترکیه نیز برگزار شد 
پیوندهای  درباره  تاریخی  اطالعات  همچنین  و 
هشتصد ساله موسیقی این دو کشور به صورت 
نوشتاری همراه با لینک های اینترنتی در اختیار 
جشنواره  گردانندگان  شد.  داده  قرار  شنوندگان 
سه گاه معتقد بودند این برنامه نخستین جشنواره 
برای بررسی همزمان موسیقی ایران و ترکیه در 

آمریکا بوده است.

دوستی هشتصدساله موسیقی ایران و ترکیه در گفت وگو با رضا والی
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Lunex شرکت
وارد کننده مواد غذایی در استرالیا

لونکس نماینده انحصاری و رسمی 
چی توز با شماره ثبت شده 

در استرالیا

عشق )و سکس( حالل عنوان فیلم تازه ای است 
از اسد فوالدکار، فیلمساز ایرانی تبار که در لبنان 
زندگی می کند. این فیلم که در چندین جشنواره 
جهانی از جمله دبی، ساندنس و روتردام نمایش 
در جوامع  را  مرد  و  روابط زن  داشت، مشکالت 

مسلمان می کاود.

طور  به  زوج  چند  ــاره  درب قصه  چند  فیلم  در 
همزمان روایت می شود: زن و شوهری که با هم 
اختالف دارند، طالق می گیرند، اما بعد که مایلند 
دوباره ازدواج کنند، نیاز به محلل پیدا می کنند؛ 
موقت  ازدواج  متاهل  مرد  یک  با  تنها  زن  یک 
کرده، اما رابطه آنها دچار مشکل است؛ یک زن 

سنتی که از پس تقاضاهای جنسی زیاد شوهرش 
برنمی آید، برای او همسر دومی دست و پا می 
کند، اما مشکالت بیشتر می شود... اسد فوالدکار 
درباره جامعه مسلمانی که تصویر می کند، به بی 

بی سی فارسی می گوید:
زنان در جهان اسالم حداقل دو شخصیت دارند؛ 
)بسیار  جامعه  برای  و  خانه  از  خارج  برای  یکی 
رسمی، غیر فعال، خجالتی، ضعیف و شکننده( و 
دیگری که کاماًل متضاد آن است و به داخل خانه، 
رو در رو با اهل خانواده و میان زنان اختصاص 
دارد. این دایره بسته زنانه، به روی مردان بسته 
از  بسیاری  دارند.  آن جای  در  اما کودکان  است 
داستان هایی که روایت می شود داستان هایی 
است که از کودکی از زنان قوی اطرافم به خاطر 
قدرتمند  و  آزاد  چقدر  که  بود  برایم جذاب  دارم. 
خود  از  که  تصویری  برخالف  درست  و  هستند 
اتفاق  هم  هنوز  ها  داستان  این  کنند.  می  ارائه 
اما  با آن که فیلم فضای تلخی دارد،  افتند.  می 

فیلمساز زبان کمدی را برای آن برگزیده است:
ترین  تاریک  درون  از  ها  کمدی  ترین  بزرگ 
که شخص  به شرطی  آیند،  می  بیرون  لحظات 
نباشد. یک  به طور احساسی درگیر آن موقعیت 
کسی که یک تشییع جنازه را تماشا می کند بی 
در  بخندد.  تواند  باشد، می  آن دخیل  در  آن که 
زندگی  موقعیت  بدترین  ها همه  فیلم شخصیت 
شان را می گذرانند، اما برای تماشاگر می تواند 
می  خواستم.  می  را  این  من  باشد.  کمدی  یک 
خواستم کمی از کلیشه درام های سنگین درباره 
مسلمانان که غربی ها به آن عادت دارند، فاصله 
بگیرم. بگذار یک کمدی درباره مسلمانان تماشا 
کمدی  های  فیلم  موضوع  جهت  به  فیلم  کنند. 
جرمی  پیترو  آثار  ویژه  به  شصت  دهه  ایتالیایی 
را به یاد می آرود که با موضوعاتی نظیر طالق 

شوخی می کرد. اما آقای فوالد کار می گوید:
مردم مدیترانه خیلی شبیه هم هستند. در بچگی 
کردم  فکر  کرد.  ام  زده  حیرت  فلینی  آمارکورد 

کمتر.  های  لباس  با  اما  هستند،  ما  شبیه  چقدر 
موضوعش هم خیلی جدی بود و هم حیلی بامزه، 

درست مثل خود زندگی.
گوید:  می  اش  ایرانی  تبار  ــاره  درب فوالدکار 
با یک زن  لبنان آمد و  به  از اصفهان  پدربزرگم 
بود  فرش  کار  در  که  او  اما  کرد،  ازدواج  لبنانی 
تمام این مدت به ایران رفت و آمد داشت. جامعه 
برای  است  کوچک  خیلی  لبنان  در  ها  ایرانی 
من  عمه  دو  و  مانند  می  هم  با  معمواًل  همین 
در لبنان با ایرانی هایی که آنجا زندگی می کنند 
از  اما هنوز  ازدواج کردند. من نسل سوم هستم 
لبنانی  چون  آِیم،  نمی  حساب  به  لبنانی  جهاتی 
فامیل  نام  و  دارند  آشنایی  عربی  فامیل  نام  ها 
از شنیدن  بعد  نیست. همیشه  آشکارا عربی  من 
نام فامیل من می پرسند اهل کجایی و من می 
گویم ایران، با این که یک کلمه فارسی هم نمی 

توانم حرف بزنم. بقیه اعضای خانواده بزرگ من 
فارسی بلدند. فیلم بیشتر بر نمایش شرایط جامعه 
فوالدکار  اما  پردازی،  شخصیت  تا  دارد  تاکید 
معتقد است: در این فیلم و فیلم قبلی ام، هر دو 
دارند  زنان مسلمان  ای که  درباره شرایط جدی 
از  را  حرف می زنم. فکر می کنم شخصیت ها 
جامعه شان نمی توانیم جدا کنیم. حال و هوای 
عمومی جامعه دیوانگی ها و رفتارهای مردمش را 
دیکته می کند. حرف زدن درباره جامعه می تواند 
روشن کند که درباره چه شخصیت هایی حرف 
می زنیم. اما برخی شخصیت های فیلم به ویژه 
تعیین  پیش  از  الگوهای  اساس  بر  تازه،  عروس 

شده شکل گرفته اند و بُعد ندارند:
نوشتن  بود که موقع  ای  اساسی  این سوال  بله. 
بر  باید  اما  بعد  بودم.  مواجه  آن  با  فیلمنامه 
و  کردم  می  تمرکز  ام  اصلی  های  شخصیت 

تماشاگر  ذهن  در  را  دست  این  از  سواالتی 
ترین  مالیخولیایی  از  یکی  او  گذاشتم.  باقی می 
شخصیت هاست. ما چون زیاد به درون او وارد 
نشدیم، با او زیاد هم نخندیدیم و ما را غمگین 
باقی می گذارد. این به ما یادآوری می کند که 
همه چیز فقط کمدی نیست و مسائل جدی ای 

هم هست.
نمایش فیلم در کشورهای اسالمی ممکن است 

با مشکالتی روبرو شود.
این مورد می گوید: فکر می  آقای فوالدکار در 
در  آوریل  ماه  از  دارد.  قرار  لبه  در  فیلم  کنم 
اتفاقی  باید دید چه  خاورمیانه اکران می شود و 
افتد. پخش کننده فیلم آن را خیلی دوست  می 
خواهد  بزرگی  موفقیت  که  است  معتقد  و  دارد 

داشت. من هم امیدوارم. 
محمد عبدی

عشق )و سکس( حالل عنوان فیلم تازه ای است از اسد فوالدکار



ازآن  بودند،  شناخته  را  سویا  مردم  که  اوایل  در 
به عنوان غذایی برای طیور استفاده می کردند. 
به عنوان  دانه سویا  قبل در چین،  5000  سال 
یک ماده مغذی شناخته و به تمام دنیا فرستاده 
شد.  محققان روسی جزو اولین کسانی بودند که 
فواید سویا را دریافتند. این محققان دریافتند سویا 
ضروری  آمینه  اسیدهای  زیاد،  پروتئین  دارای 
بدن، کلسیم، آهن،  فسفر، منیزیم، روی،  برای 
ویتامین های گروه B و فیبر می باشد و فواید 

زیر را برای سویا نام بردند:
- سالمت قلب و کاهش بیماری های قلبی

- سالمت استخوان ها
- جلوگیری از سرطان

- کاهش عوارض یائسگی
این  به  راجع  بیشتر  تحقیقات  باعث  امر  همین 
ماده مغذی گردید و متخصصان سویا را به عنوان 
یک ماده غذایی در کنار مواد مغذی موجود در 

رژیم محسوب کردند.
رژیم  در  حیوانی  پروتیئن  جانشین  را  سویا  آنها 
غذایی کردند و متوجه شدند که این ماده غذایی 
و   LDL یا  بد  کلسترول  آوردن  پایین  موجب 
کاهش تری گلیسیرید خون و در نتیجه کاهش 

بیماری های قلبی می گردد.

مواد مغذی در سویا
E  ویتامین

B1 ویتامین
B2  ویتامین

منیزیوم
کلسیم

ایزوفالونیدها
فیبر

روی  که  است   E ویتامین  محتوی   سویا  دانه 
خونی  کم  از  و  دارد  اثر  مو  و  پوست  سالمت 

جلوگیری می کند.
می  فیبر  دارای  سویا  شد،  گفته  که  همانطور 

باشد. فیبر موجب کاهش وزن، کاهش کلسترول 
ی  روده  کارکرد  افزایش  و  گلیسیریدها  تری  و 
بزرگ می شود و از سرطان روده بزرگ جلوگیری 
می کند. همچنین جلوی یبوست را می گیرد. این 
نکته را نیز نباید فراموش کنیم که زیاد مصرف 
درد  و  نفخ  اسهال،  موجب  )غالت(  سویا  کردن 

شکم می شود.
ویتامین B1 موجود در دانه سویا جلوی خستگی 
و انواع بیماری های عصبی را می گیرد،افزایش 
باردار و شیرده  انرژی است و برای زنان  دهنده 
مفید  میانساالن  و  ورزشکاران  برای  و همچنین 

می باشد .  
زخم  از  دارد،  وجود  سویا  در  که   B2 ویتامین 
های لب و زبان و متورم شدن زبان و همچنین 
از مبتال شدن به آب مروارید پیشگیری می کند.

منیزیوم موجود در سویا اثرات مفید بر استخوان و 
رگ های خونی، مخصوصا بر عضالت قلب دارد 

و از لخته شدن خون و انسداد رگ های خونی 
جلوگیری می کند.

استئوپروز)پوکی استخوان( یکی از بیماری های 
شایع استخوان است که در این بیماری استخوان 
کردن  ورزش  شوند.  می  شکننده  و  کوچک  ها 
  D ویتامین  و  از مکمل های کلسیم  استفاده  و 
در  تواند  می  سبزیجات  و  جات  میوه  مصرف  و 
جلوگیری از این بیماری نقش مهمی داشته باشد.

کلسیم  کنید،  مصرف  حیوانی  پروتیئن  زیاد  اگر 
ادرار   از طریق  برداشته شده و  از استخوانهایتان 
یا مدفوع از بدن خارج می شود، ولی سویا و به 
طور کلی پروتئین های گیاهی نه تنها فاقد این 
اثر هستند، بلکه میزان ذخیره کلسیم را زیاد می 

کنند.
ایزوفالوونوئیدها  سویا،  در  موجود  مواد  دیگر  از 
هستند که جلوی شکستن استخوان را می گیرند 
و مانند هورمون استروژن )هورمون زنانه( باعث 

ساخت استخوان و جلوگیری از تخریب استخوان 
می شوند.

سویا و یائسگی
نشانه های یائسگی عبارت است: عرق کردن و 
گرمای زیاد بدن، پوکی استخوان، بیماری قلبی 
ی  نتیجه  در  عوارض  این  سر.  موی  ریزش  و 
می  وجود  به  زنانه(  )هورمون  استروژن  کاهش 
آیند. اگر شما جزو مصرف کنندگان سویا هستید، 

دیگر نگران عوارض یائسگی نباشید.       
و  کنند  می  مصرف  سویا  زیاد  مردم  ژاپن  در 
های  خانم   1/3 تنها  که  داده  نشان  ها  بررسی 

ژاپنی عالئم یائسگی را بروز داده اند.
تحقیقات نشان داده است که زنانی که هر روز 
سویا مصرف می کنند، حدود40 درصد عوارض 

ناشی از یائسگی را از بین می برند.
پس بهتر است از سویا به جای پروتیئن حیوانی 
مصرف   از  ناشی  عوارض  از  تا  کنیم  استفاده 

پروتیئن حیوانی در امان مانیم.
 

سویا و سرطان
سرطان هایی از قبیل سرطان سینه، تخمدان و 
از بین رفته است. پس  پروستات با کمک سویا 
بهتر است این ماده مغذی را بهتر بشناسیم و در 

زندگی خود از مزایای  وافر آن بهرمند شویم.
در آینده ممکن است از سویا به عنوان هورمون 
درمانی و به طور کلی به جای داروهای مصنوعی 

استفاده شود.

سویا و تغذیه
غالت )دانه های کامل( شامل: سویا، برنج، گندم، 
جو، ذرت و..... می باشد. همانطور که می دانید 
غالت در تغذیه انسان حائز اهمیت فراوانی است.

سویا یکی از بهترین مواد غذایی است که دارای 
منافع بیشماری می باشد و می تواند پایه رژیم 

غذایی را تشکیل دهد.

پیک پارسیان
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در فضای خانوادگی با 
ظرفیت بیش از صد نفر 
با انواع غذاهای ایرانی 

آشپزباشی با کادر مجرب 
در خدمت شما

 Ph: 02 9416 1889
319 Pacific Hwy. Lindfield

رستوران آشپزباشی
         در محله لیندفیلد سیدنی

فواید سویا برای بدن

شکستگی در هر استخوانی که ایجاد شود فرد را 
زمین گیر می کند و کلی مشکالت ریز و درشت 
به بار می آورد. حاال اگر این شکستگی در مفصل 
ران اتفاق بیفتد که واویالست به خصوص برای 
است.  گذشته  آن ها  از  سالی  و  سن  که  افرادی 
بدون شک داشتن استخوان های سالم به عوامل 
فعالیت های  مناسب،  تغذیه ی  مانند  متعددی 
پوک  داروهــای  از  برخی  مصرف  عدم  بدنی، 
و  کافی   D ویتامین  جذب  استخوان،  کننده ی 

غیره بستگی دارد. 
باید بدانید اخیراً محققان سنگاپوری به این نتیجه 
غذایی شان  برنامه ی  در  که  افرادی  رسیده اند 
مصرف  بیشتری  سویای  و  میوه  سبزیجات، 

ران  استخوان  شکستگی  دچار  کمتر  می کنند 
می شوند. اگر در اطرافتان فرد سالخوده ای دارید 
این مشکل می بینید  در معرض  را  یا خودتان  و 
دردتان  به  پژوهش  این  نتیجه ی  با  آشنایی 
می خورد. لطفًا با ما همراه باشید تا بیشتر درباره ی 

آن صحبت کنیم. 
که  می دهد  نشان  محققان  بررسی های  نتایج 
میوه،  از  آسیایی که سرشار  رژیم غذایی  داشتن 
سبزیجات و سویا است خطر شکستگی استخوان 

ران را کاهش می دهد.
 

خطری که بیخ گوشمان است
استخوان ران نگرانی و ترس زیادی  شکستگی 

بین افراد به خصوص سالمندان ایجاد می کند به 
حتی  و  زمین گیری  باعث  می تواند  اینکه  خاطر 

مرگ این افراد شود. 
شکستگی  که  است  این  واقعیت  متأسفانه 
مردم  بین  در  بدن  از  قسمت  این  استخوان 
است.  افزایش  حال  در  جهان  کشورهای  تمام 
در  می کنند  پیش بینی  محققان  که  طوری  به 
سال 2050 یعنی حدود 36 سال بعد، 50 درصد 
شکستگی های استخوان ران در آسیا اتفاق بیفتد؛ 
یعنی در قاره ی خودمان؛ یعنی در بین خودمان یا 

والدینما ن یا بچه هایمان. 
فرقی نمی کند چند سالتان باشد. مهم این است 

که پیشگیری را بر درمان ارجح بدانید. 

بافت  در  زیادی  تأثیر  غذایی  مواد  خوشبختانه 
استحکام  چه  هر  یعنی  دارد؛  استخوان ها 
هم  شکستگی  خطر  باشد  بیشتر  استخوان ها 
نقطه نظر  از  می یابد.  کاهش  میزان  همان  به 
مولکولی، ویتامین ها، مواد معدنی و دیگر ترکیبات 
موجود در رژیم سرشار از سبزیجات، میوه و سویا 
تأثیر مثبتی در تنظیم حالت اسیدی بدن داشته و 
به تعادل مواد معدنی استخوان ها کمک می کند. 
در  اسیدیته ی کمی  حالت  و سبزیجات  میوه ها 
بدن تولید می کنند و میزان کلسیمی که از طریق 

ادرار دفع می شود را نیز کاهش می دهند.

استحکام استخوانها با رژیم غذایی 
سرشار از میوه، سویا و سبزیجات

0414973975تلفن مرکز پخش
info@sabzi.com.au

ST
.4

93
.C

O بزودی در آدالید و بریزبین

سبزیجات آماده پخت 
مستقیم از مزارع استرالیا در سفره شما

 قابل تهیه از کلیه فروشگاههای 
معتبر ایرانی و افغانی در سیدنی و ملبورن

در ملبورن سوپرمارکت های
آریانا - میناتور پرشیا - پرشین مارکت - آپادانا - پرشین حالل - خیام - روشن و میوند

 www.facebook.com/SABZI2U 

تحقیقات جدید نشان می دهد که سویا می تواند 
مانع افزایش سلول های چربی در بدن شود. این 
اضافه  با مشکل  بیشتر مردم  در حالی است که 
وزن روبرو هستند و علی رغم استفاده از قرص ها 

و تجهیزات الغری، باز هم چاق اند.
زنان و مردان جوان به دلیل داشتن مشغله فراوان 
در زندگی، تغذیه مناسب ندارند و به مقدار کافی 
کاهش  با  دلیل  همین  به  کنند.  نمی  ورزش 
فعالیت  بدنی و افزایش سن، مشکل اضافه وزن 
چربی  میزان  افزایش  می شود.  دیده  ها  آن  در 
سکته  نظیر:  بیماری هایی  به  ابتال  خطر  بدن، 
قلبی، درد مفاصل ، شکستگی استخوان، سرطان 

سینه و سایر سرطان ها را افزایش می دهد.
چگونه سویا باعث کاهش وزن می شود؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که پروتئین سویا 
با  می تواند  سویا  می شود.  وزن  کاهش  باعث 
کاهش  باعث  مختلف  مکانیسم های  از  استفاده 
یا توقف رشد سلول های چربی در زنان و مردان 

شود. استفاده از محصوالت طبیعی سویا بهترین 
روش پیشنهادی برای کاهش وزن است.

زیاداست.  ژاپن  مردم  بین  در  سویا  مصرف 
مطالعات نشان داده که ژاپنی ها الغرترین مردم 
جهان بوده و از نظر طول عمر طوالنی ترین عمر 

را دارند.
دانه  آمده است  همان طور که در مقاالت متعدد 
باعث  بیواکتیوی است که  ترکیبات  سویا حاوی 
کاهش و کوچک شدن سلول های چربی در بدن 

مردان و زنان می شود.
کلیدی  خاصیت  چندین  جدید  مطالعات  امروزه 
ترکیبات سویا را که باعث کاهش وزن می شود، 

نشان داده اند که در ذیل آورده شده است:
توجهی  قابل  مقادیر  دارای  سویا  محصوالت   *
ایزوفالوون است که باعث کاهش ذخیره چربی 
کمتری  کالری  که  معنی  این  به  می شود.  بدن 
به شکل چربی در بدن ذخیره می شود. انسولین 
باعث ذخیره قند به صورت چربی در بدن شده و 

محصوالت سویا موجب تعدیل میزان انسولین در 
بدن و به دنبال آن کاهش میزان چربی می شود.

* سویا می تواند توده عضالنی  را افزایش دهد. 
ماهیچه ها و عضالت برای انجام کارهای روزانه 
و ورزش، انرژی مصرف می کنند. با افزایش توده 
اگر ورزش هم نکنید، کالری بیشتری  عضالنی 
با داشتن توده  مصرف می شود. به عبارت دیگر 
عضالنی بیشتر، به سمت کاهش وزن یا از دست 

دادن کالری پیش می روید.
سویا می تواند با استفاده از مکانیسم های مختلف 
باعث کاهش یا توقف رشد سلول های چربی در 

زنان و مردان شود.
ساز)متابولیسم(  و  سوخت  سرعت  سویا   *

سلول های چربی را افزایش می  دهد.
سیری  احساس  شما  که  می شود  باعث  سویا   *
و  است  پایین  آن  گلیسمی  شاخص  زیرا  کنید، 

تغییرات میزان انسولین را کاهش می  دهد.
بدین  می دهد،  شما  به  بیشتری  انرژی  سویا   *

انجام  برای  بیشتری  اراده  قدرت  که شما  معنی 
صحیح کارهایتان دارید.

نیز  حیوانات  وزن  کاهش  باعث  حتی  سویا  دانه 
نشان  ژاپنی  موسسه  یک  تحقیقات  شود.  می 
می دهد که مقدار چربی بدن در موش های چاق، 
زمانی که تحت رژیم غذایی سویا قرار گرفتند، به 

طور قابل مالحظه ای کاهش یافت.
را کاهش  قند خون  و  کلسترول  سویا همچنین 

می  دهد.
که  است  داده  نشان  ژاپن  در  دیگر  تحقیقات 
باعث  محصوالت،  این  در  موجود  ساپونین 

جلوگیری از چاقی در موش ها می شود.
پروتئینی  محصوالت  خــالصــه،  ــه طــور  ب
کلیه  حاوی  که  سویا  آجیل  سویا)به خصوص 
که  صورتی  در  سویاست(  طبیعی  دانه  ترکیبات 
رژیم  بهترین  شوند،  مصرف  مناسب  اندازه  به 
شاداب  و  حال  سر  را  انسان  که  هستند  غذایی 

نگه می دارند.

سویا و تناسب اندام

که  است  ــا ارزش  ب غذایی  مواد  از  یکی  سویا 
این  از  استفاده  پزشکان  و  تغذیه  متخصصان 
علی  کنند.  توصیه می   بسیار  را  گیاهی  پروتئین 
بسیار  مغذی  مواد  حاوی  سویا  که  این  رغم 
بر  هم  تغذیه  کارشناسان  و  است  ارزشمندی 
عده   بدن  ولی  دارند،  زیادی  تاکید  آن  مصرف 
ای از افراد نمی  تواند این ماده ی غذایی را در 
خود بپذیرد و تحمل کند. به بیان ساده این افراد 
عدم تحمل سویا دارند، بنابراین باید این ماده ی 
غذایی را به کلی از رژیم غذایی  خود حذف کنند.

 )soy intolerance( سویا  تحمل  عدم 
یعنی چه؟

عدم تحمل سویا حالتی است که در آن دستگاه 
شیر  در  موجود  پروتئین  نمی  تواند  فرد  گوارش 
از سویا  سویا و غذاهایی که در تهیه ی آن ها 
هم استفاده شده هضم کند. حداقل 15 ماده در 
پروتئین  سویا هست که ممکن است بدن انسان 
نتواند آن ها را تحمل کند. عدم تحمل سویا در 
کودکان و نوزادان بسیار شایع است. عالیم، پس 
از این که آن ها غذاهای مخصوص کودکان یا 
نوزادانی که سویا دارند را می  خورند، ظاهر می  
شود. این حالت خاص حتی می  تواند در نوزادانی 
که شیر مادر شان را می  خورند هم بروز کند. اگر 
غذایی که مادر این نوزادان خورده  اند حاوی سویا 
باشد، نشانه  های عدم تحمل سویا در بدن نوزاد 

پدیدار خواهند شد.
 

نشانه  های عدم تحمل سویا چیست؟
خیلی از این عالیم به محض این که غذای حاوی 
سویا هضم می  شود، خودشان را نشان می  دهند، 
در حالی که برخی دیگر ممکن است چند ساعت 
بعد مشاهده شوند. اگر نوزادی دچار عدم تحمل 

شیر سویا باشد، ساعات متوالی در روز گریه می 
 کند، پشت سر هم باال می  آورد و اسهال بسیار 
از  ها  آن  از  برخی  دارد.  خونی  مدفوع  و  آبکی 
ای  عده   خوردن هر چیزی خودداری می  کنند. 
دیگر هم پس از این که حال شان بهتر شد، میل 
زیادی به خوردن پیدا می  کنند. نوزادان مبتال به 
این عارضه بسیار تحریک پذیرند، کولیک دارند، 
شان  پوست  روی  و  کند  می   ورم  شان  پوست 

جوش  های خارش  دار ایجاد می  شود.
 

عدم تحمل سویا در بزرگساالن
گوارشی  حالت  این  به  مبتال  که  بزرگساالنی 
خاص هستند، همان عالیم مشخصی که نوزادان 
هم دارند و در باال گفته شد را از خود نشان می 
 دهند، ولی برخی از نشانه  ها هستند که به طور 

مشخص در بزرگساالن دیده می  شوند.
غذای حاوی  به خوردن  واکنش  در  نوزادی  اگر 
سویا دچار تنگی نفس شود و به آن توجه نکنند، 

احتمال ابتالی او به آسم زیاد خواهد بود
معموال این افراد سردرد می  گیرند و عصبی می 
 شوند، احساس گیجی و منگی می  کنند، شدیدا 
عرق می  کنند، تپش قلب دارند، ممکن است در 
قفسه ی سینه  ی خود احساس گرفتگی نمایند 
و دچار تنگی نفس شوند. برخی دیگر هم ممکن 
است بگویند که لب  ها، زبان، حلق و صورت آن 
ها گزگز می  کند و یا دچار آبریزش از بینی هم 

می  شوند.
 

با دیدن این نشانه  ها چه باید کرد؟
بعضی از حاالتی که در باال گفته شد خطرناک 
پزشکی  فوری  و  جدی  اقدام  به  نیاز  و  هستند 
دارند. یکی از مهم  ترین آن ها تنگی نفس است 
که هم در نوزادان و هم در بزرگساالن روی می 

غذای  خوردن  به  واکنش  در  نوزادی  اگر   دهد. 
حاوی سویا دچار تنگی نفس شود و به آن توجه 
نکنند، احتمال ابتالی او به آسم زیاد خواهد بود. 
همچنین ممکن است چنین بیماری به وضعیت 
خطرناک دیگری گرفتار شود که در آن ریه  ها 
ورم می  کنند و جلوی تنفس عادی فرد را می 

 گیرند.
این اختالل درمان قطعی  این است که  واقعیت 
ندارد و پرهیز کامل از خوردن غذاها و فرآورده  
بروز  از  پیشگیری  راه  تنها  سویا  حاوی  های 

حاالت آزاردهنده ی آن است.
آن  به  که  خطرناک  وضعیت  این  عالیم  دیگر 
آنافیالکسی می  گویند، می  تواند افت فشار خون، 
ضربان قلب سریع، تب، از دست دادن هوشیاری 
و تعدادی عالیم دیگر باشد. البته بروز این حالت 
ندرت  به  دارند  در کسانی که عدم تحمل سویا 

روی می  دهد.
عدم  عوارض  از  دیگر  یکی  هم  گوش  عفونت 
در  خصوص  به  عارضه  این  است.  سویا  تحمل 
خاطر  به  که  چرا  می  شود،  مشاهده  ــوزادان  ن
آلودگی  نمی  تواند  گوش  هوا  راه  شدن  مسدود 
خارش  کند.  تخلیه  عادی  طور  به  را  خود   های 
منجر  کهیر  و  اگزما  به  معموال  پوست  مداوم 

خواهد شد.
 

می  درمان  چطو  را  سویا  تحمل  عدم 
 کنند؟

این اختالل درمان قطعی  این است که  واقعیت 
ندارد و پرهیز کامل از خوردن غذاها و فرآورده  
بروز  از  پیشگیری  راه  تنها  سویا  حاوی  های 

حاالت آزاردهنده ی آن است.
معموال این افراد سردرد می  گیرند و عصبی می 

 شوند، احساس گیجی و

منگی می  کنند، شدیدا عرق می  کنند، تپش قلب 
دارند، ممکن است در

قفسه ی سینه  ی خود احساس گرفتگی نمایند و 
دچار تنگی نفس شوند

نمی  تواند  هم  شما  بدن  گوارش  دستگاه  اگر 
را  آن  های  فرآورده   و  سویا  در  موجود  پروتئین 
تحمل کند تنها کاری که می  توانید بکنید تا این 
حاالت ناخوشایند و آزار دهنده را تجربه نکنید، 
کامال  را  دارند  سویا  که  غذاهایی  که  است  این 
کنار بگذارید و در هیچ حالتی آن ها را نخورید، 
این عارضه  درمان قطعی  برای  دارویی  بنابراین 
را  آن  عالمت  های  توان  می   ولی  ندارد،  وجود 
به  پس  بکشد.  رنج  کمتر  بیمار  تا  کرد  کنترل 
عبارتی درمان عدم تحمل سویا فقط یک درمان 

عالمتی است.
 

نشانه  های این عارضه را چگونه کنترل 
می  کنند؟

اگر نشانه  های عدم تحمل سویا در فرد خفیف 
 48 طی  و  نبوده  پزشکی  درمان  به  نیاز  باشد، 
از  باید  از بین خواهند رفت. سپس بیمار  ساعت 
دارای  که  هایی  فرآورده   و  غذاها  تمام  خوردن 
مجددا  عالیم  تا  کند  خــودداری  هستند  سویا 
ظاهر نشوند. عالیم شدیدتر را می  توان با کمک 

داروهای آنتی هیستامین سرکوب کرد.
ممکن است بیماری بدون خوردن داروهای آنتی 
نقاط  روی  یخ  گذاشتن  با  فقط  هم  هیستامین 
کرم   کند.  راحتی  احساس  پوستش  خارش  دار 
به  اگر  که  هستند  هم  بسیاری  پماد های  و  ها 
شده  اگزما  دچار  که  نقاطی  روی  موضعی  طور 
یا کهیر زده  اند مالیده شوند، به تسکین خارش 
و سوزش آن ها کمک می کنند. اگر نشانه  های 
در  را  او  باید  شد  مشاهده  بیمار  در  آنافیالکسی 

عدم تحمل سویا )Soy Intolerance( یعنی چه؟
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عرق گالب، شاطره ، کاسنی، نسترن، شوید، گاوزبان، شیرین 

وقتی صحبت از کیفیت است
عرقیات ترگل در جهان

 حرف اول را میزند 

Aust Aria پخش از
Ph: 02 9645 6003

Fax: 02 9700 9679
Email: aust-ari@bigpond.net.au

که  دارد  وجود  جهان  جمعیت  میان  در  اقلیتی 
هیچ کس تصورش را نمی کند تا چه اندازه موجب 

شگفتی دانشمندان جهان شده اند: چپ دست ها.
براساس گزارش بیزينس اينسايدر، تنها درحدود 
چپ دست ها  را  جهان  جمعیت  از  درصد   10

تشكیل مي دهند، و هنوز هیچ کس نمي داند چرا 
چپ دست ها تا اين اندازه کمیابند. 

از  عوامل  از  تلفیقي  نتیجه  نايابي  اين  احتماال 
والدين  هورمون هاي  و  تكامل،  ژنتیك،  قبیل 
و  هستند  احتمالي  توضیح ها  اين  البته  است. 
اين  با  باشند.  ممكن است داليل ديگري درکار 
همه دانشمندان تاکنون به حقايق جالب توجهي 

درباره چپ دست ها پي برده اند:

1- احتمال اينكه دوقلوها چپ دست باشند بسیار 
و  است  ديگر  نوزادان  شدن  چپ دست  از  باالتر 

هنوز کسي دلیل آن را نمي داند.
والدين  فرزندان  شدن  چپ دست  احتمال   -2
پدر  اگر  درحالیكه  است  درصد   26.1 چپ دست 
و مادر هردو راست دست باشند، احتمال چپ دست 

شدن فرزندانشان 9.5 درصد خواهد بود.
استفاده  اولويت  از  نشانه اي  جانداران  بیشتر   -3
و  انسان ها  نمي دهند.  نشان  خود  از  دست  از 
شامپانزاه ها تنها استثناهاي طبیعت هستند. بیش 
از 90 درصد از انسان ها و 70 درصد از شامپانزه ها 

راست دست هستند.
اندام هاي  از  استفاده  طوطي ها  مقابل  در   -4
در  قرار مي دهند.  اولويت  در  را  سمت چپ خود 
استرالیايي  طوطي   320 روي  که  مطالعه  يك 

طوطي ها  از  درصد   47 شد  مشخص  شد  انجام 
ترجیح مي دهند غذا را با پاي چپشان بردارند، 33 
درصد ديگر براي برداشتن غذا از پاي راستشان 
استفاده مي کردند و مابقي طوطي ها هیچ اولويتي 
در استفاده از اندام هاي چپ يا راستشان نداشتند.

احتمال  به  اندام  يك  از  استفاده  اولويت   -5
مطالعه  مي شود.  ايجاد  جنیني  دوران  در  زياد 
روي جنین ها در حالي که شصت خود را درون 
مشخص  را  موضوع  اين  مي مكیدند  مادر  رحم 
بررسي  با  محققان  مطالعه  اين  در  ساخته است. 
 10 گذشت  از  پس  دريافتند  جنین   75 وضعیت 
دست  شصت  که  جنین هايي  درصد  صد  سال، 
راست خود را مي مكیدند راست دست و 67 درصد 
از جنین هايي که شصت چپ خود را مي مكیدند 

چپ دست شده اند.
بخش  در  زباني،  حوزه  در  چپ  نیمكره   -6
پردازش و کمك به سخنوري، نیمكره اي غالب 
درمورد  سلطه  اين  دريافته اند  محققان  است. 
از  درصد   70 و  راست دست  افراد  از  درصد   95
افراد چپ دست صحت دارد. در 30 درصد ديگر 
نیمكره چپ غالب  بر  راست  نیمكره  يا  انسان ها 
غالب  برديگري  نیمكره  دو  از  هیچ يك  يا  است 

نیستند.
لیگ هاي  بازيكنان  از  درصد   25 به  نزديك   -7

به  هستند، شايد  چپ دست  جهان  بسكتبال  برتر 
ديد  از  بسكتبال  در  چپ دست ها  که  دلیل  اين 

بهتري نسبت به ديگران برخوردارند.
و  گیتاريست، خواننده  جیمي هندريكس،   -8
بود، اما  چپ دست  يك  آمريكايي،  ترانه سراي 
براي  که  مي نواخت  را  گیتارهايي  معموال 
سیم هاي  بودند، يعني  شده  ساخته  راست دست ها 
گیتار را به صورت وارونه مي بست تا بتواند گیتار 
انسان هايي  چپ دست ها  مي شود  گفته  بنوازد. 
باالتري  موسیقیايي  از هوش  و  خالق تر هستند 
پايه و  از نظر علمي  اين فرضیه  اما  برخوردارند، 

اساسي ندارد.

هشت حقیقت ساده درباره چپ دست بودن

هورمونی،  و  فیزيولوژيك  تفاوت های  وجود  با 
در  زندگی  سبك  تفاوت  و  فرهنگی  تفاوت های 
مرد  در  در زن هم  و عواطف هم  احساس  بروز 

تاثیرگذار هستند.
اين الگوهای فرهنگی، خود بخود در ذهن هر دو 
جنس نقش می بندد و تاثیر بسزايی در نحوه بروز 

رفتارهای عاطفی دارد.
همسری  نقش  از  قالبی  و  کلیشه ای  انتظارهای 
شكل  فرهنگی  الگوهای  همان  اساس  بر  که 
می گیرند در ساختار و روابط خانواده نقش می بندد 
و هیجان و عواطف زن و شوهر به همديگر نیز با 

چنین نگرش هايی شكل می گیرد.
از اين رو برخی از الگوهای سنتی در خانواده ها 
نیز در تفسیر عواطف  مثل داشتن پدری مستبد 
بروز می کند  اين عواطف  و رفتاری که در قبال 

تاثیر بسزايی دارند.
وقتی تبادل عاطفی سالم به علت نداشتن الگوی 
فرهنگی  تفاوت های  يا  يادگیری  برای  مناسب 
تعريف  از پیش  قالب های  به  يا تن دادن مطلق 
شده شكل نگیرد به مرور بستر عاطفی سردی را 
هم برای زن هم برای شوهر فراهم می کند که 
می تواند در جنبه های مختلف خود را نشان هد؛ 
مالی.  حتی  و  عاطفی  جنسی،  فكری،  رابطه  در 
نسبت  بی تفاوتی  يا  عواطف  شدن  سرد  يا  نبود 
به يكديگر بعد از مدتی به شكل عادت رفتاری 
از  را  احساساتش  فرد  که  گونه ای  به  درمی آيد، 
و  زن  بین  وگو  گفت  می کند،  پنهان  همسرش 
ايجاد  بینشان  نامرئی  ديواری  و  کم رنگ  شوهر 
از  عاطفی  حمايت  مانع  که  ديــواری  می شود؛ 

همديگر می شود.

احساس گم شدن چیزی در ناخودآگاه
در بسیاری از موارد زن و شوهر از نیاز های عاطفی 
خود آگاه نیستند و فقط احساس می کنند چیزی 
در رابطه آنها کم رنگ شد و نیازهای عاطفی که 
همه افراد در روابط صمیمی خود به آن نیاز دارند 
شدن،  درک  و  شنیده  به  نیاز  نمی شود،  برآورده 

نیاز به قدردانی، نیاز به احساس ارزشمندی، نیاز 
به پذيرفته شدن، نیاز به عشق و محبت و نیاز به 
همراهی. وقتی اين نیازها بشكلی مزمن و فراگیر 
مغفول بمانند، فرد برآورده شدن نیاز را در جايی 
ديگر جستجو می کند و اين زمینه را برای طالق 

عاطفی مستعد می کند.
در  عاطفی  طالق  برای  دقیقی  آمار  چه  اگر 
دفاتر  به  مراجعه  میزان  از  اما  نیست  دسترس 
می توان  کننده  مراجعه  افراد  سن  و  ثبت طالق 
دريافت که طالق عاطفی در هر سنی می تواند 

اتفاق بیفتد.
خانواده های  در  عاطفی  طالق  اين،  بر  عالوه 
خانواده های  از  باالتر  مراتب  به  کرده  تحصیل 
بی سواد و کم سواد يا با تحصیالت پايین است. 
میزان تحصیالت زوج ها آگاهی آنها را به نیاز های 

عاطفی شان افزايش می دهد.
را  نقش هم خانه  بیشتر  اين شرايط همسران  در 
برای هم ايفا می کنند، درکی از روحیات همديگر 
دهند  می  تن  وضعیت  اين  به  کم  کم  و  ندارند 
می دهند  ترجیح  بیشتر  و  می گیرند  خو  آن  به  و 

و  باشند  ديگری  با  کمتر  خداقل  يا  باشند،  تنها 
حتی ترجیح می دهند تنها غذا بخورند يا تلويزيون 
تماشا کنند. جمالت و گفتگوها کلیشه ای و کوتاه 
است و بی میلی برای هم کالمی در نگاه و کالم 

کامال پیداست.
در برخی خانواده ها بويژه در خانواده های سنتی، 
مانع  فرهنگی  مسايل  کنار  در  شدن  دار  بچه 
طالق قانونی می شود و آنها ترجیح می دهند به 

زندگی بدون پیوند عاطفی ادامه دهند.
عمق  زندگی  عمر  افزايش  با  عاطفی  طالق 
سردی  به  را  روابط  و  کند  می  پیدا  بیشتری 
بیشتری سوق می دهد و بويژه تولد فرزند می تواند 

در شكل گیری فاصله عاطفی نقش داشته باشد.
معموال در سال های اول ازدواج عاطفه و توجه در 
زوج ها بیشتر است اما با تولد فرزند، بیشتر توجه 
به فرزند متمرکز می شود و زوج ها چنان در نقش 
پدر و مادری غرق می شوند که به مرور از نقش 

زن و شوهری غافل شوند.

عالئم طالق عاطفی
1- يكی از شاخص های کلیدی در طالق عاطفی 
اين است اينكه در تنهايی آرامش بیشتری دارند. 
می شود  کم  بشدت  مشترک  تفريحات  و  کارها 
تنها  که  انگار  را  خود  زندگی  برنامه  هر کس  و 
زندگی می کند پیش می برد، وقتی تنهايی عادت 
هر روزه شود می تواند جزء عالئم طالق عاطفی 

باشد.
به  بی توجهی  گو،  و  گفت  به  تمايل  عدم   -2
گوش  در  بی حوصلگی  مقابل،  فرد  صحبت های 
دادن و حرف زدن يا سكوت در برابر صحبت های 
يا  مكالمه  به  دادن  پايان  برای  يا تالش  همسر 

عوض کردن موضوع مكالمه
3- به جای توجه به خواسته های همسر، بیشتر 
براحتی  می کند،  توجه  خود  خواسته های  به 
احساسات منفی و خشم بروز می دهد بدون اينكه 

به احساسات همسرش توجه کند.
سردی،  و  بی توجهی  به  اعتراض  قبال  در   -4
براحتی مشكل را انكار می کند و حتی تمايلی به 

بحث در مورد آن ندارد.
5- رابطه جنسی و ابراز محبت طرفین بسیار کم 
تحسین،  و  تمجید  دلپذير،  حرف های  می شود، 
بسیار  لمسی،  چه  کالمی  چه  عاطفی  تبادل 

کاهش پیدا می کند.
آسیب طالق عاطفی در اغلب موارد چندين برابر 
طالق قانونی است. اين که فرد در عین زندگی با 
فردی ديگر زير يك سقف، تنهايی و انزوا پیشه 
از زندگی اش نداشته باشد، فشار  کند و رضايتی 

روحی مضاعفی است.
بخش اعظم بی توجهی زوج ها به يكديگر ناشی 
از ناآگاهی از مهارت های ارتباطی است که مانع 
از  مانع  يا  می شود  عواطف  و  احساسات  بروز  از 
بروز عواطف و احساسات بشكل سازنده و سالم 
مناسب،  فرهنگی  بستر  کردن  فراهم  می شود. 
روانشناس،  و  مشاور  نظر  زير  مهارت ها  آموزش 
آموزش مهارت ها در مدرسه و در رسانه ها نقش 

بسزايی در کاهش طالق عاطفی دارد.

طالق عاطفی، زندگی مشترک بدون رابطه مريم جباری

مهم  اثر ضربات  بر  که  هايی هستند  شكستگی 
فعالیت  نتیجه  در  سالم  استخوان  يك  روی  بر 
های بدنی تولید می شود. اين شكستگی ربطی 
استخوان  بیماری  اثر  بر  که  هايی  به شكستگی 
مانند غده ها و عفونت های استخوانی تولید می 
شوند، ندارد و بر اثر فعالیت بدنی شديد و صدمات 
استخوان می  تغییر ساختمان  باعث  تكراری که 
اکثر  در  شكستگی  اين  آيد.  می  وجود  به  شود، 
ولی  شود  می  ديده  تحتانی  اعضای  در  موارد 
هايی  ورزش  اثر  بر  نیز  فوقانی  اعضای  در 
ريز  صدمات  ايجاد  و  دارند  پرتابی  حالت  که 
های  شكستگی  و  کنند  می  )میكروتروماتیزم( 
ژيمناستیك  مانند  مخصوص  حرکات  به  مربوط 
نیز ديده می شوند. اين شكستگی ها اکثراً در نزد 
انجام  شديد  و  طوالنی  ورزش  يك  که  جوانانی 
ورزشی  سابقه  که  کسانی  نزد  در  يا  دهند  می 
می  مرتب  ورزش  به  شروع  يكباره  به  و  ندارند 

کنند ديده می شود.

عوامل کمک کننده به این نوع شکستگی
fracture ـ ورزش طوالنی و شديد

ـ شروع يك ورزش که بدن به آن عادت نداشته
ـ شروع يك ورزش طوالنی و شديد پس از قطع 

آن ورزش به عللی
ـ هنگام يك استاژ

ـ فشار وارد کردن به بدن مثل کار سنگین و بعد 
ورزش سنگین

ـ تعويض ناگهانی نوع ورزش ـ يا تعويض زمین 
ورزشی

داشتن  پا،  ناحیه  )در  تحتانی  اندام  مشكالت  ـ 
ورزش  يا  صاف  پای  کف  پا،  کف  شديد  قوس 
هايی که به پا فشار می آورند مانند دويدن های 

طوالنی و يا کف نامناسب با ورزش
ـ بعضی درمان ها مثل استفاده از کورتیكوئیدها 

در سال های قبل
)D ـ تغذيه و نوشیدن آب )کمبود ويتامین

آمنوره  بانوان(  ـ عوامل هورمونی )مخصوصًا در 
که باعث می شود استخوان ها در وضعیت خوبی 

نباشند.
ـ آنورکسی

عالئم بیماری
در هر محلی که تولید شود، در اغلب موارد دردی 
که به تدريج زياد می شود اولین عالمت است که 
15 روز پس از يك تغییر ورزش تولید می شود، 
مثل پريوستیت )ورم غالف استخوان( که دردی 
است کاماًل مكانیكی که بر اثر فعالیت شروع می 
شود و در استراحت از بین می رود و شدت آن 
در شروع کم است و به تدريج بیشتر می شود و 
آن  کامل  قطع  تا  ورزش  مدت  شدن  کم  باعث 
می شود. در بیشتر موارد بر اثر درد شخص دچار 
لنگیدن می شود و به ندرت باعث دردهای شديد 

در پنجه پا )استخوان های متاتارس( می شود.

آزمایش کلینیکی
است  ممكن  اوائل  در  ديده  صدمه  محل  در  ـ 
محل  کردن  لمس  با  حتی  نشود  تولید  دردی 

است  ممكن  کردن  لمس  محل  در  شكستگی. 
درد خفیفی ايجاد شود و گاهی کمی تورم حس 

شود و يا خونريزی کوچكی ديده شود.
اطراف  عضالت  انقباض  هنگام  درد  احساس  ـ 

شكستگی

آزمایشات مکمل
بايد  خوردگی  ترک  ديدن  برای  راديوگرافی:   *
دانست که در 50 درصد شكستگی ها راديوگرافی 
چیزی نشان نمی دهد و عالئم کلینیكی زودتر از 

عكسبرداری خودشان را نشان می دهند.

برداشتن  مو  ديدن  امكان  هفته  يك  از  پس   *
استخوان است.

* پس از دو هفته عالئم جوش خوردن در اطراف 
از مدتی  و پس  ديده می شود  محل شكستگی 
نسج متراکم استخوانی شدن و ديده شدن دقیق 
محل شكستگی و ترمیم استخوان تولید می شود.
* در استخوان های کوتاه در 15 روز اول چیزی 
ديده نمی شود و پس از آن ممكن است يك خط 

استخوان متراکم دور استخوان ديده شود.
* آزمايش های ديگر سنتی گرافی )طب اتمی( 
خیلی سريع پس از روزهای اولیه تولید درد عالئم 
استخوان  تغییرات ساختمانی  و  دقیق شكستگی 
دقیق  زياد  گرافی  سنتی  ولی  شوند  می  ديده 
گرافی  سنتی  از  بیشتر  روز  چند   MRI نیست. 
اسكنر  است.  دقیق  خیلی  و  شود  می  انجام 
شكستگی را نشان می دهد ولی نسبت به عالئم 
شكستگی  بالفاصله  يعنی  دارد  تاخیر  کلینیكی 

ديده نمی شود و بايد چند روزی صبر کرد.
و  دارد  به محل شكستگی  بستگی  اکوگرافی   *

عالئم ثانوی را نشان می دهد.

تشخیص افتراقی
ـ پريوستیت

ـ سندروم لوگ
ـ الگو ديستروفی محلی

انفالماتوار  با دردهای  پاتولوژی های غده ای  ـ 
شبانه

ـ تاندنیوپاتی ها

ـ عفونت های نوع استئومیلیت

پیشرفت بیماری
اگر درمان نشود و طول بكشد پیشرفت بیماری 

يك شكستگی کامل خواهد بود.

پیشگیری
قطع  مدتی  اگر  ـ  ورزشی  های  برنامه  تنظیم  ـ 
به  و  نشود،  شروع  قبلی  اندازه  به  يكباره  شده 
تدريج جلو برود، و اگر ادامه دارد يكباره سنگین 
بشود،  زيادتر  تدريج  به  نشود،  تر  طوالنی  و  تر 
همین طور هنگام خستگی، استرس و امتحانات 

مدرسه ای فشار زياد وارد نشود.
ـ مواظب عوامل کمك کننده به شكستگی باشید 
مثل کفش نامناسب با نوع ورزش و نوع زمین ـ 
از شروع  قبل  و کشش عضالنی  نرمش  ورزش 

ورزش سنگین.

درمان
درد  فشار  هنگام  در  که  موقعی  تا  استراحت  ـ 

وجود نداشته باشد.
ـ از عدم حرکت عضو جلوگیری کنید، زيرا باعث 
ضعف عضالنی و استخوانی و مفصلی می شود.

ـ پیشگیری بهترين درمان است.
ـ در نزد ورزشكاران سطح باال نبايد تمرينات را 

به مدت طوالنی قطع کرد.
ـ شروع تمرينات بايد تدريجی باشد پس از قطع 

کامل درد.
ـ برای اين که میزان ورزش به حد قبل از صدمه 

ديدن برسد بايد سه ماه طول بكشد.
ـ عمل جراحی برای شكستگی های تغییر محل 
و  ران  استخوان  گردن  ها،  متاتارس  در  داده 

استخوان ناوی کولر انجام می شود.

بیشترین  که  هایی  محل 
شکستگی ها را دارند

بااليی  قسمت  پا،  ساق  نی  درشت  استخوان  ـ 
استخوان مخصوصًا در نزد ورزشكاران جوان و در 
حدود 5 تا 10 سانتی متر باالی قوزک پا در نزد 

دوندگان جوان.
درمان: 4 تا 6 هفته فشار بر روی پا وارد نشود 
شكسته  استخوان  که  است  مدتی  نصف  اين 

محكم می شود.
ـ استخوان نازک نی ساق پا: درست باالی قوزک 
در نزد ورزشكارانی که پرش انجام می دهند يا 
آنهايی که شروع به فعالیت های دويدن می کنند.
ـ گردن استخوان ران ـ اين شكستگی فقط در 
جوانانی که مسافت های طوالنی می دوند ديده 
می شود. درد مكانیكی است که ممكن است در 
قسمت عمیق عضله باسن که تا زانو تیر می کشد 
هنگام  در  درد  و  لنگیدن  باعث  و  شود  احساس 

حرکات آرام مفصل ران می شود.
از  يكی  پا(  کف  های  )استخوان  ها  متاتارس  ـ 
و  است  خستگی  های  شكستگی  ترين  قديمی 
استخوان  سه  در  معمواًل  و  شود  می  ديده  زياد 
میانی کف پا تولید می شود و با تماس دردناک 

است.
درمان: عدم فشار کامل و بعد فشار به تدريج، 

درمان 3 ـ 4 هفته طول می کشد.

انجام  پرش  که  ورزشكارانی  نزد  در  پا:  پاشنه  ـ 
می دهند ديده می شود ممكن است در هر دو 
پا توام به وجود بیايد. درد در پاشنه يا اگر با دو 
راديو  کنیم،  وارد  فشار  پا  استخوان  به  انگشت 

گرافی معموال اطالعات مفیدی نمی دهد.
درمان: عدم فشار کامل با استراحت 4 هفته ای.

ـ استخوان ناوی کولر: در ورزش کارانی که پرش 
انجام می دهند ديده می شود.

مسیرهای  دوندگان  نزد  در  لگن  شكستگی  ـ 
های  آزمايش  شود.  می  ديده  )ماراتن(  طوالنی 

کلینیكی چیزی نشان نمی دهند.
ـ لغزش استخوان خاجی در مفصل کمری خاجی: 
رقصندگان  و  ها  ژيمناست  جودوکارها،  نزد  در 

حرفه ای ديده می شود.

شکستگی استخوان بر اثر خستگی
دکتر عطا انصاری
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دفتر وکالت
وکالی برجسته فارسی زبان 

بر مبنای سالها تجربه حقوقی 
در دادگاههای استرالیا قادر به 

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

DAVID LEGAL
Migration Agent Reg Number 0104743

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

سوزی دیویدفرد دیوید

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

*کلیه امور دادگاهی 
*امور جنایی

*دادخواهی از دادگاههای استرالیا
*امور مهاجرت

*خانواده و طالق
*تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت

compensation*

انواع برنج باسماتی
و سبزیجات خشک

ایرانی

انواع خشکبار و شیرینیجات ایرانی
ترشی و مرباجات

در چتسوود عرضه کننده بهترین ها

انواع مواد غذایی انواع نوار و سی دی 
موزیک و دی وی دی فیلم

 
Ph: 02 9417 6766         337 Penshurst St.  Willoughby               

پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا از هکرهای آمریکایی 
خواسته است تا با حمله به وبسایت های عمومی 

این وزارتخانه، نقاط ضعف آنها را آشکار کنند.
تنها هکرهای آمریکایی و افرادی که صالحیت 
خواهند  مشارکت  برنامه  این  در  شده  تائید  آنها 

داشت.

به  و  دارد  نام  را هک کن  پنتاگون  برنامه  این 
برندگان جوایز نقدی و غیر نقدی داده خواهد شد.

بار است که چنین برنامه ای در  اولین  این برای 
می آید.  در  اجرا  به  آمریکا  فدرال  دولت  سطح 
برای  هکرها  از  خصوصی  شرکت های  معموال 
شبکه های  سایبری  امنیت  میزان  سنجش 

کامپیوتری خود استفاده می کنند. آنها برای این 
)هکرهایی  سفید  کاله  هکرهای  از  غالبا  کار 
سیستم ها  در  امنیت  بردن  باال  انگیزه  با  که 
ضعف  نقاط  کردن  آشکار  برای  می کنند(  رخنه 

سیستم های خود بهره می گیرند.
اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا خواهان آن شده 

تا دولت آمریکا و شرکت های فناوری با یکدیگر 
همکاری کنند.

سیستم  برنامه ای  چنین  است  گفته  کارتر  آقای 
دفاعی دیجیتال آمریکا را تقویت خواهد کرد.

وزارت دفاع آمریکا نگفته که میزان جوایز نقدی 
این برنامه چه قدر خواهد بود.

پنتاگون به هکرهای آمریکایی: به ما حمله کنید

اریک اشمیت، مدیرعامل سابق گوگل به عنوان 
رئیس یک شورای مشورتی وزارت دفاع آمریکا 

انتخاب شده است.
اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا گفت که وظیفه 
خالقیت های  و  نوآوری ها  هدایت  شورا،  این 
ارتش  به  فناوری،  اصلی  قطب  ولی،  سیلیکون 

آمریکا خواهد بود.
مشورتی  شورای  این  تشکیل  خبر  کارتر  آقای 
در  امنیت سایبری  باره  در  را در جریان نشستی 

سان فرانسیسکو اعالم کرد.
اریک اشمیت در حال حاضر رئیس هیئت مدیره 
شرکت آلفابت، مالک موتور جست و جوی گوگل 
شورا  این  که  است  گفته  اشمیت  آقای  است. 
صنعت  و  آمریکا  ارتش  میان  آشکار  شکاف 

فناوری را پوشش خواهد داد.

این  که  است  گفته  گوگل  سابق  مدیرعامل 
فناوری های جدید  با  تا  شورا تالش خواهد کرد 

راه هایی برای حل مشکالت بیابد.
پیوندهای  تا  دارد  تالش  آمریکا  دفاع  وزیر 
با شرکت های فناوری برقرار کند و  نزدیک تری 
دیدار او از سیلیکون ولی به همین منظور صورت 
گرفت. این اولین دیدار یک وزیر دفاع آمریکا از 

سیلیکون ولی در ۲۰ سال گذشته بود.
سمت  گرفتن  عهده  به  زمان  از  کارتر  اشتون 
وزارتخانه  این  تا  شده  آن  خواهان  دفاع  وزارت 
علم  زمینه  در  آمریکا،  ارتش  برتری  حفظ  برای 
و دانش و فناوری، سرمایه گذاری بیشتری انجام 
شورای  این  عضو  نفر  دوازده  است  قرار  دهد. 
جدید  اعضای  نام  هنوز  شوند.  جدید  مشورتی 

اعالم نشده است.

مدیرعامل سابق گوگل به وزارت دفاع آمریکا مشورت می دهد
PTY LTD

FOOD IMPORTS
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سبزی قورمه سرخ شده 
Ph: 02 9645 6003

Fax: 02 9700 9679
Email: aust-ari@bigpond.net.au

تلفن مرکز پخش

از  صحبت  جا  هر  انگار  که  است  سالی  چند 
فیلترینگ و سانسور اینترنت باشد، نام ایران هم 
اینترنت هم که  آزادی  مطرح می شود. جشنواره 
یکشنبه در والنسیا به پایان رسید، از این قاعده 
ابزارهای  سازندگان  جشنواره  این  نبود.  مستثنی 
دیجیتال،  امنیت  مربیان  فیلترینگ،  از  عبور 
پروژه های  مالی  حامیان  و  بشر  حقوق  فعاالن 
مربوط به آزادی بیان را در این شهر بندری در 
بود. هدف جشنواره  آورده  اسپانیا گرد هم  شرق 
در  که  بود  کسانی  بین  همکاری  و  همفکری 
و  اینترنت  سانسور  با  جهان  مختلف  کشورهای 

فشار بر فعاالن اینترنتی مبارزه می کنند.

آزادی خواهی پشت درهای بسته
نفس شرکت در چنین جشنواره ای می تواند امنیت 
بعضی از شرکت کنندگان را به خطر بیندازند، از 
جمله امنیت کسانی را که از کشورهایی در آسیا، 
در  دولت  که  می آمدند  التین  آمریکای  و  آفریقا 
آنها اینترنت را فیلتر می کند یا فعاالن اینترنتی را 
تحت تعقیب قرار می دهد. به همین خاطر است 
که خیلی ها برای مخفی ماندن هویتشان، از نام 
مستعار استفاده می کردند و ضبط صدا و تصویر 
موضوعات  به  که  جلساتی  بود.  ممنوع  جلسات 
مختلفی، از معرفی ابزارها و سرویس های جدید 
گرفته تا نحوه ترویج برابری جنسیتی می پرداخت. 
جلسه ها  هم زمان  برگزاری  خاطر  به  طبیعتًا 
نمی شد در همه آن ها شرکت کرد. از طرف دیگر 
همیشه موضوع جالبی برای شنیدن پیدا می شد.

رقیبان قدیمی فیلترینگ
جاهایی  معدود  از  یکی  اینترنت  آزادی  جشنواره 
بود که می شد دست اندرکاران ساخت بسیاری از 
فیلترشکن های مشهور نظیر تور، سایفون و لنترن 
این  نکته مشترک صحبت های طراحان  دید.  را 

نرم افزارها این بود که ایران و چین، سختگیرترین 
زدن  دور  با  مبارزه  امر  در  جهان  کشورهای 
منابع  چین  که  تفاوت  این  با  هستند.  فیلترینگ 
بیشتری را صرف ردیابی نرم افزارهای فیلترشکن 
آن ها  سرورهای  به  دسترسی  کردن  مسدود  و 
تهاجمی تری  سیاست  مقابل  در  ایران  و  می کند 
مجاز  خدمات  و  سایت ها  است  حاضر  و  دارد 
بیشتری را قربانی مسدود کردن این ابزارها کند.

پیروزی پرهزینه
ولی فیلترشکن سازان می گویند که نه تنها بازی 
را به حکومت هایی مثل ایران و چین نباخته اند، 
بلکه پس از سال ها تجربه، یاد گرفته اند که چطور 

هزینه از کار انداختن ابزارهایشان را باال ببرند.
به این معنی که با استفاده از روش های رمزگذاری 
)که  پروتکل اس اس ال  اینترنت مثل  در  معمول 
به  آن  نظایر  و  ای میل  حساب  به  ورود  برای 
الزم  اطالعات  کردن  ذخیره  نیز  و  می رود(  کار 
سرورهای  روی  محصوالتشان  کردن  کار  برای 

با  را  دولت ها  دنیا،  بزرگ ترین سرویس دهندگان 
ترتیب  این  به  کرده اند.  مواجه  سخت  انتخابی 
اگر کشوری بخواهد این ابزارها را از کار بیندازد، 
مردمش  دسترسی  شود  مجبور  است  ممکن 
وب سایت ها  از  وسیعی  گستره  و  ای میل  به  را 
قطع کند. البته این تدابیر هم نتوانسته دسترسی 
دائمی کاربران را تضمین کند. مثال در چند هفته 
اسالمی  شورای  مجلس  اخیر  انتخابات  از  پیش 
از کاربران  ایران، بسیاری  و خبرگان رهبری در 
استفاده  که  فیلترشکن هایی  که  ایرانی می گفتند 

می کردند، دیگر کار نمی کند.

ورود غول ها به بازی
دارند  جهان  اینترنتی  شرکت های  بزرگ ترین 
زدن  دور  ابزارهای  ساخت  میدان  وارد  آرام  آرام 

فیلترینگ می شوند.
یک نمونه اش شرکت آمریکایی گوگل است که 
با همکاری دانشگاه واشنگتن، پروژه یوپروکسی 
که  ابــزاری  است.  کرده  آغاز  را   )uproxy(

روی  )اکستنشن(  افزونه  یک  صورت  به  فعاًل 
می شود  نصب  فایرفاکس  و  کروم  مرورگرهای 
کمک  با  که  می دهد  را  امکان  این  کاربر  به  و 
سانسور  اینترنت  که  کشورهایی  در  دوستانش 

نشده، به سایت های مورد عالقه اش سر بزند.
برای  بیشتر  مشتری  جذب  امکان  که  کاری 
می کند،  فراهم  را  بزرگ  شرکت های  خدمات 
ولی ممکن است واکنش خشمگینانه دولت های 

مجری فیلترینگ را در پی داشته باشد.

بازیگران جدید
این جشنواره فرصتی برای آشنایی با کسانی هم 

فراهم کرد که فیلترشکن هایی جدید ساخته اند.
free� )یکی از این ابزارهای جدید، فری براوزر 
»آتش  نام  به  گروهی  که  بود   )browser
کبیر«  آتش  با »دیوار  مقابله  برای  را  آن  کبیر« 

سیستم فیلترینگ مشهور چین ساخته بودند.
ولی این اپ اندروید خارج از چین، در ایران هم 
مشتریان پرشماری پیدا کرده است؛ به طوری که 
به گفته سازندگانش، ۱۵ درصد کل کاربران آن 
در ایران هستند. چیزی که باعث شده آن ها حاال 

به فکر ترجمه آن به فارسی هم بیفتند.

حریم خصوصی و دسترسی
جشنواره  شرکت کنندگان  عمده  دغدغه  ولی 
دسترسی  امکان  کردن  فراهم  اینترنت،  آزادی 
برای کاربرانی که پشت سد فیلترینگ مانده اند، 
آن ها،  اکثر  برای  اصلی  اولویت  بلکه  نیست. 
از  و حفاظت  کاربران  داشتن هویت  نگه  مخفی 

اطالعات شخصی افراد است.
ادوارد  افشاگری های  با  مخصوصًا  که  موضوعی 
اسنودن درباره گستره نظارت و شنود الکترونیکی 
در  همتایانش  و  آمریکا  ملی  امنیت  آژانــس 
کشورهای دیگر، حاال جدی تر از پیش شده است.

جشنواره آزادی اینترنت: گردهمایی دشمنان نظارت و فیلترینگ
بهرنگ تاج دین
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رده بندی  دیــدار  در  ایــران  کامپوند  ملی پوش 
نماینده  مقابل  سالن  داخل  جهانی  مسابقات 

اسلوونی پیروز شد و مدال برنز گرفت.
تیراندازی  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
آنکارای  جهان  قهرمانی  مسابقات  در  کمان،  با 
ترکیه، امید طاهری در روز پنجشنبه )13 اسفند( 
از  ورزشکاری  برابر  شانزدهم  یک  مرحله  در 
روسیه با نتیجه 149 بر 146 برنده از میدان خارج 
از  نهایی کمانداری  شد و در مرحله یک هشتم 

آمریکا را با نتیجه 148 بر 146 مغلوب کرد.
از  کمانداری  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  وي 
و  داد  145 شکست  بر   147 نتیجه  با  را  روسیه 

فرانسه  از  برابر کمانداری  نهایی  نیمه  در مرحله 
با نتیجه 150 بر 147 مسابقه را واگذار کرد و به 

دیدار رده بندی راه یافت.
طاهري در ادامه این رقابت ها برای کسب مدال 

برنز مقابل کمانداری از اسلوونی قرار گرفت.
وی در این دیدار با نتیجه 147 بر 142 به برتری 

رسید و مدال برنز را به دست آورد.
ایران در مسابقات  بار است که  اولین  برای  این 
جهان  قهرمانی  کمان  با  تیراندازی  سالن  داخل 
ترتیب  این  به  و  می شود  مدال  کسب  به  موفق 

تیراندازی با کمان بازهم تاریخ ساز شد.

کسب اولین مدال جهانی تیراندازی با 
کمان ایران در مسابقات جهانی داخل سالن

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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اخبار 
ورزشی

نامه دوم خادم به روحانی، چرا نمی گذارند 
بطور مستقیم در کنار تیم های المپیکی قرار بگیرید؟

جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم

با سالم
عزیز  مردم  مستحضرید  که  همانطور  احترامًا، 
ایران، تا حدود 6 ماه دیگر، قهرمانان ملی مدعی 
مدال المپیک خود را، برای شرکت در مسابقات 
المپیک برزیل، با دعای خیر خود، بدرقه خواهند 
المپیک،  در  ملی  قهرمانان  موفق  حضور  نمود. 
در  را  امید  و   ملی  غرور  احساس  اینکه  ضمن 
ایجاد می کند؛  باالترین سطح ممکن، در جامعه 
و  فرهنگی  تبلیغات  ابزارهای  بزرگترین  از 
مدیریتی ملت ها و دولت ها در عرصه بین المللی 
باالترین  که  اینروست  از  می شود.  محسوب  نیز 
بنگاه های  مدیران  و  کشورها  سیاسی  مقامات 
اقتصادی بزرگ در هر کشور، در سال المپیک، در 
کنار قهرمانان ملی کشورشان قرار می گیرند تا با 
همراهی آنها در این مسیر سخت و در عین حال 
پرافتخار، احساس نماینده یک ملت بودن، برای 
قهرمانان  به  را،  ماندگار  و  ملی  افتخاری  کسب 

ملی شان منتقل کنند.
مدیران،  از  بسیاری  روحانی!  دکتر  آقای  جناب 
فدراسیون های  ملی  قهرمانان  و  داوران  مربیان، 
مسابقات  در  بارها  نیز  قباًل  کشورمان،  المپیکی 

دولت های  تمامی  در  داشته اند.  حضور  المپیک 
پیشین )دوره های ریاست جمهوری جناب آقایان 
سال  در  احمدی نژاد(،  و  خاتمی  رفسنجانی، 
همه  با  وقت،  جمهور  محترم  روسای  المپیک، 
مربوطه،  دولت  اجرایی  تنگناهای  و  مشکالت 
فرصت های ویژه ای را برای ارتباطی صمیمی و 
روحیه بخش، با قهرمانان ملی و کادرهای فنی و 
مدیریتی ایشان، اختصاص می دادند، اما متاسفانه 
ارتباط  این  ریاست جمهوری جنابعالی،  زمان  در 
رسیده  ممکن  حداقل  به  ضروری،  و  مستقیم 

است.
مسئوالنی  و  مشاوران  اینکه،  مضاعف  تاسف 
که باید تالش کنند تا با افزایش فرصت ارتباط 
جنابعالی، به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم 
امید  از  موجی  کشور،  ملی  قهرمانان  با  ایران، 
سرزمین  دالور  فرزندان  میان  در  را  انگیزه  و 
کشورمان ایجاد کند، با بیان اینکه تعامل مستقیم 
آن برادر بزرگوار با قهرمانان ملی، شان و جایگاه 
رئیس جمهور را پایین می آورد و یا اینکه جنابعالی 
را  برنامه ها  اینگونه  به  پرداختن  برای  فرصتی 
ندارید و حتی بیان اینکه رئیس محترم جمهور، 
عالقه ای به ورزش ندارند، مانع حداقل توجه شما 

به ورزش های المپیکی شده اند.
قهرمانان  به  جنابعالی  مستقیم  توجه  نمی دانم، 

ملی، که در قلب مردم جای دارند، چرا باید جایگاه 
رئیس جمهور را پایین بیاورد؟ چرا نمی گذارند و 
ساالنه  تشریفاتی  مراسم  از  غیر  به  نگذاشته اند، 
کنار  در  مستقیم  بطور  بار  یک  حتی  ورزش، 
و  سکوت  شاید  بگیرید؟  قرار  المپیکی  تیم های 
صبوری من و امثال من که تا کنون امیدوار به 
رفع مشکالت قهرمانان ملی، از طریق مذاکرات 
اداری و تعامالت مدیریتی بوده ایم، موضوع توجه 
و حمایت از تیم های المپیکی و قهرمانان ملی را 
بر مبنای اطالعات نادرست مشاوران ناآگاه، بطور 
دولت  سیاست های  و  برنامه ها  اولویت  از  کلی 

محترم حذف نموده است؟
جناب دکتر روحانی عزیز! مدتهاست که قهرمانان 
ملی کشورمان، از طریق رسانه ها، شاهد هستند، 
روسای جمهور کشورهای مختلف جهان، از جمله 
ترکیه  آذربایجان،  )روسیه،  همسایه  کشورهای 
و...(، هر هفته با قهرمانان ملی شان در رشته های 
ورزشی گوناگون، دیداری حضوری و اختصاصی، 
آن هم نه در محل دفتر رئیس جمهور، بلکه در 
محل تمرین ورزشکاران ملی، دارند و یا مالحظه 
می کنند ورزشکاران المپیکی دیگر کشورها، بطور 
روسای  با  شان  شخصی  گفتگوهای  از  مرتب 
برای  انگیزه هایشان  بی نظیر  افزایش  و  جمهور 
سخن  المپیک  مسابقات  در  موفقیت  کسب 

می گویند.
به نظر شما، مدیران فدراسیون ها و مربیان فنی 
چه پاسخی باید به سواالت متعدد قهرمانان ملی 
که شاهد این همه تبعیض و تفاوت میان موقعیت 
خود و جایگاه رقبای خود هستند، بدهند؟ شاید 
یک  شرایط  و  احساس  خوبی  به  نمی توانم  من 
قهرمان ملی را که تمامی سالمت و جوانی اش، 
برای کسب افتخاری ملی، وقف تمرینات سنگین 
آسیب های  انواع  پذیرش  با  توام  فرسا،  طاقت  و 
جسمی، روانی و عاطفی و سالها دوری از خانواده 
به دلیل حضور در اردوهای تیم ملی گردیده را، 

به جنابعالی منتقل کنم.
به  مالی  کمک  از  من  جمهور!  رئیس  جناب 
ضرورت  بلکه  نمی کنم،  صحبت  ملی  قهرمانان 
می دارم،  بیان  را  قهرمانانی  با  همراهی  و  توجه 
که باید 6 ماه دیگر در المپیک برزیل، در میدان 
به  خود،  شده  حمایت  پا  تا  سر  رقبای  با  مبارزه 
پرچم  شدن  برافراشته  ذوق  به  و  مردم  عشق 
مقدس کشورشان، برای فتح قله المپیک تا پای 

جان بجنگند و تسلیم نشوند.
قهرمانان  با  شما  صمیمی  ارتباط  باشید  مطمئن 
ملی، بزرگترین پیام احترام و توجه به قهرمانانی 
ایران، با  است، که میلیون ها نفر از مردم عزیز 

پیروزی و شکست آن ها زندگی می کنند.

راهنمای مشاغل فارسی زبانان استرالیا 
PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA

DOWNLOAD 
RAHNAMA AUSTRALIA 

APP FOR FREE
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

ELECTRICAL CONTRACTORS

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

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

LAWYERS & SOLICITORS

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

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

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS
 

 

North Ryde  9887 2244  |  guardianfunerals.com.au

 

Proudly serving

the local

community for

over 85 years.

NSW

North Ryde
9887 2244

guardianfunerals.com.au

NSWرستوران  آشپزباشی

 Ph: 02 9416 1889
 319 Pacific HWY Lindfield 2070

NSW

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

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. 

NSW

PH: 0470 134 729
110 Main St. Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

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 

 IMMIGRATION &
VISA SERVICES

 Electrical
 Air Conditioning
 Communication 

Director: Hadi Parhizkar
Gravity Electric

گرویتی الکتریکال سرویس
با مدیریت هادی پرهیزکار

Mobile: 0404 171 819
Email: h.pelectrical@yahoo.com

نایک همکاری اش را با شاراپووا قطع می کند

NSW

Rouse Hill Town Centre
 130/10-14 Market Ln, Rouse Hill NSW 2155

PH: 02 9411 7722

NSW

Ph: 9967 0051 Mob: 0470 440 322
 Shop 6/122-126 Edinburgh Rd.Castlecrag

رستوران کوروش بزرگ

شرکت تولید لوازم ورزشی نایک گفته است که به 
دلیل مثبت بودن آزمایش دوپینگ ماریا شاراپووا 
این ستاره تنیس جهان موقتا  با  را  همکاری اش 
قطع می کند. نایک گفته است برای پایان قطعی 
همکاری اش با این تنیس باز روس منتظر نتیجه 

نهایی آزمایش دوپینگ او خواهد ماند.
 )TAG Heuer( شرکت ساعت سازی تگ هویر
نیز گفته است که قرارداد خود را با شاراپووا تمدید 

نخواهد کرد. 
مذاکراتش  که  است  گفته  سوئیسی  شرکت  این 

برای تمدید قرارداد شاراپووا را که در 31 دسامبر 
2015 خاتمه یافته است، متوقف می کند. 

کنفرانسی  در  شاراپووا  مارس   7 دوشنبه،  روز 
پیش  روز  چند  که  آنجلس گفت  در لس  خبری 
فدارسیون بین المللی تنیس در نامه ای به او خبر 
او در مسابقات  نتیجه آزمایش دوپینگ  داده که 
تنیس استرالیا که در ماه ژانویه برگزار شد، مثبت 
بوده و در نمونه آزمایش او ماده ممنوعه ملدونیوم 
پیدا شده است. او گفته که به دلیل اینکه منیزیوم 
دارویی  پزشک  تجویز  به  بوده  پائین  او  خون 

ژانویه  تا  و  بوده  قانونی  که  می کرده  مصرف 
امسال ماده ای که در آن دارو وجود داشته، جزو 

مواد ممنوعه نبوده است.
شاراپووا گفت که هنوز نمی داند که آیا برای او 
محرومیت درنظر گرفته خواهد شد یا نه، اما ابراز 
ادامه  امیدواری کرد که فرصت دوباره ای برای 

فعالیت در تنیس حرفه ای به او داده شود.
اگر ثابت شود که او آگاهانه از مواد نیروزا استفاده 
حضور  از  سال  چهار  تا  است  ممکن  می کرده، 
به  توجه  با  که  شود  محروم  تنیس  مسابقات  در 

تصمیم او برای بازنشستگی در آینده ای نزدیک، 
تنیس  از  او  همیشگی  خداحافظی  معنای  به 

حرفه ای خواهد بود. 
ماریا شاراپووا، 28 ساله، در حال در رده هفتم رده 
بندی تنیس زنان جهان قرار دارد. او 17 ساله بود 
که قهرمان ویمبلدون شد و در 18 سالگی عنوان 
تنیس باز شماره یک رده بندی جهانی را به دست 
آورد. شاراپووا در مجموع در 5 گرند اسلم قهرمان 

شده است.

اعالم  زنان  تنیس  روس  ستاره  شاراپووا،  او در مسابقات ماریا  آزمایش دوپینگ  نتیجه  تنیس استرالیا که در ماه ژانویه برگزار شد، مثبت کرد که 

اعالم شده است. او روز دوشنبه 7 مارس در یک 
چند  که  گفت  آنجلس  لس  در  خبری  کنفرانس 
نامه  در  تنیس  المللی  بین  فدارسیون  پیش  روز 
ای به او خبر داده که در نمونه آزمایش او، ماده 

ممنوعه ملدونیوم پیدا شده است.
شاراپووای 28 ساله گفت که این ماده در دارویی 
وجود دارد که او از سال 2006 تاکنون به تجویز 
پزشک مصرف می کرده است و تا ژانویه امسال 
او گفت  نداشته.  در فهرست مواد ممنوعه وجود 
که در ماه دسامبر ایمیلی از آژانس جهانی مبارزه 
به  مربوط  تغییرات  دریافت کرده که  دوپینگ  با 
قوانین دوپینگ را به ورزشکاران اطالع داده و در 
آن لینکی به فهرست مواد ممنوعه وجود داشته، 
اما شاراپووا این فهرست را نخوانده است: اشتباه 

بسیار بزرگی کردم.
او که هم اکنون در رده هفتم رده بندی تنیس 
حرفه ای زنان قرار دارد، گفت که مسئولیت کامل 
مصرف این دارو را شخصا به عهده می گیرد و از 
اینکه هواداران خود و ورزش مورد عالقه اش را 

مأیوس کرده، متأسف است.
شاراپووا گفت که هنوز نمی داند که آیا برای او 
محرومیت درنظر گرفته خواهد شد یا نه، اما ابراز 
ادامه  امیدواری کرد که فرصت دوباره ای برای 

فعالیت در تنیس حرفه ای به او داده شود.
او گفت: دلم نمی خواهد دوران ورزش حرفه ای 

من اینطور تمام شود.
تنها 17  شاراپووا در سال 2004 و در حالی که 
سال داشت برنده جام ویمبلدون شد و سال بعد 
به صدر جدول رده بندی تنیس حرفه ای زنان 
رسید. او در مجموع پنج جام گرنداسلم تنیس را 

برده است.

در جام جهانی 2006 بی انضباطی هایی در تیم ملی دیده می شد/ 6 تیم شانس قهرمانی دارند

SA Ghanbari & Associates Migration Agency

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

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

All Mechanical Repairs

Sydney  TechAuto

0423 426 615

Complete Mobile Automotive Maintenanace
Peyman Khazaee

آزمایش دوپینگ شاراپووا مثبت بوده است

یحیی  گل محمدی در گفت وگو با خبرنگار ورزشی 
خبرگزاری فارس، در مورد وضعیت تیم ذوب آهن 
گفت: هفته گذشته مقابل نفت پیروز شدیم. این 
سه امتیاز خیلی به ما کمک کرد تا از نظر روحی 
بگیریم. در جدول هم در  قرار  در شرایط خوبی 

در  داد:  ادامه  گرفته ایم. وی  قرار  بهتری  شرایط 
مساوی  حقش  ذوب آهن  هم  گذشته  بازی های 
نبود اما با بدشانسی و اشتباهات داوری امتیازاتی 

از دست دادیم. فشار بازی ها بسیار زیاد است. 
بعد  هفته  و  داریم  بازی  سایپا  با  پنجشنبه  ما 

لیگ  در  تا  برویم  ازبکستان  به  باید  هم  آن  از 
قهرمانان آسیا بازی کنیم. با این حال می خواهیم 
روز پنجشنبه با سایپا که خودش یکی از تیم های 
پیروز  و  بدهیم  انجام  خوبی  بازی  است  مدعی 

شویم.
وی در مورد وضعیت مصدومان ذوب آهن گفت: 
گروهی  تمرینات  در  امروز  از  بیک زاده  هاشم 
محبی  صائب  قنبری،  مهرداد  می شود.  وارد 
مصدوم هستند و هادی محمدی را هم به دلیل 

محرومیت در اختیار نداریم.
تیم ها  کدام  اینکه  مورد  در  ذوب آهن  سرمربی 
شانس قهرمانی در لیگ برتر را دارند، گفت: 6-5 
تالش  هم  ما  دارند.  قهرمانی  شانس  اول  تیم 
بمانیم.  باقی  قهرمانی  کورس  در  که  می کنیم 
البته فشار بازی های آسیایی می تواند به ما آسیب 
و  کنیم  مدیریت  را  مسئله  این  باید  که  برساند 
تقسیم نیرو انجام دهیم. بازیکنان ما مدت زیادی 

است که بازی می کنند. 
لیگ برای ما خیلی طوالنی شدها ست. از خرداد 
مداوم  ماه   9 می کنیم.  کار  داریم  کنون  تا  ماه 
که  شده  فرسایشی  لیگ  و  بوده ایم  کار  مشغول 
باید این فشار را تحمل کنیم و انگیزه بازیکنانم را 

باال نگه دارم تا به موفقیت برسیم. بازیکن اسبق 
در  که  بود  معتقد  دایی  اینکه  مورد  در  ملی  تیم 
جام جهانی 2006 بازیکنان به او پاس نمی دادند 
خیلی  گفت:  کرده،  رد  را  مسئله  این  برانکو  و 
نمی خواهم وارد این مسائل شوم اما باید بگویم 

مشکالت بزرگ تری در جام جهانی داشتیم. 
اختالف سازمان تربیت بدنی وقت با محمد دادکان 
رئیس وقت فدراسیون ضربه بزرگی به تیم ملی 
همه  تقریبا  و  بود  شده  منتشر  خبرهایی  زد. 
هستند.  رفتنی  برانکو  و  دادکان  که  می دانستند 
در  بی انضباطی هایی  ایجاد  باعث  مسئله  همین 

تیم شد.
وی افزود: برخی دیگر حساب الزم را از سرمربی 
مسئله  این  و  نمی بردند  فدراسیون  رئیس  و  تیم 
این  بود.  گذاشته  ملی  تیم  روی  منفی  تاثیر 
مشکالت ضربه بزرگی به تیم ملی زد. برکناری 
دادکان فقط از سازمان تربیت بدنی بر می آمد که 

کاری کامال غیرحرفه ای بود. 
تمام بازیکنان و کادر فنی زحمات زیادی کشیدند 
اما نتوانستیم با توجه به این مسائل بهره الزم را 

از حضور در جام جهانی ببریم.



THE PERSIAN HERALD 946 - 10/03/16             

THE PERSIAN HERALD11 پیک پارسیان

ST
.5

28
.C

O

میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

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

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

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

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

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

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

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

PH: 0422 7440 44

آموزشگاه رانندگی سوپر

با معلم مجرب و با تجربه در سیدنی
و همچنین معلم خانم برای آموزش بانوان 
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.St.927-co

City Fresh Fruit Company
در پرت

 عرضه کننده معروفترین برنج های
 آهو بره، بغالن و لقمان در پرت 
 فیلمهای ایراني ، افغاني ، هندي

همچنین کتابهای مختلف به زبان فارسی و پشتو
ارائه خدمات ارزی به کلیه نقاط

ایران، افغانستان، پاکستان
در اسرع وقت با بهترین نرخ روز

  همچنین خدمات وام های خرید مسکن
 تجاری - شخصی  و تجدید وام

به آدرس زیر با ما تماس حاصل نمائید
خدمات ما در خدمت شما

ST.361.C
O

PH: (08) 9227 5659   
Fax: (08) 9227 8403 
Shop 14-375 William St.
North Bridge Perth City

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

Asan
Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
North Shore,Parramatta

& The Hills Shire

اطالعیه 
تغییر نام

 اچ پی الکتریکال سرویس 
به گرویتی الکتریکال سرویس 

با مدیریت هادی پرهیزکار
فقط تغییر نام یافته 

و همچنان در انجام کلیه 
خدمات و کارهای الکتریکی 

در خدمت هم میهنان و هم زبانان 
گرامی می باشد.

 Electrical
 Air Conditioning
 Communication 

Director: Hadi Parhizkar
Gravity Electric

گرویتی الکتریکال سرویس
با مدیریت هادی پرهیزکار

Mobile: 0404 171 819
Email: h.pelectrical@yahoo.com
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انجام کلیه کارهای الکتریکی
مسکونی و تجاری

نصب انواع ایرکاندیشن
وسایل ارتباطات

سیستمها و دوربین های حفاظتی 
آنتن تلویزیون

دزدگیر، سیستم صوتی 
و دوربین پشت ماشین   

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
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0417 437 774

آیا اتاق اضافه 
دارید؟

اگر میخواهید از اتاق 
اضافی که در خانه 
خود دارید درآمد 

خوبی داشته باشید 
لطفا با شماره زیر 

تماس بگیرید:

افغانستان  در  ملل  سازمان  کمک  هیات  دفتر 
در  زنان  تلفات  میزان  که  کرده  اعالم  )یوناما( 
سال ۲۰۱۵ میالدی در مقایسه با سال قبلش ۳۷ 

درصد افزایش یافته است.
 ۱۸ سه شنبه،  امروز،  که  نهاد  این  خبرنامه  در 
که  آمده  شده،  ارسال  رسانه ها  به  حوت)اسفند( 
باعث  افغانستان  در  گسترده  خشونت های  ادامه 
از  نیز  زنان  که  شده  نظامیان  غیر  قتل  افزایش 

جمله این قربانیان اند.
علیه  که خشونت  افزوده  ملل  سازمان  نهاد  این 
در  ریشه  که  پذیری  آسیب  سنت های  و  زنان 
تبعیض فراگیر دارد، هنوز هم یک نگرانی جدی 

در افغانستان شمرده می شود.
این نهاد در سال ۲۰۱۵ شاهد  افزوده که  یوناما 
افزایش تهدیدها علیه زنان در زندگی عادی آنان 
بوده، بخصوص آنانیکه فعال حقوق زنان هستند.

بیشتر  حضور  شاهد  افغانستان  می گوید  یوناما 
در  اکنون  آنان  بوده است.  کاری  در عرصه  زنان 
افغانستان حضور  کابینه، مجلس و جامعه مدنی 
اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  در  همچنین  دارند. 

کشورشان سهم گرفته اند.
حضور  گذشته  سال های  طی  که  افزوده  یوناما 
یافته،  افزایش  زنان در نقش های رهبری کننده 
اما این نقش هنوز سمبولیک و محدود به مراکز 

والیت ها است.
که  خواسته  افغانستان  ــت  دول از  نهاد  این 

تالش های بیشتری را در راستای پایان نابرابری 
زنان و مردان انجام دهد و تالش کند که تعهدات 
این کشور، به فرصتهای واقعی برای  بین المللی 

زنان افغان تبدیل شود.
الزیرا ساگینبایموا، نماینده سازمان ملل در  خانم 
به  افغانستان گفته که وضعیت رو  زنان در  امور 

انتقال  از  بعد  دوره شکننده ای  و  امنیتی  وخامت 
در  نگرانی  افزایش  باعث  افغانستان،  در  سیاسی 

مورد آینده زنان افغانستان شده است.
کرد  حاصل  اطمینان  باید  چگونه  که  پرسیده  او 
که دستاوردهای مبارزات سخت زنان افغانستان 

با خطر مواجه نشده و از بین نخواهد رفت؟
او از دولت افغانستان خواسته که مشارکت زنان 
در روند گفت گوهای صلح این کشور را تضمین 
مجلس  بعدی  انتخابات  در  زنان  مشارکت  کند. 
نمایندگای و ولسوالی ها به نظر او باعث اعتبار و 

فراگیر بودن این انتخابات خواهد شد.

سازمان ملل: میزان تلفات زنان در سال ۲۰۱۵ میالدی ۳۷ درصد افزایش یافته است

عبداهلل: کسی که جنگ با طالبان را روا نمی داند، مشروعیت ندارد
عبداهلل عبداهلل در مراسم دومین سالگرد درگذشت 
رئیس  پیشین  معاون  فهیم  محمدقسیم  مارشال 
جمهوری، گفت اگر کسی از تریبون دولت اعالن 
مشروعیت  نیست،  روا  طالبان  با  جنگ  که  کند 

خود، جایگاه و حرف خود را از دست می دهد.
که  افزود  ملی  وحدت  حکومت  اجرائی  رئیس 
نمی خواهد جزئیات این موضوع را توضیح دهد، 
چه  درباره  او  که  می دانند  افغانستان  مردم  اما 

صحبت می کند.
آقای  اشاره  که  می رسد  نظر  به  چنین  ظاهرا 
عبداهلل واکنشی است به اظهارات اخیر سید احمد 
گیالنی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان که 
در گفت وگویی ویژه با بی بی سی گفته است که او 
جنگ با طالبان را نه مفید و نه جایز می دانسته و 

این برداشت از سر اعتقاد بوده است.
حاکمیت  زمان  به  گیالنی  آقای  اشاره  ظاهرا 
از  شماری  که  است  افغانستان  در  طالبان 
می جنگیدند  گروه  این  علیه  جهادی  گروه های 
جایز  آنها  برابر  در  را  جنگ  گیالنی  آقای  ولی 
این  اظهار  با  گفت  عبداهلل  عبداهلل  نمی دانست. 
موضوع که ما مشکلی با طالب نداشتیم و نداریم، 
نباید در ذهن مردم شک و شبهه و در اراده آن ها 

تزلزل ایجاد کرد.
افغانستان  دولت  که  کرد  تاکید  عبداهلل  آقای 
آزادی،  از  دفاع  برای  دارد  قاطعی  اراده  و  عزم 
عقیده و سرزمین کشور و همچنین حق مردم و 
دستاوردهای آن ها. همچنین محمدکریم خلیلی 

معاون ارشد آقای گیالنی امروز در مراسم سالگرد 
معنای  به  صلح  که  گفت  فهیم  آقای  درگذشت 
تسلیم شدن طرف نیست، بلکه باید به سازوکاری 
دست یافت که براساس آن صلح هم برای ملت 

عزتمند باشد و هم دیدگاه طرف رعایت شود.

توضیح  را  موضوع  این  جزئیات  اما  خلیلی  آقای 
نداد، اما بر آنچه که صلح با عزت و حفظ خطوط 
و  افزود که دستاوردها  و  تاکید کرد  قرمز خواند 
سال  چهارده  از  بیش  در  که  نوینی  ارزش های 

گذشته به دست آمده، باید حفظ شود.

او همچنین گفت که اگر موفق به تحقق دیدگاه 
به منظور  واقعی  به مکانیسم  برای رسیدن  خود 
اجرای برنامه صلح نشد، حاضر است که از ملت 

افغانستان معذرت بخواهد.
افغانستان،  کشور  چهار  دیپلمات های  اخیراً 
چهارمین  پایان  در  چین  و  پاکستان  آمریکا، 
هماهنگی  گروه  به  موسوم  گفت وگوهایی  دور 
چهارجانبه از گروه طالبان به گفت وگوی مستقیم 

با دولت افغانستان دعوت کردند.
اما این گروه با صدور اعالمیه ای، این دعوت را رد 
کرد و خروج نیروهای بین المللی، حذف نام های 
از فهرست سیاه سازمان ملل  این گروه  رهبران 
را  گوانتانامو  بازداشتگاه  از  آن  زندانیان  آزادی  و 
به عنوان پیش شرط این مذاکرات اعالم کرد. در 
افغانستان  جمهوری  رئیس  غنی  اشرف  مقابل، 
دست کم در دو مورد در مجامع عمومی تصریح 
القاعده، گروه دولت  کرده که پاکستان، سازمان 
اسالمی )داعش( و سایر گروه های همسو با این 
گروه ها، عناصر خارجی جنگ جاری در افغانستان 

را تشکیل می دهند.
نشده ای  اعالم  جنگ  در  کشورش  که  گفت  او 
داعش  و  القاعده  و حضور  دارد  قرار  پاکستان  با 
به  نه موفق  نه موضوعیتی دارد و  افغانستان  در 

رسیدن به اهداف خود خواهند شد.
آقای غنی از طالبان خواسته که صف خود از این 
گروه ها را جدا کند و به روند صلح بپیوندد، در غیر 

آن سرکوب خواهند شد.

انضمام الحق، سرمربی تیم ملی کرکت افغانستان 
در صحبت اختصاصی با سید انور، خبرنگار اعزامی 
بی بی سی گفته است که شانس تیم افغانستان در 
بازی های بیست دور ۲۰۱۶ هند، باال است و این 

کشور از استعداد های زیادی برخوردار می باشد.
انضمام  از  گفت وگو  این  آغــاز  در  انــور  سید 
آماده  چقدر  افغانستان  تیم  است:  پرسیده  الحق 

رقابت هایی است که امروز آغاز می شود؟
باور  بازیکنان کامال آمادگی می گیرند. به  پاسخ: 
پیدا  راه  آسیا  بعدی جام  دور  به  باید  ما  تیم  من 
اما  بود،  بهتر  دیگران  از  ما  تیم  زیرا  می کرد، 
متاسفانه نتوانستیم. بازیکنان هم این موضوع را 
جام  در  کمبودی ها  رفع  برای  ما  کرده اند.  درک 
آسیا بسیار کار کرده ایم. بازیکنان بسیار عالقمند 
هستند و ما از خداوند می خواهیم که در دور اول 
پیروزی را نصیب ما کند تا به مردم روشن شود 
که تیم افغانستان چگونه یک تیم است و تا چه 
مربی  یک  عنوان  به  من  می کند.  تالش  اندازه 
فکر می کنم که تیم کریکت افغانستان به شانس 

بازی کردن با تیم های بزرگ نیاز دارد.
را دنبال  این مسابقات کدام هدف مشخصی  در 
می کنید، آیا در نظر دارید که کدام کشور را باید 

شکست بدهید؟
ما  هدف  مشخص  کشور  یک  دادن  شکست 

نیست. هدف نخست ما این است که به دور دوم 
این جام جهانی راه پیدا کنیم. ما در نظر داریم که 
بازی کنیم.  تا ده مسابقه  این جام در هشت  در 
آرزو و هدف ما این است که در دور نخست جام 
تیم های  با  آن  دنبال  به  و  شویم  پیروز  جهانی 
آفریقای  و  انگلستان  مانند  می کنیم،  رقابت  که 
جنوبی، تالش ما این خواهد بود که با آنها خوب 

بازی کنیم.
در مسابقات ۲۰ دوری، هیچ تیم ضعیف نیست. 
تیم هنگ کنگ  است،  تیم خوبی  اسکاتلند  تیم 
یک  دوری  بیست  بازی های  در  همچنان. 
بازیکن می تواند تیم را به پیروزی برساند. اگر به 
سال های قبل نگاه کنید، تیم زیمبابوه یک تیم 
بسیار قوی بود، عضو دایمی شورای بین المللی 
کرکت است و با تمام کشور ها بازی می کند. به 
باور من تیم افغانستان هم یک تیم بسیار قوی 
است، اما این دو تیم را هم نباید نادیده گرفت. ما 

باید اشتباه نکنیم.
حمید حسن، پس از بیماری طوالنی وارد میدان 
تاثیری  او بر روحیه تیم چه  رقابت شده، حضور 

خواهد داشت؟
نگاه کنید، با آمدن او تیم افغانستان خوب خواهد 
طوالنی  مدت  از  پس  حسن  حمید  درخشید. 
بازگشته و خودش هم تالش می کند که جایگاه 

عالی  بسیار  پرتاب گر  یک  او  کند.  پیدا  را  خود 
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تمام می شود.
در تیم کرکت افغانستان بازیکن را می بینید که 
در سطح منطقه و جهان نام اش جاویدان بماند؟

یک یا دو بازیکن نیست، بسیاری از بازیکنان تیم 
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بی نظیرند. تنها به شانس نیاز دارند.
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همه  به  که  داشتیم  مسابقات  دور  یک  زیمبابوه 
است.  چگونه  افغانستان  تیم  که  شد  هم  معلوم 
تیم های  با  رقابت  به  ما  که  می گویم  رو  این  از 
با تیم  نیاز داریم. اگر تیم های قوی  قوی بیشتر 
افغانستان بازی کنند، پس از آن خواهید دید که 
در لیگ برتر کریکت، لیگ برتر پاکستان و لیگ 
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دعوت خواهند شد.

سرمربی تیم کریکت افغانستان: ما نیازمند رقابت 
با تیم های بزرگ جهانیم

فروشگاه آریا با انواع خواروبار - مواد غذایی - خشکبار - ترشیجات و مرباهای ایرانی 
آجیل و تنقالت - سبزیجات خشک - انواع حبوبات و کلیه مایحتاج غذایی خانه 

انواع کاست و سی دی های قدیم و جدید را از آریا بخواهید 
سفارشات شما به سراسر استرالیا ارسال میشود.

34 Ross St. North Parramatta
PH: 02 9683 7330

ARIA SUPER STORE

۷ صبح تا 8 شب هفت روز هفته

مهاجمان مسلح دو مین روب را در قندهار کشتند
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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

گروه: ب
اعضای گروه: افغانستان، هنگ کنگ، اسکاتلند، 

زیمبابوه
کاپیتان: اصغر استانکزی

مربی اصلی: انضمام الحق
)Batsman( توپ زن ها

انحصار  در  بیشتر  افغانستان  تیم  در  توپ زنی 
شهزاد،  محمد  تیم،  کاپیتان  استانکزی،  اصغر 
از سوی  دارد.  قرار  و عثمان غنی  کاپیتان  نایب 
دیگر کارشناسان کریکت بدین باورند که محمد 
نبی، کاپیتان پیشین افغانستان، همراه با گلبدین 
توانایی های  از  نیز  شینواری  سمیع اهلل  و  نایب 

چشمگیری در این زمینه برخوردار هستند.
)Bowler( پرتاب گران

بخش  در  افغانستان  کریکت  تیم  ــدرت  ق
پرتاپ گری است. پرتاپ گرانی مانند حمید حسن 
به  آنها  اند.  مستعد  و  تندرست  جدران  شاپور  و 

بازی ها هیجان بیشتر می بخشند.
آنها همراه با دولت جدران، می توانند پرتاپ ها را 
مداوم و با سرعت ۱۴۰ مایل در ساعت نگهدارند. 
ترکیب توپ زن های توانا و پرتاپ گران با سرعت، 
افغانستان را در موقف خوبی قرار داده و نیازهای 

ابتدایی این تیم مرفوع شده است.
و  است  هندی  پیشین  پرتاب گر  پراباکهر،  منوج 

مربی بخش پرتاب تیم افغانستان که تجربیاتش 
برای آن تیم بسیار مفید واقع خواهد شد.

او می گوید: من خوشحالم که مسئولیت هدایت 
افغانستان را دارم. آنها استعداد زیادی دارند  تیم 
و من مطمئن هستم که در سال های آینده، آنها 
بازی  بخش های  همه  در  ناپذیری  انکار  نیروی 
خواهند بود. افغانستان در برابر اعضای تیم خود 
از قبل پیشرفت های خوبی داشته است. به نظر 
می رسد که تیم افغانستان احتمال رسیدن به ده 

ابرتیم را از گروه ب، دارد.
گلبدین نایب، ستاره درخشان

در  است.  افغانستان  تیم  موتور  نایب  گلبدین 
برابر  در  بین المللی  روزه  یک  بازی  آخرین 
در  امتیاز   ۸۲ آوردن  دست  به  با  نایب  زیمبابوه، 
۶۸ پرتاپ، توانست تیم افغانستان را به پیروزی 

برساند.
تیم  برای  بازی های  دور  این  در  او  درخشش 

افغانستان مهم است.
راشد خان، ستاره نو رسیده

بازیکن  جوان ترین  و  دارد  سال   ۱۷ خان،  راشد 
این دور جام جهانی بیست دور است. او تنها در 
اکتبر سال گذشته وارد بازی ها شد. درخشش او 
با  است.  بوده  حیرت انگیز  کوتاه،  بسیار  زمان  در 
چرخش  با  بازی،  هفت  در  بودن  تازه کار  وصف 

پا در پرتاب، هشت بازیکن تیم مخالف را حذف 
کرده است.

قبلی  بازی های  اگر راشد خان درخشش همانند 
خود داشته باشد، با درنظرداشت اقلیم هند، نقش 
او در پیروزی تیم افغانستان چشمگیر خواهد بود.

نجیب اهلل جدران، شش زن تیم
تیم  اصلی  پایه های  از  یکی  جدران  نجیب اهلل 
فوق العاده  توپ زن  یا  مهاجم  است.  افغانستان 
که  دور  بیست  بازی های  در  او  است.  سریع 
شرکت داشته، ۲۱ بار توپ شش امتیازی پرتاب 
کرده و ۱۸ بار توپ ۴ امتیازی پرتاب کرده است.

محمد نبی
ستون  گذشته،  سال های  طول  در  نبی،  محمد 
پیروزی  است.  بوده  افغانستان  ملی  تیم  اصلی 
اسکاتلند  برابر  در  او،  رهبری  تحت  افغانستان 
از  یکی   ۲۰۱۵ سال   دور   ۵۰ جهانی  جام   در 

دستاورد های او است.
پیشینه بازی

افغانستان در بازی های بین المللی بیست دور در 
گذشته، از هفت بازی، یک پیروزی داشته است. 
بازی های  افغانستان در  امتیاز تیم ملی  باالترین 
دست  از  با  امتیاز   ۱۵۴ کسب  دور،  بیست  قبلی 
سال  در  کنگ،  هنگ  برابر  در  بازیکن   ۳ دادن 

۲۰۱۴ بود.

ویژگی های تیم کریکت افغانستان در جام جهانی بیست دور ۲۰۱۶

افغانستان  جنوب  در  قندهار  والیت  مقام های 
گفته اند که در پی حمله افراد مسلح به مین روبان، 
دو مین روب کشته و سه مین روب دیگر زخمی 
این  که  گفته  پلیس  فرمانده  یک  شده اند. 
در  حوت/اسفند(   ۱۸( امروز  بامداد  مین روبان 
ولسوالی میوند والیت قندهار سرگرم خنی کردن 
مین های کار گذاشته شده بودند که مورد حمله 
فرمانده  گرفتند. سلطان محمد  قرار  مسلح  افراد 
پلیس ولسوالی میوند گفته که در این حمله دو تن 
از ماموران سازمان مین روبی استار لینک کشته و 
سه تن دیگر آن ها زخمی شده اند. سخنگوی والی 
را  این سازمان  قندهار کشته شدن دو مین روب 

تایید کرده است.
افغانستان  جنوب  در  دولتی  مقام های  از  برخی 

این  به  متعلق  مینی بوس  مهاجمان  که  گفته اند 
از  گزارش ها  زده انــد.  آتش  هم  را  مین روب ها 
محل رویداد حاکی است که نیروهای دولتی در 
آنجا عملیات نظامی راه اندازی کرده و مهاجمان 
مسلحی که مین روبان را هدف حمله قرار دادند، 
جنوب  در  فعال  مسلح  گروه های  کرده اند.  فرار 
نظری  اظهار  مورد  این  در  حال  تا  افغانستان 
گروه های  از  یکی  طالبان،  گروه  است.  نکرده 
در  که  است  قندهار  در  دولت  مخالف  اصلی 
شماری از مناطق آن حضور و نفوذ دارند و هر از 
گاهی دست به حمالت مسلحانه علیه نیروهای 
دولتی می زنند. پیش از این بارها از ربوده شدن 
غربی  و  شرقی  جنوبی،  مناطق  در  مین روبان 

افغانستان از سوی این گروه منتشر شده است.
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MAKE YOUR BUSINESS STAND OUT FROM THE CROWD
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RAHNAMA AUSTRALIA 
APP FOR FREE

 PH: 9967 0051
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Shop 6/122-126
Edinburgh Road
 Castlecrag

مدیریت این رستوران با افتخار همکاری با
آقای سید علی حسینی

استاد انواع کبابها و خوراکهای ایرانی و فرنگی
و سرآشپز سابق رستوران البرز تهران را 

اعالم میدارد 

رستوران کورش بزرگ مکانی دلپذیر با ظرفیت 150 نفر 
برای برگزاری جشنها و میهمانیهای شما

رستوران کورش بزرگ

جمعه شبها و شنبه شبها
با موزیک زنده همراه با رقص 

شرقی و ست منو

شش روز هفته ناهار و شام 
چای و قلیان در محل باز رستوران

یکشنبه ها با منوی آزاد
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