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با پارکینگ رایگان 
در پشت رستوران

ورود به پارکینگ از شماره 17 
Nicholsonخیابان

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با مدیریت مرتضی عابدینی بهمراه 

کادر ورزیده پذیرای شما میباشد
هفت روز هفته ناهار و شام

کباب 80 سانتیمتری  
ویژه خانواده

مناسب برای 5 تا 6 نفر
فقط 85 دالر
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342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

قیمت
 ویژه
 ناهار

در ارکیده
هفت روز هفته
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مرتضی عابدینی مشاور مالی 
و ارزی شما با 20 سال 

سابقه امور ارز

خرید دالر به باالترین قیمت

PH:02 9417 7344
Mobile:0413 820649

بستنی شیراز

تهیه انواع 
کیک و شیرینی 

برای جشنها 
و  مراسم شما

195 Merrylands Rd
Merrylands

Ph: 0481 141 990

Shiraz Ice cream

انواع شیرینی تر و خشک
انواع آبمیوه 

فالوده شیرازی
معجون و آب هویج و بستنی

صبحانه
حلیم کرمانشاهی
آش سبزی شیراز

نیمرو و املت
نان و پنیرگردو و سبزی

کره با مربا و عسل
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اعتراض رسمی ایران به آژانس انرژی اتمی 
به خاطر درز سند مرتبط با برجام

به  رسمی  طور  به  جوالی   25 روز  ایران  دولت 
خاطر درز بخشی از اطالعات محرمانه مرتبط با 
به  ایران و قدرت های جهانی  توافق هسته ای 

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نامه اعتراضی ایران 
امروز دوشنبه ۴ مرداد به آژانس بین المللی انرژی 

اتمی در وین تحویل شده است.
با  ارتباط  انتشار محتویات یک سند محرمانه در 
توافق اتمی ایران با دولت های غربی، موسوم به 

برجام، که خبرگزاری آسوشیتدپرس اخیرا آن را 
فاش کرد، واکنش ایران را به دنبال داشته است.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی 
این  درز  به  تهران  اینکه  اعالم  با  دیروز  ایران، 
بود:  افزوده  کرد  خواهد  رسمی  اعتراض  سند 
آژانس  از  بخش ها  این  که  است  این  ما  تلقی 
درز کرده است. پیش از آن، علی اکبر صالحی، 
بود:  گفته  نیز  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
برنامه محرمانه  این  آژانس خواسته ایم که  از  ما 

آن  از  بخواهند  همگان  که  ندارد  دلیلی  و  بماند 
برنامه  این  که  کردیم  توافق  البته  شوند؛  مطلع 
اطالع کمیسیون مشترک  به  به شکل محرمانه 
مرتبط با برجام هم رسانده شود که باید محرمانه 
جواد  محمد  حال،  عین  در  بماند.  محفوظ  و 
جداگانه  واکنشی  در  ایران،  خارجه  وزیر  ظریف، 
به انتشار محتویات این سند محرمانه در ارتباط 
این  که  بود  کرده  تاکید  ایران  اتمی  توافق  با 
کنندگان  مذاکره  که  است  افتخاری  نشانه  سند 

ایرانی به دست آوردند. خبرگزاری آسوشیتدپرس 
این  که  نوشت  سند  این  انتشار  با  پیش  هفته 
از  مهمی  بخش های  می دهد  نشان  مــدرک 
هسته ای  برنامه  بر  شده  اعمال  محدودیت های 
ایران براساس برجام، چند سال پیش از انقضای 

این توافق ۱5 ساله تسهیل خواهد شد.
به گزارش این خبرگزاری:  این سند حاکی است 
که از ژانویه 2۰2۷ یعنی ۱۱ سال بعد از اجرای 
مرکزی  سانتریفوژهای  می تواند  ایران  توافق 

کند...  جایگزین  پیشرفته  دستگاه های  با  را  خود 
ایران می  تا ۱۳،  از سال ۱۱  این سند می گوید 
تواند سانتریفوژهایی تا پنج بار کارآمدتر از 5۰۶۰ 
سانتریفوژی که هم اکنون محدود به استفاده از 

آنهاست، نصب کند.
با  تنها سند مرتبط  این  نوشته آسوشیتدپرس  به 
های  مقام  هرچند  نشده  علنی  که  است  برجام 
را  آن  کنگره  اعضای  که  می گویند  آمریکایی 

دیده اند.

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

Reg No. 97971819

ارسال ارز
به ایران و برعکس

ST
.4

38
.C

O

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

با مدیریت نوری

مرگ ۱۹ نفر در حمله با چاقو 
به یک مرکز معلولین در ژاپن

با  ای  حمله  در  نفر   ۱۹ که  گویند  می  ها  مقام 
چاقو به یک مرکز مراقبت از معلوالن در نزدیکی 

پایتخت ژاپن کشته شده اند.

گفته می شود که 2۶ نفر دیگر در این حمله که 
در نخستین ساعات روز سه شنبه به وقت محلی 
روی داد زخمی شده اند. جراحات 2۰ نفر شدید 

گزارش می شود.
زمان  از  ژاپن  در  انبوه  کشتار  ترین  خونین  این 

پایان جنگ جهانی دوم توصیف می شود.
به ساختمانی در شهر ساگامیهارا در ۴۰  مهاجم 

کیلومتری جنوب غربی توکیو حمله کرد.
به گزارش رسانه های ژاپنی یک مرد 2۶ ساله 
خود را تسلیم پلیس کرده است. بنابه گزارش ها 
او با مراجعه به مقر پلیس گفت:  کار من بود. از 
مظنون به عنوان ساتوشی اوماتسو نام برده شده 
است. گزارش می شود او به پلیس گفته که آرزو 

می کرد آدم های معلول ناپدید شوند.
که  گفت  ژاپن  ان اچ کی  ملی  تلویزیون  شبکه 
یامایوری  تسوکوی  مرکز  سابق  کارمند  مظنون 

گاردن بود که حمله در آن انجام شد.
محلی  وقت  به  صبح   2:۳۰ ساعت  در  مهاجم 
به  شروع  و  شد  مرکز  وارد  گرینویچ(   ۱۷:۳۰(

مضروب کردن افراد داخل ساختمان کرد.
هشت خدمه در زمان حمله در این مرکز که از 

۱۶۰ نفر مراقبت می کند حاضر بودند.
یک  به  را  خود  کامیون  مردی   2۰۰۸ سال  در 
بعد  و  کوبید  توکیو  در  آکیهابارا  در  خرید  مرکز 
پیاده شد و با چاقو به مردم حمله کرد. ۷ نفر در 

آن حمله کشته شدند.

در سال 2۰۰۱ هم مردی با سابقه بیماری های 
روانی هشت کودک را در مدرسه ابتدایی اوساکا 

به ضرب چاقو کشت.

باره  در  مستندی  دنبال پخش  به  استرالیا  دولت 
و  نوجوانان  زندان  به  زندان  نگهبانان  حمله 
در  تحقیق  دستور  اشک آور،  گاز  از  آنها  استفاده 

این باره را صادر کرده است.
در این مستند گروهی پسر نوجوان در سلول شان 
نشان داده می شوند که به سویشان گاز اشک آور 
پرتاب شده است. این مستند، حمله به زندانیان 
سرزمین  در  تربیت  و  اصالح  کانون  نوجوانان 
شمالی، از مناطق فدرال استرالیارا نشان می دهد.

این مستند توسط تلویزیون دولتی استرالیا پخش 
در  کودکان  اذیت  و  آزار  مواردی  آن  در  و  شده 
از مناطق فدرال استرالیا نشان  سرزمین شمالی، 
به  که  می دهد  نشان  مستند  این  می شوند.  داده 
لخت  می شود  گفته  زندان  این  نوجوان  زندانیان 

شوند. 
یکی از آنها را از گردن گرفته و به داخل سلول 
هل می دهند و کیسه ای روی سر زندانی نوجوان 
ساعت  دو  برای  را  او  و  کشیده  دیگر  ساله   ۱۳

ترنبال،  مالکولم  می بندند.  صندلی  یک  روی 
نخست وزیر استرالیا گفته است که از دیدن این 
تصاویر که بین سال های 2۰۱۰ تا 2۰۱۴ گرفته 

شده، وحشت کرده است.
سرزمین شمالی در استرالیا دارای نرخ باالی جرم 

و جنایت در این کشور است.
این  پخش  دنبال  به  شمالی  سرزمین  دادستان 
مستند از مسئولیت نظارت بر امور زندان ها برکنار 

شده است.

دولت استرالیا در باره شکنجه 
در زندان نوجوانان تحقیق می کند

بادام هر کیلو   

برنج ایندیا گیت10/99
20 کیلویی
73/99 

36 Station Str. Auburn
PH: 8021 9292

بادام هر کیلو   

13/49
ماست ایرانی

2 کیلویی زمزم

3/99 

کلوچه نادری 
ترشی زیتون مهراد1/29

3/49

قیمتهای ویژه
 این هفته

میشل اوباما، همسر باراک اوباما، رئیس جمهوری 
آمریکا در گردهمایی حزب دموکرات در فیالدلفیا، 
در  جمهوریخواه  حزب  نامزد  ترامپ،  دونالد 
قرار  را مورد نکوهش  ریاست جمهوری  انتخابات 

داده و از هیالری کلینتون حمایت کرده است.
خانم اوباما در سخنرانی خود گفت: نفرت پراکنی 
نمایانگر  تلویزیون،  در  افراد شناخته شده  توسط 

روح و روان واقعی این کشور نیست.
فراوان  تحسین  با  سخنرانی اش  که  اوباما  خانم 
نکنید.  آنها  را همسطح  خود  افزود:  شده  رو به رو 
ما  شوند  سخیف تر  چه  هر  است:  این  ما  شعار 
سخنرانی  در  اوباما  میشل  می شویم.  بلندنظرتر 
نیاورد  ترامپ  آقای  از  نامی  بار  یک  حتی  خود 
اما بارها از سیاست ها و رویکرد این نامزد حزب 

جمهوریخواه انتقاد کرد.
می خواهند  اوباما  باراک  و  او  گفت  اوباما  خانم 
کار  این  که  شود  آمریکا  رئیس جمهوری  فردی 
را بلد باشد و آن را جدی بگیرد و این فرد تنها 

می تواند هیالری کلینتون باشد.
5 باری که میشل اوباما، نام دونالد ترامپ را نبرد 

اما منظورش واضح بود
وقتی فردی بی رحم است و مانند یک قلدر عمل 

می کند، خود را همسطح او نکنید
که  افرادی  به  خواستیم  )دخترانمان(  آنها  از  ما 
شهروندی و دین پدرشان را زیر سئوال برده اند، 

اعتنایی نکنند
آمریکا،  بگوید  به شما  ندهید  اجازه  به هیچ کس 

کشور بزرگی نیست

رو به رو  آن  با  رئیس جمهوری  یک  که  مسایلی 
منحصر  کلمه ای   ۱۴۰ توییت  یک  به  است، 

نمی شود
یک رئیس جمهوری مطلوب نمی تواند فرد پوست 
نازک یا کسی باشد که زبان تهاجمی داشته باشد

خاطر  به  گفت  خود  سخنرانی  در  اوباما  خانم 
کاندیدای حزب دموکرات، دختران من و پسران 
می تواند  زن  یک  که  می دانند  دخترانمان  و 

رئیس جمهوری آمریکا شود.
از  پس  آمریکا  رئیس جمهوری  اوباما،  باراک 
همسرش  از  توییتی  در  اوباما  میشل  سخنرانی 
اولی  بانوی  چنین  داشتن  به  گفت  و  کرد  تقدیر 
حزب  گردهمایی  روز  اولین  در  می بالد.  خود  به 
دموکرات، برنی سندرز نیز در سخنانی از هیالری 
که  شد  آن  خواهان  و  کرد  حمایت  کلینتون 
آقای  دهند.  رای  کلینتون  خانم  به  هوادارانش 
هیالری  که  کرد  تاکید  خود  سخنان  در  سندرز 
کلینتون باید رئیس جمهوری بعدی آمریکا شود، 
چون او برای مشکالت کشور، راه حل های واقعی 

دارد.
پیروزی  به  ترامپ  دونالد  اگر  افزود  برنی سندرز 
برسد، آزادی و همبستگی اجتماعی در کشور با 

تهدید رو به رو خواهند شد.
در حین سخنرانی آقای سندرز، هنگامی که نام 
هواداران  از  شماری  می شد،  برده  کلینتون  خانم 
روی  دیگری،  گروه  و  کردند  هو  سندرز  آقای 
دهان خود چسبی زدند که روی آن نوشته شده 

بود سکوت از روی اجبار.

میشل اوباما نفرت پراکنی 
دونالد ترامپ را محکوم کرد

در  القاعده  شبکه  اعضای  از حضور  ایران  دولت 
این کشور اظهار بی اطالعی کرده است.

در واکنش به اطالعیه وزارت خزانه داری )دارایی( 
ارشد  اعضای  از  تن  تحریم سه  مورد  در  آمریکا 
شبکه القاعده در ایران، بهرام قاسمی، سخنگو و 
رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت 
اسالمی  جمهوری  که  است  گفته  ایران  خارجه 
در خاک خود  افراد  این  از حضور  اطالعی  هیچ 
ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای قاسمی 
حضور  مورد  در  خبرنگاران  سئوال  به  پاسخ  در 
سه عضو شبکه القاعده در ایران گفته است که: 
راسخ  عزم  بر  همواره  اسالمی  جمهوری  دولت 

تاکید  تروریستی  گروه های  با  مقابله  جهت  خود 
ورزیده و در راستای تعهدات بین المللی مربوطه، 

اقدامات الزم را به عمل آورده است.
وی افزود: دولت آمریکا به جای کلی گویی باید 
با به اشتراک گذاشتن اطالعات دقیق، در عمل 
امکان مقابله هماهنگ بین المللی را با گروه های 
تروریستی فراهم آورد. وزارت خزانه داری آمریکا 
در اطالعیه ای که هفته گذشته منتشر شد گفت 
نام های  به  القاعده  ارشد  اعضای  از  نفر  سه  که 
و  بیومی  ابراهیم  محمد  خالدی،  العمری  محمد 

ابوبکر محمد قومین، در ایران سکونت دارند.
در این اطالعیه آمده است که این سه تن به نقل 

و انتقال پول و جابجایی عوامل شبکه القاعده در 
خاورمیانه مشغول هستند.  منطقه  و  آسیا  جنوب 
موسسات  و  شهروندان  افــراد،  این  تحریم  با 
با  معامله ای  هیچگونه  انجام  اجازه  آمریکایی 
توقیف  به  مجاز  آمریکا  دولت  و  ندارند  را  آنان 
دارایی های این سه نفر در خاک آن کشور است.

امروز  که  نفری  سه  از  یکی  می گوید  آمریکا 
زندانی  اعضای  کردن  آزاد  برای  شده اند  تحریم 

القاعده در ایران فعالیت هایی داشته است.
میان  زندانی  تبادل  از  سال گذشته گزارش هایی 
ایران و القاعده منتشر شد اما ایران این گزارش ها 

را بی اساس خواند.

وزارت خارجه ایران از حضور اعضای القاعده 
در این کشور اظهار بی اطالعی کرد
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آگهی استخدام
 یک آرایشگاه

 مردانه
 در محله مریلندز
 نیازمند به یک
 آرایشگر مرد

 میباشد
 لطفاً با سلیم تماس بگیرید
  0415 507 763
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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 

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

آلكس غریبي مشاور فارسي زبان در مزدا نورت پاراماتا 
ضمن راهنمایي شما درخرید  اتومبیل مناسب بطور نقد یا اقساط و لیز 
بهترین قیمت ممكن را به ایرانیان و فارسي زبانان گرامي ارائه میدهد.

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

 S
T.

93
9.

CO

PH: 02 9186 4429
فاینانس اتومبیل با بهترین بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

Ph:    03 9530 9750
Mob: 0401 280 808

   Specialised in:
Individual tax returns       
Company/partnership & trust tax returns     
Business Activity Statements       
Business Formation        

Dandenong خدمات حسابداری و مالیاتی در شهر ملبورن
با مدیریت احمد رضایی

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات کامل 
لطفاً با ما تماس بگیرید

 H.Q: Level 1,
 34 Atherton Road
  Oakleigh. Vic 3166

Dandenong: Level 1,Suite7
 148-Walker Street 
 Dandenong. Vic 3175

Point Cook: Suite 7
Unit-114/22-30

 Wallace Ave 
 Point Cook. Vic 3030

ملبورن

مالقات با وقت قبلی

خدمات حسابداری و مالیاتی
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انفجار در راهپیمایی اعتراضی قوم هزاره موسوم 
در  ژوئیه   ۲٣ شنبه  روز  در  روشنایی  جنبش  به 
کابل که منجر به قتل بیش از ٨۰ تن و زخمی 
شدن ۲٣۱ تن دیگر گردید، تا حدودی با خشونت 
های جاری در این کشور آشوب زده متفاوت بوده 
جهت  دولت  قبلی  تصمیم  در  تجدیدنظر  است. 
به  ترکمنستان  از  برق  انتقال  خط  مسیر  تغییر 
افغانستان که ابتدا قرار بود از راه بامیان  میدان 
از گردنه  به مسیر عبور  بعدا  وردک عبور کند و 
سالنگ تغییر یافت، از ماه ها قبل خشم و اعتراض 
قوم هزاره و ساکنان مناطق مرکزی از جمله اهالی 
بامیان را موجب شده است. در افغانستان از آنجا 
که تمامی عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
قومی  اختالفات  و  تاثیر گسست  فرهنگی تحت 
- مذهبی دور می زند هر اقدامی می تواند تنش 
برق  انتقال  مسیر  تغییر  بحث  تلقی شود.  آفرین 
نیز خارج از این قاعده نبوده است و هزاره ها و 
دیگر اقوام فارسی زبان از جمله تاجیک ها این 
تصمیم دولت مرکزی را در راستای رقابت های 
قومی نگاه کرده و آن را امتیازی به قوم پشتون 
جمهوری  رئیس  غنی  اشرف  محمد  طرف  از 
شفافیت  عدم  اند.  آورده  حساب  به  افغانستان 
اراده و تالش الزم جهت توجیه  سیاسی و نبود 
پیش  از  بیش  تصمیم،  تغییر  این  در  دولت  فنی 
البته  افزود.  روشنایی  جنبش  معترضان  بر خشم 
این اختالفات و نگاه قومی به امور فنی تنها به 
حواشی  و  نبوده  قومیتی  صرف  مطالبات  دلیل 
نیز  بر متن  تواند  دیگری هم دارد که بعضا می 
سنگینی کند. والیت بامیان در طول سال های 
اخیر یکی از مناطق محروم افغانستان بوده است 
که در طرح های کالن حکومتی بهره چندانی از 
طرح های بهسازی نبرده است و این مردم خود 
را در معرض یک تبعیض سیستماتیک از سوی 
دولت مرکزی کابل احساس می کنند. از طرف 
دیگر عدم وجود زیرساخت ها از جمله دسترسی 

در معرض  را  افغانستان  جامعه  تمام  که  برق  به 
موضوع  یک  به  است  داده  قرار  فشار  و  سختی 
سیاسی در مجادالت حول ساختار قدرت تعمیم 
می یابد چرا که مسیر انتقال برق در هر ناحیه و 
برای آن  امنیتی  تواند هم مصونیت  والیتی می 
والیت ایجاد کند و هم جایگاه چنین والیتی را 
نسبت به دیگر والیات همجوار در مرتبه باالتری 

جهت چانه زنی های بعدی قرار دهد. 
جنبش روشنایی در چنین فضایی امکان بروز و 
ظهور یافت و شاید اولین اعتراض سازمان یافته 
در  افغانستان  مردم  از  بخشی  دار  ادامه  و  مدنی 
بمب  و  گلوله  همواره  که  بود  پرآشوبی  محیط 
از  ماه  سه  از  بیش  زد.  می  را  آخر  و  اول  حرف 
شروع این اعتراضات می گذرد و نه تنها فروکش 
نکرده است که هربار با شدت بیشتری خود را به 

رخ دولت مرکزی می کشید. 
این جنش از همان اول تا روز شنبه که به خاک 
یک  چارچوب  در  همواره  شد  کشیده  خون  و 
می  ادامه  خود  حیات  به  آمیز  مسالمت  اعتراض 
جنگ  افغانستان  برای  موضوع  همین  که  داد 
زده یک نقطه عطف و مایه دردسر و مشروعیت 
انتحاری  حمله  یا  انفجار  بود.  غنی  دولت  زدایی 
آمیز که هنوز  تجمع مسالمت  این  به  ژوئیه   ۲٣
چگونگی آن مشخص نشده و حتی ادعای گروه 
داعش مبنی بر حمله انتحاری به آن مورد تردید 
است، گره یی بر گره های کور امنیتی افغانستان 
افزوده است. هر چند که از طرف دولت مرکزی 
قرار  ضمنی  تایید  مورد  حمله  بودن  انتحاری 
روشنایی  جنبش  مدنی  رهبران  اما  است  گرفته 
یا  پذیرش  که  کنند  می  تاکید  بمب  انفجار  بر 
تبعات  تواند  می  ادعاها  این  از  کدام  هر  اثبات 
متفاوتی را به همراه داشته باشد. سخنان اشرف 
غنی در خصوص تشکیل یک کمیسیون تحقیق 
داخل  اینکه مقصر چه  بر  مبنی  اظهارات وی  و 
مجازات  مورد  دولت  از  بیرون  یا  و  باشد  دولت 

قرار خواهند گرفت نیز بیشتر بر ابهامات افزوده 
این جنبش  ادعای رهبران  از طرف دیگر  است. 
اعتراضی مبنی بر بمب گذاری و تهدیدات قبلی 
جهت  هشدار  بر  مبنی  دولت  ارکان  جانب  از 
در  آن،  ادامه  صورت  در  اعتراضات  سرکوب 
صورت اثبات می تواند محاسبات جدیدی را وارد 
قضیه کند. اینکه بالفاصله داعش مسئولیت این 
عامل  سه  اعزام  بر  و  گرفت  عهده  به  را  اقدام 
با  نیز  کند  می  تاکید  جمعیت  میان  به  انتحاری 
نشان  مغایرت  حدودی  تا  عینی  شاهدان  ادعای 
که  کنندگان  تظاهر  ادعــای  این  و  دهد  می 
نیروهای امنیتی چند دقیقه قبل از انفجار محل را 
ترک کرده اند نیز بر ابهامات موجود می افزاید. از 
طرف دیگر عاملیت گروه طالبان نیز در این حمله 
منتفی بوده و سخنگوی طالبان ذبیح اهلل مجاهد 
ضمن محکوم کردن این حمله اعالن کرده است 
تعصبات  تفرقه،  ایجاد  برای  افغانستان  دشمنان 
کشور  این  مردم  میان  سمتی  و  مذهبی  قومی، 

دست به چنین کاری می زنند. 
که  باشد  می  مطرح  فرض  پیش  دو  اکنون  هم 
و  دولت  به سوی  اتهام  انگشت  مورد  دو  در هر 
نیروهای امنیتی نشانه رفته است. چنانچه ادعای 
بمب،  انفجار  بر  مبنی  روشنایی  جنبش  رهبران 
از  جنایت  صحنه  ترک  و  دولت  قبلی  تهدیدات 
شک  بودن  شود،  اثبات  امنیتی  نیروهای  سوی 
میان  در  را  تروریستی  حادثه  این  متهمین  باید 

ارکان دولت جستجو کرد. 
اگر ادعای داعش مبنی بر اعزام تروریست های 
اقدام  این  در  آنان  موفقیت  و  کابل  به  انتحاری 
اثبات شود نیز به دلیل مسئولیت دولت در تامین 
امنیت یک تظاهرات مسالمت آمیز باز هم دولت 
و  لیاقت  عدم  بر  مبنی  اتهامات  پاسخگوی  باید 
ورود  باشد.  امنیت  حفظ  ماموریت  در  کوتاهی 
داعش به عرصه امنیتی کابل در صورت صحت 
دولت  برای  بزرگ  خطر  زنگ  یک  آنان  ادعای 

شود  می  تلقی  افغانستان  ملی  امنیت  و  مرکزی 
را  ناتو  امر  تحت  خارجی  ائتالف  پای  حتی  که 
یک  امنیت  حفظ  برای  کارآیی  عدم  برای  نیز 
می  را  پایتخت  در  شده  ریزی  برنامه  تظاهرات 
تواند به چالش بکشد. طوالنی ترین جنگ تاریخ 
معاصر که تا به امروز یک عمر ۱۵ ساله را یدک 
می کشد و با حضور نیروهای نظامی بزرگترین 
ائتالف  یک  قالب  در  المللی  بین  های  هژمون 
آن  پایان  برای  اندازی  چشم  هیچ  هنوز  نظامی 
قابل تصور نیست، هشداری جدی برای رهبرانی 
است که تنها با محاسبه نیروی نظامی در نقشه 
را صادر می  جنگ های کالسیک فرمان حمله 
کنند و ثبات ملی، منطقه یی و بین المللی را به 

خطر می اندازند. 
هر  افغانستان  در  مزمن  ثباتی  بی  و  بحران 
در  و حتی  گیرد  به خود می  بزرگتری  ابعاد  روز 
گسترده  اختالفات  و  شکاف  نیز  سیاسی  عرصه 
محیط  بر  آنارشی  هژمونی  وضعیت  در  داخلی 
بین المللی زنگ خطری است که باید به گوش 
رهبران ملی و بین المللی برسد. هیوالی داعش 
ابزار  یا  که  بود  خواهد  برند  یک  تنها  امروز  هم 
بازی ژئوپلتیک بعضی هژمون های منطقه یی یا 
بین المللی است یا یک پدیده جنایت بار خواهد 
بقا  امکان  موجود  آنارشی  چارچوب  در  که  بود 
تا غرب  از شرق  و گسترش کمی و کیفی خود 
کرده  دیکته  المللی  بین  نوین  نظام  بر  را  جهان 
در  که  موجود  های  فرض  از  فرضی  هر  است. 
نظر گرفته شود جدا از اثبات سقوط امنیت جهانی 
تحت سیطره سیاست های جنگ طلبانه و دخالت 
در امور کشورهای دیگر، زنگ خطر و هشداری 
می باشد که نه تنها محیط های بی ثباتی چون 
افغانستان که کلیت جهان معاصر را تهدید کرده 
را جهت  المللی  بین  بزرگ  رهبران  مسئولیت  و 
از  بیشتر  در سیاست های شکست خورده  تغییر 

گذشته خواهد کرد.

این شط خون را سر باز ایستادن نیست 

کمال هادیانفر، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل 
توصیه  ایرانی  کاربران  به  )فتا(  ایران  اطالعات 

کرده از پیام رسان تلگرام ستفاده نکنند.
قوه  به  وابسته  خبرگزاری  میزان،  گزارش  به 
به  توجه  با  گفت  هادیانفر  آقای  ایران،  قضائیه 
هستند  ایران  از  خارج  تلگرام  سرورهای  اینکه 
غالبا اطالعات بارگذاری شده در این سرور توسط 
در  و  می گیرد  قرار  استفاده  سوء  مورد  بیگانگان 
اراده جدی در برخورد  ادمین اصلی تلگرام  واقع 

با پدیده جرم در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و 
برخی  هادیانفر  آقای  گفته  به  ندارد.  را  اخالقی 
مقدسات  به  توهین  از هتک حیثیت،  شهروندان 
نگرانی  ابراز  تلگرام  در  باری  و  بی بند  ترویج  و 
به  که  مجازی  فضای  عالی  شورای  کرده اند. 
پیش  چندی  شده،  تشکیل  ایران  رهبر  دستور 
کاربران  داده های  یا  که  کرد  تهدید  را  تلگرام 
در  یا  کند  منتقل  کشور  این  داخل  به  را  ایرانی 
ایران مسدود می شود. برخی فعاالن امنیت شبکه 

از  می گویند که درخواست نهایی حکومت ایران 
تلگرام این است که این شرکت دسترسی الزم را 
برای مقام های ایرانی فراهم کند تا هر وقت تقاضا 
کردند اطالعات هر کاربری را بخواهند دریافت 
امنیت  به  نسبت  شبکه  کارشناسان  برخی  کنند. 
تلگرام،  که  می گویند  و  داده اند  هشدار  تلگرام 
پیام های ارسالی را در مبدا و مقصد رمزگذاری 
نمی کند و در عوض، از سیستم رمزی خاص خود 
به  که  می کند  استفاده  پیامها  امنیت  حفظ  برای 

خوبی طراحی و پیاده سازی نشده است؛ به عالوه، 
نرم افزار تلگرام به صورت اوپن سورس یا متن باز 
دقیق  بررسی  امکان  کارشناسان  و  نشده   نوشته 

نقاط ضعف امنیتی آن را ندارند.
اجتماعی  شبکه هایی  بودن  فیلتر  به  توجه  با 
به  تلگرام  ایران،  در  توییتر  و  فیسبوک  مانند 
قرار  ایرانی  کاربران  استفاده  مورد  گسترده  طور 
می گیرد و تخمین زده می شود بیش از ۲۰میلیون 

نفر در ایران از این پیام رسان استفاده می کنند.

رئیس پلیس فتا: از تلگرام استفاده نکنید

وزیر نیروی ایران: تمدن و بقای ایرانی 
به دلیل شرایط آبی در معرض تهدید است

حمید چیت چیان، وزیر نیروی ایران هشدار داده 
ایرانی به دلیل شرایط  که حیات، تمدن و بقای 
آبی کشور در معرض تهدید است و گفته که تأمین 
آب برای شرب مردم به یکی از معضالت کشور 
پنجم  روز  چیان  چیت  آقای  است.  شده  تبدیل 
آب  اقتصاد  ملی  کنفرانس  در  ژوئیه(   ۲۶( مرداد 
سخنرانی کرده و گفته است که در حال حاضر در 

ایران بیش از ٨۶ درصد از منابع آب تجدیدپذیر 
استفاده می شود در حالی که استفاده باالی ۴۰ 
درصد از این منابع بر اساس استانداردهای جهانی 

به معنی قرارداشتن در وضعیت بحرانی است.
وزیر نیروی ایران گفت: علیرغم ساخت سدهای 
با  مردم  آب شرب  تأمین  برای  باز هم  مختلف، 
مشکل مواجه هستیم و در این شرایط، مجبور به 
انتقال آب شرب  برای  بزرگی  پروژه های  اجرای 

هستیم که هزینه های سنگینی دارد.
آقای چیت چیان گفته است که آب بعضی مناطق 

موادی مانند نیترات و فلزات سنگین دارد که قبل 
تصفیه  زیاد  های  هزینه  با صرف  باید  انتقال  از 
با فروش نفت ۱۱۰  او گفته: در حالی که  شود. 
دالری فاصله گرفته ایم، با کدام منابع می خواهیم 

پاسخگوی رفع این نیازها باشیم؟
میزان  ایــران،  نیروی  وزیر  گزارش  اساس  بر 
بارندگی در این کشور یک سوم متوسط جهانی 
است که این موضوع باعث شده میانگین درجه 
حرارت در ایران دو درجه افزایش یابد و میانگین 
تبخیر آب هم باال برود. کارشناسان محیط زیست 

بزرگی  بخش  دهند  می  هشدار  که  مدت هاست 
از جمعیت امروزی ایران، با خشکسالی و بحران 
حال  در  بحران  این  و  است  دست به گریبان  آب 
هایی  گزارش  اخیر  سالهای  در  است.  گسترش 
از درگیری در شهرهای مختلف ایران بر سر آب 
هفته  رویداد،  ترین  تازه  در  است.  شده  منتشر 
و  چهارمحال  استان  در  بلداجی  در شهر  گذشته 
بختیاری اعتراض به انتقال آب با دخالت پلیس 
به خشونت کشیده شد و دست کم یک نفر در 

جریان این خشونت ها کشته شد.

اردشیر زارعی قنواتی
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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

چهار كشور عربی بیانیه ای علیه ایران صادر كرده 
داخلی  امور  در  دخالت  به  خواسته اند  ایران  از  و 
مالکیت  همچنین  دهد.  پایان  عربی  كشورهای 
ایران  و  دانسته  امارات  آن  از  را  سه گانه  جزایر 
را متهم به اشغال این جزایر كرده اند. در حاشیه 
بیست و هفتمین اجالس سران اتحادیه عرب در 
سوی  از  بیانیه ای  موریتانی،  پایتخت  نواكشوت، 
متحده  امارات  سعودی،  عربستان  كشور  چهار 

عربی، بحرین و مصر علیه ایران صادر شد.
افزایش  به  خود  بیانیه  در  چهارگانه  كمیته  این 
بحران میان كشورهای عربی و ایران اشاره كرده 
و از جمهوری اسالمی خواسته به دخالت در امور 
از  دست  و  دهد  پایان  عربی  كشورهای  داخلی 
ابوموسی  و  كوچك  و  بزرگ  تنب  جزایر  اشغال 

كه متعلق به امارات متحده عربی است بردارد.
اتحادیه  دبیركل  یادشده،  كشور  چهار  بر  عالوه 
عرب نیز كه اهل مصر است این بیانیه را امضا 
كرده است. این كمیته چهارگانه در ژانویه سال 
جاری ۲٠۱۶ و به موجب قطعنامه ۸۸۷٩ اتحادیه 

كمیته همچنین  این  اعضای  تشکیل شد.  عرب 
اتحادیه  توسط  كه  كردند  بررسی  را  گزارشی 
عرب و سازمان نظارت بر اظهارات منفی مقامات 

ایرانی علیه كشورهای عربی تهیه شده بود.
كه  شــده  ــا  ادع چهارگانه  كمیته  بیانیه  در 
دخالت های ایران در امور داخلی كشورهای عربی 

مقامات  همچنین  و  شده  تشدید  به شدت  اخیرا 
ایرانی اظهارات تحریك كننده ای علیه كشورهای 
عربی بیان كرده اند. این كمیته بارها از تجاوزات 
ایران و دخالت های آن در امور كشورهای عربی 
را محکوم كرده است. كمیته  سخن گفته و آن 
از  دست  خواسته  تهران  از  همچنین  چهارگانه 
تروریست ها  از  حمایت  به  منجر  كه  اقداماتی 
از  نیز  و  بردارد  می شود  خرابکار  گروه های  و 
خودداری  پرخاشگرانه  و  تحریك آمیز  اظهارات 
كند. نویسندگان این بیانیه در پایان این پرسش را 
مطرح كرده اند كه آیا اساسا ایران خواهان بهبود 
روابطش با كشورهای عربی هست یا نه، در حالی 
كه شواهد بسیاری از دخالت این كشور در امور 
دخالت  مثل  دارد  وجود  عربی  داخلی كشورهای 

ایران در بحران های بحرین، یمن و سوریه.
كمیته چهارگانه كشورهای عربی همچنین یك 
تنب  سه گانه  جزایر  بر  ایران  مالکیت  دیگر  بار 
بزرگ و كوچك و ابوموسی را زیر سوال برده و 
آن را اشغال این جزایر توسط ایران خوانده است.

چهار کشور عربی ایران را متهم به اشغال جزایر سه گانه کردند

با مراجعه به سایت خبری پرشین هرالد کلیه فارسی زبانان میتوانند روزانه در جریان آخرین رویدادهای خبری 
در ایران افغانستان و سراسر جهان قرار بگیرند
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هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیك پارسیان را نیز در این سایت
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شركت خودروسازی پژو-سیتروئن روز پنجشنبه 
گفت كه یك توافق مقدماتی به ارزش بیش از 
۳٠٠ میلیون یورو برای ایجاد یك پروژه مشترک 
ایران  اتومبیل های سیتروئن در  تولید و فروش 

امضا كرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این توافق پس از 
این  قرارداد ۴٠٠ میلیون دالری ماه پیش میان 
تولید ساالنه ۲٠٠  برای  ایران خودرو  با  شركت 

هزار پژو از ۲٠۱۸ به بعد صورت می گیرد.

پژو- فرانسوی،  شركت  این  بیانیه  براساس 
ادامه  در  دارند  قصد  ایران  سایپای  و  سیتروئن 
مشترک  پروژه  این  نهایی  قرارداد  جاری  سال 
است  درصد   ۵٠ آن  در  آنها  كدام  هر  سهم  كه 

را امضا كنند. 
هدف قرارداد عرضه خودرو از سال ۲٠۱۸ پس از 

تولید در كارخانه ای در كاشان خواهد بود.
كه  سیتروئن  مدل  سه  كه  گفت  پژو-سیتروئن 
برای بازار ایران طراحی شده ساخته خواهد شد. 

هدف تولید ساالنه ۱۵٠ هزار اتومبیل ظرف پنج 
سال است. به گزارش خبرگزاری فرانسه كارلوس 
تاوارس مدیركل این شركت در بیانیه ای گفت:  
مشتری  به  مدرن  خودروهایی  ارائه  ما  هدف 
استانداردهای  باالترین  از  كه  هستیم  ایرانی 

آسایش، ایمنی و فناوری بهره مند است.
پژو-سیتروئن اولین شركت خودروسازی اروپایی 
ایران  هسته ای  تحریم های  رفع  از  بعد  كه  بود 
مشترک  قراردادی  كشور  این  به  بازگشت  برای 

یورو  میلیون   ۴٠٠ ارزش  به  خودرو  ایران  با 
امضا كرد. پیش از وضع تحریم های اتمی علیه 
ایران این شركت در كنار رنو یکی از فعال ترین 

خودروسازان حاضر در ایران بود.
تولید خودرو در ایران از ۱.۶۵ میلیون دستگاه در 
سال ۲٠۱۱ به ۷۴٠ هزار دستگاه در سال ۲٠۱۳ 
می  بینی  پیش  پژو-سیتروئن  اما  یافت  كاهش 
میلیون  دو  از   ۲٠۲۲ سال  تا  رقم  این  كه  كند 

خواهد گذشت.

شرکت فرانسوی و سایپا برای تولید سیتروئن تفاهم نامه امضا کردند

مقام های كوزوو روز دوشنبه گفتند كه یك مرد 
ایرانی را به پولشویی و تامین مالی تروریسم از 

طریق یك گروه امدادرسانی متهم كرده اند.
و ۲٠۱۵  های ۲٠۱۴  بین سال  او  آنها  گفته  به 
مبلغ ٩٠٠ هزار یورو پول نقد دریافت كرده بود 
بدون آنکه آن را اعالم كند. دادستانی كوزوو از 

دادگاه خواسته است این فرد را اخراج كند.

های  رسانه  اما  نبردند  نام  فرد  این  از  ها  مقام 
مدیر  او  كه  نوشتند  ها  مقام  از  نقل  به  محلی 
سازمان غیردولتی قرآنی است و بر فعالیت چهار 

سازمان مظنون به ارتباط با ایران نظارت دارد.
او،  مخفف  اسم  كه  فرد  این  دادستانی  گفته  به 
هزار  صدها  مقصد  و  منبع  شده  معرفی  ح .آ.ب، 

یورو را فاش نکرده بود.

در این بیانیه آمده است كه برداشت ها از حساب 
بانکی این گروه خیلی بزرگتر از درآمد آن از محل 
كمك های اهدایی است و متهم در مورد منبع 

پول ها دروغ گفته است.
در  گروه  پنج  های  فعالیت  كه  گفتند  ها  مقام 

نتیجه تحقیقات معلق شده است.
روزنامه اكسپرس كوزوو به نقل از مقام ها نوشت 

احساسات  به  غیردولتی  های  سازمان  این  كه 
ضدغربی و ضدیهودی دامن می زدند.

براساس ارقام رسمی حدود ۳٠٠ شهروند كوزوو 
از سال ۲٠۱۴ به سازمان های جهادی در سوریه 

و عراق ملحق شده اند.

کوزوو یک ایرانی را به تامین مالی تروریسم متهم کرد

شماری  كه  می گویند  مختلف  خبری  منابع 
در  ایران  در  اپل  محصوالت  فروش  مراكز  از 
پلمب  قاچاق،  كاالی  فروش  با  مبارزه  چارچوب 

شده اند.
كم  دست  گفته اند  بی بی سی  به  عینی  شاهدان 
چارسو  خرید  مركز  دو  در  بزرگ  فروشگاه  چهار 
بسته  دیگر  مغازه  چند  به همراه  موبایل،  بازار  و 
شده اند. گفته شده كه همه این فروشگاه ها به دو 

شركت وابسته بوده اند.
ماه  مرداد  اول  از  كه  شد  اعالم  این  از  پیش 
گوشی های موبایل در ایران باید برای فروش در 

قالب طرحی )رجیستری( ثبت شده باشند.
عباس نخعی، مدیركل دفتر مبارزه با قاچاق كاال، 
تصمیم  ایرانی  مقام های  گفت  پیش  روز  چند 

گوشی های  معامله  اجــازه  تنها  كه  گرفته اند 
موبایلی را بدهند كه در ایران نمایندگی دارند.

بازار  از  بزرگی  قاچاق بخش  موبایل  گوشی های 
تشکیل  را  ایــران  در  الکترونیك  محصوالت 
می دهند و مقام های ایرانی مستمرا برای مقابله با 

این مساله تالش كرده اند.
نمایندگی  اپل  اگر  كه  بود  گفته  نخعی  عباس 
از  محصوالتش  نکند  ثبت  ایــران  در  رسمی 

فروشگاه ها جمع آوری خواهند شد.
چندین  اما  ندارد  ایران  در  نمایندگی رسمی  اپل 
ایران  در  اپل  تجاری  نشان  با  بزرگ  فروشگاه 
فعالیت می كنند. به دنبال توافق هسته ای ایران و 
اپل  از مذاكرات  قدرت های جهانی گزارش هایی 

برای ورود رسمی به بازار ایران منتشر شد.

چند مرکز فروش اپل در ایران پلمب شدند

نورماندی  در  كلیسایی  در  نفر  پنج  گروگانگیری 
رسید.  پایان  به  حمله  عوامل  شدن  كشته  با 
یك  و  بودند  مجهز  سرد  سالح  به  مهاجمان 
كشیش ۸۴ ساله را به قتل رساندند. یکی دیگر 
از گروگان ها به سختی مجروح شده است. صبح 
اتین  ژوئیه/۵ مرداد( كلیسای سن  سه شنبه )۲۶ 
دو روری در نورماندی، صحنه گروگانگیری شد. 

كلیسا  در  را  نفر  پنج  چاقو،  به  مسلح  مهاجم  دو 
گروگان گرفتند. در عملیات پلیس، عامالن حمله 
هنگام  گروگانگیر  دو  به  پلیس  شده اند.  كشته 

خروج از كلیسا تیراندازی كرد.
یك  گروگان ها  نوشت،  فرانسه  خبرگزاری 
انگیزه  بودند.  نمازگزار  دو  و  راهبه  دو  كشیش، 

مهاجمان روشن نیست.

كازنوو،  برنار  و  جمهوری  رئیس  اوالند،  فرانسوا 
وزیر كشور فرانسه، بالفاصله پس از شنیدن این 

حمله به محل حادثه رفته اند.
را  این حمله  فرانسه،  والس، نخست وزیر  مانوئل 

بربرمنشانه توصیف كرده است.
دادستان فرانسه گفت، بررسی این اقدام به تیم 
شده  سپرده  دادگستری  وزارت  تروریستی  ضد 

است. پاپ فرانسیس، رهبر كاتولیك های جهان 
این حمله را محکوم كرد و آن را خشونتی پوچ 
خواند. فدریکو لمباردی، سخنگوی واتیکان گفت 
امری  عبادتگاه  در  خونریزی  و  گروگان گیری 
ددمنشانه است. این گروگان گیری در حالی روی 
داده كه فرانسه به خاطر حمله اخیر در نیس در 

باالترین وضعیت آماده باش امنیتی قرار دارد.

گروگان گیری در نورماندی با کشته شدن مهاجمان پایان گرفت

انفجار بمبی در روز شنبه گذشته در مسیر راه آهن 
میان ایران و تركیه، تردد قطار میان دو كشور را 
متوقف كرده است. اطالعاتی كه مقامات مسئول 
و  ضد  داده اند،  انفجار  محل  و  قطار  نوع  درباره 
با  مبارزه  و  مرزی  امور  مدیركل  است.  نقیض 
قاچاق وزارت كشور ایران عصر دوشنبه )۴ مرداد 
/ ۲۵ ژوئیه( از توقف رفت و آمد قطارها در مسیر 

راه آهن استان وان تركیه به ایران خبر داد.
ایرنا گفت كه روز  به خبرگزاری  آقابابایی  مجید 
باری  قطار  یك  حركت  مرداد(   ۲( گذشته  شنبه 
بار و در حال حركت به سمت  تركیه كه حامل 
متوقف  ایران  مرز  كیلومتری   ۱٠ در  بوده  ایران 
بمب دستی  انفجار یك  او،  گفته  به  است.  شده 
)ریموت( در این مسیر باعث آسیب به لوكوموتیو 
آهن  راه  خط  كیلومتر   ۱٠ حدود  شدن  قطع  و 

تركیه و توقف حركت قطار شده است.
مناطقی  از  تركیه  وان  استان  كه  گفت  آقابابایی 
آن  در  تركیه  دولت  مخالف  گروه های  كه  است 
در  دستی  بمب  این  كارگذاری  و  هستند  فعال 
اپوزیسیون  گروه های  درگیری های  با  ارتباط 

تركیه با دولت این كشور بوده است.
خط  هنوز  تركیه  دولت  آقابابایی  مجید  گفته  به 
ترمیم  را  كوی  كاپی  رازی   مرز  در  آهن  راه 
مسیر  این  از  مروری  و  عبور  نتیجه  در  و  نکرده 
نمی تواند صورت گیرد. صادق سکری، مدیركل 
ایران،  اسالمی  راه آهن جمهوری  عمومی  روابط 
 ۱۵٠ در  انفجار  كه  گفت  ایرنا  خبرگزاری  به 
كیلومتری داخل مرزهای تركیه رخ داده و قطار 

باری كه بر اثر انفجار در مسیر خط آهن ارزروم 
از خط خارج شده ایرانی نبوده است.

این در حالی است كه پیش از آن در همان روز 
جمهوری  سركنسول  قاسمی،  حسین  دوشنبه 
به  استناد  با  تركیه،  ارزروم  در  ایران  اسالمی 
كه  بود  گفته  ایرنا  به  تركیه  ژاندارمری  گزارش 
شنبه گذشته لوكوموتیو یك قطار باری ایرانی بر 
اثر انفجار در ایستگاه سرای در ۳٠ كیلومتری مرز 

ایران آسیب دیده است.
او گفت كه انفجار آسیب جانی در پی نداشته و 
سطحی  طور  به  تركیه  ریل بانان  از  تن  دو  تنها 
زخمی شده اند. او افزود كه به بار این قطار ایرانی 
هم  بوده  ام.دی.اف  و  توتون  آهن،  شامل  كه 

آسیب نرسیده است.
استانداری وان تركیه نیز روز دوشنبه اعالم كرد 
انفجار در شهر  اثر  بر  باری وان-ایران  كه قطار 
دیده  آسیب  وان  استان  توابع  از  سارای  مرزی 
كردستان  كارگران  حزب  استانداری  این  است. 

)پ ک ک( را عامل انفجار خواند.

ناامن سازی راه ایران و ترکیه
مسافربری  قطارهای  فعالیت  گذشته  سال  از 
میان  درگیری ها  افزایش  با  تركیه  و  ایران  میان 
گروه های شبه نظامی كرد و دولت تركیه متوقف 
شده، اما رفت و آمد قطارهای باری ادامه داشته 

است.
وزارت  قاچاق  با  مبارزه  و  مرزی  امور  مدیركل 
به  كرد  اشاره  ایرنا  با  مصاحبه  در  ایران  كشور 

كامیون های  ترانزیت  خطوط  جاده های  اینکه 
ایرانی نیز در مسیر ریل خط راه آهن یاد شده قرار 
كامیون های  كاروان  به  دارد. سال گذشته حمله 
كه  شد  باعث  تركیه  خاک  در  ایران  ترانزیتی 
دولت تركیه مرز خود را ببندد و گذرگاه بازرگان 
به حالت نیمه تعطیل درآید. این نخستین بار نبود 
تركیه  خاک  داخل  در  ایرانی  كامیون های  كه 

هدف حمله قرار می گرفتند.
و  اتوبوس ها  مورد  چند  در  همچنین  پیش  سال 
قطارهای مسافربری ایرانی به تركیه هدف حمله 
قرار گرفتند و یك بار نیز خط لوله گاز ایران به 
تركیه منفجر شد. این حمله ها نتیجه دور تازه ای 
از درگیری ها میان دولت تركیه و حزب كارگران 

كردستان بود.

در  تروریستی  عملیات  افزایش  تاثیر 
ترکیه

دولت تركیه در سال گذشته تنها با عملیات نظامی 
اپوزیسیون شبه نظامی پ ک ک روبرو نبود، بلکه 
بارها شاهد ترور در شهرهای بزرگ و توریستی 
در  تروریستی  تهدیدهای  كه  ترسی  بود.  خود 
میان دوستداران گردشگری در جهان ایجاد كرد، 
باعث شد كه بسیاری از كشورها از جمله ایران 
در مقاطعی از شهروندان خود بخواهند كه از سفر 

به این كشور بپرهیزند.
هم اكنون نیز در پی شکست كودتا در تركیه و 
این  در  ماه  سه  برای  فوق العاده  وضعیت  اعالم 
تاكید  خود  شهروندان  به  دیگر  بار  ایران  كشور 

درصد   ۱٠ حدود  نکنند.  سفر  تركیه  به  می كند 
توریسم  صنعت  را  تركیه  ملی  ناخالص  تولید 
تشکیل می دهد و حدود دو میلیون نفر نیروی كار 
تركیه )۸ درصد( در این رشته مشغول به كارند، 
در نتیجه كاهش شمار گردشگران به اقتصاد این 

كشور آسیب وارد می آورد.
سال  در  تركیه  در  ایرانی  توریست های  شمار 
تركیه  درون  به  سوریه  بحران  هنوز  كه   ۲٠۱۳
این  در  تروریستی  اقدامات  و  بود  نکرده  سرایت 
و  میلیون  دو  به  بود  نیافته  گسترش  نیز  كشور 
دویست هزار نفر رسید. اما در سال گذشته ۲٠۱۵ 
پ ک ک  و  تركیه  دولت  میان  درگیری های  كه 
از سر گرفته شد و اقدامات تروریستی گروه های 
گروه های  و  )داعش(  اسالمی  دولت  به  وابسته 
گردشگران  شمار  یافت،  افزایش  دیگر  افراطی 
ایرانی در تركیه نیز كاهش یافت و به یك میلیون 

و یك صدهزار نفر رسید.
از  ایران  در  تركیه  سفیر  مرداد(   ۴( دوشنبه  روز 
زودتر  چه  هر  كه  خواست  اسالمی  جمهوری 
مسافرتی  آژانس های  خدمات  ارائه  ممنوعیت 
ایران برای سفر به تركیه را لغو كند. انتشار خبر 
راجع به آسیب به قطاری در مسیر راه آهن ایران 
و تركیه بخصوص اگر این قطار ایرانی بوده باشد 
هم  تا  دهد  دست  به  دلیلی  دیگر  بار  می تواند 
را محدود  به تركیه  ایرانیان  ایرانی سفر  مقامات 
كنند و هم گردشگران ایرانی برنامه های احتمالی 
دیگر  بار  را  كشور  این  به  مسافرت  برای  خود 

بررسی كنند.

رفت و آمد قطار میان ایران و ترکیه متوقف شد

شهر  در  دانشگاهی  بیمارستان  یك  در  بیماری 
و  كرد  زخمی  بشدت  گلوله  با  را  پزشکی  برلین 
بعد خود را كشت. پزشك مذكور در اثر جراحت 

درگذشت.
پلیس آلمان این حادثه را تأیید و اعالم كرده كه 
مطلقا هیچ نشانه ای از تروریستی بودن این حمله 
در دست نیست، اما هنوز جزئیات بیشتری در این 

باره منتشر نکرده است.
در هفته گذشته چند حمله در آلمان باعث كشته 
شدن عده ای و ایجاد جو وحشت و نگرانی در این 

كشور شده است.
سه شنبه گذشته یك پناهجوی ۱۷ ساله افغان در 
ایستگاه قطار ورزبورگ در جنوب آلمان، با تبر و 
چاقو به مسافران حمله كرد و چهار هنگ كنگی را 

زخمی كرد. پلیس، مهاجم را در حین فرار كشت.
سه روز بعد دیوید علی سنبلی جوان ۱۸ ساله ای 
آلمانی-ایرانی در یك مركز خرید در شهر مونیخ 
بعد  و  كشت  گلوله  ضرب  به  را  نفر  ده  آلمان 

خودكشی كرد.
در  ساله   ۲۱ سوری  پناهجوی  یك  بعد  روز  دو 
با قمه یك زن  آلمان  شهر روتلینگن در جنوب 

را كشت و دو نفر دیگر را زخمی كرد. پلیس این 
فرد را دستگیر كرد.

ساله سوری،   ۲۷ پناهجوی  یك  روز  آن  فردای 
نزدیکی  در  آنسباخ  در  بمبی  كردن  منفجر  با 
نورنبرگ خود را كشت و ۱۲ نفر را زخمی كرد. 

داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

بیماری در آلمان یک پزشک را کشت و خودکشی کرد
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درباره  پرسش  طرح  به  ترکیه  اخیر  حــوادث 
سالمت دموکراسی در این کشور انجامیده است. 
جهان  در  پیشرو  الگوهای  از  ترکیه  دموکراسی 
نمونه های  کنار  در  و  می رفت  شمار  به  اسالم 
عنوان  به  تونس  و  مالزی  چون  دیگری  اندک 
در  پیروی  قابل  و  منطقه  مترقی  نمونه های 
کشورهای دیگر آن یاد می شد. این ادعا اکنون 
گفته  پیش  الگوی  سه  از  یک  هر  خصوص  در 

بسیار دشوار به نظر می رسد.
ترکیه از سالها پیش به تدریج به سمت محدود 
کردن آزادیهای عمومی، بستن یا محدود کردن 
رسانه های اجتماعی و ایجاد شکاف اجتماعی بین 
علویان  و  کردها  جمله  از  کشور  مختلف  اقوام 
مانند  آن،  از  پس  حوادث  و  کودتا  بود.  گراییده 
نفر  هزار  اخراج شصت  نفر،  هزار  ده  دستگیری 
و بستن صدها مدرسه و کشیده شدن اختالفات 
اجتماعی به خشونتهای خیابانی به تشدید بیشتر 
این جریان انجامیده و وضعیت دموکراسی را در 
کشور وخیمتر کرده است. دو نمونه دیگر نیز هر 
چند به وخامت ترکیه به نظر نمی رسند، اما روند 
اثرپذیری  با  مالزی  ندارند.  خوشبینانه ای  چندان 
از جریان تندروی جاری در عموم جهان اسالم، 
غیر  کشور  در   ۲۰۱۱ سال  در  را  تشیع  مذهب 
روزافزونی  اعالم کرده و محدودیت های  قانونی 
علیه پیروان این مذهب از جمله دستگیری افراد 
و بستن محالت تجاری را در پیش گرفته است. 
حزب  ترقی خواهانه  نگرش  رغم  علی  تونس 
اسالم گرای النهضه، فرهنگ دموکراتیک عمیقی 
را در ساختار اجتماعی اش ندارد. از این رو تونس 
در باالترین مرتبه کشورهای دارای عضو فعال در 

گروه داعش به شمار می رود.
دالیل این مشکل را باید در طرز تلقی و ممارست 
دموکراسی در فرهنگ عمومی جوامع این کشورها 
جستجو کرد. از یک سو هنوز دموکراسی به روند 
مورد توافق عمومی در این کشورها تبدیل نشده 
نظام سیاسی  که  این موضوع  اصل  هنوز  است. 
اختالفات  و  شود  اداره  دموکراسی  مبنای  بر 
اجتماعی بر مبنای آن سامان یابند، مورد پذیرش 
همگانی در منطقه نیست. هنوز بحث مشروعیت 
دموکراسی در منطقه مورد بحث و اختالف نظر 
غالبا  نیز  دموکراسی  هوارداران  به عالوه،  است. 
و تحکیم رأی  انتخابات  اجرای  به صرف  را  آن 
اکثریت فرو می کاهند. این طرز تلقی حداقلی از 

سیاسی  مشروعیت  ایجاد  به  تنها  نه  دموکراسی 
نمی انجامد،  شهروندان  عمومی  رضایت  پایه  بر 
تنش های  و  اجتماعی  شکاف  ایجاد  سبب  بلکه 
نظام های  رسیدن  قدرت  به  گاه  و  فرقه گرایانه 

فاشیستی می شود.
اداره  و  اجتماعی  تعامل  فرهنگ  دموکراسی، 
اختالفات عمومی به شیوه مسالمت آمیز و همراه 
رقابت  فرهنگ  نه  است؛  عمومی  پذیرش  با 
یا  گروه  زدن  کنار  برای  تالش  و  ستیزه جویانه 
ایجاد  شیوه  دموکراسی،  جامعه.  از  گروه هایی 
توازن بین هویتهای ُخرد دینی و قومی با منافع 
اجتماعی  مختلف  گروه های  است.  کالن  ملی 
مشترک  تفاهمات  به  دموکراتیک  روند  یک  در 
این  از  می یابند.  دست  سیاسی  نظام  اداره  در 
منطقی  تالزمی  سکوالریسم  و  دموکراسی  رو، 
الجرم  دموکراسی  ممارست  دارند.  یکدیگر  با 
دینی  و  قومی  عالیق  جدایی  پذیرش  مستلزم 
جامعه  سیاسی  نظام  بر  حاکم  سیاست های  از 
فضای  به  سکوالریسم  بدون  دموکراسی  است. 
رقابتهای قومی و دینی منجر شده  از  متشنجی 
از  می شود.  فروکاست  انتخابات  خصوص  به  و 
این رو به دشواری می توان از وجود دموکراسی 
با  چه  آن  کرد.  یاد  بدون سکوالریسم  مستقری 
چون  عناوینی  با  اسالمی  دموکراسی  عنوان 
نوعی  از  می شود،  یاد  آن  از  دینی  مردم ساالری 
تحقق  موانع  و  بوده  برخوردار  مفهومی  تناقض 
ماهوی دارد )ماهیت آن به جهت تناقض قابلیت 
که  نیست  این  تناقض،  از  منظور  ندارد(.  تحقق 
دموکراسی  مخالف  دیگری  دین  هر  یا  اسالم 
خاستگاه  از  که  است  آن  منظور  بلکه  است. 
باورهای دینی )و هم چنان قومی( نمی توان به 
تفاهم مشترک با دیگر شهروندان که از خاستگاه 
سیاسی  مشارکت  به  دیگری  دینی  باورهای 
آمده اند، دست یافت. مقدمه و شرط الزم تفاهم 
مشترک آن است که دیدگاه های شخصی دینی 
و قومی به کنار گذاشته شود و دستیابی به منفعت 
مشترک برای من و دیگری )از دیانت و قومیت 
این  دیگر،  عبارت  به  گیرد.  قرار  نظر  مد  دیگر( 
پرسش اساسی فراروی افراد در یک دموکراسی 
سطح  می توان  چگونه  که  دارد  قرار  سکوالر 
زندگی فردی و اجتماعی خوبی را در کنار دیگر 
شهروندان فارغ از زمینه های دینی و قومی آنها 

برقرار ساخت؟

زمینه  نمی توانند  دلیل  دو  به  دینی  باورهای 
این  که  آن  نخست  کنند.  برقرار  را  تفاهم  این 
هستند.  متفاوت  دیگر  فرد  به  فردی  از  باورها 
مذاهب  و  دین  پیروان  بین  در  حتی  باورها  این 
واحد نیز مشترک نیستند. اگر بنا باشد از خاستگاه 
از  پرسش  این  برسیم،  توافق  به  دینی  باورهای 
آغاز مطرح خواهد شد که فهم این مذهب یا آن 
مذهب مبنا قرار گیرد و یا فهم این مرجع تقلید 
این  که  آن  دوم  گیرد.  قرار  مبنا  دیگری  آن  یا 
سختی  به  ایدئولوژیکشان  طبع  جهت  به  باورها 
امکان دادوستد درباره آنها وجود دارد. برای مثال، 
پرداخت  شیوه  و  مقدار  در  توافق  ایجاد  امکان 
اما چگونه می توان به توافق  مالیات وجود دارد؛ 
ممکن  توافق  تنها  رسید.  نماز  خواندن  شیوه  در 
در این خصوص آن است که تو به شیوه دلخواه 
خود و من به شیوه دلخواه خودم نماز به جا آورم. 
افزون بر آن که اساسا چه نیازی به توافق در این 
حوزه از زندگی افراد  فرای از توافق عام بر آزادی 

ممارستهای دینی مختلف  وجود دارد؟!
مشکالت  از  یکی  به  می توان  سیاق  این  در 
یافت.  دست  خاورمیانه  دموکراسی های  جدی 
فرهنگی  فضای  در  غالبا  دموکراسی ها  این 
نمونه هایی  چند  هر  نگرفته اند.  شکل  سکوالر 
مصر  ترکیه،  ایــران،  در  سکوالر  نظام های  از 
اما  داشته اند،  وجود  منطقه  کشورهای  دیگر  و 
نظام  از  به سطوحی  آنها  در  سطح سکوالریسم 
عمومی  فرهنگی  به  و  می شد  محدود  سیاسی 
نشده  تبدیل  شهروندان  سیاسی  ممارست  در 
است. چارلز تایلر در کتاب یک عصر سکوالر به 
روشنی بین سه الیه مختلف سکوالریسم تفاوت 
عرصه  در  می تواند  سکوالریسم  می شود.  قایل 
سازمان های  در  آن  از  فراتر  یا  سیاسی  نظام 
اجتماعی جامعه، مانند: مدارس و بازارها و غیره، 
افراد  زندگی  سبک  در  آنها  همه  از  باالتر  یا  و 
تحقق یابد. سکوالریسم در سطح سبک زندگی 
مبادی  یا  با خدا  افراد  رابطه  به خصوصی شدن 
معنوی دیگرشان می انجامد. این رابطه در حوزه 
محدود  شهروندان  فردی  زندگی  از  مشخصی 
شده و نه تنها در عرصه ممارست سیاسی حضور 
حضور  نیز  فردی  ممارست های  در  بلکه  ندارد، 
حداقلی دارد. سکوالریسم در این سطح به یک 
بستر  و  شده  تبدیل  جامعه  در  عمومی  فرهنگ 
اجتماعی  مختلف  گروه های  فعالیت  مشترک 

فراهم  را  مختلف  قومی  و  دینی  زمینه های  از 
می آورد. این در حالی است که سکوالریسم های 
منطقه به خصوص نظام سیاسی محدود شده که 
غالبا از طریق فشار بر جامعه تحمیل شده اند. در 
این نظام ها سکوالریسم نه تنها در سطح فردی 
و سازمان های اجتماعی تحقق کافی نیافته است، 
بلکه حتی در سطح نظام سیاسی نیز فراگیر نبوده 
نظامها  این  حقوقی  قوانین  مثال،  برای  است. 
دینی  قوانین  و  مدنی  قوانین  از  آمیخته ای  غالبا 
تبعیض علیه  بوده و حاوی  از گذشته  باقی مانده 
بود.  قومی  و  دینی  اقلیت های  از  متنوعی  طیف 
از این رو، به محض برداشته شدن فشار از باال، 
بیشتر  تحکیم  سوی  به  اجتماعی  جریان های 
ساختار  و  گراییده  سیاسی  نظام  در  دین  نقش 
سکوالر نظام را تضعیف کرده، یا از بین می برند. 
به  تحول  این  بارز  نمونه های  از  مصر  و  ترکیه 

شمار می روند.
تحقق  بدون  پایدار  دموکراسی  که  آن  نتیجه 
سکوالریسم ممکن نیست و سکوالریسم بدون 
تبدیل به یک فرهنگ عمومی و تبدیل به سبک 
زندگی رایج مردم یک جامعه، محقق نمی شود. 
نگرش های دینی تنها از یک زاویه می توانند به 
پذیرش  آن  و  رسانند  یاری  دموکراسی  تحکیم 
عقب نشینی از ساحت عمومی به زندگی فردی و 
ترویج سبک زندگی سکوالر در ممارست سیاسی 

است.
عبداهلل نعیم از این زاویه به ارائه قرائتی از اسالم 
می پردازد که نه تنها معارض سکوالریسم نیست، 
به  دعوت  خاستگاه  می کند.  دعوت  آن  به  بلکه 
ایمان  که  است  آن  قرائت  این  در  سکوالریسم 
حقیقی بدون آزادی از تحمیل آن ممکن نیست 
و آزادی از تحمیل آن مقتضی ممارست سیاسی 
سکوالر در حوزه عمومی است. هر چند مدل این 
فرهنگی  شرایط  تبع  به  می تواند  سکوالر  نظام 
قائالن  نگاه  بر خالف  باشد.  متفاوت  جامعه  هر 
امکان  سکوالریسم،  و  اسالم  ذاتی  تعارض  به 
برآمدن نسخه ای سکوالر از بین قرائتهای متنوع 
دین اسالم وجود دارد. هم اکنون نگرش صوفیانه 
به جهت تمرکز آن بر دین معنوی در برابر دین 
محدود  جهت  به  سنتی  تشیع  نیز  و  اجتماعی 
کردن نقش دین در عصر غیبت امامان معصوم، 
سکوالریسم  برای  را  رشدی  قابل  زمینه های 

فراهم آورده اند.

چالش دینداری و دموکراسی در خاورمیانه
علی معموری

Aust Aria پخش از
Ph: 02 9645 6003

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

جمهوری خواه   احزاب  گردهمایی های  برگزاری 
ریاست جمهوری  انتخابات  از  پیش  دموکرات   و 
آمریکا معموال فرصتی است برای نمایش و ترویج 
وحدت حزبی. در گردهمایی حزب جمهوریخواه، 
دونالد  نامزدی  از  نشد  حاضر  کروز  تد  سناتور 
ترامپ حمایت کند و برای همین هو شد و مورد 
انتقاد همگان قرار گرفت. ولی آقای کروز به هیچ 
عنوان تنها عضو حزب جمهوری خواه نیست که 
زیر  در  ندارد.  را  ترامپ  آقای  از  حمایت  قصد 
به جمهوری خواهان سرشناسی  می کنیم  نگاهی 

که حاضر به پیروی از مشی حزب نیستند.
شد  مشخص  وقتی   - کروز  تد  سناتور 
کسب  پیشین  داوطلب  کــروز،  تد  سناتور  که 
در  ندارد  قصد  جمهوری خواه،  حزب  نامزدی 
ملی  مجمع  در  خود  طوالنی  سخنرانی  پایان 
جمهوری خواهان از آقای ترامپ حمایت کند، از 

طرف حضار هو شد.
خیانت  به  را  کروز  آقای  ترامپ  دونالد  حامیان 
خالف  بر  او  که  شدند  مدعی  و  کردند،  متهم 
تعهدی که در ماه سپتامبر داده بود تا از فرد پیروز 

در انتخابات مقدماتی حمایت کند عمل کرده.

تعهد  این  اولیه  هدف  که  است  این  جالب 
در  ترامپ  آقای  مستقل  شرکت  از  جلوگیری 
انتخابات ریاست جمهوری در صورت نرسیدن به 
مقام نامزدی حزب بود. آقای ترامپ در آن زمان 

گفته بود که شاید چنین کاری بکند.
از  سرشار  که  نامزد  انتخاب  فرایند  این  در 
حمله های شخصی بود، آقای کروز گفت که به 
پدرش  و  همسر  به  که  از شخصی  عنوان  هیچ 

حمله کرده حمایت نخواهد کرد.
در جریان انتخابات مقدماتی، آقای ترامپ طوری 
در  کروز  آقای  پدر  انگار  که  بود  کرده  صحبت 
ترور جان اف کندی، رئیس جمهور سابق آمریکا، 
در سال ۱۹۶۳ دست داشته. او همچنین عکس 
ناخوشایندی از همسر آقای کروز در توییتر منتشر 

کرده بود.
کیسیک  آقای   - کیسیک  جان  فرماندار 
اصال در گردهمایی جمهوریخواهان حاضر نشد، 
ایالت خودش  در  نشست  این  که  وقتی  هم  آن 
تا  جمهوری خواهی  هیچ  می شد.  برگزار  اوهایو، 
سفید  کاخ  به  اوهایو  در  پیروزی  بدون  حال  به 
نامزدی  کند  فکر  اگر  که  بود  گفته  او  نرسیده. 

حمایت  او  از  می زند  ضربه  کشور  به  جدا  دارد 
و  تفرقه افکنی  از  حال  عین  در  او  کرد.  نخواهد 

فحاشی های آقای ترامپ انتقاد کرده.
آقای  درباره  ترامپ  آقای  اظهارات  مقابل،  در 
کیسیک هم چندان خوشایند نبوده: هر وقت او را 
می بینید دارد می خورد. دارد دهانش را از غذا پر 
می کند...بگذارید داستان پیتزا خوردنش را تعریف 
کنم. یک تکه بیست سانتی در بیست سانتی بود. 
در دهنش جا نمی شد. داشت آن را جلوی بیست 

تا دوربین با چنگال در دهانش می چپاند.
خاندان بوش 

آقای  از  هم  فلوریدا،  سابق  فرماندار  بوش،  جب 
ترامپ حمایت نکرده.

به گفته آقای بوش این کار آرامش و شخصیت 
قوی می خواهد، چیزی که دونالد ترامپ از خود 
ثابت قدم  محافظه کار  یک  حتی  او  نداده.  نشان 
نیست. بنا به این دالیل نمی توانم از نامزدی او 

حمایت کنم.
جب بوش در دور مقدماتی چندین بار هدف زبان 

تیز آقای ترامپ قرار گرفت.
آقای ترامپ او را شخصیتی مستاصل و رقت انگیز 

توصیف کرد و گفت او فردی غمگین است که 
کامال دیوانه شده. ببینید، وضعیت عصبی این بابا 
خیلی خراب است. برادر و پدر جب، یعنی جورج 
بوش پسر و جورج بوش پدر، رئیس جمهورهای 
سابق آمریکا، اتحاد خانوادگی را حفظ کرده اند و 

هیچ یک از آقای ترامپ حمایت نکرده اند.
حزب  نامزد  رامنی،  ــای  آف رامنی-  میت 
در  بار  این  قبلی،  انتخابات  در  جمهوری خواه 

رقابت حضور نداشت.
او در طول رقابت های مقدماتی ایرادات ثابتی به 

آقای ترامپ وارد کرده بود.
او آقای ترامپ را حقه باز خوانده، او را به قلدری، 
تنفر از زنان و دغل بازی متهم کرده و گفته که او 

»شایستگی اداره کشور را ندارد«.
به  ترامپ  آقای  اگر  که  بود  گفته  همچین  او 
و  امنیت  »چشم انداز  شود  انتخاب  نامزد  عنوان 
خوشبختی در آینده به شدت تیره تر خواهد شد«.
رامنی  آقــای  خود  نوبه  به  هم  ترامپ  آقــای 
»نامزد  یک  او  گفته  و  ــرده  ک مسخره  را 
شکست خورده« و »استاد کم آوردن در لحظات 

حساس« است.

جمهوریخواهانی که از ترامپ حمایت نمی کنند

تقریبا یک ماه است که آخرین دموکرات ها هم 
حزبشان  کاندیدای  انتخاب  برای  را  خود  رای 
برنده  نامزد  هویت  که  هرچند  کرده اند.  اعالم 
یعنی  هیالری کلینتون پیشتر از آن   مسجل شده 

بود.
برنی سندرز هم همان طور که از قبل هم واضح 

بود، حمایت خود از کلینتون را اعالم کرد.
عنوان  به  کلینتون  هیالری  گفت:  سندرز  آقای 
این  من  و  برگزیده شد  دموکرات  نماینده حزب 
کلینتون،  و  می گویم.  تبریک  او  به  را  پیروزی 
طرفتر  آن  قدم  چند  که  سندرز،  پیشین  رقیب 

ایستاده بود سر خود را به نشانه تأیید تکان داد.
در  حاضران  پرشور  تشویق  کلمه  چند  همین 
جمعیتی  داشت.  پی   در  را  نیوهمپشایر  ورزشگاه 
هزار   ۳ حدود  از  بود  شده  تشکیل  که  پرازدحام 
نفر طرفدار پر شور و شوق کلینتون و تعداد بسیار 
کمتری از طرفداران سندرز که معلوم بود اشتیاق 
از  آنها پس  از  برخی   و  ندارند  قضیه  به  چندانی 
اعالم حمایت سندرز از کلینتون ورزشگاه را ترک 
کردند. سندرز پیش از آن که این جمالت را ادا 
کند به دستاوردهای خود اشاره کرد: ۱۳ میلیون 
ر ای، پیروزی هایی که در انتخابات ایالتی به دست 
آورده بود )۲۲ ایالت، ضمن این که یادآوری کرد 
شد(،  برنده  زیادی  اختالف  با  نیوهمپشایر  در 
کمک های مالی  کوچکی که جمع آوری کرده بود 
)حدود ۲.۵ میلیون دالر( و شمار نمایندگانی که 

توانسته بود در مجمع ملی با خود همراه کند.
را تکرار کرد  از آن، شعار های کمپین خود  پس 
تغییر  دستمزدها،  حداقل  افزایش  خواستار  و 
برای  ارزان  آموزشی  سیستم  زیرساختارها، 
تحصیالت دانشجویی، اصالح خدمات درمانی و 
محافظت بیشتر از محیط زیست شد و چندین بار 
عبارت هایی همچون هیالری کلینتون می داند و 
هیالری کلینتون متوجه است که را به آغاز این 

مطالب افزود.
هنوز هم سخت می  توان گفت که آیا سندرز سعی  
داشت طرفدارنش را در حمایت از کلینتون با خود 
همراه کند یا صرفا داشت دستاوردهای کمپینش 

را به رخ می  کشید.

او چند بار خطر رئیس جمهور شدن دونالد ترامپ 
را یادآوری کرد و و از همکاری نمایندگانش در 
نمایندگان خانم کلینتون خبر داد  با  مجمع ملی 
تاریخ  در  انتخاباتی  مانیفست  مترقی ترین  به  که 

حزب دموکرات منجر شده است.
دستاوردهایی که در این مانیفست گنجانده شده 
قابل توجه است. نیروهای سندرز موفق شده اند 
در مسائلی همچون افزایش حداقل حقوق ، دولتی 
کردن خدمات بیمه ای-درمانی، حفاظت از محیط 
زیست و تحصیل رایگان در دانشگاه های ایالتی 

حزب را به چپ سوق دهند.
تدوین  راستای  در  که  پیروزی هایی  این حال  با 
مانیفیست حاصل می شوند اغلب زودگذر هستند. 
خود  تالش  تمام  شده  متعهد  سندرز  که  این  با 
در  مانیفست  این  مفاد  شدن  اجرایی  بــرای 
دموکرات ها  طرف  از  دولت  تشکیل  صورت 
پای  جا  که هر  است  این  واقعیت  ببندد،  کار  به 
همچون  بوده،  میان  در  مشخص  سیاست های 
»مشارکت  توافق  رد  یا  پذیرش  برای  تصمیم 
نتوانستند  سندرز  نمایندگان  ترانس پاسیفیک«، 

در  کنند.  تحمیل  مانیفست  به  را  خود  مواضع 
اسرائیل  محکومیت  برای  معیاری  انتخاب  مورد 
به خاطر »اشغال« فلسطین هم قضیه به همین 
منوال گذشت موضوعی در سیاست خارجی که 
برای زیرمجموعه های مهم حزب دموکرات خط 

قرمز محسوب می شود.
در نهایت این رئیس جمهور است که خط مشی 
مفاد  از  زیادی  بخش  و  می کند  تعیین  را  حزب 
فرستاده  تاریخ  تاریک  بایگانی  به  مانیفست 
می  شود. این گونه بود که خانم کلینتون با رضایت 
چند  حتی  و  می  زند  لبخند  مــی داد،  تکان  سر 
استخوان هم جلوی باقی حامیان سندرز که از او 
پشتیبانی نمی کنند انداخت و گفت که گوش کاخ 

سفید همیشه شنونده نظرات آن ها خواهد بود.
کسب  که  هدفش  به  مراسم  این  در  کلینتون 
پیروزی،  بود رسید پذیرش  آقای سندرز  حمایت 
پایان  و  اتحاد  به  دعــوت  مستقیم،  حمایت 
بخشیدن به سخنرانی با در آغوش کشیدن رقیب 
سابق. تیم انتخاباتی خانم کلینتون امیدوار است 
در  نظر  اتفاق  به  رسیدن  برای  را  راه  این ها  که 

مجمع ملی دموکرات ها هموار کنند و تالش های  
آقای ترامپ برای جذب برخی  از هواداران آقای 

سندرز را بی اثر کنند.
شکی وجود ندارد که آقای ترامپ به دنبال جذب 
حامیان سندرز است. در حالی که مراسم حمایت 
آقای  می شد،  برگزار  داشت  کلینتون  از  سندرز 
آقای  طرف  یک  از  توییتر  روی  داشت  ترامپ 
طرف  از  و  می کرد  متهم  دورویی  به  را  سندرز 
با سناتور  اشاره می کرد که  به موضوعاتی  دیگر 

ایالت ورمونت هم نظر است.
تمامی  به  »خطاب  نوشت:  خود  تویتر  در  او 
طرفداران برنی که می  خواهند معامالت تجاری 
بد و منافع خاص جهانی  را متوقف کنند می گویم 
می  کنیم.  استقبال  شما  از  باز  آغوش  با  ما  که 
مهمتر از مردم چیزی نداریم.« خیلی  بعید است 
یک  می کند  ادعا  که  کاندیدایی  حامیان  که 
سوسیالیست دموکرات است، به پشتیبانی از این 
عالقه  عدم  اما  آورند.  روی  نیویورکی  میلیاردر 
آنها به خانم کلینتون حتی بعد از اعالم پشتیبانی 

آقای سندرز از او کامال ملموس است.
که  سندرز  فیسبوکی  پست  زیر  هال  پاتریک 
حمایت خود را از کلینتون اعالم کرده بود نوشت: 
کلینتون  باشی .  تاریخ  خائن  بزرگترین  باید  »تو 
ادعای  تجسم عینی تمام چیز هایی است که تو 
مخالفت با آنها را کردی و حاال به نام مالحظات 
حزبی تمامی آن چه گفته بودی را زیر پا خواهی  

گذاشت.«
سندرز و کلینتون می  توانند حر ف های دوستانه ای 
که  این  اسم  به  می  توانند  بزنند.  یکدیگر  درباره 
یکدیگر  کنار  در  بود«  خواهیم  قویتر  هم  »با 
بایستند. می  توانند دست یکدیگر را بگیرند و به 
افرادی که  تعداد  اگر  اما  ببرند.  باال  اتحاد  نشانه 
این  نباشد،  کم  می کنند  فکر  هال  پاتریک  مثل 

ژست های سیاسی ثمر چندانی نخواهد داشت.
چنین افرادی شاید هیچگاه به ترامپ رای ندهند، 
حزب  نماینده  استاین،  جیل  از  است  ممکن  اما 
سبز، حمایت کنند. یا اصال در انتخابات شرکت 
نکنند. هر دو نتیجه دونالد ترامپ را کمی  به کاخ 

سفید نزدیکتر می کند.

آیا طرفداران سندرز از کلینتون حمایت می  کنند؟
آنتونی زورکر

گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( مسئولیت 
شهر  در  مرداد  ژوئیه/۳   ۲۴ یکشنبه  روز  حمله 

آنسباخ در جنوب آلمان را به عهده گرفت.
وزیر امور داخلی ایالت باواریای آلمان هم گفت 
این حمله تروریستی بوده و مهاجم در ویدیویی 
که در موبایلش پیدا شده، به رهبر گروه موسوم 
به دولت اسالمی )داعش( اعالم وفاداری کرده 
بود.در این ویدیو، پناهجوی سوری ۲۷ ساله به 
کرده  انتقام جویانه  حمله  به  تهدید  آلمانی  زبان 
بود. دو موبایل، چندین سیم کارت موبایل و یک 
لپ تاپ در خانه و در کنار جسد او پیدا شده است.

وسایل  بود  گفته  پیش تر  باواریا  ایالت  پلیس 
در  اسالم   با  مرتبط  ویدیوهایی  و  بمب  ساخت 

خانه او پیدا کرده اند.

به دنبال این حمله، وزیر کشور آلمان دستور داده 
افزایش  عمومی  مکان های  در  پلیس  حضور  تا 
انفجار  مهاجم  می گویند  آلمانی  یابد.مقام های 
رد  بار  دو  پناهندگی اش  درخواست  که  آنسباخ 
شده بود، قرار بود از این کشور اخراج شود و به 

بلغارستان فرستاده شود.
در  بار  اولین  مهاجم  این  مقامات،  این  گفته  به 
بلغارستان درخواست پناهجویی کرده بود و برای 
همین قرار بود به این کشور بازگردانده شود. به 
گفته این مقامات او پیش از این دوباره اقدام به 

خودکشی کرده بود.
پناهجوی ۲۷ ساله سوری، با منفجر کردن بمبی 
در آنسباخ در نزدیکی نورنبرگ خود را کشت و 
جدی  نفر  سه  جراحات  کرد؛  زخمی  را  نفر   ۱۲

ورودش  مانع  پلیس  آنکه  از  پس  مهاجم  است. 
شد،  شهر  این  در  موسیقی  جشنواره  یک  به 
وسیله انفجاری که در داخل کوله پشتی اش بود 
انفجار  از محل  نفر  را منفجر کرد. حدود ۲۵۰۰ 
تخلیه شدند. این سومین حمله در ایالت باواریا در 

یک هفته گذشته است.
دیروز )یکشنبه ۲۴ ژوئیه/۳ مرداد( یک پناهجوی 
سوری ۲۱ ساله دیگر در شهر روتلینگن در جنوب 
آلمان با قمه یک زن لهستانی را کشت و دو نفر 

دیگر را مجروح کرد.
شهر  در  خرید  مرکز  یک  در  تیراندازی  پیشتر 
مونیخ در روز جمعه )۲۲ ژوئیه( هم باعث مرگ 
امروز  آلمان  کشور  وزیر  سخنگوی  شد.  نفر   ۹
کنفرانس  یک  در  مرداد(  ژوئیه/۴   ۲۵ )دوشنبه 

خبری گفت در حال حاضر نمی توانند پناهجویان 
سوریه ای را از آلمان به سوریه بازگردانند، اما این 
بدان معنی نیست که نتوان پناهجویان سوریه ای 
را از آلمان اخراج کرد.یک سخنگوی دیگر دولت 
سیاست های  تغییر  برای  هنوز  گفت  اما  آلمان 
دولت  و  است  زود  پناهجویان  قبال  در  آلمان 
منتظر نتایج تحقیقات درباره حمالت اخیر است.

اخیر  روز  چند  حمالت  دمر،  اولریکه  گفته  به 
ماه های  حمالت  اغلب  و  نبوده اند  هم  مشابه 

گذشته توسط غیرپناهجویان انجام شده است.
وزیر کشور آلمان هم امروز به یک روزنامه آلمانی 
با  پناهجویان  ارتباط  مورد  در  تحقیق   ۵۹ گفت 
سازمان های تروریستی در دست انجام است، اما 

مظنون بودن به همه پناهجویان اشتباه است.

داعش مسئولیت حمله به شهر آنسباخ آلمان را به عهده گرفت



THE PERSIAN HERALD             5

THE PERSIAN HERALD 966 - 28/07/16             

پیک پارسیان

ترجمه: احمد سیف

آمریکا  جمهوریخواه  حزب  کنوانسیون  برگزاری 
که به مدت چهار روز از دوشنبه ۱٨ ژوئیه در شهر 
کلیولند از ایالت اوهایو برگزار می شود از همان 
شروع چالش برانگیز شده است. این نشست هم 
در متن و هم در حاشیه بسیار خبرساز بود که تا 
حدودی می توان آن را درست مثل کمپین دونالد 
اول  روز  آورد.  حساب  به  آفرین  جنجال  ترامپ 
جلسه هزاران شرکت کننده جمهوریخواه با غیبت 
بسیاری از رهبران و سران حزبی در اعتراض به 
که  سیاسی  شکاف  شاهد  ترامپ  کاندیداتوری 
حزب را در چنبره خود گرفته است، بودند. عدم 
از  کنوانسیون  در  شرکت  برای  دعوت  پذیرش 
طرف خانواده بوش )پدر و پسری که به مدت ۱۲ 
سال مسند ریاست جمهوری آمریکا را در دست 
داشتند و فرزند کوچکتر که در دوره مقدماتی از 
حساب  اصلی  کاندیدای  حزبی  الیگارشی  طرف 
می شد و در همان ابتدای رقابت ها حذف شد( در 
کنار دو کاندیدای جمهوریخواهی که اولی سناتور 
میالدی   ۲۰۰٨ های  رقابت  در  کین  مک  جان 
مغلوب باراک اوباما گردید و دیگری میت رامنی 
کاندیدای جمهوریخواه که در رقابت های ۲۰۱۲ 
ریاست جمهوری قافیه را به مرد دمکرات باخت، 
بیش از پیش نشانه های شکاف درون حزبی را 
نشان می داد. حتی دامنه این اختالفات به جایی 
رسیده بود که جان کیسک فرماندار جمهوریخواه 
رقیب  و  نشست  میزبان  ایالت  عنوان  به  اوهایو 
ترامپ در رقابت های مقدماتی نیز نه تنها حاضر 
نشد در جلسه شرکت کند و رسم میزبانی به جای 
آورد که حتی به صراحت عنوان کرد ترامپ فرد 
وی  که  نیستم  مطمئن  و  نیست  من  نظر  مورد 
حتی جمهوریخواه باشد. نشستی که با چالش و 
نمایندگی  چند  حتی  و  بود  شده  شروع  اختالف 
تعیین  برای  دوباره  گیری  رای  خواهان  ایالتی 
وساطت  با  تنها  بودند  شده  اصلی  کاندیدای 
برای  نیویورک  آرای  لحاظ  و  حزبی  بزرگان 

ترامپ، ظاهرا ختم به خیر شد. این تنها حاشیه 
و  نبود  حزبی  کنوانسیون  دوشنبه  روز  خبرساز 
جنجال تازه یی این بار به خاطر نطق خانم مالنیا 
صورت  در  و  آینده  در  که  دونالد  همسر  ترامپ 
پیروزی باید بانوی اول آمریکا معرفی شود، دامن 
کمپین جمهوریخواهان را گرفت و مشخص شد 
سال  سخنان  از  سخنرانی،  این  از  اصلی  بخش 
کنونی  دمکرات  اول  بانوی  اوباما  میشل   ۲۰۱۲

کلمه به کلمه کپی شده است. 
نشستی که با اختالف، کشمکش و رسوایی آغاز 
با پذیرش  شده بود باالخره در شامگاه روز دوم 
حزب  کاندیدای  عنوان  به  ترامپ  دونالد  رسمی 
کلینتون  هیالری  با  رقابت  برای  جمهوریخواه 
این  آمد.  سر  به  دمکرات  حزب  از  وی  رقیب 
انتخاب پر چالش و تفرقه برانگیز که با انتخاب 
که  ایندیانا  ایالت  کنونی  فرماندار  پنس  مارک 
گفته می شود سهمیه جنبش تی پارتی در درون 
گرایش  شدت  به  و  بوده  جمهوریخواه  حزب 
راست افراطی دارد، قرار است در روز پنج شنبه 
پنس،  مارک  وی  معاون  و  ترامپ  سخنرانی  با 
نوامبر  ماه  رقابت  برای  حزب  این  استراتژی 
ریاست جمهوری را نهایی کند. هم زمان با سمت 
گیری حزب جمهوریخواه با این انتخاب در جهت 
دمکرات  اردوی  در  افراطی،  راست  به  گرایش 
سوسیالیست  رقیب  سندرز  برنی  پیوستن  با  ها 
نظر می رسد که  به  از وی  به حمایت  هیالری 
و  رادیکال  حامیان  نظر  جلب  برای  حزب  این 
کارانه  برنامه های محافظه  جوان سندرز سکان 
طرف  به  پیش  از  بیش  را  دمکرات  کاندیدای 
از  مقطع  این  در  است.  کرده  متمایل  میانه  چپ 
شروع دور نهایی نبرد انتخابات ریاست جمهوری، 
و  افراطی  راست  به  گرایش  با  جمهوریخواهان 
از  تلفیقی  که  میانه  چپ  سمت  به  ها  دمکرات 
مصاف  به  است  سندرز  و  هیالری  های  دیدگاه 
به  آنجا که حزب دمکرات  از  رفت.  هم خواهند 

ضعف های کلینتون در مقابل عوام گرایی ترامپ 
توانست  نمی  نظر سندرز  بدون جلب  است  آگاه 
ترامپ  بولدوزر  جنگ  به  را  هیالری  رویزلویس 
بفرستد و به همین دلیل هم اکنون در صدد پاسخ 
را  راه  تانک وی  تا  است  برنی  به کمپین  گویی 
سنگالخ  از  هیالری  مخاطره  بدون  عبور  برای 
مهیا  نوامبر  رقابت  ناهموار  جاده  و  نبرد  میدان 
حزب  آتی  کنوانسیون  در  که  صورتی  در  کند. 
دمکرات رهبران و استراتژیست های این حزب 
بتوانند حامیان سندرز را دوباره حول برنامه های 
حزب و کارزار انتخاباتی هیالری متحد کنند که 
از  به بخشی  آنکه  نیز میسر نمی شود مگر  این 
ترقی خواه وی گردن  و  مطالبات حامیان جوان 
متحد  دمکرات های  وزن  زیادی  تا حدود  نهند، 
تر  سنگین  متفرق  جمهوریخواهان  مقابل  در  را 

خواهد کرد. 
با  کلیولند  در  جمهوریخواه  حزب  کنوانسیون 
برای  حزب  کاندیدای  عنوان  به  ترامپ  انتخاب 
رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر به 
تمام اما و اگرها پایان داد و از این پس هر سخن 
و حرکت تاجر سیاست پیشه زیر ذره بین خواهد 
اظهارات  و  سخنان  که  نسبت  همان  به  بود. 
آینده  های  هفته  در  ترامپ  جنجالی  و  آتشین 
بخش حامیان وی را هیجان زده کرده و اردوی 
مخالفان را برآشفته می کند، بنا بر تجارب قبلی 
از عملکرد وی فضای سیاسی آمریکا باید در این 
مدت آماده جنجال و تنش های شدیدی باشد. از 
طرف دیگر از آنجا که جنبش سیاسی - اجتماعی 
راست  و  گرا  عوام  یک  عنوان  به  ترامپ  دونالد 
تحریک  و  شخصی  حضور  به  متکی  افراطی 
است  موجود  وضع  از  سرخورده  افکارعمومی 
چنانچه رهبران حزبی سعی در مهار وی داشته 
باشند هرگونه سکوت وی رمق این جنبش را می 
نیز  الگوی ترامپیسم  بازیگری وی طبق  گیرد و 
برای حزب می تواند به شدت دردسرساز باشد. از 

انتخابات ریاست جمهوری  با  آنجا که هم زمان 
نوامبر، انتخابات میاندوره یی سنا نیز برگزار شده 
جمهوریخواه  سناتور   ۲۴ جمله  از  سناتور   ٣۴ و 
می بایست از کرسی های خود دفاع کنند، حزب 
فراسیستمی  کمپین  لحاظ  به  را  جمهوریخواه 
می  سنا  ایالتی  انتخابات  در  آن  تاثیر  و  ترامپ 
تواند در مخمصه سختی قرار دهد که نه تنها پای 
آنان برای ورود به کاخ سفید می بندد که حتی 
امکان از دست دادن اکثریت جمهوریخواه سنا را 
بخشی  بین  در  اکنون  هم  بخشد.  می  قوت  نیز 
و  آمریکایی  خواه  ترقی  و  روشنفکری  جامعه  از 
وابستگی  لحاظ  به  المللی  بین  تحلیلگران  حتی 
هیالری کلینتون به الیگارشی سیاسی و اشرافیت 
حزبی این ذهنیت وجود دارد که ترامپ به خاطر 
آمریکا  اقتصاد  بر  تمرکز  و  انزواگرایانه  مواضع 
برای  خود  رقیب  به  نسبت  تری  مطلوب  گزینه 
به  دیدگاه  این یک  بود.  خواهد  و جهان  آمریکا 
شدت  به  شخصیت  که  چرا  است  اشتباه  شدت 
بازیابی  جهت  بلندپروازانه  اهداف  مزاج،  دمدمی 
طلب  جنگ  افراطیون  حلقه  آمریکا،  قدرتی  قدر 
خصوص  در  نژادپرستانه  گرایشات  وی،  اطراف 
مهاجران، احتمال یکدستی کنگره و نهاد ریاست 
جمهوری، روحیه منازعه جویانه و فاشیستی وی 
در  بسیاری  فجایع  موجب  آینده  در  توان  می 
چند  هر  شود.  خارجی  سیاست  و  داخلی  عرصه 
حزب  راست  جناح  از  نیز  کلینتون  هیالری  که 
دمکرات می آید و تجربه قبلی نشان داده است 
در  معاصر  های  بحران  از  بسیاری  مسئول  که 
خاورمیانه در دوران تصدی وزارت امور خارجه در 
اوباما بوده است ولی  دور اول ریاست جمهوری 
به دلیل تعهد به برنامه های کالن حزب دمکرات 
به خصوص در صورت مشارکت حلقه سندرز در 
دولت وی قابل مهار بوده و خطر کمتری نسبت 

به رقیب خواهد داشت.

ترامپ در قامت شاهزاده جنگ های صلیبی 
اردشیر زارعی قنواتی

نشستی که با اختالف، کشمکش و رسوایی آغاز شده بود باالخره در شامگاه روز دوم با پذیرش رسمی 
دونالد ترامپ به عنوان کاندیدای حزب جمهوریخواه برای رقابت با هیالری کلینتون رقیب وی از حزب 

دمکرات به سر آمد. این انتخاب پر چالش و تفرقه برانگیز با انتخاب مارک پنس فرماندار کنونی ایندیانا که 
گفته می شود سهمیه جنبش تی پارتی در درون حزب جمهوریخواه بوده تکمیل شد ...

رادیولوژی هاربر
قابل توجه فارسی زبانان محترم سیدنی

رادیولوژی هاربر با مجرب ترین 
پزشکان و پرسنل آشنا به زبان فارسی 

آماده انجام خدمات زیر میباشد:
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سیتی اسکن
پوکی استخوان و دکسا

انواع بیوپسی و تزریقات تاندون و کمر درد 
زیر دستگاه اولتراسوند و سیتی اسکن

کلینیک 500 متری ایستگاه قطار نورت سیدنی میباشد
No.138 Walker St. North Sydney

Phone: 02-9188 5280

ضمناً خدمات Bulk Billing بوده 
و پارکینگ اختصاصی فراهم میباشد

شرکت حمل و نقل بین المللی اریون

ارائه خدمات حمل و نقل 
بین المللی دریائی، هوائی 

و بین ایالتی در استرالیا
حمل کلیه کاالها ی کانتینری 

به تمامی بنادر استرالیا 
و یا بلعکس با رعایت 

استانداردهای بین المللی
ترخیص کاال و تحویل در درب انبار 
اجاره کشتی فله بر جهت حمل غالت
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پیامدهای »برنامه جامع اقدام مشترک« )برجام( 
رویدادها  اما  است  مالحظه  قابل  بالقوه  طور  به 
دهد.  نمی  میدان  امیدها  بودن  عملی  به  چندان 
ضدحمله  و  شده  اتخاذ  تدابیر  بودن  ناموجه 
مخالفان، که بازگشت خود به خود تحریم ها ) و 
قطعنامه های مربوطه سازمان ملل( را درصورت 
بینی می  پیش  تعهداتش  انجام  از  ایران  تخطی 
کنند، گویای تعادل ناپایدار توافق است. این عمال 
چیزی است که سرمایه گذاران بین المللی از آن 
ای  ترازنامه  توان  ترتیب، می  این  به  دارند.  بیم 
موقت  درس  چند  آن  از  و  نمود  ترسیم  ابتدایی 

گرفت.

نخستین توافق های اقتصادی
طور  به  که  پذیرفته  ایران  »برجام«،  مفاد  بنابر 
جدی فعالیت های هسته ای )۱( خود را دربرابر 
لغو تحریم های مربوط به برنامه هسته ای قطع 
تائید  از  بندی شده، پس  زمان  برنامه  بنابر  کند. 
کنگره آمریکا و مجلس ایران، توافق در ۱٨ اکتبر 
با   ۲۰۱۶ ژانویه   ۱۶ در  و  یافت  رسمیت   ۲۰۱۵
اجرایی  امنیت  شورای   ۲۲٣۱ قطعنامه  تصویب 
در ۲۰  به طور قطع  بایست  تحریم ها می  شد. 
باید  می  امنیت  شورای  و  شود  لغو   ۲۰۲٣ اکتبر 
در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ پایان قطعنامه ۲۲٣۱ را اعالم 

کند.
رئیس  روحانی  حسن   ،۲۰۱۶ ژانویه   ۲۵ از 
جمهوری، همراه با یک هیات نمایندگی بازرگانی 
فرانسه  و  ایتالیا  به کشورهای  پرشمار  و صنعتی 
سفر کرد. توافقنامه های صنعتی مهمی به ارزش 
۴۰ میلیارد یورو، از جمله توافق بزرگ خرید ۱۱٨ 
دالر  میلیارد   ۲۷ مبلغ  به  »ایرباس«  از  هواپیما 
هواپیما  با شرکت  نیز  مشابهی  توافق  امضا شد. 
سازی »بوئینگ« آمریکا امضا شد که جان کربی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه در ۱۴ ژوئن اعالم 
هواپیماهای  »امکان صادرات  »برجام«  که  کرد 

مسافربری را فراهم کرده است«.
فرانسوی  شرکت  با  توافقی  نفت،  عرصه  در 
فروش  برای   ۲۰۱۶ ژانویه   ۱۶ در  »توتال« 
شد.  انجام  روز  در  خام  نفت  بشکه  هزار   ۱۶۰
های  شرکت  با  خام  نفت  فروش  قراردادهای 
»شل«، »ساراس«، »ایپلوم«، »رپسول« و »نفت 
درتاریخ۱۴  که  گزارشی  بنابر  شد.  امضا  یونان« 
جمهوری  رئیس  روحانی  حسن  توسط  ژوئن 
 ۱۶ از  خام  نفت  صادرات  شد،  ارائه  »رهبر«  به 
بشکه  دومیلیون  به  و  دوبرابر شده  تقریبا  ژانویه 
گاز  هزاربشکه   ۶۰۰ باید  می  که  رسیده  روز  در 
مایع نیز به آن افزوده شود. تولید روزانه نفت خام 
به ٣،٨ میلیون بشکه رسیده و بیژن زنگنه، وزیر 
دیگر  سال  پنج  تا  که  کند  می  بینی  پیش  نفت 
سطح تولید ۷۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش یابد. 
»شرکت ملی نفت ایران« دوباره می تواند نفت 
خود را بفروشد، از نفتکش هایش استفاده کند یا 
فدریکا  ژوئن   ۱۴ بنابراظهار  دهد.  اجاره  را  آنها 
موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
مبادالت بازرگانی اتحادیه اروپا و ایران از زمان 

اجرای »برجام« ۲۲ درصد رشد داشته است.

خطرناپذیری نظام بانکی
بیشتر بانک های ایران توانسته اند در ماه های 
انتقال  خدمات  نظام  به   ۲۰۱۶ مارس   – فوریه 
بین بانکی موسوم به »سویفت« وصل شوند. اما 

خدمات  »انستیتو  از  دیدار  هنگام  مارس،   ۱۰ از 
معاون  نهاوندیان  محمد  لندن«،  سلطنتی  متحد 
بانک  هنوز  که  تاکیدکرد  ایران  رئیس جمهوری 
بازرگانی  معامالت  انجام  از  اروپایی  بزرگ  های 
کمی  شمار  تنها  و  کنند  می  خودداری  ایران  با 
تائید رسیده است. غالب  به  اسنادی  اعتبارات  از 
بانک های اروپایی، به ویژه مهم ترین های آنها، 
اند.  نگرفته  ازسر  ایران  با  را  خود  های  فعالیت 
در ماه مارس، نشریه تایمز افشا کرد که نخست 
را  »بارکلی«  بانک  کامرون  دیوید  بریتانیا،  وزیر 
به خاطر خودداری از انجام پرداخت های بانکی 
را  آن  و  کرده  توبیخ  ایرانیان  های  حساب  به 
خوانده   )۲( بریتانیا«  دولت  سیاست  با  »درتقابل 

است.
۱۵ آوریل ۲۰۱۵، ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک 
»شورای  در  سخنرانی  یک  در  ایران  مرکزی 
ماه  سه  که  گفت  نیویورک  در  خارجی«  روابط 
هیچ«  »تقریبا  »برجام«،  شدن  اجرایی  از  پس 
کاری انجام نشده و »طرف های های ایران به 
تعهدات خود عمل نکرده اند«. این اظهارات در 
از  توافق  مخالفان  و  یافت  زیادی  بازتاب  تهران 
زمانی،  تقارن  یک  خاطر  به  کردند.  استفاده  آن 
حکم  آمریکا  عالی  دادگاه   ،۲۰۱۶ آوریل   ۲۰ در 
های  دارایی  از  دالر  دومیلیارد  کردن  مسدود  به 
به  آمریکا  قضایی  درحوزه  ایران  مرکزی  بانک 
نفع قربانیان سوء قصدهای بیروت داد که درآن 
سربازهای آمریکایی در بیروت کشته شدند. حسن 
روحانی این کار را »کالهبرداری آشکار« توصیف 
به  در سخنانی  رهبر  آوریل ۲۰۱۶،  در ۲۷  کرد. 
تنها  ها  تحریم  لغو  که  گفت  کار  هفته  مناسبت 
»روی کاغذ« انجام شده است. اوایاالت متحده 
را به مرعوب کردن بانک هایی که می خواهند 
به  با جمهوری اسالمی معامله کنند متهم کرد. 
موازات این امر، درتهران شایعاتی درمورد اعمال 
سعودی  عربستان  و  اسرائیل  های  البی  نفوذ 
با  بانکی  معامالت  راه  برسر  مانع  ایجاد  درمورد 

ایران جریان داشت.
با  لندن  در  گردهمایی  دریک  مه،  ماه   ۱۲ در 
همتایان اروپایی و برخی از بانک های اروپایی، 
پایان  و  موضوع  ساختن  »روشن  به  کری  جان 
درباره  که  شایعاتی  و  نادرست  تعبیرات  به  دادن 
غیر  های  بانک  و  پرداخت  دارد«  جریان  توافق 
آمریکایی را به انجام معامالت با ایران فراخواند. 
به  که  چارترد«  »استاندارد  بانک  روز،  درهمان 
این گردهمایی دعوت شده بود، اعالم کرد »هیچ 
مشتری مقیم ایرانی را نمی پذیرد و هیچ معامله 
نمی  انجام  ایرانی  های  شرکت  و  ایران  با  ای 

دهد« )٣(.
حقوقی  لِوی«مدیر  »استوارت  روز،  آن  فردای 
معاون  و  سی«  بی  اس  »اچ  بریتانیایی  بانک 
تروریسم  مسئول  و  آمریکا  داری  خزانه  پیشین 
»خیلی  را  کری  جان  اقدام  مالی  اطالعات  و 
تاکید  نکته  براین  او  کرد.  توصیف   )۴( عجیب« 
کرد که وزیر امورخارجه بانک های غیر آمریکایی 
را به کاری ترغیب می کند که واشنگتن همچنان 
ممنوع  آمریکایی  های  شرکت  بــرای  را  آن 
وزارت  که  کرد  تاکید  همچنین  او  است.  کرده 
و  ندارد  صالحیت  مالی  مسایل  در  امورخارجه 
یادآوری کرد که »گروه بین دولتی اقدام مالی« 
که  کرد  اعالم  فوریه   ۱٨ درتاریخ   )GAFI(
»به طور خاص و استثنایی از عدم توفیق ایران 

نگران  تروریسم  مالی  تامین  خطر  از  درکاستن 
است«. خزانه داری آمریکا همچنان براین پندار 
است که نظام بانکی ایران، شامل بانک مرکزی 
در زمینه پولشویی وضعیتی »نگران کننده« دارد. 
منطقی  طور  به  خصوصی  بانکداران  همچنین، 
درمورد جهت گیری تازه مقامات مالی آمریکایی 

دچار سردرگمی هستند.

بدگمانی نامزدهای اصلی کاخ سفید
نوامبر  در  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
با  است.  تردید  و  شک  از  دیگری  منبع   ۲۰۱۶
توافق  دموکرات  نامزد  کلینتون  هیالری  که  آن 
وین را تائید کرده، از سپتامبر ۲۰۱۵ اعالم نموده 
که خواستار روشی حاوی »بدگمانی و بازرسی« 
نیز  خواه  جمهوری  نامزد  ترامپ،  دونالد  است. 
توافق را یک »فاجعه« )۵( نامیده است. اظهارات 
و  توافق«  بردن  »ازبین  اراده  بین  نیز  او  بعدی 
»کاربرد تاحد ممکن محدود« آن در نوسان بوده 
است. با آن که رد توافق توسط ساکن آتی کاخ 
سفید بعید به نظر می آید )۶(، زیرا خطری خیلی 
بزرگ برای درگیری های منطقه ای دربردارد و 
موجب جدایی بیشتر ایاالت متحده از متحدانش 
وخیم  کافی  قدر  به  اظهاراتی  چنین  شود،  می 
اجرای  برای  زیانبار  تردیدی  بتواند  که  است 
ایجاد کند. هنگام همایش اسلو در  دقیق توافق 
امور  ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶، محمد جواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران اکراه بانک ها در ازسر گرفتن معامله 
تحریم«  دراز  های  سال  روانی  »اثر  را  ایران  با 
بیافزاید  این گفته خود  به  توانست  او می  نامید. 
که جریمه های فوق العاده سنگین دریافت شده 
مدیریتی  دستگاه  توسط  اروپایی  های  بانک  از 

آمریکا نیز به این اکراه دامن زده است.
در ایران بر بی صبری افکار عمومی و اپوزیسیون 
شود.  می  افزوده  پیش  از  بیش  روحانی  دولت 
این امر به ویژه نسبت به گروه اقتصادی دولت 
طیب  علی  جمهوری،  رییس  معاون  )نهاوندیان 
نیا وزیر اقتصاد، ولی اهلل سیف رئیس کل بانک 
رئیس  اقتصادی  مشاور  ترکان  اکبر  و  مرکزی 
انتقادهای  گرفتن  باال  است.  شدیدتر  جمهوری( 
داخلی جواد ظریف را واداشت که مشکل بانکی 
را درحاشیه دیدار درمورد سوریه در قصر کوبورگ 
بریتانیایی،  همتایان  با   ۲۰۱۶ مه  ماه  در  وین 
خارجه  امور  وزیر  کری،  جان  هاموند،  فیلیپ 
سیاست  مسئول  موگرینی،  فدریکا  و  آمریکا 

خارجی اتحادیه اروپا مطرح کند.
و  زد  دامن  بیشتر  مسئله  به  رهبر  ژوئن،   ۱۴ در 
گفت: »جمهوری اسالمی از تعهدات خود درمورد 
عهد  به  احترام  زیرا  کرد  نخواهد  تخطی  برجام 
بیان  تهدید  چنانچه  اما  است؛  قرآنی  اصل  یک 
درمورد  ریاست جمهوری  نامزدهای  توسط  شده 
پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسالمی 
توصیه  یک  نیز  این  زیرا  زد  خواهد  آتش  را  آن 
است«.  دوجانبه  توافق  یک  نقض  درمورد  قرآن 
مصاحبه  در  کری  جان  اسلو،  در  ژوئن   ۱۶ در 
ای با شبکه خبری »ای بی سی« مجددا تاکید 
درمورد  را  خود  موضع  متحده  ایاالت  که  کرد 
کند.  می  روشن  ایران  دربرابر  بانکی  معامالت 
کنترل  »دفتر  مدیر  اسمیت،  جان  روز،  درهمان 
داری  خزانه   )OFAC( خارجی«  های  دارایی 
شده  برگزار  همایش  یک  درجریان  آمریکا، 
های  محدودیت  به  آتالنتیک«  »شورای  توسط 

تجارت  برای  آمریکایی  موسسات  و  شهروندان 
ژوئن،  در ۲۴  )۷(. سرانجام،  کرد  اشاره  ایران  با 
در   )GAFI( مالی«  اقدام  دولتی  بین  »گروه 
مالی  اقدامات  که  کرد  اعالم  عمومی  ای  بیانیه 
درمورد ایران را برای مدت ۱۲ ماه اجرا می کند.

بازاری همچنان خطرناک
مشکالت موجود برای جلب سرمایه های خارجی 
تنها  المللی  بین  مالی  نظام  در  شدن  جذب  و 
ناشی از نابسامانی های »برجام« نیست. اقدامات 
انجام شده توسط ایران برای تسهیل داد و ستد 
های مالی کافی نبوده است. سیاست محدودیت 
اعتبار، محدودیت های بودجه ای ناشی از عدم 
امکان بازگرداندن دارایی های مسدود شده ایران 
بازرگانی  بخش  بدهی  تزاید  وضعیت  خارج،  در 
های  وام  بــاالی  حجم  خصوصی،  و  دولتی 
ها،  بانک  های  ترازنامه  در  الوصول  مشکوک 
عوامل بازدارنده امکان سرمایه گذاری در ایران، 
با مشارکت یک شریک محلی از جمله آشفتگی 
هایی است که به رغم تسهیالت اعطایی توسط 
مقامات درچارچوب »قانون ترغیب و حفاظت از 
تاثیر   )٨(  )Fippa( خارجی«  گذاری  سرمایه 

گذارند.
سوء تفاهم های ناشی از اجرایی شدن »برجام« 
عملی  های  جنبه  همه  که  است  این  نشانگر 
اجرای کامل توافق پیش بینی نشده است. آنچه 
کامال به چشم می خورد، وضعیت ناراحت کننده 
دیپلوماسی آمریکایی است که به طور کامل به 
های  بخش  دیگر  که  پرداخته  توافقی  اجرای 
دولتی - به ویژه خزانه داری آمریکا- نظر چندان 
چنان  سردرگمی  ندارند.  آن  به  نسبت  مساعدی 
در  فعال  اروپایی  بزرگ  های  بانک  که  است 
ایاالت متحده، مانند »استاندارد چارترد« یا »اچ 
اس بی سی« - در اقدامی نادر- آشکارا وزارت 
امور خارجه و نیز دولت آمریکا را نفی می کنند. 
بدیهی است که این تردیدها موجب ایجاد فضای 
از  شماری  شود.  می  دوکشور  بین  اعتماد  عدم 
عوامل اقتصادی، از جمله بانک های بین المللی 
دربرابر بازار ایران سیاست صبر و انتظار درپیش 
گرفتند و برای نهائی شدن یک تصمیم بازرگانی 

دست کم ۱۲ ماه زمان را الزامی دانستند.
دولت روحانی نیاز مبرم به برداشته شدن قطعی 
انتخاباتی  تحریم ها به عنوان تحقق یک وعده 
آغاز  برای  واقعی  امتیازی  امر  این  زیرا  دارد 
سیاست اقتصادی او خواهد بود که در سه سال 
گذشته کوشیده آن را به وضعیت عادی بازگرداند. 
نه  توافق  مسیر  از  شدن  خارج  یا  تاخیر  هرگونه 
ریاست  انتخابات  در  او  موفقیت  بخت  فقط 
جمهوری ژوئن ۲۰۱۷ را از بین می برد، بلکه این 
اقتصادی  بازگشایی  روند  که  دارد  دربر  را  خطر 
نیز  را  آن  از  ناشی  و اصالحات ساختاری  کشور 

شکننده تر کند.
پانویس ها:

درصدی   ۹٨ کاهش  درصد[،   ۲۰[ متوسط  غنای  با  اورانیوم  موجودی  بردن  ازبین   -۱
موجودی اورانیوم با غنای ضعیف ]حدود ٣.۵ درصد[، کاهش دوسوم شمار سانتریفیوژهای 
گازی به مدت ۱٣ سال، محدود شدن غنی سازی به ٣.۶۷ درصد برای مدت ۱۵ سال 

آینده، عدم ساخت واحد آب سنگین...
غلبه  بریتانیا  بر  بانکی  های  تحریم  درمورد  تواند  می  ایران  »آیا  شبانی،  ۲- محمدعلی 
کند؟«. المونیتور، ۱٨ مارس ۲۰۱۶.٣- ژولیان بورگر، »ایاالت متحده و بریتانیا بانک ها را 

به داد و ستد با ایران ترغیب می کنند«. گاردین، ۱۲ مه ۲۰۱۶.
۴- »پیام ویژه کری درباره ایران به بانک های اروپایی. چرا آمریکا بانک های اروپایی 
را به کاری ترغیب می کند که هنوز برای بانک های آمریکایی غیرقانونی است؟«، وال 

استریت ژورنال.
۵- جیمی وینشتین، »دونالد ترامپ و دکترین اتمی، ترغیب دموکراسی و چرا او از کاربرد 

عبارت رهبرعالی خودداری می کند؟«، ویلی کالر، ۹ ژوییه ۲۰۱۵.
۶- جان هادسون، »کاخ سفید: حتی دونالد ترامپ نمی خواهد توافق هسته ای را پاره 

کند«، د کیبل، ۱۶ ژوئن ۲۰۱۶.
...http://www.atlanticcouncil.org/even -۷

Foreign Investement Promotion and Protection Act -٨

رقص تردید در واشنگتن، سرسختی در تهران

کردن  پیدا  مشغول  موبایل  با  سوری  مرد  این 
میان خرابه های  در  پوکمون  بازی  انیمیشن های 
شهر دوما در شرق دمشق، پایتخت سوریه است.

مخالف  شورشی  نیروهای  کنترل  در  شهر  این 
دولت سوریه است.

بازی پوکمون در جهان به شدت پرطرفدار شده و 
حتی به کشور جنگ زده سوریه هم رسیده است.

بر اساس آمار موجود، بازی پوکمون  از نظر تعداد 
کاربران فعال در یک نرم افزار اندرویدی، در مقام 
پنجم و باالتر از نت فلیکس و توئیتر قرار گرفت.

کاربرانی که این بازی را دانلود کرده اند به طور 
نقاط مختلف کار گذاشته اند، پیدا کنند.تا انیمیشن های پوکمون را که دیگر کاربران در متوسط روزی ۴۰ دقیقه در خیابان ها راه می روند 

از  استفاده  با  سوری  هنرمند  یک  پیش  چندی 
شهرت این بازی، عکس کودکان جنگ زده این 
حالی  در  داد؛  قرار  خود  کارهای  سوژه  را  کشور 
که انیمیشن های پوکمون این کودکان غم زده را 

همراهی می کردند.
انیمیشن های  عکس  سوری  کودکان  از  بعضی 
که  حالی  در  بودند  گرفته  دست  در  را  پوکمون 
زندگی  سوریه  در  من  بود  شده  نوشته  آن  روی 

می کنم، به من کمک کنید.
پنج سال جنگ داخلی سوریه بیش از ۲٨۰ هزار 
کشته به جا گذاشته که بسیاری از آنان کودکان 

هستند.

بازی پوکمون، من را در خرابه های سوریه پیدا کنید

نزدیک به یک سال پس از امضای توافق وین درباره مسئله اتمی ایران در ۱۴ ژوییه ۲۰۱۵، امیدهایی که طبیعتا 
از این توافق به بوجود آمده بودند ، در عمل تحقق نیافته اند. این توافق که به عنوان گامی به سوی جذب دوباره 

ایران در نظام اقتصاد جهانی ارزیابی می شود، هنوز توفیقی درمورد بستن قراردادها نداشته است.

 Julien Pelissier
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BEST IN THE WEST

کافه رستوران تراس در پاراماتاکافه رستوران تراس در پاراماتا

انواع غذاهای غربی قهوه و دسرهای متفاوت با بهترین سرویس

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

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

 Book your
next function with us

 Weddings
 Engagements 

 Birthday parties
Farewells

 Graduations
School Formals, etc

برگزاری جشنهای شما 
تا ظرفیت 100 نفر

انواع غذاها و شیرینی های ایرانی 
به همراه چای، بستنی و فالوده شیرازی 

در رستوران تراس با کیفیت برتر
انواع غذاهای غربی قهوه و دسرهای متفاوت با بهترین سرویس

سرو
 قلیان 

در 
فضای 

بیرونی 
رستوران

7 days
 Open for Breakfast

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

لوبیا چشم بلبلی
این لوبیا یکی از قدیمی ترین انواع لوبیاهاست که 
بسیاری از مردم دنیا آن را به صورت پخته یا همراه 
با برنج در شب سال نوی خود می خورند و اعتقاد 
دارند که خوردن لوبیا چشم بلبلی در شب سال نو 
بیاورد!  خوشبختی  و  شانس  آنها  برای  می تواند 
معرض  در  چشم بلبلی  لوبیا  محصول  معموال 
نمی گیرد  قرار  بیماری ها  و  حشرهها  و  ها  آفت 
ترکیب های  و  سم پاشی  شر  از  به همین خاطر  و 
آفت کش در امان می ماند و از این نظر می تواند 
گزینه مناسب و سالمی برای تهیه غذاهای شما 
باشد. این نوع لوبیا بیشتر در کشورهای آسیایی 
کشت می شود و از قرن 17 به بعد، کشت آن در 

مناطق جنوبی قاره آمریکا هم آغاز شد. 
مقدار  بیشترین  بلبلی  چشم  لوبیای  ضمن  در 

پروتئین را در میان گروه لوبیاها دارد.

لوبیاچیتی
لوبیا چیتی که به آن لوبیای رومی هم می گویند، 
ایتالیایی ها،  یکی از محبوب ترین لوبیاها در بین 

معتقدند  خیلی ها  ترکیه ای هاست.  و  پرتغالی ها 
که طعم این لوبیا نسبت به لوبیای سفید و حتی 
قرمز بهتر است و با خوردن آن کمتر دچار نفخ 
بدهند  نشان  که  شواهدی  هنوز  اما  می شوند 
کدا م یک از انواع لوبیاها نفاخ تر هستند به دست 

نیامده است.
به  را  آن  لوبیاچیتی  در  فراوان موجود  آمینواسید 
یک خواص حبوبات ، خواص تنقالت حبوبات و 
تنقالت در سالمت خوب و عالی برای دریافت 
پروتئین و جایگزین مناسبی برای انواع گوشت ها 

می توانید  شما  بنابراین،  است.  کرده  تبدیل 
در  گوشت  جای  به  لوبیا  نوع  این  از  هم  گاهی 
که  باشد  یادتان  بگیرید!  کمک  برنامه غذایی تان 
لوبیاها  بر سایر  فیبر  مقدار  نظر  از  لوبیای چیتی 

برتری دارد.

لوبیاقرمز
آن  به  شمایلش  و  شکل  به خاطر  که  لوبیاقرمز 
می گویند،  هم  کلیوی  لوبیای  یا  فلفلی  لوبیای 
بومی نواحی شمالی کشور هند است. این لوبیا در 
بین آمریکایی ها طرفداران بسیاری دارد. لوبیاقرمز 
هم مانند برخی از انواع لوبیاهای دیگر حاوی ماده 
مسمومیت زایی به نام فیتوهائماگلوتینین است که 
این ماده سمی، تنها با 10 دقیقه جوشیدن از بین 
این  بردن  بین  از  برای  شما  است  بهتر  می رود. 
ماده سمی، لوبیاقرمز را به طور کامل و با دمای 
حداقل 80 درجه سانتی گراد بجوشانید. در ضمن 
کیلوکالری   333 قرمز  لوبیای  از  گرم   100 هر 
انرژی دارد و این مقدار در مقایسه با سایر لوبیاها 

بیشترین رقم است.

لوبیاسیاه
طعم لوبیا سیاه، طعمی بین گوشت قرمز و قارچ 
فرد،  به  منحصر  طعم  این  که  است  خوراکی 
بسیاری  میان  در  لوبیا  نوع  این  باعث محبوبیت 
مانند  آمریکا  قاره  جنوبی  کشورهای  در  افراد  از 
و  کوبا  مــردم  اســت!  شده  مکزیک  و  برزیل 
تهیه  برای  لوبیا  این  از  بیشتر  شمالی  آمریکای 
گاهی  و  استفاده می کنند  سوپ های رسمی شان 
به عنوان وعده صبحانه  و  پخته  به صورت  را  آن 
یا حتی شام، مصرف می کنند. لوبیای سیاه یکی 
آنتی اکسیدان ها  انواع  از غنی ترین منابع دریافت 
ماده غذایی ضدسرطان  یک  نظر  این  از  و  است 
از  لوبیا  این  که  باشد  یادتان  می شود.  محسوب 
برتری  لوبیاها  دیگر  بر  اسیدفولیک  مقدار  نظر 

دارد.

کدام لوبیا بهتر است؟

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               

معموال هنگامی که رژیم های الغری می گیریم 
دوست داریم که هر چه سریعتر وزنمان کم شود 

و به تناسب اندام ایده ال برسیم.

الغری سریع با کلسیم         
شکلی  به  دریافتی  کلسیم  مقدار  افزایش 
کمک  شما  چربی  توده  کاهش  به  باورنکردنی 
صبح  نیست  نیازی  کار  این  برای  کرد.  خواهد 
غذایی  مواد  باشد  تان  دست  شیر  پاکت  تا شب 
دیگری هم هستند که می توانید کلسیم دریافتی 

خود را با خوردن آن ها افزایش دهید.
 

دل تان می خواهد چربی آب کنید؟ 
وجود  سریع  الغری  و  کار  این  برای  راه  چند 
دارد؛ کم خوردن، ورزش کردن و خوردن برخی 
غذاهای خاص. در میان مواد غذایی که به چربی 
سوزی کمک می کنند، کلسیم جایگاه ویژه ای 
دارد و باعث الغری سریع می شود. لبنیات غنی 
از کلسیم هستند و هر چه فشرده تر باشند، میزان 
کلسیم آن ها بیشتر است. مثال کلسیم ماست از 
شیر بیشتر است اما بسیاری از مردم نمی توانند 
به حد لزوم لبنیات بخورند. منابع کلسیم دیگری 
توانند جایگزین  هم در دسترس هستند که می 
کلسیم  گرم  یک  روزانه  دریافت  شوند.  لبنیات 
بتوانید  اگر  بود  خواهد  مطلوب  شما  بدن  برای 
روزانه 3 وعده لبنیات بخورید)شیر، پنیر، ماست، 
دوغ یا کشک( اگر از منابع دیگر کلسیم هم که 
ما معرفی می کنیم استفاده کنید به شکل قابل 

توجهی وزن کم خواهید کرد.
 

لوبیا سبز
سبز-متخصصان  لوبیا  مصرف  با  سریع  الغری 
با  قرمز  کردن گوشت  جایگزین  معتقدند،  تغذیه 
برای کاهش  مفید  راهی  پروتئینی گیاهی  منابع 
وزن  و الغری سریع است به خصوص با لوبیا 
سبز زیرا لوبیا سبز به جز پروتئین غنی از کلسیم 
نیز هست. اگر مقداری گوشت مرغ را با ۲00 گرم 
لوبیای پخته بخورید بدن شما تا ۲11 میلی گرم 

کلسیم دریافت خواهد کرد.

بادام
ای  مطالعه  -در  بادام  مصرف  با  سریع  الغری 
که توسط محققان آمریکایی انجام شد مشخص 

بونداده می خورند،  بادام خام و  شد، کسانی که 
۵0 درصد بیشتر از افرادی که بادام نمی خورند 
سایز دور کمرشان کوچک خواهد شد. چربی تک 
رشته ای غیراشباع موجود در بادام آن ها را به 
منبع بی نظیری برای چربی سوزی تبدیل کرده 
در  و  کلسیم  از  غنی  بادام  حال  عین  در  است. 

نتیجه در الغری سریع مفید است.
 

کلم
الغری سریع با مصرف کلم-گرچه مقدار کلسیم 
محتوای  کاغذ  روی  اما  است  توجه  قابل  کلم 
و  هاست  سبزی  سایر  از  کمتر  کلم  کلسیم 
ولی  دارد  کلسیم  گرم  1۹7میلی  آن  مشت  یک 
داده،  نشان  آمریکایی  دانشمندان  تحقیقات 
کلسیم کلم ۲ برابر بیشتر از کلسیم اسفناج جذب 
می شود. جالب است بدانید که اسفناج ۲۵0 میلی 
در ساالد  خام  کلم  از  بنابراین  دارد  کلسیم  گرم 

خود غافل نشوید.

پرتقال
را  پرتقال  پرتقال-همه  با مصرف  الغری سریع 
به عنوان منبع ویتامین C می شناسند اما شاید 

ندانید که از خوردن یک پرتقال درشت 7۴ میلی 
عین  رسید.در  خواهد  شما  بدن  به  کلسیم  گرم 
نیز  را  شما  بدن  نیاز  مورد  پتاسیم  پرتقال  حال 
تامین خواهد کرد.وزارت کشاورزی آمریکا اعالم 
و  سریع  ،الغری  وزن  تنظیم  در  پتاسیم  کرده 

تناسب اندام نقش مهمی دارد.
 

ماهی سالمون
سالمون-فواید  ماهی  مصرف  با  سریع  الغری 
امگا3  است. محتوای  زیاد  بسیار  سالمون  ماهی 
این ماهی برای تامین سالمت قلب و بهبود خلق 
و خو بسیار مفید و موثر است. از طرف دیگر این 
ماهی منبع مناسبی از کلسیم نیز هست.خوردن 
این ماهی با سبزی هایی به رنگ سبز تیره مقدار 
قابل مالحظه ای کلسیم به بدن شما می رساند. 
نوع کنسرو شده ماهی هم کلسیم باالیی دارد که 

حدود 180میلی گرم است.
 

لوبیا چیتی
الغری سریع با مصرف لوبیا چیتی-خوراک لوبیا 
چیتی با سس گوجه فرنگی کم نمک منبعی غنی 
از کلسیم است،در نتیجه مصرف آن در الغری 

سریع مفید است. جدا از این محتوای فیبر باالی 
لوبیا چیتی به مدتی طوالنی شما را سیر و شکم 
شما را پر نگه خواهد داشت. یک کاسه کوچک 
لوبیا )تقریبا ۲00 گرم( 8۶ میلی گرم کلسیم به 

بدن شما خواهد رساند.
 

نخود فرنگی
الغری سریع با مصرف نخود فرنگی-از خوردن 
کلسیم  گرم   ۹۴ پخته  فرنگی  نخود  گرم   ۲۲0
مقدار  این،  از  جدا  و  رسید  خواهد  شما  بدن  به 
که  کرد  خواهید  دریافت  نیز  منیزیم  از  مناسبی 
این ۲ ماده با هم میزان سوخت و ساز بدن شما 

را در حد متعادل نگه خواهد داشت.
 

تکنیکهای ساده برای الغری سریع
سریع  الغری  برای  ساده  تکنیکهای  از  -یکی 
نوشیدن آب است.خود را به نوشیدن آب عادت 
دهید. به جای خوردن تنقالت پرچرب و پرکالری 
بین وعده های اصلی غذا به سراغ نوشیدن آب 
بروید. نوشیدن آب نه تنها به سالمتی بدن کمک 
مؤثر  نیز  کمر  دور  الغری  برای  بلکه  کند  می 

است. پس نوشیدن آب را فراموش نکنید.
 

-از خوردن سوپ های پرچرب خودداری کنید. 
یخچال  در  را  آن  سوپ  شدن  آمــاده  از  پس 
چربی  حالت  این  در  شود  خنک  تا  بگذاردی 
می  شما  و  شود  می  جمع  سوپ  روی  موجود 
توانید چربی آن را با قاشق گرفته و کنار بگذارید.

 
-یکی دیگر از تکنیکهای موثر در الغری سریع 
غذاهای  جای  به  سبریجات  کردن  جایگزین 
را کم کم  پرچرب است.رژیم سبزیجات و میوه 
شروع کنید! اگر قباًل سبزیجات و میوه در برنامه 
نداشته پس بهتر است  غذائی تان چندان جائی 
را  کنید.آنها  آغاز  کم  مقادیر  در  را  آن  مصرف 

جایگزین غذاهای پرچرب کنید.
 

اعضاء  ورزشی  برنامه  با  را  تان  ورزشی  -برنامه 
خانواده هماهنگ کنید. شما ورزش کردن را به 
منظور کاهش وزن تان انجام می دهید در حالی 
حفظ  و  تفریح  برای  را  کار  این  فرزندانتان  که 

سالمتی شان انجام می دهند.

خیارشور 
مهرام 

خوشمزه 
و خوشنام

Info@Lunexco.com.au

+61 434 060 337

محصوالت مهرام 
در استرالیا 
با نمایندگی 

انحصاری لونکس
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الغری سریع

رژیم  است یک  سالم الزم  پوست  داشتن  برای 
از  سرشار  رژیمی  باشید.  داشته  سالم  غذایی 
ویتامین، پروتئین و مواد معدنی. کلید اصلی این 

راز رعایت تعادل در خوردن است . 
باید توجه داشته باشید که مواد غذایی که مصرف 
خواهد  پوست  روی  مستقیمی  تاثیر  کنید  می 
داشت. در این مطلب به چند نوع ماده غذایی و 

نقش آن ها اشاره خواهیم کرد.

1 - شکر: برای بهبود پوست از مصرف شکر که 
کنید.  پرهیز  است  پوست  برای  ماده  مضرترین 
مصرف  که  ای  نوشابه  و  شکالت  دونات،  هر 
می کنید، به قند خون و یا گلوکز افزوده می شود.
۲- تاثیر قند بر وزن: قند باعث می شود چربی 

و  سکته  خطر  و  کند  پیدا  تجمع  شکم  اطراف 
حمله قلبی نیز افزایش یابد هنگامی که در آینه 
ریزی  خطوط  شاهد  کنید  نگاه  خود  صورت  به 
خواهید بود که به مرور زمان عمیق تر می شود. 
برای جلوگیری از این امر از مصرف مواد قندی 
پرهیز کنید. مصرف کم آب نیز پف چشم ایجاد 

می کند.
به گفته متخصصان داشتن اطالعات در خصوص 
تاثیر غذا روی ظاهر و رعایت چند نکته مربوط به 
پوست می تواند در عرض چند روز چین و چروک 

و پف چشم را از بین ببرد:

* مصرف پروتئین کم چرب را افزایش دهید.
* مصرف مواد غذایی سرشار از روغن های امگا 

ها  سبزی  مغزدار،  میوه  ماهی،  مانند   ۹ و   ۶  ،3
از   * دهید.  افزایش  را  زیتون...  )سبزپررنگ(، 
روغن های تیره و با کیفیت برای آشپزی استفاده 

کنید.
* آنتی اکسیدان به رژیم غذایی خود اضافه کنید. 
با خوردن میوه، سبزی و میوه مغزدار مانند گردو 
و فلفل دلمه ای قرمز آنتی اکسیدان الزم خود را 
تامین کنید. گنجاندن مکمل های مغذی حاوی 
آنتی اکسیدان راه خوبی برای جوان سازی پوست 

است.
باعث  استرس  کنید؛  کنترل  را  خود  استرس   *
به  منجر  نتیجه  در  و  کورتیزول  میزان  افزایش 
می  کردگی چشم  پف  و  پوست  و چروک  چین 

شود.

های  پوست:ادویه  روی  گیاه  و  ادویه  تاثیر   -  3
غنی از آ نتی اکسیدان عبارتند از خردل که نوعی 
آنتی اکسیدان قوی و تصفیه کننده است، زیره، 
اگر  مرزنگوش.  و  دارچین  میخک،  سیاه،  فلفل 
چه این ادویه ها غنی از آنتی اکسیدان است که 
به طور  برای سالمت کلی و پوست مفید است 
کلی نسبت به مصرف میوه و سبزیجات سرشار 
از آنتی اکسیدان دقت کافی داشته باشید. بعضی 
آزاد  های  رادیکال  بردن  بین  از  با  غذایی  مواد 

تاثیر مثبتی روی پوست می گذارد.
فرد:کارشناسان  ظاهر  روی  سبز  چای  تاثیر   -۴
اکسیدان  آنتی  از  سرشار  سبز  چای  گویند،  می 

است و بهتر است جایگزین قهوه شود.

هر روز نیم کیلو الغر شوید!
با کمی جدیت و استفاده از یک تکنیک درست 
از  گرم   ۴۵0 روز  هر  یکماه  مدت  به  توانید  می 

وزن خود را کاهش دهید.
دستورالعمل :

1- برای اینکه بتوانید هر روز نیم کیلو وزن کم 
کنید باید آگاهی و دانش خوبی نسبت به کالری 
می  های  کالری  و  کنید  می  مصرف  که  هایی 
سوزانید داشته باشید و آنها را به دقت ثبت کنید.

شما باید روزانه بین 700 تا 1۵00 کالری مصرف 
کنید و بوسیله ورزش و یا هر فعالیت دیگری هر 

روز بین ۲000 تا 3000 کالری بسوزانید.

افزایش  را  باید وعده های غذایی خود  ۲- شما 
دهید اما در هر وعده یک غذای سبک و بسیار 
میزان  ترتیب  این  به   ، کنید  کالری مصرف  کم 
سوخت و ساز بدن شما بیشتر می شود و بدنتان 

دچار کم آبی نمی شود. 
بتوانید هر روز نیم کیلو الغر شوید  اینکه  برای 
باید بسیار دقیق و با دقت عمل کنید. شما روزانه 
در  و  باشید  داشته  کوچک  غذایی  وعده   ۶ باید 
هر وعده، مواد غذایی سبک و مفید مثل، میوه، 
ماهی، مرغ، تخم مرغ و سبزیجات خام مصرف 
و  اضافه  چربیهای  و  نوشابه  خوردن  از  و  کنید 

چربیهای اشباع شده جداً خودداری کنید . عالوه 
براین ، در مصرف کربو هیدرات نیز اصاًل نباید 

زیاده روی کنید. 
از خوردن سس مایونز ، نمک اضافی و یا شکر 
نیز پرهیز کنید.قهوه سیاه مصرف کنید و خوردن 

صبحانه را فراموش نکنید.
الغر  کیلو  نیم  روز  هر  بتوانید  اینکه  برای   -3
شوید ، هر روز باید بین یک تا دوساعت ورشهای 
از  بعد  و  دهید  انجام  عضالنی  یا  و  ایزومتریک 
آن حداقل دو ساعت فعالیتهایی انجام دهید که 
تپش قلب را باال می برند مثل استفاده از تردمیل 

، طناب زدن و یا دوچرخه. برنامه ورزشی خود را 
باید با تمرینات خیلی سبک آغاز کنید و کم کم 

تمرینات خود را سنگین تر کنید . 
اگر تا بحال این کار را انجام نداده اید اینکار برای 

شما اصاًل راحت نخواهد بود.
کیلو  نیم  روز  اید که هر  گرفته  اگر تصمیم   -۴
اول  روزهای  در  که  بدانید  ،باید  کنید  کم  وزن 
بیشترین چیزی که از دست می دهید آب بدنتان 
لیوان  بین 1۲تا 1۶  بنابراین هر روز حتمًا  است 

آب مصرف کنید تا بدنتان دچار کم آبی نشود.

ازبین بردن پف چشمتان بااین خوراکیها  



THE PERSIAN HERALD             THE PERSIAN HERALD             پیک پارسیان

THE PERSIAN HERALD 966 - 28/07/16

7 پیک پارسیان



THE PERSIAN HERALD             8

THE PERSIAN HERALD 966 - 28/07/16             

پیک پارسیان

189 Merrylands Rd. Merrylands  
adjacent to the Cincotta Discount Chemist

reception@merrylandsfamilypractice.com.au
www.merrylandsfamilypractice.com.au

کلینیک پزشکی مریلندز
با کادر مجرب و حرفه ای

1300637000
0296376518

پزشک فارسی زبان 
از ماه آگوست در این کلینیک 
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برای  و  آینده  ماه  از  چینی  محققان  از  گروهی 
اولین بار در جهان اصالح دی ان ای انسان را با 

استفاده از ابزار CRISPR آغاز خواهند کرد.
براساس گزارش نیچر، محققان چین قصد دارند 
در این پروژه با استفاده از ابزار کریسپر که نوعي 
از  را  معیوب  دي ان اي  است،  دي ان اي  قیچي 
سلول هاي بیماران مبتال به سرطان ریه که هیچ 

درماني روي آنها اثرگذار نیست، حذف کنند. 
  CRISPR دانشمندان پیش از این از ابزار کریسپر
روي جنین انسان آزمایش هایي انجام داده بودند 
این  و  نبوده است،  موفقیت آمیز  چندان  که 
اولین باري است که قرار است در جهان دي ان اي 

انسان هاي بالغ مورد ویرایش قرار گیرند.
انجام  موفقیت  با  آزمایش ها  این  که  درصورتي 

جدیدي  درمان هاي  ارائه  به  مي توانند  گیرند، 
در  بیماري ها  دیگر  و  سرطان  بیماري  براي 
این تكنیك براي  از  انسان ها منجر شود. پیشتر 
برش دادن دي ان اي معیوب استفاده شده است و 
محققان توانسته اند با استفاده از آن نوعي بیماري 
درمان  حیوانات  در  را  دوشن  نام  به  ماهیچه اي 

کنند.
این دور از آزمایش ها که اجراي آنها از ماه آینده 
سیچوآن  دانشگاه  در  چین  غرب  بیمارستان  در 
آغاز خواهد شد، با حضور بیماراني انجام خواهد 
گرفت که براي مدت طوالني تحت درمان هاي 
مختلف از قبیل پرتودرماني و شیمي درماني قرار 
گرفته اند و دیگر درماني روي آنها اثرگذار نیست.

این  متوجه  اخالقي  بعد  از  که  نگراني هایي 

آزمایش ها است همچنان پابرجاست. گروهي بر 
است  ممكن  انسان  ژنتیكي  ویرایش  باورند  این 
کند  ایجاد  تغییراتي  انسان  تخمك  و  اسپرم  در 
همچنین  شوند.  منتقل  آینده  نسل هاي  به  که 
دیگر  از  شده  ویرایش  کودکان  رواج  از  هراس 
ژنتیكي  ویرایش  تكنیك هاي  با  عوامل مخالفت 

انسان است.
دارند  قصد  تنها  چیني  دانشمندان  بااین همه 
را  بیماران  بدن  ایمني  سیستم  تي  سلول هاي 
به  که  گامت  سلول هاي  روي  و  کنند  ویرایش 
به  تاثیري  مي کنند،   پیدا  انتقال  بعدي  نسل هاي 

جا نخواهند گذاشت. 
به بیاني دیگر تغییراتي که با استفاده از کریسپر 
صورت خواهد گرفت، تنها به بیماران حاضر در 

هنوز  آنها  تعداد  که  خواهد بود  محدود  آزمایش 
مشخص نیست.

در آزمایش ها محققان سلول هاي تي را از خون 
بیمار استخراج مي کنند و ژن معیوبي را که عامل 
تولید پروتئین PD-1 است، پروتئیني که مانع از 
سرطاني  سلول هاي  شدن  کشته  و  هدف گیري 

توسط سلول هاي تي مي شود. 
این  آن  از  پس  مي کنند.  قیچي  سلول ها  از 
آزمایشگاه  در  را  شده  ویرایش  تي  سلول هاي 
ایمني  به سیستم  دوباره  و  تكثیر کرده  و  کشت 
که  امید  این  با  مي کنند  تزریق  بیمار  بدن 
سلول هاي تي بتوانند سلول هاي سرطاني بیماري 
در  به صورت طبیعي  و  را مستقیما  ریه  سرطان 

بدن بیمار از بین ببرد.

آغاز اصلالح ژنتیکی انسان در چین با امید درمان سرطان

دانشمند ایرانی دانشگاه واشنگتن با هدف درمان 
جراحی های  به  نیاز  بدون  لگن  فرسوده  مفاصل 
پرآسیب، موفق به برنامه ریزی دوباره سلول های 
دادن  رشــد  ــرای  ب آنها  از  تا  شــده  بنیادین 
غضروف های جدید روی قالبی سه بعدی استفاده 

کند.
عالوه  واشنگتن،  دانشگاه  گــزارش  براساس 
راس  علي  همكارش  و  گیلك  فرشید  این،  بر 
درماني  ژن  از  گرفتن  کمك  با  شده اند  موفق 
مولكول هاي ضد التهاب را در غضروف آزاد کنند 
تا به مقابله با آرتروز بپردازند. مقاله این تكنیك 
پزشكي  دانشكده  میان  همكاري  با  که  جدید 
در   Cytex درماني  واشنگتن و شرکت  دانشگاه 
 18 شماره  در  شده است،  ابداع  نیویورك  دارهام 
به  متعلق   Proceeding معتبر  نشریه  جوالي 

آکادمي ملي علوم آمریكا منتشر شده است.
براي  جایگزیني  به  مي تواند  روزي  کشف  این 

جراحي تعویض مفصل لگن به ویژه در بیماران 
انجام  به  عالقه اي  پزشكان  شود.  تبدیل  جوانتر 
سال   50 زیر  بیماران  در  جراحي ها  از  نوع  این 
کمتر  معموال  مصنوعي  مفصل هاي  زیرا  ندارند 
از 20 سال عمر مي کنند و جراحي دوباره براي 
جایگزیني مفصل مصنوعي مي تواند استخوان ها 

را نابود کرده و خطر عفونت را افزایش دهد.
دانشگاه  در  اتوپدي  جراحي  استاد  گیلك  فرشید 
مفاصل  تعویض  جراحي  مي گوید  واشنگتن 
از  است  بسیار دشوار  افتاده  کار  از  یا  آسیب دیده 
این رو با استفاده از سلول هاي بنیادي بدن بیمار، 
شیوه اي براي بازسازي مفاصل متورم به واسطه 
با  که  کرده ایم  ابداع  جدید  غضروف هاي  رشد 
ترکیب آن با ژن درماني و آزاد سازي مولكول هاي 
امید  کرد.  مهار  را  آرتروز  مي توان  ضد التهابي، 
مي رود با استفاده از این تكنیك بتوان از جراحي 
تعویض مفصل جلوگیري کرده و یا دست کم تا 

حد امكان آن را به تاخیر انداخت. در این تكنیك 
از یك چارچوب سه بعدي تجزیه پذیر ترکیبي که 
گیلك و همكارانش آن را ایجاد کرده اند استفاده 
بیمار  مفصل  شكل  به  چارچوب  این  مي شود. 
قالب گیري شده و از غضروف هایي که با استفاده 
از سلول هاي بنیادي به دست آمده از چربي هاي 
پوست بیمار کشت داده شده اند،  پوشانده مي شود. 
سپس مي توان این چارچوب پوششي را به سطح 

مفصل متورم لگن متصل کرد. 
بافت  از  استفاده  با  لگن  مفصل  سطح  بازسازي 
زنده با هدف کاهش درد ناشي از آرتروز و حذف 
یا به تاخیر انداختن جراحي تعویض مفصل انجام 

مي گیرد.
عالوه بر این با تزریق ژن به درون این غضروف 
استفاده  با  ژن  این  فعالسازي  و  کرده  رشد  تازه 
مولكول هاي  آزادسازي  زمینه  مي توان  دارو  از 

ضد التهاب را فراهم کرد. 

التهاب  تنها  مشكل  که  زماني  گیلك  گفته  به 
این  خاص  داروهایي  تجویز  با  مي توان  باشد،  
ژن ها را فعال ساخت تا از شدت التهاب موجود در 
مفصل کاست و با توقف استفاده از داروها،  ژن ها 

غیرفعال مي شوند.
زیادي  اهمیت  از  ژن درماني  گیلك،  گفته  به 
برخوردار است زیرا زماني که تعداد مولكول هاي 
تخریب  مي رود، غضروف  باال  مفصل  در  التهابي 

شده و درد افزایش پیدا مي کند.
چارچوب الیه غضروفي با استفاده از تكنیك بافتي 
ساخته شده است که ساختار و ویژگي هاي مشابه 
غضروف طبیعي را به بافت نهایي مي بخشد. این 
فیبر  دسته   600 از  بیش  بافت  نتیجه  در  قالب 
قابل تجزیه به یكدیگر ایجاد شده است تا نسجي 
کاربردي با ویژگي هایي مشابه با غضروف طبیعي 
براي  کافي  مقاومت  از  بافت  این  شود.  ایجاد 

تحمل 10 برابر وزن بدن بیمار برخوردار است.

ابداع دانشمند ایرانی برای مقابله با آرتروز و التهاب مفاصل

با بررسی شواهد و یافته های علمی به  محققان 
این نتیجه رسیده اند که بین نوشیدن الكل و ابتال 
مستقیم وجود  معلولی  و  رابطه علت  به سرطان 

دارد.
که  دارد  وجود  محكمی  دالیل  معتقدند  آنها 
نوشیدن الكل احتمال حداقل هفت نوع سرطان 

را افزایش می دهد.
گلو، حنجره،  و  میان سرطان های دهان  این  در 

پستان  و  بزرگ  و  کوچك  روده  و  کبد  مری، 
این  دارند.  الكل  نوشیدن  با  را  ارتباط  بیشترین 
شده  منتشر  اعتیاد  علمی  نشریه  در  که  تحقیق 
الكل  کم  نوشیدن  حتی  که  است  این  از  حاکی 
هم افراد را در خطر ابتال به سرطان قرار می دهد.

آنها معتقدند که ارتباط الكل با سرطان صرفا یك 
به  موجود  شواهد  و  دالیل  است،  آماری  رابطه 
گرفت  نتیجه  می توان  که  هستند  محكم  قدری 
عموم  که  چند  هر  می شود  سرطان  باعث  الكل 
را  سرطان  با  الكل  نزدیك  بسیار  ارتباط  مردم 

نادیده می گیرند.
از  می گوید  نیوزیلند  اتاگو  دانشگاه  از  جنی کانر 
میلیون  نیم  جان  الكل  حال  به  تا   2012 سال 
نفر را به دلیل سرطان گرفته است، تقریبا شش 
درصد تمام موارد مرگ به علت سرطان در دنیا.

که  می دهند  نشان  قوی  “شواهد  وی،  گفته  به 
باعث  بیشتر،  حتی  و  بدن،  جای  هفت  در  الكل 

سرطان می شود.”
چرا  الكل  نمی دانند  دقیقا  دانشمندان  اینكه  با 

باعث سرطان می شود دکتر کانر می گوید دالیل 
دانستن  بدون  که  هست  آنقدر  کافی  و  محكم 
سرطان  باعث  الكل  بگیریم  نتیجه  دقیق،  علت 

می شود:
“برای اینكه الكل را عامل سرطان بدانیم نیازی 
نیست که مكانیسم خاصی را که الكل هفت نوع 

سرطان را افزایش می دهد ثابت کنیم.”
به گفته دکتر کانر از نظر خطر سرطان، هر مقدار 

خطر  این  البته  است؛  خطرناك  الكل  مصرف 
را کنار می گذارند،  الكل  نوشیدن  افرادی که  در 

کاهش پیدا می کند.
هر واحد الكل= درصد الكل ضرب در حجم الكل 

)به میلی لیتر( تقسیم بر هزار
در این تحقیق، پژوهشگران با مدل سازی نشان 
مصرف  الكل  واحد  دو  روز  هر  که  زنانی  دادند 
الكل  که  زنانی  از  بیش  درصد   16 می کنند، 
نمی نوشند در خطر ابتال و مرگ ناشی از سرطان 
پستان هستند. در آنها که روزی پنج واحد الكل 
می نوشند این احتمال به چهل درصد افزایش پیدا 

می کند.
خطر  افزایش  با  مقایسه  در  کانر  دکتر  گفته  به 
سرطان های مختلف، بعضی فواید فرضی الكل، 
مثل تاثیر مثبت شراب قرمز بر روی قلب، روز به 
روز “گمراه کننده تر و بی ربط تر” به نظر می رسند.

نوشیدن  مورد  در  هم  توصیه هایی  محققان  این 
الكل کرده اند، آنها به مردان توصیه کرده اند که 
بیشتر از هفته ای 1۴ واحد الكل ننوشند، به این 

ترتیب آنها مقدار مجاز مصرف الكل برای مردان 
را به میزان مجاز برای زنان تقلیل داده اند.

دستورالعمل تازه وزارت بهداشت بریتانیا که اوایل 
امسال )2016( منتشر شد هم حاکی از این بود 
که نوشیدن الكل ‘به هر اندازه ای خطر ابتال به 
سرطان را افزایش می دهد’ و مصرف روزانه الكل 
تاکنون  که  باشد  میزانی  از  کمتر  مراتب  به  باید 

توصیه شده است.

سرطان  تحقیقات  جهانی  بنیاد  از  براون  سوزانا 
می گوید بسیاری از مردم فكر می کنند الكل فقط 
جدید  بررسی  این  اما  دارد  ربط  کبد  سرطان  به 
از  شماری  و  الكل  نوشیدن  بین  می دهد  نشان 
دارد  وجود  نزدیكی  رابطه  مختلف  سرطان های 
و  کوچك  روده  شایع،  سرطان  دو  با  جمله  از 
پستان: “در میان شواهدی که می بینیم یكی این 
الكل  افزایش مصرف  با  که خطر سرطان  است 
افزایش می یابد بنابراین ما هم موافقیم که دالیل 
طور  به  الكل  مصرف  که  دارد  وجود  محكمی 

مستقیم باعث سرطان می شود.”
که  است  مدتها  ما  سرطان  از  پیشگیری  “برای 
اما  ننوشند  الكل  اصال  مردم  کرده ایم  توصیه 
دادنش  انجام  از  ساده تر  آن  گفتن  که  می دانیم 

است.”
بنیاد جهانی تحقیقات سرطان پیش از این گفته 
بود نوشیدن روزانه سه نوشیدنی الكلی، یا بیشتر، 

خطر سرطان معده را افزایش می دهد.

مصرف الکل به هر میزان 
می تواند باعث سرطان شود

مردان ایرانی بیشترین افزایش طول قد را در دنیا 
در صد سال اخیر داشته اند.

پروفسور  سرپرستی  به  که  تحقیقی  اساس  بر 
و  انجام  لندن  کالج  امپریل  استاد  عزتی  مجید 
ایرانی  مردان  شده،  منتشر  ای الیف  نشریه  در 
متوسط  طور  به   201۴ تا   1۹1۴ سال های  بین 
16.5 سانتی متر افزایش قد داشته اند که بیشترین 
و  شود  می  محسوب  دنیا  در  مردان  قد  افزایش 
ارتقا   6۷ به   181 از  را  کشور  این  جهانی  رتبه 

داده است.
بیشترین  سانتی متر   20.2 با  کره جنوبی  زنان 
افزایش قد را در دنیا در این صد سال داشته اند. 
در همین مدت، زنان ایرانی نیز از رتبه 15۹ به 

رتبه 88 صعود کرده اند.
بر اساس این تحقیق مردان هلندی )با میانگین 
میانگین  )با  لتونیایی  زنان  و  سانتی متر(   182.5
دنیا  زنان  بلندقردترین مردان و  1۷0 سانتی متر( 
بزرگترین  تحقیق،  این  هستند.  حاضر  حال  در 
پژوهش جهانی است که در زمینه قد انسان ها 
انجام شده است. در جریان آن، هشتصد دانشمند 
اطالعاتی  جهانی،  بهداشت  سازمان  همكاری  با 
را از منابع مختلف، اعم از اطالعات سربازگیری، 

تحقیقات ملی در مورد تغذیه و سالمت و مطالعات 
جمعیت شناسی در سراسر دنیا گردآوری کرده و 
از این اطالعات برای مقایسه روند تغییر قد افراد 
و  متولد 18۹6(  )یعنی  در سال 1۹1۴  ساله   18

سال 201۴ )یعنی متولد 1۹۹6( استفاده کردند.
تصویری  مطالعه  این  می گوید:  عزتی  پروفسور 
از سالمت ملل در قرن گذشته ارائه می کند. قد 
در  باشد  شده  کوتاهتر  است  ممكن  ملل  بعضی 
حالی که افزایش قد ملل دیگری هنوز ادامه دارد. 
و  زیست  به محیط  فورا  باید  نشان می دهد  این 
تغذیه کودکان و نوجوانان در سطح دنیا رسیدگی 
کنیم و مطمئن شویم که برای آنها بهترین شروع 

زندگی را رقم می زنیم.
انگلیسی  کشورهای  می دهد  نشان  ما  تحقیق 
کشورهای  دیگر  از  آمریكا،  به خصوص  زبان، 
ثروتمند اروپا و آسیا و اقیانوسیه عقب افتاده اند. با 
در نطر گرفتن وضعیت بد این کشورها در زمینه 
چاقی، نیاز به سیاست گذاری های موثرتر در زمینه 
تغذیه سالم در طول زندگی مشخص تر می شود.

و  مردان  قد  طول  می دهد  نشان  اخیر  تحقیق 
زنان در آمریكا به ترتیب 5 و 6 سانتی متر و در 
یافته است.  افزایش  بریتانیا حدود 11 سانتی متر 

در مقایسه، این ارقام برای چین به ترتیب 11 و 
10 سانتی متر بوده است.

از نظر قد مردان  اما آمریكا که در سال 1۹1۴، 
سومین کشور و از نظر قد زنان چهارمین کشور 
دنیا بود، صد سال بعد به ترتیب به رتبه های ۳۷ 

و ۴2 تنزل کرده است.
این تحقیق نشان می دهد در سی الی چهل سال 
اخیر افزایش قد در برخی کشورهای دنیا متوقف 
کشورهای  اولین  از  یكی  آمریكا  است.  شده 
پردرآمد دنیا است که این فزایش قد در آن متوقف 
شده و الگوی مشابهی هم در بریتانیا، فنالند و 
ژاپن دیده می شود، اما در کشورهایی مثل اسپانیا، 
ایتالیا و بسیاری از کشورهای آمریكای التین و 

شرق آسیا افزایش قد همچنان ادامه دارد.
صحرای  جنوب  در  دنیا  کشورهای  برخی  در 
آفریقا، شمال آفریقا و خاورمیانه در سی الی چهل 

سال اخیر حتی کاهش قد دیده می شود.
در عین حال، چیزی که در این صد سال تقریبا 
این  تغییر نكرده تفاوت قد زنان و مردان است: 
تفاوت در سال 1۹1۴ معادل 11 سانتی متر و در 

سال 201۴ معادل 12 سانتی متر بوده است.
به گفته محققان، بلندی قد به میزان زیادی تحت 

تاثیر تغذیه و عوامل محیطی است، هرچند ژنتیك 
افراد هم در آن نقش دارد. کودکان و نوجوانانی 
که تغذیه بهتری دارند و در محیط بهتری بزرگ 
می شوند قد بلندتر می شوند. سالمت مادر و تغذیه 
کودکان  قد  بلندی  در  بارداری هم  دوران  در  او 

موثر است.
طور  به  بلندتر  قد  افراد  معتقدند  محققان  برخی 
درآمد  و  تحصیالت  طوالنی تر،  عمر  متوسط 
بلند ممكن است  این حال قد  با  دارند.  بیشتری 
احتمال  و  باشد  داشته  سالمتی  بر  منفی  تاثیر 

سرطان پروستات و تخمدان را افزایش بدهد.
برخی نكات دیگر این تحقیق:

هلند،  مردان:  قد  نظر  از  دنیا  اول  کشور  چهار 
بلژیك، استونی، لتونی

چهار کشور اول دنیا از نظر قد زنان: لتونی، هلند، 
استونی، جمهوری چك

مردان   1۹1۴ سال  در  مــردان  کوتاه قدترین 
که  سانتی متر(   15۳ قد  )متوسط  بودند  الئوسی 
تغذیه  با  امروزی  ساله   12 پسر  یك  قد  معادل 

مناسب است.
همگی  قد،  بلندی  نظر  از  دنیا  اول  کشور  ده 

اروپایی هستند.

مردان ایرانی بیشترین افزایش طول قد را در دنیا در صد سال اخیر داشته اند

 Our services include bulk billing multilingual female and male doctors
 practice nurse, onsite pathology collection, immunisation clinics,
 TENS Therapy, acupuncture, pap tests. 
Convenient online bookings via our website and more.
Visit our website for more information, and follow us on Facebook.
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دفتر وکالت
وکالی برجسته فارسی زبان 

بر مبنای سالها تجربه حقوقی 
در دادگاههای استرالیا قادر به 

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

DAVID LEGAL
Migration Agent Reg Number 0104743

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

سوزی دیویدفرد دیوید

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

*کلیه امور دادگاهی 
*امور جنایی

*دادخواهی از دادگاههای استرالیا
*امور مهاجرت

*خانواده و طالق
*تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت

compensation*

Tel: 02  8014  9608

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی و خامن مریم نوروزی

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

جهان با آژانس مسافرتی ای تی اس متاس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

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

www.airtravelservices.com.au

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز
به سرتاسر دنیا بویژه ایران

آژانس مسافرتی سان تراول 

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

    T: 02 82491832
M: 0403 421 955

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

Travel agency license Number 
(TCF) 2TA10812    
ABN Number 86161697276
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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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کوینز  دانشگاه  و  کاردیف  دانشگاه  دانشمندان 
سوخت  بوریا،  علف  از  استفاده  با  شدند  موفق 

هیدروژن تولید کنند.
با این دستاورد می توان امیدوار بود که در آینده 

تامین  برای  خوبی  منبع  بتوانند  سبز  چمن های 
نیرو در زمین باشند.

جایگزین  عنوان  به  پیش  مدت ها  از  هیدروژن 
شناخته  فسیلی  سوخت های  برای  نویدبخشی 
انرژی باالیی برخوردار  از محتوای  شده چرا که 
البته  نمی کند.  تولید  نیز  گلخانه ای  گاز  و  بوده 
پرهزینه  بسیار  سوخت  این  تولیدکننده  منابع 

هستند و کربن تولید می کنند.
و  ارزان تر  منابع  دنبال  به  دانشمندان  رو  این  از 
اقیانوس،  کف  در  منابع  این  که  هستند  پاک تر 
سبز  علف های  درون  حتی  و  فاضالب  درون 

جز  به  قاره ها  همه  در  بوریا  علف  دارند.  وجود 
خوبی  منبع  می تواند  و  دارد  وجود  جنوب  قطب 
برای این سوخت پاک باشد. یکی از روش های 
احتمالی که دانشمندان با آن به دنبال تولید بهینه 
هیدروژن هستند، تمرکز بر سلولز است که ماده 
ارگانیک کلیدی ساختار دیواره سلول گیاهان سبز 

محسوب می شود. 
آنها به بررسی این امر پرداختند که چطور می توان 
سلولز را با کمک نور خورشید و یک کاتالست در 
فرآیندی موسوم به فتوسنتز به هیدروژن تبدیل 
کرد. محققان در آزمایشات خود از سه کاتالیست 

فلزی پاالدیوم، طال و نیکل استفاده کردند. نیکل 
برخوردار  دانشمندان  برای  بیش تری  جذابیت  از 
وجود  زمین  در  آن  از  زیادی  میزان  زیرا  است 
داشته و همچنین ماده ارزانی است. آن ها در یک 
ظرف سه کاتالیست را با سلولز ترکیب کرده و در 
زیر چراغ رومیزی قرار دادند و گاز آن را هر 30 
دقیقه برای مشاهده میزان هیدروژن تولید شده 
بررسی می کردند. این آزمایش سپس با استفاده 
از علف بوریا تکرار شد. محققان می گویند با این 
از هیدروژن  توجهی  قابل  مقادیر  روش می توان 

را بدست آورد.

تولید سوخت هیدروژن از علف

در هفته های گذشته با وقوع حوادث مهم سیاسی 
و اجتماعی، شاید کمتر کسی فکر می کرد که در 
با  کامپیوتری  بازی  یک  دنیا  از  دیگری  گوشه 
استفاده از واقعیت افزوده )Augmented Reality( به 
یکی از خبرسازترین سوژه های دنیای تکنولوژی 

تبدیل شود.
نظر  از  پوکمون گو  بازی  موجود،  آمار  اساس  بر 
تعداد کاربران فعال در یک نرم افزار اندرویدی، در 
مقام پنجم و حتی باالتر از نت فلیکس و توئیتر 
 Surveymonkey قرار گرفت. بر اساس آخرین آمار
هم اکنون حدود ۱۲میلیون کاربر آمریکایی فعال 
در حال جست وی هیوالهای پوکمون هستند و 
این بازی تاکنون فقط در گوگل پلی بیش از 30 

میلیون بار دانلود شده است.
شرکت  که  بود  حدی  تا  بازی  این  انتشار  تاثیر 
سهام  سوم  یک  صاحب  که  نینتندو  چندملیتی 
درصدی  پنجاه  افزایشی  شاهد  است،  پوکمون 
سهام خود بود و این احتمال وجود دارد که پس 
رونق  دوره  به  دوباره  طوالنی،  نسبتا  رکودی  از 
دانلود  افزایش  با  چندی  از  پس  بازگردد.  خود 
با  عده ای  بازی،  این  سرورهای  از  درخواست  و 
مشکل در اتصال به سرور مواجه شدند و شرکت 
این  بازی مجبور شد ورود  این  نیانتیک، سازنده 
بازی را به بازار در چند کشور به تعویق بیندازد. 
ولی هم اکنون این بازی در بسیاری از کشورها 
سرورها  در  جدی  اختالل  و  شده  بــازار  وارد 

مشاهده نمی شود.
In� بازی دو  عرضه  با  پیشتر  نیانتک   شرکت 
پوکمون گو  همانند  که   Endgame و   gress
از دو جنبه واقعیت افزوده و موقعیت مکانی افراد 
و  کرده  را کسب  بسیاری  تجارب  بهره می برند، 
اینک در آخرین بازی خود تمامی عناصر جذاب 

بازی های قبلی را گردآوری کرده است.
چشم گیر  موفقیت  اصلی  دالیل  از  یکی  شاید 
ساله  چند  و  چندین  تجربه  همین  پوکمون گو 
نیانتک در زمینه واقعیت افزوده و استفاده از آن 
در بازی های موبایلی باشد. در این بازی افراد در 
موقعیت جغرافیایی واقعی زندگی خود به جستجو 
و شکار هیوالهای پوکمون می پردازند. شاید در 
نگاه اول استفاده از یک بازی برای ایجاد کسب 
و کار و تجارت بی ربط به نظر برسد، اما از آنجایی 
جغرافیای  موقعیت های  اساس  بر  بازی  این  که 
حقیقی طراحی شده، احتماال روش های متعددی 
به  پوکمون  خوره های  که  داشت  خواهد  وجود 
مشتری بالقوه کسب و کار تبدیل شوند. در این 
بازی دو نوع مکان ثابت وجود دارد: پوک استاپ ها 

اماکن تجاری  یا  )Poke Stop( معموال جاذبه 
شهر هستند. این نکته حائز اهمیت است که اگر 
پوک استاپ ها خود مکان تجاری نباشند، حتما در 

یا محل کسب و کار  نزدیکی آن ها یک مغازه 
وجود دارد که می تواند پوکمون بازها را به خود 

جلب کند.
 )Gym( نوع دیگر اماکن ثابت در این بازی جیم
ها هستند. درواقع جیم یک مکان حقیقی است 

که افراد در آنجا جمع شده و مبارزه می کنند تا 
منطقه را تحت کنترل خود بگیرند.

روزانه  حتی  و  منظم  طور  به  مکان  نوع  دو  هر 

را در یک منطقه مشترک گرد  افراد  بار  چندین 
کسب  به  می تواند  نکته  همین  و  می آورد  هم 
رونق  هستند  واقع  مناطق  آن  در  که  وکارهایی 

ببخشد.
یک  که  نشده  اعالم  رسمی  طور  به  تاکنون 

کسب وکار خاص بتواند با میزبانی یک باشگاه، 
خود  تجارت  مکان  در  را  پوکمون گو  طرفداران 
اضافه شدن  با  احتماال  آینده  در  ولی  آورد،  گرد 
از  یکی  به  می تواند  بازی  این  قابلیتی  چنین 
استراتژی های تجاری مهم و موفق برای جذب 
کسب  سوی  به  پوکمون گو  ›خوره‹  مشتریان 

وکارهای مختلف باشد.
شاید به روز رسانی های بعدی این بازی با اضافه 
بتواند  پوکمون  تعویض  و  معامله  قابلیت  کردن 
یک قدم جدی در تجاری شدن هر چه بیشتر این 
بازی باشد و بتواند اماکن تجاری بسیاری را به 
این بازی جلب کند. به طور مثال بر اساس چند 
گزارش تایید نشده احتمال توافقی بین نیانتیک و 
مک دونالد وجود دارد که پوک استاپ ها در شعب 

مختلف مک دونالد مستقر شوند.
ایران  در  ــازی،  ب این  شدن  جهانی  وجــود  با 
دسترسی  برای  و  شده  محدود  آن  به  دسترسی 
به محتوای آن به فیلترشکن نیاز است. براساس 
گزارش مهرنیوز، انتشار این بازی در ایران نیازمند 
ایران  در  مربوطه  نهاد  با  بازی  سازنده  همکاری 

است.
بر  مثال  طور  به  دارد.  نیز  خطراتی  بازی  این 
از  گروهی  میسوری،  پلیس  گــزارش  اســاس 
پوکمون بازهایی که در یک پوک استاپ گرد هم 
بر  یا  و  کردند  برخورد  جنازه  یک  با  بودند  آمده 
پوکمون بازها  میسوری،  پلیس  گزارش  اساس 
ساعت های  در  خــود،  امنیت  به  توجه  بــدون 
و  اماکن  به  شب  نیمه  سه  همچون  نامتعارف 
کوچه های خلوت در مناطق ناامن شهر رفته اند. 
افراد  بی توجهی  بازی،  منفی  جنبه های  دیگر  از 
به دنیا پیرامون است. افرادی که معموال سر در 
گوشی همراه خود دارند، در معرض خطراتی مثل 

سقوط یا تصادف هستند.
و  بــازی  این  متفاوت  جنبه های  به  توجه  با 
تاثیرگذاری احتمالی این بازی بر کسب و کارها 
آیا  که  پیش می آید  این سوال  نزدیک  آینده  در 
پوکمون که شاید اکنون بتوان آن را یک پدیده 
 Crush Candy دانست همچنان می تواند مانند
و  کرده  حفظ  را  آمده  وجود  به  هیجان  و  شور 
به یکی از تاثیرگذارترین بازی های دهه پیش رو 

تبدیل شود؟
اما سوال مهم تری که می توان پرسید این است 
موجود  پتانسیل های  وجود  با  افزوده  واقعیت  که 
مدل های  می تواند  پوکمون گو  موفق  نمونه  در 
اقتصادی کنونی را دستخوش تحولی بزرگ کند؟

پوکمون، انقالبی در سرگرمی و حتی شاید تجارت
محسن حیدری
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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. 

 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

All Mechanical Repairs

Sydney  TechAuto

0423 426 615

Complete Mobile Automotive Maintenanace
Peyman Khazaee

NSW
Hazrati Immigration 

Services
professional, expert and honest advice

Hazrati Immigration 
Services

 Level 11, 65 York street
Sydney NSW 2000

Phone: (02) 9665 4881

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

Phone:  (02) 89359410
Mobile: 0414187045

www.ajmigrationconsultants.com.au

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
NSWرستوران  آشپزباشی

 Ph: 02 9416 1889
 319 Pacific HWY Lindfield 2070

 VISA SERVICES & IMMIGRATION 

NSW

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

رستوران کوروش بزرگ

SA Ghanbari & Associates Migration Agency

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

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

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

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

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

8:30am to 9:00pm

NSW

رستوران و سالن پذیرایی 
نوربند در مریلندز

www.norbandrestaurant.com.au

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

هر جمعه میتوانید نسخه 
جدید هفته نامه 

پیک پارسیان را در سایت 

و شماره های پیشین 
پیک پارسیان را در 

Persian Herald Weekly Archives
بخوانید.

www.persianherald.com.au

NSW

با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY. Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

  SUPERMARKETS GROCERY STORES 

NSWARIA FOOD STOREARIA FOOD STORE

 34 Ross Street
North Parramatta

PH: 02 9683 7330
VIC

NSW

پدی سوپرمارکت
در بلک تاون

PEDDY
SUPERMARKET
PEDDY

SUPERMARKET

  111Main Street
 Blacktown NSW
PH: 02 8678 3413

NSW

PH: 0470 134 729
110 Main St. Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

NSW

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS

NSW

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

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

Tel: 02  8014  9608

لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Email: sam@airtravelservices.com.au

www.airtravelservices.com.au

NSWآژانس مسافرتی ای تی اس 
با تصدی آقای ملکی

 Suite 305,level 3 32 York St. Sydney NSW 2000
 Tel: 02 8014  9608 Mobile: 0410 439 330

www.airtravelservices.com.au

NSW

201 Northumberland Street Liverpool NSW

PH: +61 (02) 9822 5792
Email: info@ictt.com.au

www.ictt.com.au

آژانس مسافرتی اینترنشنال تور اند تراول 

NSW

شعبه بولکهام هیلز
5A Old Northern Rd. Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St. North Parramatta
Ph: 02 9683 1916

شعبه نورت پاراماتا

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

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

Ph: 02 9686 8885

استرالیایی ها به دلیل نامناسب بودن شرایط 
به دهکده المپیک نمی روند

به  که  می گوید  استرالیا  المپیک  ملی  کمیته 
المپیک  دهکده  بودن  سکونت  قابل  غیر  دلیل 
ریودوژانیرو، ورزشکاران این کشور به این دهکده 

نمی روند.
که  است  گفته  کمیته  این  رئیس  چیلر،  کیتی 
»توالت های  قبیل  از  مشکالتی  المپیک  دهکده 
»راه پله های  برق«،  لخت  »سیم های  مسدود«، 
و  می کنند«  نشت  که  »لوله هایی  تاریک«، 
جدی  نظافت  نیازمند  که  کثیفی  »زمین های 

هستند«، دارد.
خانم چیلر گفت: »ما تصمیم گرفتیم سیستم این 
جا را امتحان کنیم تا ببینیم که در هنگام حضور 
ورزشکاران هم کار می کند یا نه. برای همین به 
طور همزمان توالت های چند طبقه مختلف را راه 

انداختیم. اما آب از دیوارها بیرون زد، در بعضی از 
آپارتمان ها هم بوی شدید گاز استشمام می شد و 

سیم ها اتصالی کردند.«
بیشتری  این که کارگران  با  به گفته خانم چیلر 
اما  شدند،  کار  به  مشغول  المپیک  دهکده  در 
این مکان  زمانی مشکالت  نیست چه  مشخص 

حل می شود.
ساکن  حاضر  حال  در  استرالیایی  تیم های 
هستند.  بازی ها  دهکده  به  نزدیک  هتل های 
قرار بود تیم های دو و میدانی، بوکس و قایقرانی 
استرالیا از امروز در دهکده المپیک ساکن شوند.

خانم چیلر همچنین گفت که تیم های بریتانیا و 
نیوزلند نیز با مشکالت مشابهی روبرو هستند.

پایان  در  بریتانیایی  دوچرخه سوار  فروم  کریس 
مرحله بیست و یکم تور دو فرانس که در پاریس 
دو  تور  فاتح  بار  سومین  برای  رسید،  پایان  به 
فرانس شد. او نخستین ورزشکار بریتانیایی است 
که توانسته سه بار قهرمان تور دو فرانس شود و 
در بیست و پنج سال گذشته اولین دوچرخه سواری 

است که توانسته از عنوان قهرمانی اش دفاع کند.
اسکای در سال های  تیم  دوچرخه سوار ۳۱ ساله 
۲۰۱۳ و ۲۰۱۵ هم قهرمان معتبرترین مسابقات 
دوچرخه سواری دنیا شده بود. در دور نهایی آندره 
گریپل زودتر از همه از خط پایان گذشت اما در 
با  دقیقه  سه  از  بیش  اختالف  با  فروم  مجموع، 

دوچرخه سوار  بارده  رومن  رقیبش  نزدیکترین 
فرانسوی، بر سکوی نخست ایستاد.

آدام  از کلمبیا و  نیرو کوئینتانا  در رده بندی کلی 
ییتس از بریتانیا سوم و چهارم شدند.

آدام ییتس عنوان بهترین دوچرخه سوار جوان را 
هم از آن خود کرد.

کریس فروم برای سومین بار قهرمان تور دو فرانس شد

مقابل  یک  بر  یک  تساوی  از  پس  دایی  علی 
استقالل در نشست خبری گفت: شما هم دیدید 
که تیم ما در هر دو نیمه بهتر از استقالل کار کرد 
با اینکه مدت کمی است که دور هم هستیم عالی 
کار کردند. امروز بهتر از استقالل بودیم و خوب 
بازی کردیم و با همه احترامی که برای استقالل 
قائل هستیم مستحق برد بودیم و نباید یک امتیاز 
به استقالل می دادیم. خدا را شکر در ابتدای راه 
پتانسیل  و  می شویم  بهتر  روز  به  روز  و  هستیم 

بازیکنان ما باالست. 
وی ادامه داد: سعی می کنیم در آینده هم خوب 

بازی کنیم و هم خوب نتیجه بگیریم.
گفت:  نکونام  از  تقدیر  مورد  در  نفت  سرمربی 
این کوچکترین کاری بود که می توانستیم برای 
نکونام انجام دهیم و از زحماتش قدردانی کنیم. 
او سالها کاپیتان تیم ملی بوده و می خواستیم با 
این کار یک یادآوری کوچک کنیم و کار خاصی 
نکردیم. نکونام آنقدر جایگاهش باالست که اگر 
همه ایران برایش مراسم بگیرند باز هم کم است. 
دایی در مورد غیبت محمد دانشگر در تمرینات 
همه  است.  نیامده  او  فهمیدم  دیروز  گفت:  نفت 
اشتباه کرد.  اما محمد  بگیرند  آزادند که تصمیم 
امروز متاسفانه بازیکنان جوان ما راهنمایی غلط 

می گیرند. 

گذاشته اند  منیجر  را  خود  نام  که  آدم  یکسری 
راهنمایی های اشتباه می کنند. دانشگر فوتبالیست 
ما  تمرینات  در  دانشگر  پنجشنبه  است.  خوبی 
حاضر نشد که او باید به کمیته انضباطی باشگاه 

جوابگو باشد.
اینکه تفاوت نفت امسال با صبای  وی در مورد 
تیم  از  می کنم  فکر  گفت:  چیست،  قبل  سال 
ما  ببینید  اگر  جلوتریم  خیلی  قبل  سال  صبای 

امروز با استقالل بازی کردیم نه استقالل اهواز. 
سال قبل با صبا در دیدار اول مان در قم به مصاف 
استقالل اهواز رفتیم که آن مسابقه با تساوی به 
پایان رسید. امروز عملکرد خوبی داشتیم و من به 

آینده امیدوار شدم.
تیر  به  را  توپ  بار   ۲ کرد:  تأکید  نفت  سرمربی 
دروازه زدیم دوست داشتم از هیأت داوران تشکر 
کنم اما متأسفانه در یک صحنه پنالتی صددرصد 

اخراج  بازیکن حریف هم  باید  نگرفتند که  را  ما 
عوض  را  بازی  سرنوشت  صحنه  همین  می شد 
در  و  نمی افتد  دیگر  اتفاقات  این  انشأاهلل  کرد. 
آینده یکی از مدعیان خواهیم بود. وی در مورد 
اینکه از لحاظ فنی تیمش چه فرقی کرده است 
خیلی  ما  تیم  دادم  توضیح  مورد  این  در  گفت: 
شایسته تر از تیم سال قبل صبا است مخصوصًا 
صبا  با  ما  داریم  بهتری  وضعیت  کار  اوایل  در 
بازی به بازی بهتر شدیم و تا نیم فصل توانستیم 
متأسفانه  اما  بگیریم  قرار  چهارم  و  سوم  رده  در 
را  کارمان  قدرت  با  اینجا  اما  نشد  حمایت  ما  از 
به شانس  این مسئله  بگویم  نباید  شروع کردیم 
ربط داشت. ما مدت کمی است کارمان را شروع 
کردیم و باید به تالش مان ادامه دهیم تا اگر خدا 

خواست موفق شویم.
دایی در رابطه با غیبت هواداران در مسابقه امروز 
عدم  موافق  گفتم  گذشته  روز  کرد:  خاطرنشان 
باعث  اتفاقات  برخی  اما  نیستم  هواداران  حضور 
می شود این حکم ها داده شود از هواداران ۲ تیم 
تشویق  را  خودشان  تیم  فقط  می خواهم  بزرگ 
ضربه  هوادارانش  نبود  از  استقالل  امروز  کنند 
را  بازی  بودند ما همین  آنها هم  اگر  البته  خورد 

می کردیم و شاید بهتر هم بودیم.

دایی:داور باید یک بازیکن استقالل را اخراج می کرد
همه ایران هم برای نکونام مراسم بگیرند کم است

باید  تیم اش  اینکه  بیان  با  پرسپولیس  سرمربی 
باشد گفت هدف ما کسب هر دو جام  جاه طلب 

است.
از  پیش  خبری  نشست  در  ایوانکوویچ  برانکو 
دیدار تیمش برابر سایپا گفت: در آغاز لیگ برتر 
هیجان زده هستم و همه بازیکنان و دوستان من 
هم منتظر شروع مسابقات بودند. لیگ برتر نشان 
می دهد که برای چه چیزی حاضر شده ایم و چه 
هواداران  خوشحالی  هدفمان  کرد.  خواهیم  کار 

است.
نام   نام گذاری هفته  اول لیگ برتر به  او درباره 
هفته  اهدای خون، ادامه  داد: بزرگترین و بهترین 

هدیه برای نجات یک فرد اهدای خون است.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: کادرفنی و 
بازیکنان ما آماده شروع لیگ برتر هستند و همان 
طور که می دانید این سخت ترین بازی ما خواهد 
بود. چند هفته  طول می کشد تا به روند اصلی مان 
باز گردیم. بازیکنان تیم مان تالش مضاعفی را 
آرام طبع که  به جز  داده اند  انجام  آمادگی  برای 

مصدومیت دارد بقیه بازیکنان مان آماده هستند.

وی با اشاره به تقابل پرسپولیس و سایپا در طی 
که  می گوید  آمار  کرد:  تاکید  گذشته،  سال  پنج 
سایپا بهتر از ما بوده است. آنها فصل پیش هم از 
شش امتیاز ممکن پنج امتیاز را مقابل ما کسب 
کردند و یکی از دالیل قهرمان نشدن ما همین 

موضوع بود.
را هم جذب کرده اند. دروازه بان  بازیکنان خوبی 
از  بازیکنانی  و  آمده  تیم  این  به  برزیلی جدیدی 
نفت، فوالد و ذوب آهن جذب کردند ، اما نقطه 
قوت سایپا حضور حسین فرکی است که پیش از 
برتر شده  لیگ  قهرمان  و سپاهان  فوالد  با  این 

است.
دانش  کرد:  اظهار  فرکی،  حسین  درباره  برانکو 
ما  است.  ما  برای  بزرگی  چالش  فرکی  حسین 
اهداف بزرگی داریم که باید از ابتدا با قدرت پیش 
برویم. باید جاه طلب باشیم و آن را نشان دهیم 
و برای قهرمانی بدویم. قهرمانی در لیگ برتر و 
جام حذفی و حضور موفق در لیگ قهرمانان آسیا 
هدف ما است. نکته مهبمی درباره فرکی وجود 
ندارد و فقط او یک مربی عالی است. شخصا او را 

می شناسم و می دانم که یک مربی عالی است و 
نتایج او در چند سال گذشته معرفی توانایی هایش 
است. فرکی را از ۱۰ سال پیش می شناسم و در 
او  بوده است.  داشته موفق  هر جایی که حضور 
دارد  نیاز  چیزی  چه  به  می داند  که  است  مربی 
ولی در آخر این بازیکنان هستند که نتایج را رقم 

می زنند.
وی درباره وضعیت مهدی طارمی گفت: طارمی 
بازیکنان  سایر  با  باید  ترکیب  در  حضور  برای 
رقابت کند، همان طور که می دانید او دو ماه از 
تمرینات به دور بوده و طبیعی است که ما تالش 
بازی  برای  ما  برسانیم.  تیم  به  را  او  تا  می کنیم 
فردا )سه شنبه ۵ مرداد( روی او حساب می کنیم ، 
ولی می دانیم که او هنوز به آمادگی ۱۰۰ درصد 

نرسیده است.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به این 
که گفته می شود دو بازیکن خارجی و اوکراینی 
این تیم از سوی باشگاه تحمیل شده است، تاکید 
کرد: این حرف و حدیث ها همیشه وجود داشته 
تیم  به  من  تایید  بدون  بازیکنی  هیچ  اما  است، 

اضافه نمی شود. آنها بازیکنان با تجربه ای هستند 
و در لیگ با کیفیتی به میدان رفته اند. همان طور 
اروپا  لیگ  هشتمین  اوکراین  لیگ  می دانید  که 

است و روی کمک آنها حساب کرده ایم.
وی درباره وضعیت خط دفاعی تیمش، بیان  کرد: 
خط دفاعی از اهمیت باالیی برخوردار است و ما 
در این پست شاهد تغییرات زیادی بوده ایم. فقط 
محمد انصاری از فصل گذشته در کنار ما حضور 
دارد و مابقی بازیکنان جدید هستند و به همین 

دلیل نیاز به زمان داریم.
این  به  پاسخ  در  و  پایان  در  ایوانکوویچ  برانکو 
سوال که انتظارات از او باال رفته است، تصریح 
کرد: این موضوع را می دانم و به آن واقف هستم. 
از زیر بار مسئولیت فرار نمی کنم و برای قهرمانی 
می جنگیم. می خواهیم یک بار دیگر هواداران را 
خوشحال کنیم. حضور پر تعداد هواداران در بازی 
سنگین  و  آنها  رضایت  نشانگر  ما  اخیر  دوستانه 
ناراحت  همچنان  البته  است.  ما  مسئولیت  شدن 
هستیم که در بازی آخر فصل گذشته نتوانستیم 

قهرمانی را به دست بیاوریم.

برانکو: باید جاه طلب باشیم

تیم دانشجویان کشورمان که با غلبه بر چین به 
فینال مسابقات رسیده بود، با پیروزی بر میزبان 
در دیدار نهایی عنوان قهرمانی آسیا را تصاحب 

کرد.
ملی  فدراسیون  عمومی  ــط  رواب ــزارش  گ به 
رقابت های  ادامه  در  دانشگاهی،  ورزش هــای 
بسکتبال  تیم  آسیا،  دانشجویان   ۳*۳ بسکتبال 
فدراسیون  از  نمایندگی  به  که  نور  پیام  دانشگاه 
مسابقات  در  ایران  دانشگاهی  ورزش های  ملی 
راه  فینال  به  چین  تیم  شکست  با  دارد،  حضور 

یافت.
تیم دانشجویان کشورمان در مرحله نیمه نهایی با 
نتیجه ۲۱ بر 8 تیم چین )۲( را شکست داد و به 
فینال رسید و در دیگر بازی این مرحله تیم ماکائو 
با نتیجه ۲۱ بر ۱7 تیم هنگ کنگ را شکست داد 

و حریف تیم ایران شد.
از  پس  نور  پیام  دانشگاه   ۳*۳ بسکتبال  تیم 
تیم  شکست  با  مسابقات،  این  فینال  به  راه یابی 

جواز  آسیا  قهرمانی  مقام  کسب  ضمن  ماکائو، 
حضور در رقابت های جهانی دانشجویان که آذر 
ماه سال جاری در کشور چین برگزار می شود را 

به دست آورد.

میزبان  ماکائو،  مقابل  ایران  تیم  نهایی  دیدار  در 
نزدیک  بازی  یک  در  و  گرفت  قرار  رقابت ها 
توانست با نتیجه ۲۱ بر ۱6 حریف خود را شکست 
داده و بر سکوي نخست آسیا قرار گیرد. در دیدار 

رده بندی نیز تیم چین با شکست تیم هنگ کنگ 
به مقام سومی آسیا رسید.

تیم دانشجویان ایران در اولین دوره این رقابت ها 
به مقام سوم آسیا رسیده بود.

تیم ایران با ترکیب پیام کیانی، سینا هادی زاده، 
مجید  و  اله وردی  علی  بیگی هرچگانی،  ابراهیم 
عبدالمهدی  دکتر  و  سرمربی  عنوان  به  جلیلی 
کادر  عنوان  به  عظیم نژاد  محمد  و  نصیرزاده 

سرپرستی در این رقابت ها شرکت کرده بود.
مسابقات  این  جریان  در  که  است  ذکر  به  الزم 
یک دوره مسابقه اسلم دانگ هم برگزار شد که 
ابراهیم بیگی، نماینده شایسته کشورمان توانست 
با کسب 79 امتیاز راهی فینال شود و در فینال با 
کسب 8۳ امتیاز به عنوان قهرمانی رسیده و مدال 

طال را از آن خود کرد.
مدال  و  شد  دوم  چین  ورزشکار  مسابقه  این  در 
نقره گرفت و نماینده هنگ کنگ به مقام سوم 

رسید و صاحب مدال برنز شد.

تیم بسکتبال پیام نور قهرمان آسیا شد

عدم  از  )وادا(  دوپینگ  با  مبارزه  جهانی  آژانس 
المپیک  در  روسیه  ورزشکاران  کامل  محرومیت 

۲۰۱6 ریو اظهار تاسف کرد.
توصیه  المپیک  بین المللی  کمیته  به  آژانس  این 
کرده بود که تمام ورزشکاران روسیه را از شرکت 

در المپیک ۲۰۱6 ریو محروم کند.
اما کمیته بین المللی المپیک دیروز تصمیم گرفت 
را  تصمیم  و  نکند  اعمال  را  کامل  محرومیت  تا 
به عهده فدراسیون  های جهانی هر رشته ورزشی 
این  از  تاسف  اظهار  با  امروز  وادا  اما  بگذارد. 
به  خود  توصیه  از  هنوز  که  کرد  اعالم  تصمیم 

کمیته بین المللی المپیک دفاع می کند.
الیور نیگلی دبیرکل وادا گفت تصمیم کمیته بین 
المللی المپیک به این معنا است که از ورزشکاران 

پاک ]غیر دوپینگی[ حمایت کمتری می شود.
سر کریگ ریدی، رییس وادا هم گفت تحقیقات 

برای مخفی  برنامه دولت روسیه  داده  که  نشان 
بدون  روس  ورزشکاران  دوپینگ  نگهداشتن 
تردید اصل پاکی ورزش را نقض می کند؛ اصلی 
دوپینگ  با  مبارزه  آژانس  نظامنامه  اساس  که 

است.
وادا همچنین درباره وضعیت یولیا استپانووا، دونده 
دوپینگ  افشای  به  خود  شهادت  با  که  روس 
ورزشکاران روس کمک کرد اظهار نگرانی کرده 
است و به گفته الیور نیگلی وادا از شرکت یولیا 
استپانووا زیر پرچم مستقل شدیدا حمایت می کند.

بزرگترین  شجاعانه  افشای  در  استپانووا  خانم 
رسوایی دوپینگ تاریخ نقشی کلیدی داشته است 
این تصمیم  پیامی است که  نگران  بسیار  وادا  و 
کمیته بین المللی المپیک به کسانی می فرستد که 

می خواهند دوپینگ را افشا کنند.
از تصمیم  با دوپینگ آمریکا هم  اتحادیه مبارزه 

کمیته بین المللی المپیک انتقاد کرد و آن را ضربه 
ای بزرگ به حقوق ورزشکاران پاک نامید.

گفت:  اتحادیه  این  رئیس  تیگارت  تراویس 
و  پاک  ورزشکاران  جمله  از  ــراد،  اف بسیاری 
افشاگران، در مقابله با فرهنگ دوپینگ دولتی و 
فساد مالی در روسیه از خود شجاعت و استقامت 

نشان داده اند.
اما متاسفانه در واکنش به مهمترین لحظه برای 
المپیک،  بازی های  سالمت  و  پاک  ورزشکاران 
کمیته بین المللی المپیک حاضر نشد رهبری را 
قاطعانه به دست بگیرد. کمیته بین المللی المپیک 
به طور  را  تصمیم گرفت که ورزشکاران روسیه 
ریودوژانیرو   ۲۰۱6 المپیک  در  شرکت  از  کلی 
محروم نکند و تصمیم گیری در مورد ورزشکاران 
آن  بین المللی  فدارسیون  عهده  به  را  رشته  هر 

رشته بگذارد.

شرکت  از  مانع  که  است  گفته  کمیته  این 
مورد  شرایط  که  شد  خواهد  روسی  ورزشکاران 

نظر فدراسیون های بین المللی را تأمین نکنند.
هفته گذشته نتایج تحقیقی که به سفارش آژانس 
انجام شد نشان  )وادا(  با دوپینگ  مبارزه  جهانی 
تقریبا  در  از سال ۲۰۱۱،  روسیه  ورزشکاران  داد 
تمام رشته های ورزشی در المپیک های تابستانی 
دوپینگ  روسیه  دولت  نظر  زیر  زمستانی،  و 

کرده اند.
که  بود  آن  از  حاکی  کمیسیون  این  گــزارش 
ورزشکاران  ادرار  آزمایش  نتایج  در  دستکاری 
روسیه، با هدایت، کنترل و نظارت وزارت ورزش 
از اواخر سال ۲۰۱۱ آغاز شده، در المپیک ۲۰۱۲ 
لندن و المپیک زمستانی ۲۰۱۴ در سوچی روسیه 
هم وجود داشته و تا تابستان سال گذشته ادامه 

یافته است.

آژانس مبارزه با دوپینگ از عدم محرومیت کامل ورزشکاران روسیه اظهار تاسف کرد
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Main Street بلک تاون
  فروشنده کباب ترکی

 پیتزا - پیده
 اولین و با سابقه ترین کباب

شاپ بلک تاون
 با درآمد خوب

 و قیمت مناسب
بفروش میرسد
تلفن تماس 

0406 660 797

بفروش میرسد
یک کباب شاپ در
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میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

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

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

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

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

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

260-262Thomas St. Dandenong Vic 3175
Tel: (03) 9791 9990 Mob: 0401 004 463

بره
ی آهو

جها
 برن

مایندگی
ن

وریا
یکت

ر و
ی د

جزئ
ی و 

و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

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

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   

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

7 صبح تا 8 شب هفت روز هفته

قصابی ولیعصر
در مریلندز

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

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

Merrylands Rd. Merrylands

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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O0424 328 659

Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

دستور دولت افغانستان به نیروهای امنیتی: حفظ جان افراد غیرنظامی را در اولویت خود قرار بدهید
ریاست جمهوری افغانستان به نیروهای امنیتی و 
دفاعی این کشور دستور داده تا خفظ جان افراد 

غیرنظامی را در اولویت خود قرار دهند.
هیئت  دفتر  گزارش  انتشار  از  پس  دستور  این 
کمک سازمان ملل در افغانستان، یوناما، در این 

باره صادر شده است.
آماده  افغانستان  جمهوری  ریاست  خبرنامه  در 
است که گزارش یوناما یکبار دیگر ثابت می سازد 
که قربانیان اصلی جنگ در افغانستان را کودکان 

گروه  آن  عاملین  و  می دهند  تشکیل  زنان  و 
طالبان و سایر گروه  های تروریستی هستند.

افغانستان،  جمهوری  رئیس  اشرف غنی،  محمد 
تأکید کرده است که تاریخ و مردم افغانستان این 
جنایات تروریستان را هیچگاه فراموش نخواهند 
کرد و تعهد ما این است که عاملین این جنایات 

را به محاکمه کشانیده و عدالت را تامین کنیم.
مرداد/اسد   ۴ دوشنه،  روز  که  گزارشی  در  یوناما 
قربانیان  شمار  که  است  نوشته  کرده  منتشر 

غیرنظامی در افغانستان در شش ماه نخست سال 
سال  از  مشابه  زمان  به  نسبت  میالدی،  جاری 

۲۰۰۹ به باالترین سطح خود رسیده است.
در  قربانیان  آمار  مجموع  گزارش  این  اساس  بر 
نفر   ۱۶۰۱ که  می رسد  نفر   ۵۱۶۶ به  ماه  شش 

آن ها کشته و بقیه زخمی شده اند.
گزارش یوناما نشان می دهد که عامل ۲۳ درصد 
نیروهای   ۲۰۱۶ اول  نیمه  در  غیرنظامی  تلفات 
دولتی و طرفداران دولت بوده که ۲۰ درصد به 

نیروهای امنیتی افغانستان، دو درصد به گروهای 
نیروهای  به  درصد  یک  و  دولت  طرفدار  مسلح 

بین المللی نسبت داده شده است.
در خبرنامه ریاست جمهوری همچنین تأکید شده 
است که این دولت به مسئولیت های خویش در 
بین المللی  قوانین  و  کشور  اساسی  قانون  قبال 
غیرملکی  افراد  جان  حفظ  بر  مبنی  بشردوستانه 

پایپند است.

وزارت داخله: ۴۴ شورشی عضو داعش 
و گروه طالبان کشته شدند

افغانستان اعالم کرد که در  وزارت داخله/کشور 
ولسوالی  در  هوایی  حمالت  و  درگیری  نتیجه 
درقد  ولسوالی  شرق،  در  ننگرهار  والیت  اچین 
پشت  ولسوالی  و  شرق  شمال  در  تخار  والیت 
رود والیت فراه در جنوب، ۴۴ شورشی وابسته به 
گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( و گروه 

طالبان کشته شده اند.
در خبرنامه این وزارت آمده است که ۴۷ شورشی 

دیگر نیز در این عملیات ها زخمی شده اند.
این وزارت توضیح داده است که در نتیجه حمله 
اسد/مرداد(  )سوم  گذشته  یکشنبه  روز  هوایی 
شورشی   ۲۵ ننگرهار  والیت  اچین  ولسوالی  در 
وابسته به گروه موسوم به دولت اسالمی کشته 

شده اند.
یک  که  است  افزوده  افغانستان  داخله  وزارت 
حمله  این  در  نیز  عبدالقیوم  بنام  داعش  فرمانده 
نابود  نیز  این گروه  افزار  کشته و مقداری جنگ 
شده است. ۱۹ عضور گروه طالبان در والیت های 

تخار و فراه کشته شدند
وزارت داخله افغانستان افزوده است که در نتیجه 
درگیری میان نیروهای پلیس و نیروهای شورشی 
در روستای بصیرخیل ولسوالی درقد والیت تخار، 
عصر دیروز ۱۱ شورشی عضو گروه طالبان کشته 

و ۲۸ تن دیگر زخمی شده اند.
حمله  ضد  یک  در  که  است  افزوده  وزارت  این 
رود  پشت  ولسوالی  در  ملی  پلیس  نیروهای 

انجام  والیت فراه که صبح روز یکشنبه گذشته 
کشته  طالبان  گروه  عضو  افکن  دهشت   ۸ شد، 
و ۱۸ نفر دیگر زخمی شده اند. در روزهای اخیر 

گروه طالبان بر شدت حمالت شان بر پاسگاه های 
نیروهای امنیتی و مراکز ولسوالی ها بخصوص در 
والیت های قندوز، تخار و بدخشان افزوده  است.

رسمی  سوگواری  مراسم  برگزاری  با  همزمان 
روز  انفجار  قربانیان  خانواده های  افغانستان،  در 
جنبش  فعاالن  و  کابل  اسد/مرداد(   ۲( شنبه 
روشناییبیشتر کشته شدگان این رویداد را در غرب 

کابل به خاک سپردند.
افغانستان،  جمهوری  رئیس  غنی،  محمداشرف 
روز  انفجار  در  نفر   ۸۴ شدن  کشته  مناسبت  به 
شنبه در غرب کابل، روز یکشنبه )۳ اسد/مرداد( 
را عزای عمومی اعالم کرده است. احمد شفایی 
خبرنگار بی بی سی که در محل خاکسپاری اجساد 
که  می گوید  داشت،  حضور  شنبه  روز  قربانیان 
بیشتر آنها در تپه ای در نزدیک شهرک امید سبز 
در غرب کابل دفن شدند و شماری دیگر برای 
دفن به مناطق دیگر مانند غزنی و بامیان منتقل 
شدند. در همین حال اعضای جنبش روشنایی و 
قربانیان همچنان خشمگین هستند  خانواده های 

امنیت تظاهرات  ناتوانی در تأمین  و دولت را به 
روز شنبه متهم می کنند.

معاون  مراد،  مرادعلی  ژنرال  دولتی  مقام های  از 
خانواده های  جمع  در  که  ارتش،  ستاد  رئیس 
بازماندگان  سوال  این  با  داشت  حضور  قربانیان 
قربانیان روز شنبه مواجه شد که عامل کشتار آنها 

چه کسی است.
آقای  تجمع،  این  محل  از  گزارش ها  اساس  بر 
مراد گفت که دشمنان مردم عامل قتل عزیزان 
آنها هستند؛ اما وقتی یک معترض خشمگین از 
پاسخ  او  است؟  کسی  چه  دشمن  که  پرسید  او 

صریحی نداد.
معترضان گفته اند که دولت باید زیر نظر نهادهای 
روز  انفجارهای  مورد  در  را  تحقیقات  بین المللی 
شنبه در میان معترضان جنبش روشنایی آغاز کند 
و در عین حال خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت را 

هم از بامیان بکشد. این خواست اصلی معترضان 
در چند ماه گذشته بوده و برای تحقق آن روز ۲۷ 
ثور/اردیبهشت و همچنین روز شنبه )۲ اسد( به 

خیابان ها آمدند و تظاهرات کردند.
مشغول  همچنان  که  است  کرده  اعالم  دولت 
خط  کشیدن  طرح  ــرای  اج ــای  راه ه بررسی 
و  است  بامیان  به  بغالن  از  کیلوولتی   ۲۲۰
کابل  به  سالنگ  گذرگاه  از  کیلوولتی   ۵۰۰ خط 
تصمیم  این  به  اعتراض  در  شد.  خواهد  کشیده 
تحصن  به  بود  قرار  شنبه  روز  تظاهرات  دولت، 
»نامحدود« در چهارراه دهمزنگ تبدیل شود که 
سه بمبگذار اقدام به عملیات انتحاری کردند که 
یکی از آنها پیش از انفجار کمربند انتحاریش از 

سوی نیروهای امنیتی از پادرآمد.
گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( مسئولیت 

این انفجارها را بر عهده گرفت.

به دنبال این رویداد، وزارت داخله/کشور برگزاری 
هر نوع تجمع و تظاهرات را برای ۱۰ روز ممنوع 
کرد که این تصمیم با واکنش تند نهادهای مدافع 

آزادی بیان مواجه شده است.
دفتر دیدبان رسانه ها موسوم به »نی« این اقدام 
دولت را مغایر آزادی بیان دانسته و تأکید کرده 
به  مردم  حق  که  کند  کاری  نباید  دولت  که 
دانستن واقعیت ها جاری در کشور را محدود کند.

تظاهرات  رسانه ای  پوشش  مورد  در  انتقادهایی 
روز شنبه مطرح شده است.

صدیق اهلل توحیدی، رئیس دیدبان رسانه ها، گفته 
که مدرکی به دست ندارد که بیانگر اعمال فشار 
خصوص  این  در  رسانه ها  بر  حکومت  سوی  از 
اما این احتمال وجود دارد که رسانه ها به  باشد، 
دالیل سیاسی از پوشش زنده تظاهرات خودداری 

کرده باشد.

عزای ملی در افغانستان، مراسم خاکسپاری قربانیان انفجار روز شنبه برگزار شد

هیئتی  افغانستان  جمهوری  رئیس  غنی،  اشرف 
همایش  در  مرگبار  انفجار  بررسی  منظور  به  را 

جنبش روشنایی تعیین کرده است.
معترضان  همایش  محل  در  که  انفجار  این  در 
در چهارراه دهمزنگ، که حاال  روشنایی  جنبش 
به چهارراه شهدا تغییر نام داده، ۸۴ نفر کشته و 

بیش از ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
کارش  که  داد  دستور  هیئت  این  به  غنی  آقای 
را به اسرع وقت تمام کرده و گزارش خود را به 
ریاست جمهوری ارائه کند. بر اساس اطالعیه ای 
که از سوی دفتر ریاست جمهوری به بی بی سی 
هیئت  این  در حکمی  غنی  آقای  شده،  فرستاده 
را به ریاست محمد فرید حمیدی، دادستان کل 

این  ترکیب  در  است.  کرده  تعیین  افغانستان 
هیئت دو نفر از مشاوران رئیس جمهوری، عباس 
نصراهلل  و  جمهوری  ریاست  ارشد  مشاور  بصیر، 
حقوقی  امور  مشورتی  شورای  رئیس  استانکزی، 

دفتر رئیس جمهوری عضویت دارند.
معاونان مسئوالن سه نهاد امنیتی هم در ترکیب 
معاون  رحمان،  عبدالرحمان  دارند:  هیئت حضور 
هالل،  هالل الدین  داخله/کشور،  وزارت  ارشد 
معاون اطالعاتی وزارت دفاع و عبدالمتین بیگ، 
ژنرال  همچنین  و  ملی  امنیت  رئیس  معاون 

مرادعلی مراد، معاون رئیس ستاد ارتش.
شاه گل رضایی عضو مجلس نمایندگان، نصراهلل 
ارسالیی رئیس دبیرخانه شورای وزیران، محمد 

جانان  ژنرال  اجرایی،  رئیس  نماینده  ناطقی 
امور  اداره  امنیت  و  دفاع  اداره  رئیس  بارکزی 
محمودی  موسی  محمد  و  جمهوری  ریاست 
نویان  عباس  و  بشر  حقوق  کمیسیون  نماینده 
عضو پیشین مجلس هم دیگر اعضای این هیئت 
هستند. رئیس جمهوری در حالی هیئت بررسی 
که  کرده  تعیین  ترکیب  این  با  را  اسد   ۲ رویداد 
پیش از این شورای عالی مردمی جنبش روشنایی 
باید به صورت  تأکید کرده است که این رویداد 
بین المللی  سازمان های  حضور  با  و  بی طرفانه 

بررسی شود.
در  روشنایی  جنبش  تظاهرات  سازمان دهندگان 
بررسی  به  که  گفته اند  بارها  محلی  رسانه های 

را در  آنها دولت  ندارند، چرا که  اعتماد  حکومت 
تأمین امنیت تظاهرات مقصر می دانند.

این جنبش اعتراضی به منظور تحت فشار قرار 
کیلوولت   ۵۰۰ خط  کشیدن  برای  دولت  دادن 
تظاهرات  دو  حال  تا  و  گرفته  شکل  بامیان  از 
در  را  تظاهرات  رشته  یک  و  کابل  در  را  بزرگ 
شهرهای  برخی  همچنین  و  کشور  والیت های 

اروپایی به راه انداخته است.
را  برق  انتقال  این خط  دولت تصمیم گرفته که 
اعالم کرده که یک  و  بکشد  از گذرگاه سالنگ 
بامیان می کشد  به  از بغالن  خط ۲۲۰ کیلوولتی 
که مورد قبول جنبش روشنایی واقع نشده است.

هیئت بررسی انفجار در همایش جنبش روشنایی در کابل تعیین شد

سازمان ملل متحد از افزایش تلفات غیرنظامیان در افغانستان خبر داد
سازمان ملل متحد اعالم کرد که شمار کشته و 
در شش  افغانستان  در  غیرنظامی  زخمی شدگان 
ماه نخست سال جاری میالدی، نسبت به زمان 
خود  سطح  باالترین  به   ۲۰۰۹ سال  از  مشابه 

رسیده است.
افغانستان،  در  ملل  سازمان  کمک  هیئت  دفتر 
آمار  این  مجموع  که  نوشته  گزارشی  در  یوناما، 
در شش ماه به ۵۱۶۶ نفر می رسد که ۱۶۰۱ نفر 

آن ها کشته و بقیه زخمی شده اند.
نخست  ماه  شش  شدگان  کشته  تعداد  چه  اگر 
سال  در  آن  مشابه  ماه  شش  به  نسبت  امسال 
نفر( کمتر  نفر( و ۲۰۱۴ )۱۶۸۶   ۱۶۱۵ (  ۲۰۱۵
است، ولی تعداد زخمیان با رقم ۳۵۶۵ نفر بیشتر 

از هر سال دیگر است.
سال  نخست  ماه  شش  در  کشته شدگان  تعداد 
نفر   ۱۴۴۰ به  زخمیان  شمار  و   ۱۰۵۲ به   ۲۰۰۹
در  خشونت  پایین  سطح  بیانگر  که  بوده  رسیده 
شش سال پیش در مقایسه با سال جاری است. 
براساس گزارش یوناما، از آغاز سال ۲۰۰۹ تا ۳۰ 

ژوئن امسال ۲۲،۹۴۱ غیرنظامی کشته و ۴۰،۹۹۳ 
غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

سازمان ملل در گزارش تازه خود نوشته که کشته 
امسال  ماه نخست  شده های خشونت های شش 
می شود.  هم  زن   ۱۳۰ و  کودک   ۳۸۸ شامل 
این گزارش، شمار کودکان زخمی هم  براساس 

قابل توجه است: ۱،۱۲۱ کودک.
تادامیچی یاماموتو فرستاده ویژه دبیر کل سازمان 
بیانگر  گزارش  این  که  گفته  افغانستان  در  ملل 
ناکامی طرف های درگیر جنگ در پابندی به تعهد 
خود در راستای تامین امنیت جان غیرنظامیان در 

منازعه است.
این گزارش  انتشار  که  تاکید کرده  یوناما  رئیس 
جنگ  درگیر  جناح های  از  باشد  درخواستی  باید 
کسانی  غیرنظامیان،  تلفات  کاهش  ــرای  ب
در  درمــان  و  آب  آوردن  عبادت،  هنگام  که 

بیمارستان ها کشته و زخمی می شوند.
زید رعد حسین رئیس کمیساریای عالی سازمان 
تلفات  آمار  که  گفته  بشر  حقوق  امور  در  ملل 

جاری  سال  نخست  ماه  شش  در  غیرنظامیان 
و  هشداردهنده  افغانستان  جنگ  در  میالدی 

شرم آور است.
او از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواسته 
که از هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان توسط 
غیرنظامی  محالت  در  سنگین  سالح های 
تلفات  عامالن  مصونیت  و  کنند  ــودداری  خ

غیرنظامیان باید پایان یابد.
در گزارش سازمان ملل آمده که عناصر ضددولت 
مسئول ۶۰ تلفات غیرنظامیان و نیروهای طرفدار 
هستند.  دیگر  درصد   ۲۳ تلفات  مسئول  دولت 
طرف  دو  بین  درگیری های  در  دیگر  درصد   ۱۳
و ۴ درصد هم در انفجار مواد منفجر نشده تلف 

شده اند.
که  ــزوده  اف همچنین  ملل  سازمان  ــزارش  گ
بیشترین  عامل  هم  هنوز  زمینی  درگیری های 
آن،  دنبال  به  و  است  غیرنظامیان  تلفات  تعداد 
بمبگذاری های  و  انتحاری  پیچیده  حمالت 
می شوند.  غیرنظامیان  تلفات  باعث  کنارجاده ای 

درصد   ۸۵ که  نوشته  خود  گزارش  در  یوناما 
بمبگذاری های  در  خشونت ها  قربانی  کودکان 
قربانی  نشده  منفجر  مواد  انفجار  و  کنارجاده ای 

شده اند.
دفتر سیاسی سازمان ملل همچنین معتقد است 
استفاده  عام،  در مالء  زنان  دادن  قرار  که هدف 
خشونت  مسلحانه،  درگیری های  در  کودکان  از 
جنسی علیه دختران و پسران و حمله به محالت 
حقوق  نقض  موارد جدی  از  درمانی،  و  آموزشی 

بشر است.
آزاد،  تحقیقی  نیاز  بر  همچنین  گزارش  این  در 
بیمارستان  بمباران  مورد  در  موثر  و  بی طرف 
شمال  در  قندوز  شهر  در  مرز  بدون  پزشکان 

افغانستان تاکید شده است.
این بیمارستان پاییز سال گذشته هنگام حمله به 
مواضع طالبان در عملیات بازپسگیری این شهر 
از سوی نیروهای هوایی آمریکا هدف حمله قرار 

گرفت و ۴۲ نفر کشته شدند.

ساعت ۵.۳۰ صبح از کابل عازم تورخم می شوم. 
خم  و  پیچ  و  پر  مسیر  این  در  سفرم  نخستین 
منطقه  از  گذر  با  است.  خطرناک  حال  عین  در 
در  پا  می شود.  تندتر  قلبم  ضربان  پلچرخی، 
از گاهی جان عده ای  مسیری گذاشته ام که هر 
و  ماهی پر  گذرگاه  زیبایی  اما  است.  گرفته  را 
پیچ های مرتفع اما دیدنی اش، کم کم حس ترس 

را از درونم می زداید.
می شوم.  دره  این  زیبای  مناظر  تماشای  غرق 
کیلومترها باید به سمت پایین دره سرازیر شد تا 
به عمق این دره و جاده هموار سروبی و سپس 
لغمان و ننگرهار رسید. این یعنی نشان از ارتفاع 
بودن  و سردتر  مناطق  این  به  نسبت  کابل  زیاد 

هوای آن.
خروشان  آب  را  ــاد  آب جــالل   - کابل  مسیر 
رودخانه های کابل، پنجشیر و لوگر زیبا و دیدنی 
در  آب  سد  چهار  کم  دست  وجود  است.  کرده  
ترس  و  تصور  درونته؛  و  سروبی  نغلو،  ماهیپر، 
در  را  دولت  مخالف  شورشی  گروه های  وجود 
این مسیر را از یاد می برد. کشته شدن ده سرباز 
در  اسالمی  حزب  نیروهای  کمین  در  فرانسوی 
سال ۲۰۰۸ در سروبی، کشته شدن مال بورجان 
از فرماندهان ارشد طالبان در این مسیر به دست 
به  از سقوط کابل  ائتالف شمال پیش  نیروهای 
دست گروه طالبان و ده ها رویداد مرگبار دیگر که 
در این مسیر اتفاق افتاده  است، هر از گاهی ترس 

و دلهره را در وجودم ایجاد می کند.
سنتی  و  کوچک  بازار  در  صبحانه  صرف  برای 
شکل سروبی توقف کردیم. در همان بدو ورود به 
داخل سالن کوچک غذا خوری با تعارف معمول 
افغانها استقبال شدیم؛ قابلی پلو، کباب، ماهی و 

... داریم.
تصور صرف چنین صبحانه ای سنگین در ابتدای 
یک روز داغ تابستانی دشوار بود، اما ترجیح دادیم 
کباب و ماهی بخوریم. در همین سالن به شاگرد 
هتلی گفتم کاش جهت سالن غذا خوری تان به 
سمت سد آب سروبی بود تا از مناظر زیبای آن 

لذت می بردیم. او لبخندی زد و رفت.
سد سروبی ظرفیت فوق العاده ای را برای تبدیل 
سطح  در  زیبا  تفریحی  محل  یک  به  شدن 
افغانستان دارد. اما به استثنای چند مغازه و هتل 
هیچ  روستایی  خانه های  شماری  و  راهی  سر 
تاسیسات زیربنایی به غیر از سد پر آب در آنجا 

دیده نمی شود.
می کنیم.  ترک  آباد  جالل  سمت  به  را  سروبی 
فرساست.  طاقت  و  گرم  شدت  به  بیرون  هوای 
دشت ها و تپه های زیبای اطراف جاده را با حس 

زیبا ولی همراه با دلهره طی می کنیم.
ترین  مزدحم  از  یکی  آباد  جالل   - کابل  جاده  
شاهراه های افغانستان است. عبور و مرور وسایط 
سنگینی  است.  زیاد  مسیر  این  در  سنگین  نقلیه 
وزن این وسایط را به خوبی روی جاده می توان 
از  نشانه ای  جاده  آسفالت های  رفتگی  تو  دید. 
اضافه بار بودن این وسایط است. جاده هایی که 
آنقدر  اما  نمی گذرد  آنها  ساخت  از  زیادی  عمر 

ترک خورده اند که به زودی نیاز به بازسازی پیدا 
خواهند کرد.

از  نظیر  کم  تصویری  جاده،  کنار  زیبای  روخانه  
با  دولت  من،  نظر  به  می دهد.  ارایه  افغانستان 
جمله  از  مختلف،  بخش های  در  سرمایه گذاری 
زراعت در این مسیر، می تواند از منابع طبیعی این 

مناطق استفاده زیادی ببرد.
آباد  جالل  به  و  است  صبح  نه  ساعت  حوالی 
می رسیم. منطقه ای سرسبز و پوشیده با درختان 
»ننگرهار  به  که  منطقه ای  چنار،  و  سرو  بلند 
همیشه بهار« در افغانستان معروف است، تصویر 
ننگرهار جلوی چشمانم می آید.  دانشگاه  تابلوی 
با  می دهیم.  ادامه  تورخم  به سمت  را  مسیرمان 
اداره گمرگ  مقابل  در  ننگرهار،  فرودگاه  از  گذر 
ننگرهار خودرومان را متوقف می کنیم. بر خالف 
ننگرهار  والیت  پلیس  مامورین  برخورد  کابل، 
بررسی  و  چک  از  بعد  است.  محترمانه   بسیار 
می شویم؛  والیت  گمرگ  ساختمان  وارد  وسایل 
در  می شود  گفته  که  شکوه  با  و  شیک  دفاتری 
والیت  این  سابق  والی  شیرزی،  آقا  گل  زمان 
شیرزی  آقای  که  بودم  شنیده  شده اند.  ساخته 

کارهای زیادی برای ننگرهار کرده  است.
اما  کردیم.  دیدار  گمرک  مسئولین  از  یکی  با 
واسطه  نوع  راه،  وضعیت  مورد  در  که  سواالتی 
و  ترس  کم کم  کرد  مطرح  غیره  و  مان  همراه 
دلهره را در ما بوجود آورد. برای رسیدن به تورخم 
گروه  جوالنگاه  که  می گذشتیم  مسیری  از  باید 
ننگرهار  در  )داعش(  اسالمی  دولت  به  موسوم 
است. باید از ولسوالی کوت گذشت که در همین 
امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  گذشته  روزهای 
و داعش در این ولسوالی بیش از ۱۵۰ کشته به 

جا گذاشت.
در گمرگ والیت ننگرهار سخنگوی وزارت مالیه 
گمرک  مسئولین  با  مصاحبه  اجازه  افغانستان 
برای  که  ما خواست  از  و  نداد  ما  به  را  ننگرهار 
گرفتن اطالعات درباره گمرگ تورخم با شخص 
ما  برای  برخورد  این  کنیم.  صحبت  خودش 
ناراحت کننده بود. اما این نیز باعث نشد که برای 
اینکه  با توجه به  رفتن به تورخم دو دل شویم. 
صحبت های مسئولین گمرک بیانگر وجود تهدید 
نسبتا جدی در این مسیر بود. همان حس بعضا 
اشتباه »نترس بودن« را در خود تلقین کرده و راه 

مان را به سمت تورخم ادامه دادیم. باید قسمتی 
می گذشتیم. یک  جنگلزارها  درون  از  را  جاده  از 
شخصی  موتر  کاش  می کردیم  احساس  لحظه 
ساده با خود داشتیم. سعی می کنیم هم ترس را 
پیدا  راهی  هم  و  بیاندازیم  بیرون  مان  وجود  از 
کنیم تا احیانا اگر به دست داعش افتادیم، بگوییم 
این  ایم.  آماده  کجا  از  و  هستیم  کاره  چه  که 
بحث های ما گهگاه با خنده های تلخ هم همراه 

است.
ما هم راستش آماده هر اتفاق شده  بودیم. خودرو 
از  می دود.  جاده  دل  در  زیاد  سرعت  با  نیز  ما 
جنگلزارها که رد می شویم، به جایی می رسیم که 

دیگر جلو رفتن و برگشتن هر دو مساوی است.
می خورد.  چشم  به  دست  دور  در  تورخم  منطقه 
وارد بازار مرزی می شویم و سعی می کنیم حس 
بر  بریزیم.  دور  وجودمان  از  داریم  که  را  بدی 
خالف تصوری که قبال از تورخم داشتم، گذرگاه 
به  بلکه  یافته  توسعه  مرزی  منطقه  یک  نه  را 
شدت عقب مانده با ظاهر یک بازارچه روستایی 
یک  دارای  بود  شایسته  که  گذرگاهی  یافتم. 
و  مجهز  اداری  ساختمان های  بزرگ،  ترمینال 
پیشرفته، بازار، هتل و رستوران های مجلل باشد. 
از این امکانات در تورخم خبری نیست. جاده ای 
تنگ، خاکی، گرد و خاک، مغازه های کوچک کنار 
بازارهای  اکثر  شبیه  بازاری  دستفروش ها،  جاده، 
ولسوالی های والیات  دور افتاده افغانستان. تورخم 
ظرفیت  که  است  کوچکی  اما  آور  نام  گذرگاه 

فوق العاده برای توسعه دارد.
برخورد نظامی چند هفته پیش نشان داد که عدم 
توسعه یافتگی این منطقه مهم، به خصوص نبود 
ساختمان های مسکونی چه اندازه افراد شاغل و 
مسافران را در این گذرگاه آسیب پذیر می سازد. به 
گفته  مسئولین، هنگام وقوع درگیری چند هفته 
پیش میان نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان، 
بسیاری ها از جمله مسافران در این گذرگاه گیر 
مانده بودند و آنها مجبور شدند که ساختمان های 

اداری را در اختیار مسافران قرار دهند.
با نزدیک شدن به مرز پاکستان؛ در قدم اول یک 
گزارش  می گوید  کرد.  مان  متوقف  پلیس  مامور 
وارد  مرز  سوی  آن  از  انتحاری  پنج  که  دارند 
منطقه شده و در منطقه آمادگی فوق العاده اعالم 
وضعیت  که  چرا  نمی شود.  باورمان  است.  شده 

عادی بود و چیزی عجیبی به چشم نمی خورد.
با مسئولین گمرک که قبال سفرمان را هماهنگ 
منتظرمان  می شویم.  تماس  به  بودیم،  کرده 
می گذارد و بعد از دقایقی اجازه حرکت به سمت 
نقطه صفر مرزی را پیدا می کنیم. مستقیم پیش 
به  اینکه  از  می رویم.  گمرگ  مسئولین  از  یکی 
سالمت به مرز رسیده بودیم، خوشحال بود. بعد 
از چند تماس اجازه پیدا می کنیم تا از بعضی از 
مناطق تصویر بگیریم. اما اجازه صحبت با هیچ 
رفتیم.  مرزی  صفر  نقطه   تا  نداشتیم.  را  کسی 
غیرعادی  حدی  تا  نقطه  آن  از  مرز  وضعیت 
بود. مرز بسته بود و دلیلش نا مشخص. ازدحام 
نظامی  برخورد  آثار  نزدیک  از  بود.  حد  از  بیش 
چند هفته قبل میان مرزبانان دو کشور را دیدیم. 
بر ساختمان  پاکستان  توپخانه ای  داغ گلوله های 
بود.  نشده  پاک  هنوز  افغانستان  دولتی  ادارات 
دیوارهای سوراخ شده و شیشه های شکسته هنوز 

ترمیم نشده بود.
فضای  همان  هنوز  داشت.  وجود  سردی  حس 
آثار  مــرز،  طرف  آن  دیــد.  می شد  را  برخورد 
گلوله های توپخانه ای افغانستان هم از فاصله های 
بسیار دور پیدا بود. آنچه باعث درگیری نظامیان 
بود  تاسیسات مرزی  بود، ساخت  دو طرف شده 
تانک های  که  مناطقی  بود.  متوقف  ظاهرا  که 
را  بودند  مستقر  درگیری  روزهای  در  پاکستانی 
آن ها  از  اثری  فعال هیچ  اما  دادند.  نشانمان  هم 

دیده نمی شد.
آنچه که نسبت به گذشته تغییر زیادی کرده بود، 
مسافران دارای ویزا بود. صف مسافران در بیرون 
و داخل اداره پاسپورت در مرز هم طوالنی بود. 
یعنی چند برابر زمان های گذشته، اخیرا پاکستان 
روادید  بدون  را  افغان  مسافران  که  کرده  اعالم 
میان  این  در  نمی دهد.  پاکستان  به  سفر  اجازه 
ویزا  بدون  که  برخوردیم  هم  خانواده هایی  به 
نتوانسته  فراوان  کوشش  رغم  به  و  بودند  آمده 
بودند که از مرز رد شوند. وضعیت مرز آن طور 
کاهش  از  روشن  تصویری  می کردم،  تصور  که 
نشان  را  افغانستان  داخل  به  پاکستانی  آرد  ورود 
نمی داد. ده ها کامیون حامل بار در این سوی مرز 
متوقف بودند. مسئولین گمرک کاهش چشمگیر 
ادعای  بر خالف  کردند.  تایید  را  آرد  واردات  در 
روزنامه های پاکستانی که دلیل تعلیق صدور آرد 
آن کشور به افغانستان را افزایش تعرفه گمرکی 
اضافه  را  آن  دلیل  افغانستان  گمرک  نوشته اند، 

وزن کامیون های پاکستانی خواندند.
به گفته مسئولین گمرگ قبل از آن یک کامیون 
بار سه کامیون را با خود می آورد و در عین حال 
توقع داشت که تعرفه عادی بپردازد. به گفته این 
مسئولین جلوگیری از این وضعیت باعث شده که 
شرکت های حمل و نقل پاکستانی و مالکان این 

کاال رغبتی به وارد کردن آرد نشان ندهند.
دلیل  افغانستان  تجارت  اتاق  کابل،  اینجا  در  اما 
دیگری دارد و آن اینکه افغانستان ترجیح می دهد 
سایر  و  قزاقستان  از  پاکستانی  آرد  جای  به 

کشورهای آسیانه میانه آرد وارد کند.

سفر به گذرگاه تورخم، نقطه تقابل افغانستان و پاکستان
اسماعیل شهامت
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در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 
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