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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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نحوه  بررسی  برای  را  طرحی  ایــران  مجلس 
آمریکا  ایران و  بین  پیگیری پرونده های حقوقی 

تصویب کرده است.
 ۱۸( مهر   ۲۷ سه  شنبه،  روز  جلسه  در  مجلس 
نمایندگان  از  گروهی  پیشنهادی  با طرح  اکتبر(، 
پرونده های  پیگیری  از  تفحص  و  تحقیق  برای 
ایران در  حقوقی مربوط به حقوق دولت و ملت 
رابطه با کشور ایاالت متحده آمریکا موافقت کرد.

از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه، ۱۸۲ به 
این طرح رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۶ رای 
فارس، پس  به گزارش خبرگزاری  دادند.  ممتنع 

از تصویب این طرح وکالی ملت فریاد مرگ بر 
آمریکا سر دادند.

حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی گفت که این طرح چند ماه 
و  تهیه  نمایندگان  از  تن  پانزده  امضای  با  پیش 
ارائه شده  برای بررسی در صحن علنی مجلس 
حقوقی  معاون  حضور  با  جاری  ماه  اوایل  و  بود 
رئیس جمهوری و معاون حقوقی و مجلس وزارت 
دفاع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خانه ملت خبرگزاری مجلس سخنگوی 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
مورد هدف از تحقیق و تفحص در مورد پیگیری 
ایران  بین  پرونده های مربوط به دعاوی حقوقی 
حقوق  ستانده های  و  داده ها  مقایسه  و  آمریکا  و 
دولت و ملت ایران براساس پیگیری ها، برنامه ها 
گفت  بین المللی  محاکم  در  احکام صادر شده  و 
رئیس  حقوقی  دفتر  که  شود  مشخص  باید  که 
جمهوری و سایر دستگاه ها در این خصوص چه 
عملکردی داشته اند و عملکرد آنها مورد ارزیابی 

قرار گیرد.

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

Reg No. 97971819

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

با مدیریت نوری

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران گفته است که صنعت 
نیازمند ۲۰۰ میلیارد دالر  این کشور  نفت و گاز 

سرمایه گذاری است.
دالر  میلیارد   ۱۳۴ باید  است:  گفته  زنگنه  آقای 
در بخش باالدستی نفت )اکتشاف و تولید( و ۵۲ 
میلیارد دالر در صنعت پتروشیمی سرمایه گذاری 

شود.
سرمای   دالر  میلیارد   ۲۰۰ به  ایران  نیازمندی 
گذاری به طور تقریبی معادل ۱۴ برابر درآمدهای 

نفتی ایران در ۱۰ ماه اول سال گذشته است.
ایران تالش دارد با آسان تر کردن شرایط حضور 
را  خارجی  سرمایه گذاران  خارجی،  شرکت های 
افزایش  و  گاز  و  نفت  به مشارکت در طرح های 

صادرات نفتی و مشتقات آن تشویق کند.
بیژن زنگنه ظرفیت تولید فعلی نفت در نیمه اول 
امسال را ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه اعالم کرده 

و گفته است که تا پایان سال جاری این ظرفیت 
افزایش  بشکه  هزار   ۳۰ و  میلیون   ۴ روزانه  به 

خواهد یافت.
همزمان علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت 
برای  اولیه  فراخوان  که  است  داده  خبر  ایران 
متقاضی  خارجی  شرکت های  صالحیت  ارزیابی 
حضور در مناقصه های جدید نفتی ایران، از امروز 
شده  منتشر  بین المللی  و  ملی  روزنامه های  در 

است.
به گفته آقای کاردر شرکت های خارجی متقاضی 
به  را  نیاز  مورد  اطالعات  آینده  ماه  یک  تا  باید 
نفت  ملی  شرکت  کنند.  ارائه  نفت  ملی  شرکت 
شرکت های  اطالعات،  دریافت  از  پس  ایران 
متقاضی ارزیابی شده را در فهرست شرکت های 

مورد تایید برای مناقصه ها می گذارد.
هم اکنون  ایران،  نفت  وزارت  اعالم  اساس  بر 

نهایی، ۵۱۵ پروژه و ۲ هزار زیرپروژه  ۸۸ طرح 
که  دارد  قرار  نفت  ملی  شرکت  کار  دستور  در 
هر  ازای  به  قرارداد   ۲ انعقاد  به  نیاز  احتساب  با 

زیرپروژه، حدود ۴هزار قرارداد باید امضا شود.
که  اهدافی  به  دستیابی  است  گفته  کاردر  آقای 
با  گرفته شده  نظر  در  نفت  توسعه صنعت  برای 
می شود  امکان پذیر  بین المللی  و  داخلی  تعامل 
که  راهبردهایی  با  است  امیدوار  شرکت  این  و 
دوران  در  که  را  ارتباطاتی  بتواند  دارد  مدنظر 

تحریم تضعیف شده بود محکم کند.
حضور  برای  ایران  داخلی  شرکت   ۱۱ تاکنون 
در مناقصه های نفتی از سوی شرکت ملی نفت 
تایید شده اند و اولین قرارداد بر اساس مدل جدید 
قراردادهای نفتی با ستاد اجرایی فرمان امام برای 
بسته  عراق  با  نفتی  مشترک  میدان  توسعه یک 

شده است.

وزیر نفت ایران: صنعت نفت مان نیازمند 
۲۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری است

دفتر امور مهاجرتی
اعـظم جـعفری
وکیل رمسی سازمان MARA در استرالیا
)شماره پروانه فعالیت ۱۵۷۱۷۳۳(
عضو موسسه MIA )شماره عضویت ۱۱۰۹۹(

فارغ التحصیل حقوق مهاجرت از دانشگاه 
ویکتوریا استرالیا و کارشناس ارشد حقوق و 
روابط بین امللل از دانشگاه مک کواری استرالیا

Suite 602, 7 Railway St Chatswood NSW 2067
Mobile: 0414 187 045    

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

انواع ویزاهای پناهندگی 
ویزای همسر

ویزای والدین 
ویزای توریستی 

ویزاهای کار و مهارت
ویزای کار با اسپانسر کارفرما

ویزای سرمایه گذاری )کارآفرین(
یی ویزای دانشجو

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با مدیریت مرتضی عابدینی بهمراه 

کادر ورزیده پذیرای شما میباشد
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342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

روزهای هفته 
قیمتهای ویژه ناهار

همچنان برقرار 
میباشد

کباب 80 
سانتیمتری  
ویژه خانواده
مناسب برای 

5 تا 6 نفر
فقط

 85 دالر
هفت روز هفته
 ناهار و شام

از  آمریکا  استفاده  که  می گوید  پوتین  والدیمیر 
ایران و برنامه هسته ای آن به عنوان یک تهدید 
با  کارگر نبوده است و حاال واشنگتن قصد دارد 
اذهان  آمریکا  انتخابات  در  روسیه  دخالت  اتهام 
عمومی را از مشکالت داخلی خود منحرف کند. 
رئیس جمهوی روسیه روز یکشنبه )۱۶ اکتبر( در 
حاشیه  نشست بریکس در شهر گوا به خبرنگاران 
آمریکا  ایران، حاال  برنامه هسته ای  از  بعد  گفت 
تالش می کند از روسیه دشمنی فرضی بسازد تا 
اذهان عمومی رای دهندگان را از مسائل داخلی 

این کشور منحرف کند.
به  که  دارند  نیاز  این  به  »آن ها  گفت:  پوتین 
نشده  حل  مشکالت  چرا  بگویند  رای دهندگان 
مسائل  به  او  رابطه  این  در  مانده اند.«  باقی 
اقتصادی آمریکا اشاره کرد و از آن ها به عنوان 
بمب ساعتی برای اقتصاد و سیستم مالی جهان 
سیاست  مشکالت  به  هم چنین  پوتین  برد.  نام 
خارجی آمریکا از جمله مذاکرات صلح اسرائیل و 

فلسطین اشاره کرد که متوقف شده است.
برنامه  و  »ایران  گفت:  روسیه  جمهوری  رئیس 
هسته ای این کشور آن طور که باید عمل نکرد، 
نظر  به  و  است  جالب تر  بسیار  روسیه  داستان 
من این کارتی است که االن آمریکا دارد بازی 

می کند.«
برای  تالش  در  آمریکا  خارجه  وزیر  کری،  جان 
منظور  به  روسیه  علیه  جدید  تحریم های  وضع 
وادار کردن مسکو از ادامه دخالت در سوریه است. 
این  با اطالعاتی در  این تالش ها هم زمان شده 
باره که ایاالت متحده در حال تدارک یک حمله 

سایبری به شبکه های کامپیوتری روسیه است.
در  سایبری  دخالت  به  متهم  را  روسیه  آمریکا 
انتخابات این کشور می کند و می گوید هکرهای 
سیستم های  به  ارشد  مقام های  مجوز  با  روسی 
کامپیوتری آمریکا نفوذ کرده اند تا شانس دونالد 
ترامپ، نامزد جمهوریخواهان را در انتخاباتی که 
می شود،  برگزار  جاری  سال  نوامبر  هشتم  روز 
جمهور  رئیس  معاون  بایدن،  جو  دهد.  افزایش 
روسیه  به  سایبری  حمله  طرح  باره  در  آمریکا 
به  پیام  یک  »ما  گفت:  ان بی سی  شبکه  به 
روسیه خواهیم فرستاد، پیامی که زمان آن را ما 
تعیین می کنیم و آن را به گونه ای و در شرایطی 
می فرستیم که بیشترین تاثیر را بر جای بگذارد.«

به دنبال انتشار اخباری در این زمینه، یک گروه 
هکر روسی با نام »Guccifer ۲.۰« مسئولیت 
دموکرات  حزب  اعضای  کامپیوترهای  به  حمله 
دونالد  بعد  اندکی  گرفت.  برعهده  را  آمریکا 

سیستم  به  که  خواست  روسیه  از  آشکارا  ترامپ 
ایمیل  هزار   ۳۰ و  نفوذ  کلینتون  هیالری  ایمیل 
گم شده او را افشا کند. وقتی ترامپ به دلیل این 
اظهاراتش به خیانت متهم شد، حرف های خود را 
شوخی و کنایه خواند. پوتین در جمع خبرنگاران 
و  است  نزده  بایدن حرف جدیدی  جو  که  گفت 
آمریکا ساالنه میلیاردها دالر خرج آژانس امنیت 
ملی خود می کند تا حتی از نزدیک ترین دوستان 
خود نیز جاسوسی کند. او هم چنین به خصومت 
نامزد  کلینتون،  هیالری  تهاجمی  رویکرد  و 
دمکرات ها اشاره کرد و گفت که ترامپ تنها در 
روسیه  با  همکاری  خواستار  تروریسم  با  مبارزه 
شده است. او افزود که با این حال کسی نمی داند 

در فردای انتخابات چه رخ خواهد داد.

پوتین: آمریکا پس از برنامه هسته ای ایران 
به دشمن فرضی جدیدی نیاز دارد

DOWNLOAD 
injob APP FOR REE

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY AUSTRALIA & NEW ZEALAND
راهنمای مشاغل ایرانیان و فارسی زبانان استرالیا و نیوزیلند

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

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

Call / Email/ Navigate/ Nearby Services      Tap and go

Dried Dill 500g
$13.50each

36 Station St. Auburn
PH: 02-9643 9584

قیمتهای ویژه
 این هفته

 Lal Qila Basmati
 Rice 20k
$53each  Yonca Sunflower

 Oil 5L
$9.99each

 Chasni Tomato
 Paste 700g
$2.49each

 Sadaf
 Broad Beans
Peeled 350g
$2.20each

Split Peas
Per Pack
$4.99

 Takin
Dried Lemon

$3.29
each

 Whole Lamb
 $8.25 per kg

 (for a purchase of
whole carcass only)

مجلس ایران طرح تحقیق و تفحص از پیگیری 
دعاوی حقوقی ایران و آمریکا را تصویب کرد

ایران که  نماینده مجلس  حسین نقوی حسینی، 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
آنچه  برای  تشکیل کمیسیون مشترکی  از  است 
داده  خبر  خوانده،  ها  دوتابعیتی  با  قانونی  مقابله 
و گفته که این کمیسیون قرار است طرح اصالح 
برخی از قوانین مربوط به تابعیت را بررسی کند.

ملت  خانه  خبرگزاری  به  حسینی  نقوی  آقای 
وابسته به مجلس ایران گفته است: پس از بررسی 
های کارشناسی و طوالنی درباره چگونگی بروز 
مسئله افراد دو تابعیتی، مشخص شد که در این 
و در گام نخست  دارد  قانونی وجود  مسیر خالء 

باید این مشکالت و نواقص را حل کرد.

تازه تشکیل شده  او به تعداد اعضای کمیسیون 
و نام آنها اشاره نکرده، اما گفته است که ۵ نفر 
از اعضای کمیسیون امنیت ملی در آن عضویت 

دارند.
اخیر  ماه  چند  در  حسینی  نقوی  آقای  گفته  به 
با محمود علوی  از جمله  متعددی  نشست های 
ملی  امنیت  کمیسیون  در  ایران  اطالعات  وزیر 
نتیجه  این  به  امنیت  کمیسیون  و  شد...  تشکل 
دست یافت که خالء قانونی در این عرصه داریم 

و این مسئله مشکالتی را ایجاد کرده است.
رسمیت  به  را  دوگانه  تابعیت  ایران  مدنی  قانون 
نمی شناسد و برای ایرانیان دارای تابعیت خارجی 

امتیاز یا مصونیت خاصی منظور نکرده است.
یا  مجازات  صراحتا  مدنی  قانون  حال،  عین  در 
که  ایرانیانی  برای  را  خاصی  کاری  محدودیت 
نمی کند  مشخص  کنند  کسب  دوگانه  تابعیت 
دولتی  ارشد  سمت های  تصدی  منع  به  فقط  و 
تابعیت  تحصیل  که  می پردازد  خارجیانی  توسط 

ایرانی نموده یا بنمایند.
فعالیت  موضوع  اخیر،  سال  چند  در  اینهمه،  با 
در  موضوعی  به  دوگانه  تابعیت  دارای  ایرانیان 

اظهارنظرهای سیاسی تبدیل شده است.
ظاهرا انگیزه توجه ویژه به این گروه از ایرانیان، 
اتهام وارد شده به رئیس پیشین بانک ملی ایران 
بوده که در جریان رسیدگی به یک تخلف مالی 
داشتن  با  و  شد  خارج  ایران  از  بانک،  این  در 

تابعیت کانادایی، در خارج زندگی می کند.
تالش  از  اسالمی  جمهوری  مقامات  برخی 
گفته  ایران سخن  به  وی  استرداد  برای  ناموفق 
و ناکامی در این زمینه را ناشی از تابعیت دوگانه 

او دانسته اند.
نمایندگان دوره قبلی مجلس ایران به نقل از وزیر 
قوانین  استناد  به  که  بودند  داده  خبر  اطالعات 
استعالمی  نوع  هر  در  اطالعات  وزارت  موجود، 
ارجاع  این وزارتخانه  به  افراد  برای استخدام  که 
گرین  داشتن  دوگانه،  تابعیت  موضوع  می شود، 
کارت و اقامت در کشورهای دیگر را مورد توجه 
وزیر  از  که  قولی  نقل  اساس  بر  دهد.  می   قرار 
بین  در  حال  به  تا  شده،  منتشر  ایران  اطالعات 
داشتیم  برخورد  مورد   ۷۹ مدیران،  و  مسئوالن 
از  که  کرد  اثبات  افراد  این  پیرامون  تحقیقات  و 
این تعداد، ۳۵ نفر دارای تابعیت مضاعف و گرین 

کارت بوده اند که صالحیت آنان رد شده است.

یک نماینده مجلس ایران از 
تشکیل کمیسیونی برای مقابله 
قانونی با دو تابعیتی ها خبر داد
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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 غريبي مشاور فارسي زبان در مزدا نورت پاراماتا 
ضمن راهنمايي شما درخريد  اتومبيل مناسب بطور نقد يا اقساط و ليز 
بهترين قيمت ممكن را به ايرانيان و فارسي زبانان گرامي ارائه ميدهد.
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PH: 02 9186 4429
فاينانس اتومبيل با بهترين 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 مالياتی در شهر ملبورن
با مديريت احمد رضايی

جهت کسب اطالعات بيشتر در مورد خدمات کامل 
لطفاً با ما تماس بگيريد

 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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شرکت حمل و نقل بین المللی اریون

ارائه خدمات حمل و نقل 
بين المللی دريائی، هوائی 

و بين ايالتی در استراليا
حمل کليه کاالها ی کانتينری 

به تمامی بنادر استراليا 
و يا بلعكس با رعايت 

استانداردهای بين المللی
ترخیص کاال و تحویل در درب انبار 
اجاره کشتی فله بر جهت حمل غالت

 
Mohammad M.Sinaei  | CEO

Bldg 2, L 2, 85 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207,Australia
 T: +613 853 948 95  | M: +61 4 505 506 71

W: www.orionshipping.com.au | In:  https://au.linkedin.com/in/

Orion Shipping Pty. Ltd 
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تبار  ایرانی  تاجر  ضراب،  رضا  دادگاه  قاضی 
اهل ترکیه، با رد اعتراض وکالی مدافع گفته 

که پرونده وی در دادگاه بررسی خواهد شد.
بودند  کرده  اعتراض  ضراب  آقای  وکالی 
را  کسی  سابقه  بی  اقدامی  در  دادستان  که 
دادگاهی کرده که بنا به مقررات کشور خودش 
کار خالفی نکرده است. وکال از رئیس دادگاه 
خواسته بودند تا این کیفرخواست را به همین 

دلیل رد کند.
فدرال،  قاضی  برمان،  ریچارد  دوشنبه،  روز 
و  کرده  رد  را  ضراب  رضا  وکالی  اعتراض 
گفته است که دادگاه به پرونده آقای ضراب 

رسیدگی خواهد کرد.
ژانویه   ۲۳ ضراب  آقای  دادگاه  بعدی  جلسه 

۲۰۱۷ )۴ بهمن ۱۳۹۵( برگزار می شود.
یک  طریق  از  که  است  متهم  ضراب  آقای 
شبکه بانکی در ترکیه و امارات متحده عربی، 
ایران  آمریکا علیه  به دور زدن تحریم های 
کمک کرده و کوشیده بانک های آمریکایی 
آنها  سر  یک  که  کند  وادار  مبادالتی  به  را 
ایران است. رضا ضراب سی و سه ساله  در 
پیش  ماه  هفت  او  است.  ترکیه  شهروند  و 
با  که  زمانی  آمریکا،  فلوریدای  ایالت  در 
ورلد  دیزنی  بازی  شهر  راه  در  اش  خانواده 
بود، بازداشت شد و برای حضور در دادگاه به 
نیویورک فرستاده شد. از آن زمان، او بدون 

قرار وثیقه در بازداشت به سر می برد.
میالدی   ۲۰۱۳ سال  در  پیشتر  آقای ضراب 

در ترکیه بازداشت شده بود. آن زمان او متهم 
شده بود که با رشوه به اعضای ارشد کابینه 
و مسئوالن بانکی می خواسته به نفع ایران 

مبادله بانکی انجام دهد.
آن پرونده بعد از عوض شدن چند دادستان و 

قاضی و مامور پلیس، بسته شد.

وقت  وزیر  نخست  ــان،  اردوغ طیب  رجب 
علیه  کودتایی  را  رضا ضراب  پرونده  ترکیه، 

دولت خود دانسته بود.
در مورد پرونده اخیر هم آقای اردوغان گفته 
که آمریکا، از این طریق شخص او را هدف 

قرار داده است.

عفو بین الملل استرالیا را به شکنجه پناهندگان متهم کرد
استرالیا  از  شدت  به  بین الملل  عفو  سازمان 
در  کشور  این  که  است  گفته  و  کرده  انتقاد 
درست  پناهجویان  برای  زندان  یک  نائورو 
سازمان  می کند.  شکنجه  را  آن ها  و  کرده 
که  است  نوشته  گزارشی  در  بین الملل  عفو 
نائورو  جزیره  در  پناهجویان  ویژه  کمپ  در 
واقع در اقیانوس آرام، با پناهجویان رفتاری 
می گوید  سازمان  این  می شود.  غیرانسانی 
زندگی  حداقل  امکانات  از  تنها  نه  آن ها  که 
برخوردار نیستند، بلکه با آن ها بدرفتاری هم 

می شود و مورد آزار نیز قرار می گیرند.
است:  نوشته  گزارشی  در  عفو بین الملل 
و  می شود  رفتاری  پناهجویان  با  نائورو  »در 
وضعیتی برای زندگی شان به وجود آورده اند 
استرالیا  به  خود  رساندن  فکر  به  کسی  که 
این  ساکنان  گزارش،  این  بر  بنا  نیافتد.« 
کمپ بارها از سوی اهالی جزیره مورد اذیت 
استرالیا از سال ۲۰۱۳ میالدی همه قایق های آن ها بازخواست نکرده است. نیروی دریایی و آزار قرار گرفته اند وهیچ کس تا به حال از 

پناهجویان را در ساحل این جزیره رهگیری 
همسایه  کشورهای  به  استرالیا  است.  کرده 
پناهجویان کمک مالی  خود برای نگهداری 
به  پناهجویان  پای  نگذارند  آن ها  تا  می کند 
این  در  ماه  سه  ایرانی  یک  برسد.  استرالیا 
است،  آن هم  شده  انداخته  زندان  به  جزیره 
به  او که مبتال  هنگامی که پسر هشت ساله 
سل شده بود تنها در کمپ مانده بود. به یک 
ایرانی داروهایی داده  کودک سه ساله دیگر 
تجویز می شود  بزرگ ساالن  برای  که  شده 
و به خانواده کودک گفته شده است که اگر 

خوش تان نمی آید، برگردید به مملکت تان.
نائورو  در  نفر   ۴۰۰ حدود  حاضر  حال  در 
منتظر جواب پناهندگی شان هستند. ۹۰۰ نفر 
پناهندگی شان را گرفته اند و در جزیره نائورو 

به شکل آزاد زندگی می کنند.
هنوز  اتهامات  این  به  نسبت  استرالیا  دولت 

پاسخی نداده است.

قاضی آمریکایی اعتراض وکالی رضا ضراب را رد کرد

نیروی دریایی ارتش ایران با صدور اطالعیه 
این  ناوگروه ۴۴  ای اعالم کرد که تکاوران 
نیرو سه مرحله حمله سنگین دزدان دریایی 

به دو کشتی تجاری ایرانی را دفع کرده اند.
امروز  ها  گوید که حمله  دریایی می  نیروی 
دریایی  دزدان  طرف  از  و  مهر   ۲۶ دوشنبه 
سومالی  سواحل  از  عمدتا  که  عدن  خلیج 
حرکت و اقدام به دزدی می کنند انجام شده 

ایران  ارتش  دریایی  نیروی  وبسایت  است. 
پنج شنبه گذشته گزارش داده بود که ناوگروه 
۴۴، شامل ناوشکن رزمی الوند و ناو پشتیبانی 
بوشهر، راهی خلیج عدن و باب المندب شده 
و مدتی در منطقه خلیج عدن حضور خواهد 

داشت.
تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ واقع 
شده و از نظر کشتی رانی بین المللی، آب راهی 

بسیار مهم است. 

جنوب  در  خلیج عدن  نزدیک  در  تنگه،  این 
سومالی  کشور  ساحلی  های  آب  نیز  و  یمن 

قرار دارد.
ذکر  بدون  دریایی،  نیروی  امروز  اطالعیه 
جزئیات بیشتر در مورد نخستین حمله دزدان 
دریایی تاکید دارد که مهاجمان قصد ربودن 
یک کشتی ایرانی را داشته اند اما بعد ازتبادل 

آتش سنگین متواری شده اند.
اطالعیه می افزاید که حمله دوم با ۸ فروند 

قایق در ۴۶ مایلی جنوب عدن و حمله سوم 
با ۱۳ فروند قایق در ۵۵ مایلی جنوب عدن با 
تعداد نفرات زیاد و تجهیزات پیشرفته انجام 

شده است.
پیشتر  ایران  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
سال   ۶ در  نیرو  این  که  بود  کرده  اعالم 
و  تجاری  کشتی  هزار   ۳ حدود  در  گذشته 
نفتکش ایرانی و غیر ایرانی را اسکورت کرده 

است.

نیروی دریایی ایران از دفع سه حمله سنگین دزدان دریایی خبر داد

بلوچستان  و  سیستان  استان  سپاه  اطالعات 
یافته مدلینگ  اعالم کرد که شبکه سازمان 
در زاهدان شناسایی و تعدادی از اعضای آن 

بازداشت شدند.
از  نقل  به  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
اطالعات سپاه ۱۱ نفر از سرشبکه های این 
مراجع  تحویل  و  بازداشت  زاهدان  در  تیم 

بیش  گزارش،  این  براساس  شدند.  قضایی 
آتلیه   ۳ و  احضار  رابطه  این  در  نفر   ۵۰ از 
زیرزمینی نیز پلمپ شد. از جلمه اتهامات این 
و  ابتذال  ترویج  و  فساد  کردن  فراهم  افراد 
های  آتلیه  و  مجازی  های  شبکه  در  فحشا 
غیز  عکاسی  و  مدلینگ  رواج  زیرزمینی، 
جهت  در  مجازی  فضای  در  انتشار  مجاز، 

کسب درآمد نامشروع و غیر اخالقی عنوان 
شده است.

بیانیه سپاه آمده است که صفحات فعال  در 
این شبکه در فضای مجازی توسط سربازان 
گمنان مرکز اطالعات سپاه استان مسدود و 

از دسترس خارج شده است.
این چندمین باری است که در ماههای اخیر 

عده ای به دلیل فعالیت مرتبط با صنعت مد 
عکاسی  و  گریم  مدلینگ،  از  اعم  لباس،  و 

بازداشت شدند.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران 
در اردیبهشت ماه سالجاری از برنامه مبارزه 
با مزون های مرتبط با مدلینگ در ایران خبر 

داده بود.

اطالعات سپاه: شبکه مدلینگ در زاهدان شناسایی و اعضای آن بازداشت شدند

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس و 
عضو فراکسیون امید از نحوه تعامل شخص 
اعضای  ایران،  رئیس جمهور  روحانی  حسن 
انتقاد  فراکسیون  این  با  استانداران  و  کابینه 
از  امید شامل جمعی  کرده است. فراکسیون 
نمایندگان مجلس ایران است که با فهرست 
در  طلبان،  اصالح  حمایت  مورد  پیشنهادی 
انتخابات مجلس دهم به پیروزی رسیدند و 
یکی از شعارهای آنها حمایت از دولت آقای 

روحانی بوده است.
آرمان  روزنامه  با  مصاحبه  در  صادقی  آقای 
روز ۱۹ مهر ماه )۱۰ اکتبر( منتشر شد، گفته 
در این چند ماه که از تشکیل فراکسیون امید 
می گذرد، بیشتر تالش ها از سوی فراکسیون 
تعامل  اما  بوده،  دولت  از  حمایت  برای  امید 
پارلمانی  معاون  و  وزارتخانه ها  سمت  از 

سطح  در  حتی  و  مجلس  در  رئیس جمهور 
استان ها در حد انتظار نبوده و پایین تر از آن 
گفته  مجلس  در  تهران  نماینده  است.  بوده 
نکته  این  به  می خواهم  بار  نخستین  برای 
نیز  روحانی  آقای  شخص  از  که  کنم  اشاره 
شاهد تحرک و تعاملی با فراکسیون امید در 
مجلس نیستیم. مدتی است که اعضای این 
فراکسیون درخواست مالقات با آقای روحانی 
که  به گونه ای  دیدار  این  اما  کرده اند  ارائه  را 

قابل توجیه نیست به تعویق افتاده است.
های  چهره  از  دیگر  از  برخی  این  از  پیش 
سیاسی و مقام های دولتی نیز از دشوار بودن 
کرده  انتقاد  روحانی  حسن  با  دیدار  امکان 

بودند.
آقای  دولت  هــواداران  و  دولتی  های  مقام 
انتخابات  در  امید  فهرست  پیروزی  روحانی، 

برنامه  از  حمایت  معنی  به  را  دهم  مجلس 
های دولت و پیروزی خود تعبیر کرده بودند 
تشکیل  از  پس  صادقی  آقای  گفته  به  اما 
می  آن  از  ماه   ۵ از  بیش  که  دهم  مجلس 
گذرد همکاری دولت با این فراکسیون کمتر 

از حد انتظار است.
باید  است:  گفته  مجلس  در  تهران  نماینده 
کلید  که  کنم  اشاره  استیضاح ها  موضوع  به 
این  تا  کرد  امید تالش  فراکسیون  و  خورده 
برخورد  اما  نیفتد،  گردش  به  استیضاح ها 
این  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  انفعالی 
بین  المعامله ای  وجه  به  تبدیل  موضوع 
وزارتخانه و بخشی از استیضاح کنندگان شد.

خواستار  مجلس  نمایندگان  از  گروهی 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستند، اما 
طرح استیضاح که به گفته علی الریجانی به 

هیئت رئیسه مجلس ارائه شده، تاکنون اعالم 
وصول نشده است. آقای صادقی گفته که در 
تعلیق  و  داده  اساسی  اخطارقانون  زمینه  این 
طرح استیضاح به این روش را خالف قانون 

و آئین نامه داخلی مجلس خوانده است.
مطرح  استیضاح  باید  یا  باالخره  گفته  او 
شود یا اینکه نمایندگان امضای خود را پس 
اینکه استیضاح در  بگیرند و منتفی شود، نه 
کمیته  به  کار  و  باشد  بینابینی  حالت  یک 
و  جعلی  مفاهیم  این  برسد.  میانجیگری 
تازه، در مجلس وارد شده و می تواند در کار 
آن  از  مهم تر  و  کند  ایجاد  انحراف  پارلمان 
اینکه، این گونه اقدامات برای روابط دولت و 
توجه  با  ویژه  به  نیست،  مناسب  فراکسیون 
به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری این 

مسائل باید حل شود.

نماینده مجلس ایران از کم توجهی روحانی 
به فراکسیون امید و ندادن وقت مالقات انتقاد کرد

در  خانوارها  اینترنتی  اطالعات  ثبت  مهلت 
سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ ایران 
پایان  به  اکتبر(،   ۱۸( مهر   ۲۷ روز سه شنبه، 

می رسد.
که  است  گفته  سرشماری  ستاد  مقام  قائم 
میلیون   ۸ از  بیش  سه شنبه،  روز  صبح  تا 
 ۲۸ از  بیش  شامل  خانوار  هزار  هشتصد  و 
طریق  از  هزار  پنجاه  و  دویست  و  میلیون 
سال  سرشماری  در  اینترنتی  اطالعات  ثبت 
جاری شرکت کرده اند و تا این زمان، میزان 
شانزده  در  سرشماری  در  اینترنتی  مشارکت 

استان از پیش بینی قبلی فراتر رفته است.
همراه  تلفن  اپراتورهای  که  است  گفته  وی 
نام  ثبت  به  رایگان  اینترنت  اهدای ۲ گیگ 

کنندگان در این طرح را آغاز کرده اند.
سرشماری  طرح  مقام  یک  مورد،  همین  در 
و  رادیو  به  تهران  استان  مسکن  و  نفوس 
است  گفته  اسالمی  جمهوری  تلویزیون 
بیش  سه شنبه،  روز  صبح   ۵ ساعت  تا  که 
خانوار  هزار  وهفتاد  یکصد  و  میلیون  از یک 
نام  ثبت  اینترنتی  سرشماری  در  استان  این 
سه  حدود  شامل  خانوار  تعداد  این  شده اند. 

میلیون و هفتصد و سی هزار نفر است.
مسکن  و  نفوس  اجرایی سرشماری  مقامات 
تمدید  اینترنتی  نام  ثبت  مهلت  که  گفته اند 
اینترنتی  سرشماری  نخستین  شد.  نخواهد 
و  آغاز شد  ایران  در  مهرماه   ۳ روز  از  ایران 
قرار بود تا روز ۲۴ مهرماه ادامه داشته باشد 

آغاز  مهر   ۲۵ روز  از  حضوری  سرشماری  و 
به  سرشماری،  طرح  مقامات  گفته  به  شود. 
شرکت  برای  انتظار  از  بیش  مراجعه  علت 
پایان  تا  مهلت  این  اینترنتی،  سرشماری  در 
برای شرکت در  روز ۲۷ مهرماه تمدید شد. 
سرشماری اینترنتی، یک وبسایت ویژه درنظر 
طریق  این  از  که  کسانی  به  و  شده  گرفته 
ثبت اطالعات می کنند، کد ویژه ای اختصاص 
سرشماری  ماموران  مراجعه  هنگام  می یابد. 
حضوری، خانوار با ارائه این کد از شرکت در 

سرشماری حضوری معاف می شود.
کننده  شرکت  خانوارهای  تمام  به  بود  قرار 
در این شکل از سرشماری، یک گیگا بایت 
برای یک هزار  و  داده شود  رایگان  اینترنت 
شرکت کننده نیز به قید قرعه هرکدام یک 
جایزه نقدی ده میلیون ریالی در نظر گرفته 
توجه  با  که  بود  بینی شده  پیش  است.  شده 
به نفوذ ۴۵ درصدی اینترنت در ایران، حدود 
۳۵ درصد از خانوارها از روش ثبت اطالعات 
اینترنتی استفاده کنند که در شانزده استان، تا 
کنون مشارکت اینترنتی از حد پیش بینی فراتر 
اینرنتی  از طریق  اطالعات  ثبت  است.  رفته 
پرسشنامه  پرکردن  هزینه  کاهش  باعث 
سرشماری  ماموران  حضوری  مراجعه  در 
می شود و از این نظر، مقرون به صرفه است. 
حدود  حضوری  سرشماری  می رود  انتظار 
مقامات  گفته  به  انجامد.  طول  به  ماه  یک 
جاری  سال  سرشماری  ایــران،  آمار  مرکز 

مامور  هزار  پنج  و  چهل  حدود  همکاری  با 
از  تن  هزار  پنج  و  بیست  که  می شود  انجام 
آنان مامور مراجعه برای آمارگیری حضوری 
ارتباط  هستند و سایرین وظایف دیگری در 
اطالعات  ثبت  داشت.  خواهند  با سرشماری 
غیرکاغدی  صورت  به  سرشماری  این  در 
انجام می گیرد. نخستین آمارگیری سراسری 
تا  ایران در سال ۱۳۳۵ صورت گرفت و  در 
سال ۱۳۸۵، طبق قانون هر ده سال یک بار 
این سرشماری انجام می شد اما در آن سال، 
فواصل زمانی انجام سرشماری به پنج سال 
نفوس  سرشماری  آخرین  در  یافت.  کاهش 
اسالمی  انقالب  از  قبل  در  ایران  مسکن  و 
که در سال ۱۳۵۵ انجام شد، جمعیت ایران 
حدود ۳۳ میلیون و هفتصد هزار نفر بود که 
در سرشماری قبلی در سال ۱۳۹۰، به بیش 
نفر  هزار  یکصد  و  میلیون  پنج  و  هفتاد  از 
از آن  بود. در سرشماری قبل  یافته  افزایش 
در سال ۱۳۸۵، جمعیت ایران هفتاد میلیون 
و چهارصد و نود هزار نفر بود. در سرشماری 
سال ۱۳۹۰، تعداد خانوارها در ایران بیش از 
۲۱ میلیون و یکصد و هشتاد هزار واحد و در 
سرشماری سال ۱۳۸۵، بیش از ۱۷ میلیون و 
پانصد هزار واحد بود. طی پنج سال بین دو 
سرشماری قبلی، اندازه متوسط اندازه خانوار 
از ۴ و سه صدم درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳ 
 ۱۳۹۰ سال  در  درصد  پنج صدم  و  پنجاه  و 

کاهش یافته بود.

مهلت سرشماری اینترنتی ایران به پایان می رسد

ودافون، دومین شرکت بزرگ خدمات موبایل 
دنیا وارد بازار ایران می شود و به این ترتیب 
سفر  ایران  به  وقتی  شرکت  این  مشتریان 
بهره مند  ودافون  خدمات  از  همچنان  کنند 
خواهند بود. این شرکت بریتانیایی با شرکت 
توافق  به  )های وب(  نوین  عصر  داده گستر 
رسیده و قرار است که برای ارتقا فنی خدمات 

شرکت های وب با آن همکاری کند.
در  امروز  ودافون  بازیابی  مدیر  ماسیدا  دیگو 
بیانیه ای اعالم کرد: مشتریان شرکت ودافون 
در  شرکت  این  خدمات  باالی  کیفیت  از 
ایران بهره مند خواهند شد و های وب هم به 
تخصص جهانی ودافون دسترسی پیدا خواهد 
کرد. ودافون در بازاریابی، توزیع و فروش به 
برای  و  کرد  خواهد  کمک  های وب  شرکت 
توسعه اینترنت چیزها و اینترنت در خودروها 

و جاهای دیگر یاری خواهد رساند.

یازده  از  یکی  نوین  عصر  داده گستر  شرکت 
شرکتی است که حق انحصاری ارائه خدمات 
این  دارد.  ایران  در  را   )PAP( داده  انتقال 
از  یکی  عنوان  به   ۱۳۸۲ سال  در  شرکت 
و  گسترش  سازمان  به  وابسته  شرکت های 
نوسازی صنایع ایران تاسیس شد و در سال 
۱۳۸۸ مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار 
نام تجاری های وب معرفی  با  شد و خود را 
خدمات  ارئه  مجوز  دارای  وب  های  کرد. 
و  است  ایران  سراسر  در  موبایل  اینترنتی 
قراردادی با دولت ایران برای ارائه انحصاری 
اینترنت پرسرعت به ۲۵ هزار روستای ایران 

را به مدت یک دهه دارد.
این شرکت همچنین در صدد توسعه خدمات 
شهرهای  در  خود  خدمات  دیگر  و  موبایل 
تجاری  نهادهای  برای  به خصوص  و  ایران 

است.

ده روز پیش نیویورک تایمز هم خبر داد که 
 AT&T آمریکایی  شرکت  موبایل  خدمات 
در ایران برقرار شده و مشتریان این شرکت 
در ایران از ارتباط تلفنی و همچنین اینترنت 
این   AT&T شرکت  شده اند.  بهره مند 
ارائه  رایتل  شرکت  همکاری  با  را  خدمات 
شرکت  تابعه  شرکت های  از  که  می دهد 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا( است.
کنفدراسیون صنایع بریتانیا هم از این توافق 
مردم  رأی  از  که پس  و گفت  کرد  استقبال 
بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیا بیش 
دیگر  با  تجاری  روابط  برقراری  به  پیش  از 

کشورهای دنیا نیازمند است.
به  کنفدراسیون  این  سخنگویان  از  یکی 
در  تازه  بازارهای  ظهور  که  گفت  رویترز 
را  صنعت  و  تجارت  صاحبان  توجه  ایران 
مثل  هم  ایران  و  است  کرده  جلب  خود  به 

طبقه  یک  ]فارس[  خلیج  کشورهای  دیگر 
بخش  در  پروژه هایی  و  رشد  به  رو  متوسط 
انرژی، زیرساخت و آموزش دارد که نیازمند 

سرمایه گذاری خارجی هستند.
پس از توافق هسته ای و لغو تحریم ها علیه 
ایران بسیاری از شرکت های اروپایی به دنبال 
اقتصاد  دسترسی و سرمایه گذاری در دومین 

بزرگ منطقه هستند.
شرکت  که  شد  اعالم  پیش  ماه  دو  تقریبا 
فرانسوی اورنج، هم با شرکت ارتباطات سیار، 
بزرگترین شرکت خدمات موبایل در ایران، در 

حال مذاکره است.
در چند ماه گذشته بی پی )بریتیش پترولیوم 
سابق( از خرید نفت از شرکت نفت ایران خبر 
داده و بریتیش ایرویز هم پروازهای مستقیم 

خود را به تهران از سر گرفته است.

ودافون وارد بازار ایران می شود
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انـواع وام  NIF
Net International Finance 	انواع وام مسکن

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

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

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

ReFinance با بهره کمتر	 

فرصت استثنایی
تا ۸۰ درصد وام برای خرید مسکن	 

تا ۷۵ درصد وام برای خرید امالک 	 
جتاری

بدون نیاز به ارائه مدارک مالیاتی

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

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

سرویس ما برای  وام های مسکن کامال  رایگان می باشد
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دکتر بهاره سمیعی
متخصص زنان و زایمان

ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا 
آغاز به  ایران  برتر سینمای  آثار  با هدف معرفی 

کار می کند.
آرمین میالدی و  آن دمی گرو مدیران جشنواره، 
تعامل  ایجاد  را  جشنواره  این  برگزاری  از  هدف 
استرالیا  و  ایران  بین  بیشتر  چه  هر  فرهنگی 
و  کشور  دو  این  روابط  به  بخشیدن  تقویت   ،
می  ایران  سینمای  برتر  آثار  معرفی  همچنین 
و  ها  ورکشاپ  برگزاری  با  جشنواره   این  دانند. 
نمایش فیلم های ایرانی سعی در معرفی سینمای 

رو به رشد و فرهنگ ایران دارد.
فروشنده،  دختر،  روز،  یک  و  ابد  فیلم:    13
النتوری، برادرم خسرو، من، اژدها وارد می شود، 
با عباس  دقیقه  ماالریا، 76  خشکسالی و دروغ، 
کیارستمی، بدورد آنالوگ، خشت و آیینه، خشم و 
هیاهو در این جشنواره به نمایش در خواهند آمد.

 20 استرالیا  ایرانی  های  فیلم  جشنواره  افتتاحیه 
اکتبر )29 مهر ( در شهر بریزبن با نمایش فیلم 
ابد و یک آغاز می شود و در ادامه این جشنواره 
در شهرهای سیدنی، ادالید، کانبرا و پرت هم این 

جشنواره برگزار می شود
نوید  ملبورن  و  بریزبن  شهرهای  برنامه  در 
محمدزاده با فیلم ابد و یک روز، النتوری و خشم 
امیر  همچنین  و  داشت  خواهد  حضور  هیاهو  حضور خواهد داشت. این فرصتی استثنایی برای جدیدی با فیلم اژدها وارد میشود در این فستیوال و 

دوستداران این دو هنرمند محبوب سینمای ایران 
است تا از نزدیک با آنها دیدار داشته باشند.

که  است  رقابتی  بخش  دو  شامل  جشنواره  این 
شامل جایزه نت پک( شبکه  ارتقا سینمای آسیا 
( و بخش جایزه انار طالیی است که به بهترین 
فیلم ، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر مرد و 
به  . همچنین  اهدا می شود  زن  بازیگر  بهترین 
تعلق  نیز جایزه  تماشاگران  نگاه  از  فیلم  بهترین 

می گیرد.
جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا  از تاریخ 20-

 27 بریزبن/  در   ) آبان   2- مهر   29 اکتبر)   23
اکتبر - 1 نوامبر) 6-13 ابان ( در ملبورن/ 3 - 6 
نوامبر )13 - 16 آبان ( در ادالید /4 - 6 نوامبر) 
 ( نوامبر   13   -  10/ پرت  در   ) ابان   16  -  14
20 - 23 ( آبان در سیدنی و 11 - 13 نوامبر ) 

21 - 23 آبان ( در کانبرا برگزار می شود.
از  همه  که  فرهنگی  رویداد  این  داوران  اسامی 
نامداران سینمای ایران هستند در چند روز آینده 

اعالم خواهد شد.
این جشنواره به مدت یک ماه در استرالیا برگزار 

خواهد شد. 
عالقه مندان برای اطالعات بیشتر می توانند  به 

وب سایت
 www.iffa.net.au مراجعه کنند

افتتاحیه جشنواره فیلم های ایرانی 
در استرالیا با فیلم ابد و یک روز 

و با حضور دو هنرمند محبوب سینمای ایران

از زمان پایان جنگ سرد بعید است که در هیچ 
دوره ای روابط روسیه و ایاالت متحده آمریکا تا 

این اندازه بد بوده باشد.
و  سوریه  مشترک  عملیات  آمریکا  مقام های 
درباره  و  خوانده اند  بربریت  را  حلب  در  روسیه 

وقوع جنایت جنگی در سوریه هشدار داده اند.
شدن  بدتر  از  صراحت  با  روسیه  رییس جمهور 
که  کرده  تاکید  و  گفته  سخن  کشور  دو  رابطه 
دیکته  دنبال  به  گفت وگو  جای  به  اوباما  دولت 

کردن اوامر است.
با همه اینها روسیه و آمریکا هنوز بر سر بحران 
سوریه با هم تعامل دارند. در کنار تمام اتهام ها و 
سخنان تند علیه یکدیگر دو طرف خوب می دانند 
نقش  باید  احتمالی  فصل  و  نوع حل  هر  در  که 

اساسی بازی کنند.
باشد  که  هرچه  جنگ  ادامه  از  کوتاه مدت  نیت 
می بیند  زیان  سوریه  در  دایمی  جنگ  از  روسیه 

همان طور که آمریکا زیان خواهد دید.
اما تا زمانی که اعتماد و فهم متقابل وجود نداشته 
باشد پایه های هر نوع گفت وگو لرزان خواهد بود. 
قرار نبود این طور باشد. تصور می رفت که با پایان 

جنگ سرد دوره تازه ای آغاز شود.
روسیه برای مدتی از عرصه جهانی عقب نشینی 
است؛  بازگشته  انتقام  برای  اکنون  اما  بود.  کرده 
بازیابی  و  خود  موقعیت  تحکیم  برای  مشتاق 
بخشی از نقشی که پیش تر در اداره جهان داشت. 
و همچنین جبران تصویر تحقیرآمیزی که غرب 

از او دارد.
غرب  و  روسیه  چرا  بود؟  غلط  کار  کجای  پس 
نتوانستند نوع دیگری از رابطه را پیش ببرند؟ چه 
کسی مقصر است؟ آیا زیاده خواهی و بی توجهی 
نوستالژی روسیه  یا  اتفاق شد  این  باعث  آمریکا 
چرا  شوروی؟  باشکوه  دوران  به  بازگشت  برای 
آیا درست است  این قدر بد پیش رفت و  مسائل 

که وضعیت امروز را جنگ سرد جدید بنامیم؟
من نمی خواهم به همه این سوال ها جواب جامع 
بدهم چرا که پرداختن به همه این مسائل کتابی 
به حجم جنگ و صلح تولستوی خواهد شد. اما 

سعی می کنم چند نکته را مطرح کنم.

امنیتی  ارشد مرکز مطالعات  پل پیالر پژوهشگر 
دانشگاه جرج تاون و کارمند سابق سازمان سیا 

اعتقاد دارد که مقصر اول غرب است.
به گفته پل پیالر روابط زمانی در مسیر نامناسب 
ملتی  چشم  به  روسیه  با  غرب  که  رفت  پیش 
خالص  شوروی  کمونیسم  از  که  نکرد  برخورد 
تازه ای  جامعه   چشم  به  آن  به  باید  است.  شده 
را  روسیه  غرب  عوض  در  اما  می شد  نگاه 
جانشین اتحاد جماهیر شوروی دید. جامعه ای که 
محور  و  است  شوروی  جماهیر  اتحاد  میراث دار 

بی اعتمادی غرب.
حوزه  توسعه  برای  غرب  اشتیاق  نخستین  گناه 
لهستان  عضویت  پذیرفتن  با  بود؛  ناتو  نفوذ 
دیرباز  از  که  مجارستان  و  چک  جمهوری 
سنت های ملی گرایانه مقابله با فرمان های روسیه 

در آن ها وجود داشت.
اما توسعه ناتو به این کشورها محدود نشد. سه 
کشور حوزه بالکان هم که قبال بخشی از شوروی 
آیا  می پرسند  منتقدان  پیوستند.  ناتو  به  بودند 
پیوستن  مقابل  در  روسیه  که  دارد  تعجب  جای 

گرجستان و اوکراین به غرب مقاومت می کند؟
به طور خالصه روسیه اعتقاد دارد که بعد از پایان 

جنگ سرد در حق او اجحاف شده است.
نیست.  غرب  در  متدوال  دیدگاه  البته  نگاه  این 
دیدگاهی که ترجیح می دهد بر کین توزی روسی 
تمرکز کند؛ کین توزی ای که در والدیمیر پوتین 
اتحاد  فروپاشی  که  مردی  می کند.  پیدا  نمود 
جماهیر شوروی را بزرگ ترین فاجعه ژئوپولیتکی 
در قرن بیستم توصیف می کند. بحث جالبی در 
است  جریان  در  آمریکا  سیاسی  متفکران  میان 
اشتباه های  بر  باید  آیا  دارد.  که کدام طرف حق 
تمرکز  جدید  روسیه  قبال  در  غرب  استراتژیک 
گرجستان  در  روسیه  پرادعای  رفتار  یا  کرد 

اوکراین و سوریه را مد نظر داشت؟
اطالعات  سازمان  سابق  رییس  سورز  جان  سر 
سفیر  پیشتر  که  )ام آی سیکس(  بریتانیا  خارجی 
روابط  و  بوده  هم  ملل  سازمان  در  کشور  این 
ترجیح  داشته  نظر  زیر  را  روسیه  دیپلماتیک 

می دهد بر دوره های اخیر تمرکز کند.

غرب  که  گفت  بی بی سی  به  مصاحبه ای  در  او 
به  باید  آن طور که  در طول هشت سال گذشته 
ساخت رابطه استراتژیک مناسب با روسیه توجه 

نکرده است.
آقای سورز می گوید: اگر میان مسکو و واشنگتن 
دو  که  داشت  وجود  قاعده  این  از  دقیقی  فهم 
طرف قرار نیست ساختار یکدیگر را ساقط کنند 
آن وقت حل مسائل منطقه ای مانند بحران سوریه 
اوکراین یا کره شمالی راحت تر بود. بحران هایی 

که به سرعت بر سر خودمان خراب می شود. 
صحبت  آنها  با  که  هم  دیگر  کارشناس  چند 
می کردم به ضعف دستگاه دیپلماسی باراک اوباما 
آمریکا  خارجه  وزارت  این که  و  می کردند  اشاره 

سیگنال های ناهماهنگ ارسال است.
به  رو  که  است  ممکن  آمریکا  مطلق  قدرت 
باقی مانده  قدرت  همین  درباره  اما  باشد  کاهش 
است.  فرستاده  مبهمی  و  چندپهلو  پیام های  هم 
آیا آمریکا دارد به سمت آسیا چرخش می کند و تا 
چه حد می خواهد از نفوذ خود در اروپا و خاورمیانه 

بکاهد؟
برای  خود  نظامی  نیروی  از  است  حاضر  آیا 
مورد  در  کند؟  استفاده  حرفهایش  پیش بردن 
تبعات  به  واقعا  آیا  و  است.  منفی  پاسخ  سوریه 
موضع گیری که در قبال مسکو داشته فکر کرده 

است؟
را  کریمه  روسیه  که  زمانی  در   2014 سال  در 
ضمیمه خود کرد والدیمیر پوتین به مجلس دوما 
تمام  با  را  فنر  اگر  باشید  داشته  یاد  به  گفت که 

قدرت فشار دهید به حالت اول خود برمی گردد.
بین الملل  روابط  کارشناس  گوسدوف  نیکالس 
اینترست  نشنال  نشریه  در  مقاله ای  در  اخیرا 
یا  این هاست؛  از  یکی  معقول  واکنش  نوشت: 
راهی برای کاهش فشار بر فنر پیدا شود یا این که 
آمادگی برگشت خوردن فنر وجود داشته باشد و 
شوک آن گرفته شود. اشتباه های گذشته هرچه 
در  اکنون  ما  بوده  که  هر  آن  مقصر  و  بوده  که 
نقطه ای ایستاده ایم که نمی شود تغییرش داد. آیا 
روسیه و آمریکا در مقابله با بحران سوریه واقعا در 
آستانه جنگ هستند؟ من این طور فکر نمی کنم. 

اما شروع جنگ سرد جدید چطور؟
پل پیالر فکر می کند که این عبارت درستی برای 
ایدئولوژیک  رقابت  دیگر  نیست:  فعلی  شرایط 
بود وجود  اصلی جنگ سرد  جهانی که شاخصه 
تسلیحات  رقابت  دچار یک  و خوشبختانه  ندارد. 

هسته ای دیگر نیستیم.
نفوذ  سر  بر  اصلی  رقابت  مانده  باقی  که  چیزی 
است و روسیه در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی 
جایگاه پایین تری دارد و از آمریکا هم که هنوز 

ابرقدرت اصلی است پایین تر است.
پس آینده چه خواهد شد؟ تا زمانی که رقابت های 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد مسکو 
به وضوح دست خود را باز می بیند. شواهد نشان 
می دهد که در صدد است تا طیف گسترده ای از 
نقاط بحرانی بر جا بگذارد. تا ساکن بعدی کاخ 

سفید را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
به خاطر  وقتی  است.  یادآور سال 200۸  شرایط 
جنگ روسیهـ  گرجستان یخ سردی روابط روسیه 
و آمریکا را فرا گرفت. این موضوع سیاست دولت 
جرج بوش در قبال مسکو را دچار آشفتگی کرد؛ 
و همان شرایط آشفته برای باراک اوباما به ارث 
ماند. یادتان می آید وقتی هیالری کلینتون وزیر 
باز سازی  معروف  عبارت  آمریکا  وقت  خارجه 
روابط با روسیه را به کار برد؟ آن عبارت چندان 

محقق نشد.
سر جان سورز به بی بی سی می گوید: رییس جمهور 
بعدی آمریکا وظیفه بزرگی دارد )و البته من بسیار 
امیدوارم که این شخص هیالری کلینتون باشد(. 
متفاوتی  روابط دوسویه  باید  بعدی  رییس جمهور 
بنا کند. ما به دنبال روابط گرم تر با روسیه نیستیم 

و همین طور دنبال روابط سردتر هم نیستیم.
تفاهم  یک  هستیم  آن  دنبال  به  که  چیزی 
چطور  آن که  سر  بر  است  مسکو  با  استراتژیک 
ثبات در سراسر  به  ثبات جهانی کمک کنیم  به 
اروپا و میان روسیه و آمریکا به صورتی که ثبات 
بنیادین در جهان بر پایه های محکم تری از آنچه 
اکنون هست نهاده شود. پکس آمریکانا یا صلح 
او  گفته  به  آمریکایی  تک قطبی  نظم  آمریکایی 

عمر بسیار کوتاهی داشت و تمام شد.

روسیه و غرب، کجای کار اشتباه بود؟
جاناتان مارکوس

دولت  رایــزنــی  و  بحث  دهــه  شش  از  پس 
هیتلر  خانه  سرنوشت  مورد  در  سرانجام  اتریش 
تصمیم گیری کرد. قرار است، ساختمانی که رهبر 
رژیم نازی در آن به دنیا آمده بود، کوبیده شود و 

بنایی تازه به جای آن احداث گردد. 
سرنوشت  پیرامون  بارها  گذشته  دهه  شش  در 
آلمان  دیکتاتور  هیتلر،  آدولف  که  ساختمانی 
گرفته  صورت  رایزنی  و  بحث  شد،  زاده  آن  در 
بود؛ ساختمانی زردرنگ که ساکنان شهر براوناو 
)Braunau(، واقع در شمال غربی اتریش آن 

را خانه هیتلر نام  گذاشته اند.
نشریه اتریشی دی پرسه روز دوشنبه )17 اکتبر / 
26 مهر( به نقل از ولفگانگ زوبودکا، وزیر کشور 
قرار است  این ساختمان  داد که  اتریش گزارش 
شود.  احداث  جدید  بنایی  آن  جای  به  و  کوبیده 
دولت اتریش این تصمیم را بنا بر توصیه ی کمیته 

کارشناسان گرفته است.
هیتلر  خانه  شدن  کوبیده  از  پس  که  ساختمانی 
احداث خواهد شد، برای ارائه کمک ها و خدمات 
اجتماعی و مدنی یا به عنوان اداره ای دولتی مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.

پرستشگاه نئونازی ها
علیرغم آنکه آدولف هیتلر تنها چند ماه نخست 
زندگی  اش را در این محل سپری کرده بود، این 
بنای قدیمی به یکی از پرستشگاه های طرفداران 

فاشیسم و نئونازی های سراسر جهان تبدیل شد. 
ساختمان های  ساکنان  و  همسایگان  گفته  به 
گوناگون،  کشورهای  از  هیتلر  مریدان  همجوار، 
هیتلر  خانه  دیدن  به  متحده  ایاالت  از  حتی 

می آمده و جلوی آن عکس می گرفته اند.
جاری  سال  ژوئیه  اواســط  در  اتریش  دولــت 
موافقت  با  را  ساختمان  این   )2016( میالدی 
تصریح  بیانیه ای  در  و  مصادره  پارلمان  تأیید  و 
پرورش  از  جلوگیری  برای  اقدام  این  که  کرد 
تفکر ناسیونال سوسیالیستی و ترویج آن صورت 

می گیرد. اجاره پنج هزار یورویی
و  در  شماری  و  است  خالی  که  مزبور  ساختمان 
سال  از  دارد،  آهنی  حفاظ  هم  آن  پنجره های 
که  است  اتریش  کشور  وزارت  اجاره  در   1972
از آن به شکل های گوناگونی استفاده  کرده است. 
نام  به  زنی سالخورده  این ساختمان که  صاحب 
در  تغییرات  هیچ گونه  اجازه  بود،  پومر  گرلینده 

ساختمان را نمی داد.
اختیار  در  را  خانه   2011 سال  تا  کشور  وزارت 
بود.  گذاشته  معلوالن  مراقبت  روزانه  مرکز  یک 
تصمیم  مراقبت  مرکز  گردانندگان  سال  این  در 
گرفتند که ساختمان را متناسب با نیاز معلوالن، 
به راه های ویژه صندلی چرخدار و آسانسور مجهز 
اقدام مخالفت کرد و  این  با  اما صاحبخانه  کنند 
مرکز مراقبت معلوالن به ناچار به مکان دیگری 

منتقل شد.

این ساختمان اگر چه خالی ماند، اما دولت ماهانه 
تا  بالغ بر ۵ هزار یورو پرداخت می کرد  اجاره ای 
اینکه طرح مصادره خانه محل تولد هیتلر در ازای 
پرداخت غرامت به صاحبخانه به تصویب پارلمان 
طرح  های  گذشته  سال های  در  رسید.  اتریش 
گوناگونی برای استفاده از این ساختمان ارائه شد، 

اما هیچکدام موافقت مسئوالن را جلب نکرد.
یکی از طرح های جالب از جانب یک کارشناس 
ارائه  مایس لینگر  آندریاس  نام  به  سیاسی  علوم 
شده بود. او پیشنهاد کرده بود که این ساختمان 
به  مسئولیت  خانه  نام  به  مرکزی  به  طبقه   سه 
نوجوانان و  آموزش سیاسی  و  منظور روشنگری 

جوانان، بدل شود.
برای  محلی  هم کف  طبقه  طرح  این  اساس  بر 
گذشته  قبال  در  مسئولیت  پیرامون  نظر  تبادل 
گفت وگو  برای  مکانی  به  اول  طبقه  می بود، 
تعلق  حال  زمان  تحوالت  و  رویدادها  باره  در 
می گرفت و در طبقه دوم نیز جوانان و نوجوانان 

می توانستند به بحث در باره آینده بپردازند.

خانه آدولف هیتلر تخریب می شود

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

در ایران افغانستان و سراسر جهان قرار بگیرند
هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیک پارسیان را نیز در این سایت
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ژنرال جیمز کارترایت، معاون سابق ستاد مشترک 
در  فدرال  دادستان های  اتهامات  آمریکا،  ارتش 
پرونده درز اسرار حمله سایبری استاکس نت به 

تاسیسات هسته ای ایران را پذیرفته است.
این ژنرال بازنشسته متهم بود که جزئیات حمله 
استاکس نت را در اختیار خبرنگار نیویورک تایمز 

قرار داده بود.
کیفرخواست  اکتبر(   17( دوشنبه  روز  دادستان ها 
خود را به دادگاهی در ایالت مریلند ارائه کردند. 
توافق  نتیجه  کیفرخواست  که  می شود  گفته 
متهم و دادستان هاست. ژنرال آمریکایی برخی 
اتهامات را پذیرفته و در ازای آن احتماال حداکثر 

شش ماه حبس دریافت خواهد کرد.
خبرنگار  سنگر،  دیوید  می گویند  دادستان ها 
ژنرال  از  را  عملیات  جزئیات  تایمز،  نیویورک 

کارترایت دریافت کرد و در کتابش نیز نوشت.
درباره  گذشته  سال  تایمز  نیویورک  روزنامه 
موقتا  بدافزار  این  چگونه  اینکه  و  استاکس نت 
توانسته بود حدود یک هزار سانتریفوژ ایران را از 

کار بیندازد، یک گزارش اختصاصی منتشر کرد.
میالدی   2010 سال  در  استاکس نت  بدافزار 
باعث  و  ایران شد  اتمی  تاسیسات  وارد  مخفیانه 

سازی  غنی  در  که  شد  سانتریفوژهایی  خرابی 
اورانیوم کاربرد داشت.

از  بخشی  حمله  آن  تایمز،  نیویورک  گفته  به 
عملیات سایبری گسترده تری به نام »بازی های 

المپیک« و تالش مشترک آمریکا و اسرائیل بوده 
است.

دو  ساله  چند  تحقیقاتی  از  پس  فدرال  ماموران 
کردند:  مطرح  آمریکایی  ژنرال  علیه  اتهام  فقره 
بیان اظهارات کذب به ماموران فدرال و تالش 
درز  پرونده  یک  در  آن ها  کردن  گمراه  برای 

اطالعاتی دیگر.
ژنرال آمریکایی اتهام اظهارات کذب را پذیرفته 

است.
او روز دوشنبه در دادگاه گفت: »من می دانستم 
که منبع آن گزارش نبودم، و نمی خواستم که به 

خاطر درز اطالعات مقصر شناخته شوم.«
ژنرال کارترایت افزود: »تنها هدف من از صحبت 
جان  و  منافع  از  محافظت  خبرنگاران  با  کردن 

شهروندان آمریکا بود.«
از آنکه پنج سال  ژنرال کارترایت 67 ساله قبل 
ارشد  مشاوران  از  یکی  شود،  بازنشسته  پیش 

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا بود.
در  که  است  مقامی  بلندپایه ترین  همچنین  او 
به  اوباما  باراک  آمریکا  جمهوری  ریاست  دوران 
تحت  رسانه ها،  به  محرمانه  اطالعات  درز  اتهام 

پیگرد قانونی قرار می گیرد.

ژنرال بازنشسته آمریکایی اتهامات مربوط به درز خبر استاکس نت را پذیرفت

نقاط  به  خود  هوایی  حمالت  می گوید  روسیه 
تحت کنترل شورشیان در بخش شرقی حلب را 
4۸ ساعت پیش از زمان قبل اعالم شده متوقف 
کرده است. سرگی شویگو، وزیر دفاع روسیه گفته 
است نیروهای روسی و ارتش سوریه برای اینکه 
غیرنظامیان و نیروهای طرف مخالف بتوانند در 
امروز  از  از شهر خارج شوند،  تعیین شده  مهلت 
را  حلب  شرق  به  خود  هوایی  عملیات  سه شنبه 

متوقف کرده اند.
آقای شویگو از کشورهایی که بر نیروهای مخالف 
نیروها  این  از  تا  خواست  دارند  نفوذ  اسد  بشار 

بخواهند با استفاده از فرصت، از شهر عقب نشینی 
کنند. روسیه پیشتر گفته بود که از ساعت ۸ صبح 
به وقت محلی )۵ به وقت گرینویچ( تا ساعت 4 
روز پنجشنبه برای هشت ساعت از انجام حمالت 

هوایی به شرق شهر حلب خودداری می کند.
روسیه  جنگنده های  می گویند  سوری  فعاالن 
کمی قبل از سخنان وزیر دفاع روسیه، محله های 
تحت کنترل مخالفان در حلب را بمباران کردند.

مستقر  بریتانیا  در  که  سوریه  بشر  حقوق  مرکز 
است می گوید یک زن و شوهر و سه فرزندشان 
این مرکز  در حمالت شب گذشته کشته شدند. 

مخالفان  مواضع  به  اخیر  حمالت  در  می گوید 
بیش از 43 نفر کشته شده اند.

زمان  از  ملل  سازمان  امدادرسانی  سازمان های 
روز  در  حمالت  توقف  برای  شده  برنامه ریزی 
پنجشنبه انتقاد کرده و گفته اند برای خروج امن 
مردم از مناطق تحت محاصره، حداقل به دوازده 

ساعت وقت نیاز است.
استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد 
توقف  نوع  هر  از  سازمان  این  که  است  گفته 
درگیری ها حمایت می کند اما برای کمک رسانی 

به مردم به زمان بیشتری نیاز است.

روسیه حمالت هوایی به حلب را 
پیش از موعد متوقف کرد

سال  در  که  است  فیلمی  نام  انگیز  سفر شگفت 
1966 بر پرده سینماها رفت. این فیلم، برگرفته 
از کتاب ایزاک آسیموف، داستان یک تیم جراحی 
را به تصویر می کشد که با زیردریایی خود آنقدر 
بیمار  رگ  وارد  می توانند  که  می شوند  کوچک 
شده و با رسیدن به مغز وی یک لخته خون را 

جراحی کنند.
کمتر از پنجاه سال بعد ساخت داروها بر مبنای 
نانوتکنولوژی، داستان تخیلی آیزاک آسیموف را 
یک  نانومتر،  یک  است.  کرده  بدل  واقعیت  به 
فناوری  این  با  که  داروهایی  متراست.  میلیاردم 
ساخته می شوند حامل هایی هستند که مانند اسب 
تروآ، ذرات دارویی را تا حد ممکن به اندام هدف 
نزدیک کرده و بعد دارو را آزاد می کنند. این ذرات 
پس از آزاد شدن، تنها همان اندام را هدف قرار 
می دهند و دیگر اعضا تحت تاثیر قرار نمی گیرند.
نانوداروها  زمینه  در  تحقیق  اخیر  سالهای  در 
تکنولوژی  این  از  و  کرده  چشمگیری  پیشرفت 

در  هدف،  اندام  به  دارو  هوشمند  رساندن  برای 
یا  سرطان  پارکینسون،  ایدز،  چون  بیماری هایی 
پیشگیری از تولد پیش از موعد نوزادان استفاده 

می شود.
بسیاری  و  شده اند  تولید  داروها  این  از  بسیاری 
ایران  در  دارند.  قرار  تحقیقاتی  مراحل  در  بیشتر 
نیز محققان با حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری 
رسانیده اند.  انجام  به  را  بسیاری  تحقیقات  نانو، 
فناوری  علمی  معاونت  به  وابسته  که  ستاد  این 
به  دستیابی  هدف  با  است،  جمهوری  ریاست 
سهم مناسبی از تجارت جهانی نانو و قرار گرفتن 
به  تکنولوژی،  این  در  برتر  کشورهای  میان  در 
اختراع  ثبت  پژوهش ها،  و  مقاالت  از  حمایت 
محققان در کانون پتنت ایران و همچنین حمایت 

از تجاری سازی محصوالت می پردازد.
تعداد  حاضر  حال  در  ــراوان،  ف تالش  باوجود 
بالینی  آزمون های  ــا  داروه این  از  محدودی 
به  الزم،  مجوزهای  اخذ  از  پس  و  گذرانده  را 

تولید انبوه رسیده اند که از آن جمله می توان به 
درمان  نانوداروی  و  روده  بیماریهای  نانوداروی 

همزمان سرطان کبد و هپاتیت اشاره نمود.
نانوداروهای  از  دیگر  یکی  سینادوکسوزوم 
درمان  بــرای  که  است  ــران  ای در  تولیدشده 
به  یافته  )گسترش  متاستاتیک  سرطان های 
تخمدان  و  پستان  سرطان  نظیر  دیگر(  اعضای 
تجویز می شود. به گفته کمیته نانوی سازمان غذا 
و داروی ایران، تاکنون 1۵ هزار ویال از این دارو 
به فروش رسیده است. سینادوکسوزوم که اولین 
نانوداروی ضدسرطان در خاورمیانه است در حال 

حاضر به سوریه صادر می شود.
سیناکورکومین دیگر نانوداروی ایران است که به 
دلیل  به  نانودارو  این  است.  رسیده  تولید  مرحله 
برای  )زردچوبه(  کورکومین  موثر  ماده  داشتن 
بهبود  قلبی،  بیماری های  آلزایمر،  دیابت،  درمان 
عملکرد کبد و دستگاه گوارش و همچنین کاهش 
عوارض شیمی درمانی تجویز می شود. همچنین 

تولید  به  موفق  مازندران  دانشگاه  محققان 
عرضه  داخلی  بازار  به  را  آن  و  شده  نانودارویی 
کرده اند. داروی دیگر با نام تجاری سیناآمفولیش 
نیز برای درمان سالک، در انتظار مجوزهای الزم 

برای عرضه به بازار است.
را  دارو  رساندن  توانایی  نانوداروها  آنکه  باوجود 
و  دارند  هدف  اندام  و  بافت  به  معین  زمان  در 
است  داروهای شیمیایی  از  بیشتر  اثربخشی شان 
معتقدند،  صنعت  این  فعاالن  از  بسیاری  ولی 
به  حاضر  دنیا  ــازی  داروس بزرگ  شرکت های 
همکاری کافی با محققان برای تولید نانوداروها 
میزان  و  درمان  طول  نانوداروها  که  چرا  نیستند 
مصرف را کم می کنند و این فروش دارو را پایین 

می آورد.
تولید  که  امیدوارند  محققان  و  کارشناسان  اما 
بخصوص  بیماری ها  درمان  نانوداروها،  انبوه 
در  را  سرطان  مثل  صعب العالجی  بیماری های 

مدتی کوتاه تر و با عوارض کمتر میسر کند.

ایران در تالش برای رسیدن به جایگاهی جهانی در تولید نانودارو
نگین شهمیرزادی
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ستاد  پیشین  رئیس  فیروزآبادی،  سرلشگر حسن 
گذشته  سال   ۲۷ در  ایران،  مسلح  نیروهای  کل 
فرمانده  از  بعد  ایــران  نظامی  مقام  باالترین 
حکم  با  امسال  ماه  تیر  اوایل  او  بود.  قوا  کل 
آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، مشاور عالی 
فرماندهی کل قوا شد و جای خود را به سرلشگر 
محمد باقری داد. آقای فیروزآبادی ۶۵ ساله که 
دکترای دامپزشکی دارد، در دوره جنگ ایران و 
معاونت  جمله  از  مختلفی  مسئولیت های  عراق 
و  موسوی(  )میرحسین  نخست وزیر  دفاعی  امور 
برعهده  را  االنبیا  خاتم  قرارگاه  در  او  جانشینی 
خبرگزاری  با  مفصل  گفت وگویی  در  او  داشت. 
فارس از دالیل پایان کارش در ستاد کل گفته 
شخصیت های  و  مسائل  از  بسیاری  دربــاره  و 
هاشمی  اکبر  جنگ،  مثل  ایران  گذشته  و  فعلی 
کوی  ناآرامی های  و  اصالح طلبان  رفسنجانی، 

دانشگاه اظهار نظر کرده است:

چهار سال آخر باقری فرماندهی می کرد 
به  پیش  سال   ۱۲ می گوید  فیروزآبادی  آقای 
رهبر ایران نامه نوشته و در آن به بیماری قلبی 
و کلیوی خود و ضعف جسمانی اش اشاره کرده 
خود  جایگزینی  نامزد  عنوان  به  را  نفر   ۱۰ و 
پیشنهاد کرده است. آقای خامنه ای در پاسخ از او 
خواسته مقاومت کند. هفت سال پیش نامه دوم 
را نوشته ولی باز هم بی نتیجه بوده است. بار سوم 
شرایط  در  است  ممکن  می کرده  فکر  چون  هم 
شود،  حاضر  عملیاتی  مناطق  در  نتواند  بحرانی 
نامه دیگری نوشته ولی همچنان با مخالفت رهبر 
روبرو شده است. او می گوید بعد از این نامه یک 
تغییر ساختار موقت در ستاد کل دادم و معاونت 
ارکان را ایجاد کردم و سردار باقری مسئول این 
کردم  اعالم  آقا  حضرت  به  سپس  شد.  معاونت 
که این معاونت، جانشین من است و با اختیارات 
من، ستاد را اداره می کند و آقا این را پذیرفتند. به 
همین دلیل بنده چهار سال در کنار آقای باقری 
بودم و ایشان کارها را انجام می دادند و جلسات 
آقا تصمیم  اینکه حضرت  تا  برگزار می کردند  را 
گیرد.  صورت  جابجایی  این  ماه  تیر  در  گرفتند 
آب  و  بود  آرام  صد  در  صد  جابجایی  یک  این 
مدبرانه،  کار  یک  حاصل  و  نخورد  تکان  آب  از 

برنامه ریزی شده، هوشمندانه و دینی بود. 

اشکال هاشمی این است که به تشخیص خودش 
عمل می کند

تشخیص  مجمع  عضو  که  فیروزآبادی  آقای 
مجمع،  این  رئیس  درباره  است،  نظام  مصلحت 
اداره  در  او  می گوید  رفسنجانی،  هاشمی  اکبر 
والیت  حکم  اساس  بر  باید  که  را  آنچه  جامعه 
فقیه عمل شود، بر اساس نظر خود نظر می دهد.

دارد  جداگانه ای  نظریه  واقع  در  هاشمی  آقای 

امام  نظریه  ذیل  را  نظریه جداگانه خود  این  که 
جامعه، جاری و ساری می کند. اگر به حرف آقای 
هاشمی به عنوان یک نظر اجتماعی نگاه کنیم 
اشکالی ندارد بخاطر اینکه طبق قانون اساسی و 
را  نظریه خودش  می تواند  اسالم هرکسی  طبق 
به  را  هاشمی  آقای  نظر  بخواهیم  اگر  اما  بدهد 
کنیم،  تلقی  اسالمی  حکومت  در  دخالت  عنوان 
غلط و انحراف از والیت فقیه و اسالم مد نظر 

امام خمینی است.
هاشمی  آقای  است  معتقد  فیروزآبادی  سرلشگر 
رفسنجانی نباید نفی شود اما در عین حال درباره 
این که نظر او به نظریه تبدیل شود هشدار داد 
هاشمی  آقای  از  می خواهند  بعضی  که  گفت  و 
و  عنوان چوب الی چرخ والیت  به  رفسنجانی 
امامت استفاده کنند. برخورد سپاه با شورش های 

۱۸ تیر با مجوز شخص خاتمی صورت گرفت
ملی  امنیت  شورای  عضو  عنوان  به  اینجا  من 
با  مسلح  نیروهای  مقابله  که  می کنم  عرض 
شورش های خیابانی در جریان ۱۸ تیر سال ۷۸ با 
مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس 
خاتمی  آقای  خود  که  ملی  امنیت  عالی  شورای 

بود، صورت گرفت.
ناآرامی های تیر ۸۷ بعد از حمله نیروهای امنیتی 
و انتظامی به کوی دانشگاه تهران آغاز شد و چند 
پایان  بسیج  و  سپاه  نیروهای  دخالت  با  بعد  روز 
شورای  دبیر  روحانی  حسن  زمان  آن  در  یافت. 
عالی امنیت ملی بود و محمد خاتمی به عنوان 
عهده  بر  را  شورا  این  ریاست  جمهور،  رئیس 

داشت.
یک  در  روحانی  آقــای  اعتراض ها  ــه  ادام با 
هر  با  تا  قاطع صادر شد  دستور  سخنرانی گفت 
گونه حرکت این عناصر فرصت طلب، هر کجا که 
باشد، با شدت و با قاطعیت برخورد شود و اینها 

سرکوب شوند.
زمان جلوی خود  آن  فیروزآبادی می گوید  آقای 
بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند 
این است.  این گونه و جمع بندی  و گفتند وضع 
انجام  ایشان گفتند که هر تصمیمی که گرفتید 

دهید، از این به بعد هم همین طور خواهد بود.

قرارگاه خاتم االنبیا بخشی از ستاد کل نیست
سرلشگر فیروزآبادی در این مصاحبه درباره »یک 
اشتباه« هم توضیح داد. او می گوید با تصمیمی 
ریاست  گرفته  در »دوره جدید«  ایران  رهبر  که 
قرارگاه  ریاست  و  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
دیگر  و  شده  جدا  هم  از  االنبیا  خاتم  مرکزی 

قرارگاه خاتم بخشی از ستاد کل نیست.
به گفته آقای فیروزآبادی »اداره و سیاست گذاری 
نیروهای مسلح با ستاد کل است و قرارگاه حضرت 
خاتم، قرارگاه عملیاتی نیروهای مسلح است که 
عملیات های  و  رزمایش  نظامی،  عملیات های 

ستاد  می کند...  فرماندهی  قرارگاه  این  را  جنگی 
کل نیروها را آماده می کند و قرارگاه خاتم آنها را 
به کار می گیرد بنابراین اگر جنگی صورت گیرد، 
ستاد کل در جنگ وارد نمی شود و قرارگاه خاتم 

جنگ را فرماندهی می کند.«
نیروهای  کل  ستاد  فرمانده  تغییر  با  هم زمان 
مسلح ایران، آیت اهلل خامنه ای سرلشگر غالمعلی 
رشید، از فرماندهان سپاه را که در ۱۷ سال اخیر 
جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود، به 

فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا برگزید.

به برلین رفتم و وضع رقت بار آلمان را دیدم
شد  سوال  فیروزآبادی  آقای  از  مصاحبه  این  در 
نظرش درباره این که اخیرا گفته شده »باید مانند 
کشور ژاپن و آلمان سالح را کنار گذاشت و به 
سمت تعامل و گفت وگو پیش رفت« چیست. او 

پاسخ داده:
جنگ  در  آلمان،  یا  ژاپن  مانند  »کشورهایی 
جهانی دوم شکست خوردند و من به برلین رفتم 
و وضع رقت بار آنها را را دیدم، در میدان اصلی 
این شهر مشاهده کردم که پنج پرچم باالست، 
پرچم   اینها  گفتند  چیست؟  پرچم ها  این  گفتم 
بر  پیروز جنگ جهانی دوم است که  کشورهای 
آلمان حاکمند. همین آلمانی که امروز بیشترین 
توسعه را در اروپا پیدا کرده به او اجازه ندادند که 
قدرت دفاعی داشته باشد... مردم آلمان بالذات با 
صهیونیست ها به دلیل ظلم و ستمی که به آنان 
کردند دشمن هستند اما ناچار به برقراری روابط 

دوستانه شده اند.«
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام حدود دو ماه پیش دلیل پیشرفت 
جهانی  جنگ  از  بعد  را  ژاپن  و  آلمان  اقتصادی 
دوم »محروم شدن آنها از داشتن نیروی نظامی« 
عنوان کرده و گفته بود که در آن زمان بودجه 
به  آزاد شده و  این کشورها  نیروهای نظامی در 
مصرف کارهای علمی و تولیدی رسیده بود. آقای 
هاشمی رفسنجانی گفت که »این راه در ایران باز 
شده است«. این اظهار نظر انتقادهای شدیدی را 

به دنبال داشت.

را  مجلس  نمایندگان  رای  می تواند  فقیه  ولی 
متوقف کند

او  نظر  از  که  گفت  همچنین  فیروزآبادی  آقای 
موضوعی  در  بخواهند  مجلس  نمایندگان  اگر 
انحراف  »موجب  قانون  آن  که  بگذارند  قانون 
فقیه  والیت  وقت  آن  اسالمی  شود،  جامعه  در 
را  قانون  این  می دهد  دستور  مجلس  رئیس  به 

متوقف کنید«.
و  انحراف  می خواهد  موضوعی  یک  »وقتی 
در  بنیانی  اثر  یا  کند  درست  جامعه  در  شکاف 
اسالم بگذارد از شروعش ولی فقیه می گوید این 

آقای فیروزآبادی  نیاورید«.  را در دستور مجلس 
رهبر  تایید  مورد  که  نظریه ای  هر  است  معتقد 
ایران نباشد »انحراف است و نمی شود ادامه اش 

داد«.

با طرح ضد انقالبی بهزاد نبوی و سعید حجاریان 
مخالفت کردم

»دوم  و  اصالح طلبان  فیروزآبادی  سرلشگر 
را  آنها  و  خواند  تجدیدنظر طلب  را  خردادی ها« 
به »جریان عمیقی« مربوط دانست که در دولت 
تحقیقات  مرکز  در  و  رفسنجانی  هاشمی  اکبر 

استراتژیک به وجود آمد.
او می گوید در ساختار این مرکز معاونت دفاعی 
تعریف شده بود اما نظر آقای خامنه ای این بوده 
دکتر  »آقای  یا  شود  حذف  معاونت  این  یا  که 
معاون  است  کل  ستاد  رئیس  که  فیروزآبادی 
دفاعی  معاون  من  ترتیب  این  به  شود.  دفاعی 

مرکز تحقیقات استراتژیک شدم«.
به گفته آقای فیروزآبادی در آن زمان بهزاد نبوی 
و سعید حجاریان طرحی را با نام »طرح جمهوری 
دنبال  به  و  آوردند  تحقیقات  مرکز  به  اسالمی« 
ارائه طرح  از  اما »بعد  تصویب بودجه آن بودند. 
بنده گفتم که این طرح را تحلیل کرده ام و این 
اسالمی  جمهوری  ضد  و  انقالبی  ضد  طرحی 

است«.

بن بستی که هاشمی برای پایان دادن به جنگ 
ترسیم کرد

نظرهای  واختالف  بحث ها  اخیر  سال های  در 
زیادی درباره چگونگی پایان جنگ ایران و عراق 
مطرح شده که در یک سوی آن همواره نام اکبر 
هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ در آن 

زمان مطرح است.
از  هاشمی  آقای  که  می گوید  فیروزآبادی  آقای 
سازمان  رئیس  و  سو  یک  از  جنگ  فرماندهان 
بود  خواسته  دیگر  سوی  از  بودجه  و  برنامه 
مطرح  جنگ  ادامه  برای  را  خود  درخواست های 

کنند.
او می گوید آقای هاشمی رفسنجانی »آن موقع با 
آن قیمت نفت و وضعیت بد اقتصادی و کمبود 
که  آوردند  کاغذ  روی  معادله ای  یک  بودجه، 
فرماندهان نظامی این مقدار نیاز دارند و مسئوالن 
اقتصادی کشور می گویند ما این امکانات کم را 
نیاز  این  پاسخگوی  کم  امکانات  این  و  داریم 
فراوان فرماندهان نظامی نیست. بنابراین زمان، 

زمان پایان دادن به جنگ است«.
او این اقدام را یک کار سیاسی و مسئول آن را 
آقای هاشمی رفسنجانی دانست و گفت »ممکن 
اینطور  می کرد  کارگردانی  دیگری  فرد  اگر  بود 
ترسیم نمی شد ولی خب باالخره آن زمان اینطور 

ترسیم شد و کارگردان دیگری هم نبود«.
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فیروزآبادی، فرمانده ای که چهار سال آخر فرماندهی نکرد

این  شود،  نتیجه مشخص  که  روزهاست  همین 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  جنتی  علی  را 
جمهوری اسالمی ایران درباره استعفای احتمالی 

خود می گوید.
و  داخل  های  رسانه  که  است  هفته  یک  حدود 
از احتمال استعفای آقای جنتی می  ایران  خارج 
گویند و درباره جانشینان او گمانه زنی می کنند.

سایت خبری انتخاب و روزنامه اعتماد با اطمینان 
از استعفای آقای جنتی می گویند اما سخنگوی 
وزارت ارشاد، حسین نوش آبادی در آخرین اظهار 
نظرش گفته که این موضوع را تایید نمی کند، 
گرچه آن را مانند دفعه قبل گذشته تکذیب هم 

نکرده است.
حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی 
از  های  رسانه  که  است  هایی  گزینه  از  یکی 
احتمال وزیر ارشاد شدنش می گویند. او قبل از 
این اظهار نظر آقای نوش آبادی به تسنیم گفته 
احتمال  آن  تبع  به  و  را  استعفا  ماجرای  که  بود 

جانشینی اش را نه تایید می کند نه تکذیب.
عرصه  که  مدتهاست  هنر  و  فرهنگ  عرصه 
شده  سیاسی  های  اندام  عرض  و  ها  گروکشی 
است. از توقیف بعد از نشر و ممیزی کتابها که 
ای  سلیقه  نشر  امور  اندرکاران  دست  گفته  به 
در  گیری  تصمیم  مراجع  تعدد  تا  گرفته  است 
بعضی  اکران  از  جلوگیری  مانند  فرهنگی  امور 
فیلم ها به ویژه در شهرستانها و متاخرتر از همه 
اینها غائله کنسرتها که در نهایت بدون اینکه به 
نتیجه مشخصی برسد، ظاهرا به رویارویی رئیس 

جمهور ایران با وزیر ارشادش منجر شد.
به  دولت  که  ای  بودجه  موجود  ارقام  اساس  بر 
می  اختصاص  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
و  صدا  برای  که  است  ای  بودجه  از  کمتر  دهد 
های  فعالیت  از  بخشی  گیرد.  می  نظر  در  سیما 
وزارت ارشاد به حفظ و اشاعه و حمایت و صیانت 
این در حالیست که  دارد.  اختصاص  از موسیقی 
اخیر در شهرهای  ماه های  در  برگزاری کنسرت 
مختلف ایران با مشکالتی مواجه بوده. بسیاری 
از کنسرتها با وجود داشتن مجوز رسمی وزارت 
ارشاد در مراحل آخر از سوی قوه قضاییه یا نیروی 
یا  توضیح  اینکه  بدون  است،  شده  لغو  انتظامی 

خیابانی  موسیقی  باشد.  شده  ارایه  روشنی  دلیل 
هم که در این میان مانند طفل سرگردانی است 

که بالتکلیف مانده است.
فرهنگ  وزیر  جنتی  علی  استعفای  های  زمزمه 
آنجا آغاز شد که احمد علم  از  ارشاد اسالمی  و 
که  گفت  مشهد  در  کنسرت  لغو  از  بعد  الهدی 
و شان  نیست  برگزاری کنسرت  این شهر جای 
حرم امام رضا با برگزاری کنسرت زیر سوال می 
که  هر  گفت  نهایت  در  الهدی  علم  آقای  رود. 
پی  در  برود.  مشهد  از  باید  خواهد  می  کنسرت 
این موضع گیری آقای جنتی اعالم کرد که مانع 
اصلی برگزاری کنسرت در مشهد، امام جمعه این 
شهر است و حاضر نیست از مواضع خود در لزوم 

برگزاری کنسرت عقب نشینی کند.
اما وقتی مخالفان بر اصرار خود به عدم برگزاری 
کنسرت، پافشاری کردند، این موضوع ابعاد تازه 
ای به خود گرفت و امامان جمعه برخی شهرهای 
دیگر مانند سیرجان و تنکابن و چند شهر دیگر 
هم به آقای علم الهدی پیوستند و گفتند که در 
شهرهای آنها هم نباید کنسرت برگزار شود. دیگر 
به نظر می رسید آقای جنتی هم تسلیم شده و 
یا به دلیل اینکه توانایی، ابزار و لوازم رویارویی 
ندارد و یا به دالیل دیگر به این مخالفت ها تن 
ارشاد اسالمی کمی  و  وزیر فرهنگ  داده است. 
کنسرت  برگزاری  قانون  بود  گفته  اینکه  از  بعد 
تفاوتی  ایران  شهرهای  سایر  با  نباید  مشهد  در 
با  تغییر داد و گفت:  را  باشد، موضع خود  داشته 
توجه به مزین بودن شهر مشهد به مرقد مطهر 
امام رضا، اجرای کنسرتها در این شهر مخالفانی 
خراسان  در  فقیه  ولی  محترم  نماینده  جمله  از 
رضوی داشت که ما به نظر ایشان احترام گذاشته 
و با اینکه کنسرتها مشکل خاصی نداشت از ادامه 

آنها صرف نظر کردیم.
در  روحانی  آقای  نشد؛  ختم  جا  همین  به  ماجرا 
حاشیه دیدار با جامعه پزشکان در مورد صحبتهای 
آقای علم الهدی و لغو کنسرتها گفت: ما مجلس 
داریم و هر کس صبح از خواب بیدار می شود و 
یک تریبون پیدا می کند نمی تواند قانونگذاری 
با مستقیم خطاب قرار دادن وزیر ارشاد  او  کند. 
گفت، وزیر باید تابع قانون باشد و در برابر هیچ 

فشاری نباید کوتاه بیاید و عقب نشینی کند. آقای 
روحانی گفت اگر قرار است قانونی وضع شود باید 
از طریق مجلس باشد، مراحل خود را در شورای 
نگهبان طی کند و رییس جمهور آن را ابالغ کند.

آقای  گفتند،  تحلیلگران  سخنان  این  از  بعد 
روحانی اگر در این مورد ثابت قدم بود و در نظر 
داشت عمال کاری از پیش ببرد، این سخنان را در 
یک جمع مرتبط عنوان می کرد یا کتبا دستور پی 
گیری می داد. اما برخی دیگر همین سخنان را 
مبنای مخالفت رییس جمهور با مواضع تندروها 
دانستند و گفتند آقای روحانی راه دیگری برای 
بی  و  تند  این  و  نداشته  آشکار  مخالفت  ابراز 
پیام  این  حاوی  خودش  کردن  صحبت  واسطه 
است که مردم بدانند حسن روحانی و وزیر کابینه 
اما موانعی  اش حامی برگزاری کنسرتها هستند 
وجود دارد که ممکن است از حیطه مسئولیت و 

اختیار آنها خارج باشد.
علما  حکایتها  این  از  بعد  کمی  دیگر  سوی  از 
در  کنسرت  یک  برگزاری  به  قم  روحانیون  و 
مدیرکل  عذرخواهی  کردند.  اعتراض  شهر  این 
برگزاری  دلیل  به  قم  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
کنسرت در این شهر از سوی برخی چهره های 

اصولگرا پذیرفته نشد. 
رییس جامعه مدرسیت حوزه علمیه، محمد یزدی 
کاهش  موجب  را  کنسرتها  برگزاری  روند  ادامه 
مقبولیت دولت خواند و از آقای روحانی خواست 

به وزیرش تذکر بدهد.
خالصه اینکه عباس دانشی، مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی قم بعد از این اعتراضات از سمت 

خود استعفا کرد.
این ناآرامی ها جدا از این که نشان دهنده تالطم 
سکان  است  قرار  که  است  ای  وزارتخانه  در 
حاکی  باشد،  داشته  دست  در  را  ایران  فرهنگی 
آنها  تجسم  است  ممکن  که  است  اختالفاتی  از 
عرصه  است  تر  هزینه  کم  فرهنگی  عرصه  در 
های اجتماعی و سیاسی است. برخی ناظران این 
اعتبار کردن  بی  برای  نشان تالش  را  مخالفتها 

سیاست های دولت اقای روحانی می دانند.
حاال که وزیر ارشاد در مورد استعفایش به رسانه 
شود،  می  معلوم  نتیجه  روزها  همین  گفته  ها 

پذیرش  عدم  یا  پذیرش  حتی  و  گیری  موضع 
و  سو  یک  از  جنتی  علی  احتمالی  استعفای 
انتخاب جایگزین در صورت درست بودن حکایت 
استعفای وزیر ارشاد از سوی دیگر نقطه عطفی 
روحانی  حسن  فرهنگی  های  سیاست  برای 

محسوب می شود.
فراتر  را  پا  روزها  این  خبری  منابع  و  ها  رسانه 
جانشینی  های  گزینه  مورد  در  و  اند  گذاشته 
آن  جنتی،  آقای  رفتن  کنار  صورت  در  احتمالی 
و  سیاسی  و سوی  اساس سوابق، سمت  بر  هم 

آنچه گفته اند، گمانه زنی می کنند.
گزینه هایی که در برخی رسانه ها مطرح شده اند

حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، 
روحانیت  لباس  غالبا  اما  است  روحانی  خودش 
دانشگاه  علمی  هیأت  اعضای  از  او  پوشد.  نمی 
امام صادق است. آقای آشنا مدتی هم مدیرکل 
های  شبکه  در  و  بوده  قم  استان  اطالعات 

اجتماعی فعال است.
عباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد که در 
حوزه علمیه قم و مشهد تحصیل کرده و در در 

نشریات دینی کار کرده است.
کل  دبیر  مجلس،  نماینده  کواکبیان،  مصطفی 
شورای  سابق  رییس  نایب  مردمساالری،  حزب 
حزب همبستگی که به تازگی مشارکت در تهیه 
کنندگی فیلم خانم اصالح طلب ، آقای اصولگرا 

آغاز کرده است.
تهران  شهر  شورای  عضو  جامعی،  مسجد  احمد 
سال  تا  مهاجرانی  عطاءاهلل  استعفای  از  بعد  که 

۱۳۸۴ وزیر ارشاد بود.
ملی  کتابخانه  رئیس  امیری،  صالحی   رضا 
گزینه  به عنوان  رئیس جمهور  سوی  از  که  ایران 
پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس نهم 
صالحی  آقای  نیاورد.  رای  اما  بود  شده  معرفی 
و  ملی  امنیت  عالی  شورای  عضو  قبال  امیری 
تشخیص  مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز 

مصلحت نظام بوده است.
محمد حسین ایمانی خوشخو که رئیس دانشگاه 
علم و فرهنگ است او مسئول شورای هماهنگی 
فعالیت های فرهنگی با سازمان یونسکو در ایران 

بوده است.

گره استعفای احتمالی وزیر ارشاد همین روزها باز می شود
مریم زهدی

یوروپل، واحد اطالعاتی پلیس اروپا تخمین می 
زند در دو سال گذشته ۱۰ هزار کودک پناهجو 
و مهاجری که بدون والدین یا سرپرست به اروپا 

آمده اند، گم شده اند.
به گفته دلفین مورالیس دبیرکل نهاد غیرانتفاعی 
کودکان گم شده اروپا ورود کودکان مهاجر بدون 
والدین یا سرپرست دالیل گوناگونی دارد. برخی 
اند  فرستاده  امید  این  به  والدینشان  را  آنها  از 
خواهند  بهتری  زندگی  اروپا  در  فرزندانشان  که 
عنوان  به  قاچاقچیان  را  آنها  از  برخی  داشت، 
روشی برای کنترل خانواده ها از والدینشان جدا 
کرده اند و برخی دیگر والدین خود را در حوادث 

از دست داده اند.
اروپا ، در  طبق پژوهش های کودکان گم شده 
سال ۲۰۱۵ حدود ۹۰ درصد از کودکانی که تنها 
به اروپا آمده اند پسر بودند و حدود ۵۰ درصدشان 

اهل افغانستان هستند.
تغییر  حال  در  همراه  بدون  کودکان  ترکیب  اما 
آیند  می  اروپا  به  تنها  که  دخترانی  تعداد  است. 
رو به افزایش و سن کودکانی که گم می شوند 
رو به کاهش است. سال گذشته برای اولین بار 

کودکان چهار ساله هم گم شدند.
بر سر این همه کودکانی که گم شده اند چه آمده 
است؟ خیلی ساده می توان گفت که هیچکس 
واقعا نمی داند. دلیلش این است که وقتی کودکی 
اهل افغانستان، سوریه یا اتیوپی در یونان و ایتالیا 
گم می شود، اتفاق چندانی نمی افتد. تعداد کمی 

گم شدن  اروپایی  کشورهای  مرزبانی  ادارات  از 
آنها را ثبت و پیگیری می کنند.

که  دارد  ــود  وج جــدی  نگرانی  ایــن  اکنون 
می  اروپا  به  که  را  تنهایی  کودکان  قاچاقچیان 
قاچاقچیان  به  بیشتر  درآمد  کسب  برای  آورند 
انسان می فروشند. این کودکان ممکن است به 

بردگی و فحشا کشیده شوند.

از  قاچاقچیان  گوید:  می  مورالیس  دلفین 
کودکانی که به اروپا می آورند سوء استفاده می 
کنند. مشکل این است که این کودکان به جای 
مراجعه به نهادهای مسئول به همین قاچاقچیان 
روی می آورند و این وضعیت آنها را آسیب پذیر 
سالگی   ۱۲ سن  در  پسرلی  ولی  گل  کند.  می 
سال  یک  از  بیش  و  کرد  ترک  را  افغانستان 

طول کشید تا به بریتانیا برسد. به محض شروع 
مسافرت قاچاقچیان او را از برادر بزرگترش جدا 
کردند و در نتیجه مجبور شد این سفر دشوار را 

به تنهایی طی کند.
او روزها با پای پیاده سفر کرده، پشت کامیون ها 
خود را مخفی کرده، از قطارهای درحال حرکت 
اینکه باالخره به سواحل  از  بیرون پریده و قبل 
بزرگساالن  زندان  در  را  هفته  دو  برسد  ترکیه 
سپری کرده است. او از ساحل ترکیه با قایقی که 
ظرفیت آن فقط ۲۰ نفر بود همراه ۱۲۰ نفر دیگر 

به سمت یونان حرکت کرد.
بود که  باری  اولین  قایق شکست.  او می گوید: 
دریا را می دیدم. وحشت کرده بودم. به خدا گفتم 
نمی خواهم اینجا بمیرم. نمی خواهم در دریای 
مدیترانه غرق شوم چون مادرم هیچگاه نخواهد 

فهمید که من مرده ام یا زنده ام.
چند دقیقه قبل از غرق شدن قایق گارد ساحلی 

آنها را نجات داد و به یونان برد.
ارتش  به  سپس  و  پلیس  به  ابتدا  را  ولی  گل 
بعد  و  کرده  نگاری  انگشت  او  از  دادند.  تحویل 
خبر بد را به او دادند: یا ظرف یکماه باید یونان را 

ترک کند یا دیپورت خواهد شد.
در این فاصله او با خبر شد که برادرش به بریتانیا 
هزاران  که  کرد  را  کاری  نیز  او  است.  رسیده 
انجام  یونان  در  دیگر  مهاجر  و  پناهجو  کودک 

داده اند. از اردوگاه پناهجویان گریخت.
ادامه در صفحه ۱۱

چرا ده هزار کودک مهاجر در اروپا گم شده اند؟
هلنا مریمان
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بحران  حول  آمریکا  و  روسیه  بین  لفظی  تنش 
سوریه وارد مرحله اقدامات عملی شده است که 
هشدار  و  به شدت خطرناک  جهانی  برای صلح 
آتش  توافقنامه  از شکست  بعد  باشد.  دهنده می 
مذاکرات  با  کشور  دو  بین  که  سوریه  در  بس 
روسیه  خارجه  امور  وزیر  فشرده سرگی الوروف 
نهم  آمریکایی وی در روز  و جان کری همتای 
از  اقداماتی  و  امضاء رسید، تحرکات  به  سپتامبر 
سیاسی  روند  که  گرفت  انجام  طرف  دو  سوی 
از  قبل  ی  دوره  به  بیشتری  شدت  با  را  موجود 
دو  توافقنامه  این  اساس  بر  داد.  سوق  توافق 
روز  هفت  مدت  به  که  بودند  شده  متعهد  طرف 
با ترک مخاصمه زمینه را برای فاز دوم توافق در 
راستای تشکیل یک ستاد مشترک بین نیروهای 
گروه  سازی  تفکیک  جهت  روسی  و  آمریکایی 
های به اصطالح میانه رو از گروه های تروریست 
الشام که  از گروه داعش و فتح  به صراحت  که 
القاعده در  بازوی  به عنوان  النصره  همان جبهه 
سوریه از آن نام برده می شود، حمالت هماهنگی 
را برای سرکوب این گروه های تروریست انجام 
دهند. بنا بر گزارشات مستند و معتبر که هر دو 
طرف نیز بر درستی آن مهر تایید زده بودند در 
رعایت  آتش بس  در مجموع  اول  مرحله  خالل 
شد و باید طبق توافق عملیات ضدتروریستی با 
اولین  در  گرفت.  می  انجام  کشور  دو  مشارکت 
تنها  نه  سپتامبر  شانزدهم  روز  به  ورود  ساعات 
به  ائتالف  که  نشد  عملیاتی  توافق  دوم  مرحله 
رهبری آمریکا با چهار جنگنده اف ۱۶ و آ ۱۰ به 
دیرالزور  فرودگاه  در  ارتش سوریه  پایگاه مستقر 
به مدت ۵۰ دقیقه و در چهار مرحله حمله کرده 
و موجب کشته شدن حداقل ۶۲ سرباز و زخمی 

شدن حدود ۱۰۰ نظامی سوری شدند. 
سوریه  دولت  و  ها  روس  بالفاصله  که  چند  هر 
ابتدا  در  اما  کردند  بیان  را  خود  شدید  اعتراض 
موضوع  پذیرش  به  حاظر  آمریکایی  حتی طرف 

نبود ولی بعد هم که پذیرفت، بر این نکته تاکید 
می کرد که حمالت عامدانه نبوده است. از آنجا 
آسوشیتدپرس  گزارش  به  حمله  این  از  قبل  که 
بین جان کری  بیضی شکل کاخ سفید  اتاق  در 
لفظی  تنش  آمریکا  دفاع  وزیر  کارتر  اشتون  و 
مقام  و  گرفته  در  بس  آتش  مورد  در  شدیدی 
ارشد پنتاگون مخالفت قاطع خود را در خصوص 
مشخص  حدودی  تا  بود،  کرده  بیان  توافقنامه 
گردید که هیچ هماهنگی بین دستگاه دیپلماسی 
واشینگتن با دستگاه نظامی آن در مورد برخورد با 

توافقنامه آتش بس وجود ندارد. 
بعدها توسط دیگر منابع خبری  این گزارش که 
و مقامات نزدیک به دولت باراک اوباما هم تایید 
شد نشان می داد که سازمان اطالعات مرکزی 
پنتاگون  از مواضع  با جانبداری  نیز  آمریکا )سیا( 
به صورت  که  بهانه  این  به  توافقنامه  مقابل  در 
یکسویه تضمین منافع روسیه و بقای رژیم بشار 
اسد است، مواضع جان کری و اصوال توافق آتش 
بس را قابل قبول نمی داند. به همین دلیل حمله 
به  توجه  با  دیرالزور  در  سوریه  ارتش  مواضع  به 
امروز  آمریکا  دولت  بعدی  اقدامات  و  تحرکات 
بوده  عامدانه  که  است  شده  اثبات  کامال  دیگر 
گرفت  انجام  بسی  آتش  زدن  هم  بر  برای  و 
آن  آمریکایی  -امنیتی  نظامی  ارشد  مقامات  که 
برای  سودآور  و  خود  برای  زیانبار  یی  معامله  را 
توجه  با  واقعیت  این  پنداشتند.  مقابل می  طرف 
به اشراف کامل روس ها بر محیط بحران سوریه 
و نقش بازیگران بومی، منطقه یی و بین المللی، 
از دید آنان پنهان نبود و در مسکو به این نتیجه 
رسیدند که واشینگتن به تعهد خود پایبند نخواهد 

بود. 
هشدار روس نسبت به کارشکنی طرف مقابل و 
مماشات  و  توافقنامه  دوم  فاز  اجرای  درخواست 
واشینگتن به بهانه اینکه تفکیک و جداسازی بین 
در  تروریست  های  گروه  با  رو  میانه  های  گروه 

به  باشد،  نمی  پذیر  امکان  مناطق  دیگر  و  حلب 
نوعی تکلیف روس ها را مشخص کرد. 

هم زمان با این تحوالت، در جبهه حلب هم دو 
طرف منازعه بر روی زمین حمالت خود را علیه 
یکدیگر از تشدید کرده و نیروهای هوایی روسیه 
در هماهنگی با ارتش سوریه حمالت هوایی خود 
به مواضع مخالفان در شرق حلب را از سر گرفتند. 
در این مرحله حواشی دیگری از جمله اتهام حمله 
ها  بیمارستان  و  امدادی  های  کمک  کاروان  به 
از طرف محور  تسلط مخالفان  مناطق تحت  در 
برای  نیز  آمریکایی عنوان می شد که روس ها 
هر کدام جوابی را ارئه می دادند و حتی برای رفع 
بعضی از شبهات نیز درخواست کمیسیون مستقل 

تحقیقات را می کردند. 
موردی  اخالل  یک  از  فراتر  ماجرا  ظاهرا  ولی 
بعدی  روند  که  بود چرا  آتش بس  نقض  و یک 
متحدین  و  واشینگتن  که  داد  نشان  تحوالت 
منطقه یی آن با بازگشت به مرحله بازی بزرگ 
عکس  کنند.  می  دنبال  را  تری  مهم  اهداف 
العمل های هیستریک نمایندگان آمریکا، بریتانیا 
و  امنیت  شورای  اضطراری  جلسه  در  فرانسه  و 
لحن ضددیپلماتیک آنان به خوبی نشان می داد 
با  خواهد  می  مستقیما  بار  این  غربی  محور  که 
روسیه وارد کارزار سیاسی و یا حتی نظامی شود. 
از آنجا که مقامات روسی نیز دست رقبای غربی 
طرف  اقدامات  موازات  به  بودند  خوانده  را  خود 
دادند.  قرار  خود  کار  دستور  را  بازدارنده  عملیات 
به سوریه و  اعزام جنگنده های پیشرفته روسی 
پدافند هوایی اس ٣۰۰  قدرتمند  استقرار سامانه 
در پایگاه طرطوس در همین راستا قابل ارزیابی 
و  مسکو  بین  روابط  در  تنش  اکنون  هم  است. 
واشینگتن بسیار باالتر از بحران سوریه در حال 
باور نمی  انجام است چرا که هیچ عقل سلیمی 
کند که ابرقدرتی چون آمریکا تنها بخاطر تشدید 
استراتژیک  روابط  بخواهد  حلب  در  درگیری 

به  روسیه  چون  جهانی  قدرت  یک  با  را  خود 
آنچه  بکشاند.  نیز  نظامی  درگیری  احتمال  مرز 
در  آن  تبعات  و  گذرد  می  سوریه  در  روزها  این 
به  حتی  روسیه  و  آمریکا  بین  دوجانبه  اقدامات 
هم  قبلی  استراتژیک  توافقات  مرزهای  ورای 
منعقد شده  قبال  اتمی  تسلیحات  معاهدات  چون 
نیز کشیده شده است خبر از یک هماوردی بزرگ 

در سطح جهانی می دهد. 
موقعیت  حفظ  بــرای  پوتین  والدیمیر  عزم 
راهبردی روسیه در معادالت جهانی و خیز جناح 
به  برای  اوباما  دولت  در  امنیتی   - نظامی  تندرو 
کلید  دقیقا  مسکو،  سیاست  کشاندن  شکست 
خوردن همان بازی بزرگی است که تا به امروز 
با آن برخورد می شد و هم  پنهان و مداراگرانه 
اکنون به سطح آمده و هر دو طرف مهره های 
خود را طوری چیده اند که در صورت ادامه هزینه 
سنگینی بر امنیت جهانی و ثبات منطقه یی در 
دوران آنارشی فعلی تحمیل خواهد کرد. این روند 
است  هشدارآمیز  چنان  آن  ریسک  پر  و  مخرب 
حتی  تواند  می  آن  توقف  عدم  صورت  در  که 
طرف  دو  بین  نظامی  رویارویی  یک  به  منجر 
از  بیشتری  بخش  اعزام  با  ها  روس  بشود.  هم 
نیروهای هوای، دریایی و پدافندی خود به روسیه 
عزم جزم خود را برای جلوگیری از هرگونه حمله 
نظامی به دولت سوریه و سرمایه گذاری بر روی 

نباختن انجام داده اند. 
در چنین شرایطی اگر آن گونه که از درز اطالعاتی 
سخنان جان کری در دیدار با هیات مخالفان اسد 
در حاشیه نشست های سازمان ملل متحد که می 
گوید من نیز چند بار توصیه به اقدام نظامی علیه 
دولت اسد کرده ام که با مخالفت دولت و کنگره 
روبه رو شد، این اراده برای دخالت نظامی تحقق 
یابد باید در انتظار یک جنگ بزرگ و وحشتناک 
بود که یک طرف آن آمریکا و طرف دیگر روسیه 
بوده و می تواند جهانی را به ورطه آشوب بکشد.

بحران سوریه می تواند جرقه یک جنگ جهانی شود 

»پیدا  می کند.  زیرورو  را  لباس ها  فکری:  فروغ 
زدم.  قبل  روز  چند  همین  طرح رو  این  کردم. 
عکس  با  قرمز  بلوز  بود.«  جوونی  پسر  سفارش 
»چه« را مقابلش می گیرد. همان عکسی که در 
دوربین  مقابل  معروفش  کج  کاله  با  ارنستو  آن 
بلوز  روی  نشسته،  کوبایی  عکاس  کوردا  آلبرتو 
مارس   ۵ در  کوردا  را  عکس  است.  بسته  نقش 
انفجار  قربانیان  خاکسپاری  مراسم  در  و   ۱۹۶۰
حامل مهمات در بندر  هاوانا از چه  گوارا گرفته. 
دوربین  چشم  در  چشم  عکس  این  در  »چه«، 
در  نخستین بار  که  عکس  این  نه تنها  نشده. 
ایتالیا  میالن  در  دانشجویی  تظاهرات  جریان 
دیده  تظاهرکنندگان  میان  در   ۱۹۶۷ در  سال  و 

شد، بلکه اکثر عکس های »چه« همین خصلت 
با  و  دوربین  لنز  به  نگاه مستقیم  بدون  دارند.  را 
نگاهی به دوردست ها. این تصویر اما ردپایش را 
در  سال ۱۹۶٨ و در پوستر دانشجویان معترض 
دیگر  که  سالی  همان  کرد.  تثبیت  فرانسوی 
اکتبر،   ٨ در  اعدامش  حکم  و  نبود  زنده  »چه« 
۱۷ مهر ماه در بولیوی اجرا شده بود اما آن قدر 
حاال  همین  تا  که  شد  محکم  تصویرش  ردپای 
پررنگ مانده و تینا که چاپ پارچه را در خانه و 
نمونه های  انجام می دهد هم  به صورت محدود 
این  با  این سال ها  را در  لباس هایش  از  بسیاری 
عکس به افراد تحویل داده است. »طرفدار زیاد 
داره. حداقل در این ۶ سالی که به صورت مداوم 
مشغول کار چاپ روی لباسم، خیلیا هستن میان 
و تصویر چه  گوارا رو می خوان. اکثرا هم همین 
اکثر  نه تنها من که  عکس معروفش رو می ذارن. 
گوارا  چه   از  میدن،  انجام  چاپ  کار  که  کسانی 
به عنوان یکی از اصلی ترین طرح هایی نام می برن 
که هیچ وقت کهنه نمی شه و همیشه طرفدار داره. 
می کنن.«  چاپش  هم  همه چیز  روی  دیگه  حاال 
تنها  »شادبودن  نوشته  برمی گرداند.  را  بلوز  تینا 
بگیرید«.  زندگی  از  می توانید  که  است  انتقامی 
این بلوز، سومین بلوزی است که تینا در دو ماه 
یک  همان  گویی  و  کرده  کار  چه  گوارا  از  اخیر 
اعتراضی،  پالکاردهای  دیوارها،  برای  عکس 
و  لباس ها  و  کتاب ها  جلد  روی  چاپ کردن 
بوده  کافی  نفر  میلیون ها  خاطر  در  نقش شدن 
قافله عقب  این  از  بنز هم  است. حتی مرسدس 
خودرو  نمایشگاه  در  قبل،  چهار سال  نماند. 

را  گوارا  چه   معروف  عکس  همان  الس وگاس، 
به عنوان پوستر تبلیغاتی استفاده کرد، با این فرق 
که این بار به جای ستاره پنج پر روی کاله، از آرم 
اعتراضات  آن قدر  بود.  استفاده شده  مرسدس بنز 
به این عکس و البته جا به جایی ستاره روی کاله 
آخر  پا کرد که سر  به  آرم مرسدس سروصدا  با 
عذرخواهی  به  مجبور  خودروسازی  این  مدیران 

شدند و پوستر هم پایین آمد.
سطوح  روی  »چه«  تصویر  چاپ شدن  همین 
یوسا،  وارگــاس  ــوارو  آل تا  شد  عاملی  مختلف 
پرو  اهل  نویسنده  یوسا،  وارگاس  ماریو  فرزند 
هم در مجله ریپابلیک به آن واکنش نشان دهد 
مقابل  نقطه  سال ها  که  مردی  تصویر  چاپ  و 
را  سرمایه ای  کاالهای  روی  بوده  سرمایه داری 
جدی  نه تنها  که  شوخی ای  بداند.  شوخی  شبیه 
تمام  به  را  آن  پای  گزافش  درآمد  بلکه  شد، 
فقط  نه  دیگر  حاال  و  کرد  باز  دنیا  کشورهای 
طرفداران کمونیست که لیبرال ها و سرمایه داران 
هم با تی شرت های »چه« در خیابان می گردند. 
ناکافی(  )یا شاید  بی وقفه  گوارا، مردی که  »چه  
اکنون  می کرد،  تالش  کاپیتالیسم  نابودی  برای 
پرفروش  بسیار  مارک های  از  یکی  به  تبدیل 
زینت بخش  او  شمایل  است.  شده  کاپیتالیستی 
پلیور، فندک، جاکلیدی، کیف پول، کاله  لیوان ، 
شلوار  کیف دستی،  دخترانه،  تاپ  سربند،  لبه دار، 
لی، چای گیاهی و البته تی شرت هاست. تمام این 
محصوالت حامل عکس معروف آلبرت کوردا از 
چه  گوارای خوش تیپ در دوران اولیه انقالب با 
با گذشت  کاله گرد معروفش است. عکسی که 

سال ها پس از مرگ او تبدیل به آرم شیک پوشی 
شان  حتی  است.  شده  کاپیتالیستی(  )یا  انقالبی 
اوهاگان در نشریه آبزرور از یک پودر رختشویی 

با شعار »چه سفیدتر می شوید« خبر داده است.
اما این تنها شان اوهاگان در نشریه آبزرور نبود که 
از »چه« برای تبلیغ کاالیش استفاده کرد و پودر 
رختشویی اش را با شعار »چه سفیدتر می شوید« 
در ذهن ها ماندگار کرد. در ایران هم نام چه  گوارا 
با تبلیغ چایی بر زبان ها نشست و بعد از آن هم 
قبح استفاده از عکس و تصویرش ریخت. عکسی 
که سال های پیش از انقالب در زیرزمین ها چاپ 
و منتشر می شد و در دست عده ای بود و بعدها 
استنسیل؛ عکس  چاپ  با  نبود.  بهتر  اوضاع  هم 
می کردند.  منتشر  را  انقالبی اش  نوشته های  و 
پوسترها کنار خیابانی بودند و هنوز جایی برای این 
عکس روی لباس ها باز نشده بود. تا آن وقتی که 
بابک گرمچی، استاد دانشگاه و کارشناس چاپ، 
آن را بدعتی در استفاده از تصویر »چه« می داند. 
از عکس های  استفاده  »نخستین بار همان وقتی 
چه  گوارا عادی شد که یکی از برندهای چای در 
اتفاقی  تبلیغش گفت »چای ما چه گوار است«. 
بعد  باشد.  از آن گذشته  که شاید حدود ۱٤ سال 
گرفت.«  را  همه جا  کم کم  و  آمد  عکسش  هم 
چه  گوارا، سمبل سال های ۱٣٤۰ مبارزان ایرانی 
ایران رخ نشان داد  باید در  از آنچه  خیلی دیرتر 
و تصویرش مورد استفاده عمومی قرار گرفت و 
لباس ها  روی  دیگر  کشورهای  از  بسیاری  مثل 
با  اسکرین  سیلک  چاپ  و  شد  نقش  دیوارها  یا 
دهه  سال های  در  ایران،  در  ۵۰ساله اش  قدمت 

۷۰ به کمک چاپ تصاویر »چه« روی لباس آمد. 
شد  باز  دانشگاه ها   ۶۲ »سال  می گوید:  گرمچی 
پارچه  روی  که  چاپ  نوع  این  با  دانشجویان  و 
را  آن  و  شدند  آشنا  می شود،  استفاده  بسیار  هم 
تصویر چه  دادند.  هنر سوق  و  به سمت صنعت 
 گوارا هم از معدود پرطرفدارترین تصاویری بود و 
هست که اغلب جوانان به رسم عالقه به آزادی و 
آزاداندیشی از آن استفاده می کنند و جزو نخستین 
تصاویری بود که چاپ شد اما ای  کاش تفکراتش 
هم کمی شناخته می شد، نه آن که صرفا رویه ای 

تقلیدکارانه از بقیه کشورها پی بگیریم.«
از نگاه گرمچی عالقه بسیار زیاد به تصویر »چه« 
فرهنگی  خودبیگانگی  از  نشان  مونرو،  مرلین  یا 
است. این که فقط می خواهیم هرچه در هر کجای 
دیگر رخ داده را انجام دهیم و اگر غیر از آن بود 
تصویر بسیاری از عرفا و آزاداندیشان داخلی باب 
آنها هم همین  افراد دیگری که  می شد. هستند 
او  آزادمنشی  درباره  برخی  حتی  و  دارند  را  نظر 
هم شک و شبهه های بسیار آورده اند اما واقعیت 
شاید نظرسنجی مجله تایم در  سال ۲۰۰۰ است. 
از صد  یکی  جزو  را  گوارا  چه   که  نظرسنجی ای 
و  کرده  انتخاب  بیستم  قرن  در  تاثیرگذار  چهره 
حدود  آن،  از  آمده  دست  به  آمارهای  براساس 
۷۶ درصد جوانان دنیا این شخصیت را می شناسند 
اینها  همه  و  قائلند  برایش  خاصی  احترام  و 
مصداق گفته »آریل دورفمن« شاعر و نویسنده 
با عنوان »چه  گوارا، قدیس  شیلیایی در مطلبی 
در  که  مطلبی  است.  ما«  عصر  جوانان  بی دین 
آن می نویسد »قدرتمندان زمین باید حواس شان 

سعی  که  تی شرت هایی  این  پس  کنند،  جمع  را 
چه  گوارا  چشمان  کنیم،  محصور  را  او  کرده ایم 
همچنان بی قرار مشتعل اند.« گرمچی اما نظرش 
متفاوت است. او می گوید: »چه  گوارا آن قدر دیده 
شده که دیگر دیده نمی شود« و شاید این یکی 
از تعابیر کمتر شنیده شده از تصویر مبارز چریکی 
از جمالتش محدود  برخی  و  به چهره  است که 
شده. یوسا اما او را نه تنها اسطوره طرفدارانش که 
مورد عالقه  کسانی می داند که می خواهند دیده 
جای  که  سیاست  در  نه تنها  که  کسانی  شوند. 
پایشان در فوتبال هم هست. کسی چون تیری 
آرسنال  برای  که  فرانسوی  فوتبالیست   هانری، 
از مراسمی که  بازی می کند، در یکی  انگلستان 
توسط فیفا برگزار شد تی شرت قرمز و سیاهی با 
تصویر چه پوشید و مارادونا از قهرمانان فوتبال در 
دیدار با هوگو چاوز در ونزوئال با افتخار خالکوبی 
نشان می دهد.  را  راستش  بازوی  چه  گوارا روی 
به  که  دارد  هم  دیگری  بسیار  نمونه های  یوسا 
 نظرش استفاده ابزاری و ریاکارانه از تصویر است 
تظاهرکنندگان  روسیه،  جنوب  استاوروپل  »در 
میدان  اجتماعی،  تأمین  نقدی  پرداخت  علیه 
کردند.  اشغال  چه  پرچم های  با  را  شهر  مرکزی 
که  سیتی الیتس  کتابفروشی  سانفرانسیسکو،  در 
بخشی  است،  هیپی  ادبیات  تاریخی  خاستگاه 
که  است  التین  آمریکای  ادبیات  به  مخصوص 
کتاب های  به  آن  قفسه های  از  نیمی  از  بیش 
مربوط به چه اختصاص دارد. خوزه لوئیز مونتویا، 
یک افسر پلیس مکزیکی که با موادمخدر مبارزه 
با تصویر چه می بندد،  می کند، همیشه سربندی 

در  بیشتری می کند.  قدرت  احساس  آن  با  چون 
رود  غربی  کرانه  در  دهیشه  پناهندگان  اردوگاه 
است  دیواری  زینت بخش  چه  پوسترهای  اردن، 
که به انتفاضه ادای احترام می کند. یک مجله در 
سیدنی که یکشنبه ها منتشر می شود و به زندگی 
ریچارد  گوارا،  چه   از  دارد،  اختصاص  اجتماعی 
برانسون و آلوار آلتو به عنوان سه میهمان رویایی 
که دوست دارد بر سر یک میز باشند، یاد می کند. 
در  به عضویت  که  کووک هانگ شورشی  لونگ 
شده  انتخاب  هونگ کونگ  قانونگذاری  شورای 
است، مخالفت خود با پکن را از طریق پوشیدن 
تی شرتی با عکس چه نشان می دهد. در برزیل، 
و  داسیلوا  لوال  رئیس جمهوری  مشاور  بتو،  فری 
معتقد  گرسنگی«  »نابودی  مهم  پروژه  مسئول 
است »ما باید کمتر به تروتسکی و بسیار بیشتر 
که  نمونه هایی  می کردیم.«  توجه  چه  گوارا  به 
گوشه  هر  از  و  زیادند  کرده  اشاره  آنها  به  یوسا 
تینا،  دارند.  نمونه هایی که اشکال گوناگون  دنیا. 
دفترچه ثبت سفارش هایش را می آورد. سفارشی 
داده.  انجام  قبل  سه سال  که  می دهد  نشان  را 
سفارشی که نه عکس چه است و نه جمله ای از 
او. خریدار خواسته تا این جمله  از علیشاه مولوی 

روی کیفش چاپ شود:    
تصمیم  تو  برای  »چه«  هم  هنوز  چرا  »س: 

می گیرد؟
باغ های  فقیرترین  شکوفه  سرخ ترین  چون  ج: 

جهان بود، ارنستو«. 

ارنستو، سرخ ترین شکوفه فقیرترین باغ های جهان 

اگر آن گونه که از درز اطالعاتی سخنان جان کری در دیدار با هیات مخالفان اسد در حاشیه نشست های سازمان ملل متحد که می گوید من نیز چند 
بار توصیه به اقدام نظامی علیه دولت اسد کرده ام که با مخالفت دولت و کنگره روبه رو شد، این اراده برای دخالت نظامی تحقق یابد باید در انتظار 

یک جنگ بزرگ و وحشتناک بود که یک طرف آن آمریکا و طرف دیگر روسیه بوده و می تواند جهانی را به ورطه آشوب بکشد ...

اردشیر زارعی قنواتی

عکس را کوردا در ۵ مارس ۱۹۶۰ و در مراسم خاکسپاری قربانیان انفجار حامل مهمات در بندر  هاوانا از چه  گوارا گرفته. 
»چه«، در این عکس چشم در چشم دوربین نشده. نه تنها این عکس که نخستین بار در جریان تظاهرات دانشجویی

 در میالن ایتالیا و در  سال ۱۹۶۷ در میان تظاهرکنندگان دیده شد، بلکه اکثر عکس های »چه« همین خصلت را دارند ...

۴۷ سال بعد از مرگ »چه  گوارا «

کار  محافظه  نویس  سرمقاله  بروکس،  دیوید 
در   ،۲۰۱۶ مه  چهارم  و  بیست  تایمز،  نیویورک 
میزان  را مطرح کرد:» چرا  این سوال  ای  مقاله 
پایین  اندازه  این  تا  کلینتون  هیالری  محبوبیت 
به  آنکه  از  بیشتر  نویس  سرمقاله  این  است؟«. 
دنبال دالیلی سیاسی باشد، سعی کرده از دیدی 
بگذارید   « کند:  نگاه  مساله  به  روانشناسانه 
توضیحم را با طرح این سوال آغاز کنم: می توانید 
سرگرم  برای  کلینتون  هیالری  بگویید  من  به 
شدن چه کاری انجام می دهد؟ « یکی از دالیلی 
که بانوی اول سابق نمی تواند رای دهندگان را 
به سمت خود جلب کند، رفتارش است. او کامال 
جذب کارش شده و شور و نشاط الزمه ی زندگی 
را ندارد. » مردم او را مثل یک آدم خشک پرکار 
نیست همین  برایشان خوشایند  این  بینند و  می 
امر نیز وی را با آداب زندگی در عصر شبکه های 
اجتماعی که به زندگی خصوصی و آسیب پذیری 

ارج می دهند، ناهماهنگ کرده است«.
چنین تعبیری، آن هم از سوی یک مقاله نویس 
اول  ی  وهله  در  خواهان،  جمهوری  به  نزدیک 
علیه  که  موجی  ولی  رسد.  می  نظر  به  عجیب 
است  قوی  ای  اندازه  به  افتاده  راه  ترامپ  آقای 
که اتحادهایی غیر متعارف را شکل داده است. با 
مطالعه ی سرمقاله ی بروکس، می توان چنین 
از  نوعی  به  کلینتون  هیالری  که  کرد  برداشت 
زندگی سیاسی آمریکا کنار رفته. این در حالیست 
امور  اول، سناتور و وزیر  بانوی  به ترتیب  او  که 
خارجه ی کشورش بوده است. آیا بروک حمایت 
در  عراق  به  کشورش  هجوم  از  کلینتون  خانم 
با  برگزاری کنفرانس های مختلف  سال ۲۰۰٣، 
همکاری بانک گولدمن و ساکس و دریافت ۲۲۵ 
جدی  حمایت  کنفرانس،  هر  ازای  به  دالر  هزار 
در  و  اروپا  و  آمریکا  بین  آزاد  تجارت  توافق  از 
را  لیبی  رهبر  زدن  کنار  از  وی  پشتیبانی  نهایت 
از یاد برده است؟ همه ی این ها به کنار ، چه 
چیزی می توان در مورد سو استفاده از موقعیت 
دولتی در همکاری وی با نهاد انسان دوستانه ی 
همسرش)نوعی امپراتوری خانوادگی(، آن هم در 
حالی که هنوز به عنوان وزیر امورخارجه ی دولت 
افشاگری  مطابق  گفت؟  کرد،  می  فعالیت  اوباما 
سازمان  این  اعضای  تایمز،  نیویورک  ی  نشریه 
زیاد،  با البی گری و تالشی  اند  توانسته  خیریه 

روآندا  به  ایدز  با  مبارزه  برای  بود  قرار  که  پولی 
فرستاده شود را خرج دوره های آموزشی خودشان 

بکنند.
خانم  نزدیک  ی  رابطه  به  اشاره  میان  این  در 
کلینتون با وال استریت هم خالی از لطف نخواهد 
بود. وال استریت هم روی کمپین انتخاباتی وی 
ها  کلینتون  خیرخواهانه ی  سازمان  روی  و هم 

سرمایه گذاری کرده اند.

ها  کلینتون  سازمان  به  هم  ترامپ  دونالد  حتی 
صد  از  بیش  مبلغی  است.  کرده  مالی  کمک 
اینطور گفت که  باید  هزار دالر در سال ۲۰۰۹. 
نامزد جمهوری خواهان مدت ها روابطی گرم با 
را  کلینتون ها داشته و حتی سال ۲۰۰۵ آن ها 
برای ازدواج سومش دعوت کرده بود. در کلیسا 
بیل و هیالری در ردیف اول نشسته و لبخندی 
هم  ها  آن  هردوی  داشتند.  لب  بر  گرم  بسیار 
لحظات بسیار خوشی را سپری کرده بودند. این 

یکی از راه های سرگرمی خانم کلینتون است.
که  زوجی  به  دادن  رای  یعنی  او  به  دادن  رای 
هرکدام مشاور نزدیک دیگریست. وانگهی خانم 
کلینتون از هم االن هم حرفش را زده است. در 
صورت انتخاب مجدد، این همسرش خواهد بود 
که کنترل اقتصاد کشور را به دست خواهد گفت. 
وی در جریان سخنرانی ای در پانزدهم مه ۲۰۱۶ 
کشورمان  اقتصاد  به  ای  تازه  جان  بیل  گفت: 
داند چطور  می  خیلی خوب  که  چرا  داد،  خواهد 

باید این کار را انجام دهد.
خانم کلینتون، مطابق با تصویری که دوست دارد 
از خود ارائه دهد، اهمیت زیادی برای سرنوشت 
کودکان قائل است. این عالقه ی به کودکان در 
است،  گرفته  شکل  پیش  سال  سی  از  بیش  او 
یعنی زمانی که همسرش فرماندار آرکانزاس بود. 
به  مربوط  که  هایی  برنامه  در  زمان  آن  در  وی 
دفاع از حقوق کودکان بود شرکت می کرد )مثل 
عضویت در انجمن دفاع از حقوق کودک( به این 
امید که بتواند تصویر زنی سخاوتمند را از خود به 
نمایش بگذارد. با این وجود در طول سال های 
بعدی، او تالش خود را وقف هدف دیگری کرد. 
از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۲ وی در کابینه ی حقوقی 
رز مشغول به کار شد. آن هم در حوزه ی امالک 
و دارایی. حوزه ای که محل تالقی سرمایه داران 

و سیاستمداران آرکانزاس است. یکی از مشتریان 
اصلی کابینه ی حقوقی رز، مجموعه سوپرمارکت 
به خاطر  را  آن  بود که همه گان  والمارت  های 
نفرت از سندیکاها و تولید کاالهایی که با قیمت 
حقوق  که  کشوری  )در  شوند  می  تولید  پائین 

کارگرانش بسیار پائین است( می شناسند.)۱ (
رابطه ای حسنه با دولت بوش

رز، مراتب  کابینه ی حقوقی  در  کلینتون  حضور 
چندملیتی  شرکت  این  مدیره  هیئت  به  ورودش 
را به همراه داشت که در ازای آن ساالنه مبلغی 
تورم  نرخ  به  توجه  با  )که  دالر  هزار   ۱٨ معادل 
کرد.  دریافت  است(  فعلی  دالر   ٣۱۰۰۰ معادل 
این  های  سیاست  از  او  کرد  می  ایجاب  شرایط 
شرکت ) به خصوص پرداخت حقوق های پائین 
بزرگ  وجود  این  با  نکند.  انتقاد  کارمندانش(  به 
با حقوقی معادل ۱۹٤۲۷ دالر در  کردن کودک 
کار  والمارت(  فعلی یک صندوقدار  )حقوق  سال 
از  بازگشت  در  نویسنده،  ترو،  پل  نیست.  آسانی 
های  سال  در  متحده  ایاالت  جنوب  به  سفری 
۲۰۱٣ و ۲۰۱٤، گفت » برخی مناطق آرکانزاس 
است.  آمده  زیمباوه  شهرهای  مثل  نظرش  در 
ها  آن  به  توجهی  که  شده  محاصره  شهرهایی 
را متهم  او خانواده ی کلینتون   )۲( نمی شود«. 
کرده که توجه بیشتری به حفظ جان فیل ها در 
تا یاری رساندن به سیاه  آفریقا نشان می دهند 

پوستان فقیر آمریکا.
از روزهای آغازین اولین دوره ی ریاست جمهوری 
اش، رئیس جمهور دموکرات )بیل کلینتون( که 
کمپین  به  بودجه  اختصاص  روند  داشت  نظر  در 
آن  تا  کار  )این  کند  تر  آسان  را  انتخاباتی  های 
زمان وابستگی بیش از اندازه ای به سندیکاهای 
بزرگ صنعتی داشت(، حزبش را کم کم به جناح 
بیل  منظور،  این  به  نیل  برای  داد.  سوق  راست 
قانون  تصویب  برای  را  توان خود  تمام  کلینتون 
قانونی  گذاشت.  شمالی  آمریکای  آزاد  تجارت 
که رای دهنگان دموکرات به همان اندازه از آن 
نفرت دارند که غول های صنعتی به آن عالقه. 
خانم کلینتون هیچوقت مخالفتی با تصویب این 
و  بیست  حتی  است.  نداده  نشان  خود  از  قانون 
نهم سپتامبر ۱۹۹۲، در کنار شوهرش در جلسه 
ای در هتل شراتون شرکت کرد، جلسه ای که 
جدید  قانونی  تصویب  از  همسرش  آن  طول  در 

توسط جرج بوش حمایت کند. پس از آن هم در 
اتخاذ استراتژی جدیدی برای راضی کردن رای 
در  رید،  توماس  کرد.  ناراضی، شرکت  دهندگان 
این مورد می گوید: »هدف آن ها راضی کردن 
نمایندگان ناراضی، یکی پس از دیگری است، به 
هر طریقه ی ممکن «. آقای نید عضو سابق دفتر 

هیالری کلینتون است. )٣(
نوامبر ۱۹۹٣، قانون تجارت آزاد آمریکای شمالی، 
Newton Gin� گینگریچ حمایت  لطف  )به 

دوی  ی  شماره  مرد  زمان  آن  در  که   )grich
مجلس نمایندگان آمریکا بود، به تصویب رسید. 
بانوی اول ایاالت متحده که از این مسئله خشنود 
بود در ششم مارس ۱۹۹۶، در این مورد گفت:» 
من فکر می کنم این قانون کارایی خود را نشان 

داده است«.
این  تصویب  ی  واسطه  به  که  کلینتون  آقای 
قانون توان بیشتری به دست آورده بود، کم کم 
رفاه که  پاشاندن اصول دولت-  به سمت درهم 
بنا شده  فرانکلین روزولت  از سال ۱۹٣۰ توسط 
کمک  به  را  کار  این  هم  باز  او  آورد.  بود،روی 
گنگریچ که پس از شکست دموکرات ها در سال 
۱۹۹٤ در انتخابات مجلس نمایندگان، به عنوان 
رئیس آن فعالیت می کرد، انجام داد. پس از آن 
نیز اصالحاتی را در حوزه ی کمک های دولتی 
ی  خانواده  میلیون  یازده  از  بیش  که  داد  انجام 
محروم  دولتی  های  کمک  دریافت  از  را  فقیر 

میکرد.
آقای پتر ادلمان )همسر بنیانگذار سازمان حمایت 
از کودکان، زیر نظر خانم کلینتون(، به نشانه ی 
اعتراض به این تصمیم، از سمت خود به عنوان 
کرد.  استعفا  ارزیابی،  و  ریزی  برنامه  دوم  معاون 
ی  مجله   ۱۹۹۷ مارس  ماه  ی  شماره  در  وی 
آتالنتیک، در این مورد گفت:» این قانون نه تنها 
سبب تشویق مردم به پیدا کردن کار نخواهد شد، 
بلکه میلیون ها فقیر کشور را نیز در وضعیت بدی 
قرار خواهد داد«. میلیون ها کودک التین و سیاه 
پوست به واسطه ی تصمیم همسر خانم کلینتون، 
در وضعیت بدی قرار می گرفتند ؟ و او یک بار 

دیگر هم در این مورد سکوت کرد.
کمک  به  کلینتون  بیل  هم  باز  بعد،  سال  چند 
رقبای جمهوری خواهش بود که توانست قانونی 
را در برابر وال استریت تصویب کند. وی در ماه 

مارس ۱۹۹۹ قانون گالس استیگال )مصوبه در 
قانون،  این  موجب  به  کرد.  لغو  را   )۱۹٣٣ سال 
کارکرد بانک های اقتصادی و بانک های تجاری 
از هم مجزا شده بود تا بانک ها نتوانند با سپرده 
گروهی،  بزنند.  سوداگری  به  دست  مردم،  های 
مثل جان مک کین )سناتور جمهوری خواه( امروز 
هستند.  شده  لغو  قانون  مجدد  تصویب  خواستار 
آلن  است.  مخالف  امر  این  با  اما  کلینتون  خانم 
ژوئیه سال  او، سیزدهم  اقتصادی  مشاور  بلیندر، 
قصد  کلینتون  خانم  که  گفت  رویترز  به   ۲۰۱۵

تصویب دوباره ی قانون را ندارد.
یک  عنوان  به  کلینتون  خانم  ای  حرفه  فعالیت 
سیاستمدار واقعی، از سال ۲۰۰۰ آغاز می شود؛ 
و  شوهرش  نام  از  استفاده  با  که  زمانی  یعنی 
خود  ها،  دموکرات  شاخص  های  چهره  حمایت 
را نامزد کرسی سناتوری نیویورک می کند، یعنی 
خانم  بود.  نکرده  زندگی  آن  در  اصال  که  ایالتی 
با  همکاری  در  شدن،  انتخاب  از  پس  کلینتون 
دهم  آمد.  می  راحت  خیلی  نظر  به  بوش  دولت 
اکتبر سال ۲۰۰۲، او در تائید تمامی دروغ های 
شیمیایی  های  وجود سالح  بر  مبنی  سفید  کاخ 
کشور  این  به  نظامی  ی  حمله  از  عــراق،  در 
حمله ی  مقوله ی  از  دفاع  با  وی  کرد.  حمایت 
ی  حمله  مثل  را  عراق  به  حمله  گیرانه،  پیش 
کرد.  توصیف  صربستان  به  آمریکا  هواپیماهای 
رخ  همسرش  دستور  به   ۱۹۹۹ سال  که  اتفاقی 
داده بود. خانم کلینتون نظرش در این مورد را به 
به  از حمله  بیان کرده است:»هدف  این صورت 
صربستان نجات جان یک میلیون انسان آلبانیائی 
بود. شاید  از نسل کشی  در کوسوو و جلوگیری 
نظر من تحت تاثیر گذراندن هشت سال در کاخ 
برای  همسرم  های  تالش  ی  مشاهده  و  سفید 
باشد.« جمالتی  پذیرفته  تاثیر  ارتقای کشورمان 
نه چندان فمنیستی که بیان آن ها از زبان زنی 
که امروزه در حساب کاربری اش در توئیتر بیش 
مادربرزگ  مادر و  را یک همسر،  از هرچیز خود 

می خواند، اصال عجیب نیست.

در  عراق  به  حمله  از  حمایت  در  وی  سخنرانی 
سنای آمریکا، کامال کلیشه ایست، کلیشه ای که 
را خانم کلینتون دانست.  بنیانگذارش  توان  نمی 
خانم کلینتون عادت دارد برای نوشتن سخنرانی 
هایش از کمک سایرین نیز بهره بگیرد، افرادی 
پروفسور  به همین منوال  معموال شناخته نشده. 
باربارا فن من از اینکه اسمش در یکی از کتاب 
 Village It ،)های پرفروش خانم کلینتون )٤
Takes a )که در مورد » درس هایی است 
که کودکان به ما می دهند«(، ظاهر نشده، ابراز 

آیا  نیست  مشخص  است.حتی  کرده  نارضایتی 
کلینتون خود کتاب خاطرات خودش را به رشته 
امور  سابق  وزیر   .)۵( خیر  یا  درآورده  تحریر  ی 
کتابش  نگارش  برای  متحده  ایاالت  ی  خارجه 
از گروهی از نویسندگان کمک گرفته که تقریبا 

نامی از ایشان برده نمی شود.)۶(
در  وی  که  چهارسالی  ماجرای  باشد،  که  هرچه 
کاخ سفید فعالیت کرده، دیگر اعتماد خواننده را 
بر نمی انگیزد. سال ۲۰۱۱، با شروع حوادث لیبی، 
خانم کلینتون رفتاری بسیار محتاطانه را از خود 
به نمایش گذاشت:» من جزو کسانی هستم که 
لیبی  در  المللی  بین  توافقی  بدون  نباید  معتفدم 
به  کشور  آن  است  ممکن  که  چرا  کرد،  دخالت 
ها  آن  عواقب  که  شود  کشیده  حوادثی  سمت 
یازدهم  را  جمله  این  بود«.او  خواهد  نامشخص 
ی  کنگره  برابر  در  ای  سخنرانی  در  مارس 
تغییر  نظرش  آن  از  بود. پس  کرده  بیان  آمریکا 
کرد؛ اما چرا؟ » نیکوال سارکوزی دائما در مورد 
لزوم دخالتی نظامی در لیبی صحبت می کرد. او 
شخصیتی فعال و همیشه آماده ی عمل است که 
دوست دارد در راس کارها قرار بگیرد. همچنین 
برنار هانری لوی )روشنفکر فرانسوی( نیز در این 
تصمیم گیری نقش به سزایی ایفا کرد. هردوی 
بودند«.  لیبی  مردم  وضعیت  تاثیر  تحت  ها  آن 
بنابراین هیالری کلینتون، تحت تاثیر این دو نفر، 
پیوست. لیبی  در  نظامی  موافق دخالت  به گروه 
وی به همراه بارا ک اوباما، بدون دریافت اجازه 
کرد.  جدیدی  جنگ  وارد  را  کشورش  کنگره  از 
»ظرف ۷۲ ساعت توانستیم دفاع هوایی لیبی را 
از میان برده و مردم لیبی را نجات دهیم«. بقیه 

کتاب نیز در ادامه همین رجز خوانی هاست.
تغییر موضعی آشکار در مورد قانون تجارت آزاد

خانم کلینتون به خوبی می داند چهره ی راست 
برای  را  کارش  داده،  نشان  خود  از  که  گرایی 
برنی ساندرز سخت کرده است.  جذب هواداران 
وی به واسطه ی موفقیت غیر قابل پیش بینی 
سمت  به  را  خود  مواضع  حدی  تا  ساندرز  آقای 
ترقی  های  برنامه  و  داده  تغییر  سوسیالیسم 
مالیات  داده است: وضع  پیشنهاد  را  خواهانه ای 
حداقل  افزایش  باال،  بدهی  با  هایی  بانک  برای 
حقوق به ۱۲ دالر در هفته، تغییر هزینه ی ثبت 
نام در دانشگاه با توجه به وضعیت مالی خانواده 

ها و ...
او در مورد  تغییر موضع صد و هشتاد درجه ای 
تجارت آزاد نیز بسیار جالب توجه است. پانزدهم 
آزاد  تجارت  قانون  از  وی   ،۲۰۱۲ سال  نوامبر 
از  حمایت می کرد:»این قانون نمونه ی کاملی 
تجارت آزاد است و می توان به کمک آن بازاری 

آزاد، شفاف و عدالت محور ساخت«. سه سال بعد 
اما همه چیز عوض می شود. انتقادهایی که هم 
برنی ساندرز و هم ترامپ از این قانون کرده اند، 
در  است.»  کرده  قانع  را  دهندگان  رای  نظر  به 
نیستم  آزاد  قانون تجارت  این لحظه من موافق 
چرا که معتقدم انتظارهای موجود را براورده نمی 
کند«.هیالری کلینتون این موضع را هفتم اکتبر 
این  لغو  آن،  بر  است. عالوه  کرده  اتخاد   ۲۰۱۵
قانون را نیز در برنامه ی ریاست جمهوری اش 

گنجانده است.
قابل  ها،  دموکرات  نامزد  مواضع  وجود،  این  با 
که  است  ترامپ  آقای  مواضع  از  تر  بینی  پیش 
مسلمانان را افراط گرا خوانده و بر علیه مهاجران 
آرامش  است.  کرده  سختی  های  صحبت  نیز 
نشان  خود  از  که  منطقی  نیز  و  کلینتون  خانم 
اندازه ای  داده، حتی جمهوری خواهان را نیز تا 
به سمتش جذب کرده است. خانم مگ وایتمن، 
از روسای سابق  پاکارد و یکی  مدیر کل هولت 
میت  انتخاباتی  کمپین  ی  سرمایه  جذب  بخش 
)نامزد جمهوری خواهان در سال ۲۰۱۲(  رامنی 
کار  نئومحافظه  هم  او  )که  کاگان  رابرت  نیز  و 
است( از کلینتون حمایت کرده اند. حتی خانواده 
امسال  گیری  رای  در  کرده  اعالم  نیز  بوش  ی 
شرکت نخواهد کرد. از طرفی هیالری کلینتون 
از حمایت صد در صد مطبوعات آمریکا برخوردار 
برابر  در  سنگر  آخرین  سان  به  را  وی  که  است 
ترتیب،  به همین  دانند.  افراط می  و  وحشیگری 
دیوید رمنیک، سردبیر نشریه ی نیویورکر، بیستم 
ژوئن ۲۰۱۶، در مقاله ای نوشت:» کلینتون باید 
با قدرت در برابر خطرناک ترین و غیر قابل پیش 

بینی ترین نامزد ایستادگی کند. 
تمامی محدودیت ها،  از  نامزدی که می خواهد 
قدرت،  به  رسیدن  برای  اخالقی،  مرزهای  حتی 

عبور کند«.
ریاست  انتخابات  یاد  را  خواننده  سخنانی  چنین 
ژان  رقابت  و  فرانسه   ۲۰۰۲ سال  جمهوری 
مارین لوپن )نامزد راست گرای افراطی( و ژاک 
در  اندازد.  می  رو(  میانه  راست  )نامزد  شیراک 
اول حذف شده  آن زمان جناح چپ که در دور 
بود، از هوادارانش خواست تا برای نجات کشور 
این  دهند.  رای  شیراک  به  فاشیسم،  چنگال  از 
کلینتون  خانم  از  شیراک  ژاک  که  حالیست  در 
مترقی تر است. به خصوص در حوزه ی سیاست 
خارجی. در نهایت می توان انتخابات این دوره ی 
ریاست جمهوری در آمریکا را مثل یک دوئل بین 
آنگال مرکل و سیلویو برلوسکونی در نظر گرفت. 
دوئلی که جناح چپ آمریکا تصمیم گرفته در آن 

از هیالری کلینتون حمایت کند.

اتحادی اجباری در پشتیبانی از کلینتون 
     تالش برای پس زدن ترامپ، سکوت منتقدان را به همراه داشته است
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حسین علیزاده کوارتت بی کالم خود را با عنوان 
زخمه دل در شهر کلن آلمان و در کلیسای لوتر 
همین  پیش  سال  دو  حدود  کرد.  برگزار  کینگ 
کرد.  برگزار  شهر  همین  در  را  ای  برنامه  گروه 
در  برانگیزاننده  های  ریتم  با  چنان  آن  قطعات 
را  ریتم  طغیان  در  بداهه  عنوان  که  بود  آمیخته 

بر آن نهادم.
جا  که  آن  بدون  ها  ریتم  ولی  اخیر  کنسرت  در 
خالی کنند از خشم و خروششان کاسته شده بود 
چرا که می خواستند جای برجسته تری به ملودی 
های علیزاده بدهند. اگر بخواهیم به ملودی های 
باید  بدهیم  دیگری  عنوان  علیزاده  پیمان  و  پر 
آن را بداهه در رامش جان بنامیم. ملودی ها و 
شیوه تنیدن آن ها در یکدیگر شنونده را گیج می 
کند. این گیجی در جریان اجرای بداهه به مرور 
به نفع ریتم تمام می شود. ریتم ها دوباره وارد 

صحنه می شوند.
ست  توانایی  نوازنده  که  این  بر  عالوه  علیزاده 
آهنگساز  که  داده  نشان  خود  اخیر  کارهای  با 
او چهره  آثار  در  ها  نغمه  نیز هست.  قدرتمندی 
های  گوشه  با  که  آن  بی  و  دارنــد  درخشانی 
تمامیت  به  کنند  پیدا  اختالف  سنتی  موسیقی 
قطعات کمک می کنند.آن ها فرصت می یابند 
تا در زالل جاری نغمه ها گرد و غبار سالیان را 
از چهره بزدایند و هر چه بیشتر شفاف و روشن 
جلوه کنند. او در این کنسرت آهنگ های محلی 
را نیز با موسیقی خود می پیونداند از جمله ترانه 

محلی ربابه جان در این پیوند شنیدنی است.
با  محلی  موسیقی  و  عامیانه  موسیقی  پیوند 
موسیقی سنتی سابقه نسبتا بلندی دارد. هوشنگ 
آهنگ  بار  یک  ایرانی،  پیشرو  آهنگساز  استوار 
عامیانه بابا کرم را در سوئیت ایرانی خود به کار 

گرفت و از نتیجه کار بسیار راضی بود.
نمونه ای دیگر به حمید متبسم برمی گردد. او در 
آهنگ محلی جونی جونی  )بنفشه(  ونوشه  قطع 
را به کار گرفته بود و با واریاسیون های مختلف 

سوئیت تمام عیاری پدید آورده بود.
اعضای کوارتت علیزاده همه کارآمد و کمال یافته 
هستند و با خود او هماهنگی بسیار دارند. حسین 
بهروزی نیا )بربط(، بهنام سامانی )تمبک( و صبا 
علیزاده )کمانچه( یکی از آنسامبل های توانا در 
موسیقی ایران را به وجود آورده اند. جامعه ایران 
پس از فرو نشستن تب و تاب انقالبی می رفت 
عقب  و  برسد  سازنده  آرامش  دوره  یک  به  که 
ماندگی های خود را جبران کند. چنین نیز شده 
بود و یا داشت می شد، که حاال می بینیم ورق 
برگشته است. محدودیت های تازه ای در جامعه 
باز  که  رود  می  رفته  رفته  و  شده  پیدا  موسیقی 
مساله حالل و حرام بودن موسیقی مطرح شود. 
تازه ای در همه فضاهای  به طور کلی سیاست 
کنسرت  پایان  در  است.  انداخته  موج  موسیقی 
این  درباره  را  نظرش  علیزاده  حسین  از  کلن 

اغتشاش پرسیدم:
کمبود  یا  نبود  در  اغتشاش  این  علیزاده:  حسین 
مراجع موسیقی پدید می آید. در گذشته سازمان 
هائی بودند که آن ها را می شود مراجع موسیقی 
بودند  ها  و هنرستان  دانشگاه ها  آورد.  به شمار 
این  حاال  کردند.  می  داوری  را  موسیقی  که 
آن  جای  به  و  دارند  تری  کم  اختیارات  مراجع 
ها مراجع سیاسی و دولتی درباره مسائل مربوط 
به موسیقی داوری می کنند. در این سازمان ها 
موسیقی  درباره  هائی  زمینه  که  هستند  کسانی 
ندارند. در حال حاضر چون مکان های آکادمیک 
ندارند کارها  برای تصمیم گیری  را  قدرت الزم 
به اغتشاش گرایش پیدا می کند. از سوی دیگر 
چاپ  دنبال  به  که  هم  ها  روزنامه  و  ها  رسانه 
افرادی چاپ  به دست  مسائل هستند  گونه  این 
از موسیقی  و منتشر می شود که هیچ اطالعی 
ندارند ولی به راحتی با تیترهای درشت مسائل را 
بزرگ می کنند و این نکته را پیش می اورند که 
در جامعه ایران جز اغتشاش چیزی نیست. حال 
آن که واقعیت امر چنین نیست. در ایران امروز 
موسیقی قدرت اجتماعی تازه ای پیدا کرده است. 
داده  روی  ایران  موسیقی  در  که  خوبی  اتفاقات 
بنیادی  پتانسیل  جوان  نسل  که  دهد  می  نشان 

برای پیشرفت دارد.

موسیقی قربانی سیاست
خوشبختانه به نظر می رسد که موسیقی با همه 
خود  حیاتی  مسائل  با  رویارویی  توان  مشکالت 

های  پایداری  گونه  این  ایران  تاریخ  دارد.  را 
اجتماعی را به دفعات تایید کرده است.

حسین علیزاده: امروز دیگر دولت ها نیستند که 
برا ی موسیقی تصمیم می گیرند. تصمیم نهایی 
با مردم است. آن ها هستند که با پشتیبانی خود 
امروز  ایران  کنند.  می  تعیین  را  موسیقی  آینده 
به  اکثریت  اقبال  دارد  جمعیت  میلیون  هشتاد 
عزاداری،  دوره  ماه  دو  جز  به  است.  موسیقی 
تعداد  کنند؟  می  چه  هایشان  گروه  و  جوانان 
شگفت  استقبال  است.  العاده  فوق  ها  کنسرت 
قراردادهای  از  زیادی  مقدار  امروز  است.  انگیز 
موسیقی دولتی است. اگر قرار باشد که موسیقی 
نباشد با این قراردادها چه می شود کرد. واقعیت 
این است که این حرف ها به گروه های سیاسی 
تعلق دارد و موسیقی یکی از قربانیان اختالفات 

آن هاست.
در یکی از گفت و گوهای قبلی با شما گفته بودید 
که احترامی که مردم ما برای استادان ردیف قائل 
هستند یرای این است که این گنجینه را سینه 
به سینه حفظ می کنند. ولی این سخن بدان معنا 
نیست که می توانند درباره خلق موسیقی آینده 
را تحمیل  نظرات کهنه خود  آن  و چند و چون 
کنند. این کار را باید به جوانان سپرد. حاال فکر 
باید  و شب  روز  را  شما  گفته  این  که  کنید  می 

تکرار کرد؟
علیزاده: بله روشن است. این ها خیال می کنند 
دستگاهی  موسیقی  همین  تنها  ایران  موسیقی 
وسیع  خیلی  ایران  موسیقی  که  آن  حال  ست. 
این  در  است.  ردیف  از مجموعه  تر  متنوع  و  تر 
سال های اخیر شمار موسیقی دانان درس خوانده 
خیلی زیاد شده، چه آن ها که در ایران تحصیل 
کرده اند و چه آن ها که از هنرستان های اروپا 
برگشته اند.این ها نیروی پتانسیل موسیقی آینده 
از  دارد  حضور  ایران  در  موسیقی  انواع  هستند. 
جمله موسیقی هنری که امروز خیلی قدرت پیدا 
کرده است. چیزهای بیهوده که می زنند مربوط 
می شود به بخش بازاری پسند موسیقی در ایران. 
حاال آقای علیزاده ما همچنان در برابر این مسئله 
که  کنند  تعیین  باید  باالخره  ایم.  گرفته  قرار 
موسیقی حالل است یا حرام. وقتی ذات موسیقی 
آن  ها  ویژگی  از  دیگر صحبت  تلقی شود  حرام 

بیهوده می نماید.
با موسیقی  رفتار دولت  معتقدم که  علیزاده: من 
آن.  با  مردم  برخورد  که  ندارد  اهمیت  قدر  آن 
نظر  است  مردم  جان  و  دل  در  موسیقی  وقتی 
هشتاد میلیون مردم اهمیت خیلی بیشتری دارد 
تا گفتار و رفتار چند مامور دولتی. گفتم که با این 
هنرمندان  و  مردم  انرژی  از  مقدار  وضعیت یک 
صرف برخورد با این حرف ها می شود. ایران پر 
از استعدادهای بزرگ موسیقی ست. از خردساالن 
تا سالمندان همه در جست و جوی موسیقی برای 
شنیدن و آموختن هستند. تمایل به موسیقی در 
بیشتر  همسایه  کشورهای  همه  از  مردم  میان 

است.
اشکال کار نبودن یک مدیریت با تدبیر است که 
این ها را رسیدگی کند و نیروها را به کار بگیرد. 
هم اکنون مقدمات 60 کنسرت فراهم شده که 
پس از عزاداری دو ماهه به اجرا در خواهد آمد. 
نمی  اجازه  منتظر  موسیقی  شنیدن  برای  مردم 
البته مشکالت  شوند، کار خودشان را می کنند. 
به  دالئل  این  به  من  دارند.  کار  این  در  زیادی 

آینده خیلی خوش بینم.
حاال برگردیم به کنسرت شما در شهر کلن. من 
در نقدی که برای کنسرت قبلی شما نوشتم آن را 
بداهه ای در طغیان ریتم نامیده بودم. در کنسرت 
را  باال  دست  نیز  ملودی  که  آن  خاطر  به  اخیر 
داشت آن را بداهه ای در رامش جان نامیده ام. 

آیا شما با این عنوان موافقید؟
این که می گویید بستگی دارد به این که نقش 
تنهائی در کنسرت دارم یا کارم کار گروهی ست. 

اشاره شما در مورد ریتم و ملودی درست است.
به  باید  که  است  این  علیزاده  آخر حسین  حرف 
آینده موسیقی خوشبین بود و به کارکرد آن توجه 
تاریخ موسیقی  او در  این حرف  بیشتری داشت. 
ایران بارها به کار بسته شده و نتایج خوبی به بار 
برای  کوشش  و  اندوه  به  پرداختن  است.  آورده 
تاریخ  استمرار  به  امید  و  بعدی  شادی  برقراری 
نوآوری در نهایت موسیقی را سر پا نگاه داشته 

است.

قدرت اجتماعی موسیقی در ایران 
گفت وگو با حسین علیزاده

اسکویی  مهرداد  ساخته  دم صبح  رویاهای  فیلم 
مستند  فیلم  بهترین  جایزه  ایرانی  کارگردان 

شصتمین جشنواره فیلم لندن را به دست آورد.
این جایزه را شنبه شب ۱۵ اکتبر نسرین مدار دو 
شاردون تهیه کننده فیلم در مراسم اهدای جوایز 
گرفت. این فیلم روایتی از دختران نوجوانی است 
که در روزهای پایانی سال برای حکم آزادی خود 

در کانون اصالح و تربیت انتظار می کشند.
به  سال  هر  که  را  گریرسون  جایزه  برنده  نام 
اوزموند  لوئیز  می شود  داده  بلند  مستند  بهترین 
او  کرد.  اعالم  بریتانیایی  سرشناس  مستندساز 

امسال رئیس هیئت داوران این بخش بود.

خانم اوزموند در بخشی از تمجید خود از این فیلم 
نوشته است: شاید تصور کنید که این فیلمی تیره 
از زندگی سیاه نوجوانان است. اما کامال برعکس 
است. فیلم ما را به دنیایی می برد که هیچکدام 
کودکان  دنیای  نمی دانیم؛  ــاره اش  درب چیزی 
به  و  کراک  به  معتاد  کودکان  و  دزدان  خیابانی 
ما مکانی را نشان می دهد که سرشار از شوخی و 

روح و زندگی است.
و  قوی  شناسی  موقعیت  با  اسکویی  مهرداد 
این  دوستی  و  ترس  عالی  شخصیت پردازی 

نوجوانان را با نگاهی انسانی ثبت کرده است.
رویاهای دم  صبح که حدود هفت سال در انتظار 

مستندهای  از  قسمت  سومین  بود  مجوز  صدور 
سه گانه مهرداد اسکویی درباره کودکان خیابانی 

و کانون های اصالح و تربیت در ایران است.
شناخته شده ترین  از  ساله   ۴۷ اسکویی  مهرداد 
تاکنون  که  است  ایران  سینمای  مستندسازان 
ایرانی و خارجی  جوایز متعددی از جشنواره های 

گرفته است.
فیلمسازان زن برندگان اصلی

دارد  تنوع قصد  با شعار  که  لندن  فیلم  جشنواره 
را  و جنسی  نژادی  قومی-  اقلیت های  زنان  آثار 
بیشتر مطرح کند دو جایزه اصلی امسال خود را 

به دو کارگردان زن اعطا کرد.

فیلم  جشنواره  از  دوره  این  فیلم  بهترین  جایزه 
لندن به فیلم برخی از زنان رسید.

این فیلم به کارگردانی کلی رایچارت کارگردان 
شهری  در  که  است  زن  سه  درباره  آمریکایی 
کدام  که هر  زندگی می کنند  آمریکا  در  کوچک 

برای رفع مشکالت خود در تالش هستند.
هیئت داوران این فیلم را داستانی انسانی و تلخ 
خوانده است که آسیب پذیری وحشتناک و انزوا را 

به تصویر می کشد.
جنبی جشنواره  بخش های  از  که  ساترلند  جایزه 
اعطا  کارگردان  یک  بلند  فیلم  نخستین  به  و 
ژولیا  ساخته  خام  فیلم  نصیب  امسال  می شود 

درباره  فیلم  شد.  فرانسوی  فیلمساز  دوکورنائو 
دختر گیاه  خواری است که در پی مراسمی خوردن 

گوشت انسان را آغاز می کند.
لندن  در  که  گذشته  شب  مراسم  در  دوکورنائو 
برگزار شد گفت از اینکه می بیند از کارگردان زن 

تقدیر می شود خوشحال است.
در مراسم شنبه شب عالی ترین نشان انستیتوی 
فیلمساز  مک کوئین  استیو  به  برتیانیا  فیلم 

بریتانیایی و کارگردان ۱۲ سال بردگی داد.
یکشنبه شب ۱6  لندن  فیلم  شصتمین جشنواره 
کار  به  آزاد  فیلم کمدی شلیک  نمایش  با  اکتبر 

خود خاتمه می دهد.

فیلم مهرداد اسکویی برنده جایزه بهترین مستند جشنواره لندن شد

محمود خوشنام

تاثیرگذارترین  و  مشهورترین  از  یکی  دیلن  باب 
نوبل  جایزه  برنده  دنیا  آهنگسازان  و  ترانه سراها 
ادبیات شد. آکادمی نوبل، دیلن را به خاطرایجاد 
“بیان شاعرانه ای نوین در ترانه سرایی آمریکایی” 
اما  دانست.  جایزه  این  الیق  را  او  و  کرد  تقدیر 
و  شعر  رمان،  چارچوب  در  دیلن  باب  کارهای 
و  نمی گیرد  قرار  ادبیات  معمول  داستان نویسی 
همین باعث انتقاد بسیاری از افراد شده و دریافت 

این جایزه را بحث برانگیز کرده است.
این اولین بار نیست که باب دیلن جنجالی شده؛ 
در سال ۱۹6۵ میالدی باب دیلن که شهرت خود 
فولک  ترانه سرای  و  آهنگساز  یک  عنوان  به  را 
آمریکایی به دست آورده بود با گرفتن گیتار برقی 
فولک  با گذشته  نیوپورت  فستیوال  در  در دست 
خود خداحافظی کرد و وارد دنیای راک شد. کاری 
که خشم طرفداران پر و پا قرص موسیقی فولک 
و باب دیلن را برانگیخت و حتی باعث هو شدن 

نیامد،  کوتاه  دیلن  باب  اما  شد.  صحنه  روی  او 
فولک  موسیقی  و  شد  تاریخی  اجرایی  اجرایش 

آمریکایی وارد فصلی تازه شد.
ادبیات  نوبل  جایزه  دریافت  لحظه ای که خبر  از 
بین  دستگی  دو  شد،  منتشر  دیلن  باب  توسط 
دیلن  طرفداران  و  ادبی  منتقدان  کارشناسان، 
استنلی،  تیم  شد.  ایجاد  مجازی  فضای  در 
روزنامه  نویسندگان  از  یکی  و  تاریخ شناس 
دیلن  باب  که  “دنیایی  نوشت  بریتانیا  تلگراف 
کاندیدای  باید  است  ادبیاتش  نوبل  جایزه  برنده 

ریاست جمهوری اش هم دونالد ترامپ باشد.”
نظر  بریتانیایی  نویسنده  رشدی  سلمان  اما 
“از  نوشته  خودش  توییتر  در  او  دارد،  متفاوتی 
با  شاعری  و  ترانه سرایی  فائز،  تا  ارفئوس  زمان 
هم مرتبط بوده اند، باب دیلن وارث بزرگ سنت 
نقالی زبان انگلیسی است. انتخاب او برای جایزه 

عالی بود.”

استیون کینگ نویسنده مشهور آمریکایی هم در 
توییتر خود نوشته از اینکه باب دیلن جایزه نوبل 
ادبیات را برده بسیار خوشحال است. باراک اوباما 
هم در توییتر باب دیلن را شاعر مورد عالقه خود 
خوانده و دریافت جایزه نوبل را به او تبریک گفته.

چیزی که قابل انکار نیست اینست که باب دیلن 
صدای یک نسل است، نسلی که در زمان هایی 
دهه  در  که  نسلی  شــده.  توصیف  آرمان گرا 
و  ال اس دی، عشق  با موسیقی،  شصت میالدی 
بمب  و  جنگ  مصرف گرایی،  با  می خواست  گل 
باد  در  دمیدن  مانند  ترانه هایی  کند.  مبارزه  اتم 
)Blowin’ in the Wind(، اربابان جنگ 
)Masters of War( و ناقوس های آزادی 
)Chimes of Freedom( به سرودهای 
آمریکا  در  تنها  نه  نسل  آن  انقالبی  و  اعتراضی 

بلکه در سراسر جهان تبدیل شدند.
هیپی هایی که به کنسرت باب دیلن می  روند      

    هیپی هایی که به کنسرت باب دیلن می  روند
اعتراضی  ترانه های  به  دیلن  باب  ترانه های  اما 
طرفدار  چقدر  نیست  مهم  نمی شوند؛  محدود 
دیلن  از  آلبوم هایی  باشید،  دیلن  قرص  پا  و  پر 
هستند که دست کم آنها را کامل گوش نداده اید. 
قرن  نیم  از  بیش  در  دیلن  که  ترانه هایی  تعداد 
از  خیلی  که  است  زیاد  قدر  آن  کرده  منتشر 
بزرگترین طرفدارانش هم نمی توانند بگویند همه 

آهنگ هایش را شنیده اند یا می شناسند.
کامال  گاهی  و  اعتراضی  گاهی  دیلن  ترانه های 
درد  از  اوقات  بعضی  است،  رمانتیک  و  عاشقانه 
و خشم می گویند و بعضی اوقات از خوشی. باب 
سخن  تلخی  با  ترانه هایش  از  بعضی  در  دیلن 
می  گوید و در بعضی دیگر با شوخ طبعی دین و 

دنیا را به باد انتقاد می گیرد.
 Blonde( بلوند  بر  بلوند  آلبوم  می شود  گفته 
که  دیلن  باب  آلبوم  هفتمین   )on Blonde

در سال ۱۹66 میالدی منتشر شده آلبومی است 
که داوران آکادمی نوبل مورد بررسی قرار دادند؛ 
آلبومی که تنوع ترانه هایش حال و هوای درونی 
از  بعضی  می کنند.  منعکس  را  دیلن  باب  خود 
دیگر  بعضی  و  هستند  نیایش  مانند  ترانه هایش 

مانند یک لعنت و دادخواست.
 ۲۴ جوانی  آلبوم  این  ضبط  زمان  در  دیلن  باب 
ترانه های  بود.  پدر شده  تازه  و  بود، عاشق  ساله 
این آلبوم مانند بسیاری دیگر از ترانه های بعدی 
دیلن در کنار روایتی شخصی و واقعی، پر از رمز 
نمادپردازی هم هستند،  و  ابهام  و  ایهام   ، راز  و 

این یکی از مشخصه های ترانه های دیلن است.
مایک هوگن، یکی از سردبیران مجله ونیتی فیر 
باب  بارها،  و  “بارها  می نویسد:  آلبوم  این  درباره 
ترانه ها، رنگ ها، الیه ها، داستان ها  این  به  دیلن 
اینکه  تازه اضافه می کند بدون  و شخصیت های 
و  بپوشاند.”  را  ترانه ها  احساسی  معنای  ذره  ای 

واقعا ترانه های دیلن همیشه پر از احساس است، 
از  پرده ای  پشت  در  می گوید  آنچه  معنی  شاید 
کسی  چه  درباره  ندانی  شاید  بگیرد،  قرار  ابهام 
را  احساسش  ولی  موقعیتی،  چه  و  می زند  حرف 

حس می کنی.
مانند  زمان هایی  در  دیلن  بــاب  ترانه های 
شخصیت هایی  با  می مانند  کوتاه  داستان هایی 
واقعی و خیالی، و هرچند بعضی عقیده دارند که 
و  ادبیات  از  متفاوت  است  مقوله ای  ترانه سرایی 
می گیرد  جان  که  است  موسیقی  با  ترانه  و  شعر 
ولی واقعیت این است که باب دیلن در بیش از 
نوشته  ترانه هایی  خود  هنری  فعالیت  قرن  نیم 
روی  و  موسیقی  بدون  و  مستقل  می توانند  که 
باشند و دریافت این  تاثیرگذار  کاغذ بر مخاطب 
جایزه نوبل توسط دیلن شاید مانند همان گیتار 
برقی اش فصل تازه را این بار در ادبیات آغاز کند.

باب دیلن، شاعر، نقال یا ترانه سرا؟
فرانک عمیدی
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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

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               

بوده؛  ایرانی ها عجین  ما  با زندگی  از دیرباز  انار 
با  تازه  که  پسری  و  دختر  به  انار  دادن  از هدیه 
این  گرفتن  قرار  تا  بگیرید  کرده اند  ازدواج  هم 
میوه خوش آب و رنگ در سفره های شب یلدای 

ایرانی ها.
همینطور نشانه هایي از تبرك و خوش یمن بودن 
میوه انار در گذشته هاي بسیار دور وجود دارد که 
آیین ها  و  ادیان  همه  در  را  آن  پاي  رد  مي شود 
دید. نكته اینكه از هر باغ انار، حدود 14تن انار 
اصلي  حجم  که  محصوالتي  مي شود؛  برداشت 
آنها به مصرف داخلي مي رسد. شناخت این میوه 
که دانه هایش را با پوستي محكم در برگرفته، کار 
آساني نیست. امیر خوشرو، یكي از باغداران بنام 
انار آشنا  شهر ساوه، شما را با فوت و فن خرید 
دانه کردید، سرخي اش  انار  بار  بلكه هر  مي کند 
کند؛  شیرین  را  دهانتان  طعمش  و  را  ظرف 

دانه هایي که به عقیق مي مانند.

باالخره چند نوع انار داریم؟
انار را مي توان از نظر مزه به 3 دسته انار شیرین، 
ملس و ترش، از نظر پوست به 2 دسته پوست 
نازك و پوست کلفت، از نظر رنگ دانه ها به 3 
نظر  از  نهایت  در  و  گلي  و  سفید  قرمز،  دسته 
قرمز  سبز،  گلي،  زرد،  دسته   5 به  پوست  رنگ 
این  از  ترکیب هر کدام  اما  تقسیم کرد.  و سیاه 
نوع  مي شود  دیگر،  خصوصیات  با  خصوصیات 
خاصي از این میوه. به همین خاطر هم 740نوع 
مختلف  طعم هاي  و  ظاهري  خصوصیات  با  انار 
در ایران وجود دارد. جالب است بدانید که از این 
در  میوه  این  مختلف  110گونه  حدود  نوع   740

شهر ساوه کشت مي شود.

چطور انار خوب را بشناسیم؟
است  چیزي   مهم ترین  میوه  این  پوست  پوست: 
که باید به آن توجه کنید. پوست انار باید صاف 
باشد؛ یعني هیچ گونه  لك یا سوراخ روي پوست 
گندیدگي  از  خبر  وجود لك  باشد.  نداشته  وجود 
روي  سوراخ  دارد.  پوست  به  چسبیده  دانه هاي 
گواه  یا  و  کرم خوردگي  نشانه   یا  هم  پوست 
تالش نافرجام پرندگان براي رسیدن به دانه هاي 

شیرین داخل انار است.

کالهك: کالهك را خوب بررسي کنید. کالهكي 
که رشته هاي داخل آن ریخته باشد نشان دهنده  
انار گذشته  از چیدن  زیادي  زمان  است که  این 
نیست.  تازه  دارید  دست  در  شما  که  میوه اي  و 

گندیدگي  احتمال  مي شود  باعث  موضوع  همین 
ساده،  خیلي  کالهك ها  برود.  باال  میوه  داخل 
فقط  مي دهند  نشان  را  انار  داخل  کرم خوردگي 
اگر  کنید،  توجه  آن  داخل  رنگ  به  است  کافي 
سیاه بود شك نكنید انار مورد نظر دچار آفت کرم 

گلوگاه شده و قابل خوردن نیست.

دانه: خرید هر میوه سربسته اي یك نوع ریسك 
هنگام  دارد؟  اشكالي  چه  اما  مي شود.  محسوب 
را  دانه هایش  و  پاره  را  انار  دانه  یك  خرید، 
آزمایش کنید. هسته هاي انار نباید سفت باشند و 
باید به راحتي با دندان خرد شوند. هرچقدر میزان 
سفتي دانه ها بیشتر باشد، یعني انار بي کیفیت تر و 
کهنه تر است. این نوع انارها به دلیل اینكه زمان 
مشتري  به دست  باغ  از  تا  کشیده  طول  زیادي 
معموال  و  داده انــد  دست  از  را  خود  آب  برسند 
باید  دانه ها  طرفي  از  ندارند.  آبداري  دانه هاي 
همگي یكدست و یكرنگ باشند. اگر دیدید نیمي 
از آن سرخ و نیم دیگر سفید باقي مانده اند، یعني 

زودتر از موعد چیده شده اند.

کدام طعم، کدام مزه؟
ساوه  سیاه  دانه  و  شیرین  آلك  آقامندلي،  انار 
این منطقه هستند. پوست  انارهاي  معروف ترین 
و  آبدار  تماما  دانه ها  و  دارند  روشني  و  شفاف 
انار  مي شود  چطور  اینكه  اما  هستند.  شیرین 
شیرین را از انار ترش تشخیص داد خیلي راحت 
است مي توان از روي رنگ رخساره  به ّسر درون 
این میوه دربسته پي برد؛ اینكه هر چقدر پوست 
انار روشن تر باشد انار شیرین تر است. انارهایي که 
پوست آنها قرمز روشن یا سفید با رگه هاي قرمز 
انارهاي ملس قرار مي گیرند،  هستند جزو دسته 
بیشتر  پوست  روي  دانه هاي  رنگ  این  هرچقدر 
نزدیك تر  ترش  طعم  به  آن  ملس  طعم  باشد 
دارند  سرخ  رنگ  که  هم  انارهایي  مي شود. 
خوردن  هنگام  حتما  است،  مشخص  تكلیفشان 
این نوع انار یك نمكدان کنار دست تان بگذارید. 
البته به یك نكته هم توجه کنید؛ گونه اي از این 
سیاه  انار  به  که  دارد  تیره اي  بسیار  رنگ  میوه 
معروف است. انار سیاه برخالف پوست تیره اش 
خواص  نظر  از  بیشتر  و  دارد  شیریني  دانه هاي 

درماني که دارد مورد توجه قرار مي گیرد.

چه موقع وقت خرید انار است؟
معروفند  تابستاني  انارهاي  به  انارها  از  بسیاري 
آلك  دارند.  شیرین  دانه هاي  و  کلفت  پوست  و 

دیگر  انارهاي  از  زودتر  که  است  انار  نوعي  هم 
دانه هایش  و  روشن  پوستش  رنگ  مي رسد. 
هم  ظاهري  شكل  نظر  از  است.  ترش  ملس- 
انار  این  دارد.  کلفتي  پوست  و  کشیده  گلویي 
اما  پاییز چیده مي شود.  با رسیدن فصل  معموال 
بازار  در  آبان  اوایل  تا  25مهر  از  شما  که  اناري 
هستند.  انارها  خانواده  خوب هاي  جزو  مي بینید 
اناري که از 15مهر ماه کار چیدنش آغاز مي شود و 
10روزي درون انبارها مي ماند تا به فروش برسد 
بیشترین میزان مرغوبیت از نظر طعم را داراست 
چرا که در این مدت 10روز خوب رسیده  و دانه ها 

همه یكرنگ هستند.

کدام انار را آبلمبو کنیم؟
اگر دانه هاي انار معده تان را دچار چالش مي کند 
لذت  و  دانه ها  زیبایي  تماشاي  خیر  از  مجبورید 
انار  کنید.  آبلمبو  را  آن  و  بگذرید  آن  دانه کردن 
از  آن  دانه هاي  برجستگي  که  پوست نازکي 
مخصوص  باشد  مشاهده  قابل  پوست  روي 
دچار  نباید  آن  پوست  البته  است.  کردن  آبلمبو 
و  نداشته  منفذي  باشد،  شده  بیش ازحد  خشكي 
انار پوست کلفت اصال براي این  چروك نباشد. 
کار مناسب نیست. فكر کنید دارید انار را آبلمبو 
مي کنید و پوستش بترکد. اینطوري هم میوه را 
هدر داده اید و هم لكه اي که روي لباستان ایجاد 
شده یا اصال پاك نمي شود و یا به سختي پاك 

خواهد شد.

قیمت چند است؟
باغ مي توانید کیلویي هزار  از  را  انار رسیده  شما 
به  سري  اگر  اما  کنید.  خریداري  500تومان  و 
بازارهاي میوه و  یا  میوه  فروشي هاي سطح شهر 
تره بار بزنید شاید از تنوع قیمت آن کمي تعجب 
انار صادراتي درجه  یك که  کنید چرا که قیمت 
هر کدام حدودا 500گرم است، تا کیلویي 20هزار 
قیمت معمول  اما  به فروش مي رسد.  نیز  تومان 
آن در میادین میوه و تره بار از کیلویي 2هزار و 

100تا 3هزار و 500تومان است.

خاطره
اجدادي  و  آبا  شغل  »باغداري  مي گوید:  خوشرو 
ماست. پدرم بعد از هر بار برداشت، به پشت بام 
باغمان  از  انار  خانه  مي رفت و مردم را به بردن 
انار  مقداري  و  مي آمدند  مردم  مي کرد.  دعوت 
مي بردند.  و  مي کردند  جدا  چیده شده  انارهاي  از 
پدرم اعتقاد داشت این کار برکت باغ را دوچندان 

مي کند و دعاي خیر مردم ضرر و زیان را از ثمره 
درخت ها دور خواهد کرد. همینطور هم مي شد؛ 
سال بعد درخت ها بیشتر بار مي دادند و محصول، 

محصول با کیفیت تري بود«.

چطور یك باغدار انار شویم؟
هــواي  و  آب  بــه  شما  ــار  ان پـــرورش  ــراي  ب
نیمه گرمسیري و خاك پوك و نمناك نیاز دارید. 
طوالني،  و  سرد  زمستان  با  مناطقي  در  جز  به 
هواي  و  آب  با  سازگاري  قابلیت  درخت  این 
تابستاني  و  آفتابي  بهاري  داراي  که  را  مختلف 
به سرما  نسبت  درخت  این  داراست.  باشند  گرم 
 -12 از  کمتر  دماي  در  و  بوده  حساس  شدیدا 
استمرار  روز   2 از  بیش  که  سانتي گراد  درجه 
یابد قسمت هوایي آن از بین رفته و در شرایط 
دمایي سردتر حتي ریشه درخت هم آسیب دیده 
درخت  که  است  درست  رفت.  خواهد  بین  از  و 
و  خشكي  ضعیف،  خاك  مثل  شرایطي  انــار 
یخبندان هاي کوتاه مدت را تحمل مي کند اما این 
وضعیت  مستقیما روي محصول باغ اثر مي گذارد 
و شما شاهد میوه بي کیفیت روي درختان خواهید 
بود. کمترین مساحتي که براي احداث یك باغ 
انار نیاز هست، 1000متر است چرا که باغ کمتر 
نمي شود  و  نمي رسد  سوددهي  به  میزان  این  از 
2روش  از  انار  کرد.  نگاه  شغل  به عنوان  آن  به 
دانه تكثیر مي شود. شاید  نهال و کاشت  کاشت 
برایتان جالب باشد که آقاي خوشرو مي گوید اگر 
درون  را  باشد  رسیده  کامال  که  اناري  دانه هاي 
ویژه کم کم  مراقبت  با  دانه ها  این  بكاریم  خاك 
انار  درخت  هر  فاصله  مي شوند.  نهال  به  تبدیل 
زمان  باشد.  متر   2 حدودا  باید  بعدي  درخت  تا 
که  است  زماني  هم  نهال  کاشت  براي  مناسب 
نهال  تهیه  براي  رفته اند.  خواب  به  درختان 
ریشه دار باید حدود 3هزار تومان براي هر قطعه 
پرداخت کنید. اما اگر بخواهید از روش قلمه زني 
براي کاشت درخت انار استفاده کنید بهتر است 
قلمه را از باغ هاي مرغوب که قیمت کمتري هم 
دارند خریداري کنید. قیمت قلمه از 2هزار تومان 
شروع مي شود. هر درخت انار 5سال به نگهداري 
نیاز دارد تا به بار بنشیند و اگر مراقبت هاي ویژه 
برداشت  انتظار  مي توانید  باشید  داده  انجام  را 
انار از یك درخت را داشته باشید.  25تا 30کیلو 
از طرفي از طریق همین مراقبت هاي ویژه شما 
مي توانید وزن هر دانه انار را باال برده و بعدتر به 

صادرات نیز فكر کنید.

معجزه طبیعت، عقیق پر برکت

طعم بهتر - کیفیت برتر
تفاوت را با یکبار امتحان ببینید

Info@Lunexco.com.au  Ph:0434 060 337

به  مینوسیند  بامیه   ، فارسی  سنتی  درکتب طب 
و    Gombaud و   Gimbo فرانسوی 
انگلیسی  به  و    Ketmie comestible

Okra  و Gumbo  گفته میشود.
  Malvaceae گیاهی است از خانواده پنیرك
Avelmoschus escu- ان علمی   نام 
Hibis- و مترادف ان  lentrs Moench

cus esculentus L  است.

مشخصات
و  پنبه  نزدیك  و  از خویاشن  است  گیاهی  بامیه 
یا مناطق  انافریق و  . ظاهرا موطن اصلی  کنف 
گرم اسیا است.، ولی به هر حال به سایر مناطق 
و  کشورها  اغلب  در  حضر  درحال  رفتهو  دنیا 
مناطقم معتدله و سرد که کاشته شود چون تمل 
سرمای زمستان را ندارد به صورت گیاه یكساله 
بلند برگهای ان  بامیه گیاهی است  اید..  در می 
چند  به  را  برگ  دارکه  چاك  و  بریدگی  دارای 
قسمت تقسیم می کندو هر قسمت از برگ نوك 
ان درشت  ، گلهای  پنبه  برگ  ، شبیه  است  تیز 
شبیه گلهای خانواده پنیرك به رنگ زرد یا سفید 
، کبسول میوه دراز نوك تیز سبز رنگ ولعاب دار. 

دانه های ان بی بو

معموال میوه های نارس و سبز بامیه چیده شده 
و مصرف می شود هم از نظر غذایی و هم برای 
مصارف دارویی . تكثیر بامیه از طریق کاشت بذر 
ان صورت میگیرد که درنواحی معتدل ایران بین 

اواخر فروردین تا خرداد کاشته می شود.
کنند  می  خیس  روز  شبانه  یك  را  بذر  معموال 
میشود  تسریع  ان  شدن  سبز  ترتیب  این  وبه 
فاصلهبین خطوط کاشت راردر حدد یك متر می 
گیرند و پس از این که گیاه سبز شد تنك کرده 
را حدود  یبامیه روی خط  بوته ها  بین  فاصله  و 
در عمق  باید  بذر  میگذارند.  متر  40-30 سانتی 
1 – 2 سانتی متر بسته به نوع خاك زیر خاك 

کاشته شود.

ترکیبات شیمیایی
بامیه  میوه  یا  غالف  شیمیای  ترکیبات  نظر  از 
و  میوه ها سبزیجات  خواص سبزیجات-خواص 
و  است    pectin و  لعاب  از  غنی   - سالمت 
در  است.  توجه  قابل  نیز  کلسیم  و  اهن  نظر  از 
واحد   520 درحدود  بامیه  سبز  تازه  میوه  غالف 
عالوه  به  و  باشد  می   A ویتامین  المللی  بین 
دارای تیامین ، رایبوفالوین ، نیاسین و سرانجام 

ویتامین C یا اسكوربیك اسیداست.
رمورد  د  شیمیایی  های  بررسی  هندوستان  در 

عنوان  به  بامیه  نارس  میوه  لعاب  استعمال 
جانشین پالسما انجام گرفته است و این بررسی 
ها درمورد حیوانات شده و از لعاب میوه بامیهكه 
به طریق ازمایشگاهی تهیه میشود برای افزایش 
حجم خون حیوان استفاده شده و نتایاج رضایت 
جانشینی  این  در  تسریع  دادهاست.برای  بخشی 
مقداری کم از خون حیوان به محلول تهیه شده 
می  گرفته  بهتر  و  سریعتر  نتیجه  و  شده  اضافه 
شود در این محلول که از لعاب میوه نارس بامیه 
برای جانشینی پالسما تهیه میشود مواد دی – 
گاالگتوز ، ا- رامنوز و دی – گاالکتو – رونیك 

اسید وجود دارد.
تمام گیاه بامیهمعطر است و عطری شبیه عطر 
از ان متصاعد می شود و برگ و ساقه  میخك 
های بامیه دارای Iodine  است . درگلهای ان 
و  پتین  گوسی  نام  به  پیگمان  فالونول  نوع  دو 

کوورستین وجود دارد.

در هر یك صد گرم بامیه خام ناررس مواد زیر 
وجود دارد:

تب 88/9 گرم ، پوتئین 2/4 گرم ، مواد قندی و 
سایر هیدراتهای کربن 7/6 گرم ، خاکستر 0/8 
میلی   51 فسفر   ، گرم  میلی   92 کلسیم   ، گرم 
گرم ، اهن 0/6 میلی گرم ، سدیم 3 میلی گرم ، 

پتاسیم 249 میلی گرم ، تیامین 0/17 میلی گرم 
 31 C رایبوفالوین 0/21 میلی گرم ، ویتامین ،

میلی گرم ، ویتامین A 520 واحد بین المللی

خواص کاربرد

بامیه نارس پخته به عنوان سبزی لذیذ و مقوی 
نرم  و  مقوی  بامیه  نارس  میوه  جواشنده  است. 
در  است.  مدر  و  پوست  کننده  لطبیف  و  کننده 
التهاب یك  به  نزله ای که منجر  ناراحتی های 
غشای مخاطی همران ترشح است.همچنین در 
موارد سوزش مجرای ادرار در موقع ادرار کردن 
درموارد  وباالخره  ادرار  موقع  در  درد  احساس  و 
سوزاك مفید است. لعاب حاصل از میوه و تخم 
ان نیز نرم کننده است و برای سوزاك مفید است 
. از برگهای ان بهعنوان ضماد نرم کنندهاستفاده 
می شود. تخم بامیه معرق استو محرك  قلبی و 

ضد اسپاسماست.
در چین از گلو تخم و ریشه و میوه ان به عنوان 
نرم کننده و مدر است  استفاده می شود و  دارو 
و برای تسهیل زایمانهای مشكل تجویز میشود. 
در استعمال خارج ی ضماد ان روی انواع زخمها 
جوشانده  از  است.  دهنده  التیام  میشودو  گذارده 
سسسوزش  و  سوزاك  معالجه  برای  ان  میوه 
مجرای ادرار استفاده میشود و ز جوشانده ریشه 
در   . میشود  استفاده  سیفیلیس  معالجه  برای  ان 
خطمی  جانشین  مانند  بامیه  ریشه  از  هندوچین 
بامیه خواص  تازه  سبز  میوه   . شود  می  استفاده 
سبزیجات-خواص میوه ها سبزیجات و سالمت 
جوشاندن  از  شربتی  است.   B ویتامین  غنی   -
و  گلو  زخم  وبرای  میشود  تهیه  فیلیپین  در  ان 

گرفتگی صدا بسیار مفید است.
طب  حكمای  نظر   طبق  طبیعت  نظر  از  بامیه 
سنتی سرد و  تر و تری ان از سایر بقول بیشتر 
مزاجهای گرم  برای  بامیه  نظر خواص  از  است، 
پخته  گوشت  رابا  ان  نارس  ممیوه  است.  خوب 
مقوی  معتقدندکه  هندوستان  در  میخورندو 
مزاج  سرد  اشخاص  که  صورتی  در  است.  باه 
ان  که سردی  این  برای  بخورند  بامیه  بخواهند 
ادویه  با  نكندباید  ایجاد  عوارضی  نرساندو  ضرر 

میل کنند

خواص بامیه
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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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چین دو فضانورد را در پروژه ای با هدف توسعه 
توانایی اکتشافات فضایی راهی مدار زمین کرده 
است. این فضانوردان در ساعت ۲۳:۳۰ به وقت 
در  جیکوان  ماهواره  پرتاب  مرکز  از  گرینویچ 

شمال چین راهی فضا شدند.
ماموریت آنها پهلو گرفتن در کنار ایستگاه فضایی 
تیانگونگ ۲ و صرف ۳۰ روز در آن است. در این 
ماموریت توانایی این ایستگاه برای اقامت خدمه 

محک زده می شود.

برای  تالشی  قبلی  های  ماموریت  کنار  در  این 
اعزام انسان به ماه و مریخ تلقی می شود.

از  تیانگونگ یک پیشتر در سال جاری  ایستگاه 
رده خارج شد. جینگ هایپنگ ۴۹ ساله که قبال 
دو بار ماموریت فضایی انجام داده، و چنگ دانگ 
آنها  هستند.  ماموریت  این  فضانوردان  ساله   ۳۷
سوار بر فضاپیمای شنژو ۱۱ با راکت النگ مارچ 

۲ اف پرتاب شدند.
پیام  در  چین  جمهور  رئیس  پینگ  جین  شی 

تبریک به فضانوردان که خبرگزاری های دولتی 
منتشر کردند گفت که امیدوار است آنها با تمام 
توان به پیشبرد روح سفرهای فضایی کمک کنند.

او افزود که این ماموریت چین را برای برداشتن 
اکتشافات  انجام  در  بیشتر  و  بلندتر  های  گام 
یک  به  چین  تبدیل  به  و  کند  می  توانا  فضایی 
سرمایه  چین  کرد.  خواهد  کمک  فضایی  قدرت 
کره  اش  فضایی  برنامه  صرف  زیادی  تالش  و 
است و قصد انجام حداقل ۲۰ ماموریت فضایی 

در سال جاری را دارد. چینی ها قبال پیاده روی 
فضایی انجام داده اند و این سومین کشور پس از 
روسیه و آمریکاست که ماموریت های انسانی به 

فضا ترتیب می دهد.
کاوشگر  یک  موفقیت  با   ۲۰۱۳ سال  در  چین 

بدون سرنشین را بر سطح ماه فرود آورد.
بودن  نظامی  مورد  در  نگرانی  دلیل  به  چین 
برنامه  از  جزوی  اش  فضایی  های  بلندپروازی 
ایستگاه بین المللی فضایی )آی اس اس( نیست.

دو فضانورد چینی راهی ایستگاه فضایی تیانگونگ شدند

پروژه اطلس سلول انسانی با هدف نقشه برداری 
از ۳۵ تریلیارد سلول در بدن انسان، رمزگشایی از 
انواع و ویژگی های سلول ها و تالش برای درک 
چگونگی عملکرد سلول ها، جنس آنها و چگونگی 

آغاز بیماری به زودی آغاز خواهد شد.
براساس گزارش گاردین، آزمایشگاه ها در سرتاسر 
جهان قصد دارند کامل ترین نقشه متشکل از ۳۵ 
تریلیارد سلولي که بدن انسان را تشکیل داده اند 

را ایجاد کنند.
این پروژه بین المللي با هدف رمزگشایي از انواع 
و ویژگي هاي هر سلولي که در بدن انسان وجود 
دارد، چه سالم باشند و چه بیمار اجرا خواهد شد تا 
به این شکل بتواند به سرعت اکتشافات پزشکي 

بیافزاید. 
نوعي  به  انسان  سلول  اطلس  نام  با  پروژه  این 
در  و  هماهنگ  فعالیت هاي  بیشترین  رکورددار 
یک راستا خواهدبود تا محققان در نهایت دریابند 

انسان از چه ساخته شده و زماني که سنگ بناهاي 
بدن دچار اختالل مي شوند، بیماري ها چگونه آغاز 

به رشد مي کنند.
به گفته محققان MIT که بخشي از این پروژه را 
در دست دارند،  دانستن اینکه انسان کیست، تنها 
بخشي از این تالش بزرگ است، هدف اصلي تر 
این است که دریابیم از چه ساخته شده ایم که این 
توانایي  و  ما  علمي  درک  بر  عین حال  در  دانش 
تشخیص، نظارت و درمان بیماري ها تاثیري قابل 

توجه خواهد داشت.
موضوع  این  به  پزشکي  کتاب هاي  از  بسیاري 
اشاره کرده اند که بدن انسان از ۲۰۰ نوع مختلف 
از سلول ها ساخته شده است، سلول ها ساده ترین 
واحد زیستي هستند که قلب، ریه، مغز، کبد و کلیه 

را مي سازند. 
از ۲۰۰ است.  فراتر  انواع قطعا  تعداد حقیقي  اما 
نوع مختلف  از ۱۰۰  بیش  تنها در شبکیه چشم 

انواع  تعداد  و  دارد  وجود  نور  به  حساس  سلول 
سلول هاي موجود در سیستم ایمني بدن دو برابر 

این تعداد است.
به گفته محققان، دسترسي به فناوري هاي جدید 
این موضوع را آشکار کرده که انواع بسیار زیادي 
هنوز  که  دارند  وجود  انسان  بدن  در  سلول ها  از 
ناشناخته اند و اطلس سلول انسان در پي آن است 

تا این سلول ها را شناسایي کند. 
دور اول این مطالعات درحال حاضر آغاز شده اند. 
انجام  فني  پیشرفت هاي  بر  اتکا  با  پروژه  این 
سلول  هزاران  روزانه  مي توانند  که  مي گیرند 
بیشتر  اگرچه  کنند.  ژنتیکي  تحلیل  و  تجزیه  را 
یکساني  ژنتیکي  کد هاي  داراي  بدن  سلول هاي 
الگوي  واسطه  به  آنها  سرنوشت  اما  هستند، 
ژنتیکي رقم مي خورد که درون آنها فعال مي شود: 
مي شود  باعث  ژن ها  از  گروه  یک  شدن  روشن 
سلول به نورون تبدیل شود، فعال شدن گروهي 

دیگر سلول را به سلول قلب تبدیل خواهد کرد.
کوري  ــروژه  پ ایــن  مالي  حامیان  از  یکي 
چان- دالري  میلیون  چند  پروژه  بارگمان، مدیر 

زاکربرگ است. 
در سرتاسر  آزمایشگاه ها  اطلس  این  ایجاد  براي 
و  کرد  خواهند  همکاري  یکدیگر  با  جهان 
سلول به سلول بدن انسان را مورد مطالعه قرار 
خواهند داد. زماني که مطالعه تمامي سلول ها به 
گونه هاي  تنوع  تنها  نه  دانشمندان  رسید،  پایان 
سلولي بدن انسان را درمي یابند، بلکه موقعیت هر 

سلول را نیز خواهنددانست.
مي تواند  داده ها  از  حجم  این  معتقدند  محققان 
براي چندین دهه آینده بر تمامي جنبه هاي دانش 
درمان هاي  کشف  به  و  باشد  اثرگذار  پزشکي 
از  خود ایمني  بیماري هاي  مداواي  براي  جدید 
پیوندي  اندام هاي  شدن  پس زده  یا  ام اس  قبیل 

منجر شود.

نقشه برداری از ۳۵ تریلیارد سلول بدن انسان

به  موفق  کوبه  دانشگاه  علوم  دانشکده  محققان 
کشف گونه گیاهی جدیدی در ژاپن شده اند که 
نه فتوسنتز کرده و نه شکوفه می دهد. به گزارش 
کوروشیمنسیس  گاستوردیا  که  گیاه  این  ایسنا، 
نام   )Gastrodia kuroshimensis(
در  کوروشیما  گرمسیری  نیمه  جزیره  در  دارد، 

جنوب ژاپن شناسایی شده است.

به  موسوم  میکوریزا  جدید  گونه  یک  گیاه  این 
نیازی  که  است   mycoheterotrophic
بر  عوض  در  و  نداشته  تغذیه  برای  فتوسنتز  به 
انگل میزبان خود تکیه دارد. این گیاه همچنین 
که  معنی  بدان  است؛  )بسته زام(  کلیستوگاموس 

گل های آن هیچ گاه شکوفه نمی کنند.

از   mycoheterotrophic گیاهان 
جلب  خود  به  را  محققان  توجه  پیش  مدت ها 
آن ها  مورد  در  کمی  اطالعات  اما  بودند  کرده 
هستند  نادر  و  کوچک  بسیار  زیرا  داشت  وجود 
همچنین  و  است  بسیار سخت  آن ها  مشاهده  و 
جنگل  ها  درختان  زیر  تاریک  فضای  در  بیش تر 
تنها  نیز  این گیاهان  باالیی  اندام های  می رویند. 

در دوره های میوه دهی و گلدهی ظاهر می شوند.
این  به  کوروشیمنسیس  گاستوردیا  جدید  گیاه 
خاطر که بسته زام است، توجه محققان را به خود 
گیاهی  گونه های  به  بسته زام  است.  کرده  جلب 
گفته می شود که از گل های با قابلیت خود لقاحی 
برخوردارند. اما جوانه های این گل ها بسته هستند.

کشف گیاهی که فتوسنتز نمی کند

در  و  سرعت  به  انسان  بدن  دریافته اند  محققان 
عرض یک شب می تواند خود را با شرایط زندگی 
اثر این تطبیق پذیری  اما  ارتفاعات وفق دهد  در 

برای ماه ها در بدن باقی خواهد ماند.
براساس گزارش ساینس، محققان براي اولین بار 
داده اند  قرار  بررسي  مورد  را  کوهنوردان  خون 
در  خون   قرمز  گلبول هاي  در  که  تغییراتي  تا 
مشاهده  را  مي دهند  رخ  کم اکسیژن  محیط هاي 
کنند، و نتیجه نشان داد این تغییرات در عرض 

چند ساعت رخ مي دهند.
این یافته با باور قدیمي که مي گوید بدن انسان 
در ارتفاع تولید گلبول هاي خوني جدید را آغاز و 
بیشتري  اکسیژن  تا  مي کند  قدیمي ها  جایگزین 
به ماهیچه ها و اندام هاي بدن برساند در تناقض 

است.
تاکنون  دانشمندان  که  است  معني  آن  به  این 
در  اورست  کوه  بیس کمپ  در  مي کردند  فکر 
نپال، جایي که اتمسفر تنها ۵۳ درصد از اکسیژن 
موجود در هوا را نسبت به ارتفاع سطح دریا دارد، 
خوني  قرمز  گلبول هاي  تولید  تدریج  به  انسان 

بدن  به  اکسیژن رساني  تا  مي کند  آغاز  را  جدید 
سریعتر شود.

به گفته رابرت راچ از دانشگاه کلرادو، این تفکر 
براي ۵۰ سال در میان دانشمندان رواج داشت، 
اما شاید درمورد افرادي که در ارتفاعات زندگي 
کوهنورد  که  افــرادي  نه  کند،  صدق  مي کنند 
هستند و براي مدتي در ارتفاعات سکونت دارند. 
و از آنجایي که بدن در هر ثانیه دو میلیون گلبول 
این  کردن  جایگزین  مي کند،  تولید  جدید  قرمز 
چند  به  کوهنوردان  بدن  در  گلبول ها  از  حجم 
هفته زمان نیاز دارد، پس چگونه کوهنوردان در 

ارتفاعات زنده باقي مي مانند؟
یافته هاي جدید نشان مي دهند حتي افراد عادي 
نیز در کمتر از چند روز مي توانند خود را با شرایط 
جدید وفق دهند. براي بررسي این رویداد محققان 
آزمایشي ایجاد کردند تا در آن به بررسي تغییرات 
بیولوژیکي بنیادیني بپردازند که با افزایش ارتفاع 

در بدن انسان رخ مي دهد.
در این آزمایش ۲۱ انسان سالم، ۱۲ مرد و ۹ زن 
کوه  قله  نزدیکي  در  کمپي  به  ساله   ۲۳ تا   ۱۹

ارتفاعي  که  شدند  فرستاده  بولیوي  در  چاکالتایا 
برابر ۵۲6۰ متر دارد.

پیش از آغاز صعود، خون این افراد مورد آزمایش 
در  توقف  چندین  در  همچنین  و  گرفت  قرار 
و  شدند  تکرار  آزمایش ها  این  نیز  صعود  مسیر 
پس از رسیدن به مقصد و پایین آمدن تا ارتفاع 
نیز  روزه  هفت  دوره اي  طول  در  متري   ۱۵۲۵

آزمایش هاي خون تکرار شدند.
به  باري دیگر  افراد  استراحت  از یک هفته  پس 
داوطلبان  شدند.  فرستاده  کیلومتري   ۳.۲ ارتفاع 
بسیار  آنها  براي  دوم  صعود  که  کردند  اعالم 
راحت تر از صعود اول بوده است. این به آن معني 
است که نه تنها کوهنوردان در اولین صعود خود را 
با شرایط تطبیق داده اند، بلکه توانسته اند تغییراتي 
به  بازگشت  از  پس  را  داده  رخ  بدنشان  در  که 

بخش کم ارتفاع تر حفظ کنند.
را  خوني  آزمایش هاي  نتایج  محققان  که  زماني 
خون  قرمز  گلبول هاي  دریافتند  کردند  بررسي 
عرض  در  و  سرعت  با  بلکه  نشده اند،  جایگزن 
دانشمندان  شده آند.  تغییر  دچار  ساعت  چند 

همچنین دریافتند تعداد زیادي از تغییرات مرتبط 
با توانایي انتقال و رساندن اکسیژن به ماهیچه ها 
انتظار  از حد  اندام هاي حیاتي بسیار پیچیده تر  و 

آنها بوده است.
فضاي  از  خارج  در  که  است  مدرکي  اولین  این 
در  خوني  سلول هاي  تغییرات  از  آزمایشگاهي 
واکنش به محیط هاي مرتفع به دست آمده است 
طول عمر  که  آنجایي  از  مي گویند  محققان  و 
مي رود  انتظار  است،  روز   ۱۲۰ قرمز  گلبول هاي 
باقي  سلول ها  این  عمر  طول  در  تغییرات  این 

بمانند.
درمــان  به  مي تواند  مطالعات  ایــن  نتیجه 
همراه  شدید  خونریزي هاي  با  که  جراحت هایي 
هستند، کمک کند. زیرا در این شرایط نیز بدن 
دچار کمبود اکسیژن مي شود و یافتن راهي براي 
افزایش سطح اکسیژن خون و افزایش گنجایش 
شرایط  در  مي تواند  خون  توسط  اکسیژن  حمل 
از  بسیاري  جان  و  باشد  حیاتي  بیسار  اضطراري 

انسان ها را از مرگ نجات دهد.

دو هفته اقامت در کوه، خون بدن را برای ماه ها تغییر می دهد
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فارسی زبانان استرالیا 

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA

ART & DESIGN SERVICES

VIC

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

e. info@shiraziartgallery.com.au

By Appointment

AUTOMOTIVE

CAR DEALERS

NSW

25 Elizabeth Street
 WETHERILL PARK

Telephone: 02 9756 1300

Tyre Land
MECHANICAL REPAIRS

NSW

North Parramatta

سام سالمی مشاور فارسي زبان 
براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

WEST END MAZDA
No.1 Mazda Dealer in Australia

 590 Church Street North Parramatta
PH: 1300567397

CAR RENTAL

WA

 Elite Charter
Services

Elite Charter ServicesElite Charter Services

PERTHPERTH

 0404777467 0404777467

کرایه ماشینهای لوکس درپرت

DRIVING SCHOOL

NSW

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

0424 328 659
Hornsby - Northshore

northshoredrivinglessons.com.au

FOOD IMPORTERS
NSW
PTY LTD

FOOD IMPORTS

PH: (02) 9645 6003
تلفن مرکز پخش

FUNERAL DIRECTORS

HAIR & BEAUTY SALONS
NSW

 Shop A, Level 1, 453
Victoria Ave Chatswood

PH: 02 9411 7722

در چتسوود
سالن آرایش و زیبایی میالنو

 MILANO
Hair & Beauty Salon

 

 

North Ryde  9887 2244  |  guardianfunerals.com.au

 

Proudly serving

the local

community for

over 85 years.

NSW

North Ryde
9887 2244

guardianfunerals.com.au

Funerals are  
too important to

   leave to anyone...

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

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

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

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

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

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

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

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

For more than 120 years  WN Bull Funerals have been 
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their families. 

This care extends to the recommendation of prepaid  
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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 پرشین هرالد بیابید 
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آژانس مسافرتی سان تراول 
  T: 02 8249 1832
M: 0403 421 955

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

Tel: 02  8014  9608

لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Email: sam@airtravelservices.com.au

www.airtravelservices.com.au

NSWآژانس مسافرتی ای تی اس 
با تصدی آقای ملکی

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

www.airtravelservices.com.au

NSW

201 Northumberland Street Liverpool NSW

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

www.ictt.com.au

آژانس مسافرتی اینترنشنال تور اند تراول 

NSW

شعبه بولکهام هیلز
5A Old Northern Rd. Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St. North Parramatta
Ph: 02 9683 1916

شعبه نورت پاراماتا

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

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

Ph: 02 9686 8885

اخبار 
ورزشی

هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران 
پرسپولیس صدرنشین شد

در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران پرسپولیس 
تراکتورسازی  تساوی  و  نفت  مقابل  پیروزی  با 
مقابل سایپا با ١٨ امتیاز به تنهایی به صدر رفت.

استقالل با دومین پیروزی پیاپی به میانه جدول 
صعود کرد اما شکست سپاهان در داربی اصفهان 
یکبار دیگر این تیم را وارد بحران کرد تا عبداهلل 
نویدکیا  محرم  ناگهانی  خداحافظی  با  ویسی 

نگرانی هایش دوچندان شود.
پرسپولیس ٣ - نفت ٠

پرسپولیس در دیداری تماشایی نفت را شکست 
و  نظم  پرسپولیس  قوت  نقطه  مهمترین  داد. 
انضباط تیمی آنان است. به رغم درخشش رامین 
رضاییان در تیم ملی برانکو ایوانکوویچ همچنان 
ترکیب تیمی خود را حفظ کرده و حسین ماهینی 

بازیکن مورد اعتماد او در سمت راست است.
مربی  داد  نشان  گیری  موضع  این  با  برانکو 
مستقلی است که نسبت به سالهای گذشته کامال 
با تجربه تر و شجاع تر شده است. با نتایج خوب 
آرایش  برانکو  گذشته،  دیدارهای  در  پرسپولیس 
همان  با  دارد  سعی  و  نداده  تغییر  را  خود  تیمی 

استرتژی موفق لیگ را دنبال کند.
صرف نظر از بازی خوب خط دفاعی پرسپولیس 
بنفس  اعتماد  با  که  انصاری  محمد  خصوصا 
اصلی  عوامل  از  یکی  خود  خاص  آرامــش  و 
بازی  نوع  به  باید  است  پرسپولیس  موفقیتهای 

وحید امیری اشاره کرد.
در سیستم ٢-٤-٤ لوزی برانکو در زمانهایی که 
تیمهای مقابل با پنج بازیکن با کیفیت در میانه 
میدان بازی می کنند پرسپولیس تعادل خود را از 
دست می دهد در این صورت امیری که در کنار 
مهدی طارمی بعنوان مهاجم دوم بازی می کند 
وظیفه دارد به خط میانی اضافه شود تا تعادل در 
نه  این دیدار  امیری در  برقرار شود.  مرکز زمین 
نفت  که  دوم  نیمه  در  بلکه  حمله  زمان  در  تنها 
را  پرسپولیس   ١-٣-٢-٤ سیستم  در  تاحدودی 
تحت فشار قرار داده بود با دوندگی بی امان خود 
امیری در گل  نقش  بود.  میدان  بازیکن  بهترین 

مهدی طارمی واقعا دیدنی بود.
حرکت به فضای جلو خط دفاعی نفت وپاس بی 
نقص او طارمی را در شرایط تک به تک قرار دارد 

تا پرسپولیس با دو گل پیش بیافتد.
تحت  که  است  بازیکنانی  کامل  نمونه  امیری 
هرشرایطی تنها به موفقیت تیم فکر می کند وبی 

تاکتیکی کی روش  تفکرات  در  نیست که  دلیل 
نیز جایگاه ثابتی دارد.

سیاجامگان ٠ - استقالل تهران ٢
به  خانه  از  خارج  بازی  در  سرانجام  استقالل 
پیروزی رسید. سیاجامگان در هفته های گذشته 
کاظمی  فرهاد  و  داشــت  فراوانی  مشکالت 
در  چندروزی  دلیل  همین  نیزبه  آنان  سرمربی 

تمرینات حضورنداشت.
دارد  کیفیتی  با  و  باتجربه  بازیکنان  سیاجامگان 
در  تیم  این  تا  شده  موجب  مالی  مشکالت  اما 

تعطیالت تمرینات خوبی نداشته باشد.
فرهاد کاظمی به خوبی می دانست استقالل در 
به همین دلیل  از کناره ها ضعف دارد و  ارسال 
تحت  را  استقالل  طریق  این  از  کرد  می  سعی 
فشار قرار دهد اما غیبت رضا درویشی در ابتدای 
این  در  سیاجامگان  تا  بود  شده  موجب  بازی 

تاکتیک موفق نباشد.
بهتر  سیاجامگان  درویشی،  شدن  اضافه  از  پس 

شد و در حمالت نیز خطرناکتر بود.
استقالل با جذب لًیوناردو پادووانی به مرکز خط 
دفاعی تا حدود زیادی مشکالت خط دفاعی خود 

را برطرف کرد.
پادووانی صرف نظر از اینکه با قدرت سرزنی اش 
ضعف خط دفاعی استقالل را در ارسالها پوشش 
فراوانش  تجربه  و  رهبری  قدرت  با  داد  می 
رابسون جانواریو زوج دفاعی و هم میهن برزیلی 

خود را بخوبی هدایت می کرد.
گذشته  دیدار  دو  در  پیروزی  رغم  به  استقالل 
هنوز به تکامل نرسیده است. مهمترین موضوع 
در استقالل نبود استراتژی مناسب در استفاده از 

توانایی های فنی بازیکنانش است.
به عنوان مثال در این بازی کاوه رضایی نشان 
داد هرزمان فضای مناسب در اختیارش باشد با 
سرعت وتکنیک خوب خود هر خط دفاعی را به 

دردسر می اندازد.
جانبه  همه  هجوم  و  پایانی  دقیقه  بیست  در 
حضور  با  و  ضدحمالت  در  استقالل  سیاجامگاه 
تاکتیکی  داد،  نشان می  بسیار خطرناک  رضایی 
آینده مورد توجه کادر  بازیهای  که می تواند در 
فنی استقالل قرار بگیرد. حفظ توپ و بازیسازی 
از خط دفاعی و استفاده از پاسهای بلند در پشت 
خط دفاعی حریفان تاکتیکی بسیار ساده وابتدایی 

است که می توان با آن از کاوه رضایی به بهترین 
شکل بازی گرفت.

برنامه  استقالل  حیدری  خسرو  مصدومیت  با 
ضربه  و  نداشت  گل  به  رسیدن  برای  خاصی 
گلزنی  ضعف  حــدودی  تا  رضایی  استثنایی 

استقالل را جبران کرد.

سایر نتایج
پیکان ٣ - صنعت نفت آبادان ٢

فوالد ٢ - صبا ٠
ماشین سازی ١ - استقالل خوزستان ٣

سایپا ٠ - تراکتورسازی ٠
ذوب آهن ٢ - سپاهان ٠

گسترش فوالد - پدیده
خارج ازمستطیل سبز

موضوعی  مهمترین  لیگ  دوباره  شروع  از  پس 
که تا حدود زیادی به دلیل تعطیالت و هیاهوی 
رنگ  کم  ایران  فوتبال  ملی  تیم  های  پیروزی 
است.  سپاهان  باشگاه  در  مدیریتی  تغییرات  شد 
سپاهان که از پرافتخارترین تیمهای تاریخ فوتبال 
ایران است در چند سال گذشته شرایط مناسبی 

ندارد.
تغییرات زیاد در کادر مدیریتی و نیمکت این تیم 
کامال  تیمی  به  سپاهان  تا  شده  موجب  بزرگ 

معمولی تبدیل شود.
با  که  تاج  مهدی  و  ساکت  محمدرضا  از  پس 
اصفهان  و  ایران  فوتبال  از  خود  خوب  شناخت 
سپاهان را به یکی از قطبهای برتر فوتبال ایران 
تبدیل کردند دیگر مدیران این باشگاه پرطرفدار 

موفقیت چندانی نداشته اند.
از  یکی  مدیریتی  اختالفات  رسد  می  نظر  به 
دالیل اصلی است که موجب شده تا سپاهان از 

شرایط ایده آل خود فاصله بگیرد.
محسن طاهری مدیر عامل جدید سپاهان که در 
کنار این پست ، سرمربی تیم ملی هندبال ایران 

نیز است باید مراقب باشد.
تیم  و خصوصا  برتری  لیگ  باشگاهای  مدیریت 
و  سنگین  مسًیولیتی  سپاهان  همچون  بزرگی 
نیازمند  تخصص  از  نظر  که صرف  است  دشوار 
می  چگونه  طاهری  آقای  حال  است.  تمرکز 
تواند همزمان این دو مسًیولیت دشوار وحساس 
و  مسئوالن  که  است  سوالی  باشد  دار  عهده  را 
مدیران باشگاه سپاهان باید جوابگوی آن باشند.

گرچه مدت هاست نواک جوکوویچ بر صدر جدول 
رده بندی تنیس جهان تکیه زده، اما نکته تازه در 
رافائل  و  فدرر  راجر  نام  شدن  خارج  جدول  این 
نادال از میان چهار نفر نخست، برای اولین بار در 

١٣ سال اخیر بود.
در  گرند اسلم   ٣١ هم  روی  که  تنیس  غول  دو 
چهار  جزو  همواره  از سال ٢٠٠٣  دارند،  کارنامه 
نادال  حاال  اما  بودند  جهان  تنیس  ابتدایی  نفر 

پنجم است و فدرر هفتم.
فدرر و نادال پیش تر هم از رتبه چهارم پایین  تر 
آن ها  هردوی  که  باری  آخرین  اما  بودند  رفته 
جزو چهار نفر اول تنیس نبودند به ژوئن ٢٠٠٣ 
باز می گردد، زمانی که فدرر در رتبه پنجم بود و 
نادال تنیس باز نوجوانی در رتبه ۷۶ جهان. تا آن 
زمان هیچکدام از این دو نفر قهرمان گرند اسلم 

نشده بودند.
شد  اعالم  جهانی  رده بندی  که  بعدی  دفعه  اما 
)اوایل ماه ژوئیه( فدرر هم قهرمان یک گرند اسلم 
)ویمبلدون( شده بود و هم توانسته بود به جمع 
چهار نفر باالی جدول راه پیدا کند. برای نادال 
اما دوسال طول کشید و در سال ٢٠٠۵ بود که 
آغازگر عصر  فرانسه،  اوپن  در  قهرمانی  با  نادال 

“نادال-فدرر” در تنیس جهان شد.
به یکی  را  تنها مسابقه خودشان  نه  نفر  دو  این 
تبدیل  تنیس  تاریخ  بازی های  کالسیک ترین  از 
کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به  بلکه  کردند، 
بهترین مسابقه تاریخ تنیس را نیز برگزار کردند: 
فینال ویمبلدون در سال ٢٠٠٨ که نادال توانست 

با پیروزی ۷-۹ در ست پنجم برنده شود.
که  بود  چیزی  نیز  نفر  دو  این  متفاوت  استیل 
می افزود؛  آن ها  جدال های  جذابیت  بر  همیشه 
قدرتی  ضرباتی  با  چپ دست  نادال  سو  یک  از 
با  راست دست  فدرر  دیگر  سوی  در  و  پیچ دار  و 

استیلی نرم، تهاجمی و البته هوشی فوق العاده.
حاال اما فدرر ٣۵ ساله است و نادال ٣٠ ساله و هر 
دو هم در نبرد برای قهرمانی گرند اسلم ها قافیه 
را به نواک جوکوویچ و اندی ماری باخته اند. فدرر 
هفدهمین گرند اسلم را با قهرمانی ویمبلدون در 
چهاردهمین  نادال  و  آورد  دست  به   ٢٠١٢ سال 
سال  در  فرانسه  اوپن  قهرمانی  با  را  گرند اسلم 
٢٠١٤. به بیان دیگر فدرر پس از ٢۹ سالگی تنها 

یک گرند اسلم برده و نادال هیچی.
برتر  مرد  چهار  از جمع  فدرر  خروج  اصلی  دلیل 
او  که  بود  غریبش  و  عجیب  مصدومیت  تنیس 
را مجبور کرد برای اولین بار در دوران حرفه ایش 
جراحی کند. دلیل جراحی: مصدومیت مچ پا در 
ژانویه گذشته و هنگامی که دختران دوقلو یش را 

حمام می کرد.
اوپن  از  تا  کرد  مجبور  را  فدرر  مصدومیت، 
 ۶۵ رکورد  ترتیب  این  به  و  بکشد  کنار  فرانسه 
رسید.  پایان  به  گرند اسلم ها  در  او  پیاپی  حضور 
او در نیمه نهایی ویمبلدون هم به میلوش رائونیچ 
باخت و هم زانویش مصدوم شد تا این بار مجبور 

به کناره گیری از تمامی مسابقات تا پایان فصل 
)از جمله اوپن آمریکا و المپیک ریو( شود.

مصدومیت گرچه نادال را مجبور به کناره گیری 
نکرده اما اعتماد به نفس او را نابود کرده. مشکلی 
که بیش از هر چیز می توان در فورهند های نادال 
دید. ضرباتی که قابل مقایسه با آن “فورهند های 
ویرانگر” پیشین نیست.   بسیاری از کارشناسان 
عقیده دارند فینال ویمبلدون ٢٠٠٨ بین فدرر و 

نادال بهترین مسابقه تاریخ تنیس است
با این که نادال ابتدای فصل جاری در دور اول 
اوپن استرالیا حذف شد، اما وقتی پایش را روی 
عالقه اش(  مورد  )زمین های  ُرسی  زمین های 
و مونت کارلو  بارسلونا  در  و  اوج گرفت  گذاشت، 
زمانی  درست  اما  شد.  قهرمان  آوریل(  ماه  )در 
اوپن  در  او  قهرمانی  منتظر دهمین  بسیاری  که 
دلیل  به  رقابت ها  هفته  اولین  در  بودند،  فرانسه 

مصدومیت مچ دست چپ، کنار کشید.
هفته گذشته هم نادال در اوپن چین به گریگور 
دیمیتروف باخت. تنیس باز بلغار گرچه هر هفت 
بار  این  اما  بود  باخته  نادال  به  را  قبلی  مسابقه 

تنیس باز  ضعیف  سرویس های  از  استفاده  با 
اسپانیایی، انتقام را گرفت.

فدرر  بازگشت  تنیس  هوادارن  برای  خوب  خبر 
در  کرده  اعالم  سوئیسی  ستاره  است.  زمین  به 
ماه  که  مسابقاتی  می کند.  بازی  کاپ  هوپمن 
و  می شود  برگزار  استرالیا  پرث  شهر  در  ژانویه 

دستگرمی اوپن استرالیا به شمار می رود.
او به وبسایت اوپن استرالیا گفت: “نمی توان برای 
کنم.  صبر  استرالیا  اوپن  و  ملبورن  به  بازگشت 
و  برسم  آمادگی  به  تا  کرده ام  کار  خیلی سخت 
سالم و فوق العاده قوی اول در پرث و بعد در اوپن 

استرالیا بازی کنم.”
شده  استرالیا  اوپن  قهرمان  بار  چهار  که  فدرر 
گفت: “افراد تیمم به من گفته اند که طبق برنامه 
پیش رفته ایم و خودم هم فوق العاده مشتاقم که 
دوباره مسابقه دهم. انگیزه و عشقم به این ورزش 
انتظار  در  بی صبرانه  و  است  سابق  مثل  درست 

دیدن طرفداران استرالیایی ام هستم.”
باخت  از  پس  هم  نادال  که  است  حالی  در  این 
و  انرژی  تمام  بعد  به  از حاال  که  پکن گفت  در 
تمرکزش را روی حضور مقتدرانه در سال آینده 

می گذارد.
می گوید  که  دارد  وجود  ورزش  در  ضرب المثلی 
مثل  بار  یک  می میرند،  دوبار  ورزش  ستاره های 
بازنشست  که  زمانی  یکبار  و  انسان ها  همه 
بدنی، مصدومیت هایی  توانایی  می شوند. کاهش 
که به زودی قبل خوب نمی شوند و باختن مقابل 
نزدیک  نشانه های  از  نشان تر  و  نام  کم  حریفان 
بزرگ  ستاره های  هستند.  پایان  خط  به  شدن 
هم باید روزی بازنشست شوند اما بعید است که 
کسی هوادار تنیس باشد و از شنیدن خبر این که 
می تواند برای یکی دو سال دیگر از بازی فدرر و 

نادال لذت ببرد، خوشحال نشود.

نادال- فدرر، پایانی که هیچ کس دوست ندارد

آنتونی جاشوا، قهرمان دسته سنگین وزن جهان 
و دارنده کمربند آی بی اف، و والدیمیر کلیچکو، 
قهرمان اوکراینی سابق این دسته، توافق کرده اند 

تا با یکدیگر ربرو شوند.
به گفته ادی هرن، از ترتیب دهندگان مسابقات 

بوکس، انتظار می رود که بیانیه ای در همین باره 
در چند روز آینده منتشر شود.

سالن  در  است  ممکن  دیدار  این  او  گفته  به 
٢١٠٠٠ نفری، منچستر صورت پذیرد.

الیو  فایو  رادیو  با  مصاحبه ای  در  هرن  آقای 
انجام  دو  این  بین  توافق  گفت:  بی بی سی 
صورت  توافق  مالی  ترتیبات  سر  بر  است.  شده 
با رسانه های پخش کننده  گرفته است. مشکلی 
شده  حل  که  داشت  وجود  )مسابقه(  آمریکایی 

است.
که  شد  میسر  آن  از  پس  بوکسور  دو  این  دیدار 
نهاد نظارت بر بوکس بریتانیا )فدراسیون بوکس 
بریتانیا( روز پنجشنبه )١٣ اکتبر ٢٢ مهر( مجوز 

وزن  سنگین  دسته  قهرمان  فیوری،  تایسون 
جهان، را تعلیق کرد. مقامات این نهاد گفتند که 
این اقدام را تا زمان تحقیقات بیشتر درخصوص 
دیگر  همچنین  و  دوپینگ  به  مربوط  مسایل 
مسایل پزشکی مربوط به فیوری، انجام داده اند. 
اتهام  با  میالدی  سالجاری  ژوئن  ماه  در  فیوری 

دوپینگ مواجه شد.
روز قبل از این تصمیم فدراسیون بوکس بریتانیا، 
به  قادر  پزشکی  دالیل  به  کرد  اعالم  فیوری 
دفاع از کمربند قهرمانیش نیست و آنها را ترک 
حرفه ایش  مبارزه   ٢۵ در  که  فیوری  می  کند. 
شکست ناپذیر باقی مانده از نوامبر ٢٠١۵ به بعد 
مسابقه نداده است. او در آن تاریخ توانست پس 

را  کلیچکو  والدیمیر  اولین شکست  سال   ١١ از 
بی  دبلیو   بزند صاحب سه کمربند قهرمانی  رقم 

 او، دبلیو بی اِی و آی بی اف شود.
سازمان  بوکسور  جای  به  اینکه  از  پس  فیوری 
آی بی اف گفت می خواهد در مسابقه ای تکراری 
با کلیچکو مبارزه کند قهرمانی این سازمان را از 
دیگر  جاشوا  آنتونی  حاضر  حال  در  و  داد  دست 

بوکسور بریتانیایی صاحب این عنوان است.
در  آمریکایی  مارتین  چارلز  با  پیروزی  با  جاشوا 
ماه آوریل موفق به کسب کمربند قهرمانی دسته 

سنگین وزن ای بی اف شد.
کلیچکو  با  را  اش  مسابقه  بار  دو  سپس  فیوری 

لغو کرد.

جاشوا و کلیچکو موافقت کرده اند به مصاف هم بروند

شجاع خلیل زاده در گفت وگو با خبرنگار ورزشی 
محرم  خداحافظی  مورد  در  فارس،  خبرگزاری 
نویدکیا از سپاهان اظهار داشت: نویدکیا شناسنامه 
و افتخار باشگاه سپاهان است و خوشحالم که ٣ 
سال لذت بخش را در کنار پرافتخارترین کاپیتان 
یک  عنوان  به  کردم.  بازی  ایران  فوتبالیست  و 
لحاظ  از  چه  و  فنی  لحاظ  از  چه  فوتبالیست 
محرم  از  را  زیادی  چیزهای  رفتاری  و  اخالقی 
نویدکیا یاد گرفتم و به شخصه از خداحافظی اش 
دوست  هیچ وجه  به  افزود:  وی  شدم.  ناراحت 
شکلی  به  و  شرایطی  چنین  در  محرم  نداشتم 
زیبا  و چقدر  کند  از سپاهان خداحافظی  غریبانه 
در  سپاهان  داشتنی  دوست  کاپیتان  اگر  می شد 
یک جشن باشکوه و با حضور حداکثری هواداران 
خداحافظی  محبوبش  تیم  از  سپاهان  پرشور 
بدون  نویدکیا  محرم  گفت:  خلیل زاده  می کرد. 
شک نماد باشگاه سپاه است و از هر لحاظی که 
فکر کنید چه شخصیتی و چه فنی و اخالقی او 
از  امیدوارم حاال هم که  را بسیار دوست دارم و 
فوتبال خداحافظی کرده در کنار ما بماند و مثل 

همیشه عامل روحیه بخشی به بازیکنان باشد.
از  اینکه  با  شخصه  به  گفت:  سپاهان  مدافع 
او  که  خوشحالم  اما  ناراحتم  محرم  خداحافظی 
به عنوان یک بزرگتر کنارمان هست و امیدوارم 

همچنان در کنارمان بماند. وی که بعد از دربی 
اهالی  از  برخی  انتقاد  مورد  روزها  این  اصفهان 
فوتبال اصفهان قرار گرفته است در این خصوص 
خوبی  به  می فهمند  را  فوتبال  که  آنهایی  گفت: 
هم شرایط را درک می کنند. شنیده ام که عده ای 
گفتند پاس رو به عقب من به دروازه بان محکم 
می دادم  را  پاس  آن  شرایط  آن  در  نباید  و  بود 
از آن فاصله  اواًل که  باید بگویم  که در واکنش 
باشد  آرام داد و کسی که فوتبالی  نمی شد پاس 
این مسائل را می فهمد ضمن اینکه در آن شرایط 
به  عقب  به  رو  پاس  این  دادن  مسابقه  فشار  و 

هیچ وجه کار غیر فنی نبود.
خلیل زاده ادامه داد: با همه تفاسیر نمی دانم چرا 
امسال هر طور که بازی می کنم و حتی اگر توپ 
از اوت هم درون دروازه  خودمان برود نشانه ها به 
سمت من است و نمی دانم جریان چیست که این 

اتفاقات می افتد.
اولیویرا  لی  اتفاقًا  گفت:  سپاهان  مدافع 
دروازه بان مان بازی با پای خوبی دارد و همیشه 
گلر  از  زمین  در  بازی  و  کرده  اعتماد  او  به  ما 
سپاهان شروع می شود. من هم پاس خوبی دادم 
اما متأسفانه توپ از زیر پای لی  سر خورد و به 
داخل دروازه رفت و جالب اینکه گزارشگر بازی 
نیز می گوید خلیل زاده اشتباه کرد اما من اشتباهی 

نکردم و اگر توپ مستقیم به گل می رفت حق با 
او بود.

وی تأکید کرد: رابطه خوبی با هواداران سپاهان 
دارم اما اینروزها عده ای می خواهند جو را علیه 
درست  جوی  اصفهان  در  روزها  این  کنند.  من 
شده تا من را خراب کنند نمی دانم چه مشکلی به 
وجود آمده که چنین اقداماتی را انجام می دهند 
با سپاهان  اگر دلم  را علیه من کنند. من  تا جو 
نبود و نمی خواستم با این تیم باشم به هیچ وجه 
زیر بار تمدید قرارداد تا پایان فصل نمی رفتم و 
حاال مانده ام که چرا این اقدامات علیه من صورت 
با اشاره به تحریک برخی ها  می گیرد. خلیل زاده 
گفت:  سپاهان  فنی  کادر  نزد  او  از  انتقاد  برای 
از  اینچنین  که  کرده ام  را  اشتباه  کدام  من  آخر 
اگر  باز هم می گویم  کادر فنی سؤال می پرسند. 
کسی فوتبالی باشد و شرایط بازی را درک کند 
به خوبی همه چیز را می فهمد و من حتی در این 
مسابقه بازی خوبی ارائه داده ام و به هیچ وجه این 
اشتباهاتی که به من نسبت بدهند را قبول ندارم.

مدافع سپاهان تصریح کرد:  در بازی با ذوب آهن 
ایجاب  لحظه  آن  بازی،  سخت  شرایط  در  و 
عقب  به  رو  پاس  دروازه بان مان  به  که  می کرد 
بدهم و اتفاقًا پاس ساده ای هم دادم. با این حال 
از بدشانسی این توپ از زیر پای او سر خورد و 

نتوانست آن را جمع کند اما این دلیلی نمی شود 
من  که  چرا  بگیرند  ایراد  من  پاس  نحوه  به  که 

پاس بدی ندادم.
وی در مورد نتایج ضعیف هفته های اخیر سپاهان 
ناراحت  دارند  سپاهان حق  هواداران  کرد:   تأکید 
را  تیم شان  قهرمانی  همیشه  آنها  چون  باشند 
و  تغییر کرده  واقع شرایط  به  امسال  اما  دیده اند 
عالوه بر کادر فنی ٨٠ تا ۹٠ درصد شاکله تیم 

نیز عوض شده است.
ویسی  عبداهلل  دیگر  سوی  از  افزود:  خلیل زاده 
او  از  انتظارات  و  آمده  برتر  لیگ  تیم قهرمان  از 
چون  که  است  این  قضیه  منطق  اما  است  باال 
شاکله  و  گرفته  شکل  تیم  در  خوبی  جوانگرایی 
نیاز  سپاهان  و  است  شده  رو  و  زیر  تیم  اصلی 
که  برگردد  اوجش  روزهای  به  تا  دارد  زمان  به 
اتفاق  بچه ها  به کمک  روند خوب  این  امیدوارم 

بیفتد.
می دهم  حق  هواداران  به  گفت:  پایان  در  وی 
چون آنها انتظارت زیادی از سپاهان دارند چون 
مدعیان  بین  در  این سال ها  در  سپاهان همیشه 
و  نیست  دیر  هم  هنوز  اما  داشته  قرار  قهرمانی 
ان شاءاهلل با درایت کادر فنی و تالش بازیکنان به 
سپاهان  چون  باز می گردیم،  دوباره  اوج  روزهای 

همیشه سپاهان است.

خلیل زاده: دوباره به روزهای اوج بر می گردیم

اپلیکیشنinjob را هم اکنون به رایگان دانلود کنید
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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

غرب  در  هــرات  والیتی  ــورای  ش عضو  یک 
افغانستان و ۴ تن دیگر به دلیل دست داشتن در 
آدم ربایی توسط محکمه هرات به اعدام محکوم 

شدند.
محکمه هرات دو متهم دیگر را نیز به ۱۰ سال و 

یکسال زندان محکوم کرد.
حاجی عسکر انوری، عضو شورای والیتی هرات 
توسط  قبال  ایماق  شاه  محمد  ربودن  اتهام  به 

پلیس هرات بازداشت و امروز محاکمه شد.
آقای ایماق چندی قبل ربوده و ربایندگان پس از 
اخذ مبلغ دو میلیون افغانی )حدود ۳۰ هزار دالر( 

از بستگانش او را به قتل رساند.
افغانستان هفت نفر را به اتهام  نیروهای امنیتی 

این آدم ربایی دستگیر کرده بودند.
امروز دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی 
محکمه شهری هرات محکمه علنی متهمان را با 

حضور مردم، دادستانها و خبرنگاران برگزار کرد.
شهری  محکمه  رئیس  ابراهیمی،  شعیب  محمد 
و  نیست  نهایی  محکمه  حکم  که  گفت  هرات 
دادخواهی  حق  طرفین  قناعت،  عدم  صورت  در 

)استیناف طلبی( را دارند.
موجب  هرات  در  اخیر  سال  چند  در  آدم ربایی 
بسیاری  ــوارد  م در  و  شده  بسیاری  نگرانی 
را  و سرمایه  اعتراضات گسترده صاحبان صنایع 

از  دقیقی  آمار  است.  داشته  پی  در  این شهر  در 
دست  در  هرات  در  آدم ربایی  قربانیان  و  موارد 

نیست.
شماری از آنها در جریان آدم ربایی کشته، برخی 
دیگر در بدل پول و عده ای دیگر در در عملیات 

نیروهای امنیتی آزاد شده اند.
شماری از ربوده شدگان هنوز ناپدید هستند.

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

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

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

-S
t.9

42

PH: 9897 7497
Shop 11, No 205

Merrylands Rd. Merrylands

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

فرصت طالیی جهت سرمایه گذاری در ملبورن
سوپرمارکت

 Fresh Fruit Way 
Doveton در منطقه
به فروش میرسد. 

این سوپرمارکت به مساحت 150 متر و 
مجهز به Cool-Room واقع در مرکز 

خرید Doveton با قیمت استثنایی بفروش 
میرسد با توجه به رشد جمعیت در این 
منطقه و نیز افزایش نیازهای مردم این 
فروشگاه در بهتر ین و نزدیک ترین 

موقعیت مکانی جهت دسترسی مردم این 
منطقه فرار دارد.

اگر به دنبال جایی مناسب برای سرمایه 
گزاری هستید این فرصت را از دست 
ندهید. برای کسب اطالعات بیشتر 

با شماره زیر تماس بگیرید
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توجه      توجه     

فرصت طالیی جهت سرمایه 
 گذاری

Doveton درمنطقه   Fresh fruit way سوپرمارکت 

  051 به مساحت به فروش میرسد. این سوپرمارکت

خرید درمرکز واقع  Cool-room  متر و مجهز به 

 Doveton  توجه با میرسد بفروش استثنایی قیمت با

نیازهای افزایش نیز و منطقه این در جمعیت رشد به  

موقعیت ترین نزدیک و بهترین در فروشگاه این مردم  

.دارد قرار منطقه این مردم دسترسی جهت مکانی   

هستید گزاری سرمایه برایی مناسب جایی دنبال به اگر  

بیشتر معلومات برایی ندهید دست از را فرصت این  

بگرید تماس زیر شماره با  

1932513440   
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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

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

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

9126 9489

آگهی استخدام
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 به چند نفر برای کار
Cleaning  تمیزکاری 

بطور نیمه وقت نیازمندیم

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

ما با شما تماس خواهیم گرفت
توجه:ما به زبان فارسی صحبت نمی کنیم
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آموزش رانندگی
در کلیه محلهای 

شرق سیدنی و مرکز شهر
توسط خانم مینو دایمی

آموزگار متخصص و باتجربه 
رانندگی را اصولی و در کمترین 

زمان ممکن بیاموزید
All Eastern Suburbs and City Area

Email: minoo_daemi@yahoo.com.au
www.live2drivedrivingschool.com.au

عضو شورای والیتی هرات به جرم آدم ربایی 
به اعدام محکوم شد

برق  ملی  شرکت  سخنگوی  توحیدی،  وحیداهلل 
افغانستان )برشنا( امروز اعالم کرد که مقام های 
ارشد دولتی، نمایندگان مجلس و همچنین افراد 
دالر  میلیون  یک  از  بیش  کابل  شهر  زورمند 

هزینه برق خود را نپرداخته اند.
این شرکت گفته که صد هزار نفر از این شرکت 
از  نفر   ۷۳ فهرست  اکنون  ولی  هستند،  قرضدار 
مقام های ارشد دولتی، نمایندگان مجلس و افراد 
به  آنان  بدهی  داده شده که  رسانه ها  به  زورمند 

بیش از یک میلیون دالر می رسد.
براساس فهرست منتشر شده توسط برشنا، ژنرال 
عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری 
 ۵۱۲ )حدود  افغانی  میلیون   ۳۴ بیش  افغانستان 
هزار دالر(، تلویزیون نورین بیش از سه میلیون 

کریم  و محمد  دالر(  هزار  از ۵۲  بیش   ( افغانی 
خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان 
بیش از ۵ میلیون افغانی ) بیش از ۷۸ هزار دالر( 

به شرکت برشنا بدهکارند.
نمایندگان،  مجلس  اعضای  از  شماری  نام های 
جهادی،  رهبران  فرزندان  ارشد،  سیاستمداران 
مقدار  با  یکجا  دیگران  و  شرکت های خصوصی 

بدهکاری شان مشخصا اعالم شده است.
بدهکاران  افراد  این  که  افزود  توحیدی  آقای 
دایمی شرکت برق افغانستان هستند که به دلیل 
قطع  اجازه  شرکت  فنی  افراد  به  یا  بدهکاری 
برق  قطع  از  بعد  اینکه  یا  نشده  داده  برق شان 

دوباره خودشان برق را وصل کرده اند.
قبل که شرکت  از حدود یک سال  او گفت که 

تاکنون  کرده  اعالم  را  افراد  این  فهرست  برشنا 
حدود ۶۵ درصد از بدهکاران بدیهی های خود را 
پرداخت کرده اند. آقای توحیدی از تمام بدهکاران 
از  کمتر  آنان  بدهکاری  صورتی که  در  خواست 
کابل  برق  شرکت  به  است،  افغانی  هزار   ۱۰۰
مراجعه و بیشتر از آن می توانند برای قسط  بندی 
در پرداخت بدیهی هایش به شرکت برشنا مراجعه 
کنند. او گفت که شرکت ملی برق نام این افراد را 
به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان داده است.

اعالم  افغانستان  برق  شرکت  پیش  سال   ۳
دالر  میلیون   ۳۰ ارزش  به  ساالنه  که  بود  کرده 
آمریکایی برق به طورغیرقانونی توسط مقام های 
افراد زورمند  دولتی، فرماندهان سابق جهادی و 

مصرف می شود.

مقام های ارشد دولتی افغانستان حدود یک میلیون 
دالر پول برق خود را نپرداخته اند

یک فروشگاه مواد غذایی
با یک سال سابقه کار در اوبورن

با تردد مشتری خوب و موقعیت عالی 
به فروش می رسد.

Mobile: 0401 298 159D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

-S
t.9

77
 

آگهی فروش

با صادق تماس بگیرید

پس از آنکه کشورهای افغانستان، هند، بنگالدش 
اتحادیه  نشست  در  که  کردند  اعالم  بوتان  و 
)سارک(  آسیا  جنوب  منطقه ای  همکاری های 
این  برگزاری  نمی کنند  شرکت  پاکستان  در 
نشست به تعویق افتاد. در این مقاله احمد ذکی 
معنوی، تحلیلگر سیاسی به دالیل عدم موفقیت 
سارک پرداخته و با اشاره به مشکالت اساسی و 
بین کشورهای منطقه پیش  رابطه  ساختاری در 
بینی کرده است که چشم انداز روشنی برای این 
سازمان نمی توان در نظر گرفت. نیمی از اعضای 

جنوب  منطقه ای  همکاری های  سازمان  دایمی 
سازمان  این  نشست  نزدهمین  سارک،  یا  آسیا 
دایر  اسالم آباد  در  امسال  نوامبر  در  بود  قرار  که 
شود را تحریم کردند. امتیاز این حرکت سیاسی 
در سطح جهانی به هند، محوری ترین عضو این 
ساختار منطقه ای بر می گردد. حمایت افغانستان، 
بوتان و بنگالدش از موضع هند، نشانی از انزوای 
سیاسی پاکستان در جنوب آسیاست. پرسش های 
اصلی اما این است که بن بست به میان آمده در 
مورد سارک، چه تاثیری بر مناسبات منطقه ای و 
امیدی  هنوز  سارک  آیا  دارد،  سازمان  این  آینده  
برای پیوند زدن گسست های تاریخی و سیاسی 
اگر کلیت   یا خیر؟  در منطقه  جنوب آسیا هست 
روابط کشور های عضو سارک به اندازه  تیره و تار 
نشست ساالنه  راه اندازی یک  که ظرفیت  است 
سرمایه گذاری  ضرورت  پس  نمی تاباند  بر  را 
چیست؟ ــاری  ســاخــت چنین  در  سیاسی 
ناکام مــامــوریــت  ــزرگ،  بـ ــدف  ه ــارک؛  سـ

پیچیده  العاده  فوق  آسیا  جنوب  سیاسی  معضل 
دارد.  استعماری  سیاست های  تاریخ  در  ریشه   و 
رقابت  یکدیگر،  با  ارضی  بر سر دعوی  وسواس 
نیروهای  از  نفوذ سیاسی، حمایت  بر سر ساحت 
نیابتی، تقویت جنبش های جدایی طلب و جنگ 

مشترک  مخرج  خارجی  سیاست  محوری  ـ 
سیاست ورزی در این منطقه است. کلیت سارک و 
دستگاه گرداننده  این سازمان به شمول دبیرخانه 
این  عمر  سه  دهه   در  آن  سیاسی  تشکیالت  و 
سازمان کم ترین اثر مثبتی بر نگاهی استراتژیک 
کوچک ترین  اســت.  داشته  عضو  کشور های 
به  که  است  این  منطقه ای  سازمان  یک  کاربرد 
کمک  منطقه  در  همگرایانه  روایت  یک  ایجاد 
سیاسی  عمیق  شکاف های  که  حالی  در  کند. 
حتی  و  دارد  وجود  سازمان  این  اعضای  میان 
رویارویی  مرز  تا  سازمان  این  اعضا  مواردی  در 
و  هند  میان  کارگیل  جنگ   ( نظامی  عیار  تمام 
هیچ  سارک  رفته اند،  پیش   )۱۹۹۹ در  پاکستان 
راه اندازی گفت وگوهای سازنده و  برای  ابتکاری 
در  است.  نداشته  منطقه ای  همگرایی  از  حمایت 
عضو،  کشور های  میان  سازی  اعتمادی  بحث 
مواد  قاچاق  از  جلوگیری  و  تروریسم  با  مبارزه 
مخدر نیز ماموریت این سازمان ناکام بوده است.

در بستر مناسبات اقتصادی سارک شکست خورده 
پاکستان  مورد  چندین  در  است.  حاشیه ای  و 
و  بازرگانان  روی  بر  را  خود  تجاری  مسیر های 
بسته   منطقه  کشور های  تجاری  شرکت های 
کرده  سرپیچی  تجاری  پیمان های  از  است، 

اموال  جهانی  تجارت  قواعد  برخالف  حتی  و 
بازرگانان را مصادره نموده در حالی که دستگاه 
حوزه   یک  ترویج  ماموریت  که  سارک  سیاسی 
پویای اقتصادی را دارد، هیچ ابتکار عملی نداشته 
اقتصادی  غول  هند  است.  نداشته  زمینه  این  در 
سارک  حوزه   با  تجارت  صد  در   ۷ فقط  منطقه 
اصلی ترین  بی عالقه گی  نشانگر  خود  این  دارد. 
عضو این سازمان به گسترش مناسبات اقتصادی 
بنا بر این مکانیزم  در حوزه  می تواند تلقی شود. 
واقعیت های  به  ربطی  این سازمان هیچ  سیاسی 
عینی حوزه ی جغرافیایی کشور های عضو ندارد.
ســـــایـــــه  هــــنــــد بــــــر ســــــارک

قدرت مندترین عضو  و  بزرگ ترین  مثابه  به  هند 
شکوفایی  بــرای  مثمری  تالش های  ســارک 
است.  داشته  سارک  عضو  کشور های  اقتصادی 
این کشور سرمایه  گذاری هنگفتی در سریالنکا، 
مالدیو، و نپال داشته است. بقای نیپال بستگی به 
اقتصادی و سیاسی دهلی  نیت و حمایت  حسن 
دارد، هر چند نیپال به صورت دوام دار محل نزاع 
میان چین و هند است. گفتنی است که  سیاسی 
مدار  در  مورد حضور  در  نپال  ارجحیت  گه گاهی 
بر  سیاستگران  می شود.  تغییر  دستخوش  هند 
نپال و سریالنکا  با  سر پیمان های سیاسی شان 

بر  پاکستان  نفوذ  از  و  ندارند  فراوانی  اعتماد 
حکومت  آمدن  کار  روی  با  دارند.  گالیه   آن ها 
دهه   اواخر  در  نشید  محمد  و  عبدالقیوم  مامون 
هفتاد میالدی در مالدیو، این کشور گرایش آن 
نداشته  دهلی نو  به  داشته،  توقع  هند  که  چنانی 
رفته  دست  از  بازی  یک  را  آن  هندی ها  است. 
می پندارند، هرچند برای گسترش روابط با مالدیو 
بسته اند. کار  به  زیادی  مالی  و  سیاسی  سرمایه  

برعکس روابط هند با بوتان همیشه صمیمی بوده 
است. همزمان، از رهگذر تاریخی تمامیت حضور 
مدیون  مستقل  کشور  یک  عنوان  به  بنگالدش 
به  آزادی خواهی  جنبش  از  هند  بی دریغ  حمایت 
استقالل  از  است.  الرحمان  رهبری شیخ مجیب 
بنگالدش بدین سو هر از گاهی که شیخ حسینه 
را  بنگالدش  رهبری  زمام  لیگ  عوامی  رهبر 
به  دهلی نو  و  داکار  میان  روابط  بوده،  عهده دار 
صورت پایداری گسترش یافته است. روابط هند 
و افغانستان اما حساسیت بر انگیز ترین مناسبات 
سیاسی حوزه  سارک برای پاکستان است. به جز 
روابط سیاسی  اکثر  طالبان، هند  امارت  دوره   در 
است.  داشته  کابل  با  مستحکمی  اقتصادی  و 
طالبانی  مقاومت ضد  جبهه   از  نو  دهلی  حمایت 
عوامل  از  یکی  مسعود  شاه  احمد  محوریت  به 
افغانستان  بر  طالبان  کامل  تسلط  از  جلوگیری 
تحوالت  از  پس  بود.   ۲۰۰۱ از  پیش  مرحله   در 
یازدهم سپتامبر نیز هند از حامیان عمده  حکومت 
کشور  این  در  دالر  ها  ملیون  و  بوده  افغانستان 
سرمایه گذاری کرده است. تفاوت از منشور تا کار

آسیا،  جنوب  ای  منطقه   همکاری های  سازمان 
رفاه  و  توسعه   برای  بزرگی  اهداف  به  معطوف 
این  بر  است.  شده  گذاشته   بنیان  منطقه  در 
عضو  کشورهای  سازمان،  این  منشور  اساس 
 بایست برای تقویت فضای همگرایی منطقه ای، 
مناسبات  تقویت  و  سیاسی  همکاری  گسترش 

در  سیاست  عمومی  فضای  کنند.  کار  اقتصادی 
رسیدن  برای  را  فرصتی  چنین  سارک  حوزه ی 
تنش های  نمی تاباند.  بر  نیک  آرزوهای  این  به 
مجالی  پاکستان  و  هند  میان  سیاسی  ریشه دار 
برای ایجاد گفتمان همگرایی منطقه ای نمی دهد.

در صورتی که اعضای این سازمان برای تعریف 
دوباره  نقش این سازمان و تعیین نقشه راه برای 
های  گفت وگوی  سری  یک  سازمان  این  آینده  
آینده  به  امیدی  نیندازند،  راه  سازنده  و  جدی 
با  آسیا  جنوب  بگیرد.  شکل  نمی تواند  سارک 
داشتن دو قدرت هسته  ای، منازعات حل نشده، 

عضو  کشورهای  همه   در  گسترش  به  رو  فقر 
حمایت  رفاه،  و  سواد  پایین  سطح  هند،  جز  به 
گسترش  و  تروریسم  از  سیاسی  ساختار های 
ناکام،  دولت های  موجودیت  گرایی،  ــراط  اف
جدایی  جنبش های  مخدر،  مواد  قاچاق  و  تولید 
ترین  ملتهب  از  یکی  شورش گری  و  طلب، 
کنونی  کار  و  ساز  با  سارک  دنیاست.  مناطق 
دیپلماسی  بر دوش دستگاه های  اضافی  بار  یک 
محاسبات  منظر  از  و  است  عضو  کشور های 
دارد. را  مفهوم  یک  نبودش  و  بودن  سیاسی 

سارک، شکست همگرایی منطقه ای در جنوب آسیا

ادامه در صفحه ۱۱
می  حرکت  آهن  راه  مسیر  در  ما  گوید:  می  او 
و  بودیم  مراقب  نبیند.  را  ما  پلیس  تا  کردیم 

خودمان را مخفی می کردیم.
نوک  شده  آشنا  آنها  با  که  کودکانی  از  بعضی 
انگشتان خود را می سوزاندند و گاه حتی انگشت 
تا در صورت دستگیری  خود را قطع می کردند 
کشورشان  به  را  آنها  نتوانند  و  نشوند  شناسایی 

بازگردانند.
باالخره گل  ولی خود را به بندر کاله در فرانسه 
رساند و بارها تالش کرد تا از مرز عبور کرده و 
او  با  روز شانس  برساند. یک  بریتانیا  به  را  خود 
یاری کرد و با مخفی کردن خود داخل کامیونی 

که بارش موز بود توانست وارد بریتانیا شود.
پنج سال طول کشید تا باالخره تقاضای پناهندگی 
کرد  را شروع  مدرسه  او  پذیرفته شود.  ولی  گل 
مورد  در  گذشته  و سال  رفت  دانشگاه  به  بعد  و 
سفرش کتابی نوشت با عنوان آسمان بی نور. اما 
در ازای هر یک از کودکانی که باالخره به مقصد 
می رسند هزاران کودک دیگر هیچگاه به نتیجه 
نمی رسند. مثل گل ولی آنها احساس می کنند 
پناهجو  از ورود به سیستم پذیرش  مفقود شدن 

در کشورهای اروپایی امن تر است.
کارشناس  عنوان  به  پیش  چندی  اسمیت  کیارا 
در خصوص  بریتانیا  از جلسات مجلس  یکی  در 
در  همراه  ــدون  ب مهاجر  کودکان  وضعیت 
در  او  داد.  شهادت  اروپا  اتحادیه  کشورهای 
دانشگاه ملی ایرلند در رشته حقوق تدریس می 
و  پناهجویان  پذیرش  گوید سیستم  او می  کند. 
متقاضیان پناهندگی قوانینی در زمینه حفاظت از 
و  رعایت  قوانین همیشه  این  ولی  دارد  کودکان 

اجرا نمی شود.
در کشورهای اصلی ورود پناهجویان مثل یونان 

مستقر  اروپایی  نهادهای  از  تعدادی  ایتالیا،  و 
پذیرش  و  شناسایی  آنها  وظیفه  که  هستند 
در  نهادها  این  ولی  است  پناهجویی  متقاضیان 

عمل به مراکزی شبیه بازداشتگاه بدل شده اند.
وقتی کودکان خردسال بدون همراه را در چنین 
اردوگاه هایی به حال خود رها می کنند آنها تا ابد 

این شرایط را تحمل نخواهند کرد.
یونان و ایتالیا تنها کشورهایی نیستند که در آنها 
کودکان برای ورود به سیستم پذیرش پناهجویان 

با مشکالت جدی روبرو می شوند.
دهد  می  نشان  شواهد  گوید  می  اسمیت  کیارا 
شرایطی  عمدا  اروپایی  کشورهای  از  برخی  که 
تقاضای  از  کودکان  این  که  کنند  می  فراهم 
پناهندگی منصرف شده و در نتیجه به کشورهای 
دیگر بروند. بسیاری از کشورها در مسیر حرکت 
پناهجویان و مهاجران به سمت شمال اروپا روش 
تشویق پناهجویان به ادامه سفر را در پیش گرفته 
و در عمل چشم خود را به روی کودکان تنهایی 
که وارد کشور می شوند می بندند. آنها را ثبت 
را  تا سفر  کنند  را تشویق می  آنها  و  کنند  نمی 

ادامه داده و به کشورهای دیگر بروند.
ادامه می دهند چون مثل  به سفر  این کودکان 
اعضای  به  پیوستن  دنبال  به  آنها  اکثر  ولی  گل 
خانواده خود هستند. و در این زمینه نیز کاستی 

های فراوانی وجود دارد.
می  نامیده  دوبلین  مقررات  که  ضوابطی  طبق 
ثبت  کشور  یک  در  تنهایی  کودک  وقتی  شود، 
تحقیق  موظفند  مسئول  نهادهای  شود  می  نام 
کنند و ببینند آیا او در کشورهای دیگر اتحادیه 
اروپا کسی را دارد یا نه. در صورتی که اعضای 
خانواده او در کشورهای دیگر باشند کشور میزبان 
به کشور محل سکونت  را  است کودک  موظف 
او در  پناهندگی  تقاضای  تا  بفرستد  خانواده اش 

عمل  در  چیزی  چنین  ولی  شود.  بررسی  آنجا 
اتفاق نمی افتد.

ر حدود یک سال پیش، بعد از انتشار عکس آالن 
کردی، کودک مهاجری که جسدش را امواج به 
ساحل آورده بودند، مردم در سراسر اروپا نسبت 
پناهجو حساسیت  و  به وضعیت کودکان مهاجر 
خانه های  در  را  آنها  مردم  دادند.  نشان  بیشتری 
خود جای دادند، به آنها کمک غذایی می دادند و 
حتی در اردوگاه کاله برای کمک به پناهجویان 

داوطلبانه کار می کردند.
پس از واکنش افکار عمومی دولت های بریتانیا، 
پناهجوی  تعداد  کردند  اعالم  کانادا  و  آلمان 
بیشتری را خواهند پذیرفت و رهبران کشورهای 
پناهجویانی  پذیرش  مسئولیت  پذیرفتند  اروپایی 

را که به ایتالیا و یونان می آیند تقسیم کنند.
وعده  این  از  بسیاری  سال  یک  گذشت  از  پس 
ها زیرپا گذاشته شده است. ولی چندان اعتراض 

عمومی نشده است. چرا؟
بخشی از مسئله به عوامل اقتصادی برمی گردد. 
با تداوم اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در 
سراسر اروپا مردم برای کمک به دیگران انگیزه 
مورد  در  شده  مطرح  ادعاهای  دارند.  کمتری 
ارتباط مهاجران و گروه های تندرو اسالم گرا نیز 
مزید علت شده است. سیاستمداران بدون فشار 
اجرای  و  اقدام  به  چندانی  تمایل  عمومی  افکار 
قوانین موجود در زمینه حفاظت از کودکان نشان 

نمی دهند.
مفقود  مهاجر  کودک  هزار   ۱۰ داستان  بنابراین 
شده از یک ضعف بزرگ تر حکایت دارد: تبعیت 
قوانین  از  مهاجرت  و  مرزبانی  ادارات  نکردن 
و  کودکان  از  حفاظت  زمینه  در  اروپایی  موجود 
بی تفاوتی افکار عمومی اتحادیه اروپا برای فشار 
به سیاستمداران تا به وعده های خود عمل کنند.

چرا ده هزار کودک مهاجر در اروپا گم شده اند؟
هلنا مریمان

 رستوران فارسی در تاپ راید جهت
 تکمیل کادر پرسنلی خود به افراد

ذیل نیازمنداست

 1- آقا جهت ویتر، آشنا به زبان
انگلیسی ترجحاً با سابقه کار

 2- خانم جهت ویترس، آشنا به
زبان انگلیسی ترجیحاً با سابقه کار

 3-آقا جهت خدمات رستوران
و آشپزخانه

4- خانم جهت کمک آشپز
 5- بارمن خانم ویا آقا با تجربه

کاری و داشتن الیسنس
 6- آقا جهت کباب پز
ترجیحاً با سابقه کار

 تلفن تماس 0452581349 ساعت
 تماس همه روزه بجز دوشنبه از

ساعت 10 صبح الی 17 بعداز ظهر

آگهی استخدام

در  زابــل  والــی  سخنگوی  سیال،  اســالم  گل 
یعقوب  که  گفت  بی بی سی  به  افغانستان  جنوب 
شرافت، خبرنگار رادیو تلویزیون ملی افغانستان، 
مهر(  میزان/   ۲۵ یکشنبه   ( گذشته  روز  شام 
است. شده   کشته  ناشناس  مسلح  افراد  توسط 
همچنین کمیته مصونیت خبرنگاران گفته است که 
یعقوب شرافت شام روز گذشته در شهر قالت مرکز 
والیت زابل توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد.

مهاجم  افــراد  که  اســت  افـــزوده  نهاد  ایــن 
ــد. شــده ان فـــرار  ــه  ب مــوفــق  حمله  از  پــس 

همراه  شرافت  آقای  که  گفته اند  عینی  شاهدان 
در  که  بود  رفته  دندان پزشکی  به  خانمش 
داد. جان  و  گرفت  قرار  حمله  هدف  برگشت 
پلیس تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.
از  افــغــان  خــبــرنــگــاران  مصونیت  کمیته 
مسئوالن  خصوص  به  افغانستان  حکومت 

و  شناسایی  در  که  خواسته  ــل  زاب والیتی 
کند. ــدام  اق شرافت  آقــای  قاتلین  محاکمه 

میالدی   ۲۰۱۶ سال  نهاد،  این  اعالم  براساس 
افغانستان  خبرنگاران  برای  سال  خونین ترین 
بوده و آقای شرافت یازدهمین خبرنگار افغانستان 
است که در سال جاری میالدی کشته می شود.

آقای شرافت ۲۲ سال عمر داشت و از دو سال 
بود. آورده  رو  خبرنگاری  به حرفه  تاکنون  پیش 

یعقوب شرافت، خبرنگار رادیو و تلویزیون 
افغانستان، در زابل کشته شد

افغانستان  مقام های محلی والیت فراه در غرب 
اعالم کردند که در حمله هوایی و زمینی نیروهای 
این والیت ۶۵ عضو گروه  افغانستان در  امنیتی 
والی  ننگ،  آصف  محمد  شدند.  کشته  طالبان 
مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  فراه  والیت 
در  افغانستان  ارتش  ظفر   ۲۰۷ سپاه  فرمانده  با 

این عملیات شب  یک نشست خبری گفتند که 
آنان  گفته  به  است.  شده   انجام  میزان/مهر   ۲۶
شورآباد،  برنگتوت،  روستاهای  در  عملیات  این 
رج و نوبهار در شمال مرکز شهر فراه راه اندازی 
شده بود. قاری یوسف احمدی، سخنگوی گروه 
طالبان تلفات افراد این گروه را رد کرده و گفته 

در  خود  از سنگرهای  تاکنون  آنان  نیروهای  که 
اطراف شهر فراه عقب نشینی نکرده اند.

را  سنگینی  حمالت  طالبان  گروه  قبل  روز  چند 
مقام های  کردند،  آغاز  شهر  این  تصرف  برای 
نظامی  عملیات  پی  در  که  گفتند  بعدا  دولتی 
حال  در  گروه  این  ستیزه جویان  طالبان،  علیه 

به گفته  فراه هستند.  از حومه شهر  عقب نشینی 
نیروهای  توسط  که  عملیات  این  در  مقامات 
افغانستان و با حمایت هوایی نیروهای بین المللی 
در محالت شمالی و شرقی شهر فراه انجام شده، 
افراد گروه طالبان مجبور به عقب نشینی به حومه 

شهر شدند.

مقام های فراه: ده ها عضو طالبان 
در غرب افغانستان کشته شدند



THE PERSIAN HERALD National Weekly Persian Newspaper
Vol 28, Issue 978 Thursday 20 October 2016

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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سبزی قورمه 
سرخ شده 
بست تست 

با کیفیت مرغوب 
در دو اندازه 

متفاوت

Ph: 02 9645 6003
Fax: 02 9700 9679

aust-ari@bigpond.net.au

تلفن مرکز پخش

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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 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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