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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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اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
گفت قرارداد خرید هواپیما ازشرکت های بوئینگ 
و ایرباس به تفاهم نهایی نزدیک شده است و تا 
پایان امسال به طور قطع تعدادی از هواپیماهای 

ایرباس و بوئینگ وارد ایران می شوند.
با لغو تحریم ها علیه ایران پس از توافق هسته ای، 
شرکت هواپیمای جمهوری اسالمی ایران خرید 
در  را  مسافری  هواپیمای  فروند   ۲۰۰ از  بیش 

دستورکار خود قرار داد.
با اینکه در ماه های گذشته بارها از توافق خرید یا 
ورود قریب الوقوع هواپیماهای ایرباس و بوئینگ 
به ایران خبر داده شد اما هر بار به دالیلی این 

اتفاق نیفتاد.
دو هفته پیش عباس عراقچی معاون وزیر خارجه 
هواپیماهای  تحویل  در  تاخیر  بود  گفته  ن  ا ایر

این  با  ایر  ایران  مذاکرات  به  بوئینگ  و  اس  ایرب
دو شرکت مربوط می شود که هنوز به سرانجام 

نرسیده است.
از مدت ها  اما به گفته آقای فخریه کاشان، بعد 
مذاکره و بررسی های تخصصی، خرید ۱۱۱ فروند 
هواپیما از ایرباس با اعتباری کمتر از ۱۰ میلیارد 
به  بوئینگ  از  هواپیما  فروند  و خرید ۱۰۸  دالر 

مرحله پایانی خود نزدیک شده است.
براساس  گفت  همچنین  کاشان  فخریه  ی  ا آق
پیش نویس قراردادی که سال گذشته با ایرباس 
در پاریس امضا شد، شرکت های داخلی می توانند 
و  )سخت افزاری  قطعات  تامین  زنجیره  در 
و  بگیرند  قرار  ایرباس  هواپیماهای  م افزاری(  نر
قرار است همین روند هم در مورد شرکت بوئینگ 

اجرایی شود.

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

نبردی  درگیر  که  عراق  ارتش  ویژه  وهای  ر نی
دولت  به  موسوم  گروه  پیکارجویان  با  ین  گ سن
شهر  وارد  شرق  از  هستند،  )داعــش(  المی  اس
موصل شده اند. پیکارجویان داعش با استفاده از 
خمپاره، نارنجک و سالح سبک و انجام عملیات 
انتحاری با خودروهای بمبگذاری شده تالش می 

کنند جلوی پیشروی نیروهای ارتش را بگیرند.
هواپیماهای ائتالف به رهبری آمریکا در حمایت 
به  هوایی  حمله  چند  عراق  ارتش  نیروهای  از 

مواضع داعش انجام داده اند.
به  پیشتر  عراق  وزیر  نخست  عبادی،  در  حی
تسلیم  که  بود  داده  هشدار  داعش  کارجویان  پی

شوند وگرنه کشته خواهند شد.
او که در یک پایگاه هوایی در شمال عراق حاضر 
شده بود و لباس نظامی به تن داشت، گفت که 
به سوی موصل  تمام جهات  از  نیروهای دولتی 

پیشروی می کنند و سر مار را قطع خواهند کرد.
در روستای بزوایا که روز دوشنبه به تصرف ارتش 
عراق در آمد، مردم به تدریج از خانه های خود 
خارج می شوند، ریش هایشان را می تراشند و از 
آزاد شدن پس از دو سال زندگی تحت حکومت 

داعش ابراز شادمانی می کنند.
آنها می گویند که ذخیره آب و غذایشان رو به 
پایان بوده است. یک فرمانده عراقی به بی بی 
خانه جلو می  به  خانه  سی گفت که سربازانش 
روند تا تله های انفجاری را خنثی کنند و مطمئن 
نکرده  کمین  ها  خانه  در  پیکارجویان  که  ند  شو

باشند. 
خبرنگار بی بی سی می گوید که دیگر نشانه ای 
از خروج مردم موصل از این شهر دیده نمی شود. 
تخمین زده می شود که هنوز حدود یک میلیون 

غیرنظامی در این شهر زندگی می کنند.

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

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

توافق با ایرباس و بوئینگ تقریبا نهایی شده 
و هواپیماها تا پایان سال وارد ایران می شوند

در  کوروش  بزرگداشت  مراسم  گزارکنندگان  بر
پاسارگاد فارس دستگیر شده اند و برای آنها پرونده 
نوری  این  از  پیش  است.  شده  تشکیل  ایی  قض
تجمع کنندگان  شیعه،  تقلید  مراجع  از  دانی،  هم
علی  بود.  خوانده  ضدانقالب  را  پاسارگاد  در 
روز  انقالب شیراز،  و  دادستان عمومی  لحی،  صا
که  کرد  اعالم  آبان(   ۱۰ اکتبر/   ۳۱( شنبه  دو

جمعه  روز  تجمع  اصلی  سرشاخه های  و  درها  لی
پاسارگاد  در  کوروش  آرامگاه  سر  بر  اکتبر(   ۲۸(
این  »اقدامات  اساس:  این  بر  شده اند.  تگیر  دس
امنیتی،  دستگاه های  از سوی  این  از  پیش  راد  اف
اطالعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود«. 
سخن  دستگیرشدگان  هنجارشکنی  از  لحی  صا
شعارهای  دادن  سر  به  را  آنها  و  آورده  میان  به 

است؛  کرده  متهم  ارزش ها  و ضد  هنجارشکنانه 
برای دستگیرشدگان پروند قضایی تشکیل شده 

است.
روز ۷ آبان )جمعه( در مراسم غیررسمی بزرگداشت 
کوروش هخامنشی هزاران نفر نزدیک آرامگاه او 
این روز  از  در پاسارگاد شیراز گرد آمدند. برخی 
به عنوان روز کوروش یاد می کنند؛ برخی آن را 
دروز کوروش می دانند و برخی دیگر روز فتح  زا
حال  این  با  هخامنشی.  سربازان  دست  به  بل  با

این روز در تقویم رسمی ایران ثبت نشده است.
انتقاد تند نوری همدانی از طواف مزار کوروش

در  تقلید شیعه  مراجع  از  نوری همدانی،  آیت اهلل 
از ظهر یکشنبه در دیدار  کارکنان  ایران، پیش 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی به همایش روز کوروش در پاسارگاد به 
شدت حمله کرد: »در مزار کوروش جمع شده اند، 
می دهیم،  رهبری  برای  که  شعارهایی  ان  هم
نشسته ایم  زنده،  ما  باز  و  برای کوروش می هند 
کوروش  می گفت  شاه   ]...[ هستیم  تماشاگر  و 
دور  عده ای  اکنون  بیداریم،  ما  بخواب،  وده  آس
مزار کوروش جمع شدند و طواف کردند و در این 

تجمع دستمال درآوردند و گریه کردند«.
نوری همدانی به نقل از روح اهلل خمینی، بنیانگذار 
کوروش  یاد  به  که  کسانی  اسالمی،  هوری  جم

هستند را ضد انقالب برشمرد.
مراسم  به  منتسب  فیلم های  برخی  اساس  بر 
روز جمعه، پلیس راهنمایی و رانندگی از حرکت 
کوروش  آرامگاه  سمت  به  شخصی  دروهای  خو
دیده  تصاویر  این  در  است.  می کرده  وگیری  جل
به  را  خود  که  شهروندان  از  برخی  که  می شود 
این آرامگاه رسانده  بودند، در گرامیداشت کوروش 

شعار سر می دهند.

ارتش عراق وارد موصل شد

گردو هر کیلو   

9/9936 Station St. Auburn
PH: 02-9643 9584

قیمتهای ویژه
 این هفته

پسته هر کیلو   

21/99دالر

توت خشک سفید
 هر کیلو   
9/99دالر

بادام خام هر کیلو   
13/49دالر

وزیر اطالعات ایران: طوری مسئله مطرح می شود 
که انگار فرد دوتابعیتی یعنی وطن فروش

تعداد  ایــران  اطالعات  وزیــر  علوی،  مود  مح
هزار   ۴۰ حدود  را  ایران  دوتابعتی  روندان  شه
نفر عنوان کرده و گفته طوری مسئله دوتابعیتی 
مطرح می شود که انگار هر فردی که دو تابعیتی 
است فاسد، بیگانه، وطن فروش یا جاسوس است.

که  است  گفته  ایرنا  خبرگزاری  به  علوی  ای  آق
مناطق  شهروندان  ها  دوتابعیتی  عمده  ش  بخ
نشین ها  شیخ  در  که  هستند  ــران  ای وب  جن
تابعیت  فارس(  خلیج  حاشیه  عربی  شورهای  )ک

گرفته اند.
به گفته آقای علوی بسیاری دیگر از شهروندان 

و  کانادا  اروپایی،  کشورهای  در  هم  تابعیتی  دو
آمریکا زندگی می کنند.

وزیر اطالعات ایران گفته: این افراد عمدتا متدین 
و عالقمند به ایران هستند، بخش زیادی از آنها 
وعراق(  ایران  ساله   ۸ )جنگ  مقدس  دفاع  در 
کردند  ها کمک  جبهه  به  تومان  میلیون  صدها 
و برخی هم اعتبار و ثروت علمی برای ایران به 

شمار می آیند مانند پروفسور مجید سمیعی.
آقای سمیعی پزشک و جراح مغز و اعصاب ایرانی 
کشور  این  در  که  است  آلمانی  تابعیت  دارای  و 
ایران مسافرت  به  اما به طور مکرر  اقامت دارد، 

شهروندان  بحث  اخیر  های  ماه  در  کند.  می 
دوتابعیتی ایران که در سمت های دولتی مشغول 
حسینی،  نقوی  حسین  توسط  اند  بوده  کار  به 
مطرح  ایران  ملی  امنیت  کمیسیون  نگوی  سخ
بود:  گفته  پیش  ماه  یک  کمتراز  او  است.  ه  شد
شماری از مسئوالن جمهوری اسالمی دوتابعیتی 
هستند. به گفته وزیر اطالعات ایران از نظر قانون 
مدیریت خدمات کشوری افراد دو تابعیتی یعنی 
کسانی که اضافه بر تابعیت ایران تابعیت دیگری 
را دریافت کرده اند، نمی توانند وزیر، معاون وزیر، 
باشند و حق تصدی  نماینده مجلس و مدیرکل 

این مسئولیت ها را ندارند. آقای علوی گفته: در 
حال حاضر هیچ مسئول دو تابعیتی نداریم فقط 
در  من  دیروز  که  داشتیم  تابعیتی  دو  مدیر  یک 
است  قرار  گفتم  و  کردم  اشاره  آن  به  احبه  مص
هفته  دو  فرد  این  شدم  مطلع  بعدا  دهد.  تعفا  اس

پیش از سمت خود استعفا داده است.
فردی  را  مستعفی  مدیر  ایران  اطالعات  یر  وز
مصنوعی،  هوش  دکترای  نخبه،  هیخته،  فر
شخصیت های  از  یکی  نزدیکان  از  و  دین  مت
و  کرده  معرفی  رجال سیاسی کشور  و  ارزشمند 
برای  بودن  دوتابعیتی  از  غیر  مانعی  هیچ  ته  گف

تصدی مسئولیت او وجود نداشت. طی سال های 
دوگانه  تابعیت  دارای  ایرانیان  مواردی  در  یر،  اخ
گاه  اتهامات  با  کرده اند،  سفر  کشورشان  به  که 
سنگین امنیتی مواجه و حتی محاکمه و محکوم 
افراد و اعضای خانواده هایشان  این  هم شده اند. 

اتهامات وارده را بی اساس دانسته اند.
قانون مدنی صراحتا مجازات با محدودیت کاری 
خاصی را برای ایرانیانی که تابعیت دوگانه کسب 
تصدی  منع  به  فقط  و  نمی کند  مشخص  ند  کن
سمت های ارشد دولتی توسط خارجیانی می پردازد 

که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند.

دستگیری عوامل 
اصلی برگزاری 

مراسم روز کوروش
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 هفته نامة
 پیک

پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

آلكس 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
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مجلس صالحیت سه وزیرپیشنهادی را بررسی می کند
 ١١ شنبه،  سه  روز  صبح  مجلس  علنی  جلسه 
درخواست  به  رسیدگی  برای  نوامبر(   ١( آبان 
وزیر  به سه  نمایندگان  اعتماد  رای  دولت جهت 
رئیس  روحانی،  حسن  سخنرانی  با  پیشنهادی 
نمایندگان  اظهارات  با  و  شد  آغاز  جمهوری، 
و  آموزش  پیشنهادی  وزیر  مخالف  و  موافق 
پرورش سخنرانی او پایان یافت و ادامه رسیدگی 
ظهر  از  بعد  به  پیشنهادی  وزیران  صالحیت  به 
انتصاب  شنبه،  سه  روز  جلسه  در  شد.  موکول 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  به  امیری  صالحی  رضا 
به  آشتیانی  دانش  احمدی  فخرالدین  اسالمی، 
وزارت آموزش و پروزش، و مسعود سلطانی فر به 
وزارت ورزش و جوانان مورد مذاکره قرار خواهد 
پیشنهادی  وزیران  به  نسبت  پایان،  در  و  گرفت 

رای اعتماد گرفته خواهد شد.
رئیس  برای  نامه ای  ارسال  با  روحانی  حسن 
را  نفر  سه  این  اسامی  آبان   ٢ روز  در  مجلس 
و  کرده  پیشنهاد  دولت  جدید  اعضای  عنوان  به 
بود.  شده  آنان  به  مجلس  اعتماد  رای  خواستار 
مطابق قانون اساسی جمهوری اسالمی، وزیران 
با رای اعتماد مجلس به عضویت هیات دولت در 
انتصاب نیز، هرگاه مجلس به  از  می آیند و پس 
آنان رای عدم اعتماد دهد، رئیس جمهوری ملزم 

به برکناری آنان خواهد بود.
معرفی سه وزیر جدید پس از استعفای متصدیان 
علی  گرفت.  صورت  وزراتخانه  سه  این  سابق 
سر  بر  جنجال  پی  در  ارشاد  سابق  وزیر  جنتی، 
برگزاری کنسرتی در شهر قم و اعتراض و انتقاد 
شدید مراجع و روحانیون بلندپایه و منتقدان دولت 

از سمت خود کناره گیری کرد.
و  پرورش  آموزش  سابق  وزیر  فانی،  علی اصغر 
محمود گودرزی، وزیر سابق ورزش و جوانان هم 
در حالی استعفا کردند که موضوع استیضاح آنها 
در مجلس مطرح شده بود. طبق قانون آئین نامه 
داخلی مجلس، رئیس جمهوری می تواند در جلسه 
رسیدگی به صالحیت وزیران در مجلس شرکت 
و در دفاع از افراد پیشنهادی خود به مدت یک 
رئیس  سخنرانی  از  پس  کند.  سخنرانی  ساعت 
از وزیران پیشنهادی فرصت  جمهوری، هر یک 
دارد به مدت ٣٠ دقیقه به طرح برنامه های خود 

بپردازد و خواستار رای اعتماد نمایندگان شود.
از میان نمایندگان هم، برای هر وزیر پیشنهادی 
دو نماینده موافق و دو نماینده مخالف هرکدام به 
مدت ١٥ دقیقه مجاز به صحبت هستند هر چند 
هر کدام می تواند نوبت خود را با نماینده دیگری 

تقسیم کند.
عضو  سه  کناره گیری  دولت  طرفداران  از  برخی 
ریاست  اول  دوره  پایانی  ماه های  در  دولت 
جمهوری حسن روحانی را ترمیم کابینه به منظور 
آقای  بر کارآیی دولت توصیف کردند و  افزودن 
به  گاهی  که  گفت  زمینه  این  در  نیز  روحانی 
تثبیت مدیر و گاهی به تغییر مدیر نیاز است و از 

منتقدانش خواست ذهن مردم را مشوش نکنند.
سه نفری که صالحیت آنان در جلسه روز سه شنبه 
مورد بررسی قرار می گیرد پیش از این نیز برای 
بودند.  شده  پیشنهاد  دولت  هیات  در  عضویت 
جمهوری  ریاست  دوره  اوایل  در  روحانی  حسن 
مجلس  به  وزیر  عنوان  به  را  نفر  سه  هر  خود 
رای  کسب  به  موفق  هیچکدام  اما  کرد  معرفی 
مجلس  در  نشد.  نهم  مجلس  نمانیدگان  اعتماد 

نهم، جناح منتقد دولت دارای اکثریت بود.

سخنرانی رئيس جمهوری
اظهار  با  روحانی  حسن  سه شنبه،  روز  جلسه  در 
اینکه »تا کنون شاهد همکاری خوبی در مجلس 
لوایح  و  طرح  در  مجلس  و  دولت  بین  دهم 
مجلس  در  محترم  وزرای  حضور  به  نسبت  و 
شورای اسالمی بودیم« سخنان خود را با تشریح 
دستاوردهای دولت آغاز کرد. او گفت که دولت 
در  کشور  که  کرد  آغاز  را  خود  کار  حالی  در  او 
را  آن  نام  بتوان  قرار داشت که »شاید  شرایطی 
تورم  باالی  نرخ  به  از جمله  و  بحران گذاشت« 
و رکود عمیق اقتصادی به عنوان بخشی از این 

مشکالت اشاره کرد.
آقای روحانی گفت که مهمترین معضالت کشور 
در آن زمان ناشی از تحریم خارجی و تبعات آن 
که  افزود  و  بود  کشور  اقتصادی  شرایط  برای 
به  کار،  آغاز  در  بود  ناچار  دولت  دلیل  به همین 
از بخش های  بیش  اقتصادی  و  سیاست خارجی 
دیگر توجه کند. وی افزود که اگرچه دولت معتقد 
فرهنگ  مسأله  مسأله،  ترین  زیربنایی  که  بود 
است اما به دلیل شرایط خاص آن زمان »توجه ها 
پیچیده  معضل  از  که  بود  آن  برای  اهتمام ها  و 
اقتصادی و سیاست خارجی بتوانیم عبور کنیم.«

رئیس جمهوری پس از شرح اقدامات دولت برای 
مقابله با مشکالت، از جمله به توافقنامه هسته ای 
و  مشکالت  رفع  در  عاملی  را  آن  و  کرد  اشاره 
و  داخلی  اقتصاد  نظر  از  کشور  شرایط  بهبود 

سیاست خارجی دانست.
حسن روحانی در مورد تغییرات کابینه گفت که 
اساس کار دولت او بر مبنای ترمیم مداوم کابینه 
شکل نگرفته و در اشاره ای تلویحی به تغییرات 
قبلی،  جمهوری  رئیس  دولت  در  کابینه  مکرر 

افزود: »دولتی نبودیم که هر از چندگاه چند وزیر 
را برای ترمیم کابینه برداریم و افراد جدیدی را به 
مجلس معرفی کنیم، مدتی بود که تثبیت کابینه 
استثنا شده بود و امروز تثبیت کابینه و مدیریت 
الزم  جایی  اگر  حال  عین  در  اما  ماست  قاعده 
ببینیم که ترمیم کابینه سرعت حرکت دولت را 
جهت  آنکه  نه  و  شود  می  اقدام  کند،  اضافه می 
دولت را تغییر دهد چرا که جهت انتخابی دولت و 
هدف آن پیمانی است که تا آخر پای آن خواهد 

بود.«
وی در ادامه با اظهار اینکه دولت از »فشار، نقد 
گفت:  ندارد«  هراسی  تخریب  و  غیرمنصفانه 
و  خدا  رضای  است  مهم  دولت  برای  »آنچه 
است  ملت  اقتدار  و  پیشرفت  و  مردم  خشنودی 
و اینکه برخی از اقتدار ملی خوشحال نمی شوند 
باید در ذهن و گذشته و افکار خود دقت بیشتری 
کنند و علت آن را دریابند؛ ایرانی اقتدار ایران را 

می خواهد.«

وزير پيشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی
حسن روحانی سپس به معرفی وزیران پیشنهادی 

خود پرداخت.
آقای روحانی با تشکر از علی جنتی، وزیر سابق 
جنتی  »آقای  گفت:  اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ 
جدید  روحیه  با  مدیر  یک  به  البته  و  داد  استعفا 

هم نیاز بود.«
»یک  را  امیری  صالحی  رضا  جمهوری  رئیس 
افزود  و  کرد  توصیف  فرهنگی«  شناس  جامعه 
مرکز  و  ملی  امنیت  عالی  شورای  در  او  با  که 
تحقیقات استراتژیک همکاری داشته است. آقای 
جا  »هر  امیری  آقای صالحی  که  گفت  روحانی 
که بوده، کارش مورد رضایت بود و وی پر تالش 
کتاب  امیری صاحب  است. صالحی  روحیه  با  و 
ها و مقاالت متعددی است، در دانشگاه تدریس 

می کند و در امور فرهنگی برنامه ریز است.«
رئیس جمهوری در ادامه دفاع از وزیر پیشنهادی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت که او »مدتی در 
مغز استخوان نظام فعال بوده، دغدغه های نظام را 
می شناسد و به تنوع فرهنگی کشور تسلط دارد.« 
حسن روحانی اظهار داشت که »جاذبه وزیر ارشاد 
برای نخبگان، هنرمندان و نویسندگان باید زیاد 
زمینه  این  در  امیری  »صالحی  افزود:  و  باشد« 
امتحان خود را در کتابخانه ملی پس داده است. 
او کتابخانه ملی را به محل رفت و آمد نخبگان و 

فرهیختگان تبدیل کرد.«
دین  اســالم  اینکه  اظهار  با  جمهور  رئیس 
»باید  کرد:  اظهار  نیست،   سختی ها  و  مشکالت 
در  را  پرجاذبه  و  آسان  اسالم  خوبی  به  بتوانیم 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی کنیم و در 
عین حال نسبت به اصول خود و اسالم و هویت 

ایرانی مان ذره ای کوتاه نیاییم.«
»در  اسالمی  جمهوری  رهبر  اینکه  بیان  با  وی 
صاحب نظر  و  حساس  بسیار  فرهنگی  مسائل 
هستند« گفت: »باید به نکاتی که مدنظر ایشان 
است دقت شود و با مواردی که ایشان حساسیت 

دارند با حساسیت برخورد صورت گیرد.«

سلطانی فر
وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان

رئیس جمهوری در معرفی مسعود سلطانی فر به 
گفت:  جوانان  و  ورزش  پیشنهادی  وزیر  عنوان 
که  هستند  آشنا  چهره ای  سلطانی فر  »آقــای 
فعالیت های اجتماعی، سیاسی و ورزشی داشته اند 
و عالقه بسیاری به مسأله ورزشی دارند و دنبال 
روحانی  حسن  هستند.«  ورزشی  امور  کننده 
عنوان  با  جوانان  و  ورزش  پیشنهادی  وزیر  از 
سابقه  به  اشاره  با  و  برد  نام  توانمند«  »مدیری 
کاری او، گفت: »طی سه سال حضور در بخش 
میراث فرهنگی و صنایع دستی کار بسیار خوبی 
زمینه  در  خوبی  پیشرفت  شاهد  و  داده اند  انجام 
میراث های  ثبت  همچنین  و  گردشگران  جذب 
فرهنگی و اعتالی فرهنگ ایرانی و رونق صنایع 

دستی بوده ایم.«
موضوع  اینکه  اینکه  اظهار  با  جمهوری  رئیس 
ورزش و جوانان برای دولت یازدهم بسیار اهمیت 
دارد، گفت: »مطمئنم که آقای سلطانی فر این بار 
با  و  می رساند  مقصد  به  خوبی  به  را  مسئولیت 
همکاری  با  نو  نفسی  و  جدید  نشاطی  و  روحیه 

و حمایت مجلس شاهد پیشرفت بسیار خوبی در 
وزارت ورزش و جوانان خواهیم بود.«

وزير پيشنهادی آموزش و پرورش
رأی  جلسه  در  خود  در سخنرانی  روحانی  حسن 
پرورش  و  آموزش  اینکه  بیان  با  وزیران،  اعتماد 
مهمترین نهاد فرهنگی کشور است، گفت:«هیچ 
و  آموزش  از  کارسازتر  و  مهم تر  فرهنگی  نهاد 
پرورش در کشور وجود ندارد. بیش از ١٣ میلیون 
بسیار  تعداد  و  درس  کالس های  در  دانش آموز 
زیادی معلم دلسوز در سراسر کشور زیر نظر این 
اداره آن کار بسیار سختی  وزارتخانه هستند که 

است.«
سابق  وزیر  فانی،  اصغر  علی  از  تقدیر  با  وی 
زمینه  این  در  »دولت  گفت:  پرورش،  و  آموزش 
زمینه  در  حتی  است.  داده  انجام  بسیاری  کار 
طی  زمینه  این  در  اینکه  علیرغم  مادی  مسائل 
فاصله  ایده آل  شرایط  با  امسال  و  گذشته  سال 
یازدهم  دولت  سال  سه  طول  در  داشته ایم، 
اعتبارات این وزارتخانه بیش از دو برابر افزایش 
یافته است و هزینه های جاری این وزارتخانه از 
١۴ هزارو ٥٠٠ میلیارد تومان در سال ۹٢ به ٣٠ 
هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته 

است.«
آقای روحانی با اظهار اینکه فاصله میان آموزش 
از مسایل پیش  عالی و آموزش و پرورش یکی 
در  اگرچه  که  شد  ــادآور  ی است،  کشور  روی 
بسیاری از کشورهای دنیا این دو یک وزارتخانه 
ایران دو وزارتخانه جداگانه  وجود  اما در  هستند 
به هم  باید  وزارتخانه  دو  »این  دارد. وی گفت: 
پذیرای  باید  دوم  وزارتخانه  و  باشند  نزدیک 
دو  هر  و  باشد  اول  وزارتخانه  فارغ التحصیالن 
باید یک مسیر را انتخاب و طی کنند. در همین 
راستا فردی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش 
و پرورش معرفی کرده ایم که دارای مراتب علمی 

از بهترین دانشگاه های دنیا است.«
رئیس جمهوری در مورد سوابق فخرالدین دانش 
آشتیانی، گفت که او »فعالیت بسیاری در آموزش 
عالی و تجربه خوبی در آموزش و پرورش دارد 
و معاونت ها و مسئولیت های بسیاری را بر عهده 
پرورش  و  آموزش  زوایــای  به  کاماًل  و  داشته 

آشناست.«
حسن روحانی در تشریح خصوصیات وزیر مورد 
را  وزیری  »ما  گفت:  وزارتخانه  این  برای  نظر 
می خواهیم که از همه نیروها و جناح ها استفاده 
نسل  و  پرورش  و  آموزش  ارتقای  برای  و  کند 
دانش  آقای  مورد  در  و  کند.«  فعالیت  جوان 
او  خودش،  اظهارات  اساس  »بر  گفت:  آشتیانی 
سال هاست که احزاب و جریانات سیاسی را ترک 
تخصصی  کار  و  آموزش  بحث  بر  و  است  کرده 
شیوه های  به  ایشان  دارد.  خوبی  تمرکز  خود 
بحث  در  و  است  آشنا  دنیا  از  بسیاری  آموزشی 
اقتصاد و نحوه اداره آموزش و پرورش تخصص 

و تجربه دارد.«
که  ندارم  تردیدی  »من  گفت:  جمهوری  رئیس 
دانش  دکتر  آقای  مدیریت  با  پرورش  و  آموزش 
آشتیانی شاهد تحولی مثبت برای معلمین، بخش 
آموزش، بخش تربیت، نسل جوان و خانواده های 
دانش آموزان خواهیم بود.« آقای روحانی پس از 
معرفی وزیران پیشنهادی و توصیه به نمایندگان 
برای تایید آنان، جلسه علنی مجلس را ترک کرد.

پيشنهادی  وزير  مخالفان  و  موافقان 
آموزش و پرورش

در جلسه صبح سه شنبه، حشمت اهلل فالحت پیشه 
انتصاب  مخالف  نماینده  نخستین  عنوان  به 
و  آموزش  وزارت  به  آشتیانی  دانش  فخرالدین 
پرورش گفت که تحصیالت وزیر پیشنهادی در 
رشته راه و سازه ها با آموزش و پرورش همخوانی 
ندارد و افزود که تنها تجربه آقای دانش آشتیانی 
مفید  مجتمع  به  »مربوط  پرورش  و  آموزش  در 
است که این مجتمع هم در میان غیرانتفاعی ها، 

اشرافی تر از بقیه است.«
پیشنهادی  وزیر  به  خطاب  مجلس  نماینده  این 
که  دیگری  جاهای  و  مفید  در  »شما  گفت: 
و  فتنه  در  بپذیرید،  را  آنها  باید مسئولیت  بودید، 
را  آن  باید  بودید که  انتخابات  تحریم  و  تحصن 

بپذیرید، آموزش و پرورش فضای حساسی است 
و سیاسی شدن آن به ضرر مملکت است.« آقای 
فالحت پیشه از نمایندگان خواست به فردی رای 
بدبختی های  به  فکری اش  »فضای  که  دهند 

موجود نزدیک باشد.«
وزیر  با  مخالفت  دیگر  نماینده  عباسی،  اسداهلل 
گفت:  جمهوری  رئیس  به  خطاب  پیشنهادی، 
را  کشور  مشکالت  معمول،  مطابق  بازهم  »چرا 
به گردن دولت قبل می اندازید؟« وی گفت که 
برنامه آقای دانش آشتیانی »در شان فرهنگیان 

نیست.«
در جلسه صبح سه شنبه، حسین نقوی حسینی نیز 
به عنوان نماینده مخالف وزیر پیشنهادی آموزش 
مجلس  را  فانی  »آقــای  که  گفت  پــرورش،  و 
می خواست استیضاح کند، دولت فرار رو به جلو 
کرد، در مورد آقایان گودرزی و جنتی هم بحث 

کارآمدی نبود، مباحث دیگری مطرح بود.«
انتصاب وزیر جدید  با  آقای حسینی در مخالفت 
جمهوری  رئیس  به  خطاب  پرورش،  و  آموزش 
گفت »وزیر شما کامال بازیگر سیاسی است« و 
افزود »دانش آشتیانی اولین مدیر مدرسه تهران 
آقای  می شود،  بازداشت  فتنه  جرم  به  که  است 
می کنید،  صحبت  اینگونه  چرا  جمهوری  رئیس 
مجلس  به  ــاره  دوب را  مجلس  زرد  کارت  چرا 
نفر  یک  معلم،  همه  این  بین  در  آیا  می آورید، 

شایسته وزارتخانه نیست؟«
وی همچنین معرفی سه وزیر جدید پس از عدم 
رای اعتماد به آنان در مجلس قبلی را مورد انتقاد 
قرار داد و گفت: »آیا در مجموعه دولت، غیر از 
این سه نفر افراد دیگری نبودند که معرفی شوند؟ 

آیا قحط الرجال است؟«
پیشنهادی  وزیر  به  اعتماد  رای  با  موافقت  در 
نماینده  سروش،  ابوالفضل  پرورش،  و  آموزش 
پرورش  و  آموزش  در  که  گفت  مجلس،  دیگر 
کادر  جهانی،  استانداردهای  با  مقایسه  در  ایران 
و  است  بیشتر  آموزشی  کادر  به  نسبت  اداری 
خواستار حل این مشکل شد. وی گفت که آقای 
موثر  اداره  برای  الزم  صالحیت  آشتیانی  دانش 
وزارت آموزش و پرورش و رفع مشکالت آن را 

دارد.
در  موافق،  نماینده  عنوان  به  نیز  داوود محمدی 
سخنان خود گفت که دانش آشتیانی عضو سابق 
سپاه پاسداران بوده و هنگام تصدی معاونت وزیر 
علوم هم خدمات موثری انجام داده است. مهدی 
شیخ، نماینده دیگر موافق با انتصاب آقای دانش 
آشتیانی، او را فردی انقالبی توصیف کرد و گفت: 
»تا کی می خواهیم هرکس تزویر و تظاهر کرد، 
وزیر  مخالفان  شیخ  آقای  بدانیم؟«  انقالبی تر 
که  کرد  متهم  را  پرورش  و  آموزش  پیشنهادی 
سوابق انقالبی آقای دانش آشتیانی و نمایندگان 

موافق را زیر سئوال برده اند.
در ادامه جلسه، غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، 
نماینده مجلس گفت که اگرچه پیشتر به عنوان 
اما  بود،  نکرده  نام  ثبت  پیشنهادی  وزیر  موافق 
اجازه گرفته است تا در دفاع از او سخن بگوید. 
آقای ایمن آبادی اظهارات نمایندگان مخالف در 
رد  را  آشتیانی  دانش  آقای  سیاسی  سوابق  مورد 
کرد و گفت که وزیر پیشنهادی »هرگز بازداشت 
برچسب  »داستان  که  داشت  اظهار  و  نشده« 

نادرست فتنه گر زدن باید تمام شود.«
پس از اظهارات نمایندگان مخالف و موافق، وزیر 
پیشنهادی آموزش و پرورش گفت که محور کلی 
سند  چارچوب  »در  وزارتخانه  این  در  او  برنامه 
تحول نظام آموزش و پرورش و براساس خواست 
مقام معظم رهبری است.« وی این نظر مخالفان 
را رد کرد که گفته بودند برنامه او طی نه ماه باقی 
مانده از عمر دولت فعلی قابل اجرا نخواهد بود و 
گفت که »مسلما تحقق آن در هشت ماه میسر 
نیست اما در انتهای برنامه ام، برنامه کوتاه مدتی 
منطبق با برنامه بلند مدت آورده ام.« او همچنین 
بازداشت خود را تکذیب کرد و گفت »حتی یک 

روز هم بازداشت نبوده ام.«
با  مخالفت  در  نوروزی  حسن  جلسه،  ادامه  در 
وزیر پیشنهادی ارشاد، خطاب به رئیس جمهوری 
گفت: »جای جانبازان، ایثارگران و فرزندان شاهد 
شورای  مجلس  به  شده  معرفی  وزرای  بین  در 
مجلس  ایثارگران  انتظار  است.  خالی  اسالمی 
شورای اسالمی این بود که حداقل یکی از این 
و  آزادگان  جانبازان،  ایثارگران،  میان  از  را  وزرا 

فرزندان شاهد انتخاب می کردید.«
وی همچنین نسبت به ارتباط وزیران پیشنهادی 
انتخابات دوره دهم ریاست  با نتیجه  با مخالفت 
موضع  پیشنهادی  وزیر  »سه  گفت:  جمهوری 
خود را نسبت به فتنه مشخص کنند. بگویید ما 
بودیم ولی االن تبری می جوئیم یا نبودیم.« .وی 
رهبر  خامنه ای،  آیت اهلل  موضعگیری  به  اشاره  با 
نتیجه  جمهوری اسالمی نسبت به معترضان به 
دارد،  ادامه  فتنه  می گوید  گفت:«آقا  انتخابات، 
معذرت خواهی  اگر  متهم هستند  افرادی هم که 
معذرت خواهی  خوب  ولی  داده اند  کد  آقا  کنند 

نکردند.«
ادامه رسیدگی به برنامه دو وزیر دیگر پیشنهادی 
به  پیشنهادی  وزیر  سه  مورد  در  گیری  رای  و 

جلسه بعد از ظهر مجلس موکول شده است.

از  ایــران  مجلس  رئیس  نایب  مطهری،  علی 
قاری  طوسی،  سعید  اتهامات  به  رسیدگی  نحوه 
که  است  گفته  و  کرده  انتقاد  قرآن  سرشناس 
عدالت  با  قضایی  مقامات  سنجی  مصلحت 

اسالمی و علوی سازگار نیست.
گفته:  ملت  خانه  خبرگزاری  به  مطهری  آقای 
پرونده  این  به  رسیدگی  زمان  شدن  طوالنی 
شدن  طوالنی  همین  نمی رسد.  نظر  به  طبیعی 
های  رسانه  به  شاکیان  برخی  که  شده  باعث 
بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم 

شوند.
بار  نخستین  را  طوسی  سعید  اتهامات  موضوع 
تلویزیون صدای آمریکا در گفت و گو با تعدادی 
از شاکیان او فاش کرد. صادق الریجانی، رئیس 
قوه قضائیه ایران بعدها گفت کسانی که به گفته 

او با رسانه های بیگانه همکاری کرده اند باید به 
عنوان معاون جرم محاکمه شوند.

آقای طوسی به آزار جنسی، تشویق فساد و رفتار 
نامناسب با نوجوانانی متهم شده که برای آموزش 
می  او  نزد  قرآنی  مسابقات  در  شرکت  یا  قرآن 

رفته اند.
مستندات و اظهارات شاکیان آقای طوسی نشان 
می دهد که پرنده او دست کم از سال ١٣۹١ در 
دستگاه قضایی مطرح است، اما آقای طوسی در 
سال های اخیر هم در مراسم رسمی حکومتی در 
عالی ترین سطح از جمله در حضور رهبر ایران و 
افتتاحیه دوره جدید مجلس  همچنین در مراسم 

برای خواندن قرآن دعوت شده است.
وقتی  است:   گفته  مورد  این  در  مطهری  علی 
مراسم  یک  در  چرا  دارد  پرونده ای  چنین  فردی 

رسمی کشوری مانند افتتاحیه مجلس دهم از او 
به عنوان قاری استفاده می شود؟ طبعا این شائبه 
پیش می آید که می خواهند شاکیان را بترسانند 

تا دست از شکایت خود بردارند.
گونه  این  نقل  اسالم  که  گفت  حال  عین  در  او 
اخبار را که مربوط به عفاف جامعه است، حتی به 

فرض اثبات، نهی کرده است.
آقای مطهری گفت: به نظر می رسد که قصوری 
 ٥ حدود  آقای طوسی  پرونده  که  گرفته  صورت 

سال معطل مانده است.
ارشد قوه  پرونده می گویند که مقامات  شاکیان 
آیت  دفتر  در  شخصی  درخواست  به  قضائیه 
عادی  روال  جلوی  ایران،  رهبر  ای،  خامنه  اهلل 

رسیدگی به این پرونده را گرفته اند.

علی مطهری: تأخیر در رسیدگی به پرونده سعید طوسی طبیعی نیست

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

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

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

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

متخصص در امور
پرونده های بيمه و صدمات بدنی

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

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

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

انحصار وراثت
 | تنظیم وصیتنامه و اعطای وکالت قانونی |

وزارت خارجه ایران در واکنش به اتهامات اخیر 
یک فرمانده نیروی دریایی آمریکا که گفته این 
تعدادی  گذشته  ماه   ١۸ در  متحدانش  و  کشور 
کشتی حامل تسلیحات از ایران به مقصد یمن را 
متوقف کرده اند، ارسال سالح به یمن را تکذیب 

کرده است.
به گزارش خبرگزارش رسمی ایرنا، بهرام قاسمی، 
گونه  این  گفت:  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ادعاهای کذب در حالی مطرح می شود که برغم 
بیدار  های  وجدان  اعتراض  و  فراوان  انتقادات 
جامعه بشری و سازمان های مردم نهاد، ارسال 
و فروش تسلیحات مرگبار توسط تولید کنندگان 
تسلیحات و جنگ افروزان و سودا گران مرگ و 

نیستی، به عربستان سعودی همچنان ادامه دارد.
او اضافه کرد: روزانه تعداد بی شماری سالح های 
مرگبار، بمب و موشک آمریکایی توسط ائتالف 
سعودی بر سر غیرنظامیان بی دفاع و مظلوم در 
های  خانه  و  ها  زندان  ها،  بیمارستان  مدارس، 
که  آید  می  فرود  یمن  گناه  بی  مردم  مسکونی 
آن  بر  توان  نمی  جنگی  جنایات  جز  نامی  هیچ 
نهاد. دریابان کوین دونگان روز ٢۷ اکتبر گفته : 
ناوهای آمریکایی و متحدان چهار کشتی حامل 
متوقف  را  یمن  مقصد  به  ایران  مبدا  از  سالح 

کرده اند. 
ما می دانیم که این کشتی ها از ایران آمده بودند 

و می دانیم که مقصدشان کجا بود.

شامل  محموله ها  این  دونگان  دریابان  گفته  به 
و  ضدتانک  موشک های  کالشنیکف،  اسلحه 
سالح های تک تیراندازی و تجهیزات دیگر بوده 
شبه  گذشته  هفته های  طی  در  آمریکا  است. 
دست کم  که  بود  کرده  متهم  را  حوثی  نظامیان 
دو بار به سوی یک ناوشکن آمریکایی در دریای 
ناموفق  حمالت  این  اما  کرده اند؛  شلیک  سرخ 

بوده است.
ژنرال جوزف ووتل، فرمانده ستاد مرکزی ارتش 
آمریکا و بلندپایه ترین مقام نظامی این کشور در 
خاورمیانه، هفته گذشته احتمال آن را مطرح کرد 
شورشیان  اختیار  در  ایران  را  موشک ها  این  که 

حوثی گذاشته باشد؛ اتهامی که ایران ردر کرد.

ایران اتهام ارسال سالح به شورشیان یمن را رد کرد
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انـواع وام  NIF
Net International Finance 	انواع وام مسکن

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

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

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

ReFinance با بهره کمتر	 

فرصت استثنایی
تا ۸۰ درصد وام برای خرید مسکن	 

تا ۷۵ درصد وام برای خرید امالک 	 
جتاری

بدون نیاز به ارائه مدارک مالیاتی

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

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

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

فرزین منصوری

ممکن  نباشند.  مهم  ای میل ها  این  است  ممکن 
مشخص  تقریبا  اما  باشند  مهم  خیلی  است  هم 
انتخابات مانده ماجرا  تا  است در چند روزی که 

فیصله پیدا نخواهد کرد.
در  آمریکا،  فدرال  پلیس  رئیس  کومی،  جیمز 
که  داده  توضیح  کنگره  اعضای  به  نامه ای 
ارزیابی  حال  در  مجددا  متبوعش  سازمان 
ایمیل های هیالری کلینتون در مورد نحوه رفتار 
به صورت  نامه  این  اما  است.  محرمانه  اسناد  با 

اعصاب خردکنی مبهم است.
برای نمونه هیچ اشاره ای به جزئیات نشده. حتی 

معلوم نیست پای چند ایمیل در میان است.
را  حدس وگمان ها  آتش  تنها  ابهامی  چنین 
از  کرده  درز  اطالعات  کرد.  خواهد  شعله ورتر 
منابع دولتی دارد از همین حاال مثل چوب در این 

آتش ریخته می شود.
شدن  هک  به  جدید  ایمیل های  این  ظاهرا 
ایمیل شخصی جان پودستا، دستیار ارشد در تیم 
ویکیلیکس  توسط  که  کلینتون،  خانم  انتخاباتی 
فاش شده مربوط نمی شود و ربطی هم به تحقیق 

و تفحص از بنیاد کلینتون ندارد.
پلیس فدرال در عین حال دارد سعی می کند که 
بازگشایی  به عنوان  اقدام  این  مانع آن شود که 
شود.  منجر  کلینتون  خانم  از  تحقیقاتش  مجدد 
اف بی آی به شبکه سی بی اس گفته که هنوز برای 

نتیجه ای زود است. منتقدان خانم  گرفتن چنین 
کلینتون وارد فاز تهاجمی شده اند و می گویند که 
ادعاهایشان  که  می دهد  نشان  جدید  خبر  این 
درست  کلینتون  خانم  قانون شکنی های  درباره 

بوده.
دونالد ترامپ، رقیب انتخاباتی او، فرصت را مغتنم 

نیو  در  انتخاباتی خود  تجمع  در جریان  و  شمرد 
فاسد  مجرمی  کلینتون  خانم  که  گفت  همپشایر 

است.
او در میان شعار جمعیت که فریاد حبسش کنید 
سر داده بودند، گفت که پلیس فدرال حاال فرصت 
پیدا کرده تا برای جبران اشتباه ناگوارش شجاعت 

به خرج دهد. اف بی آی قبال تصمیم گرفته بود که 
خانم کلینتون را در این رابطه به دادگاه نکشاند.

از طرف دیگر حامیان خانم کلینتون الجرم چند 
روز آینده را در موضع دفاعی سپری خواهند کرد 
داشته  شرایط  از  درستی  ارزیابی  بتوانند  بلکه  تا 
باشند. احتمال این که این خبر باعث شود کسی 
به جای خانم کلینتون به آقای ترامپ رای دهد 
دو  اختالف  لحظه  این  در  می رسد  نظر  به  کم 

اردوگاه بیش از این حرف ها است.
را  انتخابات  در  دموکرات ها  حضور  می تواند  اما 
حامیانش  از  بعضی  شود  باعث  یا  دهد،  کاهش 
به دیگر نامزدها مانند جیل استاین از حزب سبز 

یا گری جانسون از حزب لیبرتارین رای دهند.
فرای اهمیت نهایی این مساله، واضح است که 
این خبر مباحث را به طرف موضوعاتی می برد که 

برای خانم کلینتون خوب نیست.
سیاسی  صحبت های  همه  آینده  روز  چند  در 
معطوف این مساله خواهد بود و پیام نهایی خانم 
کلینتون به رای دهندگان در این همهمه به گوش 

کسی نخواهد رسید.
این  نتیجه  قطعی ترین  و  مهمترین  شاید  اما 
احتمالی  پیروزی  صورت  در  که  باشد  این  خبر 
دوران  ابتدای  در  او  انتخابات،  در  کلینتون  خانم 
ریاست جمهوری اش درگیری این دعوای سیاسی 

خواهد بود.

مطرح شدن دوباره ایمیل ها چقدر به کلینتون ضربه می زند؟
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Phone: 02 9283 30065
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لطفًا با مشاور فارسی زبان 
آقای حامد تماس بگیرید
 0405 066 779

 0451 110 982
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in migration services

مهاجرت
دریافت بدهی

امالک
امور جنایی

خانواده
امور قضایی

صدمات بدنی
خسارات ناشی از کار

جانبه  همه  حمایت  با  امروز  که  عون  میشل 
جمهوری  ریاست  به  نصراهلل  حسن  و  حزب اهلل 
لبنان رسید، کمتر از سی سال پیش دشمن شماره 

یک حزب اهلل و جنبش امل محسوب می شد.
در  لبنان  ارتش  فرمانده  عون،  میشل  ژنرال 
سال  دو  در  داخلی،  جنگ  پایانی  سال های 
رئیس  و  وزیر  نخست  لبنان،  داخلی  جنگ  آخر 
جمهور موقت یکی از دو دولت لبنان بود که با 
سازمان  و  امل  جنبش  حزب اهلل،  سوریه،  ارتش 
حمایت  ایران  سوی  از  که  فلسطین  آزادیبخش 

می شدند، در جنگ بود.
آن روزها در سال های پایانی جنگ داخلی، حزب 
به  امل  و جنبش  رهبری صبحی طفیلی  به  اهلل 
رهبری نبیه بری، رئیس فعلی مجلس لبنان که 
هر دو کامال مورد حمایت ایران و سوریه بودند، 
دشمن قسم خورده مسیحی های مارونی لبنان به 

رهبری میشل عون محسوب می شدند.
ایران  به موضع  دو گروه که موضعی شبیه  این 
در قبال مارونی ها داشتند، مبارزه با آنان را معادل 

مبارزه با اسرائیل می دانستند.
در پی درگذشت آیت اهلل روح اهلل خمینی، بنیانگذار 
جمهوری اسالمی در سال ۱۳۶۸ رهبران این دو 
با  می بردند  سر  به  تهران  در  که  شیعه  گروه 

اعالم بیعت با آیت اهلل علی خامنه ای در بیانه ای 
مشترکی اعالم موضع مشترک کردند.

داشتند،  اختالف  سال ها  که  شیعه  گروه  دو 
مذاکرات صلح خود را زیر نظر علی اکبر والیتی 
و فاروق الشرع، وزیران خارجه ایران و سوریه در 

تهران و دمشق پیش بردند.
آغاز  این دو گروه در پی  بیانیه مشترکی که  در 
منتشر  ایران  در  خامنه ای  علی  آیت اهلل  رهبری 
میشل  رهبری  به  ماورنی های  با  مبارزه  کردند، 
عون از محورهای بیانه صلح آنان بود.ر در این 
امل(  و  )حزب اهلل  طرف  دو  است:  آمده  بیانیه 
اشغالگری  علیه  ها  آن  مبارزه  که  کردند  تأکید 
رژیم  و  سیاسی  مارونیت  علیه  و  صهیونیستی 
مبتنی بر امتیازات فرقه ای و دار و دسته میشل 
رژیم  و  ها  صهیونیست  حمایت  مورد  که  عون 
جنایتکار عراق قرار دارد، یک مبارزه واحد است 
نظام  بردن  بین  از  و  لبنان  کامل  آزادی  تا  که 
نظام  آوردن یک  کار  روی  و  ای  فرقه  امتیازات 
همزیستی  و  مساوات  بر  مبتنی  سیاسی  عادالنه 
خواهد  ادامه  ملت  افراد  همه  بین  آمیز  شرافت 
یافت تا لبنان بتواند نقش خود را در رویارِوئی با 

اسرائیل غاصب بر عهده گیرد.
نماینده  زمان  آن  در  که  والیتی  آقای  امروز 

بود،  اهلل  حزب  و  امل  صلح  مذاکرات  در  ایران 
و  متین  فردی  را  او  عون  آقای  به  تبریک  با 
به  را  مردم هر کسی  این  و گفت:  خواند  پابرجا 
اینکه  کنند مگر  نمی  قبول  رئیس جمهور  عنوان 
شود  مشخص  و  اثبات  فرد  آن  تدبیر  و  تجربه 
و  حساسیت ها  همه  با  را  لبنان  می تواند  او  که 

پیچیدگی هایش اداره کند.
مقاومت  پیروزی  را  عون  میشل  انتخاب  او 

اسالمی و حسن نصراهلل بر شمرد.
در همان سال ۱۳۶۸ آیت اهلل خامنه ای نیز نظام 
دنیا  در  نظامها  مرتجع ترین  از  را  لبنان  سیاسی 
خواند که بنای بر تبعیض نژادی، قومی و تبعیض 
گذاشته شده بود. او با انتقاد به سیستم حکومتی 
لبنان آن را با سیستم حکومتی آفریقای جنوبی در 
زمان آپارتاید مقایسه کرد و گفت: در آن جا یک 
اقلیت - به ناحق بر اکثریت حکومت می کند، در 
لبنان هم یک اقلیت مارونی به ناحق بر اکثریتی 
که یا سه برابر و یا دو برابر و نیم آنهایند یعنی 
بر  آن هم حکومتی  مسلمانان حکومت می کند؛ 
استقالل  و  تمامیت  و  وحدت  به  خیانت  مبنای 
لبنان و در خدمت هدفهای صهیونیسم و حکومت 

صهیونیستی.
سال   ۱۵ حدود  آنکه  از  پس  نهایتا  عون  میشل 

با  بار  این  و  بازگشت  لبنان  به  گذراند  تبعید  را 
گروه  با  را  خود  صلح  مذاکرات  جدید  رویکردی 
حزب اهلل آغاز کرد. میشل عون در حالی پس از 
داشت،  جمهور  رئیس  لبنان  که  نیم  و  سال  دو 
دبیر  این مسند می نشیند، که حسن نصراهلل،  بر 
نبیه بری،  بود و  کل حزب اهلل حامی اصلی آن 
دبیر کل جنبش امل از مخالفان ریاست جمهوری 
رای  با  لبنان  رئیس جمهور  او محسوب می شد. 
مارونی  مسیحیان  میان  از  کشور  این  مجلس 
انتخاب  سمت  این  به  ساله  شش  دوره  برای  و 
می شود و برای رسمیت یافتن جلسه رای گیری، 
پارلمان  نمایندگان  سوم  دو  کم  دست  حضور 
ضروری است. لبنان که جمعیت آن از مسیحیان 
و مسلمانان سنی و شیعه تشکیل یافته است، از 
سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ درگیر جنگ داخلی بود. این 
جنگ هزاران کشته برجای گذاشت و اقتصاد این 

کشور را به ویرانی کشاند.
طبق قانون، نخست وزیر لبنان باید مسلمان سنی 

و رئیس مجلس هم مسلمان شیعه باشد.
میان  مساوی  طور  به  هم  مجلس  کرسی های 
و  می شود  تقسیم  مسلمانان  و  مسیحیان 
معینی  تعداد  هم  مختلف  مذاهب  شاخه های 

کرسی در مجلس دارند.

مواضع دیروز و امروز ایران و متحدانش در قبال میشل عون

آنتونی زورکر

با نزدیک شدن نیروهای عراقی به موصل، آخرین 
پایگاه عمده داعش در یک شهر عراق، نخست 
وزیر عراق این گروه را ترغیب کرده است تسلیم 
رزمی  لباس  با  که  درحالی  عبادی  حیدر  شوند. 
گفت:  بود  ظاهر شده  عراق  دولتی  تلویزیون  در 
آنها چاره ای ندارند. یا تسلیم می شوند یا کشته. 
کیلومتری  یک  در  اکنون  عراقی  ویژه  نیروهای 
حومه شرقی موصل هستند و برای ورود به شهر 
آماده می شوند. در همین حال واحدهای ارتش از 

جنوب به شهر نزدیک می شوند.

داعش  به  ها  همه طرف  از  گفت:  عبادی  آقای 
مار  سر  خدا  خواست  به  و  شد  خواهیم  نزدیک 
فرار  برای  و  برای خروج  راهی  برید.  را خواهیم 
ندارند. آقای عبادی فرمانده کل نیروهای مسلح 
برای  نهایی  عملیات  نیست  معلوم  است.  عراق 

ورود به موصل چه زمانی شروع خواهد شد.
 ۱۷ که  موصل  گرفتن  پس  عملیات  از  پیش  تا 
اکتبر شروع شد تصور می شد که سه تا پنج هزار 
باشند. جمعیت  اعضای داعش در موصل  از  نفر 

شهر هم ۱.۵ میلیون نفر تخمین زده می شد.

از  از ساکنان شهر  از ۱۷ هزار نفر  تاکنون بیش 
آنجا گریخته اند و بنابه تخمین سازمان ملل در 
است  ممکن  دیگر  نفر  هزار   ۷۰۰ حالت  بدترین 

آنها را دنبال کنند.
وارد  دوشنبه  روز  عراق  ارتش  ویژه  نیروهای 
شرقی  حومه  کیلومتری  یک  در  بزوایا  روستای 

موصل شدند.
این نیروها  با  ایان پنل خبرنگار بی بی سی که 
سفر می کند می گوید که مقاومت هایی از سوی 
بمبگذاری  خودروهای  و  گرفت  صورت  داعش 

همزمان  گرفتند.  هدف  را  ارتش  کاروان  شده 
به  از جنوب  ارتش عراق  نهم  یگان های لشکر 

سوی موصل پیشروی می کنند.
پیشتر ارتش عراق اعالم کرد که عملیاتی را برای 
گرفتن بخش واقع در شرق رود دجله که از میان 

شهر می گذرد شروع کرده است.
نیروهای دولتی عراق، پیشمرگ های کرد، شبه 
که  سنی  قبایل  مسلح  مردان  و  شیعه  نظامیان 
هم پیمان دولت هستند، از جهات مختلف مواضع 

داعش در موصل را تحت فشار قرار داده اند.

نخست وزیر عراق: اعضای داعش یا تسلیم می شوند یا کشته

به گفته سازمان حفاظت مدنی ایتالیا قوی ترین 
زلزله این کشور از سال ۱۹۸۰ تاکنون باعث شده 

۱۵ هزار نفر بی خانه شوند.
 ۲۰ اما  نشد  کشته  کسی  یکشنبه  روز  زلزله  در 
نفر مجروح شدند و ناحیه اطراف نورچیا خسارات 
در  درجه   ۶.۶ بزرگی  به  زلزله  آن  دید.  گسترده 
نزدیکی منطقه ای روی داد که زلزله ماه اوت در 

آن تقریبا ۳۰۰ قربانی گرفته بود.
ماتئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا برای بحث درباره 

تشکیل  اش  کابینه  با  بازسازی  فوری  های  طر 
جلسه می دهد.

برآشفته است  ایتالیا  رنتسی گفت که روح  آقای 
با این حال افزود که کشته نشدن مردم در زلزله 
صبح  زلزله  است.  عمیق  آسودگی  مایه  یکشنبه 
ها  ساختمان  از  بسیاری  تخریب  باعث  یکشنبه 
یا ناامن شدن آنها در چندین شهرک و روستا در 

این منطقه کوهستانی مرکز ایتالیا شد.
بسیاری از مردم ناحیه اکنون در خانه بستگان و 

دوستان خود زندگی می کنند اما سازمان حفاظت 
نفر که جایی  به ۱۵ هزار  ایتالیا گفت که  مدنی 
در  آنها  نفر  هزار   ۱۰ رساند.  می  کمک  ندارند 
های  سالن  مثل  موقتی  های  سرپناه  یا  چادرها 

ورزشی اسکان داده شده اند.
یکشنبه شب هزار نفر شب را در اتومبیل یا چادر 

سپری کردند.
هتل ها در ساحل دریای آدریاتیک هم میزبان ۴ 

هزار نفر از آسیب دیدگان هستند.

بیش از ۱۰۰ پس لرزه در طول یکشنبه شب و در 
روز دوشنبه احساس شد که بزرگی یکی از آنها 

۴.۲ درجه بود.
از ۱۰۰ کیلومتر  بیش  زلزله  این  از  ناشی  لرزش 
دورتر در رم، پایتخت، احساس شد و پل قدیمی 
پونتی مازینی در این شهر به دلیل ترک برداشتن 
تاریخی  شهر  نزدیکی  در  آن  کانون  شد.  بسته 
نورچیا بود. هفته پیش هم دو زلزله به بزرگی ۵.۵ 

و ۶.۱ درجه در این ناحیه روی داده بود.

زلزله ایتالیا: ۱۵ هزار نفر جایی برای زندگی ندارند

در  افغانستان  در  سعودی  عربستان  سفارت 
نظامی  عملیات  آغاز  از  سابقه پس  بیانیه ای کم 
پرانی حوثی های  از موشک  این کشور در یمن، 

یمن به جانب شهر مکه خبر داده است.
کشور  این  سفارت  جانب  از  که  خبرنامه ای  در 
منتشر  فارسی  و  عربی  زبان های  به  کابل  در 
به اطالع همه  این سفارت  شده، گفته شده که 
افغانستان می رساند که حمالت شبه  شهروندان 
و  کشور  این  داخل  به  یمن  در  حوثی  نظامیان 
آنها  و  نمانده  منحصر  عربستان  مرزی  مناطق 
نزول گاه  با موشک های خود شهر مکه،  اکنون 
وحی و قبله مسلمانان را هم هدف قرار می دهند.

حوثی ها این ادعا را به شدت تکذیب کرده اند و 
بوده  جده  نظامی  فرودگاه  هدفشان  که  گفته اند 

است.
ائتالف  عملیات  آغاز  زمان  از  بار  نخستین  این 
 ۲۰۱۵ مارس  در  یمن  در  عربستان  رهبری  به 
اقدام  افغانستان  در  کشور  این  سفارت  که  است 
نبردها  مورد  در  اطالع رسانی  و  بیانیه  انتشار  به 

در یمن می کند.
دولت افغانستان در پی آغاز این عملیات نظامی 
سال گذشته حمایت خود را از عربستان سعودی 
که  گفت  و  کرد  اعالم  یمن  جنگ  با  ارتباط  در 
حرمین  مقدس  زمین  سر  از  دفاع  در  افغانستان 

شریفین با تمام نیرو در کنار دولت و مردم برادر و 
مسلمان کشور عربستان سعودی، در صورت بروز 

هر نوع تهدید قرار دارد.
این موضع گیری دولت افغانستان با واکنش های 
و  شد  مواجه  افغانستان  جامعه  داخل  در  زیادی 
گروهی آن را خالف عرف بی طرفی افغانستان در 

منازعات منطقه ای خواندند.
مقامات عربستان دو روز پیش اعالم کردند که 
را که توسط شبه  بالستیک دوربرد  یک موشک 
نظامیان حوثی شلیک شده بود، در نزدیکی شهر 

مکه منهم کرده اند.
شهر  موشک  این  هدف  که  گفته اند  حوثی ها 

جده بوده، نه شهر مقدس مکه. خبرنامه سفارت 
حربی،  مشاری  از  نقل  به  کابل  در  افغانستان 
است:  گفته  کابل  در  عربستان  سفیر  معاون 
دولت عربستان و ائتالف عربی حامی مشروعیت 
حکومت  درخواست  اساس  بر  که  را  یمن  در 
مشروع یمن ساخته شده، مسئولیت ناکام ماندن 
را  یمن  قضیه  حل  برای  بین المللی  تالش های 
بر  امنیت  شورای   ۲۲۱۶ شماره  قطعنامه  بنابر 

عهده شبه نظامیان حوثی می داند.
عربستان و متحدانش حدود یک سال و نیم پیش 
و بعد از پیشروی حوثی ها در یمن حمالت هوایی 

خود را در این کشور آغاز کردند.

سفارت عربستان در کابل حوثی ها را به پرتاب موشک به سوی مکه متهم کرد

در  جمهوری خواه  حزب  نامزد  ترامپ  دونالد 
می گوید  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ای میل های  رگه طالی  اف بی آی  او  اعتقاد  به 

هیالری کلینتون را پیدا کرده است.
می  گــزارش  آمریکایی  رسانه  یک  همزمان 
با  اخیرا  آی  بی  اف  مدیر  کومی  جیمز  که  دهد 
ایمیلی  هک  به  را  روسیه  که  گزارشی  انتشار 
کرده  مخالفت  زد  می  گره  دمکرات  حزب  های 
انتشار  با  این درحالی است که آقای کومی  بود. 
تازه در مورد ای میل های خانم  خبر تحقیقات 

کلینتون با اتهام جناحی گری روبرو شده است.
ایالت  انتخاباتی در  آقای ترامپ که در همایشی 
میشیگان سخنرانی می کرد اظهار امیدواری کرد 
که سی و سه هزار ای میل مفقود شده هیالری 

کلینتون بازیابی شوند.
تازه ای  آمریکا تحقیقات  فدرال  پلیس  اف بی آی، 
سرور  از  کلینتون  هیالری  استفاده  دربــاره  را 
شخصی اش در دوران تصدی وزارت خارجه آغاز 

کرده است.
در  گذشته  جمعه  اف بی آی  رئیس  کومی،  جیمز 
کمیته های  روسای  از  نفر  چندین  به  نامه ای 
اف بی آی  داد که  آمریکا خبر  نمایندگان  مجلس 
موضوع  این  به  که  پرونده ای  درباره  تحقیق  در 
مطلع  تازه ای  ای میل های  وجود  از  نداشته،  ربط 

شده است.
روشن  باید  اف بی آی  که  بود  گفت  کومی  آقای 

کند آیا این ای میل ها حاوی اطالعات محرمانه ای 
بوده اند یا خیر.

به  از دو هفته مانده  آقای کومی در کمتر  اقدام 
شد،  بسیاری  اعتراضات  سبب  رای گیری  روز 
رهبر دمکرات ها در سنای آمریکای علنی کردن 
تحقیقات را نقض قانون خواند و برخی دیگر نیز 
بار  اولین  برای  که  کردند  متهم  را  کومی  جیمز 
بی طرفی اف بی آی در انتخابات را نقض کرده و 

اقدامی سیاسی انجام داده است.
بررسی  برای  ــی آی  اف ب گزارش ها  اساس  بر 
هیالری  ارشد  دستیار  عابدین،  هما  ای میل های 
کلینتون حکم قانونی گرفته است. گفته می شود 
شوهر  لپ تاپ  در  عابدین  خانم  ای  میل های 
سابقش آنتونی وینر پیدا شده اند اما معلوم نیست 
و  ای میل  هزار   ۶۵۰ این  گیرنده  و  فرستنده 

محتوای آنها چیست.
اف بی آی  تحقیقات  علنی شدن  از  ترامپ  دونالد 
هما  گفت:  میشیگان  در  امروز  و  کرده  استقبال 
هما.  بود  عالی  تو  کار  متشکرم،  هما  متشکرم، 

آنتونی وینراز تو هم متشکرم.
در  انتخاباتی اش  همایش  در  کلینتون  خانم  اما 
اُهایو گفت از تحقیق اف بی آی درباره ای میل های 
برای  چیزی  چون  می کند  استقبال  دستیارش 

مخفی کردن ندارد:
آنها باید ای میل ها را بررسی کنند و من مطمئنم 
که به همان نتیجه ای می رسند که در بررسی های 

ای میل های من در یک سال گذشته رسیدند، این 
که مشکلی وجود ندارد.

دوشنبه  روز  سفید  کاخ  ارنست سخنگوی  جاش 
گذشته بدون دفاع یا انتقاد از اف بی آی گفت آقای 
کومی با علنی کردن تحقیقات قصد تاثیر گذاری 

بر انتخابات ریاست جمهوری را نداشته است.
خانم  شد  مشخص   ۲۰۱۵ سال  مارس  ماه  در 
کلینتون به دلیل استفاده از سرور شخصی برای 
خارجه  وزیر  که  زمانی  در  کاری  ای میل های 
کرده  نقض  را  آمریکا  فدرال  قانون  بود  آمریکا 
ای میل  سی هزار  کلینتون  خانم  وکالی  است. 
کاری را از این سرور شخصی بازیابی کرده و در 

اختیار اف بی آی قرار دادند.
ای میل  هزار  سه  و  سی  کلینتون  خانم  تیم  اما 
دیگر را که گفته شد ای میل های شخصی بودند 

پاک کردند.
رسید  نتیجه  این  به  تحقیقات  از  پس  اف بی آی 
اطالعات  مورد  در  اینکه  با  کلینتون  خانم  که 
اما  بوده  بی احتیاط  بی اندازه  شده  طبقه بندی 

مبنایی برای جرم وجود ندارد.
ای میل های تازه زمانی کشف شدند که اف بی آی 
سابق  وینر شوهر  آنتونی  درباره  تحقیق  مشغول 
با  عکس هایی  است  متهم  که  بود  عابدین  هما 
قانونی  سن  زیر  دختری  برای  جنسی  محتوای 

فرستاده است.
بعید به نظر می رسد اف بی آی پیش از انتخابات 

ریاست جمهوری که روز هشتم نوامبر )۱۸ آبان( 
برگزار می شود تحقیقاتش را کامل کند.

کومی و نقش روسیه در هک ای میل ها
شبکه سی ان بی سی آمریکا گزارش داده است 
که جیمز کومی با تصمیم دستگاه های اطالعاتی 
آمریکا برای نام بردن از روسیه به عنوان عامل 
هک ای میل های کمیته ملی حزب دمکرات و 
مدیر ستاد  پودستا  جان  میل های  ای  همچنین 

مبارزات انتخاباتی خانم کلینتون مخالف بود.
بنابه این گزارش آقای کومی با صدور بیانیه ای 
گفت  چون  کرد  مخالفت  مورد  این  در  رسمی 

نگران تاثیرگذاری آن بر انتخابات است.
سی ان بی سی گزارش می دهد که آقای کومی 
با بیانیه روز ۷ اکتبر از سوی سازمان امنیت ملی 
که می گفت دولت روسیه حمالت اخیر به ایمیل 
های شهروندان و نهادهای آمریکایی را هدایت 

کرده است مخالف بود.
سی  بی  بی  درخواست  به  پاسخ  در  آی  بی  اف 
گفت در مورد گزارش سی ان بی سی اظهار نظر 

نخواهد کرد.
همزمان یک نظرسنجی تازه توسط ان بی سی 
نیوز/سروی مانکی که دوشنبه منتشر شد نشان 
می دهد که هیالری کلینتون شش درصد - ۴۷ 
از  ملی  سطح  در   - درصد   ۴۱ مقابل  در  درصد 
رقیب جلوست. این نظرسنجی از ۲۴ تا ۳۰ اکتبر 

انجام شده است.

ترامپ: اف بی آی رگه طالی ای میل های کلینتون را پیدا کرده

برای فروش امالک خود 
با رامین تماس بگیرید

%+GST 
SELLING FEE1

Shop 3/13 Railway Rd. Quakers Hill
andrewmerton.com.au
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ایر  ایران  ایران؛  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی 
متشکل  ناوگانی  کاغذ  روی  اکنون  هم  هما  یا 
)بدون در نظر گرفتن  از ۳۹ فروند هواپیما دارد 
هواپیماهای از رده خارج شده مثل ناوگان ۷۴۷( 
فروند عملیاتی هستند  تنها ۲۱  تعداد  این  از  اما 
که اکثر آنها بیش از ۲۵ سال سن دارند. این در 
حالی است که این شرکت در سال ۱۳۵۷ دارای 
۲۶ فروند هواپیمای عملیاتی بود که قدیمی ترین 
آنها ۱۰ سال سن داشت و میانگین سنی ناوگان 
سال  در  بود  قرار  که  ناوگانی  بود.  سال   ۷ زیر 
به  به ۳۰ فروند و سپس در سال ۱۳۶۲   ۱۳۶۰
۴۰ فروند برسد. ناوگان پروازی کنونی ایران ایر 
متشکل از هشت فروند ایرباس ۳۰۰ در سه مدل، 
یک فروند ایرباس ۳۱۰، پنج فروند ایرباس ۳۲۰، 
 ۸۲ دی  ام  فروند  پنج  و   ۱۰۰ فوکر  فروند  سه 
هواپیمای  فروند  یک  کنار  در  است،  استیجاری 
سال  روزهای  بیشتر  که   ۷۴۷ بوئینگ  باربری 
به علت نبود مشتری و پرواز در گوشه ای پارک 
به  اقدام   ۱۳۹۳ سال  در  بوئینگ  شرکت  است. 
لغو تحریم لوازم یدکی برای تمامی بوئینگ های 
امروز  اما  کرد،  انقالب  از  پیش  شده  خریداری 
حتی یک فروند از این بوئینگ ها در خدمت ایران 
ایر نیست تا لغو این تحریم اثر مثبتی داشته باشد.

پروازهای داخلی
هواپیماهای عملیاتی این شرکت در حال حاضر 
سه فروند فوکر ۱۰۰، چهار فروند ایرباس ۳۰۰ و 
پنج فروند ام دی ۸۲ استیجاری فرسوده هستند 
بوئینگ  ناوگان  کردن  خارج  رده  از  از  پس  که 
۷۲۷ در سال ۱۳۹۱ اجاره شدند. کمبود هواپیما 
فروندی  شش  ناوگان  از  که  است  شده  سبب 
پرواز  در  عمدتا  که  شرکت  این   ۳۲۰ ایرباس 
کراچی  دوبی،  کویت،  دوحه،  مثل  مقاصدی  به 
بیش  می شدند  استفاده  بمبئی  و  نجف  بغداد،   ،
از پیش در پروازهای داخلی استفاده شود و حتی 
یکی از آنها که از سال ۱۳۹۰ از رده پروازی خارج 
بود در سال جاری دوباره راه اندازی شده و پس 
بازگردانده  از تعمیر در مهرماه ۱۳۹۵ به خدمت 

شده است.

پروازهای بین المللی
اروپایی  مقاصد  به  بین المللی  پروازهای  برای 
آر   ۶۰۵ سری   ۴ بی  ایرباس  فروند  چهار  تنها 
دو  هستند.  موجود   ۳۱۰ ایرباس  فروند  دو  و 
ایرباس ۳۱۰ موجود عمدتا برای پرواز به  فروند 
میالن  لندن،  رم،  دوبی،  بیروت،  مثل  مقاصدی 
آنها  از  فروند  یک  اما  می شدند  استفاده  وین  و 
روز ششم مهر در فرودگاه امام خمینی تهران به 
ایرباس ۳۴۰ ماهان برخورد کرد که  یک فروند 
سبب آسیب شدید سازه ای به هواپیما شد و آن 

را زمین گیر کرد.
بازسازی ناوگان ایران ایر رویا یا واقعیت؟

و  داخلی  رسانه های  هسته ای  توافق  از  پس 
هواپیماهای  گسترده  خرید  اخبار  بین المللی 
مسافربری برای شرکت ایران ایر را با آب و تاب 
مخابره کردند، اما این موضوع بررسی نشد که آیا 
تبلیغاتی  تفاهم نامه های  به  محدود  خریدها  این 
هستند یا در نهایت منجر به بازسازی ایران ایر 

خواهند شد.
دلیل  سه  به  که  است  شرکتی  اکنون  ایر  ایران 
داخلی  مشکالت  و  مدیریت  ضعف  تحریم، 
اکثرا  دارد که  پروازی  فقط ۲۱ فروند هواییمای 
برای  هواپیما  کمبود  دلیل  به  و  هستند  فرسوده 
تبدیل  شرکت  این  خارجی  و  داخلی  پروازهای 
از  ایران پس  به پرتاخیرترین شرکت هواپیمایی 
بین  پردرآمد  است، مسیرهای  ایرتور شده  ایران 
و  داده  از دست  آسیایی  مقاصد  به  را  المللی اش 
با مشکالت مالی برای پرداخت دستمزد کارکنان 

خود دست و پنجه نرم می کند.
از  شماری  لغو  و  هسته ای  توافق  از  پس 
بازسازی  برای  ایر  ایران  بین المللی،  تحریم های 
سعی  خود  بلند  برد  و  کوتاه برد  پروازی  ناوگان 
با  ابتدا  و  کرد  مسافربری  هواپیماهای  خرید  در 

ایرباس و ATR )زیرمجموعه ایرباس درایتالیا و 
سازنده هواپیماهای ۵۰ نفره( و سپس با بوئینگ 
اما  کرد.  تفاهم نامه  انعقاد  و  مذاکرات  به  شروع 
گذر زمان نشان داد که به دالیل مختلف امکان 
جلب اعتماد سرمایه گذاران بین المللی برای تامین 
بودجه و اخذ وام برای خرید این هواپیماها فعال 

امکان پذیر نیست.

خرید از ایرباس
و  ایر  ایران  مدیران  بین  مذاکره  ماهها  از  پس 
در  نقیض  و  ضد  اخبار  نشر  و  ایرباس  شرکت 
رسانه  ها، در نهایت در جریان سفر حسن روحانی، 
با  او  مالقات  و  فرانسه  به  جمهورایران  رئیس 
فرانسوا اوالند، رئیس جمهور این کشور در روز ۸ 
بهمن ماه سال ۱۳۹۴، تفاهم نامه ای برای خرید 
۱۱۸ فروند هواپیمای ایرباس به ارزش مجموعا 
هواپیما   ۱۱۸ این  شد.  امضا  دالر  میلیارد   ۲۵

متشکل بودند از:
۴۵ فروند ایرباس ۳۲۰ و ۳۲۱ میان پیکر و تک 
جایگزین  برای   ۳۳۰ ایرباس  فروند   ۴۵ راهرو، 
کردن ناوگان فرسوده و پهن پیکر ایرباس ۳۰۰ و 
۳۱۰، شانزده فروند ایرباس ۳۵۰ و دوازده فروند 
ایرباس ۳۸۰ برای پروازهای بین المللی به جای 

ناوگان بوئینگ ۷۴۷ ایران ایر.
 ۲۰ خرید  بــرای  هم  تفاهم نامه ای  همزمان 
ای  شرکت  با   ۶۰۰ سری   ۷۲ آر  تی  ای  فروند 
جت  هواپیماهای  خرید  برای  شد،  منعقد  آر  تی 
برای  مناسب  مدرن   )Turboprop( ملخی 
ایر  ایران   ۱۰۰ فوکر  فرسوده  ناوگان  جایگزینی 

در مسیرهای داخلی و کوتاه برد.
زیرا  دارد  منتقدانی  نیز  هواپیما  این  خرید  البته 
آن را برای فرودگاه های در ارتفاع باال از سطح 
دریا و آب و هوای گرم و خشک ایران مناسب 
ناوگان فوکر ۱۰۰  اما برای جایگزینی  نمی بینند 
ایران ایر، این هواپیما با حداقل قطعات آمریکایی 

تنها گزینه موجود است.

خرید از بوئینگ
ماهها پس از امضای تفاهمنامه با ایرباس و ای 
تی آر برای خرید ۱۳۸ فروند هواپیما که بعدا با 
کاهش ۱۲ فروند از آنها )لغو برنامه خرید ایرباس 
۳۸۰( به ۱۲۶ فروند رسید، ایران رسما از بوئینگ 
پس  کرد.  هواپیما  فروند   ۱۰۹ خرید  درخواست 
درخواست  این  با  فراوان  قوس های  و  کش  از 
فروند  نخستین  آن  اساس  بر  و  شد  موافقت 
داده  تحویل   ۲۰۱۷ سال  در  باید  هواپیماها  از 

می شدند و آخرین فروند از آنها در سال ۲۰۲۵.
این ۱۰۹ فروند هواپیما به ارزش ۲۷ میلیارد دالر 
متشکل از ۳۴ فروند هواپیمای پهن پیکر شامل 
۱۵ فروند بوئینگ ۷۷۷ سری ۳۰۰ ئی آر، پانزده 
فروند  چهار  و   ۹۰۰ سری   ۷۷۷ بوئینگ  فروند 
فروند  به همراه چهل  بوئینگ ۷۴۷ سری ۸۰۰ 
بود.  بوئینگ ۷۳۷ مکس  باریک  بدنه  هواپیمای 
قرار بود شش فروند بوئینگ ۷۳۷ ان جی هم به 
صورت نو تحویل ایران ایر گردند )مجموعا ۸۰ 
فروند هواپیمای نو به ارزش ۱۷.۶ میلیارد دالر( و 
۲۹ فروند بوئینگ ۷۳۷ ان جی هم بصورت اجاره 

ایران  تحویل   ۲۰۱۷ سال  از  تملیک  شرط  به 
گردند )به ارزش ۹.۴ میلیارد دالر(.

شرکت بوئینگ ۲۳ تیرماه امسال برای نخستین 
برای فروش  ایران  با  به طور رسمی مذاکره  بار 
اساس  بر  کرد.  تأیید  را  مسافربری  هواپیماهای 
هواپیمای  فروند   ۸۰ بوئینگ،  رسمی  بیانیه 
به  قرار  دالر  میلیارد   ۱۷.۶ ارزش  به  مسافربری 
به  اجاره  از  حرفی  دیگر  و  شود  فروخته  ایران 
به  دیگر   ۷۳۷ بوئنیگ  فروند   ۲۹ تملیک  شرط 
تیر(   ۱۷( آن  از  پیش  اما یک هفته  نیامد.  میان 
سال ۱۳۹۵، نمایندگان کنگره آمریکا درخواست 
ایران  به  هواپیماها  این  فروش  برای  کردند 
آنها،  گفته  به  تا  شود  اعمال  محدودیت هایی 
»تروریسم«  از  حمایت  برای  هواپیماها  این  از 

استفاده نشوند.

راه حلی موقت برای بازسازی ناوگان
فروند  دو  کردن  خارج  رده  از  برنامه  دنبال  به 
خرداد  و  اردیبهشت  در  ایر  ایران   ۷۴۷ بوئینگ 
سال ۱۳۹۵، ایران ایر تصمیم به خرید دو فروند 
هواپیمایی  شرکت   ۲۴۳ سری   ۳۳۰ ایرباس 
بودند.  بازنشست شده  بتازگی  که  گرفت  امارات 
علت  به  نهایت  در  اما  گرفت  صورت  مذاکراتی 
داخلی  بانک های  توسط  اعتبار  تخصیص  عدم 
هما،  برنامه خصوصی سازی  بالتکلیفی  بهانه  به 
از  پس  نهایت  در  و  نگرفت  صورت  خرید  این 
ایر  ایران   ،۷۴۷ بوئینگ  فروند  دو  بازنشستگی 
این  و  داد  دست  از  را  خود  آسیایی  مسیرهای 
هواپیمایی  »خصوصی«  شرکت  به  را  مسیرها 

ماهان واگذار کرد.
ایران ایر همچنین برای خرید ۱۰۶ فروند ایرباس 
که تفاهم نامه اولیه آن در سفر حسن روحانی به 
بودجه  تامین  مشکل  با  بود،  شده  امضا  فرانسه 
شرایط  به  بی اعتمادی  آن  علت  که  شد  مواجه 
اقتصادی و سیاسی ایران و همچنین عدم ریسک 

پذیری موسسه های سرمایه گذاری غربی بود.
خرید  تنها  و  نشده  امروز حل  به  تا  این مشکل 
آر ۷۲  بیست فروند هواپیمای منطقه ای ای تی 
سری ۶۰۰ به علت زمینگیری ناوگان فوکر ۱۰۰ 
اولین  در  است.  شده  دنبال  جدیت  با  ایر  ایران 
روزهای مهر امسال شرکت ای تی آر یک فروند 
از این هواپیما را به ایران آورد تا در چند مسیر 

داخلی پرواز کرده و آزمایش شود.
در هفته های گذشته اخبار ضد و نقیضی از توافق 
ایران ایر و ایرباس برای خرید فوری ۱۷ فروند 
هواپیمای ایرباس ۳۲۰ و ۳۳۰ نو از سوی طرفین 
مذاکره شنیده شد اما عباس عراقچی، معاون امور 
تحویل  خارجه  امور  وزارت  بین المللی  و  حقوقی 
هواپیماها دو هفته پیش گفت تحویل هواپیماها 

به »تاخیر« خواهد افتاد.
راه  وزیر  مقام  قائم  کاشان  فخریه  اصغر  اکنون 
هواپیما  خرید  قــرارداد  می گوید  شهرسازی  و 
ازشرکت های بوئینگ و ایرباس به تفاهم نهایی 
طور  به  امسال  پایان  »تا  و  است  شده  نزدیک 
بوئینگ  و  ایرباس  هواپیماهای  از  تعدادی  قطع 

وارد ایران می شوند.«
چنانچه این خرید به نتیجه برسد، مشکل تامین 

هواپیماهای پهن پیکر برای پروازهای اروپایی و 
آسیایی ایران ایر موقتا حل می شود.

فروش  از  آمریکا  ــت  دول نگرانی 
هواپیماهای بوئینگ به ایران

از  پس  که  )هما(  ایران  ملی  هواپیمایی  شرکت 
نام  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  انقالب 
گرفت نه تنها نتوانسته شکوه گذشته خود را حفظ 
کند، بلکه در آستانه ورشکستگی قرار دارد و اگر 
ورشکسته  امروز  به  تا  نبود  دولتی  حمایت های 
است  داشته  وجود  همواره  سوال  این  بود.  شده 
که عوامل این پسرفت و عقب ماندگی مهم ترین 
شرکت هواپیمایی ایران چیست. آیا تحریم های 

بین المللی مسبب این بحران هستند؟
ایران  نظامی  آمریکا حضور  نگرانی های  از  یکی 
در سوریه است. با اینکه انتقال بار و نیرو عمدتا با 
نیروی هوایی  ایلیوشین ۷۶  هواپیماهای ترابری 
روسیه  هوایی  نیروی  و  ایران  ارتش  و  سپاه 
سوریه  هواپیمایی  شرکت  و  تهران(  در  )مستقر 
انجام گرفته )به همراه ۸ فروند سی ۱۳۰ نیروی 
هواپیماها  این  که  مواقعی  در  اما  ارتش(  هوایی 
هواپیماهای  از  بودند  دیگری  ماموریت های  در 
استفاده  سوریه  به  نیرو  انتقال  برای  مسافربری 
شده است. به دنبال تهدید های آمریکا، شرکت 
دادن  قرار  اختیار  در  از  ایر  ایران  هواپیمایی 
و  دفاع  وزارت  استفاده  برای  هواپیماهایش 
پشتیبانی نیروهای مسلح و سپاه پاسداران برای 
علت  و  کرد  خودداری  نیرو  و  تسلیحات  انتقال 
ماهواره های  شناسایی  و  عکسبرداری  نیز  آن 
آمریکایی از تنها بوئینگ ۷۴۷ ترابری ایران ایر با 
شماره ثبت کشوری EP-ICD در حال تخلیه 

بار در فرودگاه دمشق در سال ۱۳۹۰ بود.
برای  هم  را  گسترده ای  تحریم های  آمریکا 
منطقه ای  جت  هواپیماهای  یدکی  لوازم  تامین 
BAe-۱۴۶ و RJ.۱۰۰ و RJ.۸۵ ساخت 
انگلستان متعلق به شرکت ماهان در سراسر دنیا 
این  از  استفاده  از  پس  هم  آن  که  کرده  وضع 
هواپیماها برای انتقال بار و نیرو به سوریه بوده 

است.
از سال ۱۳۹۱ شرکت هواپیمایی  اینکه  با وجود 
ایران ایر هیچ هواپیمایی را برای انجام پروازهای 
قرار  سپاه  و  ارتش  اختیار  در  سوریه  به  نظامی 
نداده است، باز هم کنگره و دولت آمریکا خواستار 
این  انتقال  از  پیشگیرانه  بندهای  کردن  اضافه 

هواپیماها به شرکت هواپیمایی ماهان بودند.
عکاس  و  خبرنگار  پژوهشگر،  تقوایی،  بابک   *
هوایی و نویسنده سه کتاب در باره تاریخ نیروی 
هوایی و هوانیروز ایران است به نام های »نیروی 
هوایی مدرن ایران«، »ببرهای ایرانی در جنگ« 

و »سلحشوران صحرا؛ هوانیروز در جنگ«.
مقاالتی  نوشتن  با  را  خود  حرفه ای  فعالیت  او 
و  شروع   ۱۳۸۵ سال  در  هوایی  نیروی  باره  در 
نشریات  با  هوانوردی  خبرنگار  عنوان  به  بعد 
سال  تا  او  کرد.  همکاری  انگلیسی  و  ایرانی 
۱۳۹۱ خبرنگار و عکاس ماهنامه صنایع هوایی 
سازمان نیروهای مسلح بود و به عنوان خبرنگار 
نشریات  سایر  با  هوانوردی  تاریخ  پژوهشگر  و 
سازمان  )ارگان  صف  مجله  چون  زبان  فارسی 
هواپیما  ماهنامه  دو  و  ارتش(  سیاسی  عقیدتی 
 ۱۳۹۰ سال  در  داشت.  همکاری  افزار  جنگ  و 
مرکز پژوهشهای نظری نیروی هوایی ارتش از 
او به عنوان پژوهشگر تاریخ هوانوردی دعوت به 
همکاری کرد و یکی از مسئوالن پروژه شناسنامه 

تفصیلی نیروی هوایی ایران بود.
مورد  در  مقاله   ۳۰۰ از  بیش  تقوایی  بابک 
روسیه،  لیبی،  عراق،  ایران،  هوایی  نیروهای 
در  خاورمیانه  در  تروریسم  علیه  نبرد  و  اوکراین 
مجالت هوانوردی انگلیسی، فرانسوی، روسی و 
یونانی به چاپ رسانده است. او اکنون تحلیلگر، 
خبرنگار و عکاس مجله هوانوردی نظامی به نام 
و   )Combat Aircraft( ایرکرافت  کمبت 

همچنین خبرنگار ویژه انتشارات شپارد است.

Aust Aria پخش از
Ph: 02 9645 6003

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

هما در آستانه صعود یا در حال سقوط؟
بابک تقوایی

  سی و هشت سال بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
جمهوری  آمدن  کار  روی  و   ۱۳۵۷ بهمن  در 
ایران  سنت  اهل  مسلمانان  ایران،  در  اسالمی 
برای  مسجدی  احداث  در  زیاد،  تالش  علیرغم 

خود در تهران، پایتخت ایران، ناکام مانده اند.
اصل ۱۳ قانون اساسی »ایرانیان زرتشتی، کلیمی 
و مسیحی« را به عنوان تنها اقلیت های دینی در 
قانون  به رسمیت می شناسد که در حدود  ایران 
احوال  در  و  آزادند  خود  دینی  مراسم  انجام  در 
خود  آیین  طبق  بر  دینی  تعلیمات  و  شخصیه 
عمل می کنند. اما احداث آخرین بناهای مذهبی 
به  غیرمسلمان  ایرانیان  از  دسته  این  دینی  و 
دوران حکومت پهلوی باز می گردد. نمازخانه های 
ایرانیان اهل سنت مسلمان هم در تهران علیرغم 
و  وسنی  شیعه  وحدت  بر  مبنی  حکومت  ادعای 
نامگذاری یک هفته در تقویم این کشور با عنوان 

هفته وحدت، از سوی حکومت تعطیل می شود.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان 
ایران  سنت  اهل  معتبرترین شخصیت های  از  و 
که  نامه هایی  از  یک  هیچ  برای  که  می گوید 
تخریب  از  جلوگیری  یا  مسجد  احداث  مورد  در 
رهبر  برای  تهران  در  سنت  اهل  نمازخانه های 
جمهوری اسالمی نوشته، پاسخی دریافت نکرده 

است.
پانزدهم تیرماه امسال بود که ۱۸ نماینده مجلس 
کشور  این  کشور  وزارت  به  تذکری  در  ایران 
نمازخانه صالحیه  فعالیت های  تعطیلی  به  نسبت 
تهران  استان  اسالم شهر  شهر  در  سنت  اهل 
علنی  صحن  در  آنها  تذکر  که  کردند.  اعتراض 
عضو  صادقی،  محمود  اما  نشد،  خوانده  مجلس 
رسانه ها  با  مصاحبه  در  مجلس  امید  فراکسیون 
از این تذکر خبر داد. اما سه ماه بعد از این تذکر 
مولوی عبدالحمید می گوید که نمازخانه صالحیه 

همچنان تعطیل است.
از  که  می گوید  زاهدان  سنت  اهل  جمعه  امام 
برای ساخت مسجد  قانونی هیچ مشکلی  لحاظ 
یک  اما  ندارد  وجود  تهران  در  سنت  اهل  برای 
تنها مسجدی  نه  باعث می شود  سری تعصب ها 
ساخته نشود که نمازخانه های آنها هم در پایتخت 

ایران تعطیل شود.
در  سنت  اهل  نمازخانه  تنها  صالحیه،  نمازخانه 
در  و  آن  از  پیش  شد.  تعطیل  که  نبود  تهران 
سعادت  در  سنت  اهل  نمازخانه  مختلف  مقاطع 
پونک  منطقه  در  سنی ها  نمازخانه  و  تهران  آباد 
هم تعطیل شده و جلوی اقامه نماز عید فطر اهل 

سنت در شهرهای بزرگ ایران گرفته شده بود.
خاصی  »جواب  می گوید:  عبدالحمید  مولوی 
ندارد.  وجود  کننده ای  قانع  جواب  نمی دهند، 
آزادی هــای  یکسری  اساسی  قانون  براساس 
قانونی وجود دارد اما یکسری تنگ نظری ها هم 

هست که مانع از تحقق این آزادی هامی شود«.
رهبر  با  دیداری  زمینه  این  در  که  می گوید  او 
جمهوری اسالمی نداشته اما »مکاتباتی داشته ام 
و در نامه هایم به این مسئله اعتراض کرده ام که 
تاکنون جوابی به نامه های من داده نشده است«.

به  نامه ای  در  زاهــدان  سنت  اهل  جمعه  امام 
رئیس  روحانی،  حسن  و  رهبر  خامنه ای  آیت اهلل 
نوشته  شد  منتشر  رسانه ها  در  که  ایران  جمهور 
و  معمولی  نمازخانه  یک  تحمل  »عدم  بود: 
تخریب آن، در شهری که اجازه ساخت مسجد به 
شهروندان اهل سنت داده نمی شود و مطالبه ۳۷ 
ناکام  انقالب اسالمی  پیروزی  از  آنها پس  سال 
احساسات  نمودن  جریحه  دار  تنها  است،  مانده 
احساسات  بلکه  نیست،  ایران  سنت  اهل   جامعه 

مسلمانان جهان را نیز جریحه دار می نماید.«
نمازخانه های  تعطیلی  درباره  عبدالحمید  مولوی 
اهل سنت در تهران می گوید: »هیچ دلیل خاصی 
شهرداری  مجوز  می گویند  نمی کنند  عنوان 
نداشته و تغییراتی در ساختمان داده شده و... اما 

دلیل قانع کننده ای نیست. 
تخلفات شهرداری در شهر تهران فراوان است با 
همه مماشات می شود یا مدارا می شود یا جریمه 
بهانه  این  به  را  ما  نمازخانه های  اما  می کنند 

تعطیل می کنند«.
به  محدود  اخیر  سالهای  طی  اما  مشکل  این 
تهران نمانده و در اکثر شهرهای بزرگ ایران از 
احداث مسجد برای اهل سنت جلوگیری می شود. 
مولوی عبدالحمید می گوید: » اهل سنت اقلیت 
که  است  الزم  نماز  و  عبادات  برای  و  هستند 
فرزندان  که  جایی  یا  باشند  داشته  نمازخانه ای 
در  ببینند،  قرآن  تعلیم  و  دینی  آموزش  شان 
شهرهای دیگر )بجز تهران هم( اخیرا مشکالت 

بیشتر شده است«.
خبرگزاری ایرنا به نقل از علی جمشیدی، معاون 
کرده  اعالم  گلستان  استاندار  امنیتی  سیاسی 
سنت  اهل  مساجد  تمامی  »احــداث  که  است 
مرکز  سوی  از  مجوز  اخذ  و  هماهنگی  با  باید 
فعال سیاسی  گیرد.« یک  انجام  اسالمی  بزرگ 
اهل سنت می گوید که پیش از انقالب ۵۷ هم، 
سنی ها در تهران مسجد نداشتند اما با این تفاوت 
یا  اسالمی  ادعای حکومت  که »حکومت سابق 
وحدت میان شیعه و سنی نمی کرد و البته تعداد 
سنی ها هم در تهران کمتر بود، اما بعد از روی 
کار آمدن جمهوری اسالمی انتظار می رفت چنین 
مشکلی وجود نداشته باشد که وضعیت بدتر شد. 
اصفهان  تبریز،  چون  شهرهایی  در  که  جایی  تا 
احداث  اجازه  ایران هم  و دیگر شهرهای بزرگ 

مسجد به اهل سنت داده نمی شود«.
سنت،  اهل  سیاسی  فعال  زاده،  جاللی  جالل 
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسالمی 

و نماینده سابق مردم کردستان در مجلس ایران 
بود که  با سایت روزآنالین گفته  در مصاحبه ای 
اهل  که  است  جهان  در  پایتختی  تنها  »تهران 
سنت مسجد ندارند و نمازخانه های شان تعطیل 

می شود«.
رسانه های حکومتی ایران گفته اند که در تهران 
مولوی  دارد.  وجود  اهل سنت  برای  نمازخانه   ۹
کسانی  »یا  می گوید:  مورد  این  در  عبدالحمید 
خواندن  نماز  بــرای  موقتا  را  خودشان  خانه 
خواندن  نماز  برای  را  جایی  یک  یا  گذاشته اند 
فرق می کند.  نمازخانه  با  کرده اند. مسجد  کرایه 
اما  مسجد همیشه است، همیشه می توان رفت، 
برای  جایی  یک  که  است  ادارات  مثل  نمازخانه 
نماز دارند. اهل سنت مجبور شده اند در خانه های 
نماز  برای  بگذارند  را  خانه  پذیرایی  مثال  خود، 
می کنند  اجاره  جایی  یک  می روند  یا  خواندن. 
برای نمازخواندن. ممکن است بعد از یک سال یا 

دو سال بیرونشان کنند یا اصال تخریب کنند«.
اما اگر مسلمانان اهل سنت ایران طی ۳۸ سال 
نشده  تهران  در  مسجد  احداث  به  موفق  اخیر 
ادیان به رسمیت شناخته شده  اند، پیروان سایر 
هیچ  ساختن  اجازه  هم  ایران  اساسی  قانون  در 
بنای مذهبی یا دینی در این کشور نداشته اند و 
آخرین کنیسه ها، کلیساها یا آتشکده ها که محل 
عبادات و مناسک دینی و مذهبی ادیان کلیمی، 
هستند  ایران  در  زرتشتی  و  مسیحی  و  ارمنی 
شده اند.  احداث   ۵۷ انقالب  پیروزی  از  پیش 
در  ایران  جنوب  ارامنه  نماینده  بگلریان،  روبرت 
شورای  مجلس  نهم  و  هشتم  هفتم،  دوره های 
اسالمی می گوید: »من ندیده ام که قانون خاصی 
توجه  با  البته  باشد.  داشته  وجود  زمینه  این  در 
به تمرکز جمعیت ارامنه در شهرهایی که هستند 
پیش  تاکنون  و  فعلی کفایت می کند  کلیساهای 
نیامده که ما بخواهیم درخواست تأسیس کلیسا 
ما پیش  برای  برخورد عملی  یعنی  باشیم  داشته 
ببینیم  تاسیس و  برای  بکنیم  نیامده که مراجعه 

چه برخوردی می شود.«   
او با اشاره به تاریخی بودن اکثر کلیساها در ایران 
می گوید: »کلیساهای تاریخی مورد توجه دولت 
هم  نمایندگان  و  ارامنه  جامعه  طبیعتا  و  هستند 
تادئوس مقدس در  پی گیر هستند مثل کلیسای 
اصفهان  در  وانک  کلیسای  یا  شرقی  آذربایجان 
جنبه  و  دارند  کننده  مراجعه  مستمر  طور  به  که 
توریستی دارند، حوزه اداری جامعه ارامنه هم آنجا 
است. تعمیرات را خود جامعه ارامنه انجام می دهد 
نیاز  اگر  هستند  جهانی  ثبت  که  کلیساهایی  اما 
در  اما  فرهنگی هم کمک می کند.  میراث  باشد 
جامعه  ندارند  تاریخی  بعد  که  کلیساهایی  مورد 
ارامنه هوشیار است و توجه می کند. محدودیتی 
هم برای بازسازی از طرف حکومت تا حاال وجود 

نداشته اما کلیسای جدیدی احداث نشده است.«
جامعه  جمعیتی  منفی  رشد  به  بگلریان  آقای 
می کند  اشاره  مهاجرت  دلیل  به  ایران  ارامنه 
که  جمعیتی  منفی  رشد  به  توجه  با  می گوید:  و 
جامعه ارامنه دارند نیازی به ساخت کلیسا نکردیم 

که درخواستی بدهیم و مشکلی پیش بیاید.
یوناتن بت کلیا، نماینده ایرانیان آشوری و کلدانی 
در مجلس ایران هم می گوید که در زمینه مرمت 
اما  نداشته  وجود  مشکلی  وقت  هیچ  کلیساها 
ساخته  ایران  در  سالها  این  در  کلیسای جدیدی 
جزو  که  »کلیساهایی  می گوید:  او  است.  نشده 
فرهنگی  میراث  خود  هستند  فرهنگی  میراث 
و  حفظ  اش  اولیه  ترکیب  که  می کند  کمک 
اگر  می آید  فرهنگی  میراث  خود  شود،  حراست 
حتی  قبلی  سیستم  با  باشد  شده  خراب  جایی 
آجری کنده شود شماره گذاری و مرمت می کند. 
کلیسا  باالی ۱۰۰  شاید  ارومیه  در  آشوری ها  ما 
به  و  داریم  ارومیه  روستاهای  تمامی  در  داریم. 
کلیساها  این  درصد   ۷۰ بگویم  می توانم  جرئت 
هستند  قدیمی  کلیساها  باالخره  شده اند.  مرمت 
۶۰۰ و ۷۰۰ و ۸۰۰ سال قدمت دارد و احتیاج به 
نگهداری و مرمت دارند. شاید در خیلی روستاها 
محله آشوری نشین هم نداریم ولی کلیسا مرمت 
شده و نگهداری شده. ولی کلیسای جدید نساخته 
ایم کلیسایی بوده که کال از بنا برداشته شده و 
مجددا ساخته شده مثال در ارومیه کلیسا هم کف 
سقف  یا  ساختند  طبقه  دو  دوباره  برداشتند  بود 
و  شد  برداشته  مریم  حضرت  آشوری  کلیسای 
ساخت  برای  ایم  نرفته  ولی  شد.  ساخته  مجدد 

کلیسای جدید.«
کلیسا  جاها  »بعضی  می گوید:  حال  عین  در  او 
نداریم یعنی مثال در شاهین شهر اصفهان، محله 
یک  در  نداریم  کلیسا  ولی  داریم  نشین  آشوری 
خانه ای به عنوان نمازخانه، مراسم نیایش و دعا 

انجام می شود.«
ایران  در  شیعی  مسلمانان  برای  مساجد  ساخت 
 ۵۷ بهمن  در  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
این  اول  رده  مسوالن  میان  در  ویژه ای  اولویت 
بودجه  تا جایی که در ردیف  کشور داشته است 
کشوری این مسئله جایگاه ویژه ای دارد. به گفته 
حسین ابراهیمی، رئیس فراکسیون احیاء، وقف و 
منزلت امامزادگان و مساجد ایران، تنها در سال 
این کار  برای  بودجه در نظر گرفته شده   ۱۳۹۰

۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. 
در شهر تهران به گفته محسن پیرهادی، عضو 
اصولگرای شورای شهر تهران، بودجه کمک به 
سال  در  شهر  این  شهرداری  سوی  از  مساجد 
است.  بوده  تومان  میلیارد   ۴۰ از  بیش   ۱۳۹۳
مساجد شیعی در ایران پایگاه بسیج در این کشور 

هستند.

سنی های ایران و مشکل احداث مسجد
فرشته قاضی
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ترجمه: احمد سیف

سوریه  و  ایران  روسیه،  بین  جانبه  سه  مذاکرات 
مورد  حالی  در  مسکو  در  اکتبر   ۲٨ جمعه  روز 
المللی  بین  رسانه  اصلی  جریان  توجهی  بی 
قرار گرفت که این نشست از اهمیت زیادی در 
خصوص همکاری های منطقه یی و حل و فصل 

سیاسی بحران سوریه برخوردار بود. 
این ضلع ژئوپلتیک در تاثیرگذاری بر بحران سوریه 
به دلیل سیاست شفاف تر و انسجام همکاری تا 
حدود زیادی سطوح بازی را در مناقشات منطقه 
یی و موضوع سوریه را در شرایطی از خود بروز 
 – می دهد که در طرف مقابل محور آمریکایی 
و  اهداف  با  گدام  هر  ترکی   – عربی  و  اروپایی 
سیاست های متناقض و پارادوکسیکال فاقد یک 
حالی  در  باشند.  می  مشخص  و  منسجم  برنامه 
آمریکا و متحدین منطقه  به رهبری  ائتالف  که 
به کرات نشست  اخیر  ماه های  در طی  آن  یی 
های گسترده و چندجانبه یی داشته اند ولی هرگز 
راه حل مشخص  و  ارائه یک پالتفرم  به  موفق 
مخالف  خارجی  و  داخلی  بازیگران  تمامی  که 
رژیم بشار اسد را بتواند حول یک سیاست واحد 
وارد بازی کند، ناکام بوده اند. چنانچه واشینگتن 
حتی در طی ماه های اخیر در شرایطی که متحد 
آید،  می  حساب  به  سوریه  کردهای  نزدیک 
های شورشی  گروه  و  ترکیه  ارتش  ورود  از  بعد 
تمام  خالف  که  سوریه  خاک  به  آن  پیمان  هم 
معاهدات و قوانین بین المللی بود، به دلیل نشانه 
سوی  به  آنکارا  دولت  حمله  پیکان  نوک  رفتن 
جرابلس  های  جنگ  در  سوری  کرد  نیروهای 
منطقه  بر سر تصرف  نبرد  اکنون  و هم  منبج  و 
الباب فاقد یک استراتژی روشن بوده و در یک 
موقعیت پاسیو شاهد اخالل و تشدید خشونت در 
اقدام الزم  از  و  بوده  خود  نزدیک  متحدین  بین 

عاجز می باشد. 
در نشست مسکو که در دو سطح مذاکرات سه 
دوجانبه  مذاکرات  و  سوریه  بحران  حول  جانبه 
همکاری  سیاست  تعیین  حول  تهران   – مسکو 
انجام  المللی  بین  عرصه  در  کشور  دو  های 
توضیحات  بر  بنا  کننده  شرکت  اعضای  گرفت، 
مطبوعاتی  نشست  در  خود  خارجه  امور  وزرای 
تاکید  کردند.  پیدا  دست  استراتژیک  توافقات  به 
معلم  ولید  و  ظریف  محمدجواد  الورف،  سرگی 
وزرای امور خارجه روسیه، ایران و سوریه بر راه 
برای  ممکن  گزینه  تنها  عنوان  به  سیاسی  حل 
حل و فصل نهایی بحران سوریه در کنار مبارزه 
این  یکپارچگی  از  حمایت  و  تروریسم  با  قاطع 
کشور در واقع ارائه سه محور کلیدی و غیرقابل 
و  قوانین  چارچوب  در  دقیقا  در  که  بود  نقضی 
طی  در  و  شده  تاکید  آن  بر  الملل  بین  حقوق 
بین  دوجانبه  یا  پراکنده  مذاکرات  و  ها  نشست 
زده  تایید  مهر  آن  بر  نیز  واشینگتن   – روسیه 
شده بود. تحرکات و اقدامات میدانی این محور 

خصوص  به  و  جنگ  عملیاتی  عرصه  در  متحد 
رسانه یی  تبلیغات  به خالف  نیز  در جبهه حلب 
و پروپاگاندای سیاسی طرف های مقابل، مبتنی 
بر رعایت آتش بس شکست خورده مورد توافق 
الورف – کری و حتی اقدامات یک جانبه مبتنی 
بر عدم بمباران مواضع شورشیان در شرق حلب 
در  روسیه  خارجه  امور  وزیر  تاکید  است.  بوده 
کشور  سه  تعهد  بر  مبنی  مطبوعاتی  کنفرانس 
زمینه  در  متحد  ملل  سازمان  با  همکاری  برای 
کمک رسانی به مناطق تحت محاصره و حمایت 
مالی  امداد  برای  جامع  المللی  بین  از یک طرح 
جهت بازسازی زیرساخت های سوریه تا حدودی 
مکانیزم  تعیین  برای  طرفین  عزم  نشاندهنده 
سوریه  در  پساجنگ  دوران  اجرایی  و  حقوقی 
جنگ زده فعلی بود که حامل یک پیام سیاسی 
مبتنی بر عزم آنان برای ایفای نقش تعیین کننده 

در فرجام این بحران است. 
امور  وزرای  بین  چنین  هم  مسکو  نشست  در 
خارجه ایران و روسیه هم مذاکرات دوجانبه یی 
انجام گرفت که هر چند تمرکز آن به احتمال زیاد 
بر روی همکاری های دو کشور در مورد بحران 
به موضوعات  تردید  بدون  اما  بوده است  سوریه 
با اهمیت دیگری هم پرداخته شده است. تهران 
در  را  یک مقطع کوتاه در سیاست خارجی خود 
فرجام توافق برجام طی کرده است که تا حدودی 
به  نگاه  جایگزین  توانست  می  را  غرب  به  نگاه 
پیچیدگی  به  توجه  با  دوران  این  اما  کند.  شرق 
هم  و  آمریکا  و  ایران  در  داخلی  سیاست  های 
چنین عدم تحقق همکاری دوجانبه و چندجانبه 
مورد نظر تهران از سوی واشینگتن – بروکسل 
به بهانه های مختلف، یک سرخوردگی و شاید 
دیپلماسی  حوزه  در  را  عقالنی  موازنه  ضرورت 
نشان کشیدن  و  از طرف دیگر خط  حاکم کرد. 
های کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
از یک طرف دونالد ترامپ به صورت مکرر  که 
آمریکا  تاریخ  معامله  بدترین  عنوان  به  برجام  از 
یاد می کند و خواهان تجدیدنظر در آن است و 
راستای  در  نیز  کلینتون  هیالری  دیگر  از طرف 
اسرائیل  و  پیمانان عربی منطقه  به هم  نزدیکی 
را  تهران  مجازات  حتی  و  گیری  بشارت سخت 
در فردای ورود به کاخ سفید می دهد، زنگ های 
این  آورده است.  ایران به صدا در  برای  را  خطر 
کشور نیز بنا بر منطق سیاسی برای بازدارندگی و 
کاهش صدمات آتی از هم اکنون در صدد ایجاد 
یک حریم امن و مصونیت نظامی – امنیتی برای 
خود می باشد که الجرم این مهم امروز از شاهراه 
هر  کرد.  خواهد  عبور  مسکو  با  روابط  گسترش 
اند  چند که هم زمان رهبران تهران نشان داده 
که هیچگاه تمام تخم مرغ های خود را در یک 
سبد قرار نمی دهند ولی همکاری استراتژیک و 
نزدیک با روسیه حتی در آینده چنانچه بسیاری از 

اختالفات آنان با محور غربی پایان پذیرد باز هم 
ناقض و مانع کسب منافع ملی در آینده نخواهد 
بود. به همین دلیل نشست مسکو در حاشیه خود 
به دلیل مذاکرات دوجانبه ظریف – الورف هم از 
اهمیت زیادی برخوردار است که در آینده منتج 
به همکاری و نزدیکی بیشتر بین تهران – مسکو 

خواهد شد. 
خارجه  وزرای  مطبوعاتی  کنفرانس  در  چند  هر 
شرکت کننده در نشست سه جانبه مسکو، ضمن 
در  کلی  موضوعات  بر  کامل  اتحاد  دادن  نشان 
توافقات  و  الملل  بین  حقوق  معاهدات  چارچوب 
انجام گرفته قبلی تاکید گردید، اما ماحصل این 
از یک  به نظر می رسد که بسیار فراتر  نشست 
دیدار تشریفاتی بوده و به نوعی عزم آنان را برای 
تعیین یک نقشه راه برای آینده نشان می دهد. هر 
سه کشور متحد به خوبی می دانند که تحوالت 
بین المللی و به خصوص نتیجه انتخابات ریاست 
کاهش  و  مصالحه  مسیر  در  آمریکا  جمهوری 
تنش حرکت نمی کند و باید از قبل برای مقابله 
با رخدادهای غیرقابل پیش بینی آمادگی الزم را 
داشت. بدون تردید آنچه در کنفرانس مطبوعاتی 
مذاکرات  کلی  رئوس  تنها  گردید  بیان  وزیر  سه 
بوده است و به احتمال زیاد در جریان مذاکرات 
نیز  بازدارندگی  سیاست  و  عملیاتی  های  نقشه 
به  است.  گرفته  قرار  توافق  یا  و  بررسی  مورد 
همین دلیل ذات این نشست در این مقطع زمانی 
دولت  حامی  محور  که  دهد  می  نشان  خاص 
که  اند  کرده  توافق  کلی  اصولی  سر  بر  دمشق 
یک  به صورت  محور  این  اعضای  از  یک  هیچ 
جانبه و بدون در نظر گرفتن منافع جمعی دست 
به معامالت پشت پرده و به نوعی خنجر از پشت 
زدن به هم پیمانان را نزند. اما آنچه در خروجی 
این نشست توسط مذاکره کنندگان بر روی آن 
فاقد یک  رسمی  بیانات  در  حداقل  گردید  تاکید 
شرایط  در  اختالف  مورد  احتماال  و  مهم  عنصر 
بوده  اخیر  های  هفته  در  سوریه  بحران  عینی 
است. بدون شک نقش ترکیه در بحران سوریه 
این  ارضی  تمامیت  ناقض  و  دوگانه  نقش  یک 
کشور تلقی می شود که در تقابل با نقش دوگانه 
نیروهای کردی منطقه روژاوا در آینده می تواند 
عرصه  و  یی  منطقه  تحوالت  بر  مهمی  تاثیر 
عملیاتی بحران سوریه بگذارد. هر چند که هر سه 
کشور قبال تجاوز ترکیه به قلمرو ارضی سوریه را 
به صورت رسمی محکوم کرده اند و در یک مورد 
نیز ارتش سوریه با حمله به تروریست های متحد 
آنکارا اقدام کرده است، اما به نظر می رسد که 
هنوز این محور متحد در خصوص جایگاه ترکیه 
و روژاوا موفق به تعیین یک استراتژی منسجم 
نشده است. از یک طرف روس ها در خصوص 
از  آمریکا  خود  هژمونیک  رقیب  با  منفی  موازنه 
تعیینی  استراتژی  زدن  هم  بر  در  ترکیه  اهرم 

تهران  از طرف دیگر  و  استفاده می کنند  رقیب 
نیز نسبت به اهداف کردهای سوریه در اتحاد با 
آمریکا و احتمال تغییرات دمگرافی منطقه ظنین 
می باشند. به همین دلیل هم سیاست های منطقه 
مجموعه  روژاوا یک   – ترکیه  دوگانه  هم  و  یی 
پارادوکسیکال و متغییرهایی را ایجاد کرده است 
که فرجام و پاسخ به آن می تواند در تعیین نقشه 
راه بحران سوریه بسیار با اهمیت به حساب آید. 
یک  عنوان  به  ترکیه  اکنون  هم  دیگر  طرف  از 
درگیر  )ناتو(  آتالنتیک شمالی  پیمان  مهم  عضو 
یک سری موضوعات پرچالش و اختالف برانگیز 
با هم پیمانان سنتی خود می باشد که فرجام آن 
نقش  روسیه  با  مناسبات  تنظیم  در  تردید  بدون 
تعیین کننده یی را ایفاء خواهد کرد. این موضوع 
هم  روژاوا  منطقه  در  سوریه  کردهای  مورد  در 
صدق می کند و این نیروها بعد از پایان ماه عسل 
خود با آمریکا و زمانی که واشینگتن در سیاست 
پشت پرده خود با آنکارا در تهاجم این کشور به 
یگان های مدافع خلق راه مماشات و سکوت را 
تکیه  باد  بر  که  کردند  احساس  آنان  کرد،  پیشه 
زده اند و بعد از حل اختالفات واشینگتن – آنکارا، 

آنان قربانی این معامله خواهند بود. 
این در حالی است که مسکو و تهران می دانند 
شخصیت  سیاست  و  ترکیه  کالن  اهداف  که 
به  اردوغــان  طیب  رجب  چندوجهی  و  متلون 
و  بوده  متناقض  آنان  اهداف  با  بنیادین  صورت 
چندان نمی توان به نقش آتی این کشور در روند 
تحوالت خوش بین بود. در چنین شرایطی روسیه 
باید تالش کنند یک نشست  ایران هم زمان  و 
آنکارا را دستور کار خود قرار دهند  با  سه جانبه 
تا جایگاه این کشور و سیاست شفاف تری از آن 
را در طی توافقات آتی طلب کنند. از طرف دیگر 
مدافع  های  یگان  خصوص  به  و  روژاوا  منطقه 
خلق یک واقعیت غیرقابل انکار است که امروز به 
دلیل سیاست مزورانه واشینگتن در وضعیت گیچ 
وارگی و پارادوکس تعیین متحد استراتژیک قرار 
دارند و به همین دلیل لزوما این محور متحد می 
بایست از این فرصت نیز استفاده کند. به همان 
برخوردار  اهمیت  از  ترکیه  با  مذاکره  که  نسبت 
با  روابط  ترمیم  و  مذاکره  برای  تالش  است 
کردهای سوریه نیز برای روسیه، ایران و سوریه 
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود و در 
طی هفته های آتی که به احتمال زیاد تضاد و 
از  بیش  ترکیه  ارتش  و  آنان  بین  منافع  برخورد 
پیش شدت می گیرد، باید دست به یک انتخاب 
سیاست  یک  حول  روژاوا  با  توافق  زد.  بزرگ 
تعهدآور در خصوص حفظ تمامیت ارضی سوریه 
از  با محور سه جانبه می تواند مانع  و همکاری 
دست اندازی نیروهای خارجی به سوریه شده و 
خطر سوءاستفاده محور رقیب از آنان را نیز مانع 

شود.

تأثیر نشست سه جانبه مسکو 
در آینده بحران سوریه 

مذاکرات سه جانبه بین روسیه، ایران و سوریه روز جمعه ۲۸ اکتبر در مسکو در حالی مورد بی توجهی جریان اصلی رسانه بین المللی 
قرار گرفت که این نشست از اهمیت زیادی در خصوص همکاری های منطقه یی و حل و فصل سیاسی بحران سوریه برخوردار بود ...

اردشیر زارعی قنواتی
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 R E A LT Y

 Ph: 02 47 060 940 | Mob: 0451 466 244
  395 High Street, Penrith NSW 2750  

info@realhomesrealty.com.au 
 www.realhomesrealty.com.au  

 Mina Khanchedar 
0431 516 489

 Listing Agent, Sassan Chaparian 0452 213 770 and Mina Khanchedar 0431 516 489

 Sassan Chaparian 
0452 213 770

New apartment and home land packages
Sydney, Ryde, WentworthPant, Penrith

سرمایه گذاری صحیح 
با آینده ای درخشان

استفاده بهینه از سرمایه برای آشنایی بیشتر با وضعیت امالک 
 Penrith و شهر NSW و شرایط معامالت در ایالت
با من ساسان چاپاریان تماس حاصل فرمائید. 

 Free market appraisal

First 
Home 
Buyers

Great 
Investment 
opportunity

Rental

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

هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیک پارسیان را نیز در این سایت
www.persianherald.com.au در قسمت Persian Herald Weekly  بیابید.

 www.persianherald.com.au
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نام  به  نشانه شناسی  ماجراهای  ادامه  »دوزخ« 
ران  به کارگردان  و  تام هنکس  بازی  با  لنگدان 
هاوارد با اکران در آمریکا، موفق نشد تا آنطور که 

انتظار می رفت مخاطبان را به سینماها بکشاند.
نخستین  در  »دوزخ«  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به 
آخر هفته اکرانش در آمریکا تنها ۱۵ میلیون دالر 
هنکس  تام  بازی  با  که  فیلم  این  کرد.  فروش 
که  هفته ای  در  شده  ساخته  جونز  فلیسیتی  و 
به کمدی  را  بازار  استقبال هالووین می رفت،  به 
ترسناک »اوه! هالووین مدآیی« ساخته تایلر پری 
این فیلم در دومین هفته اکرانش  واگذار کرد و 
۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار دالر فروخت تا مجموع 

فروشش را ۵۲ میلیون دالر برساند.
کروز  تام  بازی  با  بازنگرد«  هرگز  ریچر:  »جک 
در حالی در جایگاه سوم فهرست جای دارد که با 
افت فروش ۵۸ درصدی نسبت به هفته نخست 
و  فروخت  دالر  هزار   ۶۰۰ و  میلیون   ۹ اکرانش 
مجموع فروشش را به ۳۹.۷ میلیون دالر رساند.

 ۸ فروش  با  نیز  افک  بن  بازی  با  »حسابدار« 
سومین  پایان  در  دالری  هزار   ۵۰۰ و  میلیون 
هفته اکرانش مجموع فروشش را در آمریکا ۶۱.۲ 

میلیون دالر رساند.
در  نیز  خاستگاه شیطان«  »ویجا:   ترسناک  فیلم 
دومین پایان هفته اکرانش ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار 

دالر  میلیون   ۲۴.۶ مجموع  در  تا  فروخت  دالر 
در  آمریکا  برخالف  باشد. »دوزخ«  کرده  فروش 
دیگر کشورهای جهان حضور موفقی داشت و در 
دو هفته ای که از اکران بین المللی آن می گذرد، 
بیش از ۱۳۲.۹ میلیون دالر در سینماهای جهان 
هفته  آخر  همین  فیلم  این  است.  داشته  فروش 
در چین نیز اکران شد و با فروش ۱۳.۳ میلیون 

دالری در صدر باکس آفیس چین قرار گرفت.
این در حالی است که »دکتر استرنج« محصول 
مشترک دیزنی و مارول با بازی بندیکت کامبربچ 
اکران جهانی خود را شروع کرده و با اکران در ۳۳ 
منطقه جهان، فروشی انفجاری ۸۶ میلیون دالر 
را ثبت کرده است. این فیلم بیشترین اقبال را در 
میان کره ای ها تجربه کرد که ۱۸.۱ میلیون دالر 
بزرگ ترین  و  کردند  پرداخت  آن  تماشای  برای 
افتتاحیه فیلمی مارولی را به ثبت رسانند. بریتانیا 
با  فرانسه  و  میلیون دالر در مکان دوم  با ۱۱.۱ 
قرار  بعدی  مکان  در  دالر  میلیون   ۵.۷ فروش 
داشتند. این فیلم هفته آینده در ۲۳ منطقه دیگر 
جهان نیز اکران می شود که شامل روسیه، برزیل، 

چین، نروژ، هند، اروگوئه و ونزوئال است.
»دکتر استرنج« از تعطیالت آخر هفته جدید در 
به  تا  است  امیدوار  و  می شود  اکران  نیز  آمریکا 

سرعت از »دوزخ« پیش بیفتد.

باکس آفیس جهانی  
و فروش انفجاری دکتر استرنج

یا  باشیم  پزشک  دانشگاه،  استاد  یا  باشیم  معلم 
فرقی  مهندس،  یا  باشیم  نویسنده  کارگردان، 
نمی کند، در هر شغلی که باشیم نیازمند هستیم 

که خود را به روز کنیم.
است.  تمام نشدني  فرایندي  شــدن  ــه روز  ب
گذشته  در  که  تجربیاتي  و  آموزه ها  و  آموخته ها 
ولي  هستند  باارزش  و  مغتنم  آورده ایم  به دست 
مشکل  به  نکنیم  روز  به  را  دانسته هایمان  اگر 

برمي خوریم. 
نیازمند  امروز  به اندازه  دور  سال هاي  در  شاید 
به روز کردن اطالعات و دانش مان نبودیم. تعبیر 
معاصر  روزگار  مثل  که  است  این  البته  دقیق تر 
دور  سال هاي  در  اطبا  نمي کردیم.  نیاز  احساس 
که  مي کردند  درمان  را  بیمارانشان  داروهایي  با 

قدماي آنها کشفشان کرده بودند.
که  امروز  پزشکي  دانش  با  کنید  مقایسه  را  این 
امر پژوهش در آن لحظه اي متوقف نمي شود و 

به صورت مداوم پژوهشگران درحال کار هستند و 
نتیجه اینکه، برخي داروهایي که مثال تا ۳ دهه 
امروز حتي  بیماران تجویز مي شدند،  پیش براي 
تولید هم نمي شوند چون تحقیقات پزشکي نشان 

داده مصرف آنها زیان آور است. 
براي دفع آفت محصوالت  از سمومي  روزگاري 
شده  ثابت  حاال  که  مي شد  استفاده  کشاورزي 
گذاشته اند.  محیط زیست  بر  ویرانگري  تاثیرات 

پیشرفت علم یک فرایند غیرقابل توقف است.
دانش بشري مدام در معرض تحول قرار دارد. در 
واقع این ذهن انسان است که مدام ظرفیت هایش 
را افزایش مي دهد و به روز مي کند. در حوزه علوم 
است  گسترده  چنان  سیرتحوالت  هم  انساني 
علوم  مولفه هاي  از  بسیاري  گفت  مي شود  که 
تغییرات  شامل  زمان  درگذر  سیاسي  و  اجتماعي 

بنیادین شده اند. 
به  منحصر  تحوالت،  با  همراهي  و  شدن  به روز 

دانشمندان و پژوهشگران نیست. هریک از آحاد 
از  برخورداري  براي  الزم  بسترهاي  باید  جامعه 
نتایج مطالعات متاخر را به دست بیاورند. در بحث 
خانواده و تعلیم و تربیت فرزندان، نیازهاي جامعه 
بودیم  شاهدش  گذشته  دهه هاي  در  آنچه  با 
تغییرات بسیاري کرده است. بسیاري از مباحثي 
نوجوان  و  کودک  حوزه  روانشناسان  امروز  که 
مطرح مي کنند در دهه هاي گذشته اصال مطرح 

نبودند.
چنان که یک فیلمساز که سابقه و پیشینه قابل 
تاملي هم دارد اگر در بند شناخت قدیمي اش از 
نکند  درک  را  اجتماعي  تحوالت  و  بماند  جامعه 

نمي تواند به نیازهاي روز پاسخ مثبت بدهد. 
چنین فیلمسازي اگر اهل مطالعه و به روز کردن 
رنگ  که  مي کند  خلق  را  محصولي  نباشد  خود 
کهنگي به خود گرفته است. در حوزه فرهنگ ما 
به  نگاه  در  چه  داریم؛  مفاهیم  بازخواني  به  نیاز 

جامعه اي که مدام در معرض تغییر و تحول است 
و چه در شیوه هاي روایت و نکات تکنیکي. 

در مورد جامعه خودمان باید به این نکته اشاره کنم 
که به عنوان یک فیلمساز از سرعت سیر تحوالت 

اتفاقي  اجتماعي در مواردي، حیرت زده مي شوم؛ 
اجتماعي  فیلمساز  عنوان  به  مرا  مسئولیت  که 

افزون تر و کارم را دشوارتر مي کند.

به روز باشیم

در حالی که آکادمی اسکار هنوز مجری مراسم 
اسکار سال ۲۰۱۷ را تعیین نکرده یک نظرسنجی 
از مردم مشخص کرده که آنها عالقه زیادی به 

هیو جکمن دارند.
اسکار  آکادمی  که  حالی  در  ورایتی،  از  نقل  به 
هنوز مجری مراسم اسکار سال ۲۰۱۷ را تعیین 
نکرده، نتیجه یک نظرسنجی از عالقه مردم پرده 
نیز  راک  کریس  پاسخ  حال  عین  در  و  برداشته 

تکلیف بخشی از نظرها را روشن کرده است.
نیویورک در  تازگی در کنفرانسی در  به  وی که 
پنلی به بررسی تفاوت بین کمدی بزرگ و درام 
بزرگ پرداخت، پس از این پنل در پاسخ به اینکه 

از سوی  پیشنهاد  ارایه  درصورت  دارد  تمایل  آیا 
آکامی بار دیگر میزبانی اسکار را برعهده بگیرد، 
پاسخ داد: باید فرد دیگری این کار را انجام دهد.

کننده ای  تهیه  هنوز  آنها  آیا  افزود:  راک  کریس 
تعیین کرده اند؟ من می توانم تهیه کننده مراسم 

باشم.
در عین حال نظرسنجی ای که اخیرا انجام شده 
از مخاطبان  این است که بسیاری  نشان دهنده 
صحنه  به  جکمن  هیو  بازگشت  خواستار  اسکار 
هیو جکمن  هستند.  اسکار  جوایز  اهدای  مراسم 
که در مراسم اسکار ۲۰۰۹ آواز خواند و مجری 
آرا  درصد   ۶۳ از  بیش  بود  اسکار  برای  آماده ای 

نظرسنجی کسب کرده  از یک  را  میزبانی  برای 
است.

دی  الن  از  باالتر  بسیار  او  نظرسنجی  این  در 
جنرس جای گرفت که دو بار میزبان مراسم در 
سال های ۲۰۷ و ۲۰۱۴ شده و حدود ۱۵ درصد 
آمار را کسب کرده است. ووپی گلدبرگ با چهار 
 ،۱۹۹۶  ،۱۹۹۴ سال های  در  اسکار  میزبانی  بار 
۱۹۹۹ و ۲۰۰۲  تنها ۵.۴ درصد آرا را کسب کرد.

و  جونیور  داونی  رابرت  گفته شده  حال  عین  در 
مناسبی  گزینه های  می توانند  گراویس  ریکی 
برای میزبانی اسکار باشند و باوجود اولین تجربه، 

موافقان زیادی برای این کار دارند.

بیلی کریستال با ۹ بار میزبانی اسکار در سال های 
 ،۱۹۹۸  ،۱۹۹۷  ،۱۹۹۳  ،۱۹۹۲  ،۱۹۹۱  ،۱۹۹۰
برای  میزبانی  بیشترین  ، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۲   ۲۰۰۰

اسکار را در اختیار داشته است.   
سال  میزبان  راک  کریس  اخیر  سال های  در 
۲۰۱۶، نیل پاتریک هریس میزبان سال ۲۰۱۵، 
مک  ۲۰۱۴، ست  سال  میزبان  جنرس  دی  الن 
فارلین میزبان سال ۲۰۱۳، بیلی کریستال میزبان 
سال ۲۰۱۲ ، جیمز فرانکو و آن هاتاوی میزبان 
به  بالدوین  آلک  و  مارتین  استیو  و   ۲۰۱۱ سال 

صورت مشترک میزبان سال ۲۰۱۰ بوده اند.
اکتبر  ماه  اواخر  در  است که  باری  نخستین  این 

آکادمی اسکار هنوز تهیه کننده و میزبان مراسم 
را انتخاب نکرده است.

میزبانی اسکار، شانس زیاد برای هیو جکمن شان کافلن

نویسنده سیمپسون ها درگذشت

برنده  تهیه کننده  و  نویسنده  کوران«  »کوین 
جایزه »امی« سریال کارتونی »سیمپسون ها« در 

سن ۵۹ سالگی درگذشت.
ــوران « که  »ددالیـــن« نــوشــت: »کــویــن کـ
طنز  انیمیشن  فیلمنامه  از  توجهی  قابل  بخش 
»سیمپسون ها« را به نگارش درآورده بود،  پس از 
مبارزه طوالنی مدت با سرطان در سن ۵۹ سالگی 

در لس آنجلس درگذشت.
نویسنده  و  تهیه کننده  عنوان  به  که  »کوران« 
فیملنامه با »سیمپسون ها« و »آخر شب با دیوید 
پرطرفدار  طنز  برنامه های  از  دو  هر  که  لترمن« 
طول  در  می کرد،  همکاری  هستند  تلویزیونی 
عمرش موفق به کسب شش جایزه مهم »امی« 

شد.
او در دهه ۱۹۷۰ در دانشگاه »هاروارد« تحصیل 
اجرایی  مدیر  جین«  »اَل  با  همان جا  و  می کرد 
مجموعه انیمیشنی »سیمپسون ها« آشنا شد و از 
پروژه شروع  این  با  را  سال ۲۰۰۱ همکاری اش 
کرد. »جین« از طریق توییتر درگذشت دوست و 

همکار خود را تسلیت گفته است.
»کوران« طی دوران فعالیت خود،  چندین قسمت 
از این سریال طنز را نویسندگی کرد و به مدت 
سریال  این  بود.  آن  تهیه کنندگان  از  سال   ۱۵

بار   ۱۴ تا ۲۰۱۶،  سال های ۲۰۰۲  بین  کارتونی 
نامزد »امی« شد.

بود  تلویزیونی  طنز  فعاالن  جزو  که  »کوران« 
نویسندگی  و  تهیه  را  مختلفی  برنامه های  و 
برای  »امی«  تندیس  سه  کسب  بود،  در  کرده 

»سیمپسون ها« شریک بود.
که  است  آمریکایی  کارتون  »سیمپسون ها« 
نخستین بار در دسامبر ۱۹۸۹ از شبکه تلویزیونی 
تلویزیونی  مجموعه ای  صورت  به  »فاکس« 
پخش  هفته  هر  بعد  به  آن  از  و  شد  داده  نشان 
»مت  »سیمپسون ها«،  کارگردان  می شود. 
با  تلویزیونی  مجموعه  این  است.  گرونینگ« 
طوالنی ترین  رکــورددار  قسمت،   ۵۰۰ از  بیش 
ماجراهای  است.  جهان  در  تلویزیونی  مجموعه 
این مجموعه که طی ربع قرن پخش در آمریکا 
موفق به کسب جوایز متعددی از جمله ۳۱ جایزه 
»امی« شده، در شهری به نام »اسپرینگ فیلد« 
بخش های  تعداد   ۲۰۱۳ سال  تا  می افتد.  اتفاق 
کرد  عبور  عدد   ۵۲۵ از  سریال  این  پخش شده 
و  کمدی  برنامه  پربیننده ترین  را  برنامه  این  و 
لقب  آمریکا  تاریخ  کارتونی  برنامه  پربیننده ترین 
داد. فصل جدید این سریال که طی سال ۲۰۱۶ 
- ۲۰۱۷ پخش می شود،   شامل ۲۲ اپیزود است.

واکنش داریوش مهرجویی به برخی حاشیه ها

هر  اینکه حضور  بر  تاکید  با  مهرجویی  داریوش 
بازیگر یا خواننده ای را برای فیلم »سنتوری مرد 
گفت:  می کند،  اعالم  رسمی  طور  به  پاییزی« 
»مونا«  فیلم  ساخت  از  بعد  به  فیلم  این  ساخت 

موکول شده است.
در چند وقت اخیر خبرهای متفاوتی درباره ی فیلم 
جدید داریوش مهرجویی، بازیگران و خواننده ای 
که قرار است با او همکاری کنند، منتشر شد، این 
خبرها که ابتدا بیشتر درباره ی ساخت »سنتوری 
۲« بود به تازگی به ساخت فیلمی با نام »مونا« 
بیتا  رسید که حتی حامد بهداد، نیکی کریمی و 

فرهی به عنوان بازیگران آن اعالم شدند.
حضور  گفت:  ایسنا  به  باره  این  در  مهرجویی 
بازیگرانی که اعالم کردم همچنان به قوت خود 
باقی است، اما بازیگران دیگر و عوامل فیلم هنوز 

به طور قطعی مشخص نشده اند.
خبرهای  اینکه  بیان  با  سینما  کارگردان  این 
مربوط به فیلم و انتخاب بازیگران و خواننده را به 
صورت رسمی اعالم می کند، درباره ی تمام کردن 
فجر  فیلم  جشنواره ی  در  حضور  برای  فیلمش 
پاییزی«  مرد  »سنتوری  فیلم  کرد:  خاطرنشان 

قطعا به جشنواره نمی رسد، اما در مرحله ی پیش 
تولید فیلم »مونا« هستیم که تالش می کنم آن 
را به جشنواره برسانم. وی درباره فیلم »سنتوری 
خواننده  یک  فقط  نه  کرد:  اضافه  پاییزی«  مرد 
بلکه یک تیم موزیک از خوانندگان و نوازندگان 
در فیلم خواهند بود که در زمان پیش تولید این 
فیلم و کلید زدن معرفی خواهند شد و هر ادعا و 

خبری فعال در این باره کذب است.
برای  خود  حضور  درباره ی  همچنین  مهرجویی 
افتتاح یک تئاتر اظهار کرد : قرار نیست در چنین 
برنامه ای شرکت کنم چرا که کارگردان نمایش 
از من دعوت به عمل آورده بود، یک شب برای 
دیدن نمایش بروم  ولی قول قطعی برای حضور 
در شب اول نداده بودم و قرار نبود حضورم برای 
جذب مخاطب و زنگ افتتاح این طور رسانه ای 
یک  عمومی  روابط  گذشته  دوشنبه  روز  شود. 
به  مهرجویی  داریوش  که  کرد  اعالم  نمایش 
در  است  قرار  هنرمندان  از  دیگر  تعدادی  همراه 
»ارغنون«  تماشاخانه  در  اثر  این  اجرای  اولین 
را  افتتاح آن  این کارگردان زنگ  حاضر شوند و 

به صدا درآورد.



پیک پارسیان

THE PERSIAN HERALD 980 - 3/11/16             

THE PERSIAN HERALD             7

تغذیه و سالمت

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

-S
t.9

51
.c

o

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               

طعم بهتر - کیفیت برتر
تفاوت را با یکبار امتحان ببینید

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

کروی  تخم  یا  ــه  دان ــع  واق در  نخودفرنگی 
به  نام  نخود سبز  گیاه  از  که  است  ریزی  شکل 

)Pisum Sativum( حاصل می  شود.
از  مانند خیلی  از زمان  های قدیم  نخود فرنگی 

سبزیجات برای پخت و پز به کار می رفت.
از  یعنی  سال  سرد  فصول  در  معمواًل  گیاه  این 
شروع زمستان تا اوایل تابستان زراعت و کشت 
می  شود. صرف نظر از این که نخودفرنگی غنی 

و  ویتامین  زیادی  مقدار  می  باشد،  پروتئین  از 
این  این رو  از  یافت می  شود.  نیز در آن  امالح 
گیاه دارای فواید تغذیه  ای بی  شماری می  باشد.

فواید تغذیه ای و سالمتی نخودفرنگی
* نخودفرنگی منبع بسیار خوبی از ویتامین های 
B9, B1, C, k و همچنین منیزیم و فیبر غذایی 

می باشد.

کمی  کالری  غذایی  ماده  این  که  آنجایی  از   *
افرادی که قصد کاهش  برای  آن  دارد، مصرف 

وزن دارند، مناسب است.
است،  غذایی  فیبرهای  از  غنی  نخودفرنگی   *
یبوست رنج  از  برای کسانی که  دلیل  به همین 

می برند، مفید است.
مصرف  که  اســت  داده  نشان  مطالعات   *
کلسترول  دارای  که  افرادی  برای  نخود فرنگی 

خون باالیی هستند، سودمند می باشد.
در  آهن  و   C ویتامین  زیادی  مقادیر  وجود   *
ماده  این  که  است  شده  موجب  نخودفرنگی 
غذایی به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند و 

برای کم خونی فقر آهن مناسب باشد.
* لوتئین )رنگدانه گیاهی( موجود در نخودفرنگی 
به کاهش خطر ابتال به بیماری های چشمی مانند 
)AMD( و  به سن  دژنراسیون ماکوالر وابسته 

کاتاراکت )آب مروارید( کمک می  کند.
* نخود فرنگی موجب می  شود که قند خون به 
تواند  این رو می  از  یابد،  آرامی در خون جریان 

سطح انرژی را در بدن ثابت نگه دارد.
برای  پشتیبان  یک  عنوان  به  نخودفرنگی   *
تولید انرژی، عملکرد سیستم عصبی و متابولیسم 

کربوهیدرات ها شناخته شده است.
* نخودفرنگی به واسطه آن سری از مواد مغذی 
که برای نگهداری و حفظ سالمت استخوان  ها 
کمک  بدن  آمادگی  به  می باشد  کارآمد  و  مهم 
 K ویتامین  از  سرشار  غذایی  ماده  این  می کند. 

می  باشد.
در  موجود   B6 ویتامین  و  اسید  فولیک   *
نخودفرنگی برای ارتقای سالمت قلب و عروق 

افراد بسیار نافع است.
* غنی بودن نخود فرنگی از آنتی اکسیدان هایی 
از بروز سرطان  مانند ویتامین C، به پیشگیری 

 ها کمک می  کند.

خواص نخود فرنگی

تره فرنگی، برگ های سبز تیره و گردنی سفید 
رنگ دارد. یک تره فرنگی خوب نباید زردرنگ 
و پالسیده و پیاز آن شکسته و ضرب دیده باشد. 
تره فرنگی پخته شده اگرچه زود فاسد می شود، 
نگه  یخچال  در  روز  دو  برای  را  آن  توان  می 
داشت. تره فرنگی را می شود برای سه ماه در 

فریزر نگه داری کرد.
پیاز،  از  تر  شیرین  و  بهتر  طعمی  با  فرنگی  تره 
طعم غذا را بدون این که طعم خود را قالب کند، 
پیاز،  ی  خانواده  از  فرنگی  تره  سازد.  می  بهتر 
موسیر و پیازچه است. مزه و طعم آن مانند موسیر 

و کمی شیرین تر و خوش طعم تر است.
مصری ها، یونانی ها و رومی های باستان از تره 
فرنگی به خاطر خواص دارویی اش استفاده می 
کردند. این گیاه برای بهبود و تسکین مشکالت 
بسیار  آن  گر  تصفیه  و  ادرارآور  خواص  تنفسی، 
در  زیادی  قدرت  فرنگی  تره  بود.  استفاده  مورد 
دفع اسید اوریک دارد و از این جهت برای افرادی 
که به نقرس یا آرتریت مبتال هستند، مفید است.

خواص تغذیه ای و درمانی
لعاب  خود  از  شدن  پخته  هنگام  در  سبزی  این 
پود  و  تار  همراه  به  که  کند  می  تراوش  لزجی 
سموم  و  مدفوع  بقایای  تواند  می  اش  سلولزی 
مبتالیان  برای  لذا  کند.  دفع  خارج  به  را  روده 
تمام  است.  مفید  بسیار  بواسیر  و  یبوست  به 
بودن  دارا  دلیل  به  فرنگی  تره  سبز  های  برگ 
مواد گوگردی ضدعفونی کننده ی قوی بوده و 
موجب تقویت دستگاه ریوی می شوند. این مواد 
از طریق خون وارد ریه ها شده و عفونت های 
التیام می بخشد و  را  مجاری تنفس و ورم گلو 
از لحاظ خاصیت ادرارآوری در درجه ی اول قرار 
به صورت ساالد،  فرنگی  تره  دارد. خوردن خام 
بعد از غذا، مانع از ترش کردن می شود و خلط 
امالح  از  سرشار  فرنگی  تره  است.  خوبی  آور 
سالمتی  برای  که  است  مهمی  بسیاری  معدنی 
مفید هستند: آهن: مفید برای گلبول های قرمز 
خون؛ منیزیم: ضد سرطان و مفید برای اعصاب و 
تعادل عمومی بدن؛ گوگرد: برای مقابله با عفونت 
استخوان ها  نرمی  انعطاف و  برای  ها؛ سیلیس: 
و پوست؛ منگنز: برای هضم و جذب بهتر غذا؛ 
اسید فسفریک: تقویت کننده ی سیستم عصبی؛ 
و کلسیم برای استخوان ها و متابولیسم عمومی 

بدن.
این گیاه دارای ویتامین های B و C، موسیالژ 
و سلولز است و برای همین تأثیر خوبی در روده 
لیز  و  تمیز  را  ترتیب که آن ها  این  به  دارد؛  ها 
می کند. تره فرنگی تأثیر مثبتی روی خلق و خو 
و  فالوونوئید  وجود  خاطر  به  خاصیت  این  دارد. 
این دو  است.  نام کامپوفرول  به  اکسیدانی  آنتی 
احساس  و  کرده  مقابله  استرس  با  عصبی  ناقل 
بد  کلسترول  گیاه،  این  کنند.  می  ایجاد  آرامش 
خون را کاهش می دهد؛ در حالی که هم زمان با 
آن کلسترول خوب را نیز افزایش می دهد. این 
فعالیت، برای جلوگیری از پیش رفت و افزایش 
رگ  گرفتگی  به  منجر  که  خونی  های  پالک 
دیابتی می  بیماران  در  قلبی  های  بیماری  و  ها 
شود، بسیار مهم است. اگر این پالک ها بدون 
توقف رشد کنند، باعث حمله ی قلبی یا سکته 

می شوند.

 سوپ تره فرنگی
تره فرنگی را شسته و قسمت های اضافه و ریشه 
ی آن را جدا کنید و به صورت حلقه های مساوی 
ببرید. بعد آن را در روغن تفت دهید. آرد را در 
یک ظرف کوچک با آب سرد حل کنید و روی 
به آن  را  یا مرغ  آِب گوشت  بعد  بریزید.  تره ها 
اضافه کنید و بگذارید چند جوش بخورد تا بوی 
خامی آرد هم برود. سپس نمک و فلفل را اضافه 
کنید. در موقع کشیدن، زرده ی تخم مرغ را با 
خامه ی ترش و چند قطره آبلیمو مخلوط کرده و 
به سوپ اضافه کنید. روی سوپ را می توانید با 

نان خشک سرخ شده تزیین کنید. 

کوکوی تره فرنگی
هنگام طبخ کوکو باید از شعله ی مالیم استفاده 
کنید تا روغن آن نسوزد و محتویات آن از جمله 

تخم مرغ به آرامی مغزپخت شود. در این روش 
می  خود  حداقل  به  مغذی  مواد  تخریب  پخت، 
حرارت  به  ها  سبزی   C ویتامین  چون  رسد. 
حساس است و در ضمن پخت از مقدار آن بسیار 
گوجه  ساالد  از  کوکو  این  با  شود.  می  کاسته 
ویتامین  بود  تا کم  کنید  استفاده  خیار  و  فرنگی 
C این غذا جبران شود. جهت مقوی تر شدن و 

خوش مزه شدن کوکو می توانید از گردو استفاده 
کنید.

املت تره فرنگی
فلفل دلمه ای را به مدت پنج دقیقه تفت دهید 
ها  فرنگی  تره  بعد  کنید.  اضافه  آن  به  زیره  و 
و  تا تفت خورده  بگذارید  را  تابه  در  و  بریزید  را 
نرم شود. آن گاه مقداری نمک و فلفل روی تره 
درسته  صورت  به  را  ها  اسفناج  بریزید.  فرنگی 
تا  ببندید  را  تابه  در  و  بریزید  فرنگی  تره  روی 
بخارپز شود. بعد از چهار دقیقه مواد را هم بزنید. 
زیره،  فلفل، کمی  به همراه نمک،  را  تخم مرغ 
و  بزنید  هم  خوب  شده  خرد  جعفری  و  ریحان 
روی مخلوط داخل تابه بریزید و در تابه را ببندید 
تا تخم مرغ با حرارت مالیم بپزد و سفت شود. 
در صورت تمایل، پنیر رنده شده هم روی املت 

بپاشید و چند دقیقه در فر بگذارید.

خورشت تره فرنگی
ابتدا تره فرنگی را خرد کرده و تفت داده، کنار 
زردچوبه،  را سرخ کرده، کمی  پیاز  بعد  بگذارید. 
گوشت، نمک و آب را به آن اضافه کنید، وقتی 
گوشت کاماًل پخته شد تره فرنگی را اضافه کرده 

و بعد از ده دقیقه، آبلیمو و زعفران را اضافه کنید 
و بعد از آماده شدن آن را با برنج سرو کنید.

گراتن تره فرنگی
تره فرنگی را خرد کرده در آب و نمک بجوشانید 
آن گرفته  تا آب  بگذارید  بعد در صافی  بپزد،  تا 
شود. ظرف نسوز کم عمق مناسبی را چرب کنید 

و مقداری از سس را ته ظرف بریزید، کمی پنیر 
روی آن بپاشید و گل کلم را روی آن بریزید و با 
بقیه ی سس روی آن را بپوشانید و روی آن پنیر 

بریزید و نیم ساعت در فر بگذارید.

 سوپ تره فرنگی
به  مبتال  بیماران  به  فرنگی،  تره  سوپ  معمواًل 
سوءهاضمه و کسانی که مبتال به رماتیسم و کم 
خونی هستند، توصیه می شود. این سوپ معده 

 های ضعیف را تقویت می کند.

تره فرنگی نگینی خرد شده را با روغن مایع تفت 
دهید. سپس گوجه فرنگی را اضافه کنید و وقتی 
که کمی تفت خورد برنج نیم پز را اضافه کنید تا 
با هم بجوشد و برنج بپزد. ماست، آرد و تخم مرغ 
را با هم مخلوط کرده و کم کم به سوپ اضافه 
کنید و بگذارید جا بیفتد. بعد هم نمک و فلفل را 

به آن اضافه کرده و با نان سرو کنید.

سوپ شیر با تره فرنگی
سپس  کنید.  خرد  کرده،  تمیز  را  ها  فرنگی  تره 
را  پیاز  بریزید.  صافی  در  و  ریخته  سرد  آب  در 
برش  باریک  صورت  به  و  شسته  کنده،  پوست 

دهید. سیب زمینی ها را پوست کنده، نازک برش 
دهید. پیاز و تره فرنگی را تفت دهید و نمک و 
فلفل را افزوده، به مدت 8-7 دقیقه حرارت دهید 
تا بپزد، ولی رنگ آن ها تغییر نکند. سیب زمینی 
ها را همراه با آب مرغ روی حرارت مالیم بپزید. 
بگذارید  و  کرده  مخلوط  با هم  را  مواد  همه ی 
مقداری خنک شود. سپس در مخلوط کن بریزید 
از صافی عبور  را  پوره درآید. مواد  به صورت  تا 
دهید تا یک دست شود. در نهایت شیر و خامه را 
اضافه کنید. توجه داشته باشید که بعد از اضافه 

کردن خامه، سوپ نجوشد.

خورشت قارچ و تره فرنگی با مرغ بریانی
ابتدا تره فرنگی و فلفل دلمه ای را با هم تفت 
دهید. سپس آب به آن اضافه کرده تا سبزی ها 
کمی بپزد و نرم شود. بعد قارچ و ادویه دلخواه و 
نمک و کره را به آن اضافه کنید. قارچ که پخته 
شد به آن سس سفید اضافه کرده و زیر شعله را 
کم کنید. قبل از سرو، خامه را به آن اضافه کرده، 
سپس در ظرف مورد نظر ریخته و تکه های مرغ 
را روی این خورش قراردهید. این خورشت را می 
انواع پاستا یا پوره ی سیب  با  توانید بدون مرغ 

زمینی سرو کنید.

تارت تره فرنگی و پیاز
با کره خوب مخلوط کنید. زرده ی تخم  را  آرد 
مرغ را هم بزنید و با نمک و آب به خوبی مخلوط 
اضافه  آرد  و  به کره  را  این مخلوط  بعد  و  کرده 
در  ساعت  نیم  برای  مخلوط  این  بگذارید  کنید. 
هوای اتاق بماند. سپس آن را با وردنه نازک کنید 
و در یخچال قرار دهید. روی خمیر کره مالیده و 
پیاز خرد شده را با تره فرنگی روی آن قرار دهید. 
سپس تخم مرغ را با خامه خوب هم بزنید و روی 
تره فرنگی و پیاز بریزید و پنیرپیتزای رنده شده را 
روی آن بپاشید. تارت را برای نیم ساعت درون 

فر قرار دهید تا بپزد.

خوراک مرغ و تره فرنگی
تفت  را  سیر  و  فلفل  نمک،  فرنگی،  تره  پیاز، 
اضافه  به آن  و  را قطعه قطعه کرده  دهید. مرغ 
کنید. لوبیا، ذرت، هویج و سیب زمینی را با آب 
جوشیده در قابلمه ریخته و روی حرارت متوسط 
قرار دهید. بعد گوجه فرنگی را به آن اضافه کرده 
و چند دقیقه ی دیگر روی شعله ی مالیم اجاق 

گاز قرار دهید.

خوراک سیب، تره فرنگی و سیب زمینی
بخارپز  فرنگی  تره  با  همراه  را  ها  زمینی  سیب 
را کمی چرب  کنید. سپس ظرف مخصوص فر 
ظرف  آن  در  را  ها  زمینی  سیب  نصف  کنید. 
بچینید و تمام تره فرنگی را به صورت یک الیه 
روی آن بریزید. پوست سیب ها را بکنید و هسته 
ی آن را درآورده و به صورت مکعبی شکل خرد 
کنید. پیاز، کرفس و سیب ها را تفت دهید تا پیاز 
و کرفس نرم شود. هم چنین می توانید نشاسته 
ی ذرت را اضافه کرده و خوب مخلوط کنید. شیر 
تا  ادامه دهید  را  را کم کم اضافه کنید و پخت 
این که سس کمی غلیظ شود و آن را روی سیب 
زمینی و تره فرنگی ها بریزید. بعد با باقی مانده 
ی تکه های سیب زمینی روی آن را بپوشانید. 
ها  زمینی  سیب  روی  برس  با  را  زیتون  روغن 
تنبل  کدو  ی  تخمه  پودر  فلفل،  نمک،  بمالید. 
و کنجد را بپاشید و در فر بگذارید. وقتی سیب 
زمینی های روی غذا قهوه ای شد، غذا آماده ی 

خوردن است.

ساالد سیب زمینی و تره فرنگی
سیب زمینی ها را آب پز کنید و پوست آن ها را 
بگیرید. تره فرنگی ها را ریز خرد کنید. تخم مرغ 
را خرد کرده و با تره فرنگی، به سیب زمینی ها 
اضافه کنید. مایونز، نمک و فلفل را به مخلوط 
سیب  که  کنید  دقت  بزنید.  هم  و  افزوده  فوق 
آماده را در  له نشوند . ساالد  یا  زمینی ها، خرد 
ظرف مورد نظر بریزید و تا زمان سرو در یخچال 
نگه داری کنید. به جای یک پیمانه سس مایونز، 
می توانید از مخلوط نصف پیمانه سس مایونز و 

نصف پیمانه ماست استفاده کنید.

خواص تره فرنگی و طرز تهیه چند غذای مفید

بوی شیرین گل یاسمن به اندازه والیوم آرامش 
بخش است و بدون هیچ عارضه جانبی اعصاب 
که  داد  نشان  آزمایشات  می  دهد.  تسکین  را 
موش  های  شلوغ  قفس  در  رایحه  این  وجود 
آزمایشگاهی باعث می  شود که موش  ها فعالیت  
خود را کاهش داده و در کنج قفس آرام بنشینند. 
را در  رایحه  این  وقتی هوایی که مولکول  های 
جریان  وارد  ریه  ها  از  شود  استشمام  دارد  خود 

خون شده و از آن جا به مغز منتقل می  شود. 

اسکن  های مغزی نشان داد که این مولکول  ها 
روی ماده شیمیایی موجود در سلول  های عصبی 
موسوم به گابا تاثیر می  گذارد و با آرام کردن این 
را  آرامش  و  داده  را کاهش  اضطراب  سلول  ها، 

تقویت می  کند. 
پروفسور هانس هات از دانشگاه روهر در بوخوم 
می   تحقیق  این  نتایج  گفت:  باره  این  در  آلمان 
برای  علمی  اساس  با  مدرکی  عنوان  به  تواند 

اثبات رایحه  درمانی مورد توجه قرار بگیرد.

بررسی  ها نشان می  دهد که استشمام مولکول 
پیام  هایی را به منطقه  ای   های روغن یاسمن، 
از مغز می  فرستد که در کنترل احساسات نقش 

دارند. 
تاثیرات  گیاه  این  روغن  که  معتقدند  محققان 

شفابخش گوناگونی دارد.
این رایحه در 83 درصد از عطرهای زنانه و 33 

درصد از عطرهای مردانه استفاده می  شود.

آرام بخشی به نام گل یاس
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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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کامپیوتری  بزرگ  پلتفرم  دو   ، سی  پی  و  مک 
رقابتی  در  مدت هاست  که  می آیند  حساب  به 
اپل  گذشته  هفته  هستند.  یکدیگر  با  نفس گیر 
یکدیگر،  از  روز  یک  اختالف  با  مایکروسافت  و 
آن  طی  که  بودند  بزرگی  خبری  رویداد  میزبان 
دو  هر  شد.  رونمایی  جدیدی  کامپیوترهای 
ارائه  خود  کاربران  به  را  جدیدی  قابلیت های 
پرو  بوک  مک  مقایسه  داریم  قصد  و  می کنند 
قرار  بررسی  مورد  را  استودیو  سرفیس  با   2016
دهیم. ظاهرا جنگ جدید این دو سازنده به سمت 

لمسی سازی گجتشان پیش می رود.
مدتی بود که بازار مک و پی سی از رقابت دور 
بود اما به نظر می رسد که جنگ این دو پلتفرم 
پرو  بوک  مک  مقایسه  و  شده  آغاز  دیگر  بار 
داغترین  از  یکی  به  استودیو  سرفیس  با   2016
اپل  است.  شده  تبدیل  کاربران  بین  در  مباحث 
و مایکروسافت طی سال های گذشته رقابت های 
متفاوتی را با یکدیگر داشته اند و شکافی بین آن 
می رسد  نظر  به  گذشته  هفته  اما  دارد  وجود  دو 
یافت.  تغییر  کلی  به  دو  هر  جنگی  استراتژی 
مایکروسافت و پس از آن اپل، هر دو به سمت 
پررنگ کردن نقش قابلیتهای لمسی و ورودی ها 

برای کامپیوترهایشان حرکت کرده اند.
جفت  هر  بین  اختالفاتی  و  اساسی  تفاوت های 
که  دارد  وجــود  جهان  تکنولوژی  غول های 
نرم  و  افزاری  سخت  محصوالت  به  می تواند 
یابد.  اختصاص  دو  آن  توسط  تولیدی  افزاری 
را  خود  هوشمند  های  گوشی  و  ها  تبلت  اپل 
بازار  روانه   iOS اختصاصی  عامل  سیستم  با 
می کند و همچنین کامپیوترهای مک نیز مجهز 
در  هستند.   macOS اختصاصی  پلتفرم  به 
سیستم  به  معتقد  نیز  مایکروسافت  دیگر  سمتی 

عامل ویندوز 10 خود است و آن بر روی تمامی 
و  ها  تبلت  کامپیوترها،  هوشمند،  های  گوشی 
و  وان  باکس  ایکس  نظیر  هایی  دیوایس  حتی 
هولولنز قابل استفاده است. هفته گذشته هر دو 
شرکت مایکروسافت و اپل در فاصله زمانی یک 
روز میزبان رویداد خبری بودند که به ما فرصت 
نادری برای مقایسه کردن بین محصوالت جدید 
این دو در کمتر از 24 ساعت از یکدیگر را می داد. 
این  اصلی  نطق  مایکروسافت  ردموندی  شرکت 
پینت  اپلیکیشن  یک   ،10 ویندوز  به  را  رویداد 
استراتژی  بعدی و  امور سه  جدید و قدرتمند در 
واقعیت مجازی خود اختصاص داد و پس از آن 
از یک کامپیوتر همه کاره جدید به نام سرفیس 
استودیو )Surface Studio( رونمایی کرد. 
را  خود  رویداد  اصلی  نطق  اپل  دیگر  سمتی  در 
آیفون  توسط  تصاویر گرفته شده  نمایش  صرف 
جدید مک  نسل  معرفی  از  پیش  و  کرد  خود   7
برای   TV جدید  اپلیکیشن  از  خود،  پرو  بوک 
که  می رسد  نظر  به  کرد.  رونمایی  وی  تی  اپل 
اپل اعتقادی به استفاده از صفحه نمایش لمسی 
بار،  تاچ  از  بار  نخستین  برای  اما  ندارد؛  در مک 
بخش  جای  به   OLED لمسی  صفحه  یک 
کرد.  رونمایی  کیبورد  روی  بر  وظیفه  کلیدهای 
این صفحه همچنین مجهز به اسکنر اثر انگشت 
است،  دسترس  در  آسانی  به  و  بوده  آیدی  تاچ 
قابلت تنظیم بوده و در هر اپلیکیشن کنترل های 
ارائه می کند. اگر شما در  اختصاصی را به کاربر 
فتوشاپ باشید، ابزاری را برای دستکاری تصاویر 
و اگر در آیتونز هستید شما کنترل های موسیقی 
اختیار خواهید  در  لمسی  این صفحه  روی  بر  را 
داشت. خیلی زود است که در مورد سودمند بودن 
قطعا  اما  کنیم  قضاوت  اپل  بار  تاچ  نبودن  یا  و 

اپل  که  است  متفاوت  کامال  رویکرد  یک  این 
اختیار  با اضافه کردن آن به مک بوک خود در 
کاربران قرار می دهد. اپل در حال حاضر در انتظار 
مورد  کنترل های  دهندگان  توسعه  که  است  آن 
و  کنند  استفاده  اپلیکیشن هایشان  برای  را  نظر 
جدید  کنترل های  این  بوک  مک  کاربران  برای 
یک  این  گفت  باید  کلی  طور  به  بشناسانند.  را 
ورودی لمسی جدید است که اپل آن را جایگزین 

کلیدهای وظیفه کیبورد کرده است.
چالش جدید به وجود آمده کامال واضح است. اپل 
تا حد زیادی بر روی قابلیت جدید مک بوک پرو 
یافته توسط  انتشار  خو مانور می دهد و دموهای 
با  کنترل ها  که  می دهند  نشان  نیز  کمپانی  این 
این نوار لمسی چقدر می تواند راحت تر از کنترل 
با کیبوردهای موجود در بازار باشد. اپل همچنین 
ورودی ایموجی را نیز خیلی بر روی این صفحه 
نظر می رسد  به  پر رنگ کرده است که  نمایش 
یک قابلیت غیر معمول در کنار لپ تاپ خواهد 
بود و برای کاربران حرفه ای طراحی شده است. 
استودیو  سرفیس  قبال  در  مایکروسافت  رویکرد 
ارتباط  در  که  بود  ارائه سطحی  معمول  طور  به 
این  تبلیغاتی  های  فیلم  داشتیم.  انتظار  آن  با 
محصول بر روی قدرت و یک تم جدیدی برای 
دیوایس  یک  داشت.  تمرکز  طراحان  و  خالقان 
 Surface( جدید ورودی به نام سرفیس دایال
سرفیس  بــرای  را  جدیدی  مکانیزم   )Dial
به  را  دستگاه   و کل  می آورد  ارمغان  به  استودیو 
ایده آلی برای حرفه ای ها و خالقان تبدیل می کند. 
این نوعی از بازاریابی متداول شرکت اپل است؛ 
اما مایکروسافت در تالش است تا تمام کاربران 

را به سمت ویندوز خود بکشاند.
اثبات  به  را  خود  اپل  همانند  نیز  مایکروسافت 

کامال  استودیو محصولی  است. سرفیس  رسانده 
ویژه بوده و سرفیس دایال نیز نیازمند آن خواهد 
را  زیبا  متنی  منوهای  دهندگان  توسعه  بودکه 
به  جدید  افزار  سخت  این  توسط  استفاده  برای 
نرم افزارهای خود اضافه کنند. اپل بر روی یک 
و  کرده  گزاری  سرمایه  لمسی  نوار  جدید  مدل 
بر  هدست  کاربران  می خواهد  نیز  مایکروسافت 
سه  آبجکت های  و  گذاشته  خود  صورت  روی 
صفحه  روی  بر  را  آن ها  و  کرده  خلق  بعدی 

نمایش سرفیس استودیو خود مشاهده کنند. 
برنده مقایسه مک بوک پرو 2016 با سرفیس استودیو

با مقایسه مک بوک  این کمی سخت است که 
پرو 2016 با سرفیس استودیو ، بخواهیم به طور 
مستقیم یک لپ تاپ را در برابر یک دسکتاپ قرار 
دهیم؛ اما توجه ویژه بر روی صفحه لمسی مک 
کاربران  دزدیدن  بر روی  مایکروسافت  تمرکز  و 
جدید  سوژه  تا  است  مشهود  کامال  مک  آی 
به سمت جدیدی  مقایسه  برای  و پی سی  مک 
فناوری،  غول  دو  این  که  است  گفتنی  برود. 
متدهای  خصوص  در  را  اساسی  اختالف های 
رایانه های  در  جدید  ورودی های  ارائه  برای  نو 
هنوز  دارند.  یکدیگر  به  نسبت  مدرن  شخصی 
پلتفرم  دو  رقابت  پیروز  بخواهیم  که  است  زود 
و  پی سی  و  مک  کامپیوترهای شخصی  بزرگ 
با   2016 پرو  بوک  مقایسه مک  دقیقتر  طور  به 
سرفیس استودیو را اعالم کنیم. شاید اپل صفحه 
نمایش تمام لمسی را به کامپیوترهای مک خود 
نیاورده اما این شرکت نشان داده که می تواند با 
یک دیوایس همانند آیپد پرو، امکانات خوبی را 
همانند دیوایس های سرفیس )نظیر سرفیس پرو 
تا  باید صبر کنیم  ارائه کند.  4( به کاربران خود 
این محصوالت توسط مشتریان خریداری شوند 

جنگ جدید مک و پی سی، مقایسه مک بوک پرو 2016 با سرفیس استودیو

حمله ای سایبری به یک کمپانی آمریکایی باعث 
اختالل در برخی از پرطرفدارترین سرویس های 
اینترنتی نظیر آمازون، توییتر، پی پل، نت فلکیس، 
داین،  است.  شده  کالود  ساوند  و  اسپاتیفای 
اینترنت می گوید  زیرساخت  فناوری های  شرکت 
قرار  سایبری  حمله  مورد  امروز  عصر  و  صبح 

گرفته است.
بنا به گزارش ها به دلیل این اختالالت دسترسی 
میلیون ها نفر در شرق آمریکا به برخی سایت ها 
محدود شده است. گفته می شود که سایت های 

برای  هم  گاردین  و  سی ان ان  چون  رسانه هایی 
برخی کاربران از دسترسی خارج شده است.

در برخی نقاط دیگر جهان نیز اختالالتی گزارش 
شده است.

شرکت  این  نام  دامنه  شبکه  داین  اعالم  به  بنا 
سرویس  از  محروم سازی  توزیع شده  حمله  مورد 
با  مقابله  حال  در  و  گرفته  قرار   )DDoS )یا 
تعداد  با  حمله کنندگان  روش  این  در  است.  آن 
اختیار  در  که  شبکه هایی  و  کامپیوتر  زیادی 
ارسال  با  و  می گیرند  هدف  را  سرور  یک  دارند 

آن  بازدید،  برای  انبوه  جعلی  درخواست های 
سرورها را از کار می اندازند. یکی از مدیران داین 
حمله امروز را حمله دی داس جهانی خوانده است. 
هنوز مشخص نیست که چه فرد یا گروهی عامل 
این حمله است. مقام های آمریکایی تحقیق روی 

حمله امروز را آغاز کرده اند.
ریاست  انتخابات  به  هفته  چند  امــروز  حمله 
که  شده  انجام  حالی  در  و  آمریکا  جمهوری 
نگرانی ها درباره تهدیدهای سایبری در این کشور 
ایمیل هایی  اخیر  هفته های  در  است.  گرفته  باال 

مربوط به کارزار انتخاباتی هیالری کلینتون هک 
شده و در اختیار وبسایت افشاگر ویکی لیکس قرار 
گرفته است. حدود یک ماه پیش یک کارشناس 
پرسابقه امنیت اینترنت هشدار داد که هکرهایی 
برای  تالش  در  نیست  مشخص  هویتشان  که 
اشنایر،  بروش  هستند.  اینترنت  کردن  مختل 
متخصص مسایل امنیتی، گفته بود در یک سال 
شرکت های  علیه  دقیق  کامال  حمالتی  گذشته 
فراهم  را  اینترنت  زیرساخت های  که  اصلی 

می  کنند صورت گرفته است.

معرفی دستگاهی برای پیشگیری از بروز دومین سکته

این  دربــاره  کشور  مغزی  سکته  انجمن  عضو 
بیماری توضیحاتی را ارایه کرد.

بروز  با  ایسنا، گفت:  با  در گفت وگو  تقوایی  الهه 
به  اطرافیان  کم توانی  و  بی حسی  مانند  عالئمی 
چای  فرد  به  بدن،  ضعف  و  مزاج  سردی  تصور 
نبات و دم نوش می دهند و با تشدید عوارض به 
مراکز درمانی مراجعه می کنند که گاه این مراجعه 

دیرهنگام است.
این متخصص مغز و اعصاب یادآور شد: در تمام 
سکته های رایج، شروع درمان سه تا چهار ساعت 
پس از بروز سکته مغزی، حیاتی است به گونه ای 

که این زمان وقت طالیی گفته می شود.
تقوایی با اشاره به حفظ خونسردی اطرافیان بیمار، 
افزود: تنها کافی است با اورژانس تماس بگیرید 

خودروی  توسط  بیمار  انتقال  از  ممکن  حد  تا  و 
نکنید که هر  فراموش  کنید.  شخصی خودداری 
ثانیه شروع درمان زودتر انجام شود، امکان بروز 

صدمه و عارضه کمتر خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نوع سکته مغزی 
و قسمتی از بافت بدن که دچار صدمه می شود، 
ممکن است نشانه سکته مغزی متفاوت باشد، گاه 

نشانه ها خفیف و جزیی است.
ایران گفت: ضعف و  انجمن سکته مغزی  عضو 
ناگهانی در یک طرف بدن، بی حسی  بی حسی 
یا فلج ناگهانی در یک طرف صورت، ناتوانی در 
ناگهانی  بروز  اطرافیان،  صحبت  درک  و  تکلم 
سردردهای شدید و بدون علت، اختالل ناگهانی 
در تمرکز و اختالل ناگهانی تکلم از عالیم رایج 

دوبینی  به  اشاره  است. وی ضمن  مغزی  سکته 
چشم،  دو  یا  یک  در  ناگهانی  تاری  و  ناگهانی 
و  تعادل  در  اختالل  و  ناگهانی  سرگیجه  افزود: 
شکل راه رفتن و اختالل در بلغ بیمار، بی اختیاری 
از  هوشیاری  سطح  کاهش  و  مدفوع  و  ادرار  در 

دیگر نشانه های این بیماری است.
کرد:  خاطرنشان  اعصاب  و  مغز  متخصص  این 
سکته مغزی دومین عامل مرگ و میر در ایران 
است و اولین علت ناتوانی طوالنی مدت در جهان 
در  و 20 درصد سکته های مغزی  است  ایران  و 

افراد کمتر ۵۵ سال اتفاق می افتد.
هنوز سکته  متخصص گفت: گرچه  پزشک  این 
مغزی اولین علت ناتوانی طوالنی مدت در جهان 
و ایران است، ولی می توان با تشخیص به موقع و 

تماس با اورژانس، برای بیمار این فرصت طالیی 
خود  عادی  زندگی  به  دوباره  که  آورد  فراهم  را 

بازگردد.
از  برخی  درمان  زیرساخت های  گفت:  تقوایی 
سکته های مغزی در یزد با روش روز دنیا فراهم 
با  از درمان  بیماران سکته مغزی، پس  شده که 
کمترین عوارض به زندگی بازگردند مشروط به 

آن که درمان در زمان طالیی انجام شود.
نماینده انجمن سکته مغزی ایران در یزد در پایان 
همان  یا   TPA به  موسوم  روش  این  با  گفت: 
داروی حل کننده لخته، اولین بیمار سکته مغزی 
دوره  طی  از  پس  اکنون  و  شده  درمان  یزد  در 

درمانی به زندگی عادی خود بازگشته است.

زمان طالیی درمان سکته مغزی چه موقع است؟
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راهنمای مشاغل 
فارسی زبانان استرالیا 

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA

ART & DESIGN SERVICES

VIC

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

e. info@shiraziartgallery.com.au

By Appointment

AUTOMOTIVE

CAR DEALERS

NSW

25 Elizabeth Street
 WETHERILL PARK

Telephone: 02 9756 1300

Tyre Land
MECHANICAL REPAIRS

NSW

North Parramatta

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

WEST END MAZDA
No.1 Mazda Dealer in Australia

 590 Church Street North Parramatta
PH: 1300567397

CAR RENTAL

WA

 Elite Charter
Services

Elite Charter ServicesElite Charter Services

PERTHPERTH

 0404777467 0404777467

کرایه ماشینهای لوکس درپرت

DRIVING SCHOOL

NSW

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

0424 328 659
Hornsby - Northshore

northshoredrivinglessons.com.au

FOOD IMPORTERS
NSW
PTY LTD

FOOD IMPORTS

PH: (02) 9645 6003
تلفن مرکز پخش

FUNERAL DIRECTORS

HAIR & BEAUTY SALONS
NSW

 Shop A, Level 1, 453
Victoria Ave Chatswood

PH: 02 9411 7722

در چتسوود
سالن آرایش و زیبایی میالنو

 MILANO
Hair & Beauty Salon

 

 

North Ryde  9887 2244  |  guardianfunerals.com.au

 

Proudly serving

the local

community for

over 85 years.

NSW

North Ryde
9887 2244
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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. 
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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 

و شماره های پیشین پیک پارسیان را در 
Persian Herald Weekly Archives

www.persianherald.com.au

NSW

با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY. Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

  SUPERMARKETS GROCERY STORES 

NSWARIA FOOD STOREARIA FOOD STORE

 34 Ross Street
North Parramatta

PH: 02 9683 7330

VIC

NSW

پدی سوپرمارکت
در بلک تاون

PEDDY
SUPERMARKET
PEDDY

SUPERMARKET

  111Main Street
 Blacktown NSW
PH: 02 8678 3413

NSW

PH: 0470 134 729
110 Main St. Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

NSW

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS

NSW

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

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

Tel: 02  8014  9608

لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Email: sam@airtravelservices.com.au

www.airtravelservices.com.au

NSWآژانس مسافرتی ای تی اس 
با تصدی آقای ملکی

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

www.airtravelservices.com.au

NSW

201 Northumberland Street Liverpool NSW

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

www.ictt.com.au

آژانس مسافرتی اینترنشنال تور اند تراول 

NSW

شعبه بولکهام هیلز
5A Old Northern Rd. Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St. North Parramatta
Ph: 02 9683 1916

شعبه نورت پاراماتا

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

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

Ph: 02 9686 8885

اخبار 
ورزشی

نکونام: به فوتبال ایران برای بازی با سوریه هشدار می دهم 
زمین تمرین تیم ملی نه دوش دارد نه رختکن

به گزارش خبرگزاری فارس، جواد نکونام درباره 
شرایط تیم ملی و حواشی اخیر پیش آمده گفت: 
ما با بازیکنان کمی اردو را آغاز کردیم و دو سه 
مصدوم هم داریم که به بازی با سوریه نمی رسند. 
باید بگویم که  آمده  به وجود  درباره حاشیه های 
همیشه  چون  نیستیم  غریبه  حاشیه ها  این  با  ما 
وی  می دهد.  رخ  ما  فوتبال  در  عجیب  اتفاقات 
ادامه داد: درباره بازی دوستانه هم باید بگویم که 
بازی خوبی خواهد بود چراکه ما یک بازی مهم 
با سوریه داریم و نمی توان بدون بازی تدارکاتی 
دو  فقط  که  نمی شود  رفت.  تیم  این  مصاف  به 
هفته تمرین کرد و بازی دوستانه انجام نداد آن 
هم بعد از بازی با کره جنوبی که تیم ملی دیگر 
تشکیل اردو نداده است. درباره بازی با سوریه هم 

باید بگویم که آنها تیم خوب و آماده ای هستند.

سوریه  تیم  درباره  داشت:  اظهار  ملی  تیم  مربی 
آنها حریف سختی هستند  که  می دانیم  ما  همه 
و  نداشتیم  آنها  با  راحتی  بازی  گاه  هیچ  ما  و 
بازی  تا زمانی که خودم هم  از قبل  این مسئله 
می کردم وجود داشت حتی اگر برنده هم می شدیم 
راحت آنها را نمی بردیم و نباید تیم ملی را از پیش 
برنده دانست چون این کار اشتباه است. به همه 
را  خود  تمرکز  همه  که  می کنم  تاکید  بازیکنان 
نتوانست  کره جنوبی  بگذارد.  بازی  این  روی  بر 
سوریه را شکست دهد و ازبکستان هم به سختی 
این تیم را برد و ما نباید خودمان را از پیش برنده 

بدانیم چون این کار اشتباه است.

در  نمی شد  پرسید  فارس، خبرنگاری  به گزارش 
تیم  یک  با  گینه  با  بازی  جای  به  شرایط  این 
قوی تر بازی می کردیم که نکونام پاسخ داد: این 
بحثی است که سرمربی باید در موردش صحبت 
وقتی  است  این  موضوع  این  واقعیت  ولی  کند 
برود  به مصاف سوریه  باید  ملی  تیم  بعد  روز   4
نمی شود بدن بازیکنان را خسته کرد. شما فرض 
اینکه  جز  می کرد  بازی  ایتالیا  با  ملی  تیم  کنید 
فایده دیگری داشت؟  آیا  از دست بدهیم  انرژی 

به نظرم باید کمی فکرها معقول باشد.

زمین  نداشتن  ظاهرا  اینکه  خصوص  در  نکونام 
کرد،  سخت  ملی پوشان  برای  را  کار  تمرین 
همیشه  نیستیم.  غریبه  مسائل  این  با  ما  گفت: 
این صحبت ها بوده و هست نه اینکه مربوط به 
پارسال باشد یا امسال. متاسفانه کمپ تیم ملی 
آماده نشده و شما می بینید مربیان لباس هایشان 
را در کانکس عوض می کنند. دوش هم نداریم. 
این مسائل برای تیم ملی خوب نیست. امیدوارم 
هرچه سریع تر زمین کمپ تیم ملی آماده شود تا 
هم از لحاظ کیفیت چمن و هم از لحاظ امکانات 

به بهبود برسیم.

مربی تیم ملی در خصوص بازی با سوریه گفت: 
بگیریم  را دست کم  نمی توانیم سوریه  نظرم  به 
را  با یک مساوی می توانیم جام جهانی  و حتی 
از دست بدهیم. یادتان نرود 4 سال پیش مقابل 
جام  بود  نزدیک  و  گرفتیم  نتیجه ای  چه  لبنان 
جهانی از دست برود. به فوتبال ایران برای بازی 
با سوریه هشدار می دهند و هیچ کس حق ندارد 
رسانه ها  از  بگیرد. من  را دست کم  این مسابقه 
این  که  بپردازند  مسئله  این  به  می خواهم  هم 
جدی  را  آن  باید  و  نیست  ساده ای  بازی  بازی، 

گرفت.

نکونام در خصوص اینکه خیلی ها تیم ملی را به 
جام جهانی صعودکرده می دانند، گفت: من از شما 
مسئوالن  آیا  می کنید  فکر  شما  می کنم.  سوال 
به  صعود  برای  هنوز  که  نمی دانند  چین  فوتبال 
می کنید  فکر  اصال  دارند؟  فرصت  جهانی  جام 
آنها  آوردند. قطر هم همینطور  را  لیپی  آنها چرا 
قطعا به بازی های آینده فکر کردند. همه تیم ها 
به یک اندازه شانس صعود دارند و شانس پایین 
افتادن از جدول. ما خوب نتیجه  گرفته ایم ولی 
هنوز کاری انجام نداده ایم. 4 بازی کرده ایم 10 
امتیاز داریم ولی آخرش چه اتفاقی می افتد؟ باید 
به جام جهانی صعود کنیم تا همه چیز تمام شود. 
شما مطمئن باشید قطر دیگر نمی خواهد امتیاز از 
از مسائل  دست بدهد و آن مسابقه حکم خیلی 

را پیدا می کند.

اپلیکیشنinjob را هم اکنون به رایگان دانلود کنید

خبرنگار  با  گفت وگو  در  زادمهر  محمدرضا 
وضعیت  درخصوص  فارس،  خبرگزاری  ورزشی 
گفت:  لیگ  رده بندی  جدول  در  پرسپولیس 
خوشبختانه شرایط خوبی داریم و نسبت به سال 
گذشته همین موقع وضعیت تیم بهتر شده است. 
همیشه قیاس مبنا قرار می گیرد و اگر بخواهیم 
وضعیت پرسپولیس را با سال گذشته و دو سال 
قبل قیاس کنیم، متوجه می شویم امسال شرایط 
حفظ  را  وضعیت  این  باید  اما  است،  بهتر  خیلی 
کرد و تالش بیشتری انجام داد؛ چراکه راهی که 

می رویم درست است.
از  و  داریم  باکیفیتی  بازیکنان  ما  داد:  ادامه  وی 
کادر فنی خوبی هم بهره می بریم، اما باید انگیزه 

چراکه  داشت؛  نگه  باال  را  مربیان  و  بازیکنان 
ما  عملکرد  و  هستند  ما  ناظر  بهترین  هواداران 
جام  متأسفانه  می کنند.  قضاوت  خوب  خیلی  را 
این  که  دادیم  دست  از  ساده  خیلی  را  حذفی 
موضوع برای بازیکنان و علی الخصوص هواداران 
خیلی  باید  دلیل  همین  به  است.  باورش سخت 
برتر  لیگ  و  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  مصمم تر 
حاضر شویم تا با گرفتن نتایج خوب آن ناکامی 

جبران شود.

عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در خصوص 
لیگ قهرمان  نظر می رسد سرخ پوشان  به  اینکه 
آسیا را با حضور در مرحله پلی آف آغاز می کنند، 

و هرچه  باشیم  قانون  پیرو  باید  ما  کرد:  تصریح 
قانون بگوید، همان کار را انجام خواهیم داد. قطعًا 
ما در پرسپولیس تابع قوانین حاکم هستیم و باید 

مصمم در رقابت های آسیایی حاضر شویم.
که  روزنامه ها  از  یکی  تیتر  خصوص  در  زادمهر 
احتمالی  جایگزین  برانکو  شده  عنوان  آن  در 
کی روش در تیم ملی خواهد بود، افزود: من امروز 
شما  از  را  موضوع  این  و  نخواندم  را  روزنامه ها 
شنیدم، اما بعید است این اتفاق رخ دهد. برانکو و 
کی روش هردو حرفه ای هستند و تیم دارند و این 

مسائل حاشیه و شایعه است.

وی در پاسخ به این سوال که با انتخاب احتمالی 

سلطانی فر به عنوان وزیر ورزش و جوانان چقدر 
مدیریتی  کادر  در  که  دارد  وجود  احتمال  این 
دهد، اظهار  رخ  تحوالتی  هم  پرسپولیس  باشگاه 
امکان پذیر  چیزی  هر  ایران  فوتبال  در  داشت: 
است. به هر حال باید منتظر ماند و دید در نهایت 
چه روندی در انتخاب وزیر ورزش و جوانان رخ 

می دهد. 
به  پاسخ  در  اما  ندارم  مسائل  این  از  خبری  من 
سوال شما باید بگویم که امیدوارم اگر قرار است 
تغییری صورت دهد، تغییری انجام شود که به نفع 
این مسائل  باشد، هرچند که  پرسپولیس  باشگاه 
هم قطعی نیست و همه چیز در حد شنیده هاست.

بعید است برانکو جایگزین کی روش شود 
امیدوارم تغییرات احتمالی در پرسپولیس به سود باشگاه باشد

رقابت های  فینال  در  ایران  مردان  کومیته  تیم 
جهانی کاراته موفق شد تیم ژاپن را شکست دهد 

و به دومین قهرمانی خود دست یابد.
ایران در مسابقه فینال توانست با نتیجه تیمی ۳ 

بر ۲ حریفش را شکست دهد.
ذبیح اهلل  و  عسگری  بهمن  خدابخش،  مهدی 
پورشیب مبارزه های خود را برنده شدند و سجاد 
حریفان شان  مقابل  در  فداکار  علی  و  زاده  گنج 

شکست خوردند.
اتریش  در  لینتس  در شهر  که  مسابقات  این  در 
ایران با کسب سه مدال طال و  برگزار شد، تیم 
رده  در  مدال ها  توزیع  جدول  در  برنز  مدال  سه 

سوم قرار گرفت.
سجاد  و  مهدی زاده  امیر  انفرادی  مسابقات  در 
گنج زاده مدال طال گرفتند و حمیده عباسعلی تنها 
کاراته کای تیم زنان بود که به مدال برنز دست 

یافت. تیم ایران در مسابقات با ترکیب کامل 1۶ 
نفره )۸ زن و ۸ مرد( شرکت داشت.

مسابقات  در  ایران  که  است  بار  نخستین  این 
جهانی کاراته از نظر تعداد مدال در جمع سه تیم 

برتر جای می گیرد.
در این دوره ژاپن و پس از آن فرانسه بیشترین 

مدال ها را به دست آوردند.
مسابقات  مهمترین  کاراته  جهانی  مسابقات 
بین المللی این ورزش است که از سال 1۹۷0 هر 
دو سال یک بار برگزار می شود. مسابقات زنان نیز 

از سال 1۹۸4 به این تورنمنت افزوده شد.
کومیته در ژاپنی به معنای مبارزه و یکی از سه 
بخش اصلی تمرینات ورزش کاراته به همراه کاتا 
و کیهون است. در کومیته از فنون تمرین شده 
در کاتا و کیهون در مقابل حریف واقعی استفاده 

می شود.

مدال طال برای تیم کومیته ایران در مسابقات جهانی کاراته

تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی به 
مصاف تیم ملی پاپواگینه نو می رود.

پاپواگینه  فوتبال  فدراسیون  ایرنا،  گزارش   به 
دوستانه  بازی  کرد  اعالم  آبان(   10( دوشنبه  نو 
ملی  تیم  مقابل  این کشور  ملی  تیم  تدارکاتی  و 
ایران در ورزشگاه شاه عالم مرکز ایالت سالنگور 

مالزی برگزار می شود.
جوزف الدونا، سرپرست تیم ملی فوتبال پاپواگینه 
ایران،  مقابل  را  تیم کشورش  دوستانه  بازی  نو، 
گینه  پاپوآ  برای  فوتبال  تاریخ  در  بزرگ  بازی 
کشور  این  تیم  برای  فوق العاده  مسیر  یک  و  نو 
دور  در  منظور شرکت  به  سازی  آماده  مسیر  در 

دانست.  روسیه   ۲01۸ جهانی  جام  مقدماتی 
براساس گزارش فدراسیون فوتبال پاپوا گینه نو، 
وی گفت که دیوید چانگ رئیس این فدراسیون 
و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران توافق 

برای این بازی دوستانه را امضا کرده اند.
منطقه  کشور  این  فوتبال  ملی  تیم  سرپرست 
فوتبال  ملی  تیم  با  اینکه  از  ما  اقیانوسیه، گفت: 
ایران که در رتبه ۲۷ جهان و اول آسیا قرار دارد 

بازی می کنیم، هیجان زده ایم.
پیش  حضور  به  اشاره  با  ادامه  در  الدونا  جوزف 
تیم مس  دانمارکی در  فلمینگ سریتسلو  این  از 
ایران به عنوان مدیر فنی تیم های پایه، گفت وی 

است  نو  پاپواگینه  ملی  تیم  سرمربی  اکنون  که 
تیم های  بهترین  میان  در  ایران  تیم  می داند 
جهان است. سرپرست تیم ملی فوتبال پاپواگینه 
از  می گیرد  قرار  ایران  برابر  تیمش  اینکه  از  نو 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون های فوتبال 

مالزی، ایران و کشورش تقدیر کرد.
 ۲1( نوامبر   11 بازی  از  پس  نو  گینه  پاپوا  تیم 
آبان( برابر ایران، روز 14 نوامبر )۲4 آبان( نیز در 
ورزشگاه شاه عالم در یک بازی دوستانه برابر تیم 

مالزی قرار می گیرد.
تیم پاپوآ گینه نو در رتبه 15۹ فیفا از ۲05 کشور 
بین اعضای کنفدراسیون فوتبال  قرار دارد و در 

رتبه 11۶  در  که  نیوزیلند  تیم  از  اقیانوسیه پس 
جهانی است، در جایگاه دوم قرار گرفته است.

دارد  قرار  جهان  جایگاه 1۶4  در  نیز  مالزی  تیم 
با  توانسته است  این  از  نو پیش  پاپواگینه  تیم  و 
دو گل این تیم جنوب شرق آسیا را از پیش رو 

بردارد.
تیم ایران این بازی تدارکاتی را پیش از بازی با 
تیم ملی سوریه از گروه نخست و مرحله سوم و 
نهایی مقدماتی جام جهانی ۲01۸ روسیه که قرار 
است ۲5 آبان ماه در ورزشگاه تانکو عبدالرحمان 
)پاروی( ایالت نگری سمبیالن برگزار شود، انجام 

می دهد.

مسابقه دوستانه: ایران - پاپواگینه نو در مالزی

ورزشی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  عزیزی  خداداد 
خبرگزاری فارس در رابطه با برنامه سیاه جامگان 
جمعه  تا  که  فعاًل  گفت:  لیگ  تعطیالت  در 
تمرینات تعطیل است و باتوجه به اینکه تصمیم 
با  را  مذاکراتی  بفرستیم،  اردو  به  را  تیم  گرفتیم 
انجام دادم. او  از دوستانم در جزیره کیش  یکی 

همیشه به ما محبت دارد. 
اگر امکانش باشد، یک هفته بازیکنان را دورهم 
خوب  بدنی  شرایط  به  آنها  چون  می کنم،  جمع 
از  باشیم  جمع  دورهم  اگر  اینکه  هم  و  برسند 

لحاظ روحی برای تیم خیلی بهتر است.
استارت  را  تمرینات  شنبه  روز  از  ما  افزود:  وی 
یا  دوشنبه  باشد  داشته  امکان  اگر  و  می زنیم 

سه شنبه به کیش می رویم. 
سعی می کنم بعد از بازگشت از کیش در خصوص 
مطالبات بازیکنان تصمیم گیری نهایی شده باشد 
من  که  کرده ام  اعالم  نیفتاد،  اتفاق  این  اگر  که 
درخصوص  خودشان  بازیکنان  و  می روم  تیم  از 

با  عزیزی  کنند.  تصمیم گیری  مختلف  مباحث 
خانزاده  شرایط  و  علی عسگر  جدایی  به  اشاره 
گفت: خانزاده شب گذشته زنگ زد و مدعی شد 
کند، من  ما کمک  به  تیم  کنار  دارد  که دوست 
هم گفتم تو بازیکن خوبی هستی، ولی این دلیل 
بپذیرم  را  تو  داریم،  کم  بازیکن  چون  نمی شود 
همه  و  بودید  کرده  اعتصاب  هم  با  همه  چون 

برگشتند به جز شما و علی عسگر.
در  را  چیز  همه  ما  خاطر  همین  به  افزود:  وی 
و  حسینی  میثم  دقیقی،  سعید  بادامکی،  اختیار 
ایوب کالنتری گذاشتیم و حتی بعد از پایان بازی 
مقابل نفت تهران به بادامکی گفتم این دو نفر از 
نظر من جداشده هستند، ولی اگر شما بخواهید 

من مشکلی ندارم. 
باید دید بازیکنان چه تصمیمی می گیرند که اگر 
آنها بگویند برگردد، من مشکلی با خانزاده ندارم.

عزیزی: بادامکی و بزرگترها مشکلی نداشته باشند 
خانزاده برمی گردد برای کیش برنامه ریزی کردم

رقابت های  در  ایران  شایسته شطرنج  نمایندگان 
مدال  یک  به  جهان  نونهاالن  شطرنج  قهرمانی 
دختران  سال   ۸ زیر  سنی  رده  در  برنز  ارزشمند 

دست پیدا کردند.
شطرنج،  فدراسوین  عمومی  روابط  گزارش  به 
قهرمانی  نونهاالن  شطرنج  مسابقات  پایانی  دور 
مهم ترین  در  شد.  برگزار  گرجستان  در  جهان 
شطرنج باز  پرشانس ترین  خسروی،  هستی  دیدار 

قهرمانی  مقابل بخت نخست  آخر  در دور  ایران 
از روسیه به پیروزی رسید و موفق شد مدال برنز 

رده سنی زیر ۸ سال را به خود اختصاص بدهد.
مطهره  سال   1۲ زیر  سنی  رده  در  همچنین 
اسدی که در یک قدمی کسب مدال قرار داشت، 
چهارم  مقام  به  پایانی  دور  در  پیروزی  علی رغم 
روز  در  که  مسئله  رقابت های حل  در  اما  رسید. 
سیده  بود،  شده  برگزار  مسابقات  این  استراحت 

سال   1۲ زیر  سنی  رده  در  رسول  سبط  ستاره 
دختران نایب قهرمان شد و بردیا دانشور در رده 

سنی زیر 10 سال به مقام سوم رسید.
زیر  سنی  رده های  قهرمانی  شطرنج  رقابت های 
1۲ سال جهان از ۲۸ مهر تا ۹ آبان به میزبانی 
باتومی گرجستان برگزار شد. ایران نیز با ترکیب 
1۷ شطرنج باز در دو بخش دختران و آزاد در این 

مسابقات حضور داشت.

مدال برنز رقابت های جهانی شطرنج برای هستی خسروی
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گفته  افغانستان  جمهوری  رئیس  غنی،  اشرف 
است که نه خودش در کار دستگاه قضایی و به 
ویژه دادستان کل کشور مداخله می کند و نه به 

دیگران اجازه مداخله می دهد.
در  عقرب/آبان(   ۱۰( دوشنبه  روز  غنی  آقای 
چهارمین کنفرانس سراسری دادستان های کشور 
استقالل  بر  تاکید  با  جمهوری  ریاست  کاخ  در 
مداخله  نوع  دستگاه قضایی کشور گفت که هر 
و  است  جرم  قضایی  نهادهای  تصمیم گیری  در 

مرتکبان چنین جرمی  باید محاکمه شوند.
رئیس  به  خطاب  افغانستان  جمهوری  رئیس 
اگر  گفت:  کشور  کل  دادستان  و  عالی  دادگاه 
اطرافیان  یا  من  در  را  قانون شکنی  کوچک ترین 

من دیدید، اول از ما شروع کنید.
از  که  خواست  هم  کشور  سیاست مداران  از  او 
استقالل  و  کشور  کل  دادستانی  در  اصالحات 
غنی  آقای  کنند.  حمایت  کشور  قضای  دستگاه 
بر  نباید  سیاسی  کشمکش های  که  کرد  تاکید 

کارکردهای این دستگاه تاثیری بگذارد.
همچنین فرید حمیدی، دادستان کل کشور هم 
در سخنان خود گفت که اراده قاطعی برای تامین 
با فساد  حاکمیت قانون، اجرای عدالت و مبارزه 

اداری و قانون شکنی دارد.

او به عنوان مثال، گفت که مبارزه با فساد اداری 
آینده  هفته  و  می کند  آغاز  دادستانی  خود  از  را 
علیه  را  اداری  سنگین  جرایم  دادگاه  نخستین 
برگزار  کشور  بلندپایه  دادستان های  از  یکی 
می کند. آقای حمیدی توضیحی در مورد پرونده 

به  دادستان کل کشور  نکرد.  ارائه  دادستان  این 
کسانی که در کار دادستانی مداخله و اعمال نفوذ 
فاش  را  آن ها  نام های  که  داد  هشدار  می کنند، 
و  قانون شکنی  جلو  او،  گفته  به  تا  کرد  خواهد 

بحران حاکمیت قانون گرفته شود.

سال  گزارش  انتشار  به  اشاره  با  حمیدی  آقای 
طرح  سوی  از  قانون  حاکمیت  شاخص   ۲۰۱۶
عدالت جهانی، که در آن افغانستان سومین کشور 
معرفی  جهان  کشور   ۱۱۳ میان  در  قانون شکن 
شده، گفت که دولت کشورش اراده قاطعی برای 
تامین حاکمیت قانون و مبارزه با قانون شکنی دارد 
و دادستانی کل این اراده را محقق خواهد کرد. 
رتبه بندی  در  افغانستان  گزارش،  این  براساس 
میان  در  و   ۱۱۳ از   ۱۱۱ ردیــف  در  جهانی، 
کشورهای  همچنین  و  آسیا  جنوب  کشورهای 

کم درآمد، در ردیف آخر قرار گرفته است.
شاخص های  سنجش  براساس  گــزارش  این 
محدودیت قدرت دولت، فساد، حکومت باز، نظم 
و امنیت، عدالت مدنی، عدالت غیررسمی، عدالت 
کیفری و حقوق بنیادین تهیه و از سال ۲۰۱۰ به 

صورت هر ساله منتشر می شود.
فساد  شاخص  در  جهانی  عدالت  طرح  سازمان 
رتبه بندی  سه  هر  در  را  افغانستان  جایگاه 
در  جهانی،  و  کم درآمد  کشورهای  منطقه ای، 
بدترین موقعیت تعریف کرده و در شاخص عدالت 
مدنی در دو رتبه بندی نخست در بدترین موقعیت 
و در رتبه بندی جهانی در ردیف ۱۱۰ از ۱۱۳ قرار 

داده است.

غنی: اگر قانون شکنی کردم محاکمه ام کنید

0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

قصابی ولیعصر
در مریلندز

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

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

Merrylands Rd. Merrylands

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

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

یک فروشگاه 
مواد غذایی با قصابی و سبزی فروشی

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

به فروش می رسد.

Mobile: 0401 298 159D
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آگهی فروش

با صادق تماس بگیرید

هیالری کلینتون و دونالد ترامپ دو نامزد اصلی 
امریکا  جمهوری  ریاست  آینده  هفته  انتخابات 
تاثیری  چه  دو  این  از  هریک  انتخاب  هستند. 
دو  گذاشت.  خواهد  آمریکا  و  ایران  روابط  بر 
کارشناس در این باره نظر می دهند. روز ۸ نوامبر 
تنها  نه  است؛  روز حساسی  آمریکا  برای  امسال 
به  جمهوری  ریاست  انتخابات  که  دلیل  این  به 
برگزار  تاریخ  این  در  بار  یک  سال   ۴ هر  رسم 
می شود، بلکه به این دلیل که در انتخابات امسال 
دو چهره جنجالی روبروی هم ایستاده اند: در یک 
نامزد حزب دموکرات و  طرف هیالری کلینتون 
اولین زن نامزد ریاست جمهوری در تاریخ آمریکا 
با پیشینه ای چون وزارت خارجه و بانوی اول و 
بدون  میلیاردر  بفروش  بساز  یک  سو  دیگر  در 
سرشار  ادبیاتی  با  و  چشمگیر  سیاسی  پیشینه 
طرح هایی  و  خارجی ستیزی  مسلمان ستیزی،  از 
و  آمریکا  بین  دیوار  کشیدن  همچون  غیرواقعی 
محرز  خیلی ها  برای  معادله  این  ظاهر  مکزیک. 
هیالری  همان  ماجرا  خوب  طرف  که  می کند 
داستان.  این  بدمن  ترامپ  و  است  کلینتون 
و  نفر  دو  این  اظهارنظرهای  به  نگاهی  اما 
ایران  درباره  خصوص  به  آنان  موضع گیری های 
داستان را از این حالت سیاه و سفید خارج می کند.

رابطه ایران با آمریکا در حال حاضر حول ۳ محور 
اتمی،  توافق  و  برجام   است:  در چرخش  اصلی 
بحران سوریه و یمن و رابطه با کشورهای عربی، 

و رابطه با اسرائیل.
هیالری کلینتون در زمینه بحران سوریه و یمن 
آن سوی جبهه  در  عربی  با کشورهای  رابطه  و 
ایران ایستاده است. رابطه خوب او با کشورهای 
قیاس  قابل  مورد  این  در  اوباما  مواضع  با  عربی 
آشکارا  او  نیز  یمن  و  سوریه  بحران  در  نیست. 
از موضع مخالف ایران صحبت کرده و در جبهه 

روبرو ایستاده است.
رابطه خوب کیلنتون با اسرائیل نیز نشانه دیگری 

بر تفاوت دیدگاه او اگر نگوییم تناقض- با ایران 
است.

دونالد ترامپ اما در مقابل نه رابطه چندان خوبی 
با کشورهای عربی دارد و نه با اسرائیل. در بحران 
سوریه او معتقد به تمرکز مبارزه با داعش است و 

نه بشار اسد؛ دیدگاهی بسیار شبیه ایران.
مستقیم  اظهارنظرهای  کنید  اضافه  اینها  به 
به  راهیابی  صورت  »در  را:  ایران  علیه  کلینتون 
کاخ سفید بر روی اقدامات مخرب ایران، از جمله 
حضور این کشور در سوریه، لبنان، عراق و یمن و 
برنامه موشکی ایران متمرکز خواهم شد و با آن 

مقابله خواهم کرد.«
»اگر ایران از توافق هسته ای عدول کند و سالح 
هسته ای بسازد، برای حمله به این کشور تردید 
اظهارنظرهای  نیز  ترامپ  البته  کرد.«  نخواهم 
تندروی  قایق های  درباره  جمله  از  داشت  مشابه 
با  آنها  »وقتی  بود:  گفته  فارس  خلیج  در  ایران 
قایق های کوچک شان دور ناوشکن های زیبای ما 
می پلکند، دارند دست به کاری می زنند که قاعدتا 

شلیک  آنها  به  باشند؛  داشته  را  آن  اجازه  نباید 
خواهیم کرد.«

که  کرد  پیش بینی  می توان  آیا  اینها  همه  با 
در  نامزد  دو  این  از  هریک  پیروزی  صورت  در 
این  سیاست  آمریکا،  ریاست جمهوری  انتخابات 
کشور در قبال ایران تغییری اساسی خواهد کرد؟

ادبیات ریاست جمهوری نقش آفرین خواهد بود
تهران  در  سیاسی  علوم  استاد  زیباکالم  صادق 
معتقد است هرکس رئیس جمهور آمریکا شود اگر 
ادبیاتی تند و خشن در قبال ایران به کار گیرد، 

کار را برای دولت روحانی سخت تر خواهد کرد.
رئیس  که  چقدر  »هر  می گوید:  دویچه وله  به  او 
موضع گیری اش  و  نگاهش  آمریکا  جمهوری 
خصمانه تر  ایران  اسالمی  جمهوری  به  نسبت 
می کنند.  استقبال  بیشتر  تندرو  جریانات  باشد، 
نباید  آمریکا  به  گفتیم  ما  دیدید  می گویند  چون 
ایران  دشمن  آمریکایی ها  گفتیم  ما  کرد،  اعتماد 
آمریکا  می کردند  فکر  که  آنهایی  دیدید  هستند، 
در  بنابراین  بودند.  اشتباه  در  چقدر  است  خوب 

آمریکا هر رئیس جمهوری بر سر کار باشد، اگر 
که  باشند  کسانی  سفید  کاخ  مسئولین  و  اعضا 
خصمانه تر به ایران نگاه بکنند، تندروهای ایران 
می شود  توجیهی  چون  می کنند  استقبال  بیشتر 
برای سیاست آمریکا ستیزی شان.« به عقیده این 
استاد علوم سیاسی هر نطق رئیس جمهور آمریکا 
کشور  دو  این  رابطه  بر  می تواند  ایران  درباره 

تاثیرگذار باشد.
کلینتون  خانم  »وقتی  می گوید:  زیباکالم  صادق 
نطقی می کند، مثال می گوید ما نباید به جمهوری 
اسالمی  جمهوری  بدهیم،  امتیاز  ایران  اسالمی 
ایران باید حقوق بشر را رعایت بکند و یا سخنانی 
آقای  برای  کار  قطعا  خب  می گوید،  اینجوری 
زمین  در  میافتد  چوب  میشود.  دشوار  روحانی 
تندروها و تندروها در نمازجمعه، در صدا و سیما 
و در مطبوعاتی که دارند، سعی می کنند بگویند 
که ببینید آمریکایی ها چه جوری دشمن ایرانند. 
می گویند ببینید این محمد جواد ظریف ساده لوح، 
این روحانی ساده لوح چه اشتباهی کردند که به 
واقعی  آمریکایی های  کردند.  اعتماد  آمریکایی ها 
لبخندهای  گول  روحانی  آقای  و  هستند  اینها 
آقای اوباما را خورد، گول لبخندهای آقای کری 
را خورد. واقعیت آمریکا این خانم کلینتون است 
تبلیغات  بنابراین  می بینیم.  داریم  االن  ما  که 
تندروها و جریان آمریکاستیز ظرف ماه های آینده 

افزایش پیدا خواهد کرد.«
تغییر  آمریکا  در  بین المللی  کلی  سیاست های 

نخواهد کرد
در  سیاسی  جامعه شناسی  استاد  نفیسی  رسول 
خارجی  کلی  است سیاست های  معتقد  واشنگتن 
رئیس جمهور جدید  آمدن  با روی کار  امریکا  در 
تغییر نخواهد کرد. او می گوید در صورت پیروزی 
پیدا  ادامه  اوباما  سیاست های  همان  کلینتون 
راست:  به  چرخش  کمی  با  منتهی  کرد  خواهد 
از  بعد  که  است  این  کارشناس  ها  بیشتر  »نظر 

انتخابات تفاوت  های اساسی در روابط بین  الملل 
ایالت متحده ایجاد نخواهد شد و خانم کلینتون 
دولت  فعلی  سیاست  های  که  گفته  هم خودش 

اوباما را ادامه خواهد داد. 
کلینتون  خانم  انیم  د ی  م که  طور  همان  منتهی 
آن زمان که وزیر خارجه بود، در قسمت راست 
محمد  کشتن  و  بود  ا  ام اوب دولت  سیاست  های 
قذافی و حمله به لیبی احتماال با حمایت ایشان 
انجام شد و سایر اعضای کابینه مخالف بودند. یا 
قبال هم وقتی که در سنا بود به جنگ علیه عراق 
ایران هم در یکی از  رای مثبت داد و در مورد 
مصاحبه  های اولیه وقتی که از ایشان پرسیده شد 
که دشمن درجه اول شما کیست، ایشان بدون 
است.  ایران  من  ول  ا درجه  دشمن  گفت  تامل 
رابطه  به  توجه  با  نتون،  ی کل انم  خ نظر  ن  ای بنابر
آن  از  بعد  و  دارد  سراییل  ا با  زدیکی که  ن بسیار 
با عربستان، نظر مخالف با ایران است. ولی باز 
قطعا سعی خواهد کرد که در چارچوب سیاست 
فعلی و روابط بین  المللی، روابط با ایران و سایر 
کشورها را ادامه بدهد.« درباره ترامپ اما نفیسی 
معتقد است که این فرد غیرقابل پیش بینی است و 

روی حرف هایش نمی شود حساب کرد.
به   ایشان  »اوال  است:  د  تق ع م پ  ترام ره  با در او 
روابط  حقوقی  بط  ا ضو از  اطالعی  جه  و هیچ 
بین  الملل ندارد. دوم اینکه از موضع آمریکا در 
یک  اینکه  سوم  ست.   ی ن ه  آگا مسائل  ری  بسیا
حالت محافظه  کاری در مورد خود آمریکا دارد و 
جداشدن و انزوای آمریکا را خواهان است. ایشان 
که  بگوییم  بتوانیم  ما  که  ت  نیس ر  نظ صاحب 
براساس این نظرها چه جوری عمل خواهد کرد.«
ترامپ می تواند برای ایران بسیار خطرناک باشد

ترامپ  عمده  اوت  ف ت ی  فیس ن رســول  ر  ظ ن به 
صاحب  ترامپ  که  ست  ا ین  ا در  تون  ین ل ک با 
ایدئولوژی مشخصی نیست درحالی که کلینتون 

به  نزدیک  و  ک  ی وژ ل دئو ی ا کامال  د  ر ــ ف یک 
به  دلیل  به همین  کاست.  مری ا کاران  فظه  نومحا
نظر این جامعه شناس، ترامپ می تواند برای ایران 
اندازه  به همان  باشد: »ترامپ  بسیار خطرناک 
ایران  با  ند یک فرد بهتری در رابطه  توا که می 
باشد )به دلیل این که مثال راحت تر می شود با 
تواند بسیار  اندازه می  او معامله کرد(، به همان 

خطرناک باشد. 
به  خاطر اینکه یک آدمی ست که به  خصوص در 
اوایل ریاست جمهوری سعی خواهد کرد نشان 
و  خشنی ست  و  ند  قدرتم بسیار  دم  آ ه  ک د  بده
ین جور  ا برای  بهترین هدف  ایران  همیشه هم 
یکا  آمر ورهای  جمه رئیس  که  ست  ها ت  ی ل فعا

بخواهند خودشان را اثبات بکنند. 
مثال اتفاقا آن چیزی که ترامپ در مورد قایق های 
تندرو ایرانی گفته، اولین کاری ست که احتماال 
انجام خواهد داد و اگر قایق های ایران به  نحوی 
دوباره به کشتی  های  آمریکا نزدیک بشوند، او 
بدون  داد  خواهد  ها  آن  به  شلیک  ور  دست ا  قطع
مالحظه اینکه بعد از آن چه اتفاقی بیفتد. دونالد 

ترامپ چنین شخصیتی دارد.«
روابط  تیرگی  است  د  معتق هم  باکالم  زی دق  صا
ترامپ با کشورهای عربی یا اسرائیل نمی تواند 
دلیلی بر نزدیکی او با ایران باشد: »آقای ترامپ 
جمهوری اسالمی ایران را هم چیزی در ردیف 
میداند و معتقد است  بان  لقاعده و طال ا داعش، 
تندرو  هم  ایران  اسالمی  مهوری  ج ت  م و حک
محکم  و  قرص  هم  آن  ر  براب ر  د اید  ب و  هست 
ایستاد و هیچ امتیازی در برجام یا در جای دیگر 

نباید به آنها داد. 
قاطعیتی که  با همان  ترامپ معتقد است  آقای 
رابر عربستان،  داعش و سنی های  ب در  ید  ا ب ما 
بنیادگرا و تندرو بایستیم، با همان شدت و حدت 
هم باید در برابر ایرانیانی که پرچم آمریکا را آتش 

می زنند، به آمریکایی ها توهین می کنند، مرگ بر 
آمریکا می گویند، بایستیم. 

بنابراین لزوما سردی رابطه آقای ترامپ با اعراب 
و مسلمانان و اسراییل به نفع جمهوری اسالمی 
ایران نیست چون ایشان همان سردی را نسبت 

به خود جمهوری اسالمی ایران هم دارند.«
انتخابات  از  ایران پس  اره سیاست  درب باکالم  زی
ریاست جمهوری آمریکا هم معتقد است که تیم 
آقای ظریف و روحانی همان سیاست تا کنونی 
ملی  منافع  از  و حراست  او حفظ  نظر  به  که  را 
و  تنش  کردن  کم  و  ران  ای اسالمی  ی  ر جمهو

دشمنی با آمریکاست ادامه خواهد داد.

ز دستگیری سردبیر و ۱۳ همکار روزنامه  پس ا
روزنامه  این  تحریریه  ه،  ترکی در  ت  ی ر و ه جم
آزادی  علیه سرکوب  مبارزه  ه  ب که  اعالم کرده 
بیان ادامه خواهد داد. آمریکا و آلمان دستگیری 
روزنامه نگاران در ترکیه را محکوم کرده اند. تسلیم 
نمی شویم؛ این تیتر اول روزنامه جمهوریت ترکیه 
روزنامه  است.  سردبیرش  گیری  دست ز  ا پس 
جمهوریت با این تیتر که با حروف درشت سیاه 
رنگ در زیر نام جمهوریت با رنگ قرمز نوشته 
شده، روز سه شنبه )اول نوامبر/ ۱۱ آبان( به روی 
دکه ها رفت. زیر تیتر این مطلب آمده: حمله ای 
دیگر علیه آزادی مطبوعات. واژه ترکی که برای 
حمله استفاده شده معنای کودتا هم می دهد. در 
دوشنبه  روز  که  شده  نوشته  ه  سرمقال ین  ا ن  مت
با دستگیری ۱۳ روزنامه نگار، نویسنده، منتقد و 
چند همکار دیگر این روزنامه تالش برای ارعاب 
این  یافت.  گسترش  ترکیه  در  گاران  مه ن ا ن ز رو
روزنامه تاکید کرده که جمهوریت از مبارزه دست 

نمی کشد و راهش را ادامه خواهد داد.
مراد  آبــان(   ۱۰  / اکتبر   ۳۱( شنبه  دو د  ا د م با
آکین  جمهوریت،  روزنامه  ر  سردبی جو،  ن و ب صا
یکی  اوز،  گورای  و  مدیره  أت  هی عضو  االی،  آت
از نویسندگان نشریه، به همراه تعداد دیگری از 

کارکنان جمهوریت بازداشت شدند.
دادستانی ترکیه روزنامه جمهوریت را متهم کرده 
که از حزب کارگران کردستان ترکیه )پ ک ک( 
و نیز جنبش فتح اهلل گولن، واعظ منتقد حمایت 
می کند. پ ک ک و جنبش گولن هر دو در ترکیه 

داشتن  به دست  گولن  و جنبش  ممنوع هستند 
در کودتای ماه ژوئیه علیه دولت اردوغان متهم 

است.
و  کرده  رد  را  اتهام ها  این  جمهوریت  ریه  ی ر تح
غیر  و  قبول  قابل  غیر  را  اعضایش  یری  گ ت دس

قانونی دانسته است. 
روزنامه  خوانندگان  دستگیری ها  این  ز  ا پس 
استانبول  روزنامه در  این  جمهوریت مقابل دفتر 
تجمع کرده و علیه سانسور و سرکوب شعار دادند.

واکنش های جهانی به دستگیری روزنامه نگاران در ترکیه
طیب  رجب  دولت  اقدام  نیز  ترکیه  از  ارج  خ در 
اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، در محدود 

اعتراض  مورد  مطبوعات  و  بیان  آزادی  ن  د کر
اقدام  آمریکا  دولت  است.  گرفته  قرار  تقاد  ن ا و 
دولت ترکیه را به شدت مورد انتقاد قرار داده و 
احترام  بیان  آزادی  به  تا  خواسته  هم پیمانش  از 
خارجه  وزارت  سخنگوی  کربی،  جان  رد.  ا ذ بگ
آمریکا گفته است: »ما عمیقا نگران روند رو به 
رشد فشار بر رسانه های منتقد در ترکیه هستیم.« 
او از ترکیه خواسته به قانونمندی و حقوق اساسی 

انسان ها پایبند باشد.
رئیس کمیته روابط خارجی بوندس تاگ، پارلمان 
پیشبرد  دلیل  به  را  اردوغان  نیز  آلمان،  ل  ا ر فد
هرگونه  با  رویارویی  سیاست  ماتیک  ت س سی

این عضو حزب  قرار داده است.  نقد  تقاد مورد  ان
این  که  کرده  تصریح  آلمان  مسیحی  رات  ک و دم
اقدامات ترکیه را هرچه بیشتر از اروپا دور می کند.

نیز  آلمان،  سبزهای  حزب  رهبر  وزدمیر،  ا چم 
با  توام  واکنشی  دلیل  به  را  کشور  این  مان  ل ر پا
تردید  نسبت به دستگیری ها در ترکیه سرزنش 

کرده است.  
اتهام  بشر  حقوق  دیده بان  سازمان  ان  م ز هم
را  جمهوریت  روزنامه  علیه  ترکیه  تانی  س د دا
مضحک خوانده است. در بیانیه این سازمان آمده 
در  منتقد  نشریات  آخرین  از  یکی  به  مله  ح که 
تا  اضطراری  وضعیت  که  می دهد  نشان  ه  ی ک تر

کجا پیش رفته است.
 ۱۵ شدن  بسته  همچنین  بشر  حقوق  ه بان  د دی
رسانه کردی بر اساس قانون وضعیت اضطراری 
کرد  شهردار  دو  دستگیری  نیز  و  رکیه  ت در 
انتقاد قرار داده است.  دیاربکر را به شدت مورد 
دولت  منتقد  و  سکوالر  نشریه ای  ریت  و ه جم
ماه  در  نشریه  این  می شود.  محسوب  رکیه  ت در 
سوریه  کاله سفید های  گروه  کنار  در  مبر  ا ت سپ
برنده جایزه نوبل آلترناتیو شد. کمیته نوبل گفت 
این رسانه در  به دلیل تالش های  را  این جایزه 
زمینه روزنامه نگاری تحقیقی به آن اهدا می کند. 
روزنامه جمهوریت  این کمیته،  اعضای  به گفته 
و  بازداشت  سانسور،  فشار،  به  توجه  ن  و د ــ ب
تهدیدهای جانی راه خود را برای آزادی بیان و 

مطبوعات پیش می برد.

تحریریه روزنامه جمهوریت: تسلیم نمی شویم

موافقتنامه  افغانستان،  مایندگان  ن مجلس 
شرقی  جنوب  در  چابهار  بندر  توسعه  ی  د ا اقتص

ایران را تایید کرد.
)خرداد( سال  جوزا  ماه  اوایل  در  افقتنامه  و م این 
و  ایــران  هند،  کشورهای  سران  یان  م جاری 
افغانستان به منظور ایجاد یک دهلیز حمل و نقل 

میان این سه کشور امضا شده بود.
داوود کلکانی، عضو کمیسیون روابط بین المللی 
مجلس افغانستان گفت که کمیسیون های ذیربط 
این مجلس پس از بررسی مواد این موافقتنامه، 

آن را تایید کرده اند.
به گفته وی، این سند در یک مقدمه و ۱۵ ماده 

در مجلس نمایندگان تایید شد.

اهمیت چابهار برای افغانستان
موافقتنامه سه جانبه بازرگانی و ترانزیتی چابهار 
در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ توسط تیم های فنی 
مرکب از هیات های امور اقتصادی، متخصصان 

حقوقی و کارشناسان فنی سه کشور تهیه شد.

افغانستان امیدوار است که با افتتاح بندر چابهار، 
این کشور گذرگاه انتقال کاالهای تجارتی برای 
کشورهای محاط به خشکی آسیای میانه باشد و 

از این طریق ساالنه میلیون ها دالر درآمد داشته 
مسیر  را  چابهار  بندر  افغانستان  همچنین   . باشد
کاالها  و صادرات  واردات  برای  ارزان تر  و  بهتر 

عباس  بندر  و  پاکستان  کراچی  بندر  ه  ب نسبت 
مبادالت  برای  افغانستان  اکنون  می داند.  ن  ایرا
بندر  است.  وابسته  بنادر  این  به  بیشتر  ی  کاال
چابهار در مقایسه به بندر عباس و بندر کراچی 
مرکز  به  کیلومتر  و ۷۰۰  کیلومتر  رتیب ۹۰  ت به 
افغانستان نزدیک تر است و این فرصت را برای 
بازرگان های افغانستان فراهم می کند که نسبت 
به بنادر دیگر اموال خود را ۲۰ درصد زودتر صادر 
کنند. مقامات افغان همچنین اعالم کرده اند که 
بر این اساس، هزینه وارد کردن هر کانتینر مال 
از  کمتر  دالر   ۱۰۰۰ تا   ۵۰۰ بازرگانان،  ی  برا
بنادری خواهد بود که اکنون کاال از طریق آن ها 

وارد افغانستان می شود.
افغانستان همچنین امیدوار است که عملی شدن 
شماری  برای  بتواند  چابهار  توسعه  تنامه  ق ف موا
زیادی از افغان ها در داخل این کشور کار ایجاد 
کند و مشکالتی  را که بازرگانان افغانستان برای 
واردات کاال از بندر کراچی پاکستان دارند، حل 

کند.

مجلس افغانستان موافقتنامه توسعه چابهار را تایید کرد

کلینتون یا ترامپ، آینده رابطه ایران و آمریکا چگونه خواهد بود
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کباب شاپ 
واقع در بلک تاون
فروشنده انواع 

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

به فروش میرسد

وزارت فواید عامه افغانستان اعالم کرده که کار 
آهن  خط  که  آقینه  بندر  آهن  خط  گذاری  ریل 
ترکمنستان را به افغانستان می رساند، آغاز شده 
است. محمود بلیغ، وزیر فواید عامه افغانستان در 
صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته که این خط 

آهن از منطقه امام نظر در ترکمنستان آغاز شد و 
در مرحله اول ۳.۵ کیلومتر داخل افغانستان امتداد 
می یابد. او نوشته که ساخت این خط آهن توسط 
کشور ترکمنستان انجام می شود و قرار است که 
در آینده این خط آهن تا شهر اندخوی امتداد یابد.

آینده  در  که  افزوده  افغانستان  عامه  فواید  ر  وزی
ترکمنستان-  آهن  خط  از  بهره برداری  ک  ی نزد
رسما  کشور  دو  مقام های  حضور  با  نستان  ا افغ
ترکمنستان  آهن  خط  امتداد  شد.  خواهد  ز  آغا
راه  احداث  طرح  از  بخشی  افغانستان  اخل  د به 

است. ترکمنستان-افغانستان-تاجیکستان  آهن 
دیگر  یکی  به  افغانستان  آهن  راه  این  با ساخت 

از شبکه های راه آهن بین المللی وصل می شود.
و  ترکمنستان  در  آهن  راه  این  از  یلومتر  ک  ۸۵
بیش از ۳۰۰ کیلومتر آن در والیت های شمالی 

افغانستان ساخته می شود. هرچند هنوز آن بخش 
از راه آهن که در افغانستان ساخته خواهد شد، نیاز 
به بررسی و نقشه برداری دقیق دارد، اما به طور 
می برد  هزینه  دالر  میلیون   ۳۵۰ حدود  نی  ی تخم
پرداخت.  خواهد  را  آن  آسیایی  توسعه  انک  ب که 
آهن  راه  به  غرب  در  افغانستان  راه آهن  ن  و اکن
وصل  ازبکستان  آهن  راه  به  شمال  در  و  ن  ا ایر
شده است. با گسترش خط آهن ترکمنستان به 

داخل افغانستان این سومین خط راه آهن است 
که در داخل این کشور ایجاد می شود.

ریل گذاری خط آهن افغانستان- ترکمنستان آغاز شد
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