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

با مدیریت نوری

Suite 602, 7 Railway St Chatswood NSW 2067
Tel: 02 8034 6901    Mobile: 0414 187 045    

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

دفتر امور مهاجرتی   اعظم جعفری
وکیل رسمی سازمان MARA در استرالیا )شماره پروانه فعالیت ۱۵۷۱۷۳۳(

عضو موسسه MIA )شماره عضویت ۱۱۰۹۹(
فارغ التحصیل حقوق مهاجرت از دانشگاه ویکتوریا استرالیا 

کارشناس ارشد حقوق و روابط بین الملل از دانشگاه مک کواری استرالیا

 ویزای سرمایه گذاری )کارآفرین(
ویزای کار با اسپانسر کارفرما و ویزاهای کار و مهارت

ویزای همسر و ویزای والدین 
ویزای پناهندگی و ویزای توریستی 

به گفته یکی از سخنگویان دونالد ترامپ، رئیس 
جمهوری جدید آمریکا مانعی بر سر راه عملیات 
مشترک نظامی با روسیه علیه داعش در سوریه 

نمی بیند. 
در  آمریکا  با  نظامی  همکاری  از  پیش تر  روسیه 
سخنگوی  اسپایسر،  شان  بود.  داده  خبر  سوریه 
وقت  به  دوشنبه  روز  در  سفید،  کاخ  مطبوعاتی 
محلی )۲۳ ژانویه/ ۴ بهمن( در واشنگتن گفت، 
چنانچه امکانی برای مبارزه مشترک با روسیه یا 
با هر کشور دیگری علیه دولت اسالمی )داعش( 
آن  از  قطعا  آمریکا  دولت  باشد،  داشته  وجود 

استفاده خواهد کرد.
به گفته ی اسپایسر، ترامپ تصریح کرده است که 
با هر کشوری که با آمریکا »در راستای پیروزی 
باشد،  داشته  مشترک  منافع  اسالمی  دولت  بر 

همکاری خواهد کرد«.
که  بود  کرده  اعالم  پیش تر  روسیه  دفاع  وزارت 

آمریکا  ارتش  با کمک  این کشور  نیروی هوایی 
از  اما  عملیات نظامی انجام داده است. این خبر 

سوی پنتاگون تکذیب شد.
واحدهای  فرماندهی  روسی،  منابع  گفته ی  به 
به  مربوط  اطالعات  سوریه  در  روسیه  نظامی 
مواضع دولت اسالمی را در نزدیکی شهر الباب در 
استان حلب، از ارتش آمریکا دریافت کرده بوده 
است. در جریان این عملیات، جنگنده های روسیه 
در نزدیکی الباب به اهداف تروریستی حمله کرده 
اسلحه ی  و  سوخت  انبارهای  از  زیادی  تعداد  و 

دولت اسالمی را نابود کردند.
به  واکنش  در  اما  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت 
هیچ  که  کرد  اعالم  روسیه  با  همکاری  خبر 
با  مشترک  هوایی  حمالت  برای  هماهنگی ای 
تنها  و  نمی گیرد  انجام  سوریه  در  روسیه  ارتش 
کانال ارتباطی موجود با روس ها در سوریه، فقط 
هدف جلوگیری از برخورد جنگنده های روسی با 

جنگنده های ائتالف به رهبری آمریکا را در حریم 
هوایی سوریه دنبال می کند. دونالد ترامپ بهبود 
جمهوری  رئیس  پوتین،  والدیمیر  با  مناسبات 
داده  قرار  خود  سیاست  چشم انداز  در  را  روسیه 
نظامی  فعال  دخالت  پی  در  که  مناسباتی  است؛ 
روسیه در سوریه در حمایت از بشار اسد، رئیس  
جمهوری سوریه بیش از پیش آسیب دیده است.

به  را  آمریکا  جدید  دولت  نیز  پوتین  والدیمیر 
نشست صلح سوریه در آستانه دعوت کرده است. 
پایتخت قزاقستان نمایندگان دولت سوریه و  در 
همچنین بسیاری از گروه های مسلح مخالف بشار 
اسد، با وساطت روسیه، ترکیه و ایران با یکدیگر 
نماینده ی  اما  ترامپ  دولت  می کنند.  مذاکره 
ویژه ای به آستانه نفرستاده و تنها در سطح سفیر 
کرده  شرکت  نشست  این  در  قزاقستان  در  خود 
در  متحده  ایاالت  شرکت  مخالف  ایران  است. 

مذاکرات صلح سوریه در آستانه بود.

کاخ سفید: رئیس جمهور حاضر به انجام عملیات مشترک با روسیه در سوریه است

دیوان عالی بریتانیا درباره روند خروج 
از اتحادیه اروپا علیه دولت رای داد

صرافی جوادی
با مجوز رسمی در ایران و استرالیا

تبدیل ارز در کوتاهترین زمان و بهترین قیمت

Melbourne
Level 21, 567 Collins St, VIC 
+61 427 777 177
+61 386 20 90 14
info@javadi.com.au

Tehran
+98 21 33 97 34 18
+98 21 33 96 33 64

Noshahr
+98 11 52 33 31 23
+98 911 391 2404
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www.javadi.com.au

آرام،  اقیانوس  شراکت  از  آمریکا  خروج  پی  در 
کشورهای عضو تالش برای حفظ این پیمان را 

آغاز کرده اند.
روز سه شنبه، ٥ بهمن )۲۴ ژانویه(، مالکوم ترنبول، 
نخست وزیر استرالیا گفت که در گفتگوی تلفنی 
با نخست وزیران نیوزالند، ژاپن و سنگاپور، سه 
شد  توافق  آرام،  اقیانوس  شراکت  عضو  کشور 
که به منظور حفظ این پیمان تالش هایی برای 

گسترش عضویت آن صورت گیرد.
جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد  گذشته  روز 
آمریکا، در عمل به یکی از وعده های انتخاباتی 
این  از  رسما  را  آمریکا  فرمانی،  امضای  با  خود 
شراکت خارج کرد. دولت ایاالت متحده توافقنامه 
مربوط به این شراکت را امضا کرده اما هنوز آن 
پیمان  به  را  آن  و  نرسانده  به تصویب کنگره  را 
بین المللی تبدیل نکرده بود. آقای ترامپ امضای 
دولت این کشور را پس گرفت و اعالم کرد که 

قصد ارائه این توافقنامه به کنگره را ندارد.
روز  در  خبرنگاران  با  گفتگو  در  ترنبول  آقای 
پیمان  این  از  آمریک  خروج  که  گفت  سه شنبه 
امر وجود  این  در  تردیدی  و  است  بزرگی  ضربه 
ندارد اما افزود که ما هم در نظر نداریم راهمان را 
بکشیم و برویم، بلکه امکاناتی برای الحاق چین 
مقامات  همچنین،  دارد.  وجود  ترتیبات  این  به 
برای  نیز  اندونزی  که  گفته اند  هم  استرالیایی 

عضویت در این پیمان ابراز تمایل کرده است.
باراک  دولت  ابتکار  به  آرام  اقیانوس  مشارکت 

اوباما و عمال به منظور تحکیم موقعیت تجاری 
شرق  و  اقیانوسیه  منطقه  در  متحده  ایــاالت 
تسلط  از  که  هدف  این  با  گرفت  صورت  آسیا 
در  شــود.  جلوگیری  منطقه  تجارت  بر  چین 
تجارت  منطقه  به  موسوم  طرحی  چین  مقابل، 
خواستار  و  کرد  مطرح  را  اقیانوسیه  اسیا  آزاد 

تشکیل سازمان به نام مشارکت اقتصادی جامع 
سازمان  تشکیل  برای  مذاکره  شد.  منطقه ای 
مشارکت اقیانوس آرام پس از چند سال مذاکره 
سرانجام در ماه نوامبر سال ۲٠١٥ به نتیجه رسید 
و دولت های آمریکا، استرالیا، برونئی، پرو، چین، 
مکزیک،  مالزی،  کانادا،  شیلی،  سنگاپور،  ژاپن، 

کردند.  امضا  را  توافقنامه  این  ویتنام  و  نیوزالند 
روز ۲٠ ژانویه سال جاری، دولت ژاپن سرانجام 
این پیمان را به تصویب پارلمان رساند و به این 
ترتیب، تنها کشوری است که آن را به یک پیمان 
پیمان مشارکت  ژاپن  است.  تبدیل کرده  رسمی 
اقیانوس آرام را ترتیباتی برای مقابله با گسترش 
خروج  با  اما  می کرده  تلقی  چین  اقتصادی  نفوذ 
این  حفظ  راه  تنها  که  می رسد  نظر  به  آمریکا، 
پیمان را پذیرش چین تلقی می کند. وزیر تجارت 
ژاپن گفته است که با وجود تصمیم دولت آمریکا، 
راه  آزاد  تجارت  که  است  معتقد  همچنان  ژاپن 
اصلی به سوی رشد اقتصادی است. بیل انگلیش، 
نخست وزیر نیوزالند هم گفته است که آمریکا 
با خروج از مشارکت اقیانوس آرام عمال رهبری 

اقتصادی منطقه را به چین واگذار کرده است.
زمینه  در  ترامپ  دونالد  شده  اعالم  سیاست 
تجارت خارجی حفظ منافع آمریکا و پس گرفتن 
به  متحده  ایاالت  او  نظر  به  که  است  امتیازاتی 
تاکید  وی  است.  داده  جهان  کشورهای  سایر 
منافع  حفظ  زمینه،  این  در  او  اولویت  که  داشته 
به  داخلی  اقتصاد  از  حمایت  و  متحده  ایاالت 

منظور افزایش اشتغال است.
در مقابل، برخی ناظران گفته اند که دنبال کردن 
سایر  منفی  واکنش  می تواند  درونگرا  سیاستی 
با  اقتصادی  روابط  به  نسبت  جهان  کشورهای 
در  کشور  این  موقعیت  به  و  برانگیزد  را  آمریکا 

اقتصاد جهانی آسیب برساند.

تالش برای حفظ سازمان 
شراکت اقیانوس آرام 
پس از خروج آمریکا

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با تغییر دکوراسیون و فضایی دلپذیر 

بهمراه سرآشپز و کادر آشپزخانه جدید
آماده پذیرایی و برگزاری انواع 

جشنهای شما تا ظرفیت 200 نفر میباشد
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روزهای هفته 
قیمتهای ویژه ناهار

همچنان برقرار 
میباشد

کباب 80 
سانتیمتری  
ویژه خانواده
مناسب برای 

5 تا 6 نفر
فقط

 85 دالر

Orchid Restaurant

جمعه و شنبه شبها
با موزیک دی جی 

و رقص شرفی

جمعه و شنبه شبها
ست منو 40 دالر 

342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

هفت روز هفته ناهار و شام

The you can’t ignore.
Your Volkswagen Partner

Castle Hill 
Volkswagen 
2 Packard Ave, Castle Hill
MD049112

02 8859 0696 
castlehillvolkswagen.com.au

~Manufacturer’s campaign driveaway price for new MY17 Golf 92TSI manual sold by 31 December 2016 and delivered by 31 January 2017. Private buyers only, available in conjunction with 1% p.a comparison rate‡ below. 
Options and metallic paint may be available for an additional cost. Volkswagen Group Australia reserves the right to change or extend all offers. 2Based on a driveaway price of $22,990 for new MY17 Golf 92TSI manual 
to approved Personal Applicants of Volkswagen Financial Services (VFS)** who use a Volkswagen Choice Guaranteed Future Value (GFV)^ product on a consumer loan over 48 months with a limit of 60,000 km travelled 
over term, and a GFV balloon of $9,910. Total amount payable is $23,655.19. Offer is based on 1% p.a comparison rate‡. Vehicles must be sold by 31 December 2016 and delivered by 31 January 2017. ‡Comparison rate 
based on a 5 year secured consumer fixed rate loan of $30,000. WARNING: This comparison rate is true only for the examples given & may not include all fees & charges. Different terms, fees or other loan amounts might 
result in a different comparison rate. ^Volkswagen Choice GFV program consists of an option to require VFS** to purchase your vehicle at the end of your VFS** finance loan for a pre-determined value. Terms, conditions, 
fair wear & tear criteria, kilometre conditions, fees & charges apply. 2^‡VFS** reserves the right to extend or change these offers. While stock lasts. Fleet, government, rental buyers, hire car and chauffeur companies are 
excluded. **VFS is a trading name of Volkswagen Financial Services Australia Pty Limited ABN 20 097 071 460, Australian Credit Licence Number 389344.

1% P.A. FINANCE 
COMPARISON 
RATE‡$67PER 

WEEK2

From

From$22,990driveaway~

Golf 92TSI manual

- ویزای همسر و والدین
- ویزای توریستی

- ویزای دانشجویی
- ویزای کار با اسپانسر کارفرما

- ویزای سرمایه گذاری
- ویزای مهارت

- تخصص در ویزاهای مهارتی ویژه پرستاران و ماماها

مجید شاهی 
مشاور شما در امور مهاجرت و اقامت در استرالیا  

مشاوره رایگان

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

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

 تور کنسرتهای  اندی
در استرالیا و نیوزیلند

آکلند: جمعه 27 ژانویه
ادلید: شنبه 28 ژانویه
پرت: یکشنبه 29 ژانویه
ملبورن: جمعه 3 فوریه
  سیدنی: شنبه 4 فوریه

 Live in Concert
AUSTRALIA & NZ

JAN - FEB 2017

ANDY

 اطالعات بیشتر در صفحه ١۲

همین هفته

Tickets on Sale Now
www.parsianaustralia.com

عالی  دیوان  بهمن(   ٥( ژانویه   ۲۴ سه شنبه  روز 
اتحادیه  از  این کشور  روند خروج  درباره  بریتانیا 
اروپا علیه دولت رای داد و اعالم کرد که دولت 
از  نمی تواند بدون بحث در پارلمان، روند خروج 

اتحادیه اروپا را آغاز کند.
بدون  می خواست  می  ترزا  محافظه کار  دولت 
اما  کند  آغاز  را  خروج  روند  پارلمان  در  بحث 
مخالفان می گفتند آغاز روند خروج باید به تایید 

پارلمان برسد.
داده  رای  کشور  این  عالی  دادگاه  این  از  پیش 
ماده  پارلمان  بدون رای  بود که دولت نمی تواند 
را  اعضا  خروج  به  مربوط  لیسبون،  پیمان   ٥٠
عالی  دیوان  در  بریتانیا  دولت  بیندازد.  به جریان 
با  خواهان تجدید نظر درباره این مسئله شد اما 
رای امروز دیوان عالی در تجدیدنظرخواهی خود 

نیز شکست خورد.
از زمانی که بریتانیا رسما به اتحادیه اروپا اعالم 
دو  روند  می شود،  خارج  اتحادیه  این  از  که  کند 
می تواند  کشور  این  و  می شود  آغاز  خروج  ساله 
درباره روابط تجاری، سیاسی و دفاعی با اتحادیه 

اروپا مذاکره کند.
اکثریت  رای  و   ۲٠١۶ ژوئن  همه پرسی  از  پس 

مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، ترزا می 
جانشین دیوید کامرون نخست وزیر مستعفی شد 
و پس از مدتی اعالم کرد که دولتش روند خروج 
را در ماه مارس ۲٠١۷ )دو ماه دیگر( آغاز می کند. 
مانع  با  برنامه دولت  این  نفر  با شکایت چند  اما 

مواجه شد.

درخواست  در  بریتانیا  دولت  حقوقی  استدالل 
تجدید نظر این بود که پارلمان همه پرسی را با 
اتحادیه  از  به خروج  است  اینکه ممکن  به  علم 
اروپا منجر شود تصویب کرد بدون آن که خود 
باشد.  احتمالی  خروج  روی  نظر  اعمال  خواهان 
قدرت  این  »اختیارات سلطنتی«  دولت می گوید 

به  که  می گذارد  دولت  اختیار  در  را  اجرایی 
پیمان های بین المللی بپیوندد یا از آنها خارج شود.

در مقابل استدالل شاکی ها این بود که عضویت 
در اتحادیه اروپا مصوبه پارلمان بوده و پایان آن 
هم با مصوبه پارلمان ممکن است. در عین حال 
بررسی کرده که  را هم  این مسئله  عالی  دیوان 
ایرلند  آیا نظر دولت های محلی اسکاتلند، ولز و 
مورد  باید  اروپا  اتحادیه  از  خروج  درباره  شمالی 

توجه قرار بگیرد یا نه.
دولت اسکاتلند به شدت با خروج از اتحادیه اروپا 
مخالف است و تهدید کرده که همه پرسی دوباره 

استقالل از بریتانیا را بررسی می کند.
در  دولت  گفت  خود  امروز  رای  در  عالی  دیوان 
زمینه خروج از اتحادیه اروپا ملزم به اعمال نظر 

دولت های اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی نیست.
بریتانیا  دولت  حقوقی  نماینده  رایت،  جرمی 
دولت  برای  عالی  دیوان  تصمیم  که  است  گفته 
به  توان  تمام  با  دولت  اما  بوده  »ناامیدکننده« 
کوربین،  جرمی  می کند.  عمل  عالی  دیوان  رای 
به  حزبش  که  است  گفته  کارگر،  حزب  رهبر 
نتیجه همه پرسی احترام می گذارد و در بحث های 

پارلمان روند آغاز خروج را مختل نخواهد کرد.
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روابط اکبر هاشمی رفسنجانی و رهبر جمهوری 
ایران، در طول دوران رهبری آیت اهلل  اسالمی 
خامنه ای فراز و نشیب های فراوانی داشت. اما 
بی تردید، مهم ترین نقطه عطف در روابط این 
نژاد  با ظهور محمود احمدی  دو مقام حکومتی، 

در عرصه سیاست ایران رقم خورد.
و  رهبر  روابط  در  بحرانی  چنان  به  ظهور،  این 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر شد 
که تاثیرات آن، تا پایان عمر هاشمی رفسنجانی 
این  نژاد،  احمدی  یافت. در دوران محمود  ادامه 
خصوصی  جلسات  در  بارها  حکومتی  مقام  دو 
پرداختند  همدیگر  های  دیدگاه  با  مخالفت  به 
تدریج  به  جلسات،  این  از  تعدادی  محتوای  که 

مشخص شده است.
هاشمی  خصوصی  گفتگوهای  از  برخی  روایت 
رفسنجانی و رهبر در این مقطع، در بخش هایی 
از کتاب روایتی از زندگی و زمانه آیت اهلل اکبر 
نیا  شیرعلی  جعفر  تالیف  به  رفسنجانی  هاشمی 

)انتشارات سایان( گردآوری شده است.
زندگی  مهم  اتفاقات  بازخوانی  به  کتاب  این 
 ۱۳۹۴ سال  نیمه  تا  تولد  از  رفسنجانی  هاشمی 
پرداخته، اما همچون کتاب های خاطرات ساالنه 
نشده  منتشر  او  دفتر  سوی  از  سیاستمدار،  این 
او  تایید  به  انتشار  از  پیش  حال،  عین  در  است. 
مولف  اختصاصی  گفتگوهای  شامل  و  رسیده 
بخش  مورد  در  رفسنجانی،  هاشمی  با  کتاب 
جمله  از  و  او  سیاسی  خاطرات  از  هایی حساس 
دوران محمود احمدی نژاد است. اغلب اطالعات 

کتاب، در طول سالیان گذشته در منابع دیگر هم 
مورد اشاره قرار گرفته، اما گردآوری آنها در یک 
هاشمی  تکمیلی  های  روایت  و  واحد  مجموعه 
این  بازخوانی  خاص،  وقایع  مورد  در  رفسنجانی 
آنکه  ویژه  به  کند.  می  معنی دار  را  اطالعات 
زمان  در  که  است  کتابی  آخرین  مجموعه،  این 
حیات اکبر هاشمی رفسنجانی، در مورد خاطرات 
سیاسی او منتشر شده و تصادفا، چند ماه پیش از 

مرگش در دسترس عموم قرار گرفته است.

مخالفت رهبر با رقابت رفسنجانی در ۱۳۸۴
پیش  از  ای،  خامنه  اهلل  آیت  رسد  می  نظر  به 
مخالف  نژاد  احمدی  محمود  آمدن  کار  روی  از 
کاندیدا شدن اکبر هاشمی رفسنجانی برای پست 

ریاست جمهوری بوده است.
شورای  دبیر   ۱۳۸۴ سال  در  که  روحانی  حسن 
عالی امنیت ملی ایران بود، حکایت می کند که 
در آن زمان، در جلسه ای خصوصی به آیت اهلل 
خامنه ای گفته »اگر مطمئن شوم آقای هاشمی 
ریاست  کاندیدای  حاضرم  شود  نمی  کاندیدا 
جمهوری شوم.« آقای خامنه ای گفته می داند 
و  شد  نخواهد  کاندیدا  رفسنجانی  هاشمی  اکبر 
بهتر  کند،  کمک  نظام  به  بخواهد  »اگر  افزوده: 
است همین کار فعلی ]ریاست مجمع تشخیص[ 

را انجام دهد.«
هاشمی رفسنجانی می گوید که حاضر بوده در 
واحد  کاندیدای  والیتی  اکبر  علی  که  صورتی 
اصولگرایان شود، از حضور در انتخابات خودداری 
بقیه  از  رهبر،  که  کرده  پیشنهاد  حتی  و  کند 
اما  از والیتی حمایت کنند،  اصولگرایان بخواهد 
نهایتا: »در  است.  نرفته  بار  زیر  ای  خامنه  آقای 
آخرین قراری هم که با ایشان گذاشتیم گفتم اگر 
این کار را نکنید، من می آیم. تا قبل از آن واقعا 

نمی خواستم بیایم.«
هاشمی توضیح می دهد که در روز ثبت نام برای 
انتخابات، آیت اهلل خامنه ای بر خالف معمول او 
را برای دیدار هفتگی دعوت نکرده و در نتیجه، 
بدون مشورت نهایی با رهبر ثبت نام کرده است: 
معموال  ما  بودند،  برگشته  کرمان  سفر  از  »آقا 
اما آن سه شنبه  آقا می رویم  سه شنبه به دیدار 
ایشان دعوت نکردند. گفتم شاید معذوریت دارند 
و  بروم  ایشان  پیش  اگر  گفتم  یا خسته هستند. 
مساله انتخابات و حضورم را مطرح کنم، یا می 
اگر در  بعد  آیم و  نیایید که من هم نمی  گویند 
می  رهبری  عهده  به  آمد  پیش  مشکلی  جامعه 
که  بیایید  گویند  می  یا  نیست  صحیح  که  افتد 
این از اصل ایشان که نباید در انتخابات به نفع 
یا  شود،  می  دور  کنند  دخالت  خاص  کاندیدای 
هیچ نمی گویند و می گویند خودت می دانی که 

این هم زیبنده ارتباط ما دو نفر نیست.«
که  کند  نمی  پنهان  بعدها  ای،  خامنه  اهلل  آیت 
از کاندیدا شدن هاشمی رفسنجانی راضی نبوده 
است. به گفته آقای هاشمی، سال بعد که او می 
خواسته در انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت 
نام نکند، از جانب رهبر پیام می رسد که آن وقت 
که نباید می آمدی، آمدی و حاال که واجب است 

بیایی نمی آیی؟

اعتراض به انتخابات ۱۳۸۴
ریاست  انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  پی  در 
نژاد،  احمدی  محمود  پیروزی  و  نهم  جمهوری 
با  نیروهایی  هاشمی رفسنجانی مدعی می شود 
»تبلیغات، تخریب و وارد کردن گسترده نیروهای 
تأثیر  انتخابات  نتایج  بر  استان«  در سه  منسجم 
اول  مرحله  به  ویژه  به  ادعا،  این  اند.  گذاشته 
انتخابات ارتباط دارد که محمود احمدی نژاد، با 
به  و  افتاده  جلو  کروبی  مهدی  از  اندکی  فاصله 
عنوان منتخب دوم، به مرحله بعدی رای گیری 

رسیده بود.
اکبر هاشمی رفسنجانی در یک دیدار خصوصی 
می گوید: »کسانی هستند که پشیمان می شوند 
و  خواهند  می  عفو  من  از  و  کنند  می  توبه  و 
چیزهایی می گویند... مثال گروهی آمدند و گفتند 
بچه های بسیج تصمیم گرفتند، ماده یا مرکبی 
پیدا کنند تا مهر انتخابات را پاک کنند. اینها از 
صبح تا شب بارها رفتند رأی دادند و مهرش را 
پاک کردند و رفتند جای دیگر رأی دادند. اگر در 
تهران ۱۰۰ نفر باشند مهم نیست ولی اگر تصمیم 
سازمانی باشد و بخواهند در سراسر کشور این کار 

را بکنند، رقم عجیبی است.«
هاشمی می افزاید: »یا رقمی از شناسنامه های 
المثنی گفتند که تاسف بار است. از مدت ها پیش 
المثنی  های  شناسنامه  مختلف  های  بهانه  به 
موقعیت  یک  در  بود.  متمرکز  که  کردند  درست 
تصمیم گرفتند از آنها استفاده کنند. یا تقلب های 
فراوانی که در خواندن آرا شد که اسناد فراوانی 
بگویم،  جامعه  به  را  اینها  اگر  است...  موجود 
انقالب را می شکنم. لذا بعد از انتخابات تصمیم 

گرفتم نگویم.«
گالیه  انتخابات  برگزاری  نحوه  از  حدی  به  او 
انتخابات سال بعد  دارد که تصمیم می گیرد در 
به  تصمیم،  این  نشود.  نامزد  خبرگان  مجلس 

اهلل خامنه  آیت  و  او  میان  نظری جدید  اختالف 
انتخابات  رادر  سپاه  دخالت  »ما  انجامد:  می  ای 
سال ۸۴ دیده بودیم و به ایشان هم گفته بودیم 
و ایشان ادله ما را می دانستند. بعد از اینکه بحث 
ثبت نام پیش آمد، گفتم شرکت نمی کنم. ایشان 
ابتدا توسط آقای ]واعظ[ طبسی و دکتر روحانی 
در  شما  بیایید.  باید  شما  که  دادند  پیغام  من  به 
آمدید  که  آمدید  می  نبایست  جمهوری  ریاست 

ولی اینجا که باید بیایید، نمی آیید.«
هاشمی رفسنجانی به رایزنی ها ترتیب اثر نمی 
دهد و در نتیجه رهبر شخصا به مذاکره با او می 
پردازد: »استدالل ایشان این بود که اگر تودر این 
خبرگان نباشی و برای من حادثه ای پیش بیاید، 
معلوم نیست بعدش چه می شود.... اگر در جلسه 
بعد از رحلت امام تو نبودی، آن جلسه به خوبی 
تمام می شد؟ گفتم من در آن روزها خیلی موثر 

بودم ولی االن این گونه نیست.«
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه می 
امر کردند  به من  نپذیرفتند و  دهد: »دالیل مرا 
باید ثبت نام کنید واضافه کردند که نام نویسی 
تکلیف  یک  خبرگان  مجلس  انتخابات  در  شما 
الهی است و واجب. گفتم من که بر خودم واجب 
نمی دانم. شما که واجب می دانید، تهیه مقدمات 
آن نیز بر شما واجب است. مقدمات مورد نظر را 
و من  کردند  و عملی  پذیرفتند  ایشان  که  گفتم 

هم نامزد شدم.«
مقدمات،  از  رفسنجانی  هاشمی  منظور  ظاهرا 
اجازه تشکیل »کمیته صیانت از آرا« در انتخابات 
آن  با  رهبر  که  بوده   ۱۳۸۵ خبرگان  مجلس 
موافقت می کند و این کمیته، به نظارت بر نحوه 

برگزاری انتخابات در سال ۱۳۸۵ می پردازد.
رهبری  زیرنظر  نهادهای  بعد،  سال  سه  هرچند 
بر  نظارت  بــرای  مشابه  ای  کمیته  تشکیل 

انتخابات ۱۳۸۸ را بر نمی تابند.

اشاره علنی به اختالفات با رهبر
نژاد، هاشمی  احمدی  آمدن محمود  کار  با روی 
رفسنجانی به منتقد سرسخت دولت او تبدیل می 

شود.
هاشمی در بهمن ۱۳۸۵، در پاسخ به این سوال 
که آیا با رهبر در مورد انتقاداتش از دولت حرف 
می زند یا نه می گوید: »با ایشان صحبت هایی 
البته مدتی است که صحبت نمی کنم...  کردم. 

مایل نیستم ایشان احساس ناراحتی کنند.«
در مهر ۱۳۸۷ رضا تقوی رئیس شورای سیاست 
رفسنجانی  هاشمی  دیدار  به  جمعه  ائمه  گذاری 
در  وقت  هیچ  چرا  که  کند  گله  او  از  تا  آید  می 
تعریف  دولت  از  اش  جمعه  نماز  های  خطبه 
نمی کند. وقتی هاشمی می گوید »اشکاالت به 
تقوی  بینم«  می  جدی  خیلی  را  دولت  کارهای 
اصرار می کند که »مثبتات را بگویید« و جواب 

می شنود: »مثبتاتی نمی بینم.«
در   ،۱۳۸۷ آذر  در  نظام  تشخیص  مجمع  رئیس 
گوید:  می  رهبر  با  خود  نظرهای  اختالف  مورد 
»یک بار درباره این موضوع بحث کردیم و نتیجه 
این شد در مواردی که بحث می کنیم ونظرها 
ندارند که  ایشان حجتی  واحد نمی شود، طبیعتًا 
بخواهند به حرفم گوش دهند... اما من نمی توانم 
صرفا به نظر خودم عمل کنم زیرا حجت دارم. 

می گویم رهبرم چنین چیزی را گفته است.«
وی همچنین خبر می دهد که هنوز »هر یکی 
دو هفته یک بار« با هم شام می خورند )او بعد 
از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ خبر می دهد 
بار  یک  ماهی  به  رهبر،  با  هایش  مالقات  که 

کاهش یافته(.
اسفند  در  اسالمی،  جمهوری  رهبر  با  اختالفات 
موضوع  نیز  عراق  به  سفر  جریان  در  و   ۱۳۸۷
گفتگویی با آیت اهلل علی سیستانی رهبر ایرانی 
مسائل  که  گیرد  می  قرار  عراق  شیعیان  االصل 
هاشمی  کند.  می  دنبال  جزئیات  با  را  ایران 
رفسنجانی به آیت اهلل سیستانی توضیح می دهد: 
است.  فکری  مباحث  چون  نیست  مهم  »اینها 
آنچه مهم است این است که در عمل ما متحد 

عمل کنیم و به نظر رهبری عمل می شود.«
با قانع نشدن آقای سیستانی از جواب های اکبر 
هاشمی رفسنجانی، نهایتا مسئول تشریفات آیت 
را  هاشمی  و  خواهد وی  می  از همه حضار  اهلل 
به طور خصوصی  را  تا صحبت ها  بگذارند  تنها 

ادامه دهند.
روایت هاشمی رفسنجانی از جلسه خصوصی این 
است: »توضیحاتی به ایشان دادم و برای اینکه 
ایشان  از  بار  آخرین  نه،  یا  گرفتیم  نتیجه  ببینم 
پرسیدم اگر جای ما بودید، در مورد این مسائل 
چه کار می کردید؟ اگر پیشنهادی دارید بگویید. 
به  گفتید،  شما  که  هایی  حرف  با  گفتند  ایشان 
می  را  کارها  همین  بودم،  هم  من  اگر  نظرم 

کردم.«

انتخابات ۱۳۸۸
انتخابات ریاست جمهوری دهم در حالی نزدیک 
می شود که به روایت هاشمی رفسنجانی، نگرانی 
اصلی محافظه کاران کاندیداتوری محمد خاتمی 

می  ترجیح  خاتمی،  با  مقایسه  در  حتی  و  است 
دهند میرحسین موسوی نامزد شود: »شاید فکر 

می کردند آقای موسوی رای نمی آورد«.
هاشمی نقل می کند: »یک روز رهبری به من 
گفتند بچه های اطراف ما می گویند شما به آقای 
موسوی  آقای  که  نروید  کنار  گویید  می  خاتمی 
بود.  اندازه مساله شان جدی  این  تا  یعنی  نیاید. 
من گفتم شما می دانید من هر دوی اینها را مثل 
هم می دانم. برای من چه فرقی می کند که این 

یا آن بیاید.«
در نهایت، میرحسین موسوی می آید و احمدی 
طور  به  او،  با  تلویزیونی  مناظره  جریان  در  نژاد 
غیرمنتظره اتهاماتی را به اکبر هاشمی رفسنجانی 

و خانواده اش وارد می کند.
هاشمی رفسنجانی می گوید: »انتظار من و همه 
دلسوزان واقعی نظام این بود که رهبری عکس 
العمل نشان دهند.« اما معلوم می شود که قرار 
رهبر،  العمل  برای عکس  هاشمی  انتظار  نیست 
قبل از انتخابات برآورده شود. در نتیجه، تصمیم 
آقای  به  سرگشاده  ای  نامه  قالب  در  گیرد  می 
خامنه ای، به صحبت های رئیس جمهور واکنش 

نشان بدهد.
حکایت می کند: »نامه را تهیه کردم و در آخرین 
شنبه  سه  عصر  که  انتخابات  از  قبل  فرصت 
شنبه  اگر سه  فرستادم. چون  رهبری  برای  بود، 
اگر  و  نوشتند  می  چهارشنبه  روزنامه  دادم،  می 
چهارشنبه می دادم، پنجشنبه کسی حق نداشت 
بنویسد. چون فرصت ]قانونی[ تبلیغات تمام می 

شد.«
مبهم  ای  اشاره  با  سپس،  رفسنجانی  هاشمی 
از »برنامه های محافل مجریان  به اطالع خود 
انتخابات« می افزاید: »در همان فرصت باقیمانده 
و  فرستادم  رهبری  معظم  مقام  برای  را  نامه 
نامه  باقیمانده  فاصله دو ساعت  آن  در  متاسفانه 
به ایشان نرسید و چون جوابی به من نرسیده بود 
درآخرین لحظاتی که می خواستم خدمت ایشان 
بروم آن را منتشر کردم. وقتی رفتم، ایشان گفتند 
داشتم نامه شما را از روی کامپیوتر می خواندم. 
یعنی پس از اینکه پخش شده بود هم هنوز متن 

اصلی ]نامه ارسالی[ را ندیده بودند.«
رئیس مجمع تشخیص، واکنش آیت اهلل خامنه 
ای به نامه خود را چنین توضیح می دهد: »ایشان 
گفتند واقعا هیچ مالحظه ای روی نامه ندارم ولی 
می  منتشر  انتخابات  از  بعد  بودم  شما  جای  اگر 
از  تا قبل  کردم. گفتم خواست خدا بود که شما 
انتشار نبینید. چون اگر می خواندید و به من می 

گفتید، منتشر نمی کردم و این مناسب نبود.«

دومین دوره احمدی نژاد
انتخابات که رسانه ها از  از  اتفاقات بعد  از  یکی 
آن بی خبر می مانند، این است که نمازجمعه ۲۹ 
خرداد را، بر حسب نوبت بندی ائمه جمعه تهران، 
باید هاشمی رفسنجانی می خوانده؛ اما آیت اهلل 
به حساسیت شرایط، شخصا  توجه  با  ای  خامنه 
تصمیم به اقامه آن می گیرد. ظاهرا طبق روال 
باشد،  داشته  خواندن  خطبه  قصد  رهبر  گاه  هر 
را  نماز  اوست  معمول  نوبت  که  امامی  جای  به 
اقامه می کند و آن امام، باید در »نوبت بعدی« 
خطبه بخواند )در کتاب عنوان نشده که »نوبت 
بعدی« یعنی چند هفته دیگر، اما نوبت هاشمی 

چهار هفته بعد فرا می رسد(.
اتهامات  خود،  های  خطبه  در  ای  خامنه  آقای 
محمود احمدی نژاد به شخص هاشمی رفسنجانی 
را نادرست می داند و از شخص هاشمی تعریف 
می کند. در عین حال، به صراحت یادآور می شود 

که نظرش به نظر احمدی نژاد نزدیک تر است.
اهلل  آیت  که  گوید  می  تشخیص  مجمع  رئیس 
از خطبه ها، دردیداری خصوصی  خامنه ای بعد 
نماز  جلوی  های  صف  در  حاضران  گفته  او  به 
جمعه، از تعریف های رهبر از هاشمی رفسنجانی 
دیدم  من  گفتند  من  به   « نیامده:  خوششان 
های  حرف  آن  از  نشستند،  پایین  که  اینهایی 
من که درباره شما بود اخم کردند.« هاشمی می 
صحبت  به  حاضران،  همین  واکنش  که  افزاید 
به  هایش  دیدگاه  نزدیکی  مورد  در  رهبر  های 
بوده: »آن جمله  متفاوت  به کلی  رئیس جمهور 
را که گفتند یک دفعه همه زنده شدند و شروع به 

شعار دادن کردند.«
نماز  های  خطبه  به  نوبت   ۱۳۸۸ تیر   ۲۶ جمعه 
جمعه هاشمی رفسنجانی می رسد که در آن، از 
جمله پیشنهاد آزادی دستگیرشدگان، دلجویی از 
خانواده های کشته شدگان، دادن وقت صحبت 
»رفع  لزوم  و  تلویزیون  در  انتخابات  منتقدان  به 
تردید« در ارتباط با انتخابات را مطرح می کند. 
آیت اهلل  واکنش شدید منصوبان  این خطبه ها، 
خامنه ای را به دنبال دارد و در عمل، به آخرین 
خطبه های نماز جمعه هاشمی رفسنجانی درطول 

زندگیش تبدیل می شود.
در آستانه مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد در ۱۲ 
درخواست  خصوصی،  گفتگویی  در  رهبر  مرداد، 
مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  از  را  مهمی 
با  رفسنجانی  هاشمی  که  کند  می  مطرح  نظام 

تصریح بر اینکه »انتخابات را قبول ندارد«، زیر 
بار نمی رود.

روایت هاشمی چنین است: »آقا به من گفتند در 
باید حکم مرا به احمدی نژاد بدهید.  تنفیذ شما 
گفتم من انتخاب او را قبول ندارم و شما هم می 
دانید و من او را رئیس جمهور نمی دانم و حاضر 
نیستم تأیید کنم ... ایشان گفتند اگر شما ندهید 
چه کسی بدهد؟ به آقای خاتمی که نمی توانم 
بگویم بدهد. به چه کسی بگویم؟ گفتم خودتان 

می دانید.«
بی  اتفاقی  بروز  شده،  ایجاد  سردرگمی  نتیجه 
سابقه در تاریخ مراسم تنفیذ روسای جمهور ایران 
است: حکم محمود احمدی نژاد را، به ناچار وحید 
حقانیان از مسئوالن دفتر رهبری حمل می کند و 
به دست آیت اهلل خامنه ای می رساند تا به رئیس 

جمهور بدهد.
نخستین اجالس مجلس خبرگان رهبری بعد از 
برگزار  سال  همان  شهریور  در   ،۱۳۸۸ انتخابات 
هاشمی  میان  جدید  اختالفی  به  و  شود  می 
رفسنجانی رئیس وقت مجلس و روحانیون حامی 

احمدی نژاد می انجامد.
پایانی  بیانیه  نویس  پیش  دیدن  از  هاشمی پس 
می  شرط  سه  آن  تأیید  برای  خبرگان،  مجلس 
بیانیه  در  مخلمی  کودتای  عنوان  »از  گذارد: 
استفاده نشود، از احمدی نژاد حمایت جدی نشود 
محکومیتش  و  خیابانی  های  درگیری  بحث  و 
هیات  عضو  دیگر  خاتمی  احمد  شود«.  حذف 
رئیسه، که ظاهرا دست اندرکار نگارش متن بوده، 
با شروط هاشمی موافقت می کند. درنتیجه، متن 
به جای »کودتای مخلمی« به »استحاله انقالب، 
ایجاد فتنه و اغتشاشات اخیر« و به جای حمایت 
از  خبرگان  انتظارات  به  جمهور  رئیس  از  جدی 
رئیس جمهور اشاره می کند. بحث درگیری های 

خیابانی هم کال حذف می شود.
با  نژاد  احمدی  محمود  های  مخالفت  شروع  با 
 ،۱۳۹۰ فروردین  در  اسالمی  جمهوری  رهبر 
مدافعان او غافلگیر می شوند و هاشمی وضعیت 
قبلی  بینی های  به معنی تحقق پیش  را،  جدید 
برای  رئیس جمهور وقت  مورد خطرات  در  خود 
نژاد دچار  او: »احمدی  به عقیده  داند.  نظام می 
بود و خیال می کرد مردم جمع می  غرور شده 

شوند و او را با سالم و صلوات می آورند.«
هاشمی رفسنجانی حتی در این ارتباط، اظهاراتی 
امنیتی دفتر رهبری  از اصغر حجازی مسئول  را 
بازگو می کند که حکایت دارد رئیس جمهور نه 
 ۱۳۸۸ انتخابات  در  رهبر  حمایت  قدردان  تنها 
می  او  حمایت  بدون  کرده  می  فکر  که  نبوده، 
توانسته وضعیت بهتری داشته باشد. هاشمی نقل 
می کند: »آقای حجازی بعد از سال ۸۸ و قبل 
از این ماجراها به من گفت آقای احمدی نژاد در 

بود،  از من حمایت نکرده  آقا  اگر  مجلسی گفته 
من ۳۰ میلیون رأی می آوردم.«

از  بعد  گوید  می  رفسنجانی  هاشمی  اکبر 
نایب  یزدی  محمد  به  نژاد،  احمدی  ماجراهای 
رئیس  سرسخت  حامیان  از  که  خبرگان  رئیس 
جمهور بوده به سختی انتقاد می کند: »حاال که 
رسوا شده، می گویی فالن کس )مشایی( باعث 
اگر  اوست.  خود  انحراف  اصل  شده!  انحرافش 
اشتباه کردی، صادقانه به مردم بگو اشتباه کردم. 
اینکه پشت فالن کس قایم شوی و بگویید  نه 

انحراف کار او بوده.«

انتخابات ۱۳۹۲
پایان دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
در شرایطی نزدیک می شود که پرونده هسته ای 
نقطه  به  المللی،  بین  گره خورده و تحریم های 
اوج خود رسیده است. در این مقطع، رایزنی های 
می شود:  شروع  بعدی  انتخابات  برای  هاشمی 
»ابتدا به ناطق نوری پیشنهاد کاندیداتوری دادم 
اما او نپذیرفت و هر دو روی کاندیداتوری آقای 

روحانی به توافق رسیدیم.«
به  هم  رفسنجانی  هاشمی  خود  حال،  عین  در 
صرافت کاندیداتوری می افتد و دلیل این تصمیم 
را، اصرارهای هوادارنش عنوان می کند. در جلسه 
ای به علی مطهری و عده ای دیگر از نمایندگان 
که خواهان نامزد شدن او هستند می گوید: »باید 
می  کردند  اگر سکوت  کنم.  مشورت  رهبری  با 
آیم و به تکلیفم در برابر مردم و خدا عمل می 

کنم ولی اگر مخالفت کردند حتما نمی آیم.«
در نهایت، در آخرین ساعات مهلت قانونی ثبت 
کاندیدا می شود.  رسما  انتخابات،  نامزدهای  نام 
بعدا نقل می شود که در روز کاندیداتوری سعی 
بگیرد و  با رهبر جمهوری اسالمی تماس  کرده 
نظرش را بپرسد اما موفق نمی شود و در نهایت، 
تلقی  مخالفت  عدم  معنی  به  را  او  واکنش  عدم 

می کند.
برای  روحانی  حسن  هاشمی،  نام  ثبت  از  بعد 
می  تکلیف  کسب  او  از  رقابت،  ادامه  یا  ماندن 
شما،  آمدن  با  »گفت  هاشمی:  روایت  به  کند. 
من انصراف بدهم؟ من گفتم نه، فعال بمانید. در 

نهایت یا من می مانم یا شما.«
در آخرین روز اردیبهشت ۱۳۹۲، علی الریجانی 
از  »پیغام  آید:  می  رفسنجانی  هاشمی  منزل  به 
در  حضور  از  من  که  بود  آورده  نگهبان  شورای 
گفتم  ایشان  به  بدهم.  انصراف  انتخابات  صحنه 

هرگز این کار را نمی کنم.«
اگر  که  کند  می  تاکید  تشخیص  مجمع  رئیس 
رهبر مایل به کناره گیری او باشد، مناسب است 
بحث  از  »پس  شود:  اعالم  صراحتا  تمایل  این 
بگویند  من  به  رهبری  اگر  گفتم  شد  که  هایی 

انصراف بده در این صورت با ذکر دستور ایشان 
انصراف می دهم. راه دیگر این است که شورای 
خب  بکند.  صالحیت  احراز  عدم  اعالم  نگهبان 

بکند. من هیچ اعتراضی نخواهم کرد.«
کند.  می  انتخاب  را  دوم  راه  نگهبان،  شورای 
اینکه  از  »قبل  گوید:  می  رفسنجانی  هاشمی 
که  بگیرند  تصمیم  نگهبان[  شورای  ]اعضای 
اطالعات  وقت  وزیر  مصلحی  آقای  نباشم،  من 
در  مصلحی  بودند...  رفته  آنجا  به  معاونینش  با 
جلسه به آنها گفته ما صبح و ظهر و شب به طور 
مرتب آرای آقای هاشمی را رصد می کنیم که 
ساعت به ساعت باال می رود و االن به ۷۰ درصد 

رسیده است.«
که  است  این  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  روایت 
مصلحی، در مورد تبعات رئیس جمهور شدن وی 
همین  بر  و  دهد  می  نگهبان هشدار  شورای  به 

مبنا، شورا او را رد صالحیت می کند.
با این حال، کاندیدای مورد حمایت اکبر هاشمی 
ریاست  به  انتخابات خرداد ۱۳۹۲  در  رفسنجانی 
جمهوری می رسد و هاشمی، انتخاب او را حاصل 

زمینه سازی خود می داند.
رئیس مجمع تشخیص، در پاسخ به سوالی مبنی 
مالقات  و  دیدارها  انتخابات  از  »بعد  اینکه  بر 
هایتان با رهبری به سبک سابق است یا بیشتر 
شده است؟« جواب می دهد: »یک وقتی بود با 
رهبری خیلی کار داشتیم و ایشان نیز کار داشتند 
و زیاد باید می رفتیم، هفتگی می رفتیم... ]االن[ 
وقتی الزم باشد گاهی با یک تلفن مساله را به 
ایشان می گویم و گاهی هم همین طور می روم. 
ولی این طوری که بنشینیم و مدتی حرف بزنیم، 

تقریبا ماهی یک بار اتفاق می افتد.«
وی مشخص نمی کند که مشخصا از چه زمانی 
در  »هفتگی«  حالت  از  رهبر  با  هایش  مالقات 
البته نقل قولی از او در آذر ۱۳۸۷ موجود  آمده. 
خامنه  اهلل  آیت  و  او  گوید  می  آن  در  که  است 
ای »هر یکی دو هفته یک بار یک شام با هم 
هستند«. نقل قولی که نشان می دهد که مالقات 
های این دو مقام حکومتی، در زمانی که احتماال 
گذاشته  کاهش  به  رو  بوده،   ۱۳۸۸ سال  از  بعد 

است.
از  مجموعا  او  که  رسد  می  نظر  به  نهایت،  در 
احمدی  محمود  با  خود  های  رویارویی  نتیجه 
ای  در جمع عده  که  جایی  تا  است.  راضی  نژاد 
نژاد  احمدی  دوره  »در  گوید:  می  هوادارانش  از 
به ویژه پس از سال ۸۸ انقالب داشت منحرف 
موفق  من  می رفت،  اختناق  سمت  به  و  می شد 
را  این وضع  تا حدودی  بدترین شرایط  در  شدم 
عوض کنم... اکنون دیگر می توانم راحت بمیرم.«

اکبر هاشمی رفسنجانی، حدود ۸ ماه بعد از بیان 
این اظهارات، از دنیا می رود.

روایت هایی از جلسات خصوصی هاشمی 
رفسنجانی و رهبر ایران در دوره احمدی نژاد

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer In Australia

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

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

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

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

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

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

متخصص در امور
پرونده های بيمه و صدمات بدنی

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

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

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

انحصار وراثت
 | تنظیم وصیتنامه و اعطای وکالت قانونی |
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Phone: 02 9283 3065
admin@weighbridgelawyers.com.au

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

لطفًا با مشاور فارسی زبان 
آقای حامد تماس بگیرید
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توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری
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در شهر ولونگانگ
Wollongong

به يک خانم فارسی زبان
برای نگهداری 
و هم صحبتی 

با يک خانم سالمند
 2 تا 3 روز در هفته 

نيازمنديم

صادق الریجانی: در قضاوت نسبت به 
آقای ترامپ نباید تعجیل کرد

صادق الریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفت: 
و  ترامپ  آقای  به  نسبت  قضاوت  و  ارزیابی  در 
دولتش نباید تعجیل کرد زیرا ابتدا باید نحوه رفتار 
المللی  بین  سطح  در  و  کشورش  داخل  در  وی 

مشاهده شود.
آقای الریجانی روز ۴ بهمن، در سخنانی در جمع 
مسئوالن ارشد قضایی ایران افزود رئیس جمهور 
آمریکا گرچه همیشه تالش می کند که ظاهراً 
نسبت به کل اسالم موضع گیری نکند اما به کار 
بردن عبارت تروریسم اسالمی از سوی او حاکی 

از اسالم هراسی است.
عنوان  به  رسما  گذشته  جمعه  روز  ترامپ  آقای 
آمریکا قسم  ایاالت متحده  رئیس جمهور جدید 
خورد. وی در زمان مبارزات انتخاباتی وعده داده 
که دولتش با آنچه تروریسم اسالمی می نامد با 
شدتی بیشتر از دولت قبلی آمریکا برخورد کند و 
این  به  ها  بر ورود مسلمان  به وضع محدودیت 

کشور بپردازد.
تروریسم  کرد:  تاکید  ایران  قضاییه  قوه  رئیس 
اسالمی عالوه بر اینکه اصطالح نامربوطی است، 
است؛  غرب  خود  پرورده  دست  و  زاییده  دقیقًا 
چنانکه این واقعیت را آقای ترامپ در رقابت های 
را  رقیب خود می گفت که داعش  به  انتخاباتی 

شما خلق کردید.

ترامپ  آقای  به  حال  عین  در  الریجانی  صادق 
توصیه کرد که مراقب عوارض و عواقب اظهارات 
سیاست  چون  باشد  اسالم  جهان  مورد  در  خود 
سوی  از  آمریکا  و  غرب  هراسانه  اسالم  های 
مسلمانان جهان  سایر  و  این کشورها  مسلمانان 

بدون واکنش نخواهد ماند. عده ای از مقام های 
ایرانی، از اظهارنظر صریح در مورد دونالد ترامپ 
را،  خود  ارزیابی  که  اند  گفته  و  کرده  خودداری 
و  قدرت  به  رسیدن  از  بعد  اقداماتش  مبنای  بر 
انجام  انتخاباتی  مبارزات  دوره  در  او  سخنان  نه 

قاسمی  بهرام  ارتباط،  همین  در  دارد.  خواهند 
گفته  امروز  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
است: بر عکس رؤسای جمهور قبلی آمریکا که 
تا حدودی در زمان انتخابات و همچنین در زمان 
حضور در کاخ سفید مواضع روشنی داشتند، هنوز 
نمی توان ارزیابی دقیقی داشت که ترامپ در چه 

مسیر و چارچوبی حرکت می کند.
این در حالی است که تعدادی دیگر از مسئوالن 
ترامپ  آقای  انتقاد  چون  موضوعاتی  حکومتی، 
به  مثبتش  نگاه  و  اوباما  دولت  های  سیاست  از 
مورد  را  ایران  اسالمی  جمهوری  متحد  روسیه 
توجه قرار داده و محتاطانه از روی کار آمدن او 

استقبال کرده اند.
آقای الریجانی در بخشی دیگر از سخنان امروز 
و  آمریکا  دولتمردان  گاهی  اینکه  ذکر  با  خود، 
ملت  از  اشتباهی  تلقی  غربی  کشورهای  سایر 
افراد در  برخی  متاسفانه  دارند گفته است:  ایران 
اشتباهی  عالئم  ناخواسته،  یا  خواسته  نیز  داخل 

برای آنان ارسال می کنند.
اختالف  وجود  منکر  کس  هیچ  ــزوده:  اف وی 
بدانند همه جریان ها  اما  نیست  در کشور  سلیقه 
در حراست از امنیت ملی و مقابله با دشمن، نه 
یکدیگر  با  بلکه  ندارند  اختالفی  گونه  هیچ  تنها 

متحد هستند.
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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

بنیان گذار فیس بوک در ماه های گذشته اقداماتی 
کرده که نشان می دهند او احتماال قصد دارد در 
آینده خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
نامزد کند. آیا رویای زاکربرگ می تواند در سال 
۲۰۲۰ نقطه پایانی بر کابوس ترامپ باشد؟ مارک 
زاکربرگ پس از تاسیس فیس بوک که تبدیل به 
قدرتمندترین رسانه موجود در جهان شده، حاال 
رویاهای بزرگ تری را در سر می پروراند. در ماه ها 
و هفته های اخیر و در حالی که آمریکا در شوک 
زاکربرگ  می برد،  سر  به  ترامپ  دونالد  انتخاب 
از  برخی  اعتقاد  به  که  گذاشته  قدم  مسیری  در 
تحلیلگران ممکن است به نامزدی او در دور آتی 

انتخابات ریاست جمهوری ختم شود.
برای  زاکربرگ   ۲۰۱۷ چالش  آتالنتیک  مجله 
دیدار با مردم در همه ۵۰ ایالت آمریکا تا پایان 
سال را از جمله نشانه های خیز برداشتن زاکربرگ 
مجله  می داند.  ریاست جمهوری  برای  ساله   ۳۲
خزنده  کمپین  از  اخیر  هفته های  در  هم  وایرد 
زاکربرگ برای رسیدن به مسند ریاست جمهوری 

گزارش داده است.
زاکربرگ در ابتدای سال با لحنی که بوی سیاست 
از آن به مشام می رسد، گفت: »به نظر می رسد 
داریم نقطه عطفی تاریخی را پشت سر می گذاریم. 
دهه هاست که جهانی سازی و پیشرفت تکنولوژی 
ما را به هم متصل تر و تولیدمان را پربارتر کرده، 
از مردم  برای بسیاری  به موازات آن زندگی  اما 
دشوارتر شده و حاال در نتیجه این ها شاهد شکاف 
در طول عمرم  که هرگز  جامعه ایم  در  ملموسی 
باید بازی  اندازه حس نکرده بودم.  این  تا  آن را 
بهره مند  آن  از  همه  که  دهیم  تغییر  طوری  را 
با  هم  ویژه ای  صفحه  حتی  زاکربرگ  شوند.« 
نام سال سفر راه اندازی کرده تا تصاویر سفرهای 

از  ایالتی خود را در آن منتشر کند.  یکی دیگر 
نشانه هایی که مجله وایرد به آن اشاره کرده یکی 
از کامنت های فیس بوکی زاکربرگ است که در 
آن از تغییر نگاهش به ادیان و مذاهب گفته است. 
زاکربرگ اگرچه در خانواده ای یهودی متولد شد، 
اما به عنوان فردی خداناباور شناخته می شد که به 
علم بیش از دین باور دارد. او در آن کامنت گفت 
ادیان را بسیار  باورهایش تغییر یافته و حاال  که 
پراهمیت می داند. در آمریکا کسی که غیرمذهبی 
و خداناباور باشد، شانسی برای نشستن بر مسند 
ریاست جمهوری نخواهد داشت. زمینه سازی های 

سیاست  دنیای  در  برای حضور  زاکربرگ  مارک 
که  مدارکی  در  است.  شده  آغاز  گذشته  سال  از 
آوریل ۲۰۱۶ برای تغییر ساختار خرید و فروش 
سهام فیس بوک ارائه شده، بندی وجود دارد که 
آن  گنجاندن  برای  زاکربرگ  رسانه ها،  گفته  به 
در  حتی  بتواند  او  این که  کرده:  بسیاری  تالش 
دوران غیبت اش از فیس بوک و در صورت حضور 
را  برتر خود  رای  در پست های دولتی، همچنان 
نگه دارد و تا زمانی که ۳۰ درصد یا بیشتر سهام 
فیس بوک را دارد، بتواند کنترل این کمپانی را در 

دست داشته باشد.

فیس بوک  در  او  سهام  اگر  بند،  این  اساس  بر 
کمتر از ۳۰ درصد باشد او همچنان می تواند بر 
مسندی دولتی بنشیند، مشروط به این که تاییدیه 
هیئت مدیره فیس بوک را داشته باشد. اگر چنین 
تاییدیه ای برای او صادر نشود، او فقط می تواند در 

دوره ای دو ساله در دولت حضور یابد.
تا سال ۲۰۲۰ زاکربرگ ۳۶ ساله خواهد بود. بر 
اساس قانون اساسی ایاالت متحده، حداقل سن 
الزم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا ۳۵ سال است. نیک بیلتون، ستون نویس 
می نویسد:  نیویورک تایمز  در  تکنولوژی  سابق 
کرسی  تصاحب  برای  بخواهد  زاکربرگ  »اگر 
ریاست جمهوری اقدام کند، کسانی که از حاال با 
دقت پی گیر اقدامات او هستند مبهوت نخواهند 
شد.« با این حال او گمان می کند احتمال نامزدی 
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در  زاکربرگ 

۲۰۲۴ بیشتر از ۲۰۲۰ است.
انتخابات  در  زاکربرگ  نامزدی  همه،  این  با 
خواهد  پرحرف وحدیث  قطعا  ریاست جمهوری 
در پی خواهد  انتقادهای جدی  و  تردیدها  و  بود 
حاال  او  مدیریت  تحت  اجتماعی  شبکه  داشت. 
یکی از مهم ترین منابع اخبار و اطالعات است و 
با تغییراتی جزئی  مهندسان فیس بوک می توانند 
در الگوریتم ها، توجه میلیاردها کاربر را به هرآنچه 

می خواهند جلب کنند. 
با شبکه ای که در اختیار دارد و حجم  زاکربرگ 
شهروندان  از  شبکه  این  که  اطالعاتی  بی کران 
برنده  پیشاپیش  کرده،  جمع آوری  جهان  سراسر 
بازی خواهد بود، اما آیا برد آسان او در انتخابات 
پاسخ  برای  تحمل خواهد شد؟  ریاست جمهوری 
سالی  شاید هشت  یا  چهار،  باید  پرسش  این  به 

صبر پیشه کرد.

آیا زاکربرگ سودای ریاست جمهوری آمریکا را در سر دارد؟

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

در ایران افغانستان و سراسر جهان قرار بگیرند
هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیک پارسیان را نیز در این سایت
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 دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود 
کند.  منتشر  را  مالیاتی اش  پرونده  بود  داده  قول 
او اما پس از پیروزی در انتخابات این قول را به 
فراموشی سپرد. سایت افشاگر ویکی لیکس در پی 

دسترسی به این پرونده است.
همه  »سی ان ان«  تلویزیونی  شبکه  گزارش  به 
تاکنون  از سال ۱۹۷۲  آمریکا  روسای جمهوری 
پرونده های مالیاتی خود را منتشر کرده اند. دونالد 
چنین  اما  آمریکا  تازه  جمهوری  رئیس  ترامپ، 
اقدامی را نمی پسندد و مایل نیست جزئیات این 

پرونده ها را علنی کند و به اطالع عموم برساند.
او در  ترامپ در حالی است که  تمایل  این عدم 
جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود که 
کلیان  خانم  کند.  منتشر  را  خود  مالیاتی  پرونده 
کانوی، مشاور ترامپ در باره عدم تمایل ترامپ 
به انتشار این اسناد گفت: »پاسخ کاخ سفید این 

است که پرونده مالیاتی منتشر نخواهد شد.«
شبکه  خبرنگار  با  باره  این  در  که  ترامپ  مشاور 
تلویزیونی »ای بی سی« آمریکا گفت وگو می کرد، 
در ادامه گفت بیشتر آمریکایی هایی که ترامپ را 

به عنوان رئیس جمهور کشورشان انتخاب کردند، 
می خواهند بدانند که در دوران ریاست جمهوری 
او پرونده مالیاتی شان تغییر مثبتی خواهد کرد یا 
ترامپ  مالیاتی  پرونده  به  عالقه ای  اما  آنها  نه. 
ندارند. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی گفته 
بود که پرونده مالیاتی او در  دست بررسی است 
و هنگامی که این بررسی به پایان برسد، پرونده 
را منتشر خواهد کرد. کارشناسان اما همان زمان 
به  مالیاتی  پرونده  ارقام  انتشار  که  بودند  گفته 
برای  بهانه ای  چنین  و  است  امکان پذیر  سادگی 

فعاالن  است.  ناموجه  پرونده  این  نکردن  منتشر 
مشاور  اظهارات  از  ویکی لیکس  افشاگر  سایت 
ترامپ ناراضی هستند و بر این نظرند که رئیس 
جمهوری جدید آمریکا یکی از قول های انتخاباتی 

مهم خود را زیر پا گذاشته است.
از همه  موضوع  این  به  واکنش  در  ویکی لیکس 
ترامپ  مالیاتی  اسناد  به  گونه ای  به  که  کسانی 
پرونده ها  این  که  است  خواسته  دارند  دسترسی 
انتشار در اختیار این سایت افشاگر قرار  را برای 

دهند.

سایت افشاگر ویکی لیکس در پی پرونده مالیاتی ترامپ

نخست وزیر هلند از مهاجران و به ویژه مهاجران 
مسلمان خواسته است تا یا رفتار عادی در پیش 
بگیرند یا از هلند بروند. تحلیگران این اظهارات 
هلند  انتخابات  آستانه  در  راست  به  چرخش  را 

ارزیابی می کنند.
است.  این کشور  آینده  انتخابات  سر  بر  موضوع 
برگزار  مارس   ۱۵ روز  است  قرار  که  انتخاباتی 
و  است  هلند  نخست وزیر  روته،  مارک  شود. 
سیاستمداری است لیبرال با گرایش های راست. 
تا  است  آن  بر  انتخابات هلند  آستانه  در  او  حال 
آرای پوپولیست  های راستگرا را به سود خود جلب 
کند. از این رو موضوع ارزش های جامعه هلند را 

به میان کشیده و مهاجران مسلمان را زیر فشار 
قرار داده است.

روته برای انتشار نظریات خود از هر دو  روزنامه 
نامه ای  در  است.  گرفته  بهره  هلند  پرتیراژ 
و  مهاجران  از  هلندی ها«  همه ی  به  »خطاب 
یا  که  است  خواسته  مسلمان  مهاجران  به ویژه 
این  یا خاک  بپذیرند،  را  هلند  جامعه  ارزش های 

کشور را ترک کنند.

رقابت با خرت ویلدرز
باقی  فرصت  ماه  دو  از  کمتر  هلند  انتخابات  تا 
است. نظرسنجی های صورت گرفته از پیشتازی  

که  ویلدرز  خرت  هلند،  پوپولیست های  رهبر 
آزادی« است، حکایت دارند.  برای  رهبر »حزب 
علیه  رادیکال  مواضعی  و  سیاست  حزب   این 

مسلمانان و عضویت در اتحادیه اروپا دارد.
ویلدرز بارها به مهاجران و مسلمانان توهین کرده 
در  دادگاهی  گذشته،  سال  دسامبر  ماه  در  است. 
هلند او را در ارتباط با پرونده توهین به مهاجران 
مقصر شناخت. حکمی که مجازاتی برای ویلدرز 
و حزب او به همراه نداشت. قاضی دادگاه گفته 
این  برای  شدن  شناخته  مقصر  همین  که  بود 

سیاستمدار حکم مجازات را دارد.
بر   ۲۰۱۴ سال  در  ویلدرز  سخنرانی  به  موضوع 

خطاب  الهه  در  ویلدرز  هنگام  آن  در  می گردد. 
به مردم گفته بود که آیا شما خواهان آن هستید  
هلند  و  شما  شهر  در  بیشتری  مراکشی های  که 
زندگی کنند یا مراکشی های کمتری. و مردم در 
شمار  کاهش  خواهان  ما  که  بودند   گفته  پاسخ 
بود  پاسخ گفته  ویلدرز در  مراکشی ها هستیم، و 

که ما این خواست شما را اجرا خواهیم کرد.
جذب  قصد  به  دقیقا  روتــه،  مارک  اظهارات 
نیروهای  آزادی« و سایر  برای  هواداران »حزب 
که  اظهاراتی  است.  شده  ابراز  هلند  راستگرای 
در  مهاجران مسلمان  به ویژه  و  مهاجران  زندگی 

هلند را دشوارتر خواهد ساخت.

یا ارزش های جامعه هلند را بپذیرید، یا از کشور ما بروید

نخست وزیر  با  آمریکا  جدید  جمهوری  رئیس 
اسرائیل تلفنی گفت وگو کرد. آنها گفت وگویشان 
اعالم  آنها  خواندند.  دوستانه  بسیار  و  دلپذیر  را 
کردند که بر سر خطر ایران با یکدیگر هم نظرند. 
کرد.  دعوت  واشنگتن  به  را  نتانیاهو  ترامپ 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری جدید آمریکا، در 
گفت وگویی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل  از  خود  نامحدود  حمایت  بر  اسرائیل، 
تلفنی  از گفت وگوی  تأکید کرد. کاخ سفید پس 
دو سیاستمدار در روز یکشنبه اعالم کرد که هر 

دو طرف بر سر تهدید ایران توافق داشته اند.
آینده  ماه  برای  را  نتانیاهو  بنیامین  ترامپ  دونالد 
کرد.  دعوت  سفید  کاخ  به  )فوریه(  میالدی 
مجوز  آمریکا  در  قدرت  انتقال  از  پس  اسرائیل 
ساخت شهرک های دیگری را در شرق اورشلیم 

کاخ  گفته ی  به  بود.  کرده  صادر  )بیت المقدس( 
تنگاتنگ  همکاری  بر  نتانیاهو  و  ترامپ  سفید، 
خود در بسیاری از موضوعات منطقه ای، از جمله 

»تهدید ایران« تأکید کردند.
که  است  کرده  روشن  سفید  کاخ  ترتیب  بدین 
اتخاذ  ایران  برابر  در  را  سیاست سختگیرانه تری 
از  نتانیاهو  همچون  نیز  ترامپ  کرد.  خواهد 
مخالفان مصمم توافق هسته ای با ایران است که 
از طریق مذاکرات چند ساله ی چندجانبه به دست 
آمده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعالم کرد 
که رئیس جمهوری جدید آمریکا نتانیاهو را برای 
ماه آینده میالدی به واشنگتن دعوت کرده است 
مشخص  آینده  روزهای  در  آن  دقیق  تاریخ  که 
خواهد شد. بنا به اعالم دفتر نتانیاهو، گفت وگوی 
دفتر  است.  بوده  »دلپذیر«  بسیار  سیاستمدار  دو 

نخست وزیری اسرائیل همچنین اعالم کرد که از 
جمله بر سر توافق هسته ای با ایران و روند صلح 

با فلسطینیان گفت وگو شده است.
نتانیاهو همچنین امید خود را نسبت به همکاری 
مشترک«  »رویایی  برای  ترامپ  با  تنگاتنگ 
ابراز داشته که با آن می توان »صلح و ثبات در 
منطقه« را تحقق بخشید. به گفته ی کاخ سفید، 
از طریق  تنها  فلسطینیان  و  اسرائیل  میان  صلح 

»مذاکرات مستقیم« حاصل خواهد شد.
نتانیاهو  با  گفت وگویش  مضمون  از  خود  ترامپ 
سخنی نگفت و تنها در برابر خبرنگاران در کاخ 
سفید به بیان این نکته بسنده کرد که گفت وگوی 
تلفنی اش با نتانیاهو »بسیار دوستانه« بوده است.

مصمم  حامی  آمریکا  جدید  جمهوری  رئیس 
اورشلیم  است که  اعالم کرده  او  است.  اسرائیل 

پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد  را به عنوان 
شناخت و سفارت آمریکا را از تل آویو به اورشلیم 
موضعگیری  این  با  او  کــرد.  خواهد  منتقل 
از  یکی  اورشلیم  زیرا  کرد،  پا  به  جنجالی  خود 
دعوا،  طرفین  میان  مناقشه برانگیز  موضوعات 

یعنی فلسطینیان و اسرائیل است.
گفت وگوی  از  پیش  زمانی  اندک  اما  سفید  کاخ 
خویشتندارانه  موضعی  نتانیاهو،  و  ترامپ  تلفنی 
گرفت. شان اسپایسر، سخنگوی دونالد ترامپ، به 
خبرگزاری فرانسه گفت: »ما خود نیز هنوز کامال 

در آغاز بحث در این مورد قرار داریم«.
خود  تقسیم ناپذیر  پایتخت  را  اورشلیم  اسرائیل 
می خواهند  مقابل  در  اما  فلسطینیان  می داند، 
دولت  پایتخت  را  )بیت المقدس(  اورشلیم  شرق 

آینده خود کنند.

گفت وگوی تلفنی دلپذیر نتانیاهو و ترامپ درباره ایران

مجلس سنای آمریکا مایک پومپئو را به عنوان 
رئیس سی آی ای تأیید کرد. کمیته روابط خارجی 
رکس  نامزدی  همچنین  کشور  این  سنای 
تیلرسون برای احراز مقام وزیر خارجه آمریکا را با 

آرایی شکننده تأیید کرده بود.
رئیس  عنوان  به  را  پومپئو  مایک  آمریکا  سنای 
»سی آی ای«  آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان 
وقت  به  دوشنبه  روز  در  سناتور   ۶۶ کرد.  تأیید 
مقام  در  پومپئو  ریاست  به  واشنگتن  در  محلی 
ریاست سازمان سیا رأی مثبت دادند و ۳۲ نفر با 

ریاست او بر »سی آی ای« مخالفت کردند.
روابط  کمیته ی  نیز  این  از  پیش  زمانی  اندک 
رکس  نامزدی  متحده،  ایاالت  سنای  خارجی 
خارجه  وزیر  مقام  احراز  برای  نیز  را  تیلرسون 

آمریکا، با آرایی شکننده تأیید کرده بود.
مایک پومپئوی ۵۳ ساله، عضو حزب جمهوری خواه 
نمایندگان  از سال ۲۰۱۰ میالدی عضو مجلس 

آمریکا از ایالت کانزاس بوده است. او در جریان 
سرشناس  منتقدان  از  آمریکا  انتخاباتی  کارزار 
اندک  و  بود  نامزد دمکرات ها  کلینتون،  هیالری 
زمانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
از جیمز کومی، رئیس »اف بی آی« در رابطه با به 
شخصی  ایمیل های  موضوع  مجدد  انداختن  راه 

خانم کلینتون حمایت کرد.
»تی  محافظه کار  جریان  به  وابستگان  از  پومپئو 
از  بیش  را  جمهوری خواهان  که  است  پارتی« 
در  پیش  روز  چند  او  داد.  سوق  راست  به  پیش 
سنای آمریکا از اقدامات روسیه ابراز نگرانی کرده 
و بر تالش روسیه برای تأثیرگذاری بر انتخابات 

آمریکا تأکید کرده بود.

تأیید نامزدی رکس تیلرسون
اندک زمانی پیش از تأیید پومپئو در مقام ریاست 
سازمان سیا از سوی مجلس سنا، کمیته خارجی 

سنای ایاالت متحده، نامزدی رکس تیلرسون را 
نیز، این بار اما با آرایی شکننده، برای احراز مقام 

وزیر خارجه این کشور تأیید کرد.
این کمیته روز دوشنبه به وقت محلی در واشنگتن 
تیلرسون  نامزدی  با ۱۱ رأی در مقابل ۱۰ رأی 
را را برای ریاست بر وزارت خارجه دولت دونالد 

ترامپ تأیید کرد.
جمهوری خواهان کمیته روابط خارجی به او رأی 
مثبت دادند و دمکرات ها مخالف او بودند. اینک 
این تصمیم باید به تأیید کل سنا نیز برسد. زمان 
تعیین  هنوز  منظور  این  برای  سنا  در  رأی گیری 

نشده است.
رکس تیلرسون بخصوص به خاطر گذشته اش به 
مورد  موبیل  اکسون  نفتی  شرکت  رئیس  عنوان 
خارجی  روابط  کمیته  دمکرات  اعضای  تردید 

سنای آمریکا بود.
اکسون  کمپانی  مدیر   ۲۰۰۴ سال  از  تیلرسون 

تاجری مجرب  او  است.  بوده  تگزاس  در  موبیل 
 ۵۰ از  بیش  در  کمپانی اش  و  می شود  شناخته 
او در عرصه  با این همه  اما  کشور فعالیت دارد، 

سیاسی تازه وارد تلقی می شود.
رابطه  همچنین  موبیل  اکسون  نفتی  شرکت 
تنگاتنگی با روسیه دارد. در سال ۲۰۱۲ والدیمیر 
کرده  اعطا  دوستی«  »مدال  تیلرسون  به  پوتین 
بود  تیلرسون همچنین مخالف تحریم هایی  بود. 
که آمریکا و غرب در بحران اوکراین علیه روسیه 

وضع کرده بودند.
خواهان  تیلرسون  که  می شد  مطرح  همچنین 
پایبندی آمریکا به توافق هسته ای با ایران موسوم 
به برجام است و به سرمایه گذاری در زمینه نفت و 

گاز در ایران هم بی عالقه نیست.
پیش از این شماری از سناتورهای جمهوری خواه 
و دمکرات نسبت به نزدیکی تیلرسون به روسیه 

ابراز ناخشنودی کرده بودند.

مایک پومپئو با تأیید سنای آمریکا رئیس سازمان سیا شد

دونالد ترامپ به یکی از قول هایی که در کارزار 
انتخاباتی خود داده بود عمل کرد و روز دوشنبه 
فرمان خروج از پیمان شراکت ترانس پاسیفیک 
را امضا کرد. او همچنین اعالم کرد که مالیات و 
هزینه های شرکت های آمریکایی کاهش خواهد 
یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری تازه آمریکا، 
روز دوشنبه )۴ بهمن / ۲۳ ژانویه( با امضای فرمان 
خروج آمریکا از پیمان شراکت ترانس پاسیفیک 
)TPP( به یکی از قول های انتخاباتی اش عمل 
و  مالیات  که  کرد  اعالم  همچنین  ترامپ  کرد. 
هزینه های شرکت های آمریکایی کاهش خواهند 

یافت.
است  باور  این  بر  آمریکا  جدید  رئیس جمهوری 
که به جای شرکت در پیمان هایی چون شراکت 
ترانس پاسیفیک، بهتر است آمریکا وارد مناسبات 
و  شود  پیمان  این  عضو  کشورهای  با  دوجانبه 
در  فرصت های شغلی  افزایش  کار  این  از  هدف 

پاسیفیک  ترانس  شراکت  پیمان  باشد.  آمریکا 
بود  قرار  و  امضا شده  اوباما  باراک  دولت  توسط 
به   )۲۰۱۷( میالدی  جاری  سال  ژانویه  ماه  در 
تصویب سنای آمریکا برسد. آمریکا و ۱۱ کشور 
مذاکره  پیمان  این  بر سر  از ۷ سال  بیش  دیگر 
و گفت وگو کرده بودند. پیمانی که جمعیتی بالغ 
گستره  و  می شود  شامل  را  نفر  میلیون   ۸۰۰ بر 
مناسبات  کل  درصــد   ۴۰ مستقیما  تاثیرش 
اقتصادی جهان را در بر می گیرد. ترامپ در کارزار 
انتخاباتی اش، پیمان شراکت ترانس پاسیفیک را 
برای آمریکا و منافع این کشور فاجعه بار خوانده 
این  انتخابات  و گفته بود در صورت پیروزی در 
قرارداد را امضا نخواهد کرد تا فرصت های کاری 

برای مردم آمریکا از دست نرود.
مسئول  را  پاسیفیک  ترانس  شراکت  ترامپ 

بیکاری هزاران نفر در آمریکا خوانده بود.
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن در نخستین واکنش 

شراکت  پیمان  از  آمریکا  خروج  به  نسبت  خود 
ترانس پاسیفیک گفت این پیمان پس از خروج 
آمریکا اهمیت خود را از دست خواهد داد. استرالیا 
یک  کسب  برای  بود  کرده  پیشنهاد  ترامپ  به 
توافق جدید بار دیگر به پای میز مذاکره برگردد.

سال  اوایل  پاسیفیک«  »ترانس  شراکت  قرارداد 
شیلی،  برونئی،  استرالیا،  و  آمریکا  میان   ۲۰۱۶
پرو،  نیوزیلند،  مکزیک،  مالزی،  کانادا،  ژاپن، 

ویتنام و سنگاپور به امضا رسید.
از  آمریکا  خروج  فرمان  امضای  از  پس  ترامپ 
خبرنگاران  به  پاسیفیک  ترانس  شراکت  پیمان 
کارگران  نفع  به  بــزرگ  »اقدامی  این  گفت 

آمریکایی« بود. 
قرارداد  مفاد  در  دارد  نظر  در  همچنین  ترامپ 
کانادا  با   )Nafta( شمالی  آمریکای  آزاد  تجارت 
و مکزیک بازنگری کند. این قرارداد از ۲۲ سال 
پیش اجرایی شده است. ترامپ گفت که در این 

جمهوری  رئیس  و  کانادا  وزیر  نخست  با  باره 
مکزیک مذاکره خواهد کرد. ترامپ صبح دوشنبه 
با نمایندگان بخش های مختلف اقتصادی آمریکا 
در کاخ سفید مالقات کرد و در این نشست اعالم 
کرد که مالیات شرکت های آمریکایی را ۱۵تا ۲۰ 

درصد کاهش خواهد داد.
در  خواست  آمریکایی  شرکت های  از  ترامپ 
شرکت های  نمایندگان  به  و  کنند  تولید  آمریکا 
آمریکایی گفت: »آنچه باید انجام دهید این است 
که  شرایطی  در  گفت  او  بمانید.«  جا  همین  که 
مالیات ها و هزینه ها برای شرکت های آمریکایی 
کاهش یافته اند، دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که 

آنها خارج از آمریکا به تولید بپردازند. 
رئیس جمهوری جدید آمریکا بر این نکته تاکید 
کرد که اگر یک شرکت آمریکایی این کشور را 
ترک کند، اما بخواهد تولیدات خود را در آمریکا 
بفروشد، باید مبالغ گزاف به عنوان تنبیه بپردازد.

ترامپ پیمان شراکت ترانس پاسیفیک را لغو کرد

ارائه تسهیالت جهت اخذ ویزا

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

استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در امور 
سوریه گفته است که بیانیه نهایی نشست صلح 

سوریه به زودی صادر می شود.
 ۲۴( بهمن   ۵ سه شنبه،  روز  میستورا  دی  آقای 
نمایندگان  بین  از گفتگو  روز  در دومین  ژانویه(، 
آستانه،  در  مخالف  های  گروه  و  سوریه  دولت 
مورد  در  مذاکرات  که  گفت  قزاقستان  پایتخت 
این بیانیه بسیار پیچیده است زیرا موضوع بر سر 
توقف  به  بلکه  نیست  کاغذ  صفحه  یک  صدور 
مربوط  سوریه  شهروندان  جان  و  درگیری ها 

می شود.
االریدی،  یحیی  آستانه،  نشست  بیانیه  مورد  در 
مذاکرات  این  در  مخالفان  نمایندگان  سخنگوی 
گفت که این سند حاوی بیانیه ای عمومی است 
برسد.  مذاکره  طرفین  امضای  به  نیست  قرار  و 
مبتکر  کشورهای  می رود  انتظار  که  افزود  وی 
رژیم  متحد  که  روسیه  و  ترکیه،  یعنی  مذاکرات 

سوریه است و احتماال ایران آن را امضا کنند.
در  سوریه  دولت  مخالفان  نمایندگان  احتماال 
در  سوریه  دولت  نمایندگان  و  ترکیه  با  تماس 
تماس با روسیه به طور غیر رسمی نظرات خود 

در مورد محتوای بیانیه را بیان کرده اند.
که  گفتند  مخالفان  نمایندگان  گذشته  روز 
نیروهای دولتی یکی از مواضع متعلق به مخالفان 
در نزدیکی دمشق را بمباران کرده اند. آنان گفتند 
که در اعتراض به این نقض آتش بس حاضر به 
و  نیستند  دولت  نمایندگان  با  مستقیم  گفتگوی 
دو  اعزامی  هیئت های  گذشته،  روز  مذاکرات  در 
طرف در دو اتاق جداگانه مستقر شدند و از طریق 

واسطه به گفتگو پرداختند. همزمان، گزارش شده 
است که صبح سه شنبه، نمایندگان روسیه، ترکیه 
بیانیه ای در تحکیم  برای تدوین  ایران تالش  و 
این  گرفتند.  سر  از  را  کنونی  شکننده  آتش بس 
آتش بس از روز ۳۰ دسامبر برقرار شده و با وجود 
اتهامات متقابل دو طرف در مورد نقض آتش بس، 
تا حدود زیادی همچنان برجاست. روسیه، ترکیه 
و ایران تضمین کنندگان این آتش بس محسوب 
می شوند. به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش شده 
که در مورد محتوای بیانیه از جمله بخش مربوط 
بین دو  از سرگیری مذاکرات صلح  به چگونگی 
طرف براساس مصوبه شورای امنیت اختالف نظر 
وجود دارد. این مصوبه خواستار یک دوره انتقالی 
تا برگزاری انتخابات آزاد و تشکیل دولت منتخب 
مردم سوریه است اما در مورد اجرای این بند بین 
دو طرف جنگ داخلی و حامیان آنها اختالف نظر 

وجود داشته است.
رئیس  اسد،  بشار  که  است  گفته  سوریه  دولت 
جمهوری منتخب مردم سوریه است و کناره گیری 
که  حالی  در  نمی پذیرد  را  او  اختیارات  سلب  یا 
را  حلی  راه  هیچ  که  داشته اند  تاکید  مخالفان 
دوره  در  جمله  از  وی  برای  نقشی  متضمن  که 
انتقالی باشد قابل قبول نمی دانند. ایران و روسیه 
از موضع دولت سوریه حمایت می کرده  تاکنون 
از  نشانه هایی  اخیرا  ناظران،  گفته  به  هرچند  اند 
آمادگی روسیه برای مصالحه در این زمینه دیده 

شده است.
مخالفان  نمایندگی  هیئت  اعضای  از  یکی 
اگر  که  اســت  گفته  رویترز  خبرگزاری  به 

تضمین کنندگان آتش بس واقعا خواستار موفقیت 
تالش  آن  حفظ  برای  باید  هستند  نشست  این 

بیشتری بکنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دیپلماتیک 
غربی گفته است که کشورهای غربی انتظار دارند 
نقش  از  تا  دهد  قرار  فشار  راتحت  ایران  روسیه 
آن  حمایت  تحت  شبه نظامیان  توسط  آتش بس 
برخی گروه های مخالف گفته اند  جلوگیری کند. 
که عالوه بر نیروهای دولتی سوریه، شبه نظامیان 
شیعه تحت حمایت ایران مرتبا آتش بس را نقض 
به  را  مخالفان  نیز  سوریه  دولتی  منابع  کرده اند. 

نقض آتش بس متهم کرده اند.
همزمان، خبرگزاری روسی ریانووستی به نقل از 
یک مقام ارشد دولتی گزارش کرده که دولت این 
ارتش  فرماندهان  برخی  تخلف  به  نسبت  کشور 
سوریه از توافق آتش بس ابراز ناخرسندی کرده و 

این موضوع را به آنان تذکر داده است.
سازمان  نظر  تحت  که  سوریه  صلح  مذاکرات 
آوریل  ماه  در  بود  شده  تشکیل  ژنو  در  ملل 
بدون نتیجه به حالت تعلیق در آمد و انتظار این 
بعدی  آستانه و تالش های  است که گفتگوهای 
این مذاکرات و پیشرفت آن به سوی  به احیای 
است  گفته  میستورا  آقای دی  منجر شود.  صلح 
برقراری  آستانه،  مذاکرات  هدف  فوری ترین  که 
رسانی  کمک  و  دوام  با  سراسری  آتش بس 
در  جنگی  مناطق  در  که  است  غیرنظامیانی  به 
محاصره قرار گرفته اند. وی ایراز امیدواری کرده 
از سر گرفته  آینده  ماه  است که گفتگوهای ژنو 

شود.

نماینده سازمان ملل: صدور بیانیه مذاکرات آستانه نزدیک است



بزرگترین  از  یکی  نقش  ساله   ۵۳ پالسکوی 
ساختمان های تجاری کشور در حوزه پوشاک را 
این  انجام شده  براساس محاسبات  ایفا می کرد. 
پوشاک  اشتغال صنعت  از کل  درصد   ۶ مجتمع 
طبق  بود.  داده  اختصاص  خود  به  را  کشور 
فرو  از  پوشاک پس  تپنده  قلب  رسمی  آمارهای 
ریختن، حدود ۳ هزار فرصت شغلی و همچنین 
حدود ۶۰۰ واحد تولیدی و تجاری را از بین برده 
ناگوار به وضعیت  این حادثه  است. بخش دیگر 
پوشش بیمه ای و حمایتی کارگران شاغل در این 

ساختمان بازمی گردد. ...
ساختمان ۱۷ طبقه پالسکو صبح روز پنج شنبه فرو 
ریخت. این ساختمان با قدمت بیش از ۵۰ سال 

شناخته  ایران  پوشاک  بورس  به عنوان  دیرباز  از 
عرضه کننده های  نه تنها  برج،  این  در  می شد. 
پوشاک حضور داشتند، بلکه از طبقه ۵ تا ۱۵ این 
حال  در  پوشاک  تولیدی  کارگاه های  ساختمان، 
خسارات  دلخراش،  ضایعه  این  بوده اند.  فعالیت 
از  برخی  و  آتش نشانی  قهرمانان  برای  را  جانی 
کسبه بر جای گذاشت که قطعا غیرقابل جبران 
تالطم های  و  انسانی  ابعاد  کنار  در  بود.  خواهد 
دلخراش،  حادثه  این  آتش سوزی،  این  روحی 
ابعاد اقتصادی را نیز در برداشته است. از ساعات 
ابتدایی فرو ریختن برج پالسکو تا لحظه تنظیم 
این  خسارت  میزان  از  متفاوتی  خبر،  ارقام  این 

اتفاق بیان شده است.

برآوردهای اولیه نشان می دهد که میزان خسارت 
تومان  میلیارد   ۱۲۰۰ تا  تومان  میلیارد   ۶۰۰ از 
حادثه  به  رسیدگی  ویژه  کمیته  سویی  از  است. 
ساختمان پالسکو و وضعیت اصناف این سانحه 
که  گرفته  قرار  ایران  اصناف  اتاق  دستورکار  در 
این کمیته ابعاد مختلف این حادثه را مورد  بررسی 
قرار داده است. کارگرو هی در کمیته بررسی این 
تمامی  برای  گزارشی  تهیه  مشغول  سانحه، 
جوانب این آتش سوزی و آثار آن است. این اتفاق 
در شرایطی رخ داده که تنها دو ماه تا پایان سال 
۹۵ فاصله داریم. در واقع بهترین موقعیت برای 
کسبه و اصناف، بازار شب عید است. آن طور که 
شنیده می شود میزان قابل توجهی از پوشاک، در 

انبارهای واحدهای صنفی به منظور توزیع آن در 
شب عید، دپو شده است که برخی از کارشناسان 
تا ۲  را  این موضوع،  میزان خسارت  به  اشاره  با 
این  می کنند.  پیش بینی  نیز  تومان  میلیارد  هزار 
اصناف  اتاق  رئیس  گفته  به  که  است  حالی  در 
ایران، تاکنون میزان خسارت این کاالها براساس 
و  پوشاک  اتحادیه های  از  که  اولیه ای  برآورد 
پیراهن دوزان  اتحادیه  و  اتحادیه کاالی کشباف 
و اتحادیه لوازم ورزشی داشته اند، بیش از ۱۵۰۰ 
برآورد  دلیل  به همین  است.  بوده  تومان  میلیارد 
است  باالیی  ارقام  اتفاق  این  از  ناشی  خسارات 
نیز نظرات متفاوتی شنیده  باره  این  البته در  که 

می شود.
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ساختمان  ریختن  فرو  اول  ساعات  همان  از 
پالسکو در خیابان جمهوری تهران انتشار اخبار 
ضد و نقیض آغاز شد. اخباری که نه در شبکه های 
در  مسئول  مقام های  قول  از  بلکه  اجتماعی 
تکذیب  بعد  ساعتی  و  اعالم  رسمی  رسانه های 
درباره  گزارش ها  به  مربوط  اطالعات  می شد. 
علت آتش سوزی علت فروریختن ساختمان و از 
همه مهم تر تعداد کشته شدگان و مفقودان بارها 
به  رسانه ها  از  یکی  در  که  جایی  تا  کرد  تغییر 
طنز نوشته شده بود: سخنگوی آتش نشانی خبر و 

تکذیبیه آن را اعالم کرد.
قول  نقل  گفته  این  هم  اجتماعی  درشبکه های 
تکذیبیه ها  خبرها  معتبرترین  تاکنون  که  می شد 

بوده است.
انفجار روز پنج شنبه ۳۰ دی ماه اتفاق افتاد. امروز 
هنوز  گذشته  مهیب  حادثه  آن  از  روز  پنج  که 
است  ممکن  که  است  مطرح  زیادی  سوال های 
بعد از پایان آواربرداری و تکمیل تحقیقات قضایی 
پاسخ های آن مشخص  و ابهام ها کم رنگ تر شود.

چند نفر مفقود شده اند؟
نیروی انتظامی اعالم کرده بود خانواده هایی که 
مفقود  پالسکو  حادثه  در  احتماال  آنان  نزدیکان 
شده اند به مراکز پلیس اطالع دهند. آمار مفقودها 
بود  شده  اعالم  نفر   ۲۵ حدود  اول  روز  در  که 

کماکان ثابت است.
خبرنگاران  به  گریخته  و  جسته  اطراف  کسبه 
گفته اند که آمارها بیش از این است و ده ها نفر 
هنگام ریختن ساختمان داخل آن بودند. ادعایی 

که مقام های رسمی تکذیب می کنند.
محمدباقر قالیباف شهردار تهران که در ساعات 
گفت: »ساختمان  بود  رفته  حادثه  به محل  اول 
کسی  و  شد  تخلیه  کامل  به طور  ریزش  از  قبل 
نداشت.  پاساژ در آن حضور  از مردم و صاحبان 
نیروهای آتش نشانی بعد از خاموشی سعی کردند 
از طبقات بازدید کنند تا کسی باقی نمانده باشد و 
برخی از افراد نیز در طبقات باال ساختمان گرفتار 
شده بودند که با پله اضطراری نجات داده شدند. 
در عین حال ممکن است یک یا دو نفر از مردم 

داخل پاساژ مانده باشند.«
فرمانده  ساجدی نیا  حسین  قول  از  بعد  روز  یک 
نیروی انتظامی تهران نقل شد که ۲۵ خانواده به 
غیر از خانواده آتش نشانان به پلیس مراجعه کرده 
و از مفقود شدن یکی از اعضای خانواده خود خبر 
داده اند. او چند ساعت بعد در گفت وگو با شبکه 
خبر این عدد را تکذیب کرد و گفت اطالع رسانی 

درباره مفقودها کار ما نیست.
جالل ملکی سخنگوی آتش نشانی که به عنوان 
مسئول اطالع رسانی ستاد پالسکو منصوب شده 
کل  گفت  اما  کرد  تایید  را  رقم  همین  بعدها 
مفقودها از جمله آتش نشانان ۲۵ نفر است و آمار 

کشته ها از این فراتر نخواهد رفت.
متناقض بودن آمار به این تردیدها منجر شد که 
ممکن است شمار کشته ها بیشتر باشد. روزنامه ها 
گزارش هایی  ایــران  دولتی  روزنامه  جمله  از 

در  مثال  برای  که  کردند  منتشر  کالنتری ها  از 
از  بعد  روز  بهارستان  کالنتری  آن ها  از  یکی 
این طور توصیف شده بود: »از صبح یک  حادثه 
لحظه خلوت نمی شود. مردم همین طور می آیند و 

می روند. این را دژبان جلوی در می گوید.«

چند جسد پیدا شده است؟
پنجم  روز  که  بهمن  چهارم  دوشنبه  عصر  تا 
آواربرداری است دست کم پیدا شدن شش جسد 
تایید شده هرچند گفته می شود یک  آوار  از زیر 
جسد هنوز به طور کامل بیرون آورده نشده است. 
تعداد اجساد در طول پنج روز گذشته بارها تایید 

و تکذیب شده است.
روز اول آواربرداری در ساعت ۲۳:۳۰ آقای ملکی 
آورده  بیرون  جسد  چهار  گفت  خبر  شبکه  به 
شده است. این جنجالی ترین خبری بود که بعد 
تکذیب شد. از آن زمان خبرنگاران با تردیدهای 
را  پالسکو  ستاد  از  شده  منتشر  اخبار  بیشتری 

بازنشر کرده اند.
تایید خبر کشته ها  پایین  از دالیل سرعت  یکی 
این است که به گفته مقام های امدادی مسئوالن 
می خواهند اجساد را به طور کامل و سالم از زیر 

آوار بیرون بکشند.

بعد از فروریختن پالسکو کسی زنده بود؟
از  بعد  که  بوده  مساله ای  پرابهام ترین  نکته  این 
باعث  اجتماعی  شبکه های  در  ساختمان  ریزش 
انتقادهای گسترده از مدیریت بحران و مدیریت 

خبر این حادثه شده است.
ماجرا از آن جا آغاز شد که بعضی از آتش نشانان 
تلفن  با  داخل ساختمان  از  عده ای  کردند  اصرار 
پیام فرستاده اند. جز آتش نشانان خانواده چهار نفر 
از کارکنان پالسکو هم در مصاحبه ای به روزنامه 
شهروند گفته بودند که مطمئن هستند آنان بعد 
از  نفر  یک  بوده اند چون  زنده  ساختمان  ریختن 
فرستاده  را  نفر  چهار  آن  اسم  ساختمان  داخل 

است.
آنان  از  یکی  پالسکو  ساله   ۳۵ نگهبان  قاسم 
است. همسرش به روزنامه شهروند گفته بود که 

از داخل ساختمان نام او را با پیامک فرستادند و 
بعد ارتباط قطع شده است. بعد از آن هم فیلمی 
توسط خبرنگاران در ساختمان پالسکو منتشر شد 
احتمال  بر  مبنی  سیگنال هایی  می داد  نشان  که 
موتورخانه  و  زیرزمین  طبقات  از  حیات  وجود 

پالسکو شنیده می شود.
که  حالی  در  شد  تکذیب  موضوع  این  بالفاصله 
خبرنگاران در محل می گفتند آتش نشانان اصرار 
زیرزمین  و  موتورخانه  به  تونل  زدن  با  دارند 

پالسکو راه پیدا کنند.
بامداد یکشنبه سوم بهمن با انتشار فیلم هایی از 
گفتند  آتش نشانی  مسئوالن  زنده یاب  سگ های 
پیدا  موتورخانه  در  را  جسدی  یا  زنده  فرد  هیچ 

نکرده اند.
در  بهمن خبرهای مبهمی  صبح دوشنبه چهارم 
این باره منتشر شد. ابتدا گفته شد که چهار جسد 
از موتورخانه بیرون آورده شده است. سخنگوی 
آتش نشانی گفت این اجساد در موتورخانه نبوده 

و در طبقه منفی یک ساختمان پیدا شده است.
یکی از مقام های قضایی در مصاحبه با خبرنگاران 
تاکید کرد که این چهار نفر در همان روز نخست 
مرده اند چون جسد آنان »متالشی« شده و ضربه 

خورده است.

آیا انفجار باعث فروریختن ساختمان شد؟
بعدها  فروریختن ساختمان  از صحنه  فیلمی که 
از  یکی  ریزش  هنگام  می داد  نشان  شد  منتشر 
دیواره ها ظاهرا چند انفجار در آن سوی ساختمان 

اتفاق می افتد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، به نقل 
رئیسه شورای  قناعتی، عضو هیئت  ابوالفضل  از 
شهر تهران نوشت: »یک تانکر گازوئیل در محل 
ساختمان وجود داشته که انفجار این تانکر سبب 

افزایش شدت آتش شده است.«
گازوییل  که  گفت  آتش نشانان  از  یکی  بعدها 
از  یکی  از  روزنامه ها  شود.  منفجر  نمی تواند 
مسئوالن ساختمان هم نقل کردند که حتی در 
قسمت های  در  گازوییل  تانکر  هم  صورت  این 

باالیی ساختمان نبوده که باعث انفجار شود.

از  آن که  علت  نوشت  گزارشی  در  خبرآنالین 
که سقف  بود  این  می آمد  نظر  به  انفجار  بیرون 
به همین  و  می افتاد  دیگر  طبقه  روی  طبقه  هر 
دلیل دود و غبار به بیرون پرتاب می شد و انفجار 

به نظر می آمد.
گاز  کپسول  زیادی  مقدار  پالسکو  آوارهای  در 
پیدا شده که ظن آن را تقویت کرده که شروع 
و  گاز  کپسول  احتراق  از  می تواند  آتش سوزی 

سرایت آن به انبار پارچه ها نشات گرفته باشد.

آتش  مقابل  در  یا  بود  فرسوده  ساختمان 
مقاومت نداشت؟

 ۵۴ ساختمان  بودن  قدیمی  ایران  تلویزیون  در 
و  شده  اعالم  آن  بودن  نامقاوم  دالیل  از  ساله 
عامل  را  آن  فرسوده  بافت  رسانه ها  از  بسیاری 

تخریب می دانند.
نظام  سازمان  سابق  رئیس  غفرانی  سعید  اما 
مهندسی تهران بیشتر سازه فلزی ساختمان را در 
تا سن  فروریختن آن هنگام آتش موثر می داند 
تحقیق  بیشتر  باره  این  در  باید  می گوید  او  آن. 
شود اما به نظر می آید در اثر آتش سوزی »ساختار 
موضوع  همین  و  کرده  تغییر  ساختمان  فوالدی 

موجب ریزش شده است«.
 ۵۰۰ دمای  از  بعد  بودن  مقاوم  وجود  با  فوالد 
درجه به تدریج مقاومت خود را از دست می دهد 
و سه ساعت زمان کافی است که ساختمان ۱۵ 
طبقه پالسکو در صورت ادامه آتش سوزی دچار 
مشکل شود. گفته می شود آتش سوزی چند دقیقه 
قبل از هشت صبح تهران آغاز شده و ساختمان 
است.  فروریخته  دقیقه  سی  و  یازده  ساعت  در 
بعضی  در  سازه  دمای  تا  است  کافی  که  زمانی 

نقاط به بیش از ۵۰۰ برسد.
در نتیجه هم قدمت ساختمان هم نبود تجهیزات 
فوالدی  ســازه  هم  و  حریق  کــردن  خاموش 
جدید  ساختمان های  در  باشد.  موثر  می توانسته 

فوالد در مقابل آتش مقاوم سازی می شود.
واقعیت درست مدیریت نشده یا پنهان می شود؟

انتشار اخبار ضد و نقیض در هنگام وقوع حوادث 
مسئوالن  معموال  اما  نیست.  غیرمنتظره  بزرگ 
به  می کنند  سعی  اطالعات  و  بحران  مدیریت 
تدریج با انتشار اخبار موثق تر از شایعه ها کم کنند.

فقط  اطالع رسانی  سیستم  منتقدان  بار  این 
از  یکی  حافظی  رحمت اهلل  نیستند.  شهروندان 
اعضای شورای شهر تهران در توییتر خود نوشته 
از  حادثه  حقایق  انعکاس  عدم  یا  »انعکاس  که 
زبان مصدومان و نیروهای عملیاتی، برای افکار 
شده  شورا  جلسه  در  مجادالتی  باعث  عمومی« 
پایان عملیات  تا  احترام« کشته شدگان  اما »به 
تقصیرها  انداختن  میان  این  در  می کند.  سکوت 
دولت  کار  وزارت  یا  تهران  شهرداری  گردن  به 
حسن روحانی یا بنیاد مستضعفان به عنوان مالک 
ساختمان این تردید را ایجاد کرده که بخشی از 
نزاع های سیاسی گم شود. هرچند  واقعیت ها در 
با پایان عملیات آواربرداری پالسکو ممکن است 

بسیاری این ابهام ها به تدریج برطرف شود.

پالسکو، یک حادثه و چند ابهام

سقوط  پالسکو  ساختمان  ستون های  وقتی 
پیچیده  ساختار  از  پــرده ای  هم زمان  می کرد، 

مدیریت در ایران نیز فرو می افتاد.
پس  دقایقی  تنها  ماه،  دی   ۲۹ پنجشنبه،  صبح 
از اینکه آتشی ناگهانی ساختمان معروف خیابان 
جمهوری را در خود بلعید، در شبکه های مجازی 
واکنش هایی  خبری،  وب سایت های  برخی  و 
مبنی بر سوء مدیریت شهرداری تهران در توجه 
و  پایتخت  ساختمان های  ایمنی  و  امنیت  به 
کوتاهی در تجهیز آتش نشانی آغاز و به تبع این 
محمدباقر  استعفای  درخواست  موضع  گیری ها، 

قالیباف، شهردار مطرح شد.
با  قالیباف به شهر قم هم زمان  باقر  سفر محمد 
حادثه پالسکو، با این تلقی که شهردار تهران به 
جای تمرکز بر مسائل شهری، درپی اموری دیگر 

است، به انتقادها افزود.
و  گذاشت  نیمه کاره  را  سفر  این  قالیباف  آقای 
رسانه های خبری و گروه های سیاسی نزدیک به 
او هم طرح این مسائل را نابه جا؛ و حتی نوعی 
عنوان  عمومی  فاجعه  یک  از  سیاسی  کاسبی 

کردند.
در  مجلس  اصولگرای  نماینده  نقوی،  حسین 
فارس،  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  ارتباط  همین 
عده ای  را  شهرداری  عملکرد  به  معترضان 
این  از  استفاده  با  که  کرد  توصیف  حاشیه ساز 
خودشان  سیاسی  تسویه حساب های  حادثه 
ریاست  انتخابات  نزدیکی  می دهند.  انجام  را 
حسن  نام  گرفتن  قرار  و   ۹۶ سال  جمهوری 
دو  عنوان  به  قالیباف  محمدباقر  و  روحانی 
انتخابات  کاندیداهای  لیست  در  احتمالی  رقیب 
اتفاق  این  به  مربوط  مباحث  آینده،  اردیبهشت 
را سیاسی تر کرده است. تا آنجا که حتی حضور 
در  گرفتن  قرار  و  حادثه  محل  در  نفر  دو  این 
سیاسی  رفتاری  نیز  رسانه ها  دوربین های  مقابل 

و انتخاباتی تلقی می شود.
از  پیچیده تر  مسئله  که  است  این  واقعیت  اما 
مشابه  حوادث  تجربه  است.  سیاسی  مجادالت 
انقالب نشان داده  از  در سی و هفت سال پس 
که  آن  از  بیش  حاکمیت  ارکان  تمام  که  است 
باشند،  داشته  تخصصی  و  ملی  نگاه  مسائل  به 

جناحی می اندیشند. 
سیاسی  اسالمی  جمهوری  حکومت  ساختار 
قدرت  از  گروه ها  و  چهره ها  از  بسیاری  است، 
نیز  حاکمیت  ارکان  از  بخشی  و  شده اند  حذف 
گم  برخوردها،  این  نتیجه  هستند.  غیرپاسخگو 

شدن منافع ملی در سایه گروه های سیاسی و نیز 
به جای رسیدگی عمقی  رفع سطحی معضالت 

و موثر است.
و  ندارد  دقیقی  معنای  مسئولیت  معنا،  این  به 
سازمان ها  و  دولت ها  دستگاه ها،  از  هیچ کدام 
و  چنینی  ایــن  مسائل  به  ورود  به  تمایلی 
تصمیم گیری های اساسی ندارند چرا که حاضر به 
پذیرفتن تبعات اجتماعی و سیاسی تصمیماتشان 

نیستند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران چندی 
نکته  همین  به  تلویزیونی  گفت و گویی  در  پیش 
واحد  صدها  با  برخورد  بود  گفته  و  کرده  اشاره 

شبیه ساختمان پالسکو تبعات دارد.
شفاف؛  قوانین  نبود  در  هم  آن  موضعی؛  چنین 
مانند  وقایعی  بروز  هنگام  در  می شود  سبب 
فروریختن ساختمان پالسکو دستگاه های درگیر 
تقصیر را به گردن یکدیگر بیندازند و این چرخه 
هیچ  بدون  کماکان  مچ گیری  و  سیاسی کاری 

نتیجه مشخصی تکرار می شود.

شهردار مقابل دوربین ها
در ماجرای سقوط ساختمان پالسکو، محمدباقر 
دوربین های  مقابل  در  تهران  شهردار  قالیباف، 
ارائه  تونل  حفر  نقشه  و  می گیرد  قرار  خبری 
مساله  این  به  نسبت  آنکه  ــدون  ب می کند، 

تخصصی داشته باشد.
باشد،  نداشته  انتخاباتی  اگر هدف  او حتی  رفتار 
انتخابات  کاندیدای  دوره  دو  اینکه  به  توجه  با 
ریاست جمهوری بوده و اخباری مبنی بر تالش 
انتخابات  رقابت های  در  حضور  برای  او  دوباره 
سال آینده منتشر شده، از سوی مردم به رفتاری 

سیاسی تعبیر می شود.
انتشار  با  نیز  او  به  نزدیک  جریان  همچنین 
اسنادی از اخطارهای ایمنی به مالکان ساختمان 
پالسکو در سال های ۹۲ و ۹۳ و همچنین فیلمی 
شورای  جلسه  در  تهران  شهردار  سخنرانی  از 
شهر در اردیبهشت ۹۳ درباره وضعیت ساختمان 
پالسکو، سعی کرده اند از او و نهاد تحت مدیرتش 

سلب مسئولیت کنند.
کوتاهی  می گویند  مدارک  این  به  استناد  با  آنها 
نکرده اند و این دولت است که در تامین بودجه 
چون  همچنین  است.  کرده  غفلت  شهرداری 
ساختمان پالسکو »کارگاهی« بود، امکان پلمپ 

آن در اختیار وزارت کار بوده است.

سکوت دولت
در مقابل دولت حسن روحانی واکنش مستقیمی 
کار  وزارت  نقش  و  شهرداری  بودجه  به  نسبت 

نشان نداده است.
در  آگاه  مقام  از یک  نقل  به  ایران  روزنامه  تنها 
ماده   ۱۴ بند  به  استناد  با  که  نوشت  کار  وزارت 
۵۵ قانون شهرداری ها، اقدام الزم در جهت رفع 
در  احتمالی  حوادث  بروز  از  جلوگیری  و  خطر 
و  است  شهرداری  تکالیف  از  پالسکو  ساختمان 
بازرسی  وزارت کار به لحاظ قانونی اجازه ورود، 

و پلمپ ندارد.
را  فیلم ها  و  اسناد  این  آنها  به  نزدیک  جریان 
و  مالکان  اگر  می گویند  و  نمی دانند  کننده  قانع 
نبود، چرا جدی تر  بدهکار  فروشندگان گوششان 

برخورد نشده است؟

شورای غیرمتخصص ها
شورای شهر نیز رفتار دوگانه ای نشان داده  است. 
ترکیب این شورا در نبود چهره های متخصص، و 
اعتماد و رای مردم به ورزشکاران و سلبریتی ها 
به جریان  نزدیک  بیشتر  مدیران خبره،  به جای 
نزدیک به شهردار تهران است و جناح مقابل وی 

در اقلیت قرار دارند.
این شورا در بزنگاه هایی مانند واگذاری غیرقانونی 
عمل  جریان  همین  نفع  به  شهرداری،  امالک 

کرده است.
مالک  عنوان  به  مستضعفان  بنیاد  میان  این  در 
امنیت  تامین  در  مسئولیتش  درباره  ساختمان 

مستاجرانش در پالسکو سکوت کرده است.

قوه قضائیه غیر پاسخگو
تنها مرجعی که می تواند فارغ از نقش اشخاص 
تکرار  جلوی  و  کند  ورود  موضوع  به  گروه ها،  و 
تجربه  که  است  قضائیه  قوه  بگیرد،  را  خطاها 
این  عملکرد آن در دهه های گذشته نشان داده 
به  همواره  باشد،  مستقل  آنکه  از  بیش  دستگاه 
نفع جریان های سیاسی نزدیک به خود وارد شده 
است. در ماجرای پالسکو نیز قوه قضائیه کامال 
از خود سلب مسئولیت کرده و توپ را در زمین 

شهرداری و دولت انداخته است.
همچون  مواردی  در  قضایی  دستگاه  اینکه  با 
شخصیت های  و  حجاب  کنسرت ها،  با  برخورد 
با  سیاسی مانند ممنوع التصویری محمد خاتمی، 
عنوان »پیشگیری از جرم« احکام قضایی صادر 

می کند، اما درباره ساختمان پالسکو که پای جان 
و مال افراد در میان است، مسئولیت نمی پذیرد.

به گفته معصومه آباد، رئیس کمیته ایمنی شورای 
از  رونوشتی  آتش نشانی  سازمان  تهران،  شهر 
دادستانی  به  را  ناامن  ساختمان های  به  اخطار 
ساختمان های  شاخص های  برابر  که  فرستاده 
قوه  جدیداً  اما  کند،  برخورد  آنان  با  غیرایمن 
کرده  عنوان  نشانی  آتش  به  نامه ای  در  قضاییه 
کار  تنها  و  ندارد  اجرایی  نامه هایش ضمانت  که 

قوه قضاییه را اضافه می کند.

اعتراض به جانبداری صدا و سیما
پیچیدگی  و عدم شفافیت،  از  در فضایی سرشار 
دست رسانه های مستقل برای خبررسانی درباره 
اخبار  شده  تالش  و  است  بسته  پالسکو  فاجعه 
رویه ای  شود.  منتقل  شده  کنترل  صورت  به 
با یک  آتش سوزی  از  روز  با گذشت چندین  که 
مکرر  تکذیب های  و  تایید  و  گسترده  بی نظمی 

درباره آمار کشته شدگان همراه بوده است.
انحصار  در  رسانه ای  عنوان  به  نیز  سیما  و  صدا 
جریان سیاسی نزدیک به راس ساختار قدرت، به 
صورت یکطرفه به بررسی و کارشناسی موضوع 
پرداخته است. رفتار رادیو و تلویزیون به گونه ای 
بود که صدای اعتراض اصالح طلبان شورای شهر 
نامه ای به علی عسگری،  آنها در  بلند کرد و  را 
از  دعوت  »در  که  نوشتند  سیما،  و  صدا  رئیس 
کارشناسان ، مدیران شهری، مسووالن و اعضای 
شورای اسالمی شهر تهران رویکردی کامال یک 
طرفه و جانبدارانه داشته و طی روزهای گذشته 
گفت  در  حاضر  مسووالن  و  مهمانان  تمامی 
هدفمند  کامال  صورت  به  تلویزیونی  وگوهای 
به دنبال سلب مسئولیت از مقصران و متخلفان 

بوده اند.«
افکار  بی اعتمادی  برخوردهایی  چنین  نتیجه 
مسئول  دستگاه های  اقدامات  به  نسبت  عمومی 

و عدم پاسخگویی مسئوالن است.
نحوه  از  ــرده ای  پ پالسکو  ساختمان  سقوط 
کنار  را  کشور  اداره  شیوه  و  تصمیم گیری ها 
چرخه  در  خورده  گره  که  ملی  مسئله ای  زد. 
نقیض  و  ضد  اخبار  و  سیاسی  برخوردهای 
مسئوالن است. و به همین دلیل هم به فراموشی 
در  زن  دو  مرگ  مانند  درست  می شود.  سپرده 
دورتر  کمی  آتش  در  غرق  ساختمانی  از  سقوط 
از پالسکو که با گذشت سه سال هیچ پیگیری و 

تغییری صورت نگرفت.

پالسکو، آوار سیاسی یک فاجعه

 

فرنوش امیرشاهی

پشت صحنه اقتصادی فاجعه پالسکو 

ندا سانیج
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اگر پاسخ به عنوان این مقاله را دقیقا نمی دانید 
نیستید.  تنها  شما  که  چرا  نباشید  نگران  چندان 
با  زمینه  این  در  آمریکا هم متخصصان  در خود 
دو  ابهام  این  دلیل  دارند.  نظر  اختالف  یکدیگر 
چیز است. یکی برداشت های متناقضی است که 
جریان  در  ترامپ،  دونالد  گفته های  از  می توان 
با  ارتباط  در  آن،  از  بعد  و  انتخاباتیش  مبارزات 
برآیند  بودن  نامشخص  دیگری  و  کرد  ایران 
نیروهایی است که به او مشاوره می دهند و یا او 

را تحت فشار قرار می دهند.
ترامپ در جریان انتخابات مشخص کرد که یکی 
از محورهای اصلی سیاست خارجی او، مبارزه با 
کلینتون  هیالری  با  مناظره  در  او  است.  داعش 
گفت: من اصال اسد را دوست ندارم اما اسد دارد 
داعش را می کشد. روسیه دارد داعش را می کشد 
و ایران هم دارد داعش را می کشد. این موضوع 
که  چند  )هر  عملی  درگیری  تشدید  از  می تواند 
درگیری لفظی پا بر جا خواهد بود( بین آمریکا و 

ایران جلوگیری کند.
اما از سوی دیگر ترامپ معامله هسته ای با ایران 
تاکنون  آمریکا  که  خواند  معامله ای  بدترین  را 
این  در  مختلف  موضع  سه  او  است.  داده  انجام 
خصوص گرفت. ابتدا از بر هم زدن برجام سخن 
سیاست  ارشد  مشاوران  از  یکی  سپس  گفت 
خارجی وی تصریح کرد که ترامپ قصد بر هم 
زدن قرارداد را ندارد اما آنرا آنطور که هست قبول 
ندارد. تصمیم وی مذاکره مجدد و به قصد ایجاد 
تغییرات در آن است. نهایتا هم گفت که آنقدر در 
اجرای قرار داد سخت می گیرد که ایران کمترین 
آخرین  در  باشد.  نداشته  تخطی  برای  شانسی 
روزهای سال ۲۰۱۶، شورای امنیت سازمان ملل 
با رای ممتنع آمریکا که ظرف ۴۰ سال گذشته 
بی سابقه بوده توسعه شهرک سازی های یهودی 
نشین در زمین های فلسطینیان را محکوم کرده 
این  به  ترامپ  واکنش  خواند.  قانونی  غیر  آنرا  و 
اینکه احتماال  واقعه نشانه دو موضوع بود. یکی 

با قرارداد هسته ای را دارد و دیگر  قصد برخورد 
است  جدی  اسرائیل  از  شدید  حمایت  در  اینکه 
تا  نوشت:  خود  توییتر  صفحه  در  که  نحوی  به 
روز  از  می شود  مربوط  ملل  سازمان  به  که  آنجا 
اضافه  او  شد.  خواهد  عوض  اوضاع  ژانویه   ۲۰
شد.  نخواهد  تکرار  موضوع(  )این  دیگر  کرد: 
اوباما(  دوره  در  اسرائیل  با  )دوستی  پایان  آغاز 
معامله وحشتناک هسته ای با ایران بود. اسرائیل! 
فرا  سرعت  به  ژانویه   ۲۰ بمان.  جا  بر  قدرتمند 

می رسد.
عنوان  با  آنان  از  آمریکا  در  که  پرقدرتی  جریان 
سیاست های  مدافع  که  )آنان  ایران  عقاب های 
تهاجمی علیه حکومت ایران هستند( یاد می شود 
و سیاستمداران کهنه  متفکران  از  بخشی  شامل 
کاری است که در اندیشکده هایی نظیر انستیتوی 
دموکراسی،  از  دفاع  بنیاد  اینترپرایز،  آمریکن 
سازمان متحد علیه ایران هسته ای، بنیاد هریتیج 
در  و  فعالند  خارجی  روابط  شورای  از  بخشی  و 
دارند. در کنار  نفوذ  نیز  آمریکا  رسانه های اصلی 
این جریان باید از بخش اعظم کنگره آمریکا که 
نام برد ضمن  در اختیار جمهوری خواهان است 
از  بسیاری  می رسد  ایران  به  نوبت  وقتی  اینکه 

دموکرات ها نیز با آنان هم آوازند.
عالوه بر این، مشاور آقای ترامپ در امور امنیت 
ملی اعتقاد راسخ به تغییر رژیم در ایران دارد و 
وزیر دفاع، جیمز ماتیس ایران را مهم ترین خطر 

علیه ثبات و صلح در خاورمیانه خوانده است.
از  با نفوذ که تالش کرد  این جریان پرقدرت و 
ایران جلوگیری  با  قرارداد هسته ای  نهائی شدن 
اوباما  جناح  پیچیده  مانورهای  اثر  بر  ولی  کند 
مستاجر  انتظار  در  صبرانه  بی  خورد  شکست 
جدید کاخ سفید است. مشکل آنها با برجام تنها 
غنی  به  است  قادر  ایران  که  نیست  این  سر  بر 
از  بسیاری  سال   ۱۵ از  بعد  و  دهد  ادامه  سازی 
منقضی  ایران  هسته   ای  برنامه  محدودیت های 
اساسی تر  مشکل  آنان  اعتقاد  به  بلکه  می شود. 

این است که برجام باعث شده آمریکا به عنوان 
یک ابر قدرت نتواند با ایران برای محدود کردن 
نیروهای  از  و حمایت  آن کشور  برنامه موشکی 
وفادارش مانند حزب اهلل )که آمریکا از آن تحت 
عنوان حمایت از تروریسم یاد می کند( و موضوع 

نقض حقوق بشر برخورد کند.
برای مقابله به این وضعیت چه باید کرد؟ پیشنهاد 
نمایندگان این نوع تفکر به ترامپ این است که 
باید برجام از نو مذاکره شود و در قرارداد اصالح 
دست  که  شود  گرفته  تعهد  ایران  از  جدید  شده 
فوق  زمینه   ۳ در  تهاجمیش  سیاست های  از 
بردارد و در عوض تحریم ها به طور گسترده ای 
ایران برداشته شود و حتی زمینه عادی  از روی 
این سیاست  ترامپ  اگر  آماده شود.  شدن روابط 
آمریکا  جمهور  رئیس  هفتمین  کند  پی گیری  را 
سیاست های  کرد  خواهد  تالش  که  بود  خواهد 
اتکا  با  که  امری  تغییر دهد.  را  ایران  نظام  کلی 
احتمال  آمریکا  قبلی  جمهور  روسای  سوابق  به 

موفقیت در آن کم است.
از طرفی اصوال تغییر برجام کار چندان ساده ای 
نیست. صرف نظر از اینکه ایران به احتمال قوی 
زیر بار تغییرات مورد عالقه آقای ترامپ و گروه 
همراهش در دولت و کنگره آمریکا نخواهد رفت، 
توافقی  برجام  نیست.  درگیر  ایران  با  تنها  وی 
است که بین هفت طرف امضاء شده ضمن اینکه 
شورای امنیت سازمان ملل با تایید خود، آن را به 
اعضاء  برای همه  االجرا  متن الزم  صورت یک 

در آورده است.
اتحادیه  حتی  قوی،  احتمال  به  زمینه،  این  در 
اروپا نیز با آمریکا همراهی نخواهد کرد چرا که 
اوال شرکت های اروپائی باید از منافع عظیمی در 
ایران چشم پوشی کنند و این با توجه به وضعیت 
بعید  ثانیا  نیست.  محتمل  چندان  اروپا  اقتصادی 
است که اروپا برای زنده کردن بحرانی بین المللی 
به  تن  شده  خاموش  زیاد  تالش  با  و  تازه  که 

خواسته های آقای ترامپ بدهد.

به این ترتیب ترامپ در رابطه با ایران در برابر یک 
دوراهی و یک تصمیم گیری دشوار قرار می گیرد. 
از یک طرف باید طبق برجام، در برخی موارد هر 
روز   ۱۸۰ هر  دیگر  بعضی  در  و  یکبار  روز   ۱۲۰
هم  طرفی  از  اما  کند  تعلیق  را  تحریم ها  یکبار 
برجام  امضاء  برای  را  اوباما  دولت  مستمر  بطور 
تغییر  را  قرارداد  که  کرده  تاکید  و  کرده  مالمت 

خواهد داد.
تحقق تغییر برجام به نحوی که نظر آقای ترامپ 
به وضعیت  با توجه  تامین کند  را  و همفکرانش 
آنچنان که  داده شد،  بین المللی، چنانکه توضیح 
آقای ترامپ تصور می کند ساده نیست. می ماند 
اینکار  برای  تحریم ها.  تعلیق  از  او  خــودداری 
نقض  بر  مبنی  کننده ای  قانع  دلیل  باید  آمریکا 
برجام از سوی ایران ارائه کند. اگر دلیل آمریکا 
انزوا  به دلیل نقض برجام در  نباشد،  قانع کننده 
زیادی  با کشورهای  دارد  امکان  و  قرار می گیرد 
از جمله اروپائی ها درگیر شود. به نظر گروهی از 
اجرای  در  گفته  اینکه وی  آمریکائی  تحلیلگران 
می کند  سختگیری  شدت  به  هسته ای  قرارداد 
باشد که به محض کم ترین  این  می تواند نشانه 
جانبه  یک  بطور  آمریکا  ایران،  سوی  از  تخطی 
آن  تحریم های  و  خارج شده  توافق هسته ای  از 
چندی  مثال  بطور  بازگردد.  اول  جای  به  کشور 
مجاز  حد  از  ایــران  سنگین  آب  ذخیره  پیش 
پیش بینی شده در توافق فراتر رفت. چنین اتفاقی 
آمریکا  جدید  دولت  برای  دستاویزی  می تواند 

برای خروج از برجام باشد.
آمریکا  کنگره  که  است  این  هم  احتمال  یک 
در  است  ممکن  که  مشکالتی  تمام  علیرغم 
عمل پیش بیاید بر اساس برنامه موشکی ایران 
و حمایت از حزب اهلل تحریم های جدیدی را به 
مخالفتی  آنها  با  هم  ترامپ  و  برساند  تصویب 
این  آمد.  خواهد  پیش  متالطمی  وضعیت  نکند. 
امکان وجود دارد که اروپا راهش را جدا کند به 

شرط آنکه ایران به برجام وفادار بماند.

ترامپ با ایران چه خواهد کرد؟
شهیر شهید ثالث

در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 
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با مراجعه به سایت خبری پرشین هرالد کلیه فارسی زبانان 
میتوانند روزانه در جریان آخرین رویدادهای خبری 

در ایران افغانستان و سراسر جهان قرار بگیرند
هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیک پارسیان را نیز در این سایت
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ترامپ: برای دهه ها است که صنعت دیگر کشورها را به قیمت از دست رفتن صنعت آمریکا تقویت کرده ایم. تأمین هزینه ارتش دیگر 
کشورها را به قیمت تضعیف ارتش آمریکا تقبل کرده ایم. ما از مرزهای دیگر کشورها به جای مرزهای آمریکا دفاع کرده ایم و هزاران 

هزار میلیارد دالر را در خارج از کشور صرف کرده ایم و این در شرایطی است که زیرساخت های آمریکا رو به ویرانی رفته است.
آیین  آمریکا  جمهوری  رئیس  ترامپ«  »دونالد 
نه  امروز  و گفت:  تاریخی خواند  را  تحلیف خود 
موعد انتقال قدرت از دولت به دولتی دیگر یا از 
حزبی به حزبی دیگر، که موعد انتقال قدرت از 

واشنگتن دی.سی به مردم است.
به گزارش ایرنا، ترامپ در سخنرانی خود در این 
آیین با انتقاد از دولت های پیشین آمریکا، تأکید 
کرد که در تصمیم گیری ها، کشور را در اولویت 

خواهد گذاشت.
آمریکا،  مرزهای  امنیت  تأمین  وعده  با  وی 
اشتغالزایی، رونق اقتصادی و کاهش جرایم، گفت 
کشورها  دیگر  در  سرمایه گذاری  زمان  دیگر  که 
به پایان رسیده و دولت جدید، در وهله نخست 
به تقویت زیرساخت های آمریکا خواهد پرداخت.

رئیس  اوباما  میشل  و  باراک  از  گرچه  ترامپ 
برای  آمریکا  پیشین  اول  بانوی  و  جمهوری 
در  اما  کرد،  تقدیر  قدرت  انتقال  روند  تسهیل 
در  آمریکا  اداره  وضع  به  تند  انتقادی  حال  عین 
مدیدی  مدت  گفت:  و  داشت  پیشین  دولت های 
نیستند؛  دولت سهیم  در سرمایه  مردم  که  است 
کم  شغل ها  اما  می رسند  رونق  به  سیاستمداران 
خود  از  دولت  می شوند؛  تعطیل  کارخانه ها  و 
نه؛  آمریکا  شهروندان  از  اما  کرده  محافظت 
است؛  نبوده  شما  موفقیت  دولتمردان  موفقیت 
زمانی  و  است  نبوده  شما  پیروزی  آنها  پیروزی 
که آنها در پایتخت جشن می گرفتند، خانواده های 
گرفتن  جشن  برای  دلیلی  کشورمان  ستیز  در 

نداشتند؛ همه این موارد از امروز تغییر می کند.
ترامپ گفت: امروز نه موعد انتقال قدرت از دولت 
که  دیگر،  حزبی  به  حزبی  از  یا  دیگر  دولتی  به 
موعد انتقال قدرت از واشنگتن دی.سی به مردم 

است.
وی ادامه داد: شما امروز شاهد جنبشی تاریخی 
خواهید بود، جنبشی که دنیا هرگز به خود ندیده 
است  جنبش  این  مرکز  در  مهمی  اصل  است. 

که می گوید یک دولت باید در وهله نخست به 
شهروندانش خدمت کند. آمریکا به مدارس عالی، 

محله های امن و شغل برای همه نیازمند است.
اما  واقعیت  داد:  ادامه  تحوالت  وعده  با  ترامپ 
اکنون چیز دیگری است. مادرها و کودک ها در 
برخی محله ها درگیر فقر هستند؛ کارخانه ها رها 
گرفته  را  بسیاری  جان  تبهکار  باندهای  و  شده 

است. این کشتارها همین جا به اتمام می رسد.
صنعت  که  است  دهه ها  برای  داد:  ادامه  وی 
دیگر کشورها را به قیمت از دست رفتن صنعت 
آمریکا تقویت کرده ایم. تأمین هزینه ارتش دیگر 
کشورها را به قیمت تضعیف ارتش آمریکا تقبل 
جای  به  کشورها  دیگر  مرزهای  از  ما  کرده ایم. 
هزار  هزاران  و  کرده ایم  دفاع  آمریکا  مرزهای 
میلیارد دالر را در خارج از کشور صرف کرده ایم 
و این در شرایطی است که زیرساخت های آمریکا 

رو به ویرانی رفته است.
رئیس جمهوری جدید آمریکا ادامه داد: ما اینجا 
جمع شده ایم که به همه دولت ها بگوییم؛ آمریکا 
از این به بعد با دیدگاه جدیدی اداره خواهد شد. 
مالیات،  تجارت،  اولویت  در  فقط کشور  امروز  از 
از  باید  ما  است.  بین المللی  امور  و  مهاجرت 
کشورهایی  ویرانی  برابر  در  آمریکا  مرزهای 
می سازند،  را  ما  محصوالت  که  کنیم  حفاظت 
شرکت های ما را می زدند و شغل های ما را تباه 

می کنند.
احیا  را  قدیمی  ائتالف های  ما  داد:  ادامه  ترامپ 
ما  می دهیم.  تشکیل  را  جدیدی  ائتالف های  و 
جهان متمدن را علیه تروریسم افراطی متحد و 

آن را از زمین محو می کنیم.
اینکه  وعده  با  آمریکا  جدید  جمهوری  رئیس 
صدای هیچ آمریکایی در دولت او نادیده گرفته 
زمان صحبت های  دیگر  داد:  ادامه  شد،  نخواهد 
بیهوده به اتمام رسیده؛ اکنون وقت عمل است... 

ما با هم عظمت آمریکا را احیا خواهیم کرد.

»نیروی نظامی خود را دوباره قدرتمند کنیم«
از  پس  ساعتی  آمریکا  سفید  کاخ  فردا:  رادیو 
ترامپ،  دونالد  جمهوری  ریاست  سوگند  مراسم 
دولت  می دهد،  نشان  که  کرد  منتشر  را  سندی 
دفاع  سامانه  »توسعه  به  مصمم  آمریکا  جدید 
موشکی  تهدیدهای  با  مقابله  برای  موشکی« 

ایران و کره شمالی است.
در سندی که در فاصله کوتاهی از ادای سوگند 
روی  بر  ترامپ،  دونالد  توسط  جمهوری  ریاست 
وعده های  بر  گرفته،  قرار  سفید  کاخ  وب سایت 
دولت آقای ترامپ در حوزه بازسازی توان نظامی 
آمریکا تأکید شده و از جمله آمده است که »ما 
بهترین سیستم دفاع موشکی را برای محافظت 
]از آمریکا[ در برابر حمالت موشکی دولت هایی 

چون ایران و کره شمالی توسعه خواهیم داد«.
سند یاد شده که زیر عنوان »نیروی نظامی خود 
را دوباره قدرتمند کنیم« منتشر شده، از نیروهای 
مسلح آمریکا به عنوان »بهترین نیروهای رزمنده 
دنیا« و »پاسداران آزادی آمریکایی« یاد شده، و 
تأکید شده که دولت ترامپ تالش خود را برای 
بازسازی نیروهای مسلح و همچنین اطمینان از 
خواهد  کار  به  کهنه سربازان  از  شایسته  مراقبت 

بست.
از  دیگری  موضوعات  بر  همچنین  سند  این  در 
تأکید شده  و  اشاره شده  جمله حمالت سایبری 
برای  را  الزم  اقدامات  باید  آمریکا  که  است 
محافظت از اسرار و سیستم های مرتبط با امنیت 

ملی خود به کار گیرد.
دولت  که  است  داده  وعده  همچنین  سند  این 
بازسازی  برای  را  جدید  بودجه  الیحه  ترامپ 

نیروی مسلح خود تسلیم کنگره خواهد کرد.
مجموعه  از  آمریکا،  دفاعی  توان  بازسازی  سند 
انجام  محض  به  سفید  کاخ  که  است  اسنادی 
مراسم سوگند آقای ترامپ منتشر کرده و حاوی 
رئوس برنامه های دولت او در حوزه های مختلف 

اشاره  اسناد  مجموعه  این  در  حال  این  با  است. 
مستقیمی دیگری به ایران نشده است.

انرژی  برنامه  »اولین  اسناد،  این  جمله  از  گرچه 
از جمله به عزم دولت  آمریکا« است که در آن 
ترامپ برای رهایی از »وابستگی به اوپک و هر 
کشور متخاصم با منافع آمریکا« تأکید شده است.

در همین سند وعده داده شده که دولت ترامپ، 
متعهد به »فن آوری زغال سنگی پاک« است و در 
صدد احیای صنعت زغال سنگ آمریکاست، که 

»برای مدتی طوالنی آسیب دیده است«.

»اولین برنامه سیاست خارجی آمریکا«
برنامه  »اولین  عنوان  زیر  که  دیگری  سند  در 
تعهد  بر  شده،  منتشر  آمریکا«  خارجی  سیاست 
کابینه ترامپ به اعمال سیاست خارجی متمرکز 

بر منافع و امنیت ملی آمریکا تأکید شده است.
این سند اولویت اصلی دولت ترامپ را »شکست 
و  اسالمی  تروریستی  گروه های  دیگر  و  داعش 
تشریح  سند  این  است.  شده  تأکید  افراطی« 
منابع  »قطع  مسیر  در  ترامپ  دولت  که  می کند 
تبادل  »گسترش  تروریستی«،  گروه های  مالی 
اطالعاتی«، »شرکت در جنگ سایبری با هدف 
]این  عضوگیری  و  تبلیغات  با  مقابله  و  اختالل 
گروه ها[« با شرکای بین المللی آمریکا همکاری 

خواهد کرد.
بهمن  اول  ژانویه،   ۲۰ جمعه  روز  ترامپ،  دونالد 
رئیس جمهور  پنجمین  و  چهل  عنوان  به  ماه، 

آمریکا ادای سوگند کرد.
پست های  برخی  برای  ترامپ  آقای  گزینه های 
سنای  در  گذشته  روزهای  در  کابینه  در  کلیدی 
در  آنها  تأیید  زمان  تا  و  داشتند،  حضور  آمریکا 
سنا، در برخی از نهادها از جمله وزارت خانه های 
عهده دار  اوباما  دولت  از  معاونان  خارجه،  و  دفاع 

سرپرستی خواهند بود.

ترامپ: عظمت را دوباره به آمریکا برمی گردانیم

جمهوری  ریاست  آغاز  و  تحلیف  مراسم  پایاِن 
جهان  در  جدیدی  نظم  و  جریان  ترامپ،  دونالد 
را نوید می دهد. غرب بیش از هرزمانی درگذشته 
ضعیف است و افزایش گرایشات ناسیونالیسم در 
اروپا را  آمریکا، هم اقتصاد آلمان و هم اتحادیه 

تهدید می کند.
پاسخ به این سؤال که چه کسی در اتحادیه اروپا 
است.  گمراه کننده  بسیار  می زند،  را  آخر  حرف 
عضو:  کشورهای  اروپا،  کمیسیون  اروپا،  شورای 
حتی افرادی که اتحادیه اروپا و پیچیدگی هایش 
کدام  نمی دانند  نیز  می شناسند  خوب  خیلی  را 
بروکسل  در  را  آخر  حرف  کشور  یا  هیئت  فرد، 
می زند. این سردرگمی جدید نیست. »هنری کی 
سینجر« وزیر امور خارجه سابق آمریکا دراین باره 
جمله معروفی دارد: »اگر بخواهم با اتحادیه اروپا 
تماس بگیریم، باید به چه شخصی زنگ بزنم؟«

امروز رئیس جمهور جدیدی وارد کاخ سفید شده 
تلفنی  تماس های  است:  و یک چیز کاماًل واضح 
سخت تر  گذشته  از  واشنگتن  و  بروکسل  میان 
در  ترامپ  دونالد  گذشته  هفته  شد.  خواهند 
و  آلمان  بیلد«  »تبلورید  با  مشترک  مصاحبه ای 
اروپا  اتحادیه  رئیس  »با  گفت:  لندن  »تایمز« 
زمانی  بود.«  خوبی  بسیار  مرد  کردم.  صحبت 
که از ترامپ پرسیده شد آیا »ژان- کلود یانکر« 
پاسخ  تماس گرفته،  او  با  اروپا  رئیس کمیسیون 
انتخابات  در  پیروزی  و  گرفت  تماس  »آره،  داد: 

را تبریک گفت.«
با  که  کسی  نبود.  یونکر  آقای  جنتلمن  این  اما، 
تاسک«  »دونالد  آقای  گرفت  تماس  ترامپ 
نخست وزیر  تاسک  بود.  اروپا  شورای  رئیس 
سابق لهستان است که با رئیس جمهور آمریکا به 
مدت ۱۰ دقیقه حرف زد، اما ظاهراً ترامپ نام و 

حرف هایش را به خاطر نداشت.
اتحاد  پایه ی  آمریکا  از شصت سال،  بیش  برای 
اروپا بود. اما اکنون، مردی وارد کاخ سفید شده 
که بر روی فروپاشی اتحادیه اروپا حساب می کند. 
او ترجیح می دهد با هر کشوری به صورت جداگانه 
مذاکره کند و عقیده دارد با این روش آمریکا به 

منافع بیشتری خواهد رسید.
به  مستغالت  و  ــالک  ام غــول  یک  اکنون 

نظر  به  و  تبدیل شده  جهان  مرد  قدرتمندترین 
بنگاه  به یک  را شبیه  آمریکا  می رسد می خواهد 
امالک عظیم اداره کند. ترامپ به دنبال معامالت 
پر سود است و افرادی که نتوانند در این رقابت 
ماند.  خواهند  جا  قافله  از  برسند،  او  پابه پای 
مفاهیمی چون حقوق بشر و حمایت از اقلیت ها 
تنها هدفش  ندارند.  او جایی  در حیطه ی فکری 
جهانی  تجارت  در  به خصوص  آمریکا  سودآوری 

است.
شرایط هرگز تا به این حد برای صدراعظم آلمان 
به زودی،  است.  نبوده  وخیم  مرکل«  »آنگال 
انگلستان  بدون  بود  مجبور خواهد  اروپا  اتحادیه 
این  بزرگ  اقتصاد  دومین  که  بگذراند  امورات 
اروپا  در  راست  جناح  پوپولیست های  بود.  بلوک 
در حال پیشروی و قدرت گرفتن هستند؛ و اکنون 
ایاالت متحده قرار گرفته  از آن ها در رأس  یکی 
است. مردی که هفته گذشته در مصاحبه ای گفت 
مرتکب  باری«  فاجعه  »اشتباه  آلمان  صدراعظم 

شده است.
بحبوحه ای  چنین  در  می تواند  مرکل  اروپای  آیا 
آیا مرکل می تواند در درگیری های  بیاورد؟  دوام 
مرتبط با قوانین تجارت، توافقات بین المللی، روند 
اقتصادی و قانونِی لیبرال با ترامپ مقابله کند و 

به دشمن شایسته ای برای او تبدیل شود؟
آنچه اندکی پیش غیرقابل تصور به نظر می رسید، 
اکنون یک نتیجه گیری زودهنگام است: دوره ی 
آن  در  که  دوره ای  است.  آغاز  حال  در  جدیدی 
بدون  سال  سالیاِن  که  واقعیت هایی  و  حقایق 
ارزشی  دیگر  می شد،  استناد  آن ها  به  تردید 
این دلیل است که  این تنها به  نخواهند داشت. 
نظم  به  آمریکا  رئیس جمهور  پنجمین  و  چهل 
جهانی که از سال ۱۹۴۵ برای برقراری آن تالش 

شده، عالقه ای ندارد.

تغییر مهم و تاریخی
برای ترامپ، دوستی و اتحاد معنایی ندارد. او به 
اخالقیات اهمیتی نمی دهد و نگران تقسیم بندی 
به  عقیده ای  او  نیست.  شر  و  خوب  به  جهان 

حمایت بدون چشم داشت از متحدان ندارد.
شد  باعث  که  است  شعارش  آمریکا«  »اول 

وعده ای  همان  این  شود.  پیروز  انتخابات  در 
به  بریتانیا  نخست وزیر  می«  »ترزا  که  است 
رأی دهندگان داد. ترزا می به مردم گفت: »اول 
و  راست  جناح  رئیس  پن«  لو  »مارین  بریتانیا«. 
در  نیز  فرانسه  در  ملی  جبهه  پوپولیستی  حزب 
شعار  همین  از  کشور  این  انتخاباتی  رقابت های 
که  دنیایی  در  فرانسه«.  »اول  می کند:  استفاده 
چه  ندارد،  وجود  مشترکی  هدف  و  ارزش  هیچ 
اتفاقی می افتد؟ دنیایی که در آن تمام کشور تنها 

به فکر منافع خود هستند؟
دونالد  عمیق  بی توجهی  خطرناک تر،  همه  از 
از  که  است  غربی  جوامع  ارزش های  به  ترامپ 
زمان جنگ جهانی دوم برای برقراری و گسترش 
ترامپ  ذهن  در  تاریخ  است.  شده  تالش  آن ها 
جایی ندارد، گویی هیچ نیازی به آن نیست. ناتو؟ 
جهانی؟  تجارت  سازمان  است«.  »منسوخ شده 

»یک فاجعه«.
برای  احترامی  آمریکا  جدید  رئیس جمهور 
به  دوم  آوار جنگ جهانی  زیر  از  که  اتحادهایی 
روسای  تمام  برخالف  نیست.  قائل  آمد،  دست 
جمهور پیشین، ترامپ حاضر است تمام آن ها را 

زیر سؤال برده و یا حتی به آن ها پایان دهد.
نتیجه این خواهد شد: اروپا در آستانه یک تغییر 
فروپاشی  یا  برلین  دیوار  سقوط  همانند  تاریخی 
تاریخدان  اپلبوم«  »آنه  بود.  خواهد  شرق  بلوک 
»نظم  گفت:  اشپیگل  با  مصاحبه  در  آمریکایی 
سرد  جنگ  از  پس  دوران  از  که  جهانی ای 

ایجادشده بود، اساسًا تغییر خواهد کرد.«
خطر  به  نشانه ی  اولین  روسیه  به  کریمه  الحاق 
افتادن نظم بیست وپنج ساله جهان بود. اما جهان 
فقط ایستاد و تماشا کرد. باراک اوباما چند تحریم 
به  را  همه چیز  سپس  و  کرد  وضع  روسیه  علیه 
اتحادیه اروپا سپرد. آمریکا حتی در دوران اوباما 
هم دیگر عالقه ای به مقابله با خودکامان خارج 

از مرزهای خود نداشت.

به ضرر اروپا، به نفع روسیه و چین
اوباما  که  فرآیندی  جدید  رئیس جمهور  احتمااًل 
از  ادامه می دهد: کناره گیری آمریکا  آغاز کرد را 
که  است  این  تفاوت  تنها  جهانی.  سیاست های 

به احتمال زیاد رئیس جمهور جدید این کناره گیری 
را با وضوح بیشتری انجام می دهد. ترامپ وعده 
داده مبارزه بی امانی با داعش خواهد داشت؛ اما 
به جز این یک مورد، او یک انزواطلب سرسخت 
جهانی  درگیری های  در  دارد  قصد  که  است 

مداخله ای نداشته باشد.
ترامپ  تروریسم،  با  مبارزه  در  می رسد  نظر  به 
کرده  تکیه  روسیه  با  نزدیکی  اتحاد  ایجاد  به 
دو  میاِن  ازهم پاشیده  و  ضعیف  اروپایی  است. 
رهبرانشان  که  آمریکا(  و  )روسیه  بزرگ  قدرت 
رابطه خوبی با هم دارند: این سناریو برای اروپا 
بزرگ ترین چالش سیاسی خارجی از زمان جنگ 
گذشته،  هفتادسال  در  بود.  خواهد  دوم  جهانی 
اروپا به حضور آمریکا در جوارش دلگرم بود. اما 

اکنون دیگر این دلگرمی وجود ندارد.
خالء قدرت ایجادشده در پِی کناره گیری آمریکا 
به نفع دو کشور خواهد بود: چین و روسیه. از بین 
مانند یک  پکن،  برای  قدیمِی جهان  روند  رفتن 
معجزه الهی است: آمریکا آخرین رقیب چین در 
مسیِر تبدیل شدن به یک ابرقدرت جهانی است. 
به قول شی جین پینگ، هرگز شرایط تا این حد 

برای تحقق »رویای چینی« مهیا نبوده است.
اقتصادی  سران  ساالنه  اجالس  در  جین  شی 
همکاری های  قوانین  که  گفت  جهان  مالی  و 
تسلط  از  پکن  شوند.  عوض  باید  بین المللی 
سازمان  مانند  جهانی  سازمان های  بر  غربی ها 
بانک  و  پول  بین المللی  صندوق  متحد،  ملل 
پکن  که  گفت  جین  شی  نیست.  راضی  جهانی 

آمادگی تقبل مسئولیت های بیشتری را دارد.

قدرت مشروعیت می آورد
در حال حاضر این جمله بعید به نظر می رسد. اما 
اشتراک  نقاط  از  سرشار  آینده  مسکو،  دیدگاه  از 
جدید با آمریکا است. ترامپ حتی قبل از مراسم 
داد:  روسیه  به  کوچکی  هدیه ای  نیز  تحلیف 
اصوِل  و  خواند  منسوخ  سازمانی  را  ناتو  ترامپ 
دفاع جمعی را زیر سؤال برد. پوتین باالخره در 
واشنگتن متحد پیدا کرد. پوتین هم مانند ترامپ، 

دنیایی عاری از اصول اخالقی غرب می خواهد.
                                  ادامه در صفحه ۱۱

ترامپ و نظم نوین جهانی
اشپیگل
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است.  ادبیات  و  کتاب  پرشور  طرفدار  اوباما 
می گوید کتاب ها به او در فهم بهتر جهان یاری 
دادند. اکنون به جای او مردی به کاخ سفید آمده 
که برای شعور و دانایی هیچ اهمیتی قائل نیست!

همه از عشق اوباما به رقص و موسیقی جاز آگاه 
هستند. او در حد یک کارشناس موسیقی سیاهان 
به  اوباما  از عالقه  اما کمتر کسی  را می شناسد. 
خوشحال  اکنون  می گوید  او  است.  آگاه  ادبیات 
خواهد  بیشتری  وقت  مطالعه  برای  که  است 

داشت.
اوباما با رسانه های جمعی کمتر مصاحبه می کرد 
زندگی شخصی خود سخن  از  نداشت  و دوست 
ریاست جمهوری  روزهای  آخرین  در  اما  بگوید. 
با روزنامه “نیویورک تایمز” مصاحبه ای خواندنی 
انجام داد که محور آن عشق او به ادبیات است.

اکنون به جای اوباما مردی به کاخ سفید راه پیدا 
کرده که از سخنانش پیداست هرگز در عمر خود 
کتابی جدی نخوانده است. ترامپ برای هوش و 
معرفت انسانی هیچ ارزشی قائل نیست و گمان 
تنها  او  برای  را خود می داند.  دارد که همه چیز 
“موفقیت” ارزش دارد که آن هم در پول و مقام 

خالصه می شود.

اهمیت کتاب در رشد شخصیت
باراک اوباما از کودکی عاشق کتاب بوده و همه 
دشوار  دوران  در  حتی  است.  خوانده  کتاب  جور 
ریاست جمهوری که وقت اندکی برای اشتغاالت 
شخصی داشت، همواره کتاب خریده، در ساعات 
فراغت کتاب خوانده و به دوستان و خانواده خود 
از  شماری  با  و  کرده  توصیه  را  خواندن  کتاب 

نویسندگان سرشناس دوستی داشته است.

کتاب  که  بگویم  »نمی توانم  می گوید:  اوباما 
خواندن از من رئیس جمهور بهتری ساخت. اما 
مطمئن هستم به من یاد داد که موقعیت انسانی 

خود را در این مقام حفظ کنم«.
مقام  که  لحظاتی  در  ویژه  به  اوباما  گفته  به 
پرمسئولیت ریاست جمهوری بر او فشار می آورد 
و خود را درمانده می دید، به ادبیات روی می آورد: 
لوتر  مارتین  لینکلن،  ابراهام  نوشته های  »به 
مراجعه  ماندال  نلسون  و  گاندی  مهاتما  کینگ، 
می کردم و از آنها الهام می گرفتم. در این حرفه و 
مقام آدم گاهی به شدت احساس تنهایی می کند. 
من گذشته را می کاویدم تا آدم هایی پیدا کنم که 
این موقعیت را درک کرده و به خوبی درباره آن 
سیاستمداری  هم  چرچیل  نمونه  برای  نوشته اند. 
مهم است و هم یک نویسنده خوب. من کارهای 

تئودور روزولت را هم با عالقه می خوانم.«
اوباما می گوید برای درک فرهنگ های دیگر و به 
ویژه شناختن انسان های رنگارنگ این کره خاکی 
نمونه  برای  است.  نیافته  ادبیات  از  بهتر  یاوری 
محنت  و  درد  با  را  او  جومپا الهیری  رمان های 
خانم  داستان های  بیشتر  کردند.  آشنا  مهاجران 

الهیری به فارسی ترجمه و منتشر شده است.
خودش،  دختران  به  جمله  از  جوانان،  به  اوباما 
توصیه می کند، برای فهم جهان و تالش در راه 

رسیدن به یک زندگی بهتر کتاب بخوانند.

کتاب هایی که اوباما دوست داشته است:
میلر؛  نورمن  نوشته  برهنه ها”  و  “مرده ها  رمان 
و  می گذرد  کره  جنگ  در  رمان  این  ماجراهای 
جنگ  نکوهش  در  درخشان  شاهکاری  کتاب 

است. این کتاب به فارسی ترجمه شده است.

صد سال تنهایی، شاهکار گابریل گارسیا مارکز را 
بیشتر ایرانیان کتاب خوان می شناسند.

لسینگ،  دوریس  نوشته  طالیی  یادداشت  دفتر 
برنده جایزه ادبی نوبل، نیز به فارسی ترجمه شده 
است. برای ایرانیان جالب است که خانم لسینگ 
که در سال ۲۰۱۳ درگذشت در کرمانشاه به دنیا 

آمده بود.
زن شمشیرباز، نوشته مکسین هنگ کینگستون 
منتشر  فارسی  زبان  به  پهلوان”  “زن  عنوان  به 

شده است.
راه آهن زیرزمینی، نوشته کالسون وایتهد، اثری 
درباره مبارزات بردگان سیاه در دستیابی به آزادی 

است.
اثری  ویلیام شکسپیر،  معروف  تراژدی  “مکبث” 
جوانب  تکان دهنده  و  مؤثر  شکلی  به  که  است 

شوم خودپرستی و قدرت طلبی را نشان می دهد.
اثر  این  “سرود سلیمان” نوشته تونی موریسون؛ 
خانم نویسنده ی برنده جایزه نوبل در ادبیات نیز 
به زبان فارسی منتشر شده است. تونی موریسون 
سال  در  او  دارد.  دوستی  او  خانواده  و  اوباما  با 
۲۰۱۲ طی مراسمی در کاخ سفید از دست اوباما 

جایزه آزادی را دریافت کرد.
مهم  رمان  این  نایپول،  نوشته  رودخانه”  “خم 
برنده جایزه ادبی سال ۲۰۰۱ نیز به زبان فارسی 

ترجمه و منتشر شده است.
این رمان  فیلیپ راث؛  اثر  امریکایی”  “پاستورال 
زبان  به  نیز  امریکا  زنده  نویسنده ی  نامدارترین 
“ماجراهای  است.  شده  منتشر  و  ترجمه  فارسی 
آوگی مارچ” نوشته سال بلو، رمان نویس نامداری 
که در سال ۱۹۷۶ برنده جایزه ادبی نوبل شد و 
برای کتاب دوستان ایرانی هم چهره ای آشناست.

توصیه باراک اوباما به جوانان: این کتاب ها را بخوانید!
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کنار  ایران  سینمای  کارگردان  عیاری  کیانوش 
گذاشته شدن فیلمش از بخش مسابقه جشنواره 
پیش بینی  قابل  و  طبیعی  کامال  را  فجر  فیلم 

دانسته است.
آنکه  دلیل  به  که  اوست  فیلم  تازه ترین  کاناپه 
بازیگران زن آن روسری بر سر ندارند و با کاله 
بخش  از  گرفته اند  قرار  دوربین  روبه روی  گیس 
مسابقه سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر 

کنار گذاشته شد.
سینما  خبری  سایت  با  گفت وگویی  در  عیاری 
سینما گفت: من از ابتدا می دانستم که این فیلم 
زیرا  شد،  نخواهد  انتخاب  جایزه  بخش  برای 
سر  به  روسری  فیلم  این  در  ما  خانم  بازیگران 

ندارند.
فیلمش  زن  بازیگر  شش  هر  که  است  گفته  او 
در  و  کرده اند  کوتاه  چهار  نمره  با  را  موهایشان 
و  با کاله گیس هستند  فیلم  تمام سکانس های 

پوشش خاصی ندارند.
آقای عیاری گفته است از این پس دیگر فیلمی 
خلوت  در  زنش  بازیگران  که  ساخت  نخواهد 
با  یا در حضور شخصیت های فیلم که  خودشان 

آنها محرم هستند روسری برسر داشته باشند.
موضوع پوشش سر شخصیت های زن در سینمای 
ایران در خلوت خود یا در حضور محارم، از زمان 
اجباری شدن حجاب پس از انقالب ایران یکی 
از دغدغه های اصلی کارگردانان و تهیه کنندگان 

ایرانی بوده است.
تعدادی از فیلم های ایرانی که در یکی دو سال 
هنوز حجاب  چون  شدند  ساخته  انقالب  از  پس 
از  پیش  فرمول های  همان  با  بود  نشده  اجباری 
انقالب فیلمبرداری شدند اما زمانی که فیلم  آماده 
اکران شده بود حجاب خط قرمز سینمای ایران 
مرگ  جمله  از  آثار  این   از  بسیاری  و  بود  شده 

یزدگرد برای همیشه توقیف شدند.
برای  که  ایرانی می گویند  کارگردانان  از  عده ای 
مخاطب اصال طبیعی و قابل باور نیست که زنی 
با روسری بخوابد یا در زمانی که فقط شوهر یا 

پدرش در خانه  است حجاب کامل داشته باشد.
این موضوع زمانی با داستان تضاد بیشتری پیدا 
می کند که داستان نه در جامعه روز ایران که در 
مقطعی تاریخی در پیش از انقالب یا در فضایی 

خارج از ایران اتفاق می افتد.

کاله به جای حجاب
جلوه  طبیعی  برای  تالش ها  نخستین  از  یکی 
یا  فیلم ها  در  زن  شخصیت های  پوشش  دادن 
سریال های تلویزیونی ایرانی هزار دستان ساخته 
علی حاتمی بود که ساخت آن زمانی آغاز شد که 

هنوز حجاب در ایران اجباری نبود.
مجموعه  این  از  عمده ای  بخش  حال  این  با 
 ۱۳۲۰ در  آن  داستان  که  تلویزیونی  تاریخی 
شد  فیلمبرداری   ۱۳۶۰ دهه  ابتدای  در  می گذرد 

که حجاب اجباری شده بود.
قرار  که  سریال  این  زن  اصلی  شخصیت های 
شوند  داده  نشان  بی حجاب  داستان  در  است 
شخصیت های  از  برخی  و  دارند  سر  بر  کالهی 
به  کاله  این  زیر  از  که  دارند  کاله گیس  فرعی 

مثابه حجاب معلوم است.
فیلم های  از  عمده ای  بخش  اینکه  به  توجه  با 
داستانشان  انقالب  از  پس  نخستین  سال های 
در دوره حکومت شاه می گذشت استفاده از کاله 

برای بازیگران زن به وفور دیده می شد.
نخستین  واقع  در  که  به جای  کاله   از  استفاده 
تمهید برای گریز حجاب معمول بود تا به امروز 
از  پیش  داستانشان  که  تاریخی  فیلم های  برای 

انقالب رخ می دهد اجرا می شود.
تمهید  این  از  استفاده  نمونه های  تازه ترین 
سریال شهرزاد و معمای شاهاست که در برخی 
کاله  از  کاله،  بر  عالوه  شهرزاد  قسمت های  از 

گیس زیر کاله هم استفاده شده است.
در سال های نخستین ورود تئاتر غربی به ایران 

مرد  بازیگران  را  تئاتر  در  زن  بازیگران  کمبود 
و  زنانه  آرایش  و  پوشش  با  و  می کردند  جبران 
تغییر صدایشان نقش  زنان را بازی می کردند. این 

بازیگران و نقش آنان  زن پوش نام گرفتند.
و  شرعی  محدودیت های  ایران  انقالب  از  پس 
عرفی که موانعی برای طبیعی جلوه دادن نقش 
بازیگران  از  استفاده  بود  آورده  وجود  به  زنان 
زن پوش در سینما و تئاتر بار دیگر مطرح شد و 

این بار با هدفی متفاوت.
سینمای  در  زن پوش  بازیگران  حضور  آنکه  با 
بوده  متداول  جهان  سینمای  و  انقالب  از  پیش 
در  زنان  نقش  در  مردان  بازی  دلیل  اما  است 
دیگری  متفاوت  دالیل  انقالب  از  پس  سینمای 
تماس  و  حجاب  آن ها  مهم ترین  که  داشته  نیز 

بدنی با مردان بوده است.
نخستین باری که در یک فیلم مهم ایرانی پس 
از انقالب مردی در نقش یکی از شخصیت های 
ساخته  دستفروش  فیلم  می کند  بازی  زن  اصلی 

محسن مخملباف در سال ۱۳۶۶بود.
زن  فیلم  این  اپیزود  سه  از  یکی  در  مخملباف 
سالخورده ای را بدون حجاب به تصویر می کشد 

که نقش او را محمود بصیری بازی می کند.
آقای مخملباف به بی بی سی فارسی می گوید که 
با توجه به دشواری نقش امکان نداشت از بازیگر 
زنی با آن سن و سال استفاده کند. اما می گوید 
این شخصیت  این اصرار داشته که حتما  به جز 
جز  چاره ای  بنابراین  شود  ظاهر  حجاب  بدون 
نقش  این  در  بازی  برای  مردی  بازیگر  انتخاب 

نداشته است.
مشهورترین شخصیت زن پوش سینمای ایران در 
فیلم آدم برفی ساخته داود میرباقری شکل گرفت 
که اکبر عبدی نیمی از فیلم را با لباس آرایش و 

صدای زنانه بازی می کند.
لحنی  و  غلیظ  آرایشی  با  شخصیت  این  حضور 
سالی  چند  که  بود  عاملی  مهمترین  عشوه آمیز 
این حال همین  با  برد  توقیف  به محاق  را  فیلم 
پروانه  صدور  از  پس  که  شد  عاملی  موضوع 
تاریخ  فیلم های  پرفروشترین  از  یکی  نمایش 

سینمای ایران شود.
زنان  نقش  نیز  دیگر  فیلم  چند  در  عبدی  اکبر 
رضا  ساخته  می آید  خوابم  از جمله  کرد  بازی  را 
عطاران و خواب زده ها ساخته فریدون جیرانی که 
در هر دو نقش زنی سالخورده را بازی می کند که 
بسیاری از محدودیت هایی که برای بازیگران زن 
الزم االجراست مانعی برای او محسوب نمی شود.

زن  بازیگران  برای  که  حجابی  نداشتن  جز  به 
اجباری است تماس بدنی با بازیگران مرد محرم 
این شخصیت ها هم عاملی بوده است که او برای 

چندمین بار نقش زنان را بازی کند.

سر تراشیده
شدن  دیده  شیعه  تقلید  مراجع  فتوای  اساس  بر 
موی زن توسط مرد نامحرم حرام است. با توجه 
سر  بر  تقلید  مراجع  همه  تقریبا  که  فتوا  این  به 
آن اتفاق نظر دارند در مواردی کارگردانان برای 
روسری  فیلم شان  زن  شخصیت  سر  بر  آنکه 
سرنکنند موی او را از ته تراشیده اند با آنکه این 
فیلم ها  واکنش های زیادی در محافل محافظه کار 

مذهبی برانگیختند اما نهایتا اکران شدند.
بود که  فیلم های مطرح  از نخستین  سرب یکی 
بازیگر زن آن با سری تراشیده به تصویر کشیده 
مسعود  فیلم  این  در  فرجامی  فریماه  می شود. 
کیمیایی نقش زنی را بازی می کند که مبتال به 

تیفوس است و باید موهایش را از ته بزند.
جالل معیریان در گفت وگویی می گوید با آنکه به 
کیمیایی پیشنهاد کرده که می تواند پوستی برای 
فریماه فرجامی بسازد که شبیه سر تراشیده باشد 
کیمیایی از او می خواهد سر او را روبروی دوربین 

بتراشد.
سال ها بعد حضور بازیگر زنی بدون حجاب و با 
منوچهر  ساخته  قرنطینه  فیلم  در  تراشیده  سری 
هادی جنجال برانگیز شد. شخصیت زن فیلم که 
سرطان دارد موهایش را پس از شیمی درمانی از 
دست می دهد و در بیشتر صحنه های فیلم بدون 

حجاب ظاهر می شود.
علی  ساخته  شیفتگی،  فیلم  مورد  در  اتفاق  این 
عصمتی نیز افتاد که شرط اکران فیلم را استفاده 
از کاله دیجیتال برای رویا تیموریان، بازیگر فیلم 
دوربین  مقابل  در  تراشیده  سر  با  که  گذاشتند 
فیلم  اپیزودهای  از  یکی  در  همچنین  بود.  رفته 
سوار  که  کسانی  از  یکی  کیارستمی  عباس  ده 
ماشین می شود زنی است که سر خود را تراشیده 
و می گوید از دست دادن موهایش برایش دشوار 
بوده و به تشویق شخصیت اصلی فیلم روسری 
می کند؛  نمایان  را  خود  سر  و  می دارد  بر  سر  از 
دالیل  از  ارشاد  وزارت  سوی  از  که   صحنه ای 

توقیف فیلم عنوان شده است.
مراجع  از  برخی  پاسخ  فیلم  این  نمایش  پی  در 
تقلید جمله آیت اهلل علی سیستانی و ناصر مکارم 
شیرازی به این استفتا که حکم بازیگر زنی بدون 

مو و بی حجاب در فیلمی حضور می یابند چیست 
این بود که همان حکم بی حجابی و نشان دادن 

مو را دارد.

کاله گیس
بیشتر مراجع تقلید شیعیان از جمله آیت اهلل علی 
خامنه ای و آیت اهلل سیستانی حکم کاله گیس را 

برای بازیگران زن نیز جایز نمی دانند.
با این حال مسئوالن وزارت ارشاد در دوره های 
با این موضوع داشته  مختلف برخوردی متفاوت 

ا ند.
طول  در  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  مسئوالن 
گیس  کاله  که  گفته اند  همواره  سال ها  این 
نمی تواند ترفندی برای دور زدن حجاب باشد اما 
تعداد فیلم هایی که از کاله گیس به جای حجاب 

یا بخشی از آن استفاده کرده اند کم نبوده اند.
در  که  می گوید  بی بی سی  به  مخملباف  محسن 
بازسازی  برای  سینما  آکتور  ناصرالدین شاه  فیلم 
نقش دختر لر کاله گیسی بر سر فاطمه معتمدآریا 
پروانه  گرفتن  برای  که  می گوید  اما  می گذارد 
نمایش مجبور بوده در صحنه ای نشان دهد که 
او زیر آن  از سر معتمدآریا می افتد و  کال ه گیس 

حجاب دارد.
فرج اهلل  ساخته  یوسف،  حضرت  سریال  در 
به  زن  شخصیت های  گیس  کاله  سلحشور 
گونه ای انتخاب شده که کامال مشخص شود که 
از  این حال همچنان استفاده  با  مصنوعی است. 
این کاله گیس بر اساس فتوای مراجع تقلید از 

جمله آیت اهلل خامنه ای اشکال دارد.
فیلم  ابتدای  در  چوبی  آب نبات   فیلم  در  اخیرا 
نوشته می شود که برای دو بازیگر زن این فیلم 
از کاله گیس استفاده شده است. این فیلم بدون 

مشکلی اکران شد.
ورود  برای  را  راه  کاله گیس  همین  حال  این  با 

فیلم کاناپه کیانوش عیاری بست.

تدوین و فیلمنامه
برای  که  کرده اند  تالش  کارگردانان  از  بسیاری 
پرهیز از نشان دادن حجاب در خانه یا برای مثال 
که  پسری  و  مادر  گرفتن  آغوش  در  یا  بوسیدن 
پس از سال ها یکدیگر را می بینند یا فیلم نامه را 
طوری تغییر دهند که نیازی به این صحنه نداشته 
باشند یا نما را طوری قطع کنند که این صحنه ها 

غیر طبیعی جلوه نکند.
در یکی از مشهورترین نماها از این دست رخشان 
نمایی  در  اردیبهشت  بانوی  فیلم  در  بنی اعتماد 
اتاق خوابش  وارد  فیلم که  بازیگر  مینو فرشچی 
می شود را نشان می شود و در حالی که مقنعه اش 

را برمی دارد نما قطع می شود.
زمان  در  می گفت  که  کیارستمی  عباس 
فیلمسازی اش در ایران آموخته بود چگونه از روی 
سانسور بپرد فیلم نامه اش را گونه ای می نوشت که 
مجبور نباشد زنی را تنها در خانه یا با همسرش 

نشان دهد که حجاب بر سر دارد.
او در گفت وگویی با بی بی سی فارسی گفته بود: 
نمی بینید که  را  از من شما زنی  فیلمی  در هیچ 
بر  روسری  فرزندش  و  شوهر  کنار  در  خانه  در 
سرش باشد. نه به خاطر اینکه من مخالف حجاب 
باشم. به هر حال، حجاب در کشور ما یک قانون 
رعایت  اعتقاد،  بی  یا  اعتقاد  با  و  است  اجتماعی 
آن الزامی است و من هیچ مخالفتی با آن ندارم.

رعایت  برای  را  نیز طعم سانسور  او  این حال  با 
نکردن حجاب در فیلم هایش چشید.

فیلم  از  اپیزود  چهار  در  که  شد  گفته  او  به 
دهمواردی از جمله بی حجابی وجود دارد که در 
فیلم  نمایش عمومی  پروانه  آن ها  صورت حذف 
صادر می شد. اما این تعدیل که در حد چهار، پنج 
دقیقه بود با واکنش کیارستمی روبرو شد. او در 
مورد تغییری که قرار بود بر فیلمش اعمال شود 
فیلم  این  شده،  عنوان  تغییرات  اعمال  با  گفت: 

شش می شود و دیگر ده نخواهد بود.

حجاب در سینمای ایران 
و ترفندهای کارگردانان برای گریز از آن

پوریا ماهرویان

انجمن منتقدان سینمای ایران با انتشار بیانیه ای 
اعضای  از  یکی  انتخاب  نحوه  به  اعتراض  در 
هیئت داوران جشنواره فیلم فجر برای برگزاری 
جشنواره  فیلم های  بررسی  و  نقد  نشست های 

همکاری نخواهد کرد.
این  دبیر  اینکه  به  توجه  با  بیانیه  این  اساس  بر 
دوره از جشنواره هیچکدام از اعضای پیشنهادی 

بخش  داوران  هیئت  برای  را  منتقدان  انجمن 
مسابقه سینمای ایران انتخاب نکرده، این انجمن 
غیراخالقی  تصمیم  این  به  اعتراض  عنوان  به 
دبیر جشنواره، از برگزاری جلسات نقد و بررسی 

انصراف می دهد.
ایران  سینمایی  نویسندگان  و  منتقدان  انجمن 
صلح  طهماسب  نورایی،  جهانبخش  که  نوشته 
و  نژاد  جعفری  شهرام  صافاریان،  روبرت  جو، 
شده اند،  معرفی  جشنواره  دبیر  به  دانش  مهرزاد 
اما هیچ کدام از این افراد انتخاب نشده اند و اکبر 
نبوی، منتقد دیگری برای داوری فیلم های بخش 

مسابقه انتخاب شده است.
نبوی  اکبر  آقای  انتخاب  در  آمده  بیانیه  این  در 
نیز  دارد  جداگانه  ارادت  ایشان  به  شورا  این  که 
شیطنتی صورت گرفته، تاراه برای بستن دهان ما 
باز باشد. روز گذشته با حکم محمد حیدری، دبیر 

محمدرضا  فجر،  فیلم  جشنواره  پنجمین  و  سی 
)کارگردان(،  اسدی  شهرام  )کارگردان(،  هنرمند 
محمدرضا  )تهیه کننده(،  دادگو  محمدمهدی 
تخت کشیان )تهیه کننده(، رویا نونهالی )بازیگر(، 
ایرج رامین فر )طراح صحنه و لباس( و اکبر نبوی 
داوران  هیئت  اعضای  عنوان  به  فیلم(  )منتقد 
ایران(  سینمای  )مسابقه  سیمرغ  سودای  بخش 
سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر انتخاب شدند.

امسال ۳۳ فیلم ایرانی در بخش سودای سیمرغ 
رقابت  است  فجر  جشنواره  بخش  مهم ترین  که 

می کنند.
مراسم  و  می شود  آغاز  ۱۲بهمن  جشنواره  این 
برگزار  بهمن   ۲۲ روز  جوایز  اهدای  و  اختتامیه 
فیلم  گذشته  سال  غبار  در  ایستاده  شد.  خواهد 
فیلم،  بهترین  بلورین  سیمرغ  غبار،  در  ایستاده 

مهمترین جایزه جشنواره را گرفت.

انجمن منتقدان ایران از حضور در برنامه 
نقد جشنواره فیلم فجر انصراف داد



پیک پارسیان

THE PERSIAN HERALD 992 - 26/01/17             

THE PERSIAN HERALD             7

تغذیه و سالمت

طعم بهتر - کیفیت برتر
تفاوت را با یکبار امتحان ببینید

  info@lunexco.com.au
Tel:0434 060 337

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, NSW 

آبغوره تقویت کننده کبد است و قرقره کردن آن 
نیز برای برطرف کردن ورم گلو  مفید است.  این 
انگور  نارس  میوه  غوره  افزود:  تغذیه  متخصص 
است که طعم ترشی دارد و برای درست کردن 
سرکه  استفاده می شود و از نظر طب قدیم ایران 
تخمیر  از  حاصل  سرکه  است.  قابض  و  سرد 
پوستی  خارش های  انگوردر  تسکین  دانه های 
برای  اضافه کرد: غوره  و جلدی موثر است. وی 
افراد مبتال به چربی خون بسیار مفید است. ضد 
با  ساالد مصرف  اگر  و  بدن است  عفونی کننده 

شود، برای الغری سودمند است.
دلیل  به  کرد  مصرف  نباید  تنهایی  به  را  غوره 
اینکه روی معده  اثر منفی می گذارد. زنان باردار 
کنند.این  خودداری  باید  زیاد  غوره  مصرف  از 
متخصص افزود: آبغوره تقویت کننده کبد است 
قرقره  گلو،  ورم  کردن  برطرف  برای  همچنین 
در  آن  بر  بود. عالوه  مفید  خواهد  آبغوره  کردن 
برای  و  لثه ها  نرمی  و  دهان  مخاط  ورم  درمان 
غوره  گفت:  است. وی  مفید  مفرط  چاقی  درمان 
اسید  مالیک،  اسید  مانند  آلی  اسیدهای  دارای 
فرمیک، اسید سوکسینیک، اسید  اگزالیک، اسید 

گلوکولیک و قند است. 

 آب غوره:
شود.  می  گفته  نرسیده  و  کال  انگور  به  غوره 
آب  از  ایران  دارد.در  زیادی  ث  ویتامین  غوره 
نرم  برای  کنند.آب غوره  استفاده می  زیاد  غوره 
کردن لثه ها،جلوگیـــری از چاقی، از بین بردن 
درد روماتیسم و ضد عفونی کردن روده ها مفید 
را  آن  است.اگر هوس خوردن آب غوره کردید، 
همراه با ساالد بخورید.خوردن آب غوره ی خالی 
ممکن است به معده آسیب برساند.راستی شنیده 
حلوا  غوره  ز  کنی  صبر  گر  گویند:  می  که  اید 
سازی؟ منظور همین غوره است.یعنی این غوره، 
به انگور و شیره تبدیل می شود که می توان با 
آن حلوا پخت. غوره انگور فخری و عسکری از 

سایر غوره ها بهتر و مرغوب تر هستند
هرگز غوره را با معده خالی نخورید ، چون روی 
های  خانم  همچنین  گذارد.  می  سوء  اثر  معده 
بارداراز خوردن زیاد غوره خودداری کنند ،  چون 
ادرارآور است و ممکن است موجب سقط  غوره 

جنین شود .

خواص درمانی آب غوره:
 ۱- غوره از نظر طب قدیم ایران سرد و قابض 

است.
ها  لثه  نرمی  و  دهان  ورم مخاط  درمان  در   -۲

موثر است.
۳- مفرط مفید است آب غوره برای درمان چاقی

می  جلو  را  دختران  بلوغ  غوره  آب  خوردن   -۴
اندازد و قاعده را باز می کند

۵- آب غوره چون دارای تارتارات پتاسیم است، 
برای درمان سیاتیک و رماتیسم حاد بسیار مفید 

است

۶- حرارت و صفرای بدن را دفع می کند و روده 
ها را ضد عفونی می کند .

۷- آبغوره تقویت کننده است.
۸- برای برطرف کردن ورم گلو، آب غوره قرقره 

کنید .
۹- برای دفع کرم روده و تقویت معده باید مدت 
با زیره سیاه مصرف  آبغوره همراه  پنج روز آش 
کنید. البته در این مدت باید از خوردن غذاهای 

سنگین اجتناب نمائید .

۱۰- آب غوره درمان کننده پا درد و کمردرد می 
آش  روز  ده  مدت  میتوان  معالجه  برای   . باشد 

آبغوره مصرف نمود .
و  رماتیسم  معالجه  برای  نیز  غوره  ترشی   -۱۱

سیاتیک مفید است .

آب غوره گیری:
غوره ها را پاک کرده، دم آن ها را می گیریم و 
می شوییم. سپس آنها را درون آبمیوه گیری می 
دیگر  روش  در  گیریم.  می  را  آنها  آب  و  ریزیم 
ریخته  کن  مخلوط  درون  را  ها  غوره  توان  می 
دارای  که  را  شده  له  های  غوره  آن  از  پس  و 
یا  و  تنظیف  پوست و هسته هستند، درون یک 
برای  به طور کامل صاف کرد.  و  ریخته  صافی 
استفاده  مورد  نوع غوره ی   ، تهیه ی آب غوره 
زیاد مهم نیست، ولی اگر از نوع عسگری استفاده 
شود، بهتر است. توجه به این نکته الزم است که 
از برخی دیگر  انواع غوره ها ترش تر  از  بعضی 
هستند. در صورتی که میزان ترشی آب غوره ی 
می   ، نباشد  دلخواه  اندازه ی  به  آمده  دست  به 
توان آن را به مدت چند دقیقه جوشانید تا کمی 
غلیظ تر و ترش تر شود. در ضمن با این عمل 

مدت نگهداری آبغوره هم بیشتر خواهد شد.

آب غوره را در بطری مورد نظر می ریزیم و درب 
آن را به طور کامل می بندیم تا هوا به داخل آن 
برای  را  آن  بخواهیم  نکند. در صورتی که  نفوذ 
مدت طوالنی نگهداری کنیم ، از ترکیب آب و 
خمیر  با  را  درب  دور  و  کنید  تهیه  خمیری  آرد، 
نوار چسب  با  توانیم  پوشانیم. همچنین می  می 
های بسیار محکم درب بطری را به طور کامل 

پلمپ کنیم.

گرد غوره:
برای تهیه گرد غوره، غوره ها را پاک کرده، دم 
آن ها را می گیریم و می شوییم. بعد روی پارچه 
آفتاب گیر  تمیز پهن می کنیم و در محلی  ای 
قرار می دهیم تا خشک شوند . سپس آن ها را 
آسیاب می کنیم تا به طور کامل نرم گرد غوره 
ی آماده شده را درون یک ظرف درب دار ریخته 
برای  کنیم.  می  نگهداری  خشک  محلی  در  و 
افزایش زمان ماندگاری به آن نمک اضافه می 

کنند..

نکته ی بسیار مهم در مورد گرد غوره این است 
از غوره ی عسگری  باید  آن  تهیه ی  برای  که 

استفاده کرد.

رب غوره:
غوره را شسته و روی آن نمک می ریزیم ) به 
اندازه ی دلخواه ( و روی حرارت مالیم قرار می 
تا  گذاریم  می  را  درب ظرف  آن  از  پس  دهیم. 
غوره ها به طور کامل بپزند و نرم شوند. سپس 
آن ها را از صافی رد می کنیم. در صورتی که 
تا  جوشانیم  می  را  آن  دیگر  کمی   ، بود  رقیق 
سپس  شود.  گوجه  رب  اندازه ی  به  آن  غلظت 
در یک ظرف در بسته در یخچال نگهداری می 

نکته ی مهم آن است که در مرحله ای  کنیم. 
باید  شود،  تر  غلیظ  کمی  رب  خواهیم،  می  که 
شعله ی زیر آن بسیار مالیم باشد، چون در این 
مرحله رب غوره سریع می سوزد. به عبارتی دیگر 
برای تهیه ی یک رب خوب باید زمانی طوالنی 

صرف کرد.
لعابی تهیه کنید،  در ضمن اگر رب را در ظرف 
رنگ و کیفیت بهتری خواهد داشت. در صورتی 
باید دقت  کنید،  استفاده می  فلزی  از ظرف  که 
کنید که کوچک ترین خراش یا زدگی در ظرف 
وجود نداشته باشد، چون در حین تهیه ی رب، از 
فلز ظرف کنده شده و وارد رب می شود که برای 

سالمتی بسیار مضر است.

ترشی غوره:  
برای تهیه ی ترشی غوره که نام دیگر آن “غوره 
محلولی  درون  را  غوره  است  بهتر  است،  غوره” 
به  عمل  این  دهیم.  قرار  نمک  و  کبود  کات  از 
تثبیت رنگ سبز آن کمک می کند؛ در غیر این 
صورت بعد از مدتی رنگ غوره ها تغییر پیدا می 
کند. روش کار به این ترتیب است که یک دوم 
قاشق چای خوری کات کبود و ۳ قاشق نمک را 
درون حدود یک لیتر آب، به طور کامل حل می 
کنیم و غوره ها را به مدت ۲۴ ساعت درون این 
محلول قرار می دهیم. سپس آن ها را درون یک 
صافی ریخته و چندین بار با آب سرد می شوییم. 
غوره ها را روی پارچه ای پهن می کنیم تا آب 
اضافی آن گرفته شود. درون ظرف مورد نظر که 
باید دهانه ی آن کوچک باشد، غوره ها را ریخته 
و یک لیتر آب غوره و ۳-۲ قاشق نمک را با هم 
مخلوط می کنیم و روی غوره ها می ریزیم تا 
به طور کامل روی آن را بپوشاند. برای ماندگاری 
بیشتر، مقداری هم سیر چرخ می کنیم و به اندازه 
ی ۲-۱ سانتیمتر یا یک بند انگشت روی غوره 
ها ریخته و درب ظرف را به طور کامل می بندیم 

و در جای خنک نگهداری می کنیم.

طرز تهیه آب غوره خانگی:
 ۱- غوره را بایستی دانه دانه کرد و چند بار چنگ 

زده آبکشی کنیم .
آبگیری می  از مراکز  به یکی  را  ۲- غوره تمیز 

بریم .
با پارچه تمیز صاف می   ۳- آب غوره فعلی را 

کنیم .
۴-  آب موجود را در ظرف مناسب می جوشانیم .

۵- در طول جوشیدن آب غوره با کفگیر زایدات 
را می گیریم .

آبغوره شفافی داشته باشیم  ۶- اگر می خواهیم 
اجاق  روی  از  شد  نصف  آب  اینکه  بعد  بایستی 
برداشته بگذاریم سرد شود . بعد آنکه امالح آن 
ته    نشین شد آب صاف را جدا کرده جوشانده تا 
به یک ششم آب اصلی برسد . البته امالح را هم 

می توانیم مجددا صاف کنیم .

خواص غوره و آبغوره

تا تاریخ 10 فوریه 2017
با خرید یک سرو غذا 

از منوی صبحانه، ناهار و شام این رستوران 
یک سرو دیگر را مجانی دریافت کنید.

Try Our Exquisite Persian Cuisine

Valid till 22 Jan 2017
Valid for

Breakfast
Lunch & Dinner

Menus

به  را  خاکشیر  و  بارهنگ  دمنوش  که  افرادی 
رژیم غذایی خود مصرف می  در  منظم  صورت 

کنند، هرگز دچار اضافه وزن نمی شوند.
بیان  سنتی  طب  متخصص  مینایی  محمدباقر 
به  نسبت  بدنی  هر  یا  بدن  از  عضوی  هر  کرد: 
دمنوش ها عکس العمل متفاوتی نشان می دهد، 
برای  را  واحد  دمنوش  یک  توان  نمی  بنابراین 

همه افراد تجویز کرد.
توانند  می  که  هایی  دمنوش  خصوص  در  وی 

از تجمع چربی و  و  واقع شوند  برای بدن مفید 
بروز اضافه وزن در افراد جلوگیری کنند، اظهار 
برای  دارو  بهترین  بارهنگ  دمنوش  داشت: 
سبب  که  شود  می  محسوب  گوارش  دستگاه 

رسوب زدایی از لوله گوارش می شود.
افراد  اینکه  بیان  با  سنتی  طب  متخصص  این 
ای  هفته  توانند  می  چاقی  و  وزن  اضافه  دچار 
استفاده  بارهنگ  دمنوش  از  مرتبه  چهار  تا  سه 
کنند، عنوان کرد: میزان استفاده از این دمنوش 

در اشخاص الغر به یک تا ۲ بار در هفته کاهش 
پیدا می کند.

گیاهانی  از  دیگر  یکی  نیز  خاکشیر  گفت:  وی 
است که در برقراری تعادل ماده غذایی و جذب 
آن نقش موثری ایفا می کند، بنابراین در صورتی 
که افراد دمنوش بارهنگ و خاکشیر را به صورت 
هرگز  کنند  مصرف  خود  غذایی  رژیم  در  منظم 

دچار اضافه وزن نمی شوند.

سیاه  چای  دمنوش  نوشیدن  کرد:  تاکید  مینایی 
همراه با لیمو عمانی سیاه نیز سبب تعادل وزن 
تقویت  و  اعصاب مرکزی  بدن، تسکین سیستم 

کبد و قلب می شود.
وی تصریح کرد: نوشیدن دمنوش به لیمو همراه 
با بادرنجبویه و عناب نیز با برقراری تعادل بین 
تاثیر  کبد(  و  مغز  قلب،  بدن)  رئیسه  عضو  سه 
چشمگیری در تعادل وزن بدن ایفا می کند که 
برای تهیه این دمنوش به ازای هر یک نفر باید 
سه قاشق غذا خوری به لیمو را با نصف قاشق 
غذاخوری بادرنجبویه به همراه پنج تا هفت عدد 
عناب را در قوری محتوی ۲ لیوان آب دم کنند و 
پس از تبخیر شدن نصف این محلول آن را صاف 

کنند و سپس بنوشند.
این متخصص طب سنتی با بیان اینکه نوشیدن 
رسوب  سبب  نیز  سیب(  چای  سیب)  دمنوش 
افزود:  شود،  می  بدن  عروقی  مجاری  زدایی 
از  نیز  گالبی(  چای  گالبی)  دمنوش  مصرف 
جذب  از  حاصل  چرب  اسیدهای  جذب  افزایش 
اول جلوگیری می کند و تنها به اسید های چرب 
مفید اجازه جذب می دهد که استفاده از دمنوش 
سیب و گالبی در مبتالیان به کبد چرب توصیه 

می شود.
وی اظهار داشت: مصرف دمنوش نعناع وحشی 
لوله گوارش می شود،  التهابات  بهبود  نیز سبب 
گوارشی)کولیت،  به مشکالت  مبتالیان  بنابراین 
التهاب معده و زخم معده( باید ۳۰ دقیقه پیش از 

غذا این دم کرده را بنوشند.
شیرازی  بابونه  گل  مصرف  به  اشاره  با  مینایی 
به خصوص در افراد میانسال و سالمند مبتال به 
التهاب  و  دمنوش ضددرد  این  بیان کرد:  دیابت 
استخوان است و روند تسریع طبع و مزاج انسان 

به سمت سردی را کاهش می دهد.

از بین بردن چربی های بدن با دمنوش
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خود را در آینه چگونه می بینید!

کودکان برای جذب اطالعات جدید مانند اسفنج 
هستند. پس چرا شکل دادن اولین خاطره  ما این 

همه طول می کشد؟
ناهار با شخصی که چند سال  شما برای صرف 
همراه  به  هستید.  بیرون  می شناسید  را  او  است 
را  تولدها  کرده اید،  برگزار  مهمانی  چندین  هم 
به  و  کرده اید  دیدن  پارک ها  از  گرفته اید،  جشن 
دلیل عشق مشترک به بستنی به هم نزدیک تر 
شده اید. شما حتی در تعطیالت با هم بوده اید. اما 
مسأله این است: نمی توانید هیچ چیزی از آن را 

به خاطر بیاورید.
از مهم ترین لحظه  زندگی روز تولد شما تا اولین 
مهد  تا  درست  غذا،  اولین  کلمات،  اولین  گام ها، 
از  را  چیزی  هیچ  نمی توانیم  ما  بیشتر  کودک، 
بیاوریم. حتی  یاد  به  زندگی مان  اولین سال های 
پس از اولین خاطره  ارزش مند ما، به یاد آوردن ها 
کم است و فاصله  بین شان زیاد است تا زمانی که 
تمام و کمال وارد کودکی شده ایم. چطور ممکن 

است؟
این حفره  در خاطرات ثبت شده  زندگی ما برای 
برای  سال  ده ها  و  است  کننده  ناامید  والدین 
زبان شناسان  و  عصب پژوهان  روان شناسان، 
گیج کننده بوده است. این مسأله برای زیگموند 
بود  حاشیه ای  وسواسی  روان درمانی،  پدر  فروید، 
از ۱۰۰ سال  را بیش  و اصطالح نسیان نوزادی 

پیش برای آن ابداع کرد.
پرسش های  ذهنی  خالی  فضای  این  در  کاوش 
آیا اولین خاطرات شما  جذابی را مطرح می کند. 
شده اند؟  اختراع  فقط  یا  افتاده اند  اتفاق  واقعا 
برای  کلمات  بــدون  را  وقایع  می توانیم  آیا 
توصیف شان به خاطر بیاوریم؟ و آیا ممکن است 
روزی خاطرات از دست رفته خود را به یاد آورید؟

بخشی از این معما به این خاطر است که نوزادان 
هر  هستند،  اسفنج  مانند  جدید  اطالعات  برای 
ثانیه ۷۰۰ اتصال عصبی جدید تشکیل می دهند 
و مهارت های زبان آموزی را چنان به خوبی به کار 
سخنگویان  فاضل ترین  رخ  از  رنگ  که  می برند 
نشان  تحقیقات  آخرین  می پراند.  زبان  چند  به 
می دهد که آن ها حتی پیش از خروج از رحم آغاز 

به پرورش ذهن شان می کنند.
هیچ  اگر  هم  بزرگساالن  برای  حتی  اطالعات 
تالشی برای حفظ  شان نباشد در طول زمان از 
بین می روند. بنابراین یک توضیح این است که 
نسیان نوزادی فقط نتیجه  روند طبیعی فراموش 
کردن چیزهایی است که ما در طول زندگی مان 

تجربه می کنیم.
یکی از پاسخ ها را از کارهای هرمان ابینگهاوس، 
او  می گیریم.  نوزدهمی  قرن  آلمانی  روان شناس 
روی  به  را  پیش رو  آزمایش های  از  مجموعه ای 
انسان  حافظه   محدودیت های  تا  داد  انجام  خود 
ذهنش  اینکه  از  اطمینان  برای  کند.  امتحان  را 
او هجاهای  لوح کامال خالی است  ابتدا یک  در 
بی معنی را اختراع کرد کلمات ساختگی با حروف 
کردن  حفظ  به  و  اسلنز  یا  کگ  مانند  تصادفی، 

هزاران نمونه از آن ها پرداخت.
منحنی فراموشی او کاهش سریع بهت آور توانایی 
ما را برای به یاد آوردن چیزهایی که یاد گرفته ایم 
به نمودار می کشد: مغزهای به حال خود رها شده  
ما نیمی از اطالعات جدید را در ظرف یک ساعت 
 ۳-۲ حدود  ما  ام   ۳۰ روز  تا  ریزند.  می  بیرون 

کرد  کشف  ابینگهاوس  داشته ایم.  نگه  را  درصد 
که شیوه  فراموش کردن ما کامال قابل پیش بینی 
است. برای فهم این که آیا خاطرات نوزادان هیچ 
دهیم  انجام  باید  که  کاری  تنها  دارد،  تفاوتی 
دانشمندان  که  وقتی  است.  نمودارها  مقایسه ی 
دادند  انجام   ۱۹۸۰ دهه   در  را  محاسبات  این 
کشف کردند که ما بسیار کم تر از آن چه که توقع 
به  را  یا ۷ سالگی  تولد و ۶  بین  داریم خاطرات 
یاد می آوریم. به وضوح چیز بسیار متفاوتی اتفاق 

می افتاد.
گروهی از مردم می توانند وقایع مربوط به زمانی 
را که تنها دو سال داشته اند به یاد بیاورند، ولی 
از هیچ چیزی  بقیه ممکن است هیچ خاطره ای 
نداشته  بودند،  یا هشت ساله  زمانی که هفت  تا 

باشند.
از  زودتر  بعضی  برای  پرده  که  است  شگفت آور 
می توانند  مردم  از  گروهی  می رود.  باال  دیگران 
داشتند  دو سال  تنها  زمانی که  به  مربوط  وقایع 
هیچ  است  ممکن  بقیه  ولی  بیاورند،  یاد  به  را 
یا  هفت  که  زمانی  تا  چیزی  هیچ  از  خاطره ای 
هشت ساله بودند، نداشته باشند. به طور میانگین 
از حدود ۳ سال و نیمگی صحنه ها تکه تکه ظاهر 
می شوند. شگفت آورتر این که تفاوت در فراموشی 
بین کشورهای مختلف هم مشاهده شده است و 
میانگین آغاز اولین خاطرات ما ممکن است تا دو 

سال اختالف داشته باشند.
آیا این می تواند سرنخ هایی برای توضیح فاصله  

خالی قبلی عرضه کند؟ 
وانگ  کی  پرسش  ایــن  پاسخ  یافتن  ــرای  ب
از  خاطره  صدها  ُکرنل  دانشگاه  روان شناس 
کرد.  جمع آوری  آمریکایی  و  چینی  دانشجویان 
می توانست  ملیتی  کلیشه های  که  همان طور 
پیش بینی کند، داستان های آمریکایی طوالنی تر، 
از سویی  بودند.  خودمحورانه  آشکارا  و  مفصل تر 
دیگر داستان های چینی خالصه و واقعی تر بودند 
و به طور میانگین شش ماه دیرتر هم شروع شده 

بودند.
این الگویی است که مطالعات متعدد دیگری آن 
را تأیید کرده است. به نظر می رسد آن هایی که 
خاطراتی با جزییات بیشتر و متمرکز بر خود دارند، 
آن ها را آسان تر به یاد می آورند. گمان می رود که 
کمی نفع شخصی می تواند مفید باشد، از این رو 
که ایجاد چشم انداز مخصوص خودتان به وقایع 
از  روان شناس  یک  فیوش،  رابین  می دهد.  معنا 
فکر  بین  تفاوت  این  می گوید:  اموری،  دانشگاه 
ببر  باغ وحش چند  است که »در  این  به  کردن 
وجود داشت« و »من در باغ وحش چند ببر دیدم 
خوش  خیلی  من  به  بودند،  ترسناک  هرچند  و 

گذشت«.
وقتی که وانگ همان آزمایش را دوباره تکرار کرد 
از مادران این بچه ها سؤال پرسید،  از  بار  این  و 
به عبارت دیگر، شمایی  یافت.  را  الگو  او همان 
که خاطرات مبهم دارید: پدر و مادرتان را مقصر 

بدانید.
کوه های  در  کوه پیمایی  از  وانگ  خاطره   اولین 
همراه  به  چین  چونگکینگ  در  خانه  شان  اطراف 
بود.  ساله   ۶ تقریبا  او  است.  خواهرش  و  مادر 
از آن که به آمریکا  تا پیش  این است که  مسأله 
نقل مکان کند، هیچ وقت این سؤال از او پرسیده 
شرقی  فرهنگ های  »در  می گوید:  او  بود.  نشده 

خاطرات کودکی مهم نیستند. مردم می گویند چه 
اهمیتی برای تو دارد؟«

می گوید  شما  به  جامعه  »اگر  می گوید:  وانگ 
شما  هستند،  مهم  شما  برای  خاطرات  آن  که 
آن ها را نگه می دارید«. سابقه اولین خاطرات به 
مائوری های نیوزیلندی تعلق دارد که فرهنگ شان 
آن ها  از  بسیاری  دارد.  گذشته  بر  بسیاری  تأکید 
می توانند وقایعی را به یاد بیاورند که وقتی فقط 

دو سال و نیمه بودند، اتفاق افتاده.
دربــاره   ما  که  شیوه ای  می تواند  ما  فرهنگ 
کند،  تعیین  هم  را  می زنیم  حرف  خاطرات مان 
که  می کنند  استدالل  روان شناسان  از  برخی  و 
قدرت  بر  ما  که  می شوند  ایجاد  زمانی  خاطرات 

تکلم تسلط پیدا کرده ایم. 
فیووش می گوید: »زبان کمک می کند تا ساختار 
یا سازمان یا به عبارتی، یک روایت، برای خاطرات  
ایجاد یک داستان، آن تجربه  با  ما فراهم شود. 
سازمان یافته تر و در نتیجه برای به یاد آوردن در 
طول زمان آسان تر می شود«. با این حال بعضی 
از روان شناسان شک و تردید دارند که این نقش 
زیادی داشته باشد. برای نمونه هیچ تفاوت سنی 
که  کودکانی  بین  خاطرات  اولین  گزارش  برای 
ناشنوا به دنیا می آیند و بدون زبان اشاره بزرگ 

می شوند با دیگر کودکان وجود ندارد.
این ما را به این نظریه می رساند که نمی توانیم 
بیاوریم  خاطر  به  را  زندگی مان  سال های  اولین 
چون مغز  ما تجهیزات الزم را پیدا نکرده بودند. 
این توضیح با داستان مشهورترین مرد در تاریخ 
نام  به  بیماری  به  معروف  عصب شناسی،  علم 
عمل  یک  این که  از  پس  می شود.  اثبات  م.،  ه. 
نافرجام برای درمان صرع ه. م. به هیپوکمپوس 
هیچ  نمی توانست  او  زد،  آسیب  او  مغز(  )اَسَبک 
فاگن  جفری  بیاورد.  خاطر  به  را  جدیدی  واقعه 
و  حافظه  دانشجوی  جان  سنت  دانشگاه  در  که 
مرکز  »]هیپوکمپوس[  می گوید:  است،  یادگیری 
آوردن  خاطر  به  و  یادگیری  برای  ما  توانایی 
حاال  من  نبود  هیپوکامپوس  خاطر  به  اگر  است. 

نمی توانستم این گفتگو را به خاطر بسپارم«.
با این حال شگفت آور بود که او هنوز می توانست 
انواع دیگر اطالعات را یاد بگیرد - درست مانند 
که  او خواستند  از  دانشمندان  که  وقتی  نوزادان. 
طرحی از یک ستاره ی پنج پر را با نگاه کردن به 
آن در یک آینه کپی کند )سخت تر از چیزی که 
به نظر می رسد(، او با هر نوبت تمرین پیشرفت 
کامال  برایش  تجربه  این  خود  چند  هر  کرد 
جوان  بسیار  وقتی  شاید  نظر می رسید.  به  جدید 
هستیم هیپوکمپوس به اندازه  کافی برای ساختن 
است.  نکرده  رشد  واقعه  یک  از  غنی  خاطره ای 
بچه های موش ها، میمون ها و انسان ها همگی در 
سال های اولیه زندگی به اضافه کردن عصب های 
ما  همه   و  می دهند  ادامه  هیپوکمپوس  به  جدید 
نمی توانیم در کودکی به خاطرات ماندگار شکل 
دهیم و گویی لحظه ای که ما به تولید عصب های 
ساختن  به  قادر  ناگهان  می دهیم،  پایان  جدید 
می گوید:  فاگن  می شویم.  بلندمدت  خاطرات 
نوزادان  و  بسیار کوچک  »هیپوکمپوس کودکان 

بسیار توسعه نیافته است«.
آیا هیپوکمپوس کامل شکل نگرفته خاطرات  اما 
بلند مدت ما را گم می کند یا آن ها در وهله  اول 
هم شکل نگرفته اند؟ از آن جا که وقایع کودکی 

می توانند  کردنشان  فراموش  از  پس  مدت ها 
برخی  دهند  ادامه  ما  رفتار  بر  تأثیرگذاری  به 
جایی  باید  آن ها  که  می کنند  فکر  روان شناسان 
در انتظار باقی مانده باشند. فاگن می گوید: »این 
خاطرات احتماال جایی که اکنون قابل دسترسی 
نیست ذخیره شده اند، اما اثبات تجربی آن بسیار 

دشوار است«.
کودکی  از  آن چه  درباره   باید  ما  جهت  هر  به 
کودکی  باشیم،  محتاط  بسیار  می آوریم  یاد  به 
اتفاقاتی  ساختگی  خاطرات  از  مملو  احتماال  ما 
لوفتوس،  الیزابت  نداده اند.  رخ  هرگز  که  است 
روان شناس از دانشگاه کالیفرنیا، زندگی حرفه ای 
خود را وقف این پدیده کرده است. او می گوید: 
به  شروع  و  بگیرند  را  تلقین ها  می توانند  »مردم 
می توانند  تلقین ها  این  کنند  کردن شان  تجسم 

مانند خاطرات شوند«.
وقایع خیالی

این  ساده  چه  که  می داند  مستقیما  لوفتوس 
فقط  لوفتوس  که  وقتی  او  مادر  می افتد.  اتفاق 
۱۶ سال داشت در یک استخر غرق شد. سال ها 
بعد خویشاوندی او را قانع کرد که او بدن شناور 
مادرش را پیدا کرده بوده.. همه آن  خاطرات به 
ذهن او هجوم آوردند، تا یک هفته بعد که همان 
خویشاوند تلفن زد و توضیح داد که اشتباه کرده 

است - فرد دیگری این کار را کرده است.
البته که هیچ کس دوست ندارد به او گفته شود 
که خاطراتش واقعی نیستند. لوفتوس می دانست 
برای قانع کردن کسانی که شک کرده بودند نیاز 
به مدرک اثبات خالی از ابهامی دارد. در دهه ی 
استخدام  داوطلبانی  مطالعه  یک  برای  او   ۱۹۸۰

کرد و خودش در ذهن آن ها خاطرات قرار داد.
گردش  از  دقیق  جزییاتی  با  دروغی  لوفتوس 
ناراحت کننده ای در یک مرکز خرید ساخت که 
داوطلبان پیش از آن که توسط زن مسن مهربانی 
نجات پیدا کنند و به خانواده  خود بپیوندند در آن 
این  این که  برای  او  بودند.  مرکز خرید گم شده 
واقعه محتمل تر باشد حتی پای خانواده های شان 
را به میان کشید. ما اساسًا به شرکت کنندگان در 
تحقیق مان گفتیم که با مادرتان صحبت کرده ایم 
افتاده  اتفاق  شما  برای  که  چیزهایی  ما  به  او  و 
این  او  قربانیان  سوم  یک  تقریبا  است.  گفته  را 
داستان را باور کردند و ظاهرا بعضی ها این واقعه 
را با جزییات واضح به خاطر می آوردند. در واقع 
ما اغلب به خاطرات خیالی مان بیشتر از خاطراتی 

که واقعا اتفاق افتاده اند اطمینان داریم.
واقعی  اتفاقات  اساس  بر  ما  خاطرات  اگر  حتی 
باشند، احتماال در حقیقت دوباره شکل گرفته اند 
و دست کاری شده اند خاطرات به جای خاطرات 
اول شخص از وقایع حقیقی با مکالمات در ذهن 

ما کاشته می شوند. 
آن وقتی که شما فکر می کردید اگر خواهرتان را 
با یک ماژیک دایمی به گورخر تبدیل کنید خنده 
دار خواهد بود؟ آن را در یک ویدیوی خانوادگی 
دیده اید. کیک فوق العاده  سه سالگی که مادرتان 
برای شما درست کرده بود چه؟ برادر بزرگ ترتان 

آن را به شما گفته است.
شاید بزرگ ترین راز این نباشد که چرا نمی توانیم 
باشد که  این  بلکه  بیاوریم  یاد  به  را  کودکی مان 
را  خاطراتمان  از  کدام  هیچ  اصال  می توانیم  آیا 

باور کنیم؟

چرا نمی توانید کودکی تان را بیاد آورید؟
چه  می کنید،  نگاه  به خودتان  آینه  در  وقتی 
پذیرش؟  تحسین؟  می کنید؟  پیدا  احساسی 
رضایت؟ و یا ناامیدی و شرم؟ تصویر بدن یعنی 
ریخت  و  شکل  از  ذهنمان  در  ما  که  تصویری 
بدن خود داریم و احساساتی که نسبت به آن پیدا 
کرده  ایم.  البته ما به جز این تصویر، یک تصویر 
وقتي  و  داریم  در ذهن خود  ایده آل  بدن  از  هم 
فاصله و تمایز آن را با بدن خود درک مي کنیم، 
دچار تصویر منفي از بدن خود مي شویم. تصویر 
بدن یک امر ذهني است و قابل تغییر؛ پس باید 
براي بهبود آن تالش کنیم.ما چند توصیه کلي 
شما  براي  مثبت  بدن  تصویر  یک  داشتن  براي 

داریم.

تصوير بدن چيست؟
تصویر بدن موضوعي است که کامال به اجتماعي 
که در آن زندگي مي کنیم وابسته است؛ چرا که 
بازخوردهایي  و  بدن  ــده آل  ای تصویر  الگوي 
از  مي کنیم،  دریافت  بدنمان  به  نسبت  ما  که 
از بدن  اجتماع مي آید. رسانه ها براي ما تعریفي 
تعریف  با  حتي  است  ممکن  که  مي آورند  زیبا 
زیبایي  تصویر  مثال  باشد؛  متفاوت  گذشتگان 
این دوران مي تواند  بانوان در  تعریف شده براي 
شکل،  بیضي  صورت  افراطي،  الغري  سفیدي، 
هیکل  مردها  براي  و  بلند  قد  درشت،  لب هاي 
الغر در عین بزرگي و فرم خاص عضالت، قد 
بلند، چشم کشیده و... باشد. در حالي که اگر به 
مثال  که  مي بینیم  برویم  پیش  قرن  یک  حدود 
محبوبیت  درشت  هیکل  با  بانواني  زمان  آن  در 
الگوي  در  خاصي  منطق  داشته اند.  بیشتري 
گاهي  چه بسا  نیست،  حاکم  رسانه ها  القایي 
و  دسترس  از  دور  کامال  است  ممکن  الگو  این 
داراي منافات با سالمتي باشد. به هر حال این 
ما  ذهني  ایــده آل  تصویر  به  رفته رفته  تصویر 
آن  با  خودمان  دائمي  مقایسه  به  و  شده  تبدیل 
آغاز  بسیاري  چالش هاي  اینجا  از  و  مي پردازیم 
منجر  گاهي  که  خوردن،  اختالل هاي  مي شود. 
به »بي اشتهایي شدید« براي دستیابي به نوعي 
الغري افراطي مي شود، ازجمله این مسائل است. 
مشکل احتمالي دیگر مسئله »عزت نفس« است؛ 

کاهش  دچار  خود،  بدن  از  منفي  تصویر  با  فرد 
عزت نفس مي شود و به همین خاطرممکن است 
از بسیاري از فرصت هاي مهمي که در زندگي اش 
نوجواني  دختر  مثال  نکند؛  استفاده  مي شود  مهیا 
در  مي داند،  بزرگ  حد  از  بیش  را  بیني اش  که 
فعالیت هاي فوق برنامه مدرسه که رشد شخصیتي 
او را درپي دارد، مسئولیتي به عهده نمي گیرد و یا 
مردي که خودش را بد هیکل مي بیند، از دادن 
درخواست ازدواج به دختر موردعالقه اش احتراز 
کردن  وارسي  براي  اجباري  وسواس  مي کند. 
بدن  پوست،  به  زیاد  توجه  آینه،  در  خود  مداوم 
آرایش  و  زیبایي  عمل هاي  افزایش  صورت،  و 
از  از عواقب دیگر تصویر منفي  نیز  از حد  بیش 
زنان  و  مردان  میان  در  متأسفانه  که  است  بدن 
شیوع دارد. تصویر بدن منفي مي تواند اضطراب و 
افسردگي را نیز در پي داشته باشد اما تصویر بدن 
مثبت یعني اینکه شخص بتواند بدنش را بپذیرد، 

تحسین کند و قدردان آن باشد!

تصوير مثبت را تمرين كنيد
دارد،  خودش  از  مثبتي  بدن  تصویر  که  کسي 
پذیرشي  با  و  دارد  بهزیستي  و  شادي  احساس 
که از وضعیت بدن خود پیدا کرده است، درگیر 
تصاویر غیرواقعي و تصنعي رسانه اي و فشارهاي 
اجتماعي براي پیدا کردن شباهت به یک تصویر 
خاص نمي  شود. او مي تواند به جاي آن، یک مسیر 
بسیار ساده  تر را براي در پیش گرفتن یک سبک 
و  داشتن یک ظاهر سالم  براي  زندگي سالمت 
دلپذیر داشته باشد و رفتارهایش را با آن تنظیم 
کند. به یاد داشته باشید که گاهي تصویري که 
مثال  نیست؛  منطبق  واقعیت  با  دارید  بدنتان  از 
مراجعه  با  اما  است  فردي که فکر مي کند چاق 
او در محدوده  متوجه مي شود که وزن  به دکتر 
و  است  جدي  موضوع  یک  این  است!  طبیعي 
وضعیتي  مي  شود؛  اختالل  یک  به  تبدیل  گاهي 
که شخص ارزیابي هاي غلطي از ظاهر بدن خود 
دارد. فهرستي از چیزهایي که در بدنتان دوست 
دارید را براي خودتان تهیه کنید؛ حداقل ۱۰ مورد 
با  مرتبط  لزوما  که  چیزهایي  کنید.  یادداشت  را 
اولویت  نباشند،  بدنتان  یا  اجزاي صورت  یا  وزن 

دارند.   کارهایي را که بدن شما قابلیت انجام آنها 
را دارد، در ادامه فهرست تان اضافه کنید و هر بار 
این باره کشف کردید به  که نکته جدیدي را در 
شایستگي هاي  که  باشید  آگاه  بیفزایید.  فهرست 
فردي، فقط با ظاهر نمایان نمي شود و لزوما در 
سطح نیست. راه هاي بسیار بیشتري در شخصیت 
به  را  شایستگي مان  که  هست  ما  عملکرد  و 
نسبت  پذیرش  و  اعتمادبه نفس  برسانیم.  اثبات 
به خودتان حسي است که همیشه همراه شماست 

و دیگران را هم تحت تأثیر قرار مي دهد.
به کساني که تحسین شان مي کنید فکر کنید و 
فهرستي از آنها تهیه کنید. آیا صرفا زیبایي آنها 
شما را وادار به تحسین کرده است؟ مي بینید که 
نه! ویژگي هاي زیاد دیگري در آنها هست که در 

ذهنتان ماندگار شده است.
بدنتان را ابزار مؤثري براي رسیدن به اهدافي که 
روحتان و شخصیت تان دارد، درنظر بگیرید، پس 
به آن احترام بگذارید؛ به داشتن آن افتخار کنید، 
به آن رسیدگي کنید و قوت و قدرت بیشتر آن را 

از خدا بخواهید.
اطرافتان را با آدم هاي مثبت پر کنید؛ افرادي که 
دائما  و  دارند  با ظاهر طبیعي تان دوست  را  شما 
دیکته  زیبایي هاي  درباره  افراطي  دغدغه هاي  با 

شده، شما را نمي آزارند.
مراقب کمال گرایي منفي باشید. اگر دائما به دنبال 
دست نیافتني  نقص،  بدون  کامل،  معیارهاي 
از  منفي  انتقادي  ارزشیابي  و  هستید  دشوار  و 
داراي کمال گرایي  دارید،  و عملکردتان  خودتان 
به  منجر  و  است  مضر  بسیار  که  هستید  منفي 
با  منفي  کمال گرایي  مي  شود.  رواني  فشارهاي 
باید  و  دارد  نزدیکي  رابطه  بدن  از  منفي  تصویر 

آن را درمان کنید.
به  عمل  و  نگراني  براي  احتماال  که  را  وقتي 
صرف  مي گذارید،  زیبایي  پیرامون  دغدغه هاي 
سالمتي و شادابي و پیشرفت واقعي تان کنید و از 
آن لذت ببرید؛ کافي است ذهنیت تان را عوض 
را  خودش  مخلوقات  چقدر  خدا  که  ببینید  کنید. 
آینه  در  را  خودتان  وقتي  پس  مي بیند؛  قشنگ 
دیدید یک »فتبارک اهلل احسن الخالقین« بگویید 

و سپاسگزار خلقت تان باشید!

می پوشید  آن چه  کنید:  تن  بر  روشن  لباس های   .۱
لباس های  دارد.  شما  احساسات  بر  آشکار  اثری 
ایجاد  روشن  رنگ های  و  طبیعی  الیاف  گشاد، 
آرامش می کنند و باعث می شوند که خوش اخالق تر 

باشید.
یک  از  نکنید:  فراموش  را  نشستن  راحت   .۲
صندلی استفاده کنید که به شما آرامش می دهد. 
بهترین  می گذارد.  اثر  شما  روح  بر  صندلی خوب 
را  شما  پشت  که  است  ه ایی  صندلی  انتخاب 

حمایت کند تا راست بنشینید.
گاهی  بگیرید:  نادیده  را  تلفن  زنگ  گاهی   .۳
اوقات به زنگ تلفن توجه نکنید، پاسخ ندادن به 

تلفن از تنش شما می کاهد.
4. حوله مرطوب آرامش می بخشد: هیچ چیز مانند 
از  را  استرس  و  تنش  داغ  آب  با  مرطوب  حوله 

چهره شما برطرف نمی کند.
از ویتامین  از ویتامین ها غافل نشوید: استفاده   .5
A و B باعث آرامش شما می شود. غذاهایی که 
شگفت  انگیز  اثری  هستند   B ویتامین  دارای 
دارند. فرآورده  های لبنی، نخود فرنگی، سبوس 
گندم، حبوبات، پسته و فندق سرشار از ویتامین 

B هستند.                                  
۶. عبارات تشویش  آفرین را دور بریزید:

عبارات تشویش  آفرین مانند:
ناچارم، باید، موظفم، وقت ندارم احساس ناآرامی 
را بیشتر می کنند. به چنین واژگانی گوش ندهید و 
جای این عبارات را با ممکن است، چنین می کنم، 

فرصتی می یابم عوض کنید.
۷ . شیر بنوشید: شیر برای شما آرامش و شادی 
و  است  کلسیم  از  سرشار  شیر،  می  آورد.  پدید 
اسیدهای موجود  آرامش عضالت می شود.  باعث 

در شیر آرامش بخش هستند.
 ۸. گاهی لباس با طرح کودکانه بپوشید: چنین 

کاری یادآور روزهای شاد زندگی است.
تنش  اغلب  زیاد،  داری  راز  کنید:  دل  درد   .۹  
را  خود  مشکل  و  احساس  گاهی  است.   آفرین 
تا  بگذارید  میان  در  و صمیمی  رازدار  دوستی  با 

احساس آرامش کنید.
داشته  خوش  خوی  باشید:  اخالق  خوش   .۱۰
خوش خویی  بگویید.  سخن  مهربانی  با  و  باشید 

بیش تر، آرامش بیش تری به شما می دهد.
یک  شماره  دشمن  خنده،  بزنید:  لبخند   .۱۱

استرس می باشد و سبب آرامش شما می شود.
پراکنده  را  انرژی های خود  باشید:  ۱۲. خویشتندار 
طرز  به  و  باش  داشته  نظر  تحت  را  آن ها  نکن. 

مفیدی هدایت کن.
انجام  عالقه  و  جمع  حواس  با  را  هرکاری   .۱۳

دهید. 
حال  زمان  در  کنید:  زندگی  حال  زمان  در   .۱4
زندگی کردن به این معنا نیست که آینده را رها 
کنیم، بلکه معنای آن این است که نگران آینده 
نباشیم بلکه برای آینده فکر کنیم و برنامه  ریزی 
کنیم و مهمانی را در لحظه ابدی اکنون برگزار 
کنیم و گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت 

رها کنیم.
۱5. درون خود را آرام کنید: آسایش جسمانی با 
ورزش، عاطفی با روابط اجتماعی مناسب، ذهنی 
با مطالعه و مراقبه و معنوی با دعا و نیایش برای 

خود ایجاد کنید.
۱۶. دل نبندید: این را بدانیم که در حقیقت هیچ 

چیز و هیچ کس به ما تعلق ندارد.
زندگی  مهمان  را  شادابی  و  نشاط  و  ۱۷. شادی 
حفظ  آگاهانه  را  آفرین  شادی   افکار  کنید:  خود 

کنیم.
۱۸. آرزوهای خود را کنترل کنید: این را بدانیم 
که شادی در درون ما جای دارد، نه در اشیاء و 

شرایط خارج از وجود ما.
بپذیریم،  هست  که  همان طور  را  چیز  همه   .۱۹
آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم 

برداریم.
نمی توانیم  ما  که  کنیم  درک  را  مطلب  این   .۲۰
دنیا را تغییر دهیم، چون ما مدیر کل نظام خلقت 
نیستیم!!!. اما مدیر کل خودمان هستیم و می توانیم 

خودمان را تغییر دهیم.

زندگی  سرلوحه  را  مثبت  افراد  با  دوستی   .۲۱
که  افرادی  با  معاشرت  از  دهید:  قرار  خودتان 
اجتناب  دارند  و صمیمیت  از صفا  خالی  طبیعتی 

کنیم.
است:  ساده  زندگی  یک  در  درون  آرامش    .۲۲
ضروریات زندگی را دوباره برای خودمان تعریف 

کنیم.
۲۳. یک زندگی سالم برای خودتان طراحی کنید: 
و  بخورید  مناسب  غذای  کنید،  ورزش  روز  هر 

نفس عمیق بکشید و بخندید.
آرمان هایمان  به  باشید:  داشته  پاک  وجدانی   .۲4

پایبند و متعهد باشیم.
انجام  را  رفتاری  باشید:  داشته  آزادانه  رفتار   .۲5
دهیم که بر آمده از خود واقعی مان باشد، نه افکار 

دیگران!
حقیقت  و  حق  از  زندگی  مراحل  تمام  در   .۲۶
دو  خلقت  نظام  در  رابطه  این  در  کنید:  پیروی 

مطلب وجود دارد:
الف. حق با من است.

ب. حق چیست. همیشه دنبال این باشیم که حق 
چیست! 

۲۷. حسرت داشته  های دیگران را نخورید: این 
را بدانیم که آن چه حق ماست، اگر تالش کنیم و 
برنامه مشخصی داشته باشیم، هر طور شده خود 

را به ما می رساند.
۲۸. گله  مندی و شکایت کردن را رها کنید: آن چه 
که  است  چیزی  مقابل  در  می بخشد،  ما  به  دنیا 
پیش تر، ما به او بخشیده  ایم. ما چه چیزی به دنیا 

بخشیده  ایم؟
بدانید که فقط  و  بپذیرید  را  اشتباهات خود   .۲۹
خود شما می توانید آنها را به موفقیت تبدیل کنید.

۳۰. بر افکار منفی خود غلبه کنید: شما نمی توانید 
فکر کردن را متوقف کنید اما هر گاه افکار منفی 
بر شما هجوم آوردند، با صدای بلند بخندید و یا 
چند بار با صدای بلند بگویید: باطل، باطل و یا 

سوت بزنید!!!
۳۱. تمرین اراده یادتان نرود: برای تقویت اراده، 

کنید.  برقرار  آشتی  اراده،  و  خودتان  تخیل  بین 
یادتان باشد که هر گاه بین اراده و تخیل، مقابله 
بوجود آید آن که پیروز میدان است، تخیل است! 
قدرت تخیل، همیشه بیشتر از قدرت اراده است و 
اگر ما اراده کنیم که کاری را انجام دهیم و تخیل 
مغلوب  ما  اراده  کند،  عمل  آن  جهت  خالف  ما 
قدرت تخیلمان می شود. پس قبل از اراده کردن، 
روی تخیل مان کار کنیم و تخیل مان را با ارده خود 

هماهنگ کنیم.
که  هنگامی  باشد، حتی  شاد  دلتان همیشه   .۳۲

دیگران عبوس هستند.
۳۳.  به جای توقع خوشحالی از دیگران، خودتان 

آن ها را خوشحال کنید.
و سالمت  خیر  را  دیگران  و سالمت  خیر    .۳4

خودتان بدانید.
۳5. بی  آزار باشید: هرگز عمداً کسی را نرنجانید.

آرامش  ــد:  دارن ویژگی  چند  سالم  آنسانهای 
بخشند- انعطاف پذیرند- اهل خنده و لبخندند- 
به خودشان آسیب نمی رسانند مثال سیگار نمی 
کشند- به دیگران آسیب نمی رسانند- مضطرب 

و افسرده نیستند.
۳۶. درکنار دیگران کار کنید، نه در مقابل آن ها.

۳۷. هر روز برای چند نفر دعا کنید: در سخنی از 
معصومین آمده است:

»هر کس چهل نفر از مؤمنین را در دعا کردن 
بر خود مقدم بدارد، سپس حاجات خود را بطلبد، 

دعای او به اجابت  خواهد رسید.«
اول  درجه  در  ببخشید:  را  نفر  چند  روز  هر   .۳۸
خودتان را ببخشید، اسامی کسانی را که به شما 
بدی کرده اند بنویسید و روزی سه نفر آنها را در 

دعاهایتان ببخشید.
تنش  زا  و  استرس  آفرین  گناه  نکنید:  گناه   .۳۹
را  ما  آرامش  که  است  چیزی  هر  گناه  و  است 

بگیرد.
4۰. مراقبه درونی و راهیابی به سرچشمه آرامش 
در  روان  و  روح  آرامش  نکنید:  فراموش  را  روح 

گرو یاد خداست.

چگونه آرامش درون بیابیم

زاریا گروت

پر  از  یکی  باشد  که  نوعی  هر  از  صابون 
مصرف ترین محصوالت به ویژه در خانه به شمار 
ایفا  ما  بسیار مهمی در سالمت  نقش  و  می رود 

می کند.
شاید همین پرمصرف بودن و تقاضاي زیاد براي 
زیادي  کارخانه هاي  که  است  شده  باعث  خرید، 
براي تولید صابون، با یکدیگر به رقابت بپردازند. 
انواع و اقسام صابون در بازار موجود است و اگر 
کمي دقت داشته باشید مي توانید بهترین صابون 

را خریداري کنید.
 اين صابون ها بهترند

وجود  بازار  در  جامد  صابون  فقط  گذشته  در 
داشت. صابون هاي جامد به نسبت گذشته کم  کم 
طرفداران خود را از دست داده اند و افراد، کمتر 
سراغ آنها مي روند. خرید صابون جامد، مزیت ها 
از  یکي  دارد.  را  به خودش  مخصوص  معایب  و 
نرم  جامد،  صابون هاي  اغلب  مزایاي  مهم ترین 
روي  ترک  ایجاد  از  و  است  پوست  نگه داشتن 
پوست، جلوگیري مي کنند. اما صابون هاي جامد 
یک بدي بزرگ هم دارند، این صابون ها مي توانند 
برخي از بیماري ها را منتقل کنند، به همین دلیل 
در جاهایي که عده  زیادي از یک صابون استفاده 
مي کنند مانند توالت  هاي عمومي، استفاده از این 
نمي رسد.  به نظر  منطقي  چندان  صابون ها  نوع 
مصداق  مسئله  این  حمام  با  رابطه  در  همچنین 
دارد و صابون هاي جامد در حمام نباید به صورت 

مشترک استفاده شوند.
مايع هاي دردسرساز

بازار  در  که  است  سالي  چند  مایع،  صابون هاي 
جایگاه ویژه اي پیدا کرده اند. این صابون ها، براي 
آنها  تنوع  و  شده اند  ساخته  دست  شست وشوي 
بسیار زیاد است. یکي از معایب صابون هاي مایع، 
خشکي است که بعد از مصرف روي پوست ایجاد 
مي شود. اما یکي از مزایاي مهم این صابون ها، 
به نسبت صابون هاي جامد  آنها  بودن  بهداشتي 

است.
صابون هاي سفري

صابون هاي کاغذي، درست خاصیت صابون هاي 
جامد و مایع را دارند و مي توانند در مواقعي که 
نیستند،  دسترس  در  مایع  و  جامد  صابون هاي 
صابون ها  نوع  این  گیرند.  قرار  استفاده  مورد 
مناسب سفر هستند و جاي کمي را در کیف شما 
نسبت  به  کاغذي  صابون هاي  مي کنند.  اشغال 
به همین  صابون هاي دیگر، کمتر کف مي کنند 
دلیل معموال باید براي اطمینان از پاک کنندگي 

۲ بار با آنها دست ها را شست.
کدام را بخریم؟

پیش  داریــد،  را  جامد  صابون  خرید  قصد  اگر 
کنید.  مشخص  را  خود  مصرف  نوع  چیز  هر  از 
بدن  یا  صورت  براي  که  جامدي  صابون هاي 

با  تفاوت هایي  است  ممکن  مي شوند،  ساخته 
ترکیبات  در  مثال،  براي  باشند،  داشته  یکدیگر 
بیشتري  نرم کننده  مواد  صورت،  صابون هاي 
مي تواند وجود داشته باشد، درحالي که صابون  هاي 
بدن، ممکن است چنین ویژگي اي نداشته باشند 
احتمال  شود،  زده  به صورت  بدن  صابون  اگر  و 

ایجاد حساسیت وجود دارد.
گياهي ها بهترند؟

براي طوالني مدت  مانند کرم  اینکه صابون،  با 
در  حال  این  با  ولي  نمي ماند،  پوست  روي 
صابون هایي  کرد.  دقت  کمي  باید  خرید  زمان 
است،  رفته  به کار  گیاهي  ترکیبات  آنها،  در  که 
و  مي شوند  محسوب  بهتري  گزینه  خرید،  براي 
ببخشند؛  لطافت  و  نرمي  پوست،  به  مي توانند 
البته این نوع صابون ها، معموال با قیمت باالتري 

به فروش مي رسند.
گول اينها را نخوريد

بازار  در  کوسه  و  خرچنگ  مانند  صابون هایي 
هستند  مدعي  آنها  سازندگان  که  دارند  وجود 
لک و مشکالت پوستي را کامال از بین مي برند. 
این صابون ها شاید تاحدودي بتوانند روي پوست 
آنها  مصرف  از  نباید  ولي  بگذارند  مثبت  تأثیر 
باشید.  داشته  صددرصد  بهبود  و  معجزه  انتظار 
از  این صابون ها  خرید  جاي  به  است  بهتر  پس 

پزشک متخصص پوست کمک بگیرید.
حاوي نرم كننده باشد

تنوع صابون هاي مایع، از صابون  هاي جامد بسیار 
بیشتر است. زمان خرید صابون مایع دستشویي 
باید به این نکته دقت کرد که حتما داراي مواد 

به صورت  دستشویي  مایع  خرید  باشد.  نرم کننده 
باعث  چون  است  بهتر  بسیار  آماده(  )کف  فوم 
مي شود ضمن  مایع  خود  و  آب  مصرف  کاهش 
اینکه مایع شوینده کمتري وارد فاضالب خواهد 
شد. عالوه بر این ، استفاده از فوم، پوست را نرم 

نگه مي دارد.
كاغذي هاي دوست داشتني

صابون ها،  سایر  نسبت  به  کاغذي،  صابون هاي 
این صابون ها  براي خرید  نیستند.  متنوع  چندان 
بهتر است آنهایي را انتخاب کنید که بسته  بندي 
از صابون هایي  دسته  آن  چون  دارند  پالستیکي 
آب،  با  تماس  در  دارند،  کاغذي  بسته بندي  که 

خیلي زود خراب مي شوند.
صابون هاي سنتي بخريد اما...

بسیار  طرفداران  گذشته  در  سنتي،  صابون هاي 
توجه  مورد  چندان  امروزه  اما  داشتند  زیادي 
بیشتر  صابون ها  از  دسته  این  نمي گیرند.  قرار 
آنها  تنوع  و  مي رسند  فروش  به  عطاري ها  در 
بسته بندي  که  صابون هایي  نیست.  زیاد  چندان 
»صابون  است،  کوله  و  کج  آنها  ظاهر  و  ندارند 
برگردون« نام دارند. این صابون ها در قدیم براي 
شست و شوي سر و بدن استفاده مي شدند ولي در 
لباس  شوي  و  شست  براي  بیشتر  حاضر،  حال 
به کار مي روند. صابون  هاي زیتون گزینه بهتري 
سنتي  صابون هاي  این  ولي  هستند  خرید  براي 
پروانه  آنها  روي  و  باشند  بسته بندي  داراي  باید 
این  اگر  باشد.  داشته  وجود  ساخت  و  بهداشت 
و  پوست  در  مي توانند  باشند،  مرغوب  صابون ها 

مو، نرمي و لطافت ایجاد کنند.

کدام صابون ها بهترند؟ 

به  جدید  آزمایش های  در  توانستند  محققان 
با  مقابله  زمینه  در  توجهی  قابل  پیشرفت های 

ابرمیکروب ها دست پیدا کنند.
دست  مولکولی  به  آزمایش ها  این  در  محققان 
پیدا کردند که مقاومت آنتی بیوتیکی را در چندین 

نسخه از باکتری ها تغییر می دهد.
پیش  که  میکروب هایی  اخیر  سال های  در 
برابر  در  بودند  درمان  قابل  راحتی  به  این  از 

به  اما  شده اند  مقاوم  موجود  آنتی بیوتیک های 
که  کرده اند  تولید  مولکولی  محققان  این  تازگی 
می تواند آنزیم های مقاوم کننده باکتری را مورد 

هدف حمله قرار دهد.
مقاومت  می تواند  مولکول  این  معتقدند  محققان 
آنتی بیوتیکی را تغییر داده و شرایطی را فراهم 
بالاستفاده  در حال حاضر  داروهایی که  تا  سازد 

هستند، مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش روزنامه ایندیپندنت، بروس گلر یکی 
اورگن  ایالت  دانشگاه  از  این مطالعه  از محققان 
از  استفاده  امکان  حاضر  حال  در  گفت:  آمریکا 
دست  از  را  اصلی  آنتی بیوتیک های  بسیاری 
داده ایم و این وضعیت ما را بر آن داشته تا برای 
تولید داروهای جدید و مقاوم در برابر باکتری ها 
این  در  اخیر  مطالعه  که  دهیم  انجام  تحقیقاتی 

زمینه امیدبخش بوده است.

پیشرفت تازه برای مقابله با مقاومت آنتی بیوتیکی

از  دانشمندان  و  دولت ها  خیریه،  موسسه های 
سرتاسر جهان روز ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷ در سوئیس 
مهار  برای  را  جامع  برنامه ای  تا  آمدند  گرد هم 
در  موجود  بیماری های  مخرب ترین  از  نوع  سه 
جهان از تبدیل شدن آنها به بیماری های مسری 
تدوین کنند. براساس گزارش ساینس الرت، سه 
در  که  نیستند  بیماري هایي  بحث  مورد  بیماري 
صدر اخبار جهان دیده شوند. بیماري مرس، تب 
السا و ویروس نیپا یا NiV سه بیماري به شدت 
مسري هستند که درحال حاضر هیچ واکسن یا 

درماني براي آنها وجود ندارد.
توسط  تازگي  به  که  بیماري ها  این  مهار  برنامه 
ائتالف نوآوري هاي آماده سازي براي بیماري هاي 
در  اقتصاد  جهاني  مجمع  در   CEPI ،مسري
مطالعات  آغاز  بودجه  تامین  تدوین شد،   داووس 
بیماري  سه  این  مخصوص  واکسن  تولید  براي 
خارج  کنترل  از  بیماري ها  آنکه  از  است، پیش 

شوند. پیش از این نیز موسسه هاي خیریه مختلف 
و دولت ها در سرتاسر جهان طرح ابتکاري 4۶۰ 
روند  انداختم  جریان  به  براي  را  دالري  میلیون 
برنامه  هدف  کرده بودند.  ایجاد  واکسن  تولید 
جدید تولید دو واکنس آزمایشي براي سه بیماري  
عنوان شده است. در دست داشتن واکسن هاي در 
مرحله آزمایشي آماده سازي کافي براي مقابله با 
شیوع بیماري ها را فراهم مي آورد. در ایده آل ترین 
 ۶ تا  پنج  روي  همزمان  باید  محققان  شرایط 
بیل گیتس،  گفته  به  اما  کنند  مطالعه  واکسن 
تا  تا تنها روي دو  محدودیت بودجه باعث شده 

سه واکسن مطالعه شود.
قرار  هجوم  مورد  است  قرار  که  بیماري  اولین 
بار  اولین  بیماري تنفسي که  گیرد، مرس است، 
این  شد.  شناسایي  عربستان  در   ۲۰۱۲ سال  در 
MERS- نام به  ویروسي  واسطه  به  بیماري 
CoV ایجاد مي شود. افراد مبتال به این ویروس 

دچار اختالالت تنفسي شدید همراه با تب،  سرفه 
و تنگي نفس مي شوند و از هر 4 نفر مبتال، سه 

نفر جان خود را از دست مي دهند.
این بیماري درحال حاضر تنها توسط افرادي که 
از عربستان به دیگر کشورها سفر مي کنند منتقل 
مي شود و به همین شکل مرس در سال ۲۰۱5 

در کره جنوبي شیوع پیدا کرد.
ویروسي  دو   NiV و  السا  تب  مرس،  از  پس 
باالیي  بسیار  شیوع  شــدت  از  که  هستند 
وجود  عدم  صورت  در  مي توانند  و  برخوردارند 
شوند.  تبدیل  جهاني  تهدیدي  درست، به  درمان 
تب السا در سال ۲۰۱5 در غرب آفریقا کشف شد 
جان ۱۶۰ نفر را گرفت. نیپا یا NiV نیز در سال 
بیماري  این  شد.  مالزي کشف  نیپاي  در   ۱۹۹۸
توسط خفاش ها ایجاد شده و به واسطه مصرف 
غذاهاي آلوده به ویروس منتقل مي شود. نیپا در 

سال ۲۰۰۱ جان ۱۹۶ نفر را گرفت.

سه بیماری مسری جهان که درمانی ندارد
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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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آینده  برای  پیش بینی  زمینه  در   IBM شرکت 
پنج  جدید  لیست  تازگی  به  و  دارد،  شهرت 
پیش بینی خود برای آینده را که به پنج در پنج 

شهرت یافته منتشر ساخته است.
 IBM براساس گزارش ساینس،  در لیست جدید
پنج  طي  را  تاثیر  بزرگترین  که  فناوري  پنج  بر 
تاکید  داشت،  خواهد  بشر  زندگي  بر  آینده  سال 

کرده است. 
آینده جهان  پنج سال  این شرکت طي  به گفته 
فوق  تلسكوپ هاي  مصنوعي،  هوش  زمینه  در 
پزشكي  تجهیزات  و  هوشمند  قوي، حسگرهاي 
بخش هاي  در  و  خواهد شد  بزرگ  تحولي  دچار 
و  زمین  درك  زیست،  درمان، محیط  و  سالمت 

شناخت جهان تاثیرگذار خواهند بود.

هوش مصنوعي و سالمت رواني
مي توان  افــراد  کــردن  صحبت  نوع  براساس 
اطالعات زیادي از شخصیت آنها به دست آورد، 
اینكه آیا فرد کسل است، یا آشفته یا پریشان و یا 
بدبخت. انسان ها در روند تكامل خود آموخته اند 
این نشانه ها را در حین سخن گفتن از خود بروز 
قدرت  زمینه  در  که  سریعي  پیشرفت  اما  دهند 
پردازشگرهاي رایانه ها رخ داده است به این معني 
است که تحلیل گفتار نسبت به گذشته قدرتمند تر 

خواهد بود.

IBM پیش بیني مي کند تا پنج سال آینده آنچه 
شاخص هایي  مي توانند  مي نویسیم  و  مي گوییم 
باشد.  فیزیك  و  رواني  سالمت  سنجش  براي 
اپلیكیشن  از یك  با استفاده  براي مثال مي توان 
موبایل بیماري هایي مانند پارکینسون را به لطف 
ابري  فضاي  در  مصنوعي  هوش  محاسبات 
تشخیص داد. تاکنون از این شیوه براي تشخیص 

بیماري افسردگي در افراد استفاده شده است.

لنزهاي هوشمند
سال  پنج  تا   ،IBM جدید  پیش بیني  براساس 
با  کوچك  بسیار  و  قدرتمند  دوربین هایي  آینده 
لنزهاي  درون  قدرت هوش مصنوعي  و  سرعت 
چشمي ترکیب شده و قدرت بینایي انسان را چند 
نور  بر  این صورت عالوه  در  کرد.  خواهند  برابر 
مرئي، انسان قادر به دیدن امواج ماکرو، میلیمتري 
از  استفاده  با  تنها  ، آن هم  بود  فروسرخ خواهد  و 
ابزاري که مي توان آن را در جیب گذاشت یا به 

عینك وصل کرد.

ماکروسكوپ ها و درک جزئیات زمین
دیدن  امكان  اروز  ماهواره اي،  تصاویر  لطف  به 
اما این تنها  از زمین فراهم شده است،   هر نقطه 
سیستم هاي  است  معتقد   IBM است.  راه  آغاز 
ماکروسكوپ قرار است به زودي تمامي داده هاي 
پیچیده مربوط به زمین را با یكدیگر تلفیق کنند 

و به این شكل انسان مي تواند آنها را به شیوه اي 
کامال جدید تحلیل کند.

از  بیشتري  ــاي  داده ه تنها  نه  قابلیتي  چنین 
ایستگاه هاي  و  هوشمند  ماهواره ها، حسگرهاي 
دقیق تر  راهكاري  مي کند،   استخراج  هواشناسي 
در  داده ها  این  بندي  دسته  و  سازماندهي  براي 

اختیار محققان قرار مي دهد.

آزمایشگاه روي تراشه
که  آنجایي  از  مي کند  پیش بیني   IBM
و  کوچكتر  فیزیكي  ابعاد  روز  به  روز  فناوري 
بر  مي تواند  این  و  مي کند  پیدا  بیشتري  قدرت 
داشته  باورنكردني  تاثیري  پزشكي  کاربري هاي 
باشد. براي مثال مي توان از چنین فناوري براي 
تصویربرداري پزشكي در خانه با کمترین هزینه 
سرعت  با  را  بیماري ها  و  کرد  استفاده  ممكن 

بیشتري تشخیص داد.
را  تراشه  روي  البراتوراهاي   ،IBM گفته  به 
مي توان به عنوان کاراگاهان پزشكي براي دنبال 
کردن نشانه هاي حیاتي در بدن به کار گرفت تا 
بیان  به  کرد.  مراجعه  پزشك  به  نیاز  در صورت 
کف  در  بیوشیمي  کامل  آزمایشگاه  یك  دیگر، 
آن  کمك  با  که  بود  خواهد  انسان  هر  دست 
مي توان بیماري هایي مانند سرطان یا پارکینسون 

را در مراحل اولیه آن ردیابي کرد. 

تا سال 2022 به گفته IBM  تجهیزات سالمتي 
اندام  تناسب  یا  خواب  ردیاب  مانند  تندرستي  و 
هوش  سیستم  به  را  خود  اطالعات  مي توانند 
این  مشورت  با  فرد  تا  دهند  انتقال  مصنوعي 
را  خود  زندگي  کیفیت  و  سیستم سطح سالمت 

بهبود ببخشد.

حسگرهاي هوشمند ردیاب هاي آلودگي
پیش بیني IBM براین اساس است که ترکیبي 
از سخت افزارهاي هوشمند و تحلیل هاي هوش 
آلودگي هاي  آني  ردیابي  در  مي توانند  مصنوعي 

محیط زیست به کار گرفته شوند. 
مي تواند  هوشمند  ردیــاب  یك  که  همانطور 
تشخیص  انسان  در  را  بیماري  بالفاصله 
شده  گذاشته  کار  هوشمند  دهد، حسگرهاي 
آلودگي ها  مي توانند  پهپاد ها  درون  یا  زمین  در 
کنند،   ردیابي  حقیقي  زمان  در  را  آالینده ها  و 
به  نمونه برداري ها  انتقال  به  نیازي  اینكه  بدون 

آزمایشگاه داشته باشند. 
یكي از انواع این آلودگي ها نشت متان است که 
امكان مشاهده آن با چشم غیر مسلح وجود ندارد 
و در عین حال دومین عامل آالینده اي است که 

در گرمایش جهاني نقش دارد. 
با قرار دادند حسگرهاي هوشمند در میان خطوط 
لوله گاز متان مي توان به صورت آني نسبت به 

نشت این گاز واکنش نشان داد.

پیش بیني IBM درباره زندگي در زندگی ۲۰۲۲ چگونه خواهد بود؟

ظهور اخبار جعلی بر روی وبسایت ها و رسانه های 
اجتماعی دانشمندان را به این فكر انداخته  است 
این معضل  برابر  ایمن کردن مردم در  که برای 

یك واکسن بسازند.
پژوهشی که توسط دانشگاه کمبریج انجام شده، 
ابزارهایی روانشناسانه برای هدف گرفتن تحریف 

واقعیت ابداع کرده  است.
به نظر پژوهشگران، قرار دادن مخاطبان مستعد 
کمی  مقدار  برابر  در  جعلی،  اخبار  از  تاثیرپذیری 
سازی  خنثی  در  سازمانها  به  غلط،  اطالعات  از 

ادعاهای دروغین کمك می کند.

آمریكا  انتخابات  و  با سوریه  مرتبط  داستان های 
از جمله موضوعاتی هستند که باعث برانگیخته 

شدن نگرانی ها شده اند.
پژوهش  اصلی  لیندن، مولف  در  َون  َسنِدر  دکتر 
غلط  اطالعات  می گوید:  کمبریج،  دانشگاه 
می توانند چسبنده باشند و مانند یك ویروس خود 
را بازتولید کنند و بگسترانند. هدف این است که 
مجموعه ای از اندوخته های ادراکی در فرد شكل 
بگیرد تا به او در مقاومت در برابر اطالعات غلط 
کمك کند؛ به گونه ای که در مواجهه بعدی اش 

با این دست از اطالعات، کمتر آسیب پذیر باشد.

مطالعه مزبور که در ژورنال گلوبال چلنجز منتشر 
شده، در قالب آزمایشی صورت گرفت که هدف 

واقعی اش را برمال نكرده بود.
به بیش از 2000 نفر از شهروندان آمریكا، دو ادعا 

در ارتباط با مبحث گرمایش زمین مطرح شد.
به  تحلیل  دو  آن  وقتی  می گویند  پژوهشگران 
ترتیب و در پی یكدیگر مطرح شدند، تاثیرگذاری 
واقعیت های مسلم بر مردم، توسط ادعاهای دروغ 

کمپینرها خنثی شد.
ولی هنگامی که در قالب یك هشدار، اطالعات 
صحیح با اطالعات غلط تلفیق شدند، اخبار جعلی 

مبازرات  دوران  طول  در  داشتند.  کمتری  طنین 
دروغین  داستان هایی  آمریكا،  در  اخیر  انتخاباتی 
و سرهم بندی شده مبنی بر حمایت پاپ از دونالد 
ترامپ و یا فروش سالح به داعش توسط هیالری 

کلینتون در فیسبوك دست به دست شدند.
کار به جایی کشید که در نهایت فیسبوك، اعالم 
اخبار  با  مقابله  برای  را  تازه ای  امكانات  که  کرد 

جعلی به خدمات خود اضافه می کند.
وارد  توییتر  و  گوگل  به  نیر  مشابهی  فشارهای 
جعلی،  اخبار  با  مقابله  حوزه  در  که  می شود 

اقدامات بیشتری صورت دهند.

قصد دانشمندان کمبریج برای ساخت واکسن در برابر اخبار جعلی

کنون  تا  ابررایانه ها  ابر  یا  اگزااسكیل  رایانه های 
در حد طرح و نظریه بوده اند، اما اکنون چینی ها 

ادعای ساختن این رایانه های قدرتمند را دارند.
براساس گزارش ساینس الرت، چین اعالم کرد 
آینده  ماه هاي  طي  ابررایانه اش  ابر  اولیه  نمونه 
به  همه چیز  که  صورتي  در  و  خواهد شد،  کامل 
خوبي پیش رود، این رایانه سریعترین ابررایانه در 
جهان خواهد شد که از توانایي یك کوئینتیلیون 
مي رود  انتظار  است.  برخوردار  ثانیه  در  محاسبه 
تكمیل   2017 سال  پایان  تا  نهایتا  ابررایانه  این 
شود،  درحالي که قرار بود این اتفاق تا پایان سال 

2018 رخ دهد.
نمونه اي  به  اولیه  نمونه  این  تبدیل  این همه  با 
دیگر  سال  چندین  به  استفاده  قابل  و  کاربردي 
به  همه چیز  اگر  اما  خواهد داشت،  نیاز  زمان 
درستي پیش رود، ارزش این انتظار چندین ساله 
سال  تا  باید  شیهوا،  گفته  به  داشت.   خواهد  را 

2020 در انتظار نسخة اي کامل و کاربري از ابر 
رایانه اگزااسكیل باقي ماند، سیستمي که سرعت 
سریعترین  از  بیشتر  برابر   200 آن  محاسباتي 
خواهد   1 تیانهه  در سال 2010،   ابررایانه جهان 

بود.

ابررایانه ها تالش فراواني  چین در زمینه ساخت 
را   2 تیانهه  ابررایانه   ،1 تیانهه  از  پس  و  دارد 
ابررایانه  به سریعترین  در سال 2015  تا  ساخت 
معرفي  با  نیز  تازگي  به  شودو  تبدیل  جهان 
سریعتر  ابررایانه  اولین  تاي هو الیت،  ابررایانه 

جهان  به  را   124.5 سرعت  پتافالب، با   100 از 
معرفي کرد.  براي اینكه درك بهتري از سرعت 
است  بهتر  داشته باشید،  اگزااسكیل  بــاالي 
مي تواند  ثانیه  هر  در  جدید  ابررایانه  این  بدانید 
انجام  محاسبه   1،000،000،000،000،000
آنجایي  از  ثانیه.  در  کوادریلیون  یعني یك  دهد، 
پتا استفاده  از پیشوند  بیان کوادریلیون  که براي 

مي شود،  به این ابررایانه ها پتا فالب مي گویند. 
اما در مقایسه،  رایانه اگزااسكیل در دست ساخت 
ثا در  کوینتیلیون  اجراي یك  قابلیت  از  چیني ها 

برخوردار  نــیــه، 1،000،000،000،000،000،000 
توضیح  و  بیان  براي  عدد  این  از  معموال  است. 
موجود  مولكول هاي  تعداد  بیان  یا  و  زمین  جرم 
آمریكایي ها  مي شود.  استفاده  انسان  مغز  در 
رایانه  یك  روي  کار  مشغول  حاضر  درحال  نیز 
اگزااسكیل هستند اما انتظار نمي رود این رایانه تا 

سال 2023 تكمیل شود.

چینی ها اولین ابررایانه اگزااسکیل جهان را می سازند
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راهنمای مشاغل 
فارسی زبانان استرالیا 

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA

ART & DESIGN SERVICES

VIC

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

e. info@shiraziartgallery.com.au

By Appointment

AUTOMOTIVE

CAR DEALERS

NSW

25 Elizabeth Street
 WETHERILL PARK

Telephone: 02 9756 1300

Tyre Land
MECHANICAL REPAIRS

NSW

North Parramatta

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

WEST END MAZDA
No.1 Mazda Dealer in Australia

 590 Church Street North Parramatta
PH: 1300567397

CAR RENTAL

WA

 Elite Charter
Services

Elite Charter ServicesElite Charter Services

PERTHPERTH

 0404777467 0404777467

کرایه ماشینهای لوکس درپرت

DRIVING SCHOOL

NSW

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

0424 328 659
Hornsby - Northshore

northshoredrivinglessons.com.au

FOOD IMPORTERS
NSW
PTY LTD

FOOD IMPORTS

PH: (02) 9645 6003
تلفن مرکز پخش

FUNERAL DIRECTORS

HAIR & BEAUTY SALONS
NSW

 Shop A, Level 1, 453
Victoria Ave Chatswood

PH: 02 9411 7722

در چتسوود
سالن آرایش و زیبایی میالنو

 MILANO
Hair & Beauty Salon

 

 

North Ryde  9887 2244  |  guardianfunerals.com.au

 

Proudly serving

the local

community for

over 85 years.

NSW

North Ryde
9887 2244

guardianfunerals.com.au

Funerals are  
too important to

   leave to anyone...

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

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

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

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

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

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

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

NSW

Funerals are  
too important to

   leave to anyone...

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

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

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

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

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

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

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

All Mechanical Repairs

Sydney  TechAuto

0423 426 615

Complete Mobile Automotive Maintenanace
Peyman Khazaee NSW

Hazrati Immigration 
Services

professional, expert and honest advice

Hazrati Immigration 
Services

 Level 11, 65 York street
Sydney NSW 2000

Phone: (02) 9665 4881

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

Phone:  (02) 89359410
Mobile: 0414187045

www.ajmigrationconsultants.com.au

NSW

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

  DAVID LEGAL
دفتر وکالت دیوید لیگال

MONEY EXCHANGE

صرافی کیهان

 KAYHAN
 INTERNATIONAL
MONEY EXCHANGE Pty.Ltd

Tel: 03 9787 8942
Mob: 0410 303 415

ملبورن

VIC

PATISSERIE

NSW

بستنی شیراز

195 Merrylands Road
Merrylands 2160

PH: (02) 9637 9032

  RESTAURANT & CATERING
NSWرستوران  آشپزباشی

 Ph: 02 9416 1889
 319 Pacific HWY, Lindfield 2070

 VISA SERVICES 
 & IMMIGRATION 

SA Ghanbari & Associates Migration Agency

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

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

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

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

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

8:30am to 9:00pm

NSW

رستوران و سالن پذیرایی 
نوربند در مریلندز

www.norbandrestaurant.com.au

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

NSW

با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY, Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

  SUPERMARKETS GROCERY STORES 

NSWARIA FOOD STOREARIA FOOD STORE

 34 Ross Street
North Parramatta

PH: 02 9683 7330

VIC

NSW

پدی سوپرمارکت
در بلک تاون

PEDDY
SUPERMARKET
PEDDY

SUPERMARKET

  111Main Street
 Blacktown NSW
PH: 02 8678 3413

NSW

PH: 0470 134 729
110 Main St, Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

NSW

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS

NSW

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

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

Tel: 02  8014  9608

لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Email: sam@airtravelservices.com.au

www.airtravelservices.com.au

NSWآژانس مسافرتی ای تی اس 
با تصدی آقای ملکی

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

www.airtravelservices.com.au

NSW

201 Northumberland Street Liverpool NSW

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

www.ictt.com.au

آژانس مسافرتی اینترنشنال تور اند تراول 

NSW

شعبه بولکهام هیلز
5A Old Northern Rd, Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St, North Parramatta
Ph: 02 9683 1916

شعبه نورت پاراماتا

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

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

Ph: 02 9686 8885

اخبار 
ورزشی

اپلیکیشنinjob را هم اکنون به رایگان دانلود کنید

NSW

دفتر وکالت پارس

Suite 2, Level 1,35-39 Auburn Rd, Auburn 
www.parslawyers.com.au

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

با مدیریت زهرا فراهانی 
وکیل رسمی و عضو کانون وکالی ایالت نیوسات ولز

REAL ESTATE

رامین مشاور شما 
برای فروش امالک

 Call Ramin
0416 385 400

NSW

به گزارش خبرگزاری فارس، لیگ برتر کشورمان 
رامین  برای  قطعا  است،  برگزاری  حال  در  که 
رضائیان لیگ منحصر به فرد و متفاوتی خواهد 
تنها  که  کرد  اذعان  می توان  عمال  که  چرا  بود 
بازیکنی است که چه بازی کند و چه به میدان 

نرود برای او حاشیه های زیادی ایجاد می شود. 
این بازیکن البته تا اینجای لیگ جزو مؤثرترین 
میدان  به  گاه  هر  که  بوده  پرسپولیس  بازیکنان 
آمده توانسته پرسپولیس را در رسیدن به پیروزی 
ایفا  زمینه  این  در  هم  اساسی  نقش  و  همراهی 

کند. 
بخش هایی از مهمترین صحبت های رضاییان را 

در زیر می خوانید:
* بازی با گسترش فوالد را خوب شروع نکردیم 

اما رفته رفته بهتر شدیم
* با اتفاقاتی که افتاد هر کس دیگری جای من 

بود تصمیم دیگری می گرفت
* از این همه حرف و حدیث درباره خودم خسته 

شدم
* آقای خبرنگار، اول خودت را جای من بگذار 

بعد مطلب درباره من بنویس
اصلی  ترکیب  به  تا  شدم  پیر  فصل  نیم  یک   *

رسیدم
نکردن  بازی  از  فوتبالیستی  می شود  مگر   *

ناراحت نباشد؟
* به برانکو گفتم اگر می شود من را بیشتر بازی 

بده
قشنگی  بهانه  تراکتوری ها  اخیر  درخواست   *

نیست
ورزشی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  رضائیان  رامین 
کردنش  بازی  خصوص  در  فارس،  خبرگزاری 
دارد  وجود  که  حاشیه هایی  و  پرسپولیس  در 

صحبت هایی کرد که در زیر می خوانید:

فارس: روز گذشته یک دیدار سخت را توانستید 
 3 و  بگذارید  سر  پشت  گسترش فوالد  مقابل 
امتیازی را به دست آوردید که با آن موفق شدید 
4 امتیاز فاصله خود با تراکتورسازی را حفظ کنید. 

نظر خودت درباره این بازی چیست؟
به نظر من بازی را خیلی خوب شروع نکردیم اما 
هر چه از بازی گذشت روند ما بهتر شد. خوشحالم 
که در یک بازی سخت 3 امتیاز را گرفتیم و باید 
این بازی حساس را می بردیم چرا که محکوم به 
بردن بودیم. خود من واقعا خوشحالم که این 3 
امتیاز را گرفتیم و توانستیم در صدر جدول بمانیم. 
بودی  نشسته  نیمکت  روی  وقتی  دیروز  فارس: 
صدا  را  تو  نام  سکوها  روی  از  بارها  هــواداران 
کردند که به زمین بیایی و در نهایت هم نقش 

زیادی روی گل پرسپولیس داشتی.
این  داشته اند.  لطف  من  به  همیشه  هــواداران 
من  آنها  و  داشته  وجود  فصل  اول  از  حمایت ها 
به خاطر همین  را شرمنده خودشان کردند. من 
با  می داند  خدا  برگشتم.  پرسپولیس  به  هواداران 
بود  من  جای  کسی  هر  شاید  افتاد  که  اتفاقاتی 
تا  برگشتم  من  اما  می گرفت  دیگری  تصمیمات 
تا االن  را جبران کنم.  برای هواداران همه چیز 
هم همه کاری کرده ام و قول می دهم در ادامه 
هم همینطور باشد. هر زمانی هم که سرمربی تیم 
بخواهد بازی می کنم و هر زمان هم که صالح 
دانست من روی نیمکت بنشینم من این کار را 
پیروزی  برای  مثل یک هوادار  و  انجام می دهم 

پرسپولیس دعا می کنم. 
فارس: اما قبول کن حرف و حدیث همیشه درباره 

تو زیاد است.
و  روزنامه ها  اینقدر  ــدم.  ش خسته  خــدا  به 
خبرگزاری ها از این چیزها می نویسند که خسته 
شدم. بس است دیگر. من باید چه کار می کردم 
که نکرده ام؟ همه چیز را رعایت کردم و با جان 
و دل تمرین می کنم. نباید این اتفاقات بیفتد. من 
پرسپولیس  برای  و  می کنم  بازی  دل  و  جان  با 
را  چیزها  این  که  خبرنگاری  آن  نمی گذارم.  کم 
رضائیان  رامین  جای  را  خودش  بیاید  می نویسد 
بگذارد بعد این چیزها را بنویسد. من از اول فصل 
تا االن مشکلی نداشتم و فقط تمرین می کردم تا 
عملکرد خوبی در زمین داشته باشم. دست تک 
اول  از  برای من  را می فشارم که  تک هواداران 
بقیه مسائل  تمام گذاشتند.  تا االن سنگ  فصل 

زمین  به  را  من  اگر  است.  فنی  کادر  تشخیص 
هم  اگر  و  می کنم  بازی  دل  و  جان  با  بفرستند 
نخواهند بازی کنم روی نیمکت می نشیم و مثل 

همیشه برای تیمم دعا می کنم.
تیم هایشان  در  بازیکنان  از  خیلی  ــارس:  ف
این  چرا  می کنی  فکر  هستند.  نیمکت نشین 
نیمکت نشینی تو این همه جنجال ساز شده است؟ 
واقعا نمی دانم چرا بازی نکردن من این داستان ها 
من  طرف  از  مشکل  من  نکردن  بازی  دارد.  را 
تالش  و  شدم  پیر  نیم فصل  یک  من  نیست. 
زیادی کردم تا به ترکیب اصلی برسم. بعد آقای 
اصلی  ترکیب  به  و  داد  فرصت  من  به  برانکو 
رسیدیم اما ناگهان عضله کمرم گرفت. بعد هم 
آقای برانکو تشخیص داد که بازی نکنم. من اما 
با همه جان و دل تمرین کردم دوباره به ترکیب 
برسم. االن هم خوشحالم که به من این فرصت 
داده شد تا مقابل گسترش فوالد بازی کنم و در 
نهایت برنده شدیم. اگر من یک ذره  کوچک هم 
در این پیروزی نقش داشتم برای من همین هم 

کافی است.
باید  را  رضائیان  رامین  حرف های  این  فارس: 
را  این حرف ها  با همه وجودت  یعنی  کرد؟  باور 

می زنی؟
ناراحت  و  نکند  بازی  فوتبالیستی  می شود  مگر 
مربی  و  نبرد  تیمی  یک  می شود  مگر  نباشد؟ 
ناراحت نباشد؟ اگر ما روز گذشته گسترش فوالد 
را شکست نمی دادیم قطعا برانکو هم ناراحت بود. 
ناراحتی  اما  ناراحت می شوم  بازی نکنم  من هم 
من به پرسپولیس لطمه نمی زند چون درون دلم 
است. من تالش می کنم که با جان و دل بازی 
کنم. من بازیکنی هستم که حتی اگر 10 دقیقه 
هم بازی کردم با جان و دل برای پرسپولیس به 
میدان رفتم تا عملکرد مثبتی داشته باشم و فکر 
می کنم تا االن هم این اتفاقاتی که افتاده است 
موضوع خاصی نبوده و من فقط می خواهم برای 
چه  و  باشم  مثبت  چه  مطمئنا  باشم.  مؤثر  تیمم 

نباشم کادر فنی و هواداران تشخیص می دهند. 
که  پرسیدم  جهت  این  از  را  سؤال  این  فارس: 
چون بازیکن مؤثری هستی و در هر بازی که به 
میدان آمدی در پرسپولیس عملکرد مثبتی داشتی 
و شاید بازیکنی با این شرایط نیمکت نشینی او را 

بیشتر آزار بدهد.
فنی  این مسائل تشخیص کادر  راستش  اذیت؟! 

بگویم. مشخص است  است و من نمی دانم چه 
بازی کنم. در جلسه ای که  که من دوست دارم 
با آقای برانکو داشتم به او گفتم که اگر می شود 
به من بازی بده چون ان شااهلل اگر قهرمان شویم 
می توانم یک ذره در این قهرمانی مؤثر و شریک 
این  صورت  هر  در  گفتم  برانکو  به  البته  باشم. 
تشخیص با شماست. باور کنید من با جان ودل 
آقای  به  تمرین می کنم.  قبل  از  بیشتر  برابر   10
تمرین  چگونه  که  ببین  شما  خود  گفتم  برانکو 
می کنم و اگر شما دیدی که من می توانم به تیم 
کمک کنم این فرصت را به من بده که برانکو 
هم گفت تو تمریناتت را انجام بده من قطعا ثمره 
روز  که  خوشحالم  داد.  خواهم  تو  به  را  تالشت 
پرسپولیس  تا  بازی کردم  دقیقه  گذشته هم 20 

پیروز شود.
کورس  در  تراکتورسازی  و  پرسپولیس  فارس: 
چه  نهایت  در  می کنی  فکر  هستند.  قهرمانی 

تیمی قهرمان لیگ شود؟
دیگر  تیم های  به  کاری  نباید  که  می گویم  من 
داشته باشیم. ما باید بازی های خودمان را انجام 
به  ببریم  که  بازی  هر  ما  شویم.  برنده  و  دهیم 
بازیکنان مان  قهرمانی نزدیک تر می شویم. ما به 
نیاز داریم هر چند که روز گذشته 3 نفر محروم 
شدند. ما باید روند خوبی که داریم را حفظ کنیم 
تا امسال پرسپولیس قهرمان شود و دل هواداران 

را شاد کنیم. 
مدعی  تراکتورسازی  باشگاه  مسئوالن  فارس: 
هستند چرا باید بازی های ما زودتر از پرسپولیس 

انجام شود. نظر تو در این خصوص چیست؟
این  خوانده ام.  رسانه ها  در  را  موضوع  این  بله 
حرف ها مسائل قشنگی در فوتبال نیست. اصال 
که  ما  کنند  برگزار  همزمان  را  بازی ها  بیایند 
می شویم  زمین  وارد  وقتی  ما  نداریم.  مشکلی 
فقط به بردن فکر می کنیم و به هیچ چیزی فکر 
نمی کنیم. حتی تراکتورسازی هم به برای بردن 
به زمین می رود و اصال به این چیزها نیست که 
روحی  نظر  از  البته  کند.  بازی  زودتر  تیمی  چه 
روز یکشنبه  این مسائل کم است.  روانی درصد 
بود  باعث شده  بود  برنده شده  تراکتورسازی  که 
دیروز روحیه ما کمی پایین تر باشد اما ما با تالش 
برنده شدیم. حاال ما با این مسائل مشکلی نداریم 
این  ببریم.  را  خودمان  بازی های  می خواهیم  و 

حرف ها بهانه های قشنگی نیست.

رضائیان:  پیر شدم تا به ترکیب اصلی رسیدم 
از برانکو خواستم بیشتر مرا بازی دهد

 LAWYERS 
 & SOLICITORS 

CLEANING SERVICES

نظام  ضعف  دیگر  بار  یک  پالسکو  آتش سوزی 
بافت  چالش های  شد.  یادآور  کشور  در  را  توزیع 
سال  چند  ایــران  توزیع  تا  تولید  نظام  سنتی 
اما  گرفته؛  قرار  کارشناسان  نقد  مورد  که  است 
درخصوص تغییر آن شاهد اقدام خاصی ازسوی 
در  نه تنها  موضوع  این  البته  نبوده ایم.  دولت ها 
مواجه  سهل انگاری  با  سیاست گذاری  حوزه 
ازسوی  نیز  تمایلی  مواقع  برخی  در  بلکه  شده، 
آن  تغییر  برای  مشتریان  حتی  و  سرمایه گذاران 
وجود نداشته است. پالسکو با 1۷طبقه، ترکیبی 
در  را  انبارداران  و  تولیدکنندگان  فروشندگان،  از 
خود جای داده بود. این امر به این معنی است که 
زنجیره پوشاک در یک ساختمان گردهم آمده اند 

و یک برج را به بورس پوشاک بدل کرده اند.
پیوند بین تولید و توزیع در سیستم ایران، پیوندی 
گذشته  دهه های  در  اگرچه  است.  نامناسب 
مدیریت،  نظام  سازماندهی  همچون  برنامه هایی 
اطالعات  از  برخورداری  امکان  کردن  فراهم 
حمایت  قانون  تهیه  نظارت،  و  توزیع  شبکه 
زنجیره ای  شبکه های  ایجاد  مصرف کننده،  از 
خرده فروشی، ایجاد اتحادیه های کشوری، ایجاد 
اصناف،  ملت کارت  طرح  صادراتی،  خوشه های 
ایجاد شورای ملی رقابت و... در کشور اجرا شده 
است؛ یعنی هم قوانین جدید، نهادهای جدید و 
نگاه  یک  باز  اما  جدید؛  شبکه های  و  فرآیندها 
اجمالی به شبکه توزیع کشور نشان می دهد که 
بسیاری از مشکالت گذشته همچنان پابرجاست 
نتوانستند  ایجادشده  نهادهای  از  برخی  و 
و  مقررات  از  برخی  و  کنند  ایفا  موثری  نقش 
و  بازار  در  رقابت  تضعیف  موجب  استانداردها 
برخی  شده اند.  فعالیت ها  به  ورود  محدودیت 
نظام  در  تغییر  برای  دارند  اعتقاد  کارشناسان  از 
نداشته  کافی  اراده  سیاست گذاران  برخی  توزیع، 
موضوعی  چنین  سال ها،  این  طی  نتوانسته اند  و 
این  اما آن جایی هم که  برسانند.  به سرانجام  را 
گروه )سیاست گذاران( اقدامی را در راستای تغییر 
این نظام انجام داده اند نیز برگ برنده ای از خود 
مساله  در  مثال  به عنوان  نگذاشته اند.  جای  بر 
چرمشهر،  به  چرم  تولیدی  کارگروه های  انتقال 
پیش بینی  آنچه  براساس  نتوانست  سیاست گذار 
این راستا  کرده و وعده داده بود، عمل کند. در 
نه تنها اهداف این نقل و انتقال محقق نشد؛ بلکه 
این  در  کسب و کار  صاحبان  و  سرمایه گذاران 
منطقه نیز ضمن مواجهه با چالش های جدید در 
اعمال شده،  محدودیت های  اثر  بر  که  چرمشهر 
به وجود آمده بود نسبت به سیاست گذاری دولت 
شد  موجب  امر  این  همچنین  شدند.  بی اعتماد 
در  تغییر  به  نسبت  کسب و کار  صاحبان  سایر 
نسبت  و  باشند  نداشته  مثبتی  نگاه  توزیع،  نظام 
به هر گونه تغییری مقاومت نشان دهند. اما در 
این میدان، مشتریان نیز بازیگران دیگری هستند 
که برخی از آنها تمایلی برای تغییر در این نظام 
ندارند. چراکه احتماال خطرات ناشی از این امر را 
متوجه نمی شوند، به همین دلیل دسترسی ساده تر 
به زنجیره تامین کاال را بر تغییر نظام توزیع ارجح 
می دانند. از این رو قطعا برای خریداران یا همان 
مشتریان، ورود به ساختمان پالسکو برای تامین 
مایحتاج خود خوشایندتر از آن است که هر یک 
از  بازار دیگر و  چند  را  نیازش  از کاالهای مورد 
مغازه تهیه کند. غافل از اینکه ترکیب موجود در 
ساختمانی مانند پالسکو، ترکیب قابل قبولی نبوده 
)فروشگاه  کار  دفتر  و  تولیدی  واحد  انبار،  است. 

دارای  جداگانه  به طور  هریک  عرضه کننده( 
ویژگی های متفاوتی هستند که به طور استاندارد 
حضور آنها در یک ساختمان را مقدور نمی سازد. 
به عنوان مثال نوع ایمنی، درجه حرارت، دسترسی 
محلی حتی راه های خروج اضطراری در هر یک 
از این واحدها متفاوت است. حال آنکه پالسکوی 
برای  اولیه  ایمنی های  از  نه تنها  طبقه   1۷
ساختمان برخوردار نبود، بلکه این سه واحد را نیز 

در خود جای داده بود.
پالسکو  حادثه  با  که  چالش هایی  از  دیگر  یکی 
مساله  می گیرد،  قرار  کارشناسان  نقد  مورد 
آنها  است.  طبقه   1۷ برج  این  دولتی  مالکیت 
معتقدند هرچند مالکیت دولتی باید رعایت قوانین 
به نظر  اما  شود،  موجب  جدی تری  به صورت  را 
مالکان  برای  امتیازی  به  موضوع  این  می رسد 
دولتی به منظور عدم رعایت قوانین و استفاده از 
حادثه  این  در  این رو  از  است.  بدل شده  رانت ها 
عنوان شده است که چند  بار نسبت به تجهیز و 
ایمن کردن ساختمان اخطار داده شده اما از سوی 
سوی  از  است.  نگرفته  قرار  توجه  مورد  مالکان 
مراجع  ازسوی  هیچ گاه  موضوع  این  نیز  دیگر 
به  نسبت  قانونی  اقدام  و  نشده  پیگیری  قضایی 
بی توجهی مالکان به اخطارهای داده شده صورت 

نگرفته است.

ساکنان پالسکو چه کسانی بودند؟
فعالیت  گروه   3 پالسکو  طبقه   1۷ ساختمان  در 
پوشاک،  فروشندگان  یا همان  بازرگانان  داشتند. 
همان  که  پارچه فروشان  و  تولیدکنندگان 
انبارداران پارچه هستند. هر چند به نظر می رسد 
دو گروه اول، خسارت بیشتری را متحمل شده اند 
به  ندارند.  افراد  این  از  نیز کم  پارچه فروشان  اما 
با  اینکه نحوه درآمدزایی برخی از آنها  خصوص 
پارچه فروشان،  از  برخی  دارد.  فرق  کسبه  سایر 
اختیار  در  امانی  به صورت  را  خــود  ــاالی  ک
تولیدکنندگان قرار می دهند و تا زمانی که کاالی 
تولید شده )پوشاک( به فروش نرسد، پولی را از 

تولیدکننده دریافت نمی کنند.
از بین رفتن زنجیره تولید  با توجه به  از این رو 
تولیدی  واحدهای  پارچه،  انبارهای  )سوختن 
به عنوان  گروه  این  عمال  فروشنده(  وواحدهای 
سوی  از  و  می شوند  محسوب  دیدگان  خسارت 
برای  پالسکو  ساختمان  اینکه  به  توجه  با  دیگر 
فعاالن حوزه پوشاک، نامی آشنا بود، چراکه این 
به صورت  پوشاک  توزیع کننده  هم  خرید،  مرکز 
خرده فروشی بود و هم مرکزی برای خرید عمده 
کسبه نیز محسوب می شد، این احتمال وجود دارد 
که بازار شب عید تحت تاثیر این حادثه قرار گیرد. 
به گونه ای که در این بازار از یک طرف با کمبود 
افزایش  با  دیگر  از سوی  و  مواجه شویم  عرضه 
بازه  در  را  اقداماتی  می توان  رو  این  از  قیمت. 
بحران  از  پس  مدیریت  برای  کوتاه مدت  زمانی 
انجام داد. اقداماتی که بتواند بازار شب عید را به 
مصرف کنندگان  برای  که  کند  مدیریت  گونه ای 
استقرار  دیگر  سوی  از  نیاید.  پیش  مشکلی  نیز 
موقت این واحدها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. 
اتاق  سخنگوی  صفایی  مجتبی  راستا  همین  در 
می گوید:  اقتصاد«  »دنیای  ایران، به  اصناف 
اصناف  اتاق  رئیس  حضور  با  ویــژه ای  کمیته 
اتحادیه ها  روسای  و  دولتی  مسووالن  ایران، 
است هماهنگی های الزم  قرار  تشکیل شده که 
جاهای  در  تولیدی  واحدهای  استقرار  برای 

اقدام  این  که  گیرد  تهران صورت  مختلف شهر 
با همکاری شرکت ساماندهی مشاغل شهری و 
خدمات شهری انجام خواهد شد. به گفته وی تا 
لحظه تنظیم این خبر، واحدهای صنفی تولیدی 
بودند می توانند  که در ساختمان پالسکو مستقر 
یا  صنعتی  شهرک های  در  را  خود  کارگاه های 
گرفته  نظر  در  آنها  استقرار  برای  که  سوله هایی 
برخی  سال  پایانی  ماه   2 در  تا  کنند  برپا  شده، 
این  در  حداقل  و  شود  مرتفع  آنها  مشکالت  از 
مالی  چرخه  نو  سال  به  باقی مانده  زمانی  فاصله 
به عنوان  پالسکو  ساختمان  گیرد.  رونق  آنها 
بازار  بازیگران  از  یکی  ایران،  پوشاک  بورس 
پوشاک کشور بود. بنابراین آتش سوزی ساختمان 
پالسکو در میان مدت )در بازه زمانی یکساله( نیز 
تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اینکه 
عملیات ساخت برجی مانند پالسکو قطعا زمانبر 
این  با  همجوار  واحدهای  می رود  احتمال  است، 
ساختمان تحت تاثیر ریزش پالسکو، با قیمت های 
باالیی به فروش برسند یا اجاره داده شوند. از این 
ملک  قیمت  مدیریت  زمان  از  برهه  این  در  رو، 
اما  می رسد.  نظر  به  ضروری  نیز  منطقه  آن  در 
اقداماتی نیز باید در بلندمدت صورت گیرد که در 
صورت وقوع حوادثی از این دست، نه تنها نظام 
نگرانی های  بلکه  نشود،  مواجه  مشکل  با  توزیع 

صاحبان کسب و کار، به حداقل ممکن برسد.
تجربه تلخ آتش سوزی پالسکو به روایت حاضران 
در صحنه حاکی از آن بود که صاحبان واحدهای 
موجود در این برج، نسبت به از بین رفتن اسناد و 
مدارک خود نگرانی هایی داشتند که گفته می شود 
در لحظات منتهی به فرو ریختن این برج، مانع 
از تخلیه به موقع این افراد شده است. این اسناد و 
مدارک همان چک هایی هستند که این صاحبان 
می کردند.  دریافت  مشتریانشان  از  کار  و  کسب 
اوال عدم نقدینگی و رکود در بازار چنین سیستمی 
را راه اندازی کرده است. اجناس به صورت چکی 
می شوند.  خریداری  نقد،  پول  اندکی  مبلغ  با  و 
نقش  میان  این  در  نیز  ناکارآمد  بانکی  نظام  اما 
بازرگانی  بخش  مشکالت  از  یکی  دارد.  مهمی 
هنوز  که  است  اعتباری  اسناد  از  استفاده  ایران، 
در  است.  ارزش  دارای  آنها  صورت  فیزیکی 
بخش  در  تری  مناسب  طراحی های  که  حالی 
متناسب  که  بگیرد  صورت  می تواند  بانکداری 
اقتصادی  فعاالن  نیاز  دنیا،  روز  استانداردهای  با 
به  نیاز  این صورت شاید  نیز برطرف کند. در  را 
دپوی این حجم از مدارک نیز نباشد و در زمان 
صاحبان  نگرانی های  حوادث،  دست  این  وقوع 
با  می رسد  نظر  به  بنابراین  یابد.  کاهش  صنوف 
خواهد  زمانبر  بانکی،  نظام  تغییر  اینکه  به  توجه 
بود، رفع این خأل در بلندمدت باید در دستور کار 
واحدهای  تعداد  می شود  گفته  اگرچه  گیرد.  قرار 
 ۶00 به  نزدیک  پالسکو  ساختمان  در  موجود 
تعداد  ساختمان  فعاالن  از  برخی  اما  است  واحد 
این واحدها را تا 1۵00 نیز برآورد می کنند. چراکه 
گفته می شود برخی از واحدها با توجه به توافقات 
تیغه،  یک  کشیدن  با  کسبه،  بین  گرفته  صورت 
به دو قسمت تقسیم شده بودند. از این رو تعداد 
واحدهای موجود در این بازار به صورت غیررسمی 

افزایش یافته است.

نقش پالسکو در بازار پوشاک
بزرگترین  از  یکی  نقش  ساله   ۵3 پالسکوی 
ساختمان های تجاری کشور در حوزه پوشاک را 

این  انجام شده  محاسبات  براساس  ایفا می کرد. 
پوشاک  اشتغال صنعت  کل  از  درصد   ۶ مجتمع 
کشور را به خود اختصاص داده بود. طبق آمارهای 
ریختن،  فرو  از  پس  پوشاک  تپنده  قلب  رسمی 
حدود  همچنین  و  شغلی  فرصت  هزار   3 حدود 
۶00 واحد تولیدی و تجاری را از بین برده است. 
اما باید دید حادثه دلخراش ساختمان پالسکو چه 
تاثیری بر اقتصاد و البته در بازار پوشاک خواهد 
داشت. بدون شک پالسکو نقش قابل توجهی در 
صنعت پوشاک به عهده داشت، چرا که به گفته 
تولیدکنندگان  اتحادیه  رئیس  ابوالقاسم شیرازی، 
و فروشندگان پوشاک، واحدهای تولیدی مجتمع 
پالسکوی پایتخت به صورت 100 درصد پوشاک 
هر  اجناس  ارزش  و  می کردند  تولید  داخلی 
میلیون   200 حدود  میانگین،  به طور  تولید  واحد 
تومان بوده است. بنابراین در حادثه پالسکو این 
تولیدکنندگان داخلی پوشاک بودند که با ضرر و 
زیان های زیادی رو به رو شدند، تولیدکنندگانی که 
صاحبان کسب و کارهای خرد ولی مولد کشور 
محمدمهدی  دیگر  سوی  از  می شوند.  محسوب 
ایران،  نساجی  دبیر انجمن صنایع  رئیس زاده 
درخصوص تبعات این حادثه معتقد است که نظام 
بدنه  بر  زیادی  بازار، آسیب های  توزیع در  سنتی 
صنعت پوشاک وارد کرده است. در نظام سنتی، 
تولید و توزیع در یک مکان صورت می گیرد، این 
در حالی است که روش های جدیدی در دنیا مورد 
استفاده قرار می  گیرند که بازه چند برابری دارند. 
روزها  این  که  اینترنتی  و  دیجیتالی  روش های 
در مراکز بزرگ و شهرهای بزرگ مورد استفاده 
بی  آسیب های  و  خسارت ها  مانع  می گیرد  قرار 
شماری به تولیدکنندگان خواهد شد. او می گوید: 
به صورت  کاال  توزیع  اگر  پالسکو  حادثه  در 
خسارت های  می شد،  انجام  مدرنیزه  و  مویرگی 
داخلی  تولیدکنندگان  بدنه  بر  اینچنین سهمگین 
در  کاالها  و  تجهیزات  از  بسیاری  نمی شد.  وارد 
پالسکو که ارزش آنها حدود 1۵00 میلیارد تومان 
توزیع  سنتی  ناقص  سیستم  در  می شود  برآورد 
از  ساختمان  ریزش  و  آتش  زبانه های  میان  در 
اجناس  را  آنها  بیشتر  که  کاالهایی  رفتند.  بین 
انبارها  در  باید  که  می داد  تشکیل  عیدی  شب 
حادثه  این  دیگر  بخش  اما  می شدند.  نگهداری 
حمایتی  و  بیمه ای  پوشش  وضعیت  به  ناگوار 
بازمی گردد.  ساختمان  این  در  شاغل  کارگران 
شوراهای  عالی  کانون  بازرس  حبیبی،  حسین 
اسالمی کار ایران درباره وضعیت پوشش  بیمه ای 
و حمایتی کارگران شاغل در این مجموعه عنوان 
کرده که قطعا طبق قانون، تمام کارگران در زمان 
قرارداد باید از سوی کارفرمایان خود بیمه شوند. 
زمینه  این  در  که  کارفرمایانی  درمورد  حبیبی 
تخلف کرده اند، گفت: در صورتی که کارفرمایی 
در این زمینه تخلف کرده و کارگر خود را بیمه 
حادثه  هرگونه  بروز  صورت  در  باشد،  نکرده 
و  پوشش  تحت  باید  دیده  حادثه  کارگران  تمام 
قانون  براساس  گیرند.  قرار  بیمه ای  حمایت های 
کار اگر کارگری در این اتفاق ناگوار دچار حادثه 
 23 پرداخت  بر  عالوه  باید  کارفرما  باشد،  شده 
بیمه  درصدی   3 سهم  خود،  بیمه  حق  درصد 
بیکاری را نیز پرداخت کند. آنچه درخصوص بیمه 
واحدهای صنفی پالسکو اعالم شده حاکی از آن 
است که از میان ۶00 واحد فعال این برج، تنها 
100 واحد دارای بیمه بودند و ٨0 درصد فعاالن 

این مجتمع فاقد بیمه نامه آتش سوزی هستند.

پشت صحنه اقتصادی فاجعه پالسکو 
ادامه از صفحه 4

در  جهان  تنیس  یک  شماره  مرد  ماری،  اندی 
چهارمین مسابقه خود در جام آزاد استرالیا مقابل 
از  و  نه چندان سرشناسی شکست خورد  حریف 

ادامه مسابقات باز ماند.
آلمان  از  زه ورف،  میشا  مقابل  این مسابقه  در  او 
آزاد  جام  در  بار  نخستین  برای  که  گرفت  قرار 

استرالیا بازی می کند.
رده  پنجاهم  رده  در  حاضر  حال  در  که  زه ورف 
به  پیروزی  این  با  دارد  قرار  بندی جهانی  بندی 

مرحله یک چهارم نهایی راه یافت.  ماری که روز 
بسیار دشواری داشت، فقط یک ست را آن هم 
-4( نتیجه سه  با  نهایتا  و  برد  فراوان  با زحمت 
را باخت.  ۶، 2-۶، ۵-۷( بر یک )۷-۵( مسابقه 
نواک جوکوویچ، مدافع عنوان  پنج شنبه هم  روز 
این  در  قهرمانی  عنوان  شش  برنده  و  قهرمانی 
شسکت  ازبکستان  از  حریفی  مقابل  مسابقات 
برتر  باز  تنیس  دو  حذف  با  شد.  حذف  و  خورد 
رده بندی جهان راه برای مدعیان دیگر این رقابت 

هموار شده است. در حال حاضر در غیاب ماری 
و جوکوویچ استن واورینکا، رافائل نادال، ملوش 
از جمله کسانی هستند که  رائونیچ و راجر فدرر 

بخت خود را قهرمانی پررنگ تر می بینند.
سه  گذشته  سال  مجموع  در  جوکوویچ  و  ماری 
گراند اسلم تنیس را از آن خود کردند که سهم 
جووکویچ قهرمانی در استرالیا و فرانسه و سهم 

ماری قهرمانی ویمبلدون بود.

حذف مرد شماره یک تنیس جهان از جام آزاد استرالیا
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سبزی قورمه سرخ شده بست تست 
با کیفیت مرغوب در دو اندازه متفاوت

Ph: 02 9645 6003
Fax: 02 9700 9679

aust-ari@bigpond.net.au

تلفن مرکز پخش

FOOD IMPORTS

پیر سید احمد گیالنی، رئیس شورای عالی صلح 
افغانستان ساعتی پیش در شفاخانه ای در کابل به 

سن ۸۵ سالگی درگذشت.
عطاالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح در 

صحبتی با بی بی سی این خبر را تائید کرد.
پیش  روز  سه  گیالنی  پیر  که  گفت  سلیم  آقای 
امان اهلل  غازی  شفاخانه  در  قلبی  حمله   به دنبال 
بستری  کابل  در  امنیت(  اداره  شفاخانه   ( خان 

شده بود.
جهادی  رهبران  از  گیالنی،  سیداحمد  پیر 
افغانستان بود که رهبری حزب محاذ ملی را نیز 

برعهده داشت.
انتشار  با  نیز  افغانستان  جمهوری  ریاست  ارگ 
ضایعه  را  گیالنی  آقای  درگذشت  خبرنامه ای، 
در  را  او  نقش  و  خوانده  افغانستان  برای  بزرگ 
حزب  با  صلح  بین االفغانی  مذاکرات  موفقیت 

اسالمی گلبدین حکمتیار حیاتی دانسته است.
عنوان  به   ۲۰۱۶ سال  فوریه  در  گیالنی  آقای 
معرفی  افغانستان  صلح  عالی  شورای  شد. سید احمد گیالنی متولد ۱۹۳۲ در ولسوالی رئیس 

نسبتش  و  بود  ننگرهار  شرقی  والیت  سرخرود 
قادریه  طریقت  بنیانگذار  گیالنی  عبدالقادر  به 
می رسد. آقای گیالنی تحصیالت متوسطه را در 

لیسه ابوحنیفه کابل گذرانده و مدرک لیسانس را 
از دانشکده شرعیات دانشگاه کابل دریافت کرد و 
در سال ۱۹۵۲ با عادله نواسه/نوه حبیب اهلل خان، 

پادشاه پیشین افغانستان ازدواج کرد.
نفوذ  دارای  افغانستان  در  گیالنی  آقای  خانواده 
ده ها  از  و  است  توجهی  قابل  سیاسی  و  مذهبی 
سال پیش در این عرصه نقش بازی کرده است.

در  قادریه  صوفیه  طریقت  پیر  گیالنی  آقای 
افغانستان دانسته می شد و دارای نفوذ مذهبی در 

میان پیروانش بود.
در  خود  مذهبی  جایگاه  همین  به  توجه  با  او 
ارتش  سوی  از  افغانستان  اشغال  سال های 
ملی کرد  به تشکیل حزب محاذ  اقدام  شوروی، 

و تا حاال رهبری این حزب را به عهده داشت.
یکی  خورشیدی  دهه های شصت  در  ملی  محاذ 
از اعضای ائتالف هفتگانه مستقر در پیشاور بود، 
اما در دهه هفتاد با در گرفتن جنگ های داخلی 
به حاشیه رانده شد و در سال های اخیر هم نقش 

چندانی در صحنه سیاسی نداشته است.

پیر گیالنی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان درگذشت

 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

Asan
Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
North Shore,Parramatta

& The Hills Shire

0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

قصابی ولیعصر
در مریلندز

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

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

Merrylands Rd. Merrylands

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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O0424 328 659

Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

ST
.5

28
.C

O

میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

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

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

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

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

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

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

بره
ی آهو

جها
 برن

مایندگی
ن

وریا
یکت

ر و
ی د

جزئ
ی و 

و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک
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آموزش رانندگی
در کلیه محلهای 

شرق سیدنی و مرکز شهر
توسط خانم مینو دایمی

آموزگار متخصص و باتجربه 
رانندگی را اصولی و در کمترین 

زمان ممکن بیاموزید
All Eastern Suburbs and City Area

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

یک فروشگاه 
مواد غذایی با قصابی و سبزی فروشی

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

به فروش می رسد.

Mobile: 0401 298 159D
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آگهی فروش

با صادق تماس بگیرید

فروش
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91 تلفن تماس
با تعیین وقت قبلی

0406 660 797

کباب شاپ 
واقع در بلک تاون
فروشنده انواع 

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

به فروش میرسد
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تلفن تماس
0414 626 226

به چند نفر با تجربه
در پخت و سرو 

کباب ترکی 
پیتزا و پیده
کباب چنجه

مسلط به زبان انگلیسی 
در محله بلک تاون 

نیازمندیم

پیتزا آتیش
در مریلندز

 انواع پیتزا و ساندویچ های ایرانی
با کیفیت و خوشمزه

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

Merrylands

ادامه از صفحه ۵
این دو رهبر در مخالفت با اتحادیه اروپا هم نظر 
دارد:  وجــود  اصلی  تفاوت  یک  اما  هستند. 
اروپا  اتحادیه  می خواهد  مسکو  ترامپ،  برخالف 

را به عنوان اساس و پایه ی نظِم جهانی نگه دارد. 
از معدود جاهایی  نیویورک  مقر سازمان ملل در 
است که روسیه می تواند درباره تصمیم گیری های 
مهم مذاکره کند. روسیه می تواند تقریبًا هر چیز 

از  کند؛  مذاکره  ترامپ  دونالد  خوِد  با  را  دیگری 
منافع روسیه در کریمه گرفته تا منافع آمریکا در 

سوریه.
بااین حال، روسیه متوهم و احمق نیست: روسیه 

خارجه  سیاست  جهت  به تنهایی  ترامپ  می داند 
کنگره  تصویب  به  او  نمی کند.  تعیین  را  آمریکا 
نیاز دارد. و تجربه پوتین با دو رئیس جمهور قبلی 
نشان داده که محبوبیت اولیه، می تواند خیلی زود 

سرد و کمرنگ شود.
در  قدرت  ببیند  است  منتظر  دنیا  به این ترتیب، 
او  آیا  شد.  خواهد  تقسیم  چگونه  ترامپ  دولت 
جمهوری خواه  حزب  به  را  خارجی  سیاست های 
از حمایت کنگره برخوردار  آیا ترامپ  می سپارد؟ 

می شود؟
بزرگ ترین دشمنان آمریکا: ژاپن و آلمان غربی

سیاست های  درزمینه  به خصوص  موضوع  این 
دهه ها  را  آن ها  ترامپ  که  است  حاکم  تجاری 
توطئه علیه آمریکا می داند. ترامپ در مصاحبه ای 
آمریکا  دشمنان  خطرناک ترین  درباره  طوالنی 
دشمن  را  چین  یا  و  روسیه  او  کرد.  صحبت 
نمی دانست؛ بلکه از ژاپن و آلمان غربی به عنوان 
کشورهایی یاد کرد که سال ها عزت نفس آمریکا 
آن ها  »محصوالت  گفت:  ترامپ  ربوده اند.  را 
بهتر است زیرا یارانه دارند و آمریکا دائمًا مراقب 
است در عرض ۱۵ دقیقه از صفحه روزگار محو 
ما  »متحدان  گفت:  نتیجه گیری  در  او  نشوند.« 

دارند با از بین بردن ما میلیاردر می شوند.«
دیدگاه های  که  شدند  متقاعد  مرکل  مشاوران 
و مشاور  داماد  نکرده اند. »کوشنر«  تغییر  ترامپ 
به  واردات  مسئله  روی  او  همانند  نیز  ترامپ 
دیداری  در  کوشنر  است.  حساس  بسیار  آمریکا 
با فرستاده آلمان گفت که تیم ترامپ کشورهایی 
که صادرات زیاد و واردات کمی از آمریکا دارند 
را بررسی کرده و اولین کشور در این لیست چین 
است. ژاپن و آلمان در رده دوم و سوم قرار دارند. 

پیام کوشنر واضح بود: اوضاع باید تغییر کند.
دولــت  بــا  ــدال  ج کــه  می دانند  مرکل  تیم 
دو حوزه سیاسی  بر  اول  درجه  در  ایاالت متحده 
با  روابط  و  خارجی  تجارت  بود:  خواهد  متمرکز 
روسیه. سؤال اصلی این است: آیا مرکل می تواند 

روی حمایت اروپا حساب کند؟

خطری بزرگ برای اروپا
به گفته صدراعظم آلمان اگر مواضع ترامپ تغییر 
نکنند، اروپا با تهدید و خطر بزرگی روبرو خواهد 
شود  قدرتمند  آن قدر  پوتین  است  ممکن  بود. 
حوزه  کشورهای  در  بی ثباتی  ایجاد  جسارِت  که 
بالتیک را پیدا کند؛ بدون اینکه از مقاومت امریکا 
به  است  ممکن  ناتو  درباره  ترامپ  پیام  بترسد. 
شرایطی منجر شود که در آن ترامپ به راحتی به 

خود بگوید: »بگذار یک امتحانی بکنیم«.
خواهد  ترامپ  کارت های  اولین  از  یکی  مسکو 
داد.  خواهد  قرار  تحت فشار  را  بروکسل  که  بود 
برای  کرد  سعی  اوباما  باراک  است.  لندن  بعدی 
انگلیسی ها روشن کند که اگر به برکسیت رأی 
انتهای  به  آزاد  تجارت  توافقات  زمینه  در  دهند، 
می خواهد  گفته  ترامپ  اما  رفت.  خواهند  لیست 

مذاکرات تجاری با بریتانیا را سرعت دهد.
این سخنان اعتمادبه نفس لندن در آستانه تثبیت 
موقعیتش در برکسیت را افزایش داده است. ترزا 
می در یکی از سخنرانی هایش گفت بریتانیا حتی 
نیز  اروپا  اتحادیه  بازار  از  برای ماندن در بخشی 

تالش نمی کند.
اروپا  اتحادیه  عضو  بیست وهفت  تاکنون، 
توانسته اند در پی جدا شدن بریتانیا، جایگاه متحد 
و باثباتی ایجاد کنند. یکی از دیپلمات های وزارت 
ترزا  سیاست های  می گوید  بریتانیا  خارجه  امور 
موضع گیری های  به  واکنشی سخت  درواقع  می 
معناست که  بدین  است. همزمان،  اروپا  اتحادیه 

بریتانیا فاصله بیشتری از اروپا خواهد گرفت.
بدون شک برخی از سیاستمداران اروپا از ریاست 
در  بیشتر  اختالف  ایجاد  برای  ترامپ  جمهوری 
آیا این گروه  اروپا استفاده خواهند کرد.  اتحادیه 
باشد؟  نزدیک تر  اتحادهای  ایجاد  دنبال  به  باید 
در  هستند؟  درست  مالی  سیاست های  کدام 
سیاست ها  همه  سر  بر  تقریبًا  اروپا  حاضر  حال 
اختالف دارد. این اختالف ها در حال ایجاد یک 
میان  به خصوص  و  اروپا  در  اساسی  بی اعتمادی 

شمال و جنوب است.

هدف قرار دادن اقتصاد اروپا
کمپین مبارزه با بروکسل به رهبری رئیس جمهور 
متمرکز  سیاسی  مسائل  بر  فقط  آمریکا،  جدید 
است.  اروپا  اقتصاد  ترامپ  اصلِی  هدف  نیست. 
در  در مصاحبه ای  پیش  بیست وپنج سال  ترامپ 
برای  سنگینی  »مالیات  بود:  گفته  پلیبوی  مجله 
هر مرسدس بنزی که وارد کشور می شود و تمام 
ترتیب  بدین  می کنم.  تعیین  ژاپنی  محصوالت 

دوباره متحدان فوق العاده ای خواهیم داشت.«
»مارکوس کربر« مدیرکل اتحادیه صنایع آلمانی 
طی یک سخنرانی درباره »تغییر در سیاست های 
از کسی  کربر  داد.  اقتصادی« هشدار  بین المللی 

اسم نبرد. 
دارد:  اشاره  کسی  چه  به  می دانستند  همه  اما 
ترامپ و تمام سیاستمداران مخالِف جهانی سازی 
که ممکن است سبب ایجاد جنگ تجاری میان 

آمریکا و چین شوند. 
»کاهش  انتظار  می توانیم  بیفتد،  اتفاق  این  اگر 
در  اشتغال  و  اقتصادی  ارزش هــای  قابل توجه 
آینده بسیار نزدیک باشیم.« این اتفاق کشورهای 
تأثیر  تحت  بیشتر  را  آلمان  مانند  صادرات محور 

قرار خواهد داد. 

از  بیش  ما  کامیابی  و  »ترقی  داد:  هشدار  کربر 
هرزمانی در شصت سال گذشته، در خطر است.«
کشور  هر  از  بیش  آمریکا  با  آلمانی  شرکت های 
دیگری تجارت می کنند. در سال ۲۰۱۵، آمریکا 
بزرگ ترین  به  تبدیل  و  گرفت  پیشی  فرانسه  از 

بازار صادراتی آلمان شد. 
اقتصاد قوِی آمریکا و ضعف  اتفاق به دلیل  این 
یورو در برابر دالر رخ داد که سبب شد کاالهای 

آلمانی ارزان تر باشند.

بازتاب تجارت آزاد
جمهوری خواه  ستاد  نفوذ  باشد  امیدوار  باید  اروپا 
بر رئیس جمهور جدید از بین نرفته باشد. مرکل 
جمهوری خواهان  از  بسیاری  بدبینِی  و  تردید  به 
آزاد  تجارت  بارتاِب  و  روسیه  به  نسبت  کنگره 

حزب، امید بسته است.
دولت  نمایندگان  با  مالقات  برای  فرصت  اولین 
جدید آمریکا در ماه فوریه و در کنفرانس امنیتی 
مونیخ خواهد بود. قرار است بیست نفر از اعضای 
وزیر  ماتیس«  »جیمز  جمله  از  ترامپ،  کابینه 
باشند.  داشته  حضور  کنفرانس  این  در  دفاع، 
»مایک  و  خارجه  امور  وزیر  تیلرسون«  »رکس 

دارند.  حضور  احتمااًل  نیز  ترامپ  معاون  پنس« 
این  در  شرکت  از  خبری  هنوز  مرکل  آنگال  اما 

کنفرانس نداده است. 
در اروپا، دوران صحبت درباره جامعه به سر آمده 
عمیق تر  که  است  برنامه ای  اجرای  وقت  است: 
شدن اجتناب ناپذیر سیاست های امنیتی و خارجی 
را با استقالل ملی بیشتر در سایر مناطق سیاسی 
ترکیب کند. منطقه یورو به یک سیاست اقتصادی 
مشترک نیاز دارد؛ مثاًل با حضور یک وزیر بودجه 
به  باید  مرکل  و  خود.  به  مختص  مالِی  امور  و 
موقعیت و نقش طوالنی مدت خود در مازاد تراز 

تجاری بیندیشد. 
قدرت صادرات آلمان، عالمِت تجارِی این کشور 
اروپایی  شرکای  برای  بزرگی  مزاحم  اما  است. 
این کشور و هدِف لفاظی های تیم دونالد ترامپ 

است.
برای  کند  سعی  باید  آلمان  چیز،  هر  از  بیش 
حفظ ارزش هایی که ترامپ در حال نابود کردن 
این  حفظ  بر  مرکل  اگر  کند.  مبارزه  آن هاست، 
ارزش ها پافشاری کند، برای قدرتمنِد جدیِد کاخ 
سفید دشوارتر خواهد بود تا به نظم لیبرال حمله 

کند.

جمهوری  رئیس  ترامپ،  دونالد  از  طالبان  گروه 
آمریکا  سیاست  تا  است  خواسته  آمریکا،  جدید 
آن  غیر  در  که  دهد  تغییر  را  افغانستان  قبال  در 

صورت با یک شکست تاریخی مواجه می شود.
دیدبان  گروه  یک  که  سایت،  اطالعاتی  گروه 
مجازی  فضای  در  افراطگرا  گروه های  فعالیت 
انتشار  با  طالبان  گروه  که  کرده  گزارش  است، 
آمریکا  جدید  جمهوری  رئیس  از  بیانیه ای 
کشور  این  نظامیان  خروج  بر  عالوه  تا  خواسته 

قبلی  دولت های  خارجی  سیاست  افغانستان،  از 
اگر  که  است  آمده  بیانیه  این  در  نکند.  دنبال  را 
آمریکا رویکرد بارک اوباما و جورج بوش )روسای 
جمهوری قبلی آمریکا( را دنبال کند انتظار یک 

شکست شرم آور تاریخی را داشته باشد.
گروه طالبان با اشاره به ناکامی جنگ ۱۵ ساله ای 
کنار  در  که  است  گفته  افغانستان  در  آمریکا 
افغان های بی گناه  مالی و کشتار  هزینه هنگفت 
توسط نیروهای خارجی، این جنگ به اعتبار این 

کشور را در جهان نیز صدمه زده است. در بیانیه 
توصیه  ترامپ  آقای  به  همچنین  طالبان  گروه 
گوش  آمریکایی  ژنرال های  تحلیل  به  که  شده 
بر تداوم جنگ مانند  پافشاری  با  آنها  ندهد زیرا 
غیرواقع بینانه  گزارش های  به  متوصل  گذشته 
ترامپ  آقای  که  است  حالی  در  این  می  شوند. 
دو روز پیش )جمعه، ۱ دلو/بهمن( پس از پایان 
مراسم تحلیفش، از طریق کنفرانس ویدیوئی به 
نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور اطمینان 

داد که او در کنار آنها می باشد و از آنها خواست 
خواهد  پیروز  آمریکا  زیرا  دهند  ادامه  مبارزه  به 
افغانستان،  اجرایی  رئیس  عبداهلل،  عبداهلل  شد. 
آمریکا  نیروهای  به  پیام رئیس جمهوری ترامپ 
گامی  و  مثبت  نشانه ای  را  افغانستان  در  مستقر 

بسیار خوب برای ادامه همکاری ها خواند. 
آمریکا اکنون ۸۴۰۰ سرباز در افغانستان دارد و در 
نظر دارد تا حضور تفنگداران دریایی در این کشور 

را افزایش می دهد.

هشدار طالبان به ترامپ: با عدم تغییر سیاست خارجی 
با شکستی تاریخی مواجه می شوید

مراسم تشییع جنازه پیر سید احمد گیالنی، رئیس 
شورای عالی صلح افغانستان روز دوشنبه چهارم 
با حضور  ریاست جمهوری  ارگ  در  )بهمن(  دلو 
سیاسی  شخصیت های  و  دولت  ارشد  مقامات 

افغانستان برگزار شد.
این  افغانستان، در  اشرف غنی، رئیس جمهوری 
مراسم ضمن توصیف از شخصیت آقای گیالنی، 
گفت امضای توافقنامه صلح با حزب اسالمی به 
آقای  ریاست  زمان  در  حکمتیار  گلبدین  رهبری 

گیالنی در شورای عالی صلح به دست آمد.
آقای غنی در مورد شخصیت پیر گیالنی گفت: 
بود  طریقت  صاحب،  پیر  جناب  زندگی  اول  بعد 
پیام  همیشه  قادریه،  طریقت  بزرگ  به حیث  و 
و  اتفاق  پیام  اسالمی،  امت  هم بستگی  اعتدال، 
اتحاد و اوصاف که همه مردم را با هم بیآورد و 
همه دنیای اسالم را با هم مرتبط سازد، از عراق 
این سلسله  آمریکا و غیره در  تا هندوستان و و 

جمع شده بود.

نماز جنازه پیر گیالنی به امامت عبدرب الرسول 
سیاف، رهبر جهادی، برگزار شد. قرار است آقای 
گیالنی در ولسوالی سرخ رود والیت ننگرهار، در 

آرامگاه خانوادگی اش دفن شود.
پس  )بهمن(  دلو  دوم  شنبه،  روز  گیالنی  آقای 
خان  امان اهلل  شفاخانه ای  در  بستر  روز  سه  از 

)شفاخانه اداره امنیت( در کابل درگذشت.
افغانستان  جهادی  مهم  رهبران  از  گیالنی،  پیر 
کشور  این  در  قادریه  صوفیه  طریقت  پیر  بود، 

میان  در  مذهبی  نفوذ  دارای  و  می شد  دانسته 
پیروانش بود.

رئیس  عنوان  به   ۲۰۱۶ فوریه  در  گیالنی  آقای 
در  و  شد  معرفی  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
این مدت گفت وگوهای صلح با طالبان پیشرفت 
توانست  شورا  این  اما  نداشت،  مالحظه ای  قابل 
توافقنامه صلح را با حزب اسالمی حکمتیار، دیگر 
گروه شورشی مخالف دولت افغانستان امضا کند.

مراسم تشییع جنازه رئیس شورای عالی صلح افغانستان در کابل برگزار شد

ترامپ و نظم نوین جهانی
اشپیگل
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National Theatre
 20 Carlisle St, 
St Kilda South

8:30pm

Info: 0418 660 399
Email: parsianaustralia@yahoo.com

ANDY

Tickets on Sale Now

همین هفته
 Friday 27 th January

AUCKLAND

 ADELAIDE

 Sunday 29 th January
PERTH

Saturday 28 th January

 MELBOURNE
 Friday 3 rd February

Ellerslie Event Centre
 80 Ascot Ave, Remuera, Auckland

Door open 8:00pm

Festival Function Centre
 292 Findon Rd. Findon 

Door open 8:00pm

WA ITALIAN CLUB
  217-225 Fitzgerald St. Perth

Door open 8:00pm

National Theatre
 20 Carlisle St, St Kilda South

Door open 8:00pm

 SYDNEY
 Saturday 4 th February

Big Top Sydney
 Luna Park Sydney 

1  Olympic Dr, Sydney 
Door open 8:00pm

www.parsianaustralia.com
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