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با پارکینگ رایگان 
در پشت رستوران

ورود به پارکینگ از شماره 17 
Nicholsonخیابان

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
بامدیریتمرتضیعابدینیبهمراه
کادرورزیدهپذیرایشمامیباشد
هفتروزهفتهناهاروشام

کباب 80 سانتیمتری  
ویژه خانواده

مناسب برای 5 تا 6 نفر
فقط85دالر
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342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

قیمت
ویژه
ناهار

درارکیده
هفتروزهفته
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مرتضی عابدینی مشاور مالی 
و ارزی شما با 20 سال 

سابقه امور ارز

خریددالربهباالترینقیمت

PH:02 9417 7344
Mobile:0413 820649

بستنیشیراز

تهیه انواع 
کیک و شیرینی 

برای جشنها 
و  مراسم شما

195 Merrylands Rd
Merrylands

Ph: 0481 141 990

Shiraz Ice cream

انواع شیرینی تر و خشک
انواع آبمیوه 

فالوده شیرازی
معجون و آب هویج و بستنی

صبحانه
حلیم کرمانشاهی
آش سبزی شیراز

نیمرو و املت
نان و پنیرگردو و سبزی

کره با مربا و عسل
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آذربایجان  و  ایران  روسیه،  سه جانبه ی  نشست 
آذربایجان  از تمامیت ارضی  برگزار شد. روحانی 
و حل مسالمت آمیز مناقشه قره  باغ دفاع کرد. وی 
با پوتین درباره جنگ سوریه و فروش سالح های 
نشست  کرد.  مذاکره  ایران  به  روسی  پیشرفته 
برگزار  آذربایجان  و  ایران  روسیه،  جانبه  سه 
آذربایجان و حل  ارضی  از تمامیت  شد. روحانی 
با  وی  کرد.  دفاع  قره  باغ  مناقشه  مسالمت آمیز 
فروش سالح های  و  سوریه  جنگ  درباره  پوتین 

پیشرفته روسی به ایران مذاکره کرد.
سفر دو روزه ی حسن روحانی به باکو یکشنبه )۷ 
اوت/ ۱۸ مرداد( آغاز شد. دیدار روحانی با همتایان 
آذری و روسی خود علی اف و پوتین با توجه به 
مناقشه های منطقه ای مانند قره باغ کوهستانی و 
به ویژه جنگ سوریه ابعاد فرامنطقه ای پیدا کرده 

و انتظارات را باال برده است.
محور اصلی مذاکرات سه جانبه مسائل اقتصادی 

جنوب  شمال-  بین المللی  نقل  و  حمل  چون 
و  حل  آذربایجان  جمهوری  است.  شده  اعالم 
فصل مناقشه قره باغ را جزو اولویت سیاست خود 
قرار داده است. رئیس جمهور ایران در نخستین 
روز سفرش به باکو درباره مناقشه قره باغ صریحا 
اعالم کرد: »ایران خواستار حفظ تمامیت ارضی 
کشورها از جمله آذربایجان و تغییرناپذیری مرزها 
کرد:  تاکید  همچنین  روحانی  است«.  منطقه  در 
مشکالت و اختالفات میان کشورها باید از طریق 

گفتگو و مذاکره به حل و فصل نهایی برسد.
خاک  از  بخشی  کوهستانی  قره باغ  منطقه 
منطقه  این  ارمنی.  اکثریت  با  است  آذربایجان 
پس از فروپاشی اتحاد شوروی توسط ارمنستان 
اشغال شد و وضعیت کنونی حاکم بر این منطقه 

همچنان نه جنگ و نه صلح است.
تسهیل روادید آذربایجان برای شهروندان ایران

ارضی  تمامیت  از  دفاع  در  روحانی  صحبت های 

آذربایجان با استقبال گرم مقام های آذری روبرو 
سفیر،  احضار  دوران  کارشناسان  گفته  به  شد. 
اتهام دخالت های دینی ایران و فراز و فرودهای 
یافته  پایان  اکنون  همسایه  کشور  دو  مناسبات 
جمهوری  رئیس  حضور  روز  دومین  در  است. 
از  باکو  در  ایران  سفیر  پاک آیین  محسن  ایران، 
تسهیل ویزای آذربایجان برای شهروندان ایرانی 

خبر داد.
از  مرداد(   ۱۹ اوت/   ۸( دوشنبه  ایرنا  خبرگزاری 
قول سفیر ایران از لغو ۳ مرحله ای ویزا گزارش 
داد. پاک آیین می گوید: »در مرحله اول دو کشور 
اتباع خود در  تسهیالت فرودگاهی را برای سفر 
ماه  سه  حدود  در  آن  از  پس  و  می گیرند  نظر 
دیگر، تسهیالت صدور روادید در مبادی ورودی 
مرزهای دو کشور یعنی در مرزهای آستارا و بیله 
با تکمیل  سوار برقرار می شود و در مرحله سوم 
امکانات فنی دو کشور وارد مرحله نهایی این روند 

یعنی لغو روادید خواهند شد.« دالغا خاتین اوغلو، 
خبرگزاری  انگلیسی  بخش  ایران  اخبار  مدیر 
ترند، که سفر حسن روحانی به باکو را از نزدیک 
دنبال می کند به دویچه وله می گوید: »در دوران 
بهبودی  به  رو  و سریع  به شدت  روابط  روحانی 
نهاد و حتی قبل از برجام، روسای جمهوری دو 
پایتخت های هم دیگر سفر کرده و در  به  کشور 
باالترین سطح موضوع گسترش روابط را مذاکره 
کردند. بعد از برجام نیز دو دیدار در سطح سران 
این  در  و  شد  انجام  کشور  دو  پایتخت های  در 
میان ده ها هیات عالیرتبه از دو طرف سفرهایی 
انجام  بط در سه سال گذشته  برای گسترش روا

دادند که محصول آن، عقد ۱۶ تفاهم نامه بود.«
اهمیت دیدار پوتین و روحانی

مالقات  باکو  جانبه  سه  ت  نشس گر  دی اهمیت 
بود. درباره طیف وسیعی  پوتین و روحانی  میان 
از موضوعات در این دیدار رایزنی و گفت وگو شد. 

والدیمیر پوتین می گوید ایران، روسیه و جمهوری 
آذربایجان در حوزه انرژی حمل و نقل می توانند 
طرح های مختلف دوجانبه، سه جانبه و منطقه ای 
را اجرا کنند و نشست باکو از این جهت اهمیت 
ایرانی  طرف  عالقه  از  روسی  ای  سانه ه ر دارد. 
نوشتند.  روسی  تسلیحات  ترین  مدرن  خرید  به 
از قول کارشناسان  سپوتنیک خبرگزاری روسی 
ارتش  نظامی  کهنه  کنیک های  ت عویض  ت هزینه 
 ۶۰ تا   ۴۰ بین  را  هوایی  نیروی  جمله  ز  ا ایران 
میلیارد دالر برآورد کرده است. رسانه های روسیه 
را برای خرید  راه  توافقنامه هسته ای  می نویسند 

تسلیحات روسی هموار کرده است.
کل  مدیر  چمزوف  سرگئی  تنیک  سپو ه  نوشت به 
تسلیحاتی  تحویل  به  تخ  وس  ر لتی  دو شرکت 
و  غیرکشنده  سالح های  وایی،  ه فند  پدا چون 
سامانه های الکترونیک و جانبی و فرعی و قطعات 

یدکی ادامه خواهد یافت.

آمریکا  به  ترکیه  دادگستری  وزیر  داغ،  بوز بکر 
فتح اهلل  استرداد  از  امتناع  که  ست  ا اده  د هشدار 
گولن، باعث قربانی شدن روابط میان دو کشور 

خواهد شد.
ترکیه، آقای گولن ۷۵ ساله را که از سال ها پیش 
در آمریکا در تبعید خود خوانده به سر می برد، به 

رهبری کودتای نافرجام متهم می کند.
وزیر دادگستری ترکیه گفته است که اگر آمریکا، 

آقای گولن را مسترد نکند، روابط میان دو کشور 
قرار  تاثیر  تحت  فعلی،  دوستانه  روابط  رغم  به 

می گیرد.
ضد  احساسات  که  است  گفته  زداغ  و بــ آقای 
به  گولن  مسئله  سر  بر  ترکیه  در  آمریکایی 
آمریکا  از  او  است.  رسیده  خود  سطح  باالترین 
خواست که دست به اقدام بزند تا این احساسات 

به نفرت منجر نشود.

اتهام  به  نفر  هزار  ده ها  کودتا،  ست  شک از  پس 
عضویت در شبکه گولن از کار تعلیق یا برکنار و 

هزاران نفر هم بازداشت شدند.
را  کودتا  به  اقدام  در  خود  دخالت  گولن  فتح اهلل 

تکذیب کرده است.
آمریکا گفته است که ترکیه باید اسناد مشارکت 

آقای گولن را ارائه کند.
اگر  که  است  گفته  خبرنگاران  به  وزداغ  ب آقای 

آمریکا آقای گولن را مسترد نکند، روابط با ترکیه 
را قربانی یک تروریست کرده است.

ترکیه  دولت  که  است  گفته  گولن  قای  آ وکیل 
نتوانسته ذره ای  ادعاهای خود حتی  ثبات  ا برای 

شواهد و مدارک ارائه کند.
وزیر  کری،  جان  که  گفته اند  ترکیه  ای  مقام ه
امور خارجه آمریکا اواخر اوت از این کشور دیدن 

خواهد کرد.

هشداروزیردادگستریترکیهبهآمریکادرموردامتناعازاستردادگولن

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

Reg No. 97971819

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

با مدیریت نوری

بادام هر کیلو   

برنج ایندیا گیت10/99
20 کیلویی
73/99 

36 Station Str. Auburn
PH: 8021 9292

بادام هر کیلو   

13/49
ماست ایرانی

2 کیلویی زمزم

3/99 

کلوچه نادری 
ترشی زیتون مهراد1/29

3/49

قیمتهای ویژه
 این هفته

سایبری  پلیس  حقوقی  معاون  رمضانی،  حسین 
ایران )فتا( می گوید که سه نفر به اتهام اداره ۴ 
توهین  مقدسات  به  آنها  در  که  تلگرامی  کانال 

می شد، بازداشت شده اند.
گفته  مردادماه   ۱۹ شنبه  سه  روز  رمضانی  آقای 
است که به دنبال شکایت مدعی العموم مبنی بر 
فعالیت این کانالهای تلگرامی، مشخص شد که 
گردانندگان این ۴ کانال در شمال ایران فعالیت 

می کنند.

اجتماعی  های  شبکه  بودن  فیلتر  به  توجه  با 
مانند فیسبوک و توییتر در ایران، تلگرام به طود 
و  است  ایرانی  کاربران  استفاده  مورد  گسترده 
تخمین زده می شود که بیش از ۲۰ میلیون نفر 
در ایران از این شبکه پیام رسان استفاده می کنند.

استفاده از شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای 
پیام رسان مثل وایبر و تلگرام در ایران در زمره 

موضوعات خبر ساز است.
در  ایران  سایبری  پلیس  رئیس  هادیانفر،  کمال 

اوایل مردادماه به کاربران ایرانی توصیه کرده بود 
بود: برخی  او گفته  نکنند.  استفاده  تلگرام  از  که 
شهروندان از هتک حیثیت، توهین به مقدسات و 
ترویج بی بند و باری در تلگرام ابراز نگرانی کرده 
دستور  به  که  مجازی  فضای  عالی  شورای  اند. 
رهبر ایران تشکیل شده، چندی پیش تلگرام را 
تهدید کرد که یا داده های کاربران ایرانی را به 
ایران مسدود  یا در  داخل این کشور منتقل کند 

خواهد شد.

پلیسایران:گردانندگان۴کانالتلگرامی
بازداشتشدند

اوایل ماه آینده ) سپتامبر( از سوی شرکت دریچه 
سینما فیلم سییمایی بارکد ساخته مصطفی کیایی 
بهرام  و  آمد  خواهد  استرالیا  سینماهای  پرده  بر 
روز  در  نیر  ایران  سینمای  مشهور  بازیگر  رادان 
گشایش فیلم در شهرهای استرالیا حضور خواهد 

داشت.
خالصه ای از داستان فیلم بارکد ار این قرار است :

دو دوست به نامهای حامد ) بهرام رادان ( و میالد 
پول  به یک  دستیابی  پی  در   ) کیایی  ) محسن 
بزرگ برای تغییر زندگی شان هستند اما درگیر 

اتفاقات عجیبی می شوند و...
در  را   » گلوله  » ضد  کیایی    : کیایی  مصطفی 
سال ۱۳۸۹ روانه سینما کرد که با استقبال نسبی 
مواجه شد و » خط ویژه « نیز تبدیل به پرفروش 
عصر   « شد.  ها  گیشه  در  کیایی  کار  ترین 
مصطفی  سینمایی  ساخته  چهارمین   » یخبندان 
نبود و  کیایی محسوب میشود که چندان موفق 
بارکد« دوباره به ژانر  با »  حاال مصطفی کیایی 

مصطفی  اثر  جدیدترین  است.  بازگشته  کمدی 
کیایی مانند همیشه به دغدغه های اجتماعی وی 
داری و مسائلی  نظام سرمایه  یعنی مواد مخدر، 
از این دست پرداخته است. کیایی در فیلم قبلی 
اش به نام » عصر یخبندان « ، مفاهیم مشابهی 
را مطرح کرده بود اما با توجه به بازخوردهای نه 
به  کرد،  دریافت  فیلم  آن  از  که  مناسبی  چندان 
این نتیجه رسید که مجددا به ژانر کمدی بازگردد 
و دغدغه سوژه هایش را در این ژانر به مخاطب 

ارائه نماید. 
همین  که  دارد  غیرخطی  روایــت   » بارکد   «
ایجاب می کند فیلمساز توجه ویژه ای  موضوع 
به دکوپاژ و ترتیب سکانس بندی ها داشته باشد 
روایت  جهت  بی  اثر  شود  ترغیب  مخاطبش  تا 
غیرخطی را انتخاب نکرده و مفهومی در پِس این 

تصمیم قرار داشته است. 
دو  آمیز  در اصل یک کمدی هجو  بارکد «   «  
نفره است که در جریان روایت داستانش به انواع 
و اقسام سوژه های تلویزیونی و سینمایی همانند 
سریال » بریکینگ بد « کنایه می زند و در مابین 
آن، یک داستان مشخص هم درباره جوانی که 
روایت می  دارد  را  ثروت  به  یابی  سودای دست 

کند.
مخاطب ایرانی  با انبوهی از جوک های اجتماعی 
دادن  به سر  را  او  تواند  مواجه می شود که می 
قهقه مجاب نماید. مصطفی کیایی در » بارکد « 
تا جایی که امکانش را داشته و ممیزی به او اجازه 
داده، توانسته از این شوخی های جنسی استفاده 
نماید که البته قطعا توانایی نشاندن لبخند بر لبان 

تماشاگر را دارد .
که  است  فیلمسازانی  معدود  از  کیایی  مصطفی 

در  را  جنسی  های  شوخی  توانسته  حد  بدین  تا 
مثبت  ویژگی های  از   . بگیرد  بکار  فیلم  جریان 
» بارکد « بازی خوب محسن کیایی و باورپذیر 
کرد.  اشاره  کمدی،باید  های  نقش  در  او  بودن 
محسن کیایی در سالهای اخیر و به واسطه حضور 
در فیلمهای برادرش توانسته به جایگاه مناسبی 
در نقش های کمدی دست پیدا کند و بیشترین 
موفقیت های» بارکد « در بخش طنز به واسطه 
نیز  رادان  بهرام  حضور کیایی رقم خورده است. 
سطح  کمترین  با  فرد  یک  تصویر  کرده  سعی 

درک را به خوبی اجرا نماید.  
ضرباهنگ فیلم نیز از جمله نقاط قوت کارگردانی 
آثار  در  که  شود  می  محسوب  کیایی  مصطفی 
بود.  مشاهده  قابل  وضوح  به  نیز  اش  گذشته 
کیایی به خوبی می داند که برای همراه کردن 
غافلگیر  را  او  فیلم  آغاز  در  بایست  مخاطب می 
کرده و نقطه آغازین داستان را به شکلی ترسیم 
نماید که مخاطب بر صندلی تکیه بزند و پیگیر 
افتتاحیه  نیز   » بارکد   « در  باشد.  داستان  ادامه 

نمی  نفس  از  فیلم  .  ضرباهنگ  است  درخشان 
افتد و مخاطب را خسته نمی کند.

از یاد برد که در دوره ای که  نباید این نکته را 
سینما مملوء از آثاری با موضوعات تکراری درباره 

خیانت و مسائلی از این دست شده.
است  محوری  قصه  آثار  معدود  از   » بارکد   «  
تواند مخاطبش  می  تریلر - کمدی  ژانر  در  که 
او  را بر سر صندلی اش بنشاند و برای ساعاتی 

را بخنداند.
کرده  ثابت  خوبی  به   » ویژه  خط   « با  کیایی   
داند  می  و  شناسد  می  را  مخاطبش  نبض  که 
ویژگی  این  نماید.  سرگرم  را  او  باید  چطور  که 
در  و   آمده  کیایی  کمک  به  نیز   » بارکد   « در 
نهایت اثری سرگرم کننده است که اگرچه برای 
که  چیزی  هر  به  متوسل  مخاطبش  خنداندن 
بازی  لطف  به  اما  است،  شده  بوده  دستش  دم 
خوب محسن کیایی و بهرام رادان ریتم و تدوین 
مناسب می تواند تماشاگر را راضی از سالن های 

سینما خارج نماید.

بارکدبرپردهسینماهایاسترالیاباحضوربهرامرادان

1. Micropigmentaion (Cosmotic tatto )
eye brow (feathering), eyeliner (silk eyeliner) lipliner ,full lip, Scalp 
2. Mesotherapy for youthful like plastic surgery 
3. Microdermabrasion facial & skin peeling for skin Rejuvenation
brown spot, wrinkle, fine line ,scars
Add: 3/45 Gladesville Rd, Huntershill 
Mob: 0434385070 | Email : mitrabooking@gmail.com 
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 کلینیک زیبایی میترا
با جدیدترین متد و استفاده از پیشرفته ترین دستگاههای لیزر و دیجیتال 
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آگهی استخدام
 یک آرایشگاه

 مردانه
 در محله مریلندز
 نیازمند به یک
 آرایشگر مرد

 میباشد
 لطفاً با سلیم تماس بگیرید
  0415 507 763
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PARSIAN MEDIA

Tel: 02 88835551
Fax: 02 88835552

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

 هفته نامة
 پیک

پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

آلكس غریبي مشاور فارسي زبان در مزدا نورت پاراماتا 
ضمن راهنمایي شما درخرید  اتومبیل مناسب بطور نقد یا اقساط و لیز 
بهترین قیمت ممكن را به ایرانیان و فارسي زبانان گرامي ارائه میدهد.
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PH: 02 9186 4429
فاینانس اتومبیل با بهترین بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

Ph:    03 9530 9750
Mob: 0401 280 808

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

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

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

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

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

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

 Wallace Ave 
 Point Cook. Vic 3030

ملبورن

مالقات با وقت قبلی

خدمات حسابداری و مالیاتی
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عراق را چه کسانی، چرا، و برای چه اهدافی نابود 
کردند؟

و  چگونه  ها،  گروه  و  سازمانها  کشورها،  کدام 
خانمانسوز  بزرِگ  جنایت  این  در  دالئلی  چه  به 

شرکت داشتند؟
است  مسائلی  از  عراق،  نابودی  و  داستان جنگ 
که دستخوش تضاد و جبهه بندی های بسیاری 
سر  کردِن  پیدا  که  اینجاست  واقعیت  باشد.  می 
آسانی  کاِر  نیز،  گم  در  سر  کالف  این  در  نخ، 
نیست. روشنگری این فاجعه بر اساس نوشته ها، 

اقرارها و اسناد:
ای  بهانه  دنبال  آغاز  از  چینی،   - بوش  دولت 
واقعه ی  کند.  توجیه  را  عراق  به  حمله  که  بود 
یازده سپتامبر 2001 این فرصت را برای آمریکا 
بود  این  در  آنان  تالش  تمام  و  آورد؛  وجود  به 
بدست  عراق  و  واقعه  این  مابین  ای  رابطه  که 
بیآورند. تمرکز روی صدام حسین و ابلیس نمائی 
او نیز چیزی بجزپیراهن عثمان یا بهانه ای برای 
جنگ نبود!؟ جنگ طلبان نیاز به ساختِن دیوی 
را  عمومی  اذهان  تا  داشتند  خونخوار  و  وحشی 

برای نابودی اش، آماده نمایند.
سیاست خارجی دولت بوش - چینی در منطقه بر 
اساس سه هدف مشخص برنامه ریزی شده بود:

- سرنگونی صدام حسین؛ 
- دخالت نکردن در پروسه صلح بین اسرائیل و 

فلسطین؛ و
- پروژه تجزیه کشورهای خاورمیانه و مرزبندی 

های جدید. 
پیشدستی  نویِن  این سیاست، روش  اصلی  کلید 

در یورش نظامی به عنوان پیشگیری بود.
طرح و نقشه ی این سیاست، پنج سال پیش از 
توسط سه  بوش - چینی  دولت  رسیدن  بقدرت 
تن )ریچارد پِرل، داگالس فایت، و دیوید ُورسِمر( 
از اعضای شورای امنیت این دولت کشیده شده 
می  نبود  آفرین  فاجعه  جریان،  این  اگر  بود. 
توانست تمسخر آمیز باشد؛ زیرا این طرح و نقشه 
نتنیاهو )نخست وزیر اسرائیل( و کشور  برای  را 

اسرائیل تنظیم کرده بودند و نه برای جرج بوش 
و آمریکا!

مطالعات  برای  اورشلیم  انستیتو  در  توطئه  این 
استراتِژیک که یک مؤسسه محافظه کاِر تندروی 
اسرائیلی است، برنامه ریزی شده بود. هدف این 
تعیین  در  اسرائیل  دست  گذاشتن  آزاد  برنامه، 
سرنوشت مناطق اشغالی فلسطین، و پیاده کردن 
طرح اسرائیل بزرگ )گسترش سرزمین اسرائیل( 
امنیت  شورای  مشاوران  از  تن  سه  اینکه  بود. 
وزیر  نخست  خصوصی  مشاور  بصورت  آمریکا، 
و  غیرعادی  بسیار  حرکتی  کنند،  عمل  اسرائیل 

سئوال انگیز بود،!؟ )1(
اساِس برنامه جنگ طلبان، یک یورش غافلگیر 
ولی  بود  لبنان، سوریه و عراق  به  نظامی  کننده 
قرار  عراق  روی  تمرکز  و  اصلی  )نشانه(  هدف 
قدرتمند شدن  نگران  آنقدر  اسرائیل  چرا  داشت. 
عراق و رفتار صدام شده بود؟ نخست اینکه عراق 
صدام  دوم،  میکرد،  پشتیبانی  ها  فلسطینی  از 
از  عامل فشار بر دیگر کشورهای عربی بود که 
مبارزان فلسطینی حمایت کنند؛ و سوم اینکه او 
با  مبارزه  در  که  هائی  فلسطینی  ی  خانواده  به 
اسرائیل شهید میشدند، 25000 دالر یارانه میداد.

عراق، اقتصاد ملی، دهن کجی و نفت
نه چندان دور عراق می  تاریخ  به  نگاهی کوتاه 
انقالب  نماید.  آشکارتر  را  مسائل  برخی  تواند 
نیروهای  گسترده  همبستگی  با  عراق   1958
انقالبی،  حکومت  گرفت.  صورت  دمکراتیک 
را  آمریکائی  و  انگلیسی  نفتی  های  شرکت 
یک  به  دست  مــردم،  رفاه  برای  کرد؛  اخــراج 
سری اصالحاِت عمومی زد، و در تالش بود که 
پایه ریزی کند. ده سال  را  حکومتی دمکراتیک 
بعد حزب بعث، حکومت انقالبی را سرنگون کرد 
و قدرت را در دست گرفت. یکی از رهبران حزب، 
پشتیبانی  سیا  اداره  طرف  از  که  حسین  صدام 
آزادیخواهان، دمکرات ها  میشد، اصالح طلبان، 
اعدام  و  شکنجه  و  زندان  با  را  ها  کمونیست  و 
با  صدام  که  دورانی  تمام  در  برداشت.  میان  از 
قمع  و  قلع  را  اندیشان  دگر  قساوت  و  خشونت 
میکرد، نوچه دلخواه واشنگتن بود. ولی سیاست 
های صدام بمرور باعث نگرانی آمریکا شده بود. 
آمریکا  که  بود  ای  بهانه  کویت،  به  عراق  حمله 
ضربه ی محکمی به عراق بزند. از اینرو، وسائل 
ارتباط جمعی با تبلیغات گسترده، صدام را تبدیل 
پلید و دیکتاتوری وحشی و دیوانه  به چهره ای 

جلوه دادند.
کناه نابخشودنی صدام پس از رسیدن به قدرت 
این بود که سیاست اقتصادی عراق را ملی کرد. 
این سیاست؛ سرمایه  بهتر  پیشبرد هر چه  برای 
و  آموزش  روی  ای  گسترده  و  بزرگ  گذاری 
پرورش و سیستم بهداشت عراق به اجرا گذاشت. 
درآمد سرانه عراق طی دهه 1970 دو برابر شد؛ 
و از سال 1990 به بعد، سطح زندگی مردِم عراق 

باالترین در خاورمیانه گردید.
مایکل پاِرنتی )پژوهشگر و نویسنده( می نویسد: 
ایاالت متحده هیچ عالقه ای به وجود یک کشور 
ندارد.  را در خاورمیانه  مستقل و در حال توسعه 
سیاست  حسین،  صدام  بزرگ  گناهان  از  یکی 
اقتصاِد ملی، بجای اقتصاد وابسته بود. امپراتوری 
کشوری  که  دهد  نمی  اجــازه  داری،  سرمایه 
گردد.  تبدیل  مستقل  قدرت  یک  به  بخواهد 
ارباباِن سرمایه،  از  پیروی  سرپیچی عراق بجای 

او را مبدل به هدف )نشانه( و آماج یورش کرد.
فروش  که  کرد  اعالم   ،  2000 نوامبر  در  صدام 
نفت عراق را از دالر به یورو تبدیل خواهد کرد. 
صدام،  کجی(  )دهن  جویانه  تالفی  حرکت  این 
سیاست اقتصاد بین المللی آمریکا را تهدید میکرد 
واحد  تنها  دالر  کشید.  می  بچالش  را  آمریکا  و 
پول در خرید و فروش نفت در جهان می باشد، 
و ارزش دالر همواره بر اساس قدرت انحصاری 
این  است.  بوده  نفتی  معامالت  در  اش  جهانی 
حرکت صدام می توانست مورد استقبال و تقلیِد 
مانند  کننده  تولید  کشورهای  از  دیگر  برخی 
ونزوئال، لیبی و ایران قرار گیرد که برای آمریکا 

بهیچوجه قابل پذیرش نبود. 
یک دلیل دیگر برای حمله به عراق، کنترل منابع 
نفتی بود. عراق با بیش از 113 میلیارد بشکه نفت 
بزرگترین  دارای  احتمالن  )مرغوب(،  سبک  خام 
چندین  که  باشد  می  جهان  در  نفت  ذخیره 
معاون  چینی،  دیک  دارد.  ارزش  دالر  تریلیون 
ریاست جمهوری آمریکا گفت: کشوری که منابع 
انرژی خاورمیانه را در کنترل داشته باشد، گلوی 

اقتصاد جهانی را در دست دارد.
کشور  چند  به   2002 سال  در  عراق  ضمن،  در 
های  کارتل  و  داد  گاز  و  نفت  اکتشافات  امتیاز 
نفتی آمریکا را به بازی نگرفت! به بازی نگرفتِن 
طی  آمریکا  زیرا  بود،  درک  قابل  کاملن  آمریکا 
دوران دهه 1990 عراق را در محاصره اقتصادی 
ی  بوسیله  را  کشور  آن  بارها  و  بود  داده  قرار 
جنگنده های نیروی هوائی بمباران کرده بود. )2(

پروژه قرن جدید آمریكا
در  که  است  سازمانی  آمریکا،  جدید  قرن  پروژه 
کاران  محافظه  از  ای  عده  بوسیله   1997 سال 
)نئوکان  اسرائیل  طرفدار  طلب  جنگ  و  رو  تند 

ها(، بوجود آمد. با افراد و اهداف و عملیات این 
سازمان آشنا بشویم؛ پایه گذاران: دیک چینی و 
ویلیام کریستال؛  رابرت کی گان؛ رئیس کمیته: 
هیئت مدیره: رابرت کی گان، بروس جاکسون، و 
جان بولتن. هدف اعالن شده )ظاهری( سازمان: 
قدرت برتر و جهانی آمریکا، بهترین و تنها وسیله 
پشت  در  پنهانی:  هدف  باشد.  می  صلح  برای 
صحنه، اکثریت نئوکان های این مؤسسه مشغول 
توطئه چینی و فعالیت برای درگیر کردن آمریکا 

در جنگ با عراق بودند.
بیل  به  نامه سر گشاده  دو  نوشتن  با  ها  نئوکان 
عملیات  آمریکا،  وقت  جمهور  رئیس  کلینتون 
مبارزاتی خود را برای سرنگونی صدام آغاز کردند. 
نامه نخست در 26 ژانویه و نامه دوم در 19 فوریه 
1998 ، رسمن خواستار سرنگونی صدام و تغییر 
رژیم در عراق بودند. همزمان نئوکان ها و یاران 
پیوسته  تالش  با  اسرائیل،  *البی  در  دیگرشان 
وادار  را  آمریکا  کنگره  میخواستند  وقفه  بدون  و 
تصویب  را  عراق  آزادی  **الیحه  که  نمایند 
نماید. متن این الیحه چنین بود: سیاست آمریکا 
برای  تالش  از  که  بود  خواهد  اساس  این  بر 

سرنگونی صدام پشتیبانی خواهد کرد.
محافظه کاران طرفدار اسرائیل در آمریكا

محافظه کاران طرفدار اسرائیل در آمریکا، قدرت 
سیاست  ی  پرده  پشت  اماِن  بی  نفوِذ  و  مطلق 
آمریکا در خاورمیانه می باشند. آنان از اواسط دهه 
در  رژیم  تغییر  و  صدام  سرنگونی  دنبال   ،1990
عراق بوده اند. زمانیکه پال فلفوویتس به معاونت 
اورشلیم  انتخاب شد، نشریه  آمریکا  وزارت دفاع 
کاران  محافظه  و  ها  صیهونیست  نوشت:  پست 
طرفدار اسرائیل از شادی، روی پای خودشان بند 
نیستند! نشریه پیشرو نوشت: ولفوویتس، صداِی 
 - بوش  دولت  در  اسرائیل  جنگ طلبان طرفدار 
چینی است. و چند ماه بعد به او لقب مرد شماره 
یک طرفدار اسرائیل را اهدا کرد. روزنامه هاآِرتس 
در مورد او، و دو تن از همکاران نزدیکش ریچارد 
پِرل و داگالس فایت نوشت: آنان دارند روی لبه 
بسیار باریکی بین وفاداری به آمریکا، و طرفداری 

از منافع اسرائیل گام بر میدارند! )3(
و  آمریکا  دفاع  وزارت  معاون  فایت،  داگالس 
صیهونیست  یک  دفاع؛  وزیر  رتبه  عالی  مشاوِر 
پا  و  پر  مدافع  او  است.  لگام  بی  طلب  جنگ 
دست  حزب  )یک  لیکود  حزب  سیاست  قرص 
پدرش،  باشد.  می  اسرائیل  افراطی(   - راستی 
صیهونیست  افراطی  سازمان  عضو  فایت  دالک 
می  ای  قهوه  یونیفرم  اعضایش  که  بود  باتار 
داگالس  میداند.  فاشیستی  شعارهای  و  پوشیدند 
برای  جاسوسی  اتهام  زیر   1982 سال  در  فایت 
او  شد.  رانده  آمریکا  امنیت  شورای  از  اسرائیل 
سال های 1982 تا 2000 یعنی هجده سال در 
اسرائیل تحت تعلیم بود. موساد و اداره دوم )ضد 
سازمان  که  بودند  کرده  تفهیم  او  به  اطالعات(، 
سیا مورد اعتماد آنان نیست و باید مستقل وارد 

عمل شد.
دانالد رامزفلد، وزیر دفاع آمریکا، در سال 2000 
داگالس فایت را به معاونت وزارت دفاع استخدام 
کرد. داگالس فایت طبق تعلیماتی که در اسرائیل 
سیا،  سازمان  با  مقابله  و  رقابت  برای  بود،  دیده 
بوجود  را در وزارت دفاع  برنامه های ویژه  اداره 
آورد. هدف اصلی این اداره، جمع آوری اطالعاتی 
بود که دشمنِی عراق با آمریکا را ثابت کند. اداره 
داشت:  اطالعاتی  منبع  دو  ویژه،  های  برنامه 
کنگره ملی عراق )آپوزیسیون خارج از کشور( و 
دوم، موساد و اداره دوم نیروهای مسلح اسرائیل.

ارائه اطالعات ساختگی و دروغ  با  این دو منبع 
که  بدهند  نشان  که  بودند  تالش  در  پردازی 
است؛  شیمیائی  و  اتمی  تسلیحات  دارای  عراق 
های  برنامه  اداره  دارد.  همکاری  القاعده  با  و 
را، تحویل وسائل  اطالعات ساختگی  این  ویژه، 
آمریکا  در  یهودیان  کنترل  تحت  جمعی  ارتباط 
می گذاشت، و آنها نیز هر روز با بوق و کرنا در 

سراسر کشور پخش می گردند. )4(
مثلث توطئه: پِرل، رامزفلد، چینی

دفاعی  سیاست  شورای  رئیس  پِرل،  ریچارد 
)محافظه  کنسرواتیوها  نئو  مرشِد  که  آمریکا 
کاران افراطی( در ایاالت متحده می باشد؛ یکی 
و  آمریکا  اینترپرایز  یمؤسسه  برجسته  سران  از 
صیهونیستی  مؤسسه  و  سازمان  چند  همچنین 

دیگر است.
پِرل در دولت بوش  ریچارد  مهمترین مسئولیت 
های  مقام  به  اشخاصی  که،  بود  این  چینی   -
خواست  موافق  کاملن  که  بیابند  دست  کلیدی 
های اسرائیل باشند. پِرل برای اعتبار بخشیدن به 
هدف تندروها، یعنی جنگ با عراق، احمد شلبی 
را به مقامات آمریکا معرفی کرد. و توانست برای 
شلبی اعتباری دست و پا کند و حتی او را در حد 
رهبر بزرگ آپوزیسیون عراق ارتقاء دهد. امروز، 
مشت احمد شلبی باز شده و چهره ی اصلی اش 
که یک شارالتاِن خود محور و دروغ پرداز است، 
نقش  عراق،  نابودی  در  شلبی  گردیده؛  آشکار 

بزرگی را ایفا کرد.
در دولت بوش - چینی، وزارت دفاع تحت کنترل 
به  توجه  بدون  مواقع  اکثر  یارانش  و  رامزفلد 

میکردند.  میخواستند  که  کار  هر  جاری،  قوانین 
رامزفلد حتی یک یادداشت به جرج بوش رئیس 
ضد  اداره  نباید  که  نوشت  آمریکا  وقت  جمهور 
باشد،  داشته  وجود  امنیت  شورای  در  تروریستی 
زیرا ما چنین سازمانی را در وزارت دفاع تشکیل 
ایم. وزیر دفاع موفق شد که بمرور کنترل  داده 
را از دست شورای امنیت و اداره سیا در آورد و 
قدرت آنها را بشدت کاهش دهد. یکی از دالیل 
ریاست  معاون  چینی  دیک  رامزفلد،  موفقیت 
اهدافش،  و  رامزفلد  با  کاملن  که  بود  جمهوری 
در  چینی،  دیک  همراه  های  نئوکان  بود.  همراه 
تمام مشاغل کلیدی دولت پراکنده بودند و از تیم 
می  پشتیبانی  ها  صیهونیست  برنامه  و  رامزفلد 
کردند. چینی و رامزفلد توانستند تمام اهرم های 
کنترل را برای اجرای مقاصد شوم خود، به دست 

گیرند. )5(
شاهكار اسرائیل

اهدافش،  به  دستیابی  بخاطر  اسرائیل  اینکه 
آمریکا را در چاله ی جنگ با عراق انداخت کافی 
با  هایش  برنامه  کامل  اجرای  برای  بلکه  نبود؛ 
در  را  آمریکا  ارتش عراق، دست  نابودِی عمدی 
حنا گذاشت!؟ داستان از اینقرار است که اسرائیل 
موفق شد که یکی از مهره های خود، پال بِرمر را 
از طرف دولت بوش - چینی، حاکم موقت عراق 
بِرمر نیز بدون اجازه ی دولت آمریکا،  کند. پال 
بدون  و  ارتش،  فرماندهان  با  مشورت  بدون 
آگاهی سازمان های اطالعاتی؛ فرمان شماره 2 
)انحال ارتش( را صادر کرد. انحالل ارتش عراق، 
مهمترین خواست اسرائیل، و سپس احمد شلبی، 

وردست نئوکانها، بود. )6(
با پال فلفوویتس و سپس  بِرمر می نویسد:  پال 
مان  اساسی  اهداف  به  راجع  فایت  داگالس  با 
مشورت کردم. فایت گفت که سازمان اطالعات، 
و ارتش عراق را باید از میان برداشت. من گفتم 
نفرستادیم  دنیا  آنطرف  به  را  مان  ارتش  ما  که 
که یک دیکتاتور را از میان برداریم که دیکتاتوِر 
دیگری بتواند بجای او بنشند. بنابراین جمعه 23 
ماه می 2003 من فرمان شماره 2 انحالل ارتش، 
وزارت دفاع و سازمان اطالعات را امضا کردم. )7(
ی  ضربه  و  عظیم  ُشک  عراق،  ارتش  انحالل 
جبران ناپذیری برای آمریکا بود. حتی جرج بوش 
ژنرال  واماند!؟  و  خورد  جا  خبر،  این  شنیدن  با 
با تعجب گفت که  پیتر پیس، معاون کل ستاد، 
ای  برنامه  چنین  وجود  از  ستاد  کل  فرماندهان 
ژنرال  و  زید  ابی  ژنرال  بودند!  اطالع  بی  کاملن 
از  عراق،  در  آمریکا  ارتش  فرماندهان  مککنون، 
بشدت  دستور  از  خارج  و  ناگهانی  حرکت  این 
زیرا  بودند.  آن  شوم  عواقب  نگران  و  ناراحت 
300000 نظامی عراق، بجای شرکت در امنیت 
و دوباره سازی میهنشان، تبدیل به دشمنان دوره 
دیده و مسلحی شدند برای یاغی گری، مبارزه با 
ارتش آمریکا و ادامه ی جنگ و نابودی. کالین 
پاِول )وزیر امور خارجه و کاندالیسا رایس )رئیس 
شورای امنیت( و حتی کاخ سفید، همه در مقابل 

یک عمل انجام شده قرار گرفته بودند.
نابودی  مورد  در  اسرائیل  های  خواست  تمام 
و  ارتش،  فروپاشی  و  شکستن  هم  در  عراق، 
کشتن صدام انجام شد؛ بدون کوچکترین هزینه 
ای برای اسرائیلی! آمریکا با دادن 4,497 کشته و 
32,021 زخمی و بیش از 320,000 بیمار روانی و 
2,170,000,000,000 دالر خسارت، هنوز درگیر 
و گرفتار مشکالِت ناشی از این حرکت می باشد.

با در نظر گرفتن آمارهای باال، تکلیف عراق که 
حدود  در  کشته،   1,455,590 است!  مشخص 
و  آواره،   2,450,000 خانمان،  بی   3,250,000
نابودی تمام سرمایه گذاریهای 25 سال گذشته 
باید  این  عراق، و چپاول ثروتهای ملی آنکشور! 
درس عبرتی باشد برای کم دان ها و گمراهان 
ایرانی که خواستار حمله نظامی به ایران هستند!

یمن  و  لبنان  لیبی،  سوریه،  عراق،  آمریکا،  ملت 
حکومت  فاجعه؛  این  اصلی  های  بازنده  همگی 
تندروهای اسرائیل، صنایع نظامی، و نئوکان های 
باشند!  می  جنایت  این  ای  برنده  طلب،  جنگ 
اسرائیل بدون پرداخت یک دالر، و یا دادن یک 

قطره خون، عراق را نابود کرد!؟
برای جنگ طلبان اسرائیل هنوز چند کشور برای 
آپریل  در  لذا  باشد،  می  عمل  دستور  در  نابودی 
رئیس  پِرل  ریچارد  بغداد،  سقوط  از  پس   2003
سازمان  )یک  آمریکا  دفاعی  سیاست  شورای 
تند روی جنگ طلب طرفدار اسرائیل(، همراه با 
تعدادی از یارانش مانند ِکنت اَدلمن، اِلیوت کهن، 
و جیمز ووزلی، از سیاست یورش به سوریه بشدت 
پشتیبانی کردند! یکی دیگر از همکارانشان، جان 
کنگره  به  بود  گزارشی  تهیه  مشغول  نیز  بولتن 
آمریکا. این گزارش قرار بود به نمایندگان کنگره 
تهیه  و  تدارک  مشغول  سوریه  که  بقبوالند، 

تسلیحات اتمی است!
)1( دستاویز برای جنگ، جیمز بَنفیلد - ژورنالیست و نویسنده برنده جایزه ُپر فروش ترین کتاب 

)2( چهره امپریالیسم، مایکل پارنتی - پژوهشگر، استاد دانشگاه و نویسنده
 merican Israel Public Affairs Committee(AIPA( *

Iraq Liberation Act of 1988**
)3( البی اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا، میرشایِمر و والت - جان میرشایمر پژوهشگر، استاد برجسته حقوق سبسی و روابط بین 

المللی دانشگاه شیکاگو؛ استفن والت پژوهشگر و استاد روابط بین المللی دانشگاه هاروارد.
)4( آزادی، دفعه دیگر، جان پیلجر - ژورنالیست استرالیائی و پژوهشگر. 

)5( در حال جنگ، جیمز رایِزن - ژورنالیست نیویورک تایمز، نویسنده برنده پولتزر. 
)6( کبرای دوم - داستان تسخیر و اشغال عراق، مایکل گوردن - رئیس بخش گزارشات نظامی نیویورک تایمز، پژوهشگر و نویسنده؛ 

و ژنرال برنارد ترینور پس از 39 سال خدمت نظامی، گزارشگر مسائل نظامی و تسلیحات نیویورک تایمز. 

نابودی عراق، آغاز آتِش ویرانگِر منطقه
امیرحسین الدن

فرصت طالیی جهت 
سرمایه گذاری در ملبورن

Doveton در منطقه Fresh Fruit Way سوپرمارکت
به فروش میرسد. این سوپرمارکت به مساحت 150 متر و 

مجهز به Cool-Room واقع در مرکز خرید Doveton با قیمت 
استثنایی بفروش میرسد با توجه به رشد جمعیت در این منطقه 
و نیز افزایش نیازهای مردم این فروشگاه در بهتر ین و نزدیک 
ترین موقعیت مكانی جهت دسترسی مردم این منطقه فرار دارد.

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

با شماره زیر تماس بگیرید
0423502991D
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فرصت طالیی جهت سرمایه 
 گذاری

Doveton درمنطقه   Fresh fruit way سوپرمارکت 

  051 به مساحت به فروش میرسد. این سوپرمارکت

خرید درمرکز واقع  Cool-room  متر و مجهز به 

 Doveton  توجه با میرسد بفروش استثنایی قیمت با

نیازهای افزایش نیز و منطقه این در جمعیت رشد به  

موقعیت ترین نزدیک و بهترین در فروشگاه این مردم  

.دارد قرار منطقه این مردم دسترسی جهت مکانی   

هستید گزاری سرمایه برایی مناسب جایی دنبال به اگر  

بیشتر معلومات برایی ندهید دست از را فرصت این  

بگرید تماس زیر شماره با  

1932513440   

طرح و نقشه ی این سیاست، پنج سال پیش از بقدرت رسیدن دولت بوش - چینی توسط سه تن )ریچارد پِرل، داگالس فایت، و دیوید 
ُورسِمر( از اعضای شورای امنیت این دولت کشیده شده بود. اگر این جریان، فاجعه آفرین نبود می توانست تمسخر آمیز باشد؛ زیرا این 

طرح و نقشه را برای نتنیاهو )نخست وزیر اسرائیل( و کشور اسرائیل تنظیم کرده بودند و نه برای جرج بوش و آمریكا! 
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والدین دو آمریکایی کشته شده در حمله یازدهم 
در  آمریکا  کنسولگری  به   ۲۰۱۲ سال  سپتامبر 
کلینتون  هیالری  از  رسما  لیبی،  بنغازی  شهر 
که در آن زمان وزیر خارجه آمریکا بود شکایت 

کرده اند.
شان  والدین  وود،  چارلز  و  اسمیت  پاتریشیا 
 - اوت  )نهم  سه شنبه  روز  وود  تایرن  و  اسمیت 
۱۹ مرداد( با شکایت رسمی از هیالری کلینتون، 
انتخابات ریاست جمهوری  نامزد دموکرات ها در 
امسال، او را به سهیم بودن در مرگ فرزندانشان 

و همچنین بدنام کردن آنها متهم کردند.
بازماندگان این دو آمریکایی کشته شده در حمله 
ایمیل  از  کلینتون  خانم  استفاده  معتقدند  بنغازی 
شخصی اش در دوران تصدی وزارت خارجه در به 
خطر افتادن جان فرزندانشان و نهایتا کشته شدن 

آنها دخیل بوده است.
آنها همچنین خانم کلینتون را متهم کرده اند که 
حمله  علل  درباره  رسانه های  به  گفته هایش  در 

بنغازی، فرزندان آنها را بدنام کرده است.
شبه نظامیان اسالم گرا چهار سال پیش، در روز 
کنسول گری  دفتر  به  حمله  با  سپتامبر  یازدهم 

بنغازی، دیپلمات ها، کارمندان و  آمریکا در شهر 
محافظان مستقر در داخل ساختمان کنسول گری 

را کشتند.
لیبی،  در  آمریکا  سفیر  جمله  از  آمریکایی  چهار 
این  شدگان  کشته  میان  در  استیونز،  کریس 
حمله بودند. هیالری کلینتون، در آن زمان وزیر 
خارجه بود و در چهار سال گذشته بارها متهم به 
بی کفایتی در مدیریت اوضاع لیبی در آن دوران 

متهم شده است.
تاریخ  در  زن  نخستین  عنوان  به  کلینتون  خانم 
آمریکا ماه گذشته رسما نامزدی یک حزب اصلی 

برای انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت
شکایت والدین این دو آمریکایی کشته شده در 
لیبی در حالی صورت می گیرد که خانم کلینتون 
از  متشکل  کمیته ای  برابر  در  پیش  ماه  چند 
که   ( آمریکا  کنگره  نمایندگان  مجلس  اعضای 
اکثریت آن با جمهوری خواهان است( از هرگونه 
سوء مدیریت و تخلفی در ارتباط با واقعه بنغازی 

تبرئه شد.
اما اکنون این شکایت جدید که همزمان با اوج 
گرفتن رقابت های انتخاباتی خانم کلینتون شکل 

میان  منازعات  فضای  بر  می تواند  است  گرفته 
جنجالی  نامزد  ترامپ،  دونالد  و  کلینتون  خانم 

جمهوری خواهان تاثیر بگذارد.
این شکایت از سوی یک نهاد محافظه کار به نام 
دیدبان آزادی طرح و پیگیری شده که از سوی 
والدین شان اسمیت و تایرن وود وکالت حقوقی 

دارند.
وود  چارلز  و  اسمیت  پاتریشیا  یعنی  والد،  دو  هر 
کرده  صحبت  کلینتون  خانم  علیه  هم  پیش تر 
بودند و خانم اسمیت حتی در جریان گردهمایی 
گذشته  ماه  اواخر  در  که  جمهوری خواهان  ملی 
ضمن  شد  ظاهر  سخنران  عنوان  به  )ژوئیه( 
حمایت از دونالد ترامپ، یک بار دیگر به هیالری 

کلینتون تاخت.
در شکواییه این دو نفر، از آنچه بی مالحظه گری 
خانم کلینتون در استفاده از ایمیل شخصی برای 
بر  دلیلی  به عنوان  اداری خوانده شده  ارتباطات 
محل  شناسایی  و  هکرها  استفاده  سوء  احتمال 
جغرافیایی آمریکایی ها در بنغازی یاد شده است.

این در حالی است که جیمز کومی، رئیس پلیس 
فدرال آمریکا، اف.بی.آی، چند هفته پیش رسما 

از  پس  که  کرد  اعالم  آمریکا  کنگره  برابر  در 
وزیر  کلینتون،  خانم  ایمیل های  پرونده  بررسی 
او  اف.بی.آی،  کارآگاهان  سوی  از  سابق  خارجه 
را مقصر نمی داند و در پی آن وزارت دادگستری 
این کشور هم اعالم کرد پیگیری قضایی برای 

خانم کلینتون ترتیب نخواهد داد.
شده  کشته  سفیر  خواهر  پیش  چندی  همزمان 
آمریکا در بنغازی )کریس استیونز( هم به روزنامه 
را در  او خانم کلینتون  بود  تایمز گفته  نیویورک 
و  نمی داند  مقصر  برادرش  شدن  کشته  جریان 
اصوال سیاسی کردن حمله بنغازی را کار درستی 
انتخاباتی  ستاد  مریل، سخنگوی  نیک  نمی داند. 
این  به طرح  امروز در واکنش  هیالری کلینتون 
شکایت گفته: با وجود این که هرگز نمی توان درد 
و تالم بازماندگان آمریکایی های شجاعی که در 
را متصور  از دست دادند  را  این واقعه جان خود 
شد اما تاکنون ماجرای ایمیل های خانم کلینتون 
۹ بار مورد تحقیق و مداقه قرار گرفته و در همه 
این تحقیق و تفحص ها هیچ مدرک و مستندی 
دال بر ارتکاب تخلف از سوی او به اثبات نرسیده 

است.

بازماندگان کشته شدگان بنغازی از هیالری کلینتون رسمًا شکایت کردند

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

در ایران افغانستان و سراسر جهان قرار بگیرند
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بنا بر گزارش  خانواده خدیجه سلطانه، دانش آموز 
شانزده ساله اهل لندن که سال گذشته به همراه 
دو دوست خود به سوریه سفر کرده بود طی یکی 
از حمالت هوایی علیه مواضع داعش کشته شده 

است.
بی بی سی  به  بریتانیایی  این دختر  وکیل خانواده 
گفته او چند هفته پیش در شهر رقه کشته شده 
است. از رقه که در کنترل داعش است به عنوان 

پایتخت این گروه در سوریه یاد می شود.

با وجود این، محمد تسنیم آکونجی، وکیل خانواده 
سلطانه گفته صحت و سقم این خبر را به علت 
جنگ داخلی سوریه نمی توان مستقال تایید کرد.

مرگ  از  پیش  خدیجه  آکونجی،  آقای  گفته  به 
قصد داشته داعش را ترک کند. خدیجه سلطانه، 
شمیمه بیگم و امیره عباسه ۱۵ ساله که هر سه 
 ۲۰۱۵ فوریه  می کردند،  زندگی  لندن  شرق  در 
)اسفند ۹۳( به طور مخفیانه به ترکیه سفر کردند 
بریتانیا گزارش کردند  امنیتی  نهادهای  و سپس 

که آنها احتماال به قصد پیوستن به شبه نظامیان 
وارد  )داعش(  اسالمی  دولت  به  موسوم  گروه 

خاک سوریه شده اند.
این سه دختر مسلمان بریتانیایی که در دبیرستان 
تاور هملتز شرق لندن درس می خواندند، هر سه 

از دانش آموزان ممتاز مدرسه خود بودند.
هم  از  یکی  ــده،  ش گـــزارش  کــه  ــور  ط آن 
مدرسه ای های آنها هم چند ماه پیش از این سه 

نفر به سوریه رفته بوده است.

دختر دبیرستانی که از لندن به داعش پیوست کشته شد

مقام ها می گویند شورشیان کرد گروه پ ک ک 
وسایل نقلیه پلیس را با دو بمبگذاری در جنوب 
مرگ  باعث  که  اند  گرفته  هدف  ترکیه  شرقی 
زیاد دیگری  نفر و زخمی شدن شمار  حداقل ۸ 

شده است.
نفر   ۲۵ و  کشته  نفر   ۳ قزل تپه  شهر  انفجار  در 

دیگر زخمی شدند.
در دیاربکر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده 
باعث مرگ حداقل پنج غیرنظامی و زخمی شدن 

۱۲ نفر دیگر شد.

و  ترکیه  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری 
کارگران  )حــزب  گــروه  پ ک ک  جنگجویان 
از آن  از سر گرفته شد.  کردستان( سال گذشته 
زمان جنوب شرقی ترکیه شاهد بدترین خشونت 

ها در ۲۰ سال اخیر بوده است.
تازه ترین خشونت ها درحالی اتفاق می افتد که 
از  پس  گسترده  پاکسازی  اثر  در  ترکیه  ارتش 

کودتای نافرجام ماه ژوئیه متزلزل است.
بر  پلی  بازرسی در  ایست  دیاربکر در یک  حمله 

رود دجله روی داد.

در قزل تپه انفجارهایی در یک جاده در نزدیکی 
یک بیمارستان روی داد.

جنجگویان  آتشبار  در  که  گفتند  ها  مقام  پیشتر 
استان  سوی  به  عراق  مرز  آنسوی  از  پ ک ک 
شرناق ۴ سرباز کشته شده و ۹ نفر دیگر زخمی 

شده اند.
جمیل بیک فرمانده پ ک ک اخیرا در مصاحبه ای 
گفت که گروه او “سبک جدیدی را برای جنگ” 

با ترکیه در پیش گرفته است.
از  او نوشت:  “جنگ  از  نقل  به  خبرگزاری فرات 

این پس همه جا بدون تبعیض میان کوه، دره و 
شهرها انجام خواهد شد.”

پ ک ک که در ترکیه حق فعالیت ندارد شورش 
خود را در سال ۱۹۸۴ پس آنکه مدعی بدرفتاری 
دولت  سوی  از  کردها  علیه  گسترده  تبعیض  و 

ترکیه شد شروع کرد.
از زمان پایان آتش بس در سال گذشته، عملیات 
ارتش ترکیه در جنوب شرقی و حمالت متقابل 

پ ک ک صدها کشته به جا گذشته است.

مرگ ۸ نفر در انفجارهای قزل تپه و دیاربکر توسط پ ک ک

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
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چشم انداز  می گوید  انرژی  بین المللی  سازمان 
تقاضا  که  است  آن  معنای  به  اقتصادی  ضعیف 
جاری  سال  از  کمتر   ۲۰۱۷ سال  در  نفت  برای 

خواهد بود.
سال  در  نفت  برای  تقاضا  می گوید  سازمان  این 
۲۰۱۷ به ۱.۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. 

این میزان در سال جاری ۱.۴ میلیون بشکه در 
روز بود.

گزارش این سازمان نشان دهنده کاهش صد هزار 
بشکه از پیش بینی ماه گذشته است.

این در حالی است که افزایش میزان ارائه نفت بر 
قیمت نفت خام اثر گذاشته و باعث کاهش شدید 

آن در ماه پیش شده است. قیمت نفت خام در 
بازارهای بین المللی در ماه ژوئن به ۵۲ دالر برای 
دریای  برنت  خام  نفت  قیمت  رسید.  بشکه  هر 
شمال در ماه ژوئیه به دلیل افزایش میزان نفت 
ذخیره و نگرانی  از چشم انداز درخواست نفت در 

بازارهای جهانی با ۱۴.۵ درصد افت مواجه شد.

میزان  که  است  گفته  انرژی  بین المللی  سازمان 
اثر  نفت  قیمت  بر  هم  شده  ذخیره  نفت  باالی 

گذاشته است.
این سازمان در عین حال می گوید طی چند ماه 
آینده از حجم این نفت کاسته می شود که خود، 

باعث ثبات قیمت ها خواهد شد.

Aust Aria پخش از
Ph: 02 9645 6003

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

تقاضا برای نفت در سال ۲۰۱۷ کمتر از امسال خواهد بود

یا  و  بازار  و  کوچه  مردمی،  عامیانه،  های  ترانه 
نام  با  بگذاریم  آن  روی  بر  که  دیگری  نام  هر 
دو زن خواننده در یادها زنده می شود. مهوش 
و آفت. مهوش از نخستین زنان کافه های ساز 
زن ضربی با محبوبیتی کم نظیر در دوران کوتاه 
زندگی و مشایعتی کم نظیرتر پس از مرگ. آفت 
با  مهوش  رقیبش  از  پس  محبوب  و  یافته  نام 
مرگی در خاموشی و سکوت بدون حضور یاران 

وفادار.
از مرگ مهوش و ده  پنجاه و پنج سال  امسال 

سال از درگذشت آفت می گذرد.

مهوش بدون تردید چهره شناخته شده ای برای 
اعم  نیست ولی جوانان قدیم  امروز  نسل جوان 
و  شناختند  می  را  او  همه  عامی  و  روشنفکر  از 
های  زمزمه  کردند.  می  زمزمه  را  هایش  ترانه 
روشنفکران اما در همان کافه های شبانه و در 
رسمی  مجالس  در  بود.  ها  مخملی  کاله  میان 
می  مبتذل  و  بد  را  ها  ترانه  گونه  این  روزمره 
خواندند. ترانه هائی که به گفته مرتضی احمدی 

)از پیش کسوتان پیش پرده خوانی در ایران و از 
بازیگران بعدی تئاتر و سینما( تا اواخر دوره قاجار 
به نمایش های شادی آور شهرت داشت که ویژه 
خانواده های اشرافی بود و بعدها به خانه مردم 
سوران  ختنه  و  عروسی  مجالس  در  نیز  عادی 
سرایت کرد و به نمایش های تخت حوضی یا رو 

حوضی شهرت یافت.
یار، چه لوس و خنکی، گفت زکی/  »گفتم ای 

گفتم ای شوخ عجب بی نمکی، گفت زکی/
گفتمش شیفته توست رجب، گفت عجب/ گفتم 

اندر نظرش چون َملَکی، گفت زکی/
در این نوع ترانه ها اما چه چیزی نهفته است که 

مردم را به سوی خود جلب می کند؟
مهرداد درویش پور جامعه شناس مقیم سوئد از 

نوعی همزاد پنداری سخن می گوید:
» واژه ها یا معانی که در ترانه های عامیانه به 
کار می رود بخشی از تجربه زندگی روزمره مردم 
را به اصطالح  بیان آن  است. حتی زبان و نوع 
عامیانه نوعی خاکی بودن می دانند. نگاه کنید به 
ترانه های آغاسی یا آفت و غیره..بسیاری از این 
ترانه های مبتذل شناخته  ها در اذهان عمومی 
از  بخشی  بازتاب  حال  عین  در  ولی  شوند  می 
زندگی هستند، بخشی از فرهنگ مردم که الزاما 
به کیفیت آن نمی اندیشند بلکه به خاطر همان 
همزاد پنداری آن را از آن خود می دانند.« روح 

ملت در ترانه های عامیانه
حوض های خانه های قدیمی با تخته هائی که 
نمایش  واقع صحنه  در  نهادند  می  آن  روی  بر 
روی  و  مشروطه  انقالب  بود.با  روحوضی  های 

ها  خانه  تبدیل  و  تجدد  سوی  به  مردم  آوردن 
ترانه های  از  دیگر  آپارتمان های مسکونی،  به 
روحوضی خبری نبود. ترانه های عامیانه همراه 
های  کافه  به  حوض  روی  از  خوانندگانش  با 
بر  تصنیف  نام  و  کردند  کوچ  زار  الله  خیابان 
شاعران  که  سازانی  گذاشتند.تصنیف  آن  روی 
به آنان با دیده تحقیر می نگریستند. ایرج میرزا 
در عارفنامه اش خطاب به عارف می گوید که 
تو شاعر نیستی تصنیف سازی.کافه های شبانه 
و  آفت  و  مهوش  زنانی چون  نمو  و  رشد  محل 
شهپر و روح پرور بود. صدرالدین الهی نویسنده 

و روزنامه نگار مقیم آمریکا اما از جوانی یاد می 
کند که از بنیانگذاران این نوع ترانه ها بوده است:

»یکی از قدیمی ترین خوانندگان این نوع ترانه 
ای  خانه  در  جبلی  بود.  جبلی  قاسم  آقای  ها 
زندگی می کرد.  ما در سر چشمه  نزدیک خانه 
جوانی خیلی خوش قیافه و افتاده و درویش بود 
و تنها و مجرد. کسی که ترانه ها و آوازهای غیر 
معمول می خواند و لحن عربی داشت. یادم می 

آید که به او قاسم عرب می گفتند. او از اهالی 
مراتب  به  ها  اما زن  کار  این  در  بود.  خوزستان 
ایران  در  زمان  آن  بودند.  فعال  مردها  از  بیشتر 
موسیقی شب  که  داشت  وجود  تفریح  نوع  یک 
بود و در کافه هائی پخش می شد که موسیقی 
بشکن  سبک  موسیقی  نوع  نداشتند.یک  آوازی 
و باال بنداز بود که زن ها بیشتر آن را اجرا می 

کردند.«
های  ترانه  بنیانگذار  همین  روزگار  قضای  از 
ترانه های دو  از  با آفت بسیاری  عامیانه همراه 

صدائی را اجرا کردند.
صادق هدایت همه این ترانه ها را نماینده روح 
و  داند. »عموما  می  آنان  درونی  و صدای  ملت 
و  برگزیده  مردمان  به  منحصر  را  هنر  خطا  به 
منورالفکر تصور می کردند. حال آن که نیاز به 

هنر در طینت بشر به ودیعه نهاده شده است.«
عبدالحسین زرین کوب از هنرمندان گمنام این 
اجتماعی  به دالئل  که  گوید  ها می  ترانه  گونه 
خواسته اند که گمنام بمانند.»این هنرمندان بی 
نام و نشان به زبان توده مردم سخن گفته اند. 
به همین جهت نیز ترانه هایشان در میان عامه 

مردم رواج دارد.«
و این مهوش بود که به زبان توده می گفت: این 
...کجه؟ و کاله مخملی ها از پشت میزها با نگاه 
پرسیدند:  می  تر  مستانه  لحنی  و  مستانه  های 
کی میگه کجه؟ و مهوش با همان لوندی های 

خاص زنانه پاسخ می داد: مادر شوهر. دشمنته.
می  زنان  این  جسارت  و  شهامت  از  الهی  دکتر 
از  تجاوز  در  جراتشان  ها  آن  مهم  کار  گوید:» 

مرز عفت و عصمت بود.خجالت نمی کشیدند از 
به کار بردن کلماتی که ادبی نبود. خیلی با مردم 

ارتباط برقرار می کردند.«
مهوش یازده ساله بود که پس از مرگ مادرش 
با یک راننده کامیون از بروجرد راهی تهران شد. 
می گویند او را به محله بد نام قلعه یا شهر نو 
از کافه های  بردند. کسی نمی داند چگونه سر 
ساز زن ضربی در آورد. زیبا نبود اما زبان مردم 
برخاسته  توده  همان  از  که  زیرا  دانست  می  را 
بود. دست و دلباز بود و پول را چرک دست می 

دانست.

هم  آغور  ملوک  اصلی  نام  با  آفت  سرگذشت 
شباهت هائی به مهوش دارد.او هم در کودکی 
با وجود سن کم  از دست می دهد و  را  پدرش 
کارخانه  در  مادرش  و  خود  زندگی  گذران  برای 
وفا  او  به  هم  می شود.مادر  کار  به  مشغول  ای 
نمی کند و به جهان دیگر می شتابد. دائی آفت 
با  بود.  خبر  با  او  و عالقه  استعداد  و  هنر  از  اما 
کمک اوست که آفت در ابتدا به تئاتر پارس می 

رود و میان پرده خوانی می کند و سپس سر از 
کافه های الله زار در می آورد.»صد دفعه گفتم 
بگیر  جون  بابا  میفتم  دارم  منو/  بگیر  جون  بابا 
منو/حالم خرابه بابا جون بگیر منو/مست شرابم 
گانه  دو  رویکرد  امشب/«  خرابم  خیلی  امشب/ 

روشنفکران
سیمین بهبهانی در گفت و گوئی که چند سال 
مهوش  که  گوید:»این  می  داشتم  او  با  پیش 
بتواند با هنر عامه اش خود را به باالترین مکان 
از شهرت و محبوبیت برساند قابل تحسین است. 
متاسفانه بیشتر مردم گذشته او را با دیده تحقیر 
برای  فقرا نمی سوزد  برای  دلم  نگرند. من  می 
احترامی  جامعه  در  حال  هر  به  ها  آن  که  این 
به  با گذشته مهوش محکوم  ولی کسانی  دارند 
گناه کاری هستند، حتی وقتی که به جائی برسند 
و برای خویش شهرت و آوازه ای بیابند. کسی 
که روحش را می فروشد صدها درجه از کسی که 

تنش را می فروشد گناه کارتر و حقیرتر است.«
توده مردم  زبان  به  این صدای درونی ملت که 
پس  روشنفکران  سوی  از  چرا  گفت  می  سخن 
زده می شد و آن را تنها مختص جمع قلیلی می 

دانستند که اصال اندک هم نبودند؟
مهرداد درویش پور در جامعه روشنفکری امروز 
هم رویکردی دو گانه می بیند و از وجه مشترک 

میان روشنفکران اروپا و ایران می گوید :
» از عصر روشنگری در اروپا گرفته و روشنفکران 
دوره انقالب مشروطه در ایران کیفیت موسیقی، 
معنای موسیقی و عناصر زیبائی شناسی در آن 
با  بین موسیقی  نظر  این  از  و  است  برجسته  ها 

کیفیت با موسیقی عامیانه یا بازاری تفکیک قائل 
و  دانند  می  روان  تعالی  سبب  را  یکی  هستند. 
هم  یکی  هستند،  قائل  واالئی  ارزش  آن  برای 
نوع  هر  فاقد  را  آن  که  است  مبتذل  موسیقی 
جنبه  بیشتر  و  دانند  می  هنری  گذاری  ارزش 
مصرفی دارد. روشنفکران رواج این نوع موسیقی 

را گسترش ابتذال در جامعه می دانند.«
چرای  و  چون  بی  مخالفت  از  الهی  صدرالدین 

روشنفکران می گوید:
»روشنفکران با هر حرکت غیر خط فکر خودشان 
همایون  مشیر  آقای  مثال  کردند.  می  مبارزه 

را  ها  ترانه  نوع  این  آمد  رادیو  به  وقتی  شهردار 
ممنوع کرد.«

آقای الهی در عین حال نقش رادیو را در ترویج 
این گونه ترانه ها خیلی پر رنگ می بیند:» رادیو 
که آمد به ایران این کار رونق بیشتری پیدا کرد. 
در آن زمان ضبطی وجود نداشت هر کس می 
آمد باید به صورت زنده می زد و می خواند.می 
گفتند بیا بزن و بخوان. آدم های خیلی معروف 

ایران مثل اسماعیل مهرتاش و پرویز خطیبی، از 
همین ترانه ها می ساختند.«

به  سنتی  های  ترانه  خواننده  زاده  بدیع  جواد 
ابوالحسن  سپس  و  مهرتاش  اسماعیل  تشویق 
کارشناسان  واکنش  از  که  هراسی  وجود  با  صبا 
ترانه  خواندن  به  تن  سرانجام  داشت،  موسیقی 
ممدلی،  مشدی  ماشین  دهد.  می  عامیانه  های 
یکی یه پول خروس، زالکه زال زالکه...دستاورد 

همین تشویق هاست.
به  واژه هائی ست که  آن دست  از  مبتذل  واژه 
ویژه در مورد موسیقی عامیانه دائما به کار گرفته 
می شود. اصال مبتذل یعنی چه؟ مهرداد درویش 
پور می گوید:» واژه مبتذل در واقع معادل ترجمه 
وولگِر اروپائی است.مبتذل چیزی است که فاقد 
و  شناسی  زیبائی  وعنصر  است  هنری  ارزش 

معنائی در آن کمرنگ است یا وجود ندارد.«
دارد:»  آن  برای  دیگری  تفسیر  اما  الهی  آقای 
روشنفکران  که  است  چیزی  همان  درست  این 
در مورد نوشته های پاورقی می گفتند. معیارهای 
به  با معیارهای مردم فرق می کرد. من  آن ها 
ای  نیستم.دسته  معتقد  مردم  بین  کشی  خط 
هستند که یکی را می پسندند دسته ای هم نمی 
پسندیدند  را می  ها  آن  جامعه  اکثریت  پسندند. 
اگر بگوئیم مبتذل بودند یعنی که جامعه مبتذل 

است.«
حسینقلی مستعان از سرآمدان پاورقی نویسی در 
نام آفت که در آن سال  با  ایران قصه ای دارد 
های دیر و دور خیلی ها آن را زندگی واقعی آفت 

می دانستند.

مهوش و آفت، نمایندگان موسیقی عامیانه
الهه خوشنام
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ترجمه: احمد سیف

تحوالت ترکیه بعد از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه 
وارد فاز جدیدی شده است که روابط این کشور 
را با متحدین غربی و تا حدودی همسایگان عرب 
خود، تحت تاثیر قرار داده است. هم زمانی این 
سیاست  در  تغییر  های  نشانه  با  داخلی  رخداد 
خارجی ترکیه که حتی قبل از کودتا رقم خورده 
نامه عذرخواهی رجب  بود و نقطه عطف آن در 
به  کشور  این  جمهوری  رئیس  اردوغان  طیب 
در خصوص  پوتین  همتای روس خود والدیمیر 
روسی   ۲۴ سوخو  جنگنده  هواپیمای  سرنگونی 
در هشت ماه پیش برای ترمیم مناسبات بین دو 

کشور، خود را نشان می داد. 
روابط  به روسیه در شرایطی که  نزدیکی  همین 
دچار  همیشه  از  بیش  واشنگتن  و  مسکو  بین 
اردوغان  ادعاهای  کنار  در  است  گردیده  تنش 
و دیگر مقامات ترک مبنی بر همدستی محافل 
سیاسی - نظامی غربی و به خصوص آمریکایی 
با ژنرال های کودتاچی، هم اکنون تحوالت را به 
از جنگ سرد  نوعی  داده است که  سمتی سوق 
را در روابط آنکارا -واشنگتن به خوبی می توان 
دید. از طرف دیگر انباشت اختالفات بین ترکیه 
به  و  اخیر  های  ماه  طی  در  اروپایی  اتحادیه  و 
سرکوب  موج  و  کودتا  شکست  از  بعد  خصوص 
قضایی،  امنیتی،  نظامی،  نیروهای  پاکسازی  و 
آموزشی و اداری که موجب انتقادهای صریح و 
تند رهبران اروپایی از عملکرد دولت آنکارا شده 
با  این کشور  اختالفات  تشدید  زمینه ساز  است، 
روابط  است.  آورده  فراهم  نیز  را  اروپایی  محور 
ترکیه با متحدین عرب خود از جمله شیخ نشین 
های خلیج فارس که اخبار جسته گریخته نشان 
می دهد به احتمال زیاد با محافل کودتاچی ترکیه 
اعتمادی  نیز موجب بروز بی  اند  بوده  ارتباط  در 
فراهم  را  منطقه  عرب  رهبران  با  اردوغان  بین 
این  قطعات  چیدن  هم  کنار  در  با  است.  کرده 
پازل به هم ریخته و گرایش جدید آنکارا نسبت 
به پذیرش شکست سیاست منطقه ا یی خود از 

جمله در مورد بحران سوریه، به نظر می رسد که 
ترکیه بعد از شکست کودتای ۱۵ ژوئیه به طور 
اساسی با ترکیه قبل از آن متفاوت خواهد بود.                         
هم اکنون با توجه به روحیه اقتدارگرای اردوغان 
و احساس خطری که از جانب نهادهای نظامی 
- امنیتی داخلی برای بقای حاکمیت دولت خود 
می کند، تمرکز و اولویت آنکارا بر کنترل بحران 
خواهد  خارجی   - داخلی  پیامد  و  هزینه  هر  با 
پاکسازی  و  سرکوب  موج  دلیل  همین  به  بود. 
برای  دانشگاه  تا  گرفته  ارتش  از  قدرت  ارکان 
وی موضوع حیات و بقا می باشد که تحت هیچ 
شرایطی در کوتاه مدت حداقل تا زمانی که کامال 
چانه  قابل  است،  نشده  بحران  مهار  به  موفق 
نهادهای مدنی در داخل و  و  اپوزیسیون  با  زنی 
خارج  در  المللی  بین  و  یی  منطقه  های  قدرت 
عدالت  حاکم  حزب  تبع  به  و  وی  بود.  نخواهد 
و توسعه با توجه به دوقطبی بودن جامعه ترکیه 
به  ارتش  جانب  از  همیشه  که  خطری  امکان  و 
لحاظ ساختار چندگانه نظامی، سیاسی، اقتصادی 
آتاتورک  کمال  از  بعد  ترکیه  در  آن  اجتماعی  و 
به عنوان باالترین نهاد قدرت جهت پاسداری از 
بهانه  به  کودتا  از  بعد  دارد،  وجود  اساسی  قانون 
الزم دست یافته اند تا سر ماری که همواره نیش 
له  را  اند  را در پشت گردن خود حس کرده  آن 
از تحلیلگران در  به خالف تصور بسیاری  کنند. 
تضعیف  نگران  چندان  اردوغان  کنونی  شرایط 
و  یی  منطقه  عرصه  در  ترکیه  نظامی  قدرت 
میراث  از  پاسداری  اولویت وی  و  نیست  جهانی 
چنین  هم  و  توسعه  و  عدالت  حزب  حکومتی 
سیاسی  ساختار  بر  خود  شخصیت  کیش  تثبیت 
- اجتماعی کشور خواهد بود. رئیس جمهوری و 
دانند  به خوبی می  آنکارا  بر  اسالمگرایان حاکم 
بند  نیم  دمکراسی  و  اداری  سیستم  ارتش،  که 
نسبت  را  بازدارنده  موقعیت  یک  همیشه  ترکیه 
شریعتمدارانه  حکومت  ذاتی  و  کالن  اهداف  به 
با  مناسب  فرصت  این  از  و  داشت  خواهند  آنان 

نیروهای  تضعیف  شرایط  در  ها  شکاف  تشدید 
مخالف سعی در پاالیش سیستم دارند. هر چند 
این گرایش مدیریتی در نوع حکومت داری  که 
بود  خواهد  زیادی  های  هزینه  پرداخت  مستلزم 
حفظ  بر  را  اولویت  وی  حامیان  و  اردوغان  ولی 
میراث ۱٣ ساله حزب عدالت و توسعه قرار داده 
اند. به همین دلیل سرکوب مخالفان و نهادهای 
بازدارنده به خالف تصور دیگران که این عملکرد 
دانند  می  ترکیه  جایگاه  تضعیف  راستای  در  را 
برای آنان مفهوم متفاوت و اعتقادگونه یی خواهد 
اراده و موج بزرگی که  این چارچوب  داشت. در 
نهادهای  پاکسازی  و  سرکوب  برای  اردوغان 
درون سیستم دارد در کوتاه مدت قابل مهار نبوده 
و تنها بعد از رسیدن به نقطه ثبات و رفع هرگونه 
خطر احتمالی، فروکش می کند.                   

در عرصه سیاست خارجی نیز با توجه به شکست 
سیاست های جاری و درک این نکته که پیوستن 
به اتحادیه اروپایی حداقل در کوتاه مدت امکان 
حلقه  و  حاکم  اسالمگرایان  باشد،  نمی  پذیر 
اطرافیان اردوغان چندان نگران تشدید اختالفات 
بود.  نخواهند  آمریکا  و  اروپایی  اتحادیه  با  خود 
دولت  و  اردوغان  اخیر  هفته  دو  طی  در  اینکه 
اروپایی  اتحادیه  با  تنش  کاهش  جای  به  آنکارا 
و آمریکا بیش از همیشه عامدانه در صدد تشدید 
تنش در روابط با آنان گام برمی دارد نیز ناشی از 

همین درک و اولویت بندی ها بوده است. 
دولت آنکارا به جایگاه ژئوپلتیک خود در منطقه 
آگاه  خوبی  به  خاورمیانه  زده  بحران  و  حساس 
بوده و عضویت در پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( 
هم این جایگاه را تا حدود زیادی تضمین کرده 
است و به همین دلیل پاکسازی ارتش و حذف 
فرماندهان ارشد ناهمسو با حزب حاکم، خطری 
این  المللی  بین  و  یی  منطقه  موقعیت  برای 
کشور ایجاد نمی کند. اینکه اردوغان به صورت 
نظامی  ساختار  در  تغییر  حال  در  سیستماتیک 
کشور و به زیر فرمان در آوردن ارکان فرماندهی 

ارتش در دستان خود برآمده است از یک طرف 
دیگر حذف  از طرف  و  اطمینان  از همین  ناشی 
و  داخلی  مناسبات  در  ارتش  بند  نیم  استقالل 
ناتو  پیمان  درون  روابط  در  به خصوص  خارجی 

خواهد بود. 
رسمی  اظهارات  بر  بنا  تاکنون  دلیل  همین  به 
ارتش  ارشد  های  ژنرال  از  تن   ۱۴۹ به  نزدیک 
اخراج شده  کار  از  هم  بعضی  و  بازداشت  ترکیه 
نظامی  فرماندهان  این  بیشتر  اینکه  جالب  و  اند 
کسانی بوده اند که نقش پل ارتش ترکیه با ناتو 
را بازی می کردند و از جمله فرماندهان نیروی 
ترکیه   مشترک  و  استراتژیک  پایگاه  در  هوایی 

ناتو در اینجرلیک بوده اند. 
با  و  صراحت  به  اردوغان  روزها  این  در  اینکه 
با  کودتا  فرماندهان  ارتباط  از  تهاجمی  حالت 
فرماندهان بلندپایه ناتو و به خصوص آمریکایی 
از جمله ژنرال جوزف وتل رئیس ستاد فرماندهی 
ارتش آمریکا در خاورمیانه سخن می گوید، ناشی 

از همین رویکرد می باشد. 
و  سرکوب  شدت  که  نسبت  همان  به  اتفاقا 
اتهامات اردوغان در قبال دخالت اتحادیه اروپایی 
و آمریکا شدت می گیرد در روز دوشنبه اول ماه 
ستاد  رئیس  دانفورد  جوزف  ژنرال  سفر  با  اوت 
مشترک ارتش آمریکا به آنکارا و مالقات وی با 
بن علی ییلدریم نخست وزیر ترکیه که با اظهار 
از  واشینگتن  و حمایت  صریح محکومیت کودتا 
از جانب وی همراه بود،  نظام دمکراتیک ترکیه 
استراتژی باج خواهانه اردوغان ظاهرا نتیجه داده 

است. 
به هر حال دولت آنکارا حداقل در زمینه تشدید 
تنش با اتحادیه اروپایی هزینه هایی را پرداخت 
خواهد کرد و تبعات اقدامات وی سد راه عضویت 
ترکیه در اتحادیه خواهد بود و این به مفهوم افول 
اعتبار و جایگاه ترکیه در عرصه بین المللی می 
باشد ولی هم اکنون اردوغان تنها به بقا و میراث 

حزب عدالت و توسعه فکر می کند.         

رادیولوژی هاربر
قابل توجه فارسی زبانان محترم سیدنی

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

آماده انجام خدمات زیر میباشد:
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ام - آر - آی
سونوگرافی
ایکس ری

سیتی اسکن
پوکی استخوان و دکسا

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

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

Phone: 02-9188 5280

ضمناً خدمات Bulk Billing بوده 
و پارکینگ اختصاصی فراهم میباشد

شرکت حمل و نقل بین المللی اریون

ارائه خدمات حمل و نقل 
بین المللی دریائی، هوائی 

و بین ایالتی در استرالیا
حمل کلیه کاالها ی کانتینری 

به تمامی بنادر استرالیا 
و یا بلعکس با رعایت 

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

 
Mohammad M.Sinaei  | CEO

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

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

Orion Shipping Pty. Ltd 

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

-S
t.9

58
.c

o

پاسداری از میراث حزب عدالت و توسعه 
اردشیر زارعی قنواتی

اوباما  مدیریتی  دستگاه   ،۲٠۱۱ ژانویه  نیمه  در 
در یک بحث عمیق فوری درگیر شد. از دوهفته 
روز  درشماری  مردم  انبوه  درقاهره  آن،  از  پیش 
افزون درمیدان تحریر گرد آمده و خواستار کناره 
خودکامه  جمهور  رئیس  مبارک  حسنی  گیری 
مصر می شدند. در کاخ سفید »پاسداران جوان« 
شورای امنیت ملی سامانتا پاورز، بن رودز، دنیس 
موضع  به  را  آمریکا  جمهوری  رئیس  دونو  مک 
ترغیب   » تغییرطلب  »نیروهای  نفع  به  گیری 
خارجه  امور  وزیر  کلینتون،  هیالری  کردند.  می 
برای جیمز تراوب حکایت می کند که نمایندگان 
خارجی  سیاست  در  »مداخله«  هوادار  دموکرات 
اقدام  از  بعدا  آنان  )اکثر  انسانی  حقوق  برمبنای 
را  آمریکا در سوریه حمایت می کنند(  مسلحانه 
ساده لوح می دانست. به ویژه، نظر هیالری این 
او  به  که  مبارک  حسنی  رژیم  سقوط  که  است 
خیلی  پیامی  است  نزدیک  همسرش  ویژه  به  و 
ناگوار برای متحدان ایاالت متحده، در درجه اول 
اسرائیل )بنیامین نتانیاهو اعالم کرده بود که تنها 
مبارک  حسنی  از  وشرط  قید  بی  حمایت  گزینه 
خواهد بود( و نیز عربستان سعودی و شیخ نشین 
ژانویه،   ۲٨ فرستاد.  خواهد  ]فارس[  خلیج  های 
هیالری دربرنامه تلویزیونی »دیدار با مطبوعات« 
مبارک می  تنها حسنی  بلند گفت که  با صدای 
تواند ازعهده »یک گذار مسالمت جویانه همراه با 
نظم به سوی یک دموکراسی واقعی« )۱( برآید. 
دراین مورد، او از حمایت دو چهره؛ رابرت گیتز 
معاون  بایدن  جو  و  خواه  جمهوری  دفاع  وزیر 
رئیس جمهوری برخوردار بود. با این حال، باراک 
روز،  آن  فردای  کرد.  عمل  او  نظر  اوباما خالف 
اوباما علنا اعالم کرد که به نظر او، گذار می باید 
»فورا« انجام شود. ده روز بعد، مبارک زیر فشار 

مردمی قدرت را ترک کرد.

یک محافظه کار درمیان دموکرات ها
توان  می  پندارد  می  که  زنی  کلینتون،  هیالری 
حزب  ازســوی  کرد،  متوقف  را  زمان  جریان 
جمهوری  ریاست  نامزد  عنوان  به  دموکرات 
آمریکا معرفی می شود و همه نظرسنجی ها تا 
برای  بسیاری  بخت  که  است  نشانگراین  امروز 
راهیابی به کاخ سفید دارد )۲(، و این در شرایطی 
خطرناک  آمریکائیا  برای  خارج  دنیای  که  است 
درک  غیرقابل  همیشه  از  بیش  و  تر  پرآشوب  و 
مصر  در  »بهارعرب«  درزمان  او  رفتار  آیا  است. 
در  اش  خارجی  سیاست  دهنده  نشان  تواند  می 
خاور نزدیک پس از انتخاب به ریاست جمهوری 
باشد؟ او در خاطرات خود: »زمان تصمیم گیری 
ها« )انتشارات فایار، ۲٠۱۴( پنهان نمی کند که 
از دید او نتیجه »بهار« مصر نشان داد که حق 
به ظهور  مبارک  بوده است: سقوط حسنی  او  با 
انجامید.  پیشین  مستبد  از  بدتر  ای  خودکامه 
درواقع، او این ایده را رد می کند که عقب نشینی 
اش اجتناب ناپذیر بوده است. یقینا، رفتاراو در آن 
کادر  غلط  برآورد  یک  نتیجه  توانست  می  زمان 
دیپلوماتیکش در مصر بوده باشد. اما در اساس، 
او مدافع محافظه کارترین خط مشی، هم از نظر 

خطرپذیری و هم از جهت تعهد سیاسی بود.
را  آن  حتی  برخی  که  کــاری،  محافظه  این 
انتقاد  کنند،  می  توصیف  نو«  کاری  »محافظه 
اصلی چپ دموکرات به اوست. جفری گلدبرگ، 
عنوان  با  ای  مقاله  در  آمریکایی  نگار  روزنامه 
بدگمانی   ۲٠۱٦ آوریل  در  اوباما«  »دکترین 
اوباما نسبت به »کتاب نقش واشنگتن« را شرح 
اکثر  که  رسمی  غیر  »راهنمای«  ؛این  دهد  می 
سیاست  کارشناسان  و  آمریکا  پایتخت  نخبگان 
اوباما  و  دهد،  می  پیوند  هم  به  را  المللی  بین 
نظرخوشی نسبت به آن ندارد. آنچه که اوباما رد 
می کند، این است که این راهنما، در همه شرایط 
درگیری برتری را به کاربرد زور می دهد: فشار 
به  یابی  دست  برای  کوشش  بر  را  دیپلوماتیک 
مصالحه و تهدید بالقوه یا استفاده عملی از سالح 
درصورت لزوم را ارجح می شمارد. با این حال، 
آشکار است که هیالری کلینتون تجسم دستگاه 
و  صنعتی  نظامی-  مجتمع  که  است  مدیریتی 
روابط خارجی«،  مانند »شورای  اندیشکده هایی 
و  راهبرد  »مرکز  حتی  یا  و  بروکینگز«  »بنیاد 
گذر  و  آورد  می  گرد  را  المللی«  بین  مطالعات 
آنها به دستگاه مدیریتی نشانگر نفوذی  اعضای 

است که از آن برخوردارند.

»ژاندارم جهان«؟
در مطلبی اخیر، جفری ساکز )٣( گرایش اصلی 
نامزد دموکرات را چنین تشریح می کند: »او به 

درباره  که  هربار  او  است«.  معتاد  آمریکا  قدرت 
صربستان  علیه  کرده:  اظهارنظر  زور  کاربرد 
صدام  برضد   ،۱۹۹۹ در  میلوسویچ  اسلوبودان 
حسین درسال ۲٠٠٣، معمر قذافی درسال ۲٠۱۱ 
مثبت  او  پاسخ   ۲٠۱۲  -  ۲٠۱٣ در  اسد  بشار  و 
بوده، امری که دست کم در مورد عراق و لیبی 

عواقبی فاجعه بار داشته است.
و  »آمریکا  که  است  ایده  این  از  لبریز  او  دوما 
باشد«  داشته  را  جهان  رهبری  باید  آمریکا  تنها 
تفرعن  با  آمریکا«  شمردن  »استثنایی  این  و 
دان  اقتصاد  این  خالصه،  طور  به  است.  همراه 
زیست  محیط  هوادار  به  تبدیل  که  المللی  بین 
درستی  به  کلینتون  »هیالری  نویسد:  می  شده 
ترامپ را به غیر قابل پیش بینی بودن متهم می 
پیش  قابل  خطرناک  به شکلی  او،  خود  اما  کند 
بینی است«. او نگران آن است که وقتی هیالری 
دیدگاه  به  متحده  ایاالت  شود،  رئیس جمهوری 
»راهنمای  یعنی  المللی  بین  روابط  کالسیک 
هرچند  تراوب  جیمز  حرف  بازگردد.  واشنگتن« 
در  حرکت  نهایت  در  اما  تعدیل  را  تحلیل  این 
این مسیر را تائید می کند. او می نویسد: برنامه 
سیاسی هیالری کلینتون به طور اساسی تفاوتی 
با برنامه اوباما ندارد، اما »روشی که او برای روابط 
بین حکومت ها درنظردارد به نظر کیسینجر شبیه 

و تجسم واقع گرایی سیاسی است«.
دانشگاه  شناس  سیاست  هارد،  شاکمن  الیزابت 
خود  نوبه  به  شیکاگو،  نزدیک  وسترن«  »نورث 
در  کلینتون  هیالری  حضور  که  دارد  بیم  ازاین 
آمریکا در خاور  به جنگ های جدید  کاخ سفید 
کلینتون  هیالری  او،  نظر  به  بیانجامد.  نزدیک 
متحده  ایاالت  توانایی  برای  محدودیتی  »هرگز 
نبوده  قائل  خود  منافع  معیار  با  دنیا  تغییر  برای 
است« )۴(. او هیچ گاه ترازنامه ای درمورد موضع 
گیری هایش، اعم از عراق )او به عنوان سناتور 
دموکرات درسال ۲٠٠٣ به جنگ آغازشده توسط 
نکرده  ارائه  لیبی  و  داد(  رای  بوش  دبلیو  جرج 
بسیاری  تالش  لیبی  درمورد  او  سیاست  است. 
به  نسبت  که  آمریکا  مسلح  نیروهای  ستاد  کرد 
دانیم،  می  که  شومی  باعواقب  بنغازی،  عملیات 
کند  ترغیب  نظامی  اقدام  به  را  داشت  اکراه 
واشنگتن  راهنمای  به  نسبت  او  تمکین  باردیگر 
یادآوری  دانشگاه  استاد  این  دهد.  می  نشان  را 
می کند که جو بایدن، معاون رئیس جمهوری با 
مشارکت آمریکا در سرنگونی قذافی مخالف بوده 
و گفته بود پیش از درگیر شدن در یک جنگ می 
باید»نه فقط به روز پس از آن، بلکه به یک دهه 

بعد فکر کرد«.

دیدگاهی تنگ درباره منافع آمریکا
کلینتون،  رفتاری هیالری  افق  به  نگاهی سریع 
خارجه  امور  وزارت  راس  در  که  هایی  درسال 
)۲٠۱٣ - ۲٠٠۹( بود، نشان می دهد که زنی که 
تحت سلطه دیدگاهی تنگ از منافع آمریکا است، 
به نوشته تراوب »بیش از آن که درفکر قابلیت 
واقعی تهدید باشد، به نمونه بودن ارزش خود باور 
دارد«. به این دلیل بود که او از رئیس جمهوری 
از  سوریه  عبور  از  پس  که  این  خاطر  به  آمریکا 
سالح  کاربرد  یعنی  شده  تعیین  قرمز«  »خط 
شیمیایی از حمله به این کشور خودداری کرد به 
انتقاد نمود. بنابر گفته های نزدیکانش او  شدت 
واکنشی تند داشت: »اگر گفته شود که حمله می 
کنیم، گزینه دیگری نداریم، باید این کار را کرد«. 
به نظر اوباما، حمله هیچ مشکلی را حل نمی کرد 
و احتماال وضعیت غم انگیز سوریه را  اگر ازاین 

وخیم تر نیز ممکن باشد  وخیم تر می کرد.
امور  وزیر  و  اوباما  که  نبود  باری  نخستین  این 
نخستین  داشتند.  متفاوت  نظراتی  اش  خارجه 
اختالف بین آنان درمورد افغانستان پیش آمد که 
ازسال ۲٠٠۹، هنگامی که ژنرال های آمریکایی 
حاضر در افغانستان خواستار حضور ۴٠ هزار سرباز 
کلینتون  شدند.  کشور  این  در  اضافی  آمریکایی 
از  حمایت  به  اشتیاق  با  اوباما  اکراه  با  تقابل  در 
در  او  پرداخت.  ها  ژنرال  شورش«  ضد  »برنامه 
اش  ارزیابی  که  دهد  می  توضیح  خود  خاطرات 
این بوده که طالبان تا زمانی که در موضع قدرت 
است تن به مذاکره نخواهد داد. ازاین رو، پیش از 
مذاکره می باید بر آنها غلبه کرد یا به حد کافی 
برمبنای  نیز همچنان  این  نمود.  را تضعیف  آنها 
راهنمای واشنگتن است. تراوب می نویسد: »در 
گذشته ژنرال ها درحدی زیاد توانایی آمریکا در 
ازنظر  خودکفا  کشور  یک  به  افغانستان  تبدیل 
سیاسی و نظامی را بیش ازمیزان واقعی ارزیابی 
کردند. حس غریزی اوباما مانند مورد عراق خوب 

درمورد  که  چنان  کرد،  می  اشتباه  کلینتون  بود. 
عراق اشتباه کرده بود«.

رفتار او درمورد »مذاکره با تهران« درباره توقف 
برنامه هسته ای نظامی دایما نقشی از سوء ظن و 
میل به سنگ اندازی در راه امضای توافق داشت. 
او در خاطراتش از امضای توافق حمایت می کند 
ها  تحریم  بودن  چندجانبه  نقش  بر  اصرار  با  اما 
برای واداشتن تهران به توافق تاکید دارد، درحالی 
که اوباما به نوبه خود همواره این نکته را درنظر 
داشته که در ورای تحریم ها، برای دست یابی 
به توافق هردوطرف می باید گذشت هایی بکنند. 
به  بود  »حاضر  اوباما  که  دهد  می  ادامه  تراوب 
ایرانی ها کمک کند تا حفظ ظاهر کنند زیرا درک 
می کرد که آنها به این کمک نیاز دارند. او درک 
و  دارند  و سیاستی  نیز گذشته  آنها  که  می کرد 
نشینی  عقب  به  آنها  واداشتن  به  نسبت  همواره 
تنها با نشان دادن چنگ و دندان بدگمان بود«. 
خالصه، یک بار دیگر کلینتون درمورد ایران به 
»نقش واشنگتن« باورداشت و اوباما از آن پرهیز 

می کرد.

ترجیح ریاض بر تهران
اول  دوره  خارجه  امور  وزیر  کلینتون  هیالری 
رابرت   ۲٠۱٠ درسال  اوباما  جمهوری  ریاست 
پردازان  نظریه  ترین  درخشان  از  یکی  کاگان، 
محافظه کاری نو را به عضویت »هیات سیاست 
از  دربیرون  مشاوران  از  گروهی  که  خارجی«، 
رئیس  وقتی  آیا  کرد.  منصوب  بود  وزارتخانه 
کند؟ شاید  پیروی می  او  نظریه  از  جمهور شود 
مهم تر و نشان دهنده تر ازاین که سیاست واقعی 
او وقتی انتخاب شود چه خواهد بود، این است که 
او با نظر باراک اوباما درمورد داشتن روابط کلی 
کنونی  جمهوری  رئیس  نیست.  موافق  تهران  با 
ضروری  عامل  یک  عنوان  به  را  ایران  آمریکا 
برای ثبات خاورنزدیک می داند. ازنظر هیالری 
عربستان  اسرائیل(  )بجز  ممتاز  کلینتون شرکای 
در  هستند.  مصر  و  سنی،  دنیای  رهبر  سعودی، 
که  داشت  اصرار  هیالری   ،۲٠۱۵ سال  نوامبر 
با  رادیکال  فاصله  حفظ  برای  بروکینگز  بنیاد 
تهران مداخله کند و می گفت: »من در اجرای 
نمی  یک شریک  عنوان  به  را  ایران  توافق  این 
توافق است« )۵(. ریاض  این  ایران هدف  دانم، 
از هیالری  براین،  بود. فزون  امر خشنود  این  از 
پذیرایی  خوبی  به  »العربیه«  شبکه  در  کلینتون 
واشنگتن  نماینده  کرم،  می شود. جویس  خاص 
روزنامه سعودی چاپ لندن »الحیات« می گوید 
هیالری  یابی  دست  که  داشت  انتظار  توان  می 
کنونی که »هیچ  به وضعیت  قدرت  به  کلینتون 
کاخ  با  نزدیک  روابط  دارای  ای  خاورمیانه  رهبر 
سفید نیست« )٦( پایان دهد. او، وفادار به »عمل 
گرایی« خود امیدوار است که »روابطی شخصی« 

با رهبران منطقه برقرار کند.

آشکارا نزدیک به »آیپک«
در راستای بودن در »تفکر آرزومندانه«، نویسنده 
الحیات پیش بینی می کند که کلینتون قاطعانه 
با  گسترده  ای  رابطه  پس  ازاین  کوشید  خواهد 
بیش  را  خود  و  کند  برقرار  سنی  عرب  دنیای 
تر«  »خشن  ایران«  و  »روسیه  دربرابر  اوباما  از 
صلح«  ابتکار  کردن  »زنده  حد  تا  و  دهد  نشان 
درگیری  درمورد   ۲٠٠۲ درسال  عرب  اتحادیه 
که  ابتکار،  این  رود.  پیش  فلسطین  اسرائیل- 
شد  می  برده  پیش  به  سعودی  عربستان  توسط 
و پیشنهاد صلحی کلی را با دنیای عرب برمبنای 
اشغالی  فلسطینی  مناطق  از  کامل  نشینی  عقب 
ازسال ۱۹٦٧ را می داد در آن زمان با بی اعتنایی 
اسرائیل روبرو شد. در آن طرح، انتظارات اسرائیل 
دقیقا با طرح همخوان نبود. با این حال، هیالری 
از نزدیک ترین  کلینتون همواره به عنوان یکی 
عمومی  امور  »کمیته  به  دموکرات  رهبران 
البی  که  شده  ظاهر  )آیپک(  اسرائیل«  آمریکا- 
همواره  او  است.  واشنگتن  در  اسرائیل  هوادار 
مذاکرات صلح  مسئول شکست  را  ها  فلسطینی 
اضافی  انتظارت  از  رشته  یک  نفع  به  و  دانسته 
اسرائیل )به رسمیت شناخته شدن »دولت یهود« 
توسط سازمان آزادی بخش فلسطین، حفظ دره 
اردن تحت کنترل اسرائیل و غیره( موضع گیری 
کرده است. با این حال، به خالف حزب جمهوری 
خواه که راهکار انتخاباتی آن موضع »دو حکومت 
که درکنار یکدیگر درصلح زندگی می کنند« )٧( 
آغاز  در  حتی  همیشه،  کلینتون  هیالری  است، 
ابتکار صلح  از  اوباما  دوره اول ریاست جمهوری 
مطرح شده توسط او درباره روند صلح )ماموریت 

عنوان  به  که  دلیل  این  به  میچل(  جرج  اعزام 
پیش شرط خواهان پایان گرفتن ساخت شهرک 
شرطی  فلسطین،  قلمرو  در  نشین  یهودی  های 
که او آن را برای اسرائیل »غیرقابل قبول« می 
میچل  جرج  ماموریت  است.  رفته  طفره  دانست 

شکست خورد.
طبقه سیاسی و رای دهندگان اسرائیلی هر رئیس 
جمهوری جمهوری خواهی را به هیالری کلینتون 
رئیس  که  باشد  قرار  اگر  اما،  دهند.  می  ترجیح 
جمهوری دموکرات باشد، در این صورت هیالری 
در  عمومی  احساس  بود.  خواهد  گزینه  بهترین 
اورشلیم چنین است. با این حال، رهبران اسرائیل 
دارند  وضعیتی  در  تحول  درمورد  هایی  نگرانی 
درمیان  است:  دهنده  هشدار  ایشان  دید  از  که 
مخالفت  دموکرات  حزب  چپ  جناح  و  جوانان 
اسرائیل  که  سیاستی  به  نسبت  رشدیابنده  هایی 
درمورد فلسطینیان اعمال می کند به گوش می 
رسد. بنابر یک نظرسنجی اخیر »مرکز پژوهش 
پیشرو«  های  »دموکرات  از  درصد   ۵۵ پیو«، 
متحده  ایــاالت  در  ها«(  دموکرات  )»لیبرال 
از  مساعدتری  احساسات  فلسطینیان  به  نسبت 
اسرائیل دارند. این یک تحول چشمگیر است زیرا 
درمیان ایشان بخش مهمی را یهودیان تشکیل 
می دهند. از دید این پیشروها  که برنی ساندرز 
نامزد مرحله مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری 
نشان داد که وزنی بیش از برآورد ابتدایی داشته  
هیالری کلینتون دست کم می باید بیش از حد 
اوباما به نفع فلسطینیان موضع قاطع بگیرد. این 
در  کلینتون  برای  کوچکی  هرچند  داخلی  مانع 
تواند  نمی  او  اما  است  جمهوری  ریاست  مسند 

آگاهانه آن را نادیده بگیرد.
هیالری کلینتون برای این که نشان دهد »قاعده 
به  است،  چیره  اش  انتخاباتی  کارزار  بر  گرایی« 
»جناح  از  مردی  جمهوری  رئیس  معاون  عنوان 
سیاست  بر  غالب  جریان  نماینده  که  را  میانه« 
او  سمت  این  برای  است.  برگزیده  است  آمریکا 
را  تبار  التین  یا  پوست  سیاه  یک  توانست  می 
برای جلب نظر اقلیت های قومی- نژادی انتخاب 
جوانان،  رای  بتواند  که  برگزیند  را  یا کسی  کند 
که در آن عقب مانده را جلب کند. »د فوروارد« 
روزنامه یهودی پیشرو نیویورک می نویسد: »او 
یک  که  برگزید  را  کین  تیم  ویرجینیا  سناتور 
کمیسیون  عضو  آمریکا،  سیاست  »پیشکسوت« 
نمی  که  است  رویی  »میانه  و  سنا  خارجه  امور 
تواند کسانی را که به ساندرز تمایل داشته اند« 
با  »دوستی  به  کین  همچنین  کند.  جلب   )٨(
جمله  از  او  حال،  این  با  دارد.  شهرت  اسرائیل« 
نمایندگان دموکراتی بود که از حضور در کنگره 
مشهور  آمیز  تحریک  سخنرانی  ایراد  هنگام  در 
دعوت  به  نتانیاهو،  بنیامین   ۲٠۱۵ مارس   ٣
امضای  درباره  اوباما  علیه  خواهان،  جمهوری 
کین  که  توافقی  کرد.  خودداری  ایران  با  توافق 
از روز نخست هوادار سرسخت آن بود. امری که 
بی تردید از دید اسرائیلی ها، و سعودی ها، نقطه 

ای سیاه است.
 Cité par James Traub, « The Hillary  -١
 Clinton’s Doctrine », Foreign Policy, 6

.novembre 2015
٢- بر اساس تمام ارزیابی ها هیالری کلینتون بر حریف اش ترامپ 

پیروز می شود
 Jeffrey Sachs,« Clinton Speech  -٣
 Shows That only Saunders Is fit for the
 Presidency », Huffington Post, 6 juin

.2006
Will Hillary Clinton Lead us Into An- » -٤
other War in the Middle East ? », Huff-

.ington Post, 3 avril 2016
 Cité par Reza Marashi, « The Middle -٥
 East is Changing. Hillary Clinton’s Policy
 Isn’t », Huffington Post, 30 novembre

.2015
 Joyce Karam, « What a Hillary Clinton -٦
 nomination means for the Middle-East »,

.Al-Arabiya, 7 juin 2016
٧- در برنامه انتخاباتی جمهوری خواهان برای دونالد ترامپ آمده 
:» ما از حق اسرائیل بمثابه یک دولت یهود دذ دفاع از مرزهایش 
دفاع می کنیم . در آینده بنظر ما دو دولت باید وجود داشته باشد: 
اسرائیل و یم دولت قلسطینی. بیت المقدس باید پایتخت اسرائیل 

باشد«.
Nathan Guttman, « Tim Kaine, Clin-  -۸
ton’s Pick for Vice-President, Is a pro-
 Israel Centrist », forward.com, 22 juillet

.2016

هیالری کلینتون، بازگشت به مداخله گری قدرتمند؟
 Sylvain Cypel
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BEST IN THE WEST

کافه رستوران تراس در پاراماتاکافه رستوران تراس در پاراماتا

انواع غذاهای غربی قهوه و دسرهای متفاوت با بهترین سرویس

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

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

 Book your
next function with us

 Weddings
 Engagements 

 Birthday parties
Farewells

 Graduations
School Formals, etc

برگزاری جشنهای شما 
تا ظرفیت 100 نفر

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

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

سرو
 قلیان 

در 
فضای 

بیرونی 
رستوران

7 days
 Open for Breakfast

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

انواع برنج باسماتی
و سبزیجات خشک

ایرانی

انواع خشکبار و شیرینیجات ایرانی
ترشی و مرباجات

در چتسوود عرضه کننده بهترین ها

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

 
Ph: 02 9417 6766         337 Penshurst St.  Willoughby               

خیارشور 
مهرام 

خوشمزه 
و خوشنام

Info@Lunexco.com.au

+61 434 060 337

محصوالت مهرام 
در استرالیا 
با نمایندگی 

انحصاری لونکس

D
es

ig
ne

d 
by

 P
ar

si
an

باشد،  مي  کاکائو  درخت  دانه  محصول  کاکائو 
منشاء  که  است  کوچکي  درخت  کاکائو  درخت 
اوليه آن آمريکاي مرکزي و کشور مکزيک مي 
باشد ، ولي امروزه به علت استفاده هاي فراواني 
اغلب  در  آيد  مي  عمل  به  آن  هاي  دانه  از  که 
يابد، طول ساقه  نواحي مستعد دنيا پرورش مي 
آن در محصول پرورش يافته به ارتفاع 5 الي 6 
متر و در انواع وحشي به 10 الي 12 متر مي رسد

کاکائو داراي برگهاي بزرگ ، منفرد ، با دمبرگ 
کوتاه ، بي کرک ، شفاف و شامل دو زائده زير 

برگ مي باشد
فاقد  قرمز  به  مايل  رنگ  به  آن کوچک  گلهاي 
بو و مجتمع به صورت دسته هائي 6 الي 7 تايي 
است که بر روي تنه درخت يا شاخه هاي مسن 

و همچنين شاخه هاي جوان ظاهر مي گردند .

تاریخچه
می  تهيه  کاکائو  درخت  های  دانه  از  را  کاکائو 
کوهستانی  نواحی  گياه،  اين  منشاء  که  کردند 
اطراف حوزه ی رود آمازون و همچنين اورينوکو 
را  درخت  اين  بود.  جنوبی  آمريکای  در  واقع 
مردمان تمدن مايا به آمريکای مرکزی شناساندند 

و بعدها در مکزيک هم کاشته می شد.
ارزشی  با  کاالی  اوليه،  های  تمدن  در  کاکائو 
که  اسپانيايی  نگاران  تاريخ  آمد.  می  حساب  به 
غلبه اسپانيا را در جنگ با مکزيک روايت نموده 
موکتزومای  که  زمانی  که  اند  کرده  ثبت  اند، 
نوع  هيچ  خورد،  می  ناهار  آزتک  امپراطور  دوم، 
شکالت  از  شده  تهيه  نوشيدنی  به  را  نوشيدنی 
ترجيح نمی داد. او دوست داشت که اين نوشيدنی 
را داخل جام طال و با قاشق طال ميل کند. اين 
نوشيدنی را با انواع ادويه جات و همچنين وانيل 
مزه دار می کردند. به عالوه اين نوشيدنی را آن 
قدر هم می زدند تا توليد کف کند و سپس اين 
کف داخل دهان حل می شد. تقريبًا روزانه حدود 
50 کوزه از اين نوشيدنی شکالت برای امپراطور 
و حدود 2000 کوزه نوشيدنی برای درباريان تهيه 

می کردند.
نوشيدنی  ها  اسپانيايی   ،18 قرن  شروع  از  قبل 
فيليپين  و جزاير  اروپا  نقاط  ديگر  به  را  شکالت 
هم  شيمی  علم  در  ماده  اين  از  نمودند.  معرفی 

استفاده می شد که به دانه سياه معروف بود.
نواحی  در  کاکائو  های  درخت  بيشتر  امــروزه 
طال  ساحل  مخصوصًا  آفريقا،  قاره  استوايی 
جنوبی  آمريکای  از  بخشی  در  همچنين  و 

)مخصوصًا در برزيل( کشت می شود.
در سراسر جهان از پودر کاکائو، شکالت و ديگر 
فراورده های به دست آمده از دانه های اين گياه 
استفاده می کنند. کشور بلژيک بيشترين ميزان 
مصرف سرانه ی کاکائو را دارد. مصرف سرانه ی 
کاکائو در اين کشور 5/5 کيلوگرم است؛ يعنی ده 

برابر ميزان مصرف کاکائو در بقيه ی دنيا.

موارد استفاده از کاکائو
از کاکائو برای مصارف مختلف استفاده می کنند. 
در تهيه ی انواع کيک، در انواع نوشيدنی و برای 
تزئين مواد غذايی مختلف و همراه با خامه )خامه 

شکالتی( از پودر کاکائو، استفاده می شود.
برای مثال، در تهيه ی نوشيدنی داغ کاکائو که 
به سبک مکزيکی درست می شود، يک قاشق 
قاشق  دو  با  را  کاکائو  پودر  پر  سر  غذاخوری 
غذاخوری شکر )استفاده از شکر قهوه ای برتری 
دارد( و کمی فلفل قرمز مخلوط می کنند. سپس 
دو قاشق غذاخوری آب به اين مخلوط اضافه می 
کنند و بهم می زنند. مخلوط را روی حرارت قرار 
می دهند تا به جوش آيد، اما بايد مراقب بود تا 
سر نرود. سپس مقدار کافی شير و کمی دارچين 
بعد  زنند.  اضافه می کنند و هم می  به مخلوط 
کاماًل  تا  گذارند  می  حرارت  روی  را  آن  دوباره 
داغ شود و مواد به خوبی با هم مخلوط شوند. در 
مرحله ی آخر، کمی وانيل هم به اين نوشيدنی 
اضافه می نمايند. نوشيدنی ما که به شير کاکائو 

هم معروف است به اين صورت تهيه می شود.
با کاکائو تهيه  از نوشيدنی هايی که  يکی ديگر 
می شود، شير شکالت است. برای تهيه ی اين 
نوشيدنی شير، پودر کاکائو )که معمواًل آن را با 
قليا عمل آورده اند(، مواد شيرين کننده )معمواًل 
و  فروکتوز(  از  سرشار  ذرت  ی  شيره  يا  شکر 
دهنده  طعم  ديگر  و  نمک  يا  نشاسته  گاهی 
های ساختگی استفاده می کنند. امروزه اين نوع 
نوشيدنی را از مخلوط کردن پودر شکالت با شير 
و عطر  بودن  از خوشمزه  جدا  کنند.  درست می 
با اهميت  و طعم آن، کاکائو برای سالمتی هم 
است. اين ماده خواص آنتی اکسيدان داشته که 
ضد سرطان است. کاکائو سه برابر چای سبز، از 

ابتال به سرطان جلوگيری می نمايد.

انواع کاکائو
برای مصرف انسان سه نوع دانه کاکائو مناسب 
وجود دارد. آنها کريولو )Criollo(، فوراستروس 
 )Trinitario( و ترينيتاريو )Forasteros(
بومی  معنای  به  اسپانيايی  در  کريولو  هستند. 
در  که  است  کاکائويی  نوع  همان  اين  است. 
 Christopher( کلمب  کريستف  توسط   1502
 )Guanaja( گوانايا  جزيره  در   )Columbus
کشف شد. کريولو در سراسر آمريکای جنوبی که 
هوايی معتدل و خاکی غنی دارد، يافت ميشود. 
اين نوع کاکائو به عنوان شاه دانه کاکائو شناخته 
ميشود. رايحه بسيار ماليم و ميزان اسيديته کمی 
دارد. اين دانه ها کمياب ترين و گران ترين دانه 

های کاکائو به شمار می آيند. 
فوراستروس در اسپانيايی به معنی خارجی است. 
منطقه اصلی آن کوهستانهای آمازون است و اين 
نوع کاکائو 80% کل کاکائو توليد شده در جهان 
را تشکيل ميدهد. درخت آن بلند و قوی است اما 
شکالتی  دارد.  تلخی  و  ضعيف  رايحه  متاسفانه 

که از دانه های فوراستروس ساخته ميشود بسيار 
تا  و  تلخ  طعم  و  است  رنگ  سياه  تقريبا  و  تيره 
حدودی ناخوشايند دارد.اما هميشه استثنائاتی هم 

وجود دارد. 
در  فوراستروس  کاکائوی  دهندگان  پرورش 
نوع  اند  شده  موفق   )Equador( اکــوادور 
 Le به  پرورش دهند که  را  آن  از  بسيار خوبی 

Cacao Nacional معروف است. 
ترينيتاريو دانه پيوندی از دو نوع مذکور است. اين 
گونه کاکائو پس از حادثه طبيعيی که موجب از 
بين رفتن بيشتر درختان نوع کريولو در ترينيداد 
بعد  )Trinidad( شد، به وجود آمد. 30 سال 
آنجا  در  و  شد  وارد  جزيره  به  فوراستروس  نوع 
کاشته شد. باقيمانده درختهای کريولو با درختهای 
جديد بارور شدند و به زودی گونه ترينيتاريو به 
وجود آمد. اين گونه دارای طعم کريولو و ميزان 
باالی باردهی فوراستروس است. در حال حاضر 
اين گونه بيشتر در اندونزی، آمريکای جنوبی و 
جزاير کارائيب ميرويد و 15-10% کل کاکائوی 

جهان را تشکيل ميدهد. 

ارزش غذائی
ارتباط  در  آمده  عمل  به  مختلف  تحقيقات  در 
موارد  در  شکالت  و  کاکائو  غذائی،  سالمت  با 
متعدد مفيد دانسته شده اند. کاکائو مقدار زيادی 
آنتی اکسيدان دارد. کاکائو ممکن است يکی از 
باشد.  پائين نگه داشته شدن فشار خون  عوامل 
خون  شدن  لخته  احتمال  کاهش  باعث  کاکائو 
باعث  خود  نوبه  به  که  شود  می  رگها  انسداد  و 
می گردد احتمال بروز سکته قلبی کاهش يابد. 
هرچه شکالت رنگ تيره تری داشته باشد و از 
کاکائوی تخليص شده تری استفاده شده باشد، 

مزايای آن نيز بيشتر است.
• حدوداً 50 درصد از دانه های کاکائو از چربی 
تشکيل شده است که بيشتر شامل دو اسيد چرب 
اسيد  و  پالميتيک4  اسيد  به  موسوم  شده  اشباع 
استئارييک5 و يک اسيد اشباع نشده مونو موسوم 
به اسيد اُليک6 می باشد. چربی کاکائو به خودی 
خود باعث افزايش کلسترول خون نمی شود. اما 
وقتی به کاکائو شير يا ديگر چربيها اضافه شود، 
اين چربی اضافی ممکن است اثر منفی بر سطح 
اين  عمده  قسمت  باشد.  داشته  خون  کلسترول 
کردن  آسياب  و  کردن  پروسه خشک  در  چربی 
کاکائو  پودر  شود.  می  گرفته  کاکائو،  های  دانه 

بين 10% تا حداکثر 25% چربی دارد. 
زيــادی  مقدار  دارای  کاکائو  هــای  ــه  دان  •
اين کربوهيدرات  بيشتر  باشند.  کربوهيدرات می 
محلول  غير  و  محلول  فيبر  نشاسته،  صورت  به 
کربوهيدرات  اين  از  اندکی  بخش  تنها  است. 
ساخت  حين  در  لذا  است،  ساده  قند  صورت  به 

شکالت شکر به کاکائو اضافه می شود. 
• دانه های کاکائو دارای مقدار زيادی پلی فنول 
می باشند که دارای خواص آنتی اکسيدان است 

و برای سالمتی مفيد می باشد. 
به  • دانه های کاکائو دارای مقدار بسيار کمی، 

مراتب کمتر از قهوه و چای، کافئين هستند. 
)همچون  تلخ  آلکالوئيد  يک  تئوبرومين7   •
باعث  و  است  مدر  کمی  که  است  کافئين( 
به  الزم  شود.  می  ادرار  دفع  دستگاه  تحريک 
ذکر است که تئوبرومين می تواند برای حيوانات 
خانگی همچون گربه ها، طوطی ها و سگ ها 

خطرناک باشد8. 
ويتامين   ،A ويتامين  مقداری  دارای  کاکائو   •
B1، ويتامين B2، ويتامين B3، ويتامين C و 

ويتامين E است. 
• کاکائو مقدار زيادی مواد معدنی شامل منيزيم، 
نيز  منگنز  و  پتاسيم  مس،  روی،  آهن،  کلسيم، 

دارد. 

کاکائو و شکالت چه خواصی دارند؟
ال  ايده  و  عالی  غذايی  بعضيها  برای  شکالت 
ولی  است  مسموم  غذايی  ديگر  بعضی  برای  و 
شکالت  يا  و  کاکائو  است  اين  از  غير  حقيقت 
دارای مواد چربی و پر کالری است و اگر آن را 
اگر غذاها سنگين  از غذا بخورند مخصوصا  بعد 
زحمت  به  را  هاضمه  دستگاه  باشند  پرچربی  و 
سردسير  جاهای  در  که  کسانی  ولی  اندازد  می 
هستند و غذای ساده ای می خورند و شکالت 
و کاکائو را به خوبی هضم و تحمل می کنند و 
عوارض ناگواری از مصرف آن در خود نمی بينند. 
شکالتی که شما هم خورده ايد مخلوطی است از 
آرد کاکائو و شکر با حجم کمی که دارد غذايی 
ليوان  يک  برای  آن  گرم  شانزده  و  است  کامل 
دارای  زيرا صد گرم شکالت  ؛  شير کافی است 
علت  به  شکالت   . است  حرارت  کالری  پانصد 
زيادی که دارد هضم آن مشکل است و  چربی 
چون قابض است توليد يبوست می کند. کسانی 
که ورم مفاصل و رماتيسم دارند و يا از نظر کليه 
ها و کبد عليل هستند نبايد آن را بخورند. دانه 
کره   . است  چربی  درصد  پنجاه  دارای  کاکائو 

به  مايل  سفيد  آن  رنگ  ؛  است  سفت  کاکائو 
با بوی شکالتی است که  ، براق و  زردی است 
برند.  می  کار  به  شياف  تهيه  برای  را  آن  طب 
، کرم و محصوالت  ماتيک  آن  از  برای خانمها 
زيبايی می سازند، در صنايع عطرسازی هم آن را 

مصرف می کنند.
از  سرشار  شکالت  که  اند  کرده  کشف  اخيرا 
کلسيم و فسفات دوشو است . هم چنين دارای 
ويتامين )د( می باشد که اين ويتامين برای تهيه 
دارند.  عهده  به  مهمی  نقش  استخوانها  کلسيم 
سستی  ضد  که  است  غذايی  شکالت  بنابراين 
استخوانها می باشد و می توان به بچه ها داد به 

شرطی که از مقدار معينی تجاوز نکند.
کاکائو دارای دو درصد ))نئوبرومين (( و ))کافئين 
اعصاب  تقويت  برای  آن  مصرف  که  است   ))
کسانی که کارهای فکری می کنند مفيد است 
و در عين حال دارای اوکساالت دوکلسيم است 
که اين ماده ، شکالت را برای کسانی که نقرس 
يا  و  کبدی  امراض  يا  و  هستند  چاق  يا  دارند 

رماتيسم دارند زيانبخش کرده است .

کسانی  چه  برای  شکالت  و  کاکائو  مصرف   •
تجويز می شود؟

ورزشکاران . کسانی که کارهای سخت بدنی می 
کنند و احتياج به غذايی دارند که با حجم کم ، 
کارهای  که  کسانی  باشد.  داشته  زيادی  کالری 
فکری دارند )به شرطی که کبد آنها سالم باشد و 

به مقدار خيلی کم مصرف نمايند.(
کودکان از سه سالگی به بعد )به شرطی که هر 
روز از 25 گرم تجاوز نکند و آن هم بايد حالت 
آنها را بررسی کرد که اگر عکس العمل بدی در 

آنها ظاهر نمی شود( مصرف نمايند.
تقويت  مبتال هستند  قند  بيماری  به  که  کسانی 
شوند، اگر دستگاه هاضمه آنها به خوبی کار می 

کند می توانند به اعتدال آن را مصرف کنند.
کاکائو و شکالت را چه کسانی نبايد بخورند؟

زيرا  هستند  مبتال  قند  بيماری  به  که  کسانی 
شکالت دارای مقدار زيادی مواد قندی است .

برای  مخصوصی  های  شکالت  حاضر  حال  در 
اشخاص مبتال به ديابتيک می سازند که مقدار 

قند آن کاهش يافته است .
کسانی که عوارض کبدی دارند و از آن ناراحت 

هستند نبايد کاکائو و شکالت بخورند.
به  را  شکالت  غذا،  پايان  در  نبايد  کلی  بطور 
عنوان دسر خورد. زيرا دارای مقدار زيادی چربی 

است که هضم غذا را مشکل می کند.
پسته  يا  و  بادام  يا  گردو  شکالت  که  کسانی 
عقيده  و  دهند  می  ترجيح  تر  ساده  شکالت  را 
دارند زودتر هضم می شود اشتباه می کنند زيرا 
شکالت مايع يعنی آميخته با شير و يا آب زودتر 
از شکالت سفت و مخلوط به بادام و پسته هضم 
می شود. بطور کلی شکالت و کاکائو را بايد در 
فاصله غذا خورد و هر کس هم بايد طبيعت خود 
را امتحان کند و ببيند شکالت و کاکائو با مزاج 

او سازگار است يا نه ؟

نوشابه مطبوع برای تقویت استخوانها
نوشابه  کنند  دم  را  کاکائو  هسته  پوست  اگر 
بوی  که  آيد  می  دست  به  آن  از  مطبوعی 
ويتامين  زيادی  مقدار  دارای  ولی  دارد  شکالت 
است و بعالوه برای تقويت استخوانها مفيد است 
استخوان  نرمی  داری  که  کسانی  مخصوصا   ،
)راشيتيسم ( هستند اين جوشانده را مصرف می 
کنند. مقدار پوست هسته کاکائو برای تهيه اين 
جوشانده يک قاشق سوپ خوری در يک پنجم 
ليتر آب است که بايد پنج دقيقه آن را جوشانيده 

و ده دقيقه دم کرد و مصرف نمود.
از کاکائو، کارامل ، کرم و بستنی هم درست می 
کنند که مصرف آن برای اشخاصی که شکالت 
در  شکالت  و  کاکائو   . است  مجاز  شده  تجويز 
بايد  فاسد می شود.  زمان  يا طول  و  مقابل هوا 
تازه آن را مصرف کنيد.  توجه کنيد که هميشه 
نرم  بايد  که  است  اين  خوب  شکالت  عالمت 
آن  داخل  را می شکنيد  آن  وقتی  باشد.  براق  و 
سوراخ ، سوراخ و ناهماهنگ نباشد. بوی آن بايد 
مطبوع باشد. در آب کامال حل شود و فضوالتی 

از خود باقی نگذارد.
کشورهايی که زياد شکالت مصرف می کنند:

1- بلژيکيها به طور متوسط هفت کيلو در سال .
2- انگليسيها شش کيلو در سال .

3- هلنديها و آلمانيها پنج کيلو در سال .

شکالت و احساس نشاط
يکي از اثرات ثابت شده شکالت احساس نشاط 
و رفع خستگي است که متعاقب مصرف اين ماده 
از  بيش  حاوي  شکالت  شود.  مي  ديده  غذايي 
300 ماده شيميايي شناخته شده است. کافئين از 

جمله اين ترکيبات است.
تئوبروماين هم ترکيب ديگري است که به مقدار 
جزيي در شکالت موجود است و ترکيب اين دو 

در  موجود  مواد  ديگر  احتماال  )و  شيميايي  ماده 
مصرف  در  نشاط  احساس  ايجاد  به  شکالت( 

کنندگان شکالت منجر مي شود. 

شکالت سیاه
مراتب  به  سياه  شکالت  ضداکسيدی  خواص 
خواص  است.  شيری  شکالت  از  تر  مرغوب 
ضداکسيدی می تواند از قلب و عروق در مقابل 
مضرات اکسيده شدن يا اکسايش محافظت کند.

شدن  اکسيده  مشابه  بدن  بر  اکسايش  تاثير 
در  محققان  است.  فلزات  زدن  زنگ  همان  ويا 
نشريه  در  ای  مقاله  انتشار  با  ايتاليا  و  اسکاتلند 
شکالت  به  شير  افــزودن  که  گفتند  »نيچر« 
را خنثی کند در حالي  اين خواص  ممکن است 
که مطالعات قبلی نشان داده بود که ممکن است 
يا  قلبی  های  بيماری  برابر  در  بدن  مقاومت  به 
حتی سرطان کمک کند. در حالی که در برخی 
آن  شيری  نوع  و  سياه  شکالت  بين  مطالعات 
تمايز قائل شده اند ، اما بسياری از کارشناسان به 

اين تفاوت اعتقاد ندارند.
نوع  دو  هر  خواص  تحقيقات  ترين  تازه  در 
شکالت را آزمايش کردند. آنها 12 داوطلب سالم 
، شامل هفت زن و پنج مرد ، را استخدام کردند 
و از آنها خواستند شکالت سياه و شيری بخورند. 
کسب  برای  داوطلبان  که  دريافتند  دانشمندان 
يک ميزان از ضداکسيدها ، بايد دو برابر شکالت 

سياه ، شکالت شيری مصرف کنند.
که  گرفتند  درنظر  را  شرايطی  حتی  محققان 
است.  با شير مصرف شده  شکالت سياه همراه 
به  را  خون  اکسيدی  ضد  سطح  سياه  شکالت 
احتماال  برد.  می  باال  درصد   20 تقريبا  ميزان 
به دام  را  پروتئين شير ضد اکسيدهای شکالت 
که  زمانی  مثل  مواد  اين  درنتيجه  اندازد.  می 
شکالت سياه تنها مصرف شود جذب بدن نمی 
شوند به اين ترتيب هرگونه تاثير محافظتی آن 

از دست می رود.
که  نتيجه گيری کرد  ها  يافته  اين  از  توان  می 
ديگر  لبنيات مخل خواص ضداکسيدی  احتماال 
مواد غذايی مانند ميوه ، چای و شراب قرمز است.

مورد  در  توضيحی  صورت  به  بخش  اين  در 
خواص کاکائو و قدرت درمانی آن بحث خواهد 

شد :
کاکائو منبعی غنی از منيزيوم است. به نظر می 
منبع  ترين  غنی  ديگر  غذاهای  به  نسبت  رسد 
منيزيوم است. احتماال دليلی که زنان طی دوران 
کنند  می  پيدا  کاکائو  به  نياز  احساس  قاعدگی 
های  فعاليت  تعادل  باعث  منيزيوم  است.  همين 
شيميايی مغز می شود، استخوان ها را مستحکم 
منيزيوم  می سازد و موجب شادمانی می گردد. 
رژيم غذايی  در  معدنی  مواد  ترين کمبود  اصلی 
آمريکايی   %80 از  بيش  آمريکاست.  استاندارد 

ها به طور مزمن کمبود منيزيوم دارند.
)MAO( مهارکننده های آنزیم مونوآمینواکسید از

به نظر می رسد کاکائو اشتها را کاهش می دهد. 
آنزيم  های  مهارکننده  داشتن  خاطر  به  احتماال 
مونوآمينواکسيداز. اين ها با مهارکننده های آنزيم 
گوارشی که در اغلب مغزها و دانه ها وجود دارد 
جريان  به  با  نادر  های  مهارکننده  اين  متفاوتند. 
انداختن بيشتر سروتونين و ساير نوروترانسميترها 
آورند.  می  همراه  به  را  مساعدی  نتايج  مغز  در 
مهارکننده های  کازن  گابريل  دکتر  به گفته ی 
تسهيل  را  جوان شدن  و  ماندن  جوان   MAO

می کنند.

)PEA( فنیل اتیل آمین
شود.  می  يافت  شکالت  در  آمين  اتيل  فنيل 
PEA ماده ی شيميايی وابسته به آدرنال است 
که در داخل مغز هم ساخته می شود و در زمان 
علت های  از  يکی  گردد!  آزاد می  عاشق شدن 
 PEA ارتباط عميق شکالت و عشق! هم چنين
در افزايش تمرکز و هشياری نقش دارد. يکی از 
گروههای محرک ها با منشأ گياهی است به نام 
متيل زانتين که بهترين عضو شناخته شده ی آن 
کافئين است. شکالت کافئين خالص هم دارد اما 
 )۱۰۰gr ۷۰ درmg ( در مقادير بسيار اندک
اثرات توبرئوما هم مشابه کافئين منتها خفيف تر 
از آن است و موجب هشياری و کاهش خستگی 

می شود.
Anandamide )آنانداميد، ماده ی سرخوشی(
ناقل عصبی به نام آنانداميد در کاکائو ذخيره شده 
است. آنانداميد به طور طبيعی در مغر ساخته می 
خوشبختی  و  سرخوشی  ی  ماده  آنانداميد  شود. 
شناخته شده است چون زمانی آزاد می شود که 
کاکائو  کنيم.  می  خوشبختی  و  شادی  احساس 
شامل مهارکننده های آنزيمی است که آنانداميد 
را تجزيه می کند. يعنی آنانداميد طبيعی ساخت 
بدن و يا آنانداميد کاکائو برای مدت طوالنی در 
می  خوبی  احساس  بدن  به  ماند  می  باقی  بدن 

دهد.

آلرژی؟
نفر  يک  تنها  است  داده  نشان  اخير  مطالعات 
کاکائو  به  کردند  می  ادعا  که  نفری   500 از 
جواب  حساسيت  آزمايش  به  دارند  حساسيت 

مثبت دادند. حساسيت به کاکائو نادر است.

)falavanoid( فالونوئید
فالونوئيد  وجود  خاطر  به  خام  کاکائوی  فوايد 
مواد  بزرگ  طبقه  از  بخشی  فالونوئيد  است. 
شيميايی ساخته شده توسط نور به نام پلی فنول 
هاست. چندين هزار نوع فالونوئيد در مواد غذايی 
رايج با منشأ گياهی مثل چای، شکالت، کاکائو، 

ئانه ی سويا و شراب وجود دارد.
پژوهش های اپيدميولوژی اعالم کرده است که 
بيماری های قطعی  از  بعضی فالونوئيدها  شايد 
عروقی  قلبی  های  بيماری  خصوص  به  مزمن 

جلوگيری کند.
حقايق جالب ديگر: قدرت آنتی اکسيدان شکالت 
به خاطر گاليک اسيد است. گاليک اسيد حتی از 
که  قرمز  شراب  در  موجود  های  اکسيدان  آنتی 
قوی  شود  می   LDL اکسيداسيون  مهار  باعث 
خطر  مؤثر  کاهش  باعث  آن  مصرف  است.)  تر 

حمالت قلبی می شود(

مضرات کاکائو
ادرار  تکرر  موجب  کاکائو  رويه  بي  مصرف   -1
 ، خون  اوريک  اسيد  شدن  زياد  مک،  و  ،کک 
يبوست ، تپش قلب ، بي خوابي ، کهير ، ناراحتي 

کبد و اعصاب مي گردد
تصلب   ، قلب  تپش   ، آسم  به  مبتال  افراد   -2
شرائين ، کلسترول ، نقرس ، ديابت ، سنگ کليه 
، هپاتيت روده و رماتيسم مجاز به مصرف کاکائو 

نمي باشند .



چراغ بخش بهترین فیلم های خارجی زبان هشتاد 
را  اسکار  جوایز  اهدای  مراسم  دوره  نهمین  و 
سوئیس روشن کرد و یک انیمیشن تحسین شده 
را به نمایندگی از سینمای این کشور اروپایی به 
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا فرستاد.

فرانسوي زبان  انیمیشن  همشهري،  گزارش  به 
که  کدوسبز«  یک  به عنوان  من  »زندگي 
کارگردانان  هفته  دو  بخش  در  امسال  بهار 
نمایش  به  کن  جشنواره  دوره  شصت و نهمین 
کلود  داستاني  بلند  فیلم  نخستین  بود،  درآمده 
باراس سوئیسي در مقام کارگردان است. این فیلم 
که به شیوه استاپ موشن تولید شده، نخستین بار 
در جشنواره معتبر انسي، جایزه کریستال بهترین 
فیلم بلند داستاني را برد و پس از آن به جشنواره 

کن در فرانسه رفت.
از  الهام  با  کدوسبز  یک  به عنوان  من  زندگي 
کتاب »زندگینامه شخصي یک کدوسبز« نوشته 
ساخته شده  شاما  سلین  فیلمنامه  و  پاریس  ژیل 
را  کدوسبز  به  ملقب  9ساله  پسري  داستان  و 
روایت مي کند که پس از مرگ مادر، به یتیم خانه 
را  او  سرپرستي  پلیس،  یک  سرانجام  و  مي رود 
پخش  شرکت هاي  از  بسیاري  مي گیرد.  برعهده 
فیلم در اروپا، آسیا و خاورمیانه حق اکران زندگي 
من به عنوان یک کدوسبز را خریده اند و نمایش 
عمومي آن در سوئیس اواخر تابستان خواهد بود.

آخرین زمان براي معرفي فیلم هاي خارجي زبان به 
آکادمي اسکار، 12مهر امسال است و رأي گیري 
از اعضاي آکادمي براي انتخاب نامزدهاي اسکار 

این بخش در 2مرحله انجام مي شود؛ ابتدا 9فیلم 
پایان 5فیلم  به فهرست کوتاه راه مي یابند و در 
خارجي زبان  فیلم  بهترین  اسکار  کسب  براي 
رقابت مي کنند. فهرست نامزدهاي نهایي اسکار 
و  اعالم  24ژانویه 2017)5بهمن(  نهم  و  هشتاد 
9اسفند(  )دوشنبه  26فوریه  جوایز  اهداي  مراسم 

برگزار مي شود.
در  حضور  1961براي  در  بار  نخستین  سوئیس 
اسکار نماینده معرفي کرد و دومین نماینده این 
کشور در 1970به فهرست نامزدهاي نهایي جایزه 
راه یافت. پس از نامزد شدن در 1973و 1981، 
این جایزه معتبر در 1984به »حرکات خطرناك« 
ریشار دمبو رسید. دومین و آخرین جایزه سوئیس 
سال  خارجي زبان  فیلم هاي  بهترین  بخش  در 
1990به »سفر امید« اگزاویه کولر اهدا شد و پس 
از آن نمایندگان این کشور فقط 2بار به فهرست 

اولیه اسکار راه پیدا کردند.
در 3سال اخیر که فیلم هاي سوئیسي موفقیتي در 
»زیبایي  به  به ترتیب  جایزه  این  نداشتند،  اسکار 
پاول  »ایدا«  ایتالیا،  از  سورنتینو  پائولو  بزرگ« 
از لهستان و »پسر شائول« الزلو  پاولیکوفسکي 
اینکه  جالب  نکته  رسید.  مجارستان  از  نمس 
در  انیمیشن  فیلم هاي  به  معموال  اسکار  آکادمي 
خوش  روي  خارجي زبان  فیلم  بهترین  بخش 
از  معرفي شده  11انیمیشن  از  و  نمي دهد  نشان 
1953تا 2007، هیچ کدام راهي به میان نامزدها 

نیافتند.
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معرفی انیمیشن تحسین شده 
سوئیسی به اسکار

معتبرترین  از  شناسی  ایران  بین المللی  انجمن 
دلیل  به  ایرانی،  مطالعات  به  مربوط  نهادهای 
 )ISIS( آن  انگلیسی  نام  مخفف  مشابهت 
دولت  به  موسوم  گروه  انگلیسی  نام  مخفف  با 

ایران پژوهی تغییر  اسالمی )داعش(، به انجمن 
نام داده است.

آسیای  و  خاورمیانه  مدیربخش  اتابکی،  تورج 
اجتماعی  تاریخ  المللی  بین  پژوهشکده  مرکزی 

در هلند، که ریاست دوره ای انجمن را در اختیار 
مخفف  که  گفت  فارسی  سی  بی  بی  به  دارد 
عنوان انگلیسی انجمن مشکالتی در تماس میان 
وجود  به  کنفرانس ها  برگزاری  برای  دانشگاه ها 
هم  را  اعضا  عضویت  حق  دریافت  و  بود  آورده 

دشوار کرده بود.
بین المللی  انجمن  اخیر  کنفرانس  جریان  در 
پایتخت  وین  در  گذشته  هفته  که  ایران شناسی 
نام  اعضا،  رای  و  توافق  با  شد،  برگزار  اتریش 
International Soci� از  آن  )انگلیسی 
As�( به )ety of Iranian Studies

 )sociation for Iranian Studies

و عنوان فارسی آن هم به انجمن ایران پژوهی 
تغییر کرد.

بودند  گفته  پیشتر  انجمن  این  اندرکاران  دست 
آن  انگلیسی  نام  مخفف  مشابهت  دلیل  به  که 
متحد  ملل  سازمان  تحریم  تحت  که  داعش  با 
رو  مانع  با  آن  بانکی  انتقاالت  و  نقل  دارد،  قرار 
به رو و برخی از فعالیت های آن با مشکل مواجه 
ظهور  زمان  در  گفت  اتابکی  آقای  است.  شده 
طوالنی  مشکل  این  که  می شد  تصور  داعش، 
نام  تغییر  برای  ضرورتی  و  بود  نخواهد  مدت 
گروه  این  حیات  ادامه  با  اما  ندارد  وجود  انجمن 
و تداوم مشکالت برای انجمن، تصمیم به تغییر 

سال  در  پژوهی  ایران  انجمن  شد.  گرفته  نام 
به  مربوط  مطالعات  از  حمایت  هدف  با   1967
شد  تاسیس  بین المللی،  سطح  در  ایران شناسی 
پژوهشگرانی  و  دانشگاهیان  حرفه ای  تشکل  و 
است که در سراسر جهان به مطالعه درباره تاریخ 
انجمن  این  هستند.  مشغول  ایران  فرهنگ  و 
برگزار  شناسی  ایران  کنفرانس  یازده  تاکنون 
کرده که هر دو سال یک بار به میزبانی یکی از 
دانشگاه های معتبر اروپا و آمریکا انجام می شود 
و طی آن پژوهشگران و ایران شناسان تحقیقات 
و مطالعات تازه خود را پیرامون مباحث گوناگون 

ایران شناسی و تمدن ایرانی ارائه می کنند.

یک موسسه ایران شناسی به دلیل مشابهت 
نامش با داعش مجبور به تغییر عنوان شد

جایزه  دریافت  مراسم  در  کاپریو  دی  لئوناردو 
اسکار بخش اصلی سخنرانی خود را بر تغییرات 
آب و هوایی متمرکز کرد و حاال معلوم شده، این 

سخنان تاثیر زیادی بر مردم داشته است.
جای  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به  مهر  گزارش  به 
چهره های  سخنرانی  و  رفتارها  که  ندارد  تعجب 
توجه خاص  با  سلبرتی ها  اصطالح  به  و  مشهور 
روبه رو شود. حاال در یک تحقیق  مردم جامعه 
لئوناردو  سخنرانی  برای  باید  شده  روشن  جدید 
از  اسکار  جایزه  دریافت  مراسم  در  کاپریو  دی 
تحقیقات،  مبنای  بر  که  چرا  کرد  ویژه  تشکر  او 
سخنان او توجه خاصی را متوجه مساله تغییرات 

آب و هوایی کرده است.
محققان  از  گروهی  سوی  از  که  تحقیق  یک 
کرده  ثابت  شده  انجام  دیگو  سن  دانشگاه 
بسیار  مراسم  این  در  دی کاپریو  سخنرانی  که 
بازخوردهای مثبتی داشته و تاثیرگذار بوده است.

برعهده  را  تحقیقات  این  رهبری  که  آیرز  جان 
و  دیگو  سن  دانشگاه  از  همکارانش  با  داشت 
موسسه سانتافه یک کار تحقیقی در زمینه میزان 
تاثیر سخنرانی دی کاپریو در مراسم اسکار انجام 
در  این سخنرانی  که  رسید  نتیجه  این  به  و  داد 
زمانی بسیار خاص یعنی مراسم اسکار، نتیجه ای 
بسیار گسترده تر از آنچه تصور می شود در درگیر 
کردن مردم نسبت به تغییرات آب و هوایی داشته 
واشنگتن  با  مصاحبه  در  که  آیر  گفته  به  است. 
در  کاپریو  دی  بیان کرد،  را  نتایج  این  پست 
 34.5 که  کرد  می  ادا  را  سخنان  این  شرایطی 
میلیون نفر تماشاگر، گوش به سخنان او داشتند 

و او را تماشا می کردند.
فیلم  بگویم  می خواهم  بود:  گفته  کاپریو  دی 
با دنیای طبیعی  انسان  رابطه  درباره  »بازگشته« 
است. ما در سال 2015 گرم ترین سال جهان در 
فیلم  این  ساخت  برای  کردیم.  تجربه  را  تاریخ 

می رفتیم  زمین  کره  نقطه  جنوبی ترین  به  باید 
آب وهوایی  تغییرات  کنیم.  پیدا  برف  بتوانیم  تا 
این  اتفاق می افتد.  دارد  و  است  واقعی  مساله ای 
حساس ترین تهدیدی است که نوع بشر در حال 
حاضر با آن روبروست و ما نیاز داریم که در کنار 
ما  نرویم.  طفره  دیگر  و  دهیم  انجام  کاری  هم 
باید در سراسر دنیا از رهبرانی حمایت کنیم که 
پشت آلوده کنندگان و کمپانی های بزرگ نیستند 
دنیا  محروم  مردم  تمام  بشریت ،  تمام  نفع  به  و 
که  بی بضاعت  انسان  میلیون ها  و  میلیون ها  و 
حرف  گرفته اند،  قرار  جریان  این  تاثیر  تحت 
افرادی که برای فرزنداِن فرزندان ما و  می زنند. 
سیاست های  توسط  صدایشان  که  مردمی  برای 
حریصانه خفه شده، حرف می زنند. امشب من از 
همه شما برای این جایزه شگفت انگیز متشکرم. 
باز  حساب  خاکی  کره  این  روی  خیلی  بیایید 
نکنیم. من روی امشب حساب باز نمی کنم. خیلی 

ممنون.
پس از سخنرانی دی کاپریو درباره تغییرات آب و 
هوایی در مراسم اسکار توجه به گرم شدن جهانی 
آب و هوا 636 درصد افزایش یافت و این بسیار 
باالتر از حد میانگین توجه به این موضوع است. 
در عین حال 250 هزار توییت در این باره منتشر 
شد که باالترین رکورد در این موضوع است. به 
جستجوی  برای  گوگل  در  تحقیق  توییتر،  جز 
بررسی تغییرات آب و هوایی باالترین گزینه در 

جستجوی گوگلی شد.
آمد  دست  به  نتیجه  این  تحقیق  این  مبنای  بر 
هستند  تغییر  سفیران  حقیقت  در  سلبرتی ها  که 
و به ویژه وقتی پای مسایل جهانی به میان آید 
تنها دانشمندان و متخصصان نیستند که باید با 
سلبرتی ها  که  چرا  بگویند،  سخن  جهان  مردم 
میان  به  را  بحث  دامنه  راحت تر  خیلی  می توانند 
مردم بکشانند و تغییری عمومی را موجب شوند.

سخنرانی دی کاپریو مردم 
را نسبت به تغییرات آب 
و هوا حساس کرده است

آن  مرکز  که  سوریه  بشر  حقوق  ناظران  گروه 
در بریتانیاست، اعالم کرد که در دو ماه گذشته 
سوریه  در  نفر  هزار   10  )2016 ژوئیه  و  )ژوئن 
کشتگان  کل  شمار  سازمان  این  شده اند.  کشته 
جنگ داخلی در این کشور را تا امروز 290 هزار 
نفر اعالم کرد. در گزارش روز دوشنبه )18 مرداد 
که  سوریه  بشر  حقوق  ناظران  گروه  اوت(   8  /
شمار  که  است  آمده  بریتانیاست،  در  آن  مرکز 
کشتگان جنگ داخلی در سوریه در دو ماه گذشته 

)ژوئن و ژوئیه 2016( 10 هزار نفر بوده است.
این سازمان حقوق بشری در ادامه به شمار کل 
قربانیان جنگ داخلی در سوریه پرداخته و اعالم 
جنگ  که   2011 سال  مارس  ماه  از  که  کرده 
داخلی در این کشور آغاز شد تا پایان ماه ژوئیه 
به  کشتگان  شمار   )2016( میالدی  جاری  سال 

292 هزار و 817 نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر 
سوریه همچنین اعالم کرده است که 84 هزار و 

هزار   14 و  غیرنظامی  قربانیان  این  از  نفر   472
کودك  غیرنظامی  قربانیان  این  از  نفر   711 و 

بوده اند.
در گزارش ناظران حقوق بشر سوریه آمده است 
که شمار کشتگان در میان نیروهای موافق دولت 
که  است  نفر   656 و  هزار   104 تاکنون  سوریه 
ارتش  سرباز  نفر   909 و  هزار   57 تعداد  این  از 

سوریه بوده اند.
جنگ  کشتگان  میان  در  گزارش  این  برمبنای 

داخلی سوریه 50 هزار و 548 نفر به گروه های 
شورشی غیرجهادی و کرد تعلق داشته اند و 49 
افراط گرای  گروه های  در  نیز  نفر   547 و  هزار 

اسالمی فعالیت می کرده اند.
هویت سه هزار و 594 قربانی این جنگ مشخص 
از  و  هستند  مفقود  نفر  هزاران  هنوز  و  نیست 
سرنوشت آنها هیچ خبری در دست نیست. گفته 
می شود که این تعداد به احتمال زیاد در اسارت 

گروه های مختلف شورشی یا دولتی هستند.

گزارش های گروه ناظران حقوق بشر سوریه که 
مرکز آن در بریتانیاست، از طرف منابع معتبر دنیا 
آزاد  خبری  فعالیت  امکان  زیرا  نمی شود،  تایید 
گروه  این  ندارد.  وجود  سوریه  در  خبرگزاری ها 
که  اطالعاتی  از شبکه های  را  گزارش های خود 
در سوریه دارد، به دست می آورد. تجربه های اخیر 
اما نشان  می دهند که بیشتر اخبار منتشرشده از 

طرف این گروه معتبر و صحیح هستند.

شمار کشتگان جنگ داخلی سوریه به ۲۹۰ هزار نفر رسید از  شاهین خو،  ــرویــز  پ
پیشکسوت  هنرمندان 
تلویزیون  و  تئاتر  سینما، 
پس  ــروز  ام صبح  ــران  ای
بیماری  دوره  یــک  از 
شاهین خو،  درگذشت.مینا 
با  هنرمند  ــن  ای دختر 
از زمان آخرین  این خبر گفت که پدرش  اعالم 
حضورش در جشن خانه سینما به دلیل مشکالت 
قلبی عمل آنژیو انجام داد و بعد از آن هم دچار 
ناراحتی ریه شد و یک ماه آخر را در هم در بستر 

بیماری بود.
خو  شاهین  آقای  هنرمند  این  دختر  گفته  به 

تا سال گذشته شرایط  باال  و سال  علیرغم سن 
به  بود  قرار  حتی  و  داشت  مساعدی  جسمانی 
دعوت رضا عطاران در یکی از فیلم های او بازی 
کند. پرویز شاهین خود در سال 1294 در تهران 
به دنیا آمد و از سال 1312 فعالیت های تئاتری 

خود را آغاز کرد.
روزگاری،  روزی  سربداران،  های  سریال  در  او 
میرزا  عشق،  والیت  علی،  امام  سرپر،  تفنگ 
های  مجموعه  از  برخی  و  جنگلی  خان  کوچک 

تاریخی ایفای نقش کرد.
از آخرین کارهای پرویز شاهین خو می توان به 
فیلم سینمایی بابا عزیز و صد سال به این سال 

ها اشاره کرد.

پرویز شاهین خو هنرمند پیشکسوت 
تئاتر، سینما و تلویزیون درگذشت
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reception@merrylandsfamilypractice.com.au
www.merrylandsfamilypractice.com.au

کلینیک پزشکی مریلندز
با کادر مجرب و حرفه ای

1300637000
0296376518

پزشک فارسی زبان 
از ماه آگوست در این کلینیک 
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یک مرد فرانسوی به نام فردریک دزنار می خواهد 
این  با  بکشد،  دادگاه  به  را  سابقش  کارفرمای 
استدالل که کارش بیش از حد حوصله سربر بوده 
دزنار  آقای  بدل کرده.  به مرده متحرک  را  او  و 
مدیر یک شرکت فعال در حوزه عطر بوده و سالی 
است  معتقد  او  می گرفته.  حقوق  یورو  هزار   ۸۰
زندگی  که  بوده  آن قدر کسالت بار  سابقش  شغل 
باید  خاطر  همین  به  و  کرده  نابود  را  حرفه ایش 

۳۶۰ هزار یورو خسارت بگیرد.
اما آیا واقعا می شود کاری آن قدر مالل آور باشد 
که آدم نه از خستگی که از حوصله سررفتگی از 

پا در بیاید؟
استیو کاستر که زمانی بازاریاب بیمه بوده معتقد 
است می شود. می گوید: نمی دانید چقدر کسالت بار 
بود. از فکر اینکه دوشنبه صبح باید دوباره سر کار 
بود:  یکنواخت  چیز  همه  می شدم.  مریض  بروم 
همان مسیر رفت وآمد، همان آدم ها، همان ناهار، 

همان صندلی که هر صبح رویش می نشینی.
بازاریاب  به عنوان  است.  ساله   ۴۷ کاستر  آقای 
بیمه سالی ۴۰ هزار پوند می گرفته. می گوید هر 
کار می توانسته می کرده که از این یکنواختی فرار 
کند: گاهی می رفتم توی مستراح می نشستم. اگر 
برایش  می رفتم  سریع  می خواست  چای  کسی 
می آوردم. پشت مونیتور قایم می شدم و پرونده ها 
را دورم می ریختم انگار که سرم شلوغ است. اما 

در واقع هیچ کار نمی کردم.
و  می دهد  ادامه  شکل  همین  به  سال   ۱۷ او 
یادم  افسرده می شود. می گوید: قشنگ  سرانجام 
است یک روز صبح بیدار شدم و نمی توانستم از 
تخت بیرون بیایم. نمی شد. زنگ زدم به رئیسم 
گفتم  چرا،  پرسید  نمی آیم.  امروز  من  گفتم  و 
نمی توانم. حتی آن قدر برایم مهم نبود که بهانه 
بتراشم. وضع کارم طوری بود که روی رابطه ام 
می خواستم  انگار  بود.  گذاشته  منفی  اثر  هم 
را خراب کنم. مشروب هم زیاد  عمدا همه چیز 

می خوردم. در نهایت رفتم پیش مشاور.
است،  ماللت  متخصص  که  مان  سندی  دکتر 
می گوید مشکل حوصله سررفتگی در کار مشکلی 
فراگیر و برای بسیاری منبع جدی استرس است.

به تحقیقی که طی ۲۴ سال در مورد ۷۰۰۰  او 
می کند  اشاره  شده  انجام  بریتانیا  دولت  کارمند 
ناگوار  پیامدهایی  است  ممکن  مالل  می گوید  و 
)بین  باشد.  داشته  از جمله کم شدن طول عمر 
تحقیق،  ساله   ۲۴ دوره  در  و  تحقیق  نمونه های 
مالل آور  خیلی  کارشان  که  آنها  مرگ  احتمال 

بوده بیش از دیگران بوده.(
دکتر مان توضیح می دهد که منظور این نیست 
که آدم از مالل می میرد، اما ممکن است زودتر 
غذای  به  آن  از  فرار  برای  اغلب  چون  بمیرد 
ناسالم، الکل، مواد مخدر یا کارهای پرخطر روی 

می آورد.
است  معقتد  ــان  م دکــتــر  ــال  ح عین  در 
حوصله سررفتگی گاه می تواند به خالقیت کمک 
کند. او حتی بر همین مبنا کتابی نوشته به نام چرا 
مالل خوب است و البته تاکید می کند که مالل 

درازمدت و شدید بحثی دیگر است.
دزنار  فردریک  پرونده  می گوید  مان  دکتر 
فرانسوی پرونده مهمی است چون ممکن است 
جدی تر  را  مالل  مسئله  سازمان ها  شود  باعث 
بگیرند همان طور که بعد از مدت ها استرس تأثیر 

مخرب آن را جدی گرفتند.
آن طور که ویناند فان تیلبورگ، استاد روان شناسی 

کینگز کالج لندن، می گوید، روان شناس ها مالل 
را بیماری نمی دانند هرچند از قدیم می دانسته اند 
که مایه عذاب شدید است. آقای فان تیلبپرگ به 
آلمانی،  روان شناس  فروم،  اریش  معروف  سخن 
اشاره می کند که می گفت جهنم جایی است که 
همیشه حوصله ات سر رفته باشد. به گفته آقای 
آدم هایی  مشترک  حاالت  از  یکی  تیلبورگ  فان 
باور  به  که دچار مالل اند حس پوچی است، که 
مثبت  تأثیر  می تواند  و  است  طبیعی  حسی  او 
باعث شود شخص مسیر  مثال  باشد،  داشته  هم 

زندگی اش را تغییر بدهد.
دست  ایــن  از  نمونه  یک  پارسونز  لوسی 
درس  کمبریج  دانشگاه  در  او  است.  اشخاص 
از  یکی  پایان درس  از  بالفاصله پس  می خواند. 
سوپرمارکت های بزرگ برای کاری سراغش آمد، 
اما کار آن قدر کسالت بار بود که رها کرد و سراغ 

کار دیگری رفت.
شدیدا  را  توانایی هایم  می گوید:  پارسونز  خانم 
چقدر  بگویم  نمی توانم  بودند.  گرفته  دست کم 

مالل آور بود.
یک  کارگرها  برای  گفتند  او  به  دوشنبه  یک 
بود.  آماده  ظهر  دستورکار  بنویسد.  دستورکار 
هفته  یک  کار  این  داشته  انتظار  گفت  مدیرش 

طول بکشد و کار دیگری ندارد به او بدهد.
برای  که  سالی  سه  می گوید  پارسونز  خانم 
همین  وضع  می کرده،  کار  سوپرمارکت  آن 
کار  هم  فارغ التحصیلی  از  پیش  می گوید  بوده. 
خسته کننده انجام داده بوده )باید پاکت  نامه های 
یا  خالی اند  واقعا  ببیند  می کرده  وارسی  را  خالی 
تعریف می کند، شغلش پس  که  آن طور  اما  نه(، 
بیهودگی  احساس  شده  باعث  فارغ التحصیلی  از 

کامل کند.
گریه  روز  هر  که  رسید  جایی  به  کار  می گوید: 
چاق  داشتم  بــود.  اسف بار  وضعم  می کردم. 

می شدم. کابوس بود.
معلم شد. حاال هم  و  کرد  رها  را  کار  آن  نهایتا 
معلم خصوصی است و برای خودش کار می کند. 
برخالف لوسی پارسونز که شغل معلمی از مالل 
ورطه  به  معلمی  با  دراکوت  لوک  داد،  نجاتش 
انگلیسی  اسپانیا  در  مقطع  دو  در  او  افتاد.  مالل 
کارش  بود  قرار  که  دوم  دفعه  مــی داد.  درس 

دایمی باشد، شدیدا از سروکله زدن هرروزه برای 
ابتدایی ترین قواعد دستورزبان خسته شد.

می خورد.  به هم  کارم  از  حالم  می گوید:  خودش 
روزبه روز هم بدتر می شد. آن قدر افسرده بودم که 

خانواده ام نگران شدند.
سرانجام، در همان دورانی که درس می داد، یک 
کتاب راهنمای سفر هم نوشت و همان نجاتش 
داد. از آن به بعد مشغول کارهای مختلف بوده، 
برنامه  ساخت  تا  گرفته  غذا  تور  راه انداختن  از 

تلویزیونی و مترجمی.
مؤسسه  یک  مدرس  و  مدیر  که  استنلی  ناتاشا 
می گوید  است  لندن  در  تغییرشغل  برای  کمک 
پیشرفت خزنده مالل آدم ها را به جایی می رساند 

که فلسفه زنده بودن شان را زیر سؤال می برند.
می گوید: مادرم همیشه می گوید اگر یک قورباغه 
اما  بیرون،  می پرد  بیاندازی  جوش  آب  توی  را 
اگر بگذاریش توی آب سرد و آب را کم کم گرم 
کنی، تکان نمی خورد و می پزد. به نظرم اتفاقی 
برای بعضی آدم ها می افتد هم همین است.  که 
سال ها همان جا که هستند می نشینند و انگار فلج 

مغزی می شوند.
خانم استنلی معتقد است اینگونه مالل می تواند 
حتی  کند،  متأثر  را  شخص  زندگی  شئون  همه 
می گوید:  را.  دوستی هایش  یا  زناشویی  رابطه 
راه حل این است که از جایت بلند شوی و بری 
ولو کالس  ببری،  لذت  آن  از  که  فعالیتی  سراغ 
سفال گری باشد. بعد پله پله دنبال چیزی را که به 

شوق می آوردت بگیری.
داد   نجات  را  کاستر  استیو  که  است  راهی  این 
یکنواختی  از  آن چنان  که  بیمه  بازاریاب  همان 
نمی توانست  تخت  از  که  بود  شده  افسرده  کار 
تعریف می کند،  بیاید. آن طور که خودش  بیرون 
یک لحظه انگار چراغ باالی سرش روشن شد و 
فهمید باید چه کار کند. رفت آموزش طب سوزنی 
به مراتب  دید. می گوید: بدیهی است که درآمدم 
می کند.  عادت  آدم  ولی  است،  قبل  از  کمتر 
آشنا  دختری  با  مدت  همین  در  اینکه  ضمن 
باشد.  زندگی ام کنارم  بقیه  شده ام که می خواهم 
صبح  روز  هر  نداشته ام.  حسی  چنین  هیچ وقت 
که بیدار می شوم از زندگی ام راضی ام. هرگز فکر 

نمی کردم چنین حرفی بزنم.

آیا کار مالل آور آدم را از پا در می آورد؟

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

الکس موریسون، الکس ترین و اما ایلز

بر اثر اسپاسم مویرگ هایی که انگشتان دست و 
پا و گوش ها و بینی را تغذیه می کنند، تنگ می 
شود و وقتی این اسپاسم ها تولید شد از گردش 
خون جلوگیری می کند و در نتیجه شخص دچار 
پا  و  انگشتان دست  تغییر رنگ  و  احساس  عدم 
و گوش و بینی شده آنها سفید یا آبی رنگ می 

شوند، این بیماری را رینود می گویند.
این اسپاسم ها معموال مشکلی است که همراه 
آن  به  حالت  این  در  است  دیگر  بیماری  یک 
سندروم رینود می گویند و وقتی که اسپاسم ها 
بدون همراهی بیماری دیگری تولید می شوند به 

آن بیماری رینود می گویند.
سندروم رینود در دو دست و پا و یا دو پا دیده 
می شود و اگر در هر دو دست و هر دو پا با هم 
از  و  گویند  می  رینود  بیماری  آن  به  شود  تولید 
تا ۴۰ ساله  بیمار سه نفرشان را زنان ۱5  هر ۴ 

تشکیل می دهند. 

علل بیماری
انسان دارای دو سیستم عصبی است که فعالیت 
هایشان مختلف است. سیستم عصبی سمپاتیک 
و پاراسمپاتیک و سندروم و بیماری رینود باعث 

شدت عمل سیستم عصبی سمپاتیک می شود.
یک  که  هنگامی  سمپاتیک  عصبی  سیستم  آثار 
ترس باعث ترشح آدرنالین می شود شدیدتر می 
تنفس  و  قلب  باعث شدید شدن ضربان  و  شود 
بدن  و  رنگ صورت می شود  پریدگی  و  عمیق 
آماده برای عکس العمل می گردد که بجنگد یا 
فرار کند. این حالت باعث تنگ شدن رگ های 
خونی سطحی شده تا خون بیشتری به عضالت 
و مغز برسد، زیرا این دو در لحظات اورژانس به 
خون بیشتری احتیاج دارند و چون خون به مرکز 

بدن می رود پوست رنگ پریده می شود.
العمل  عکس  همین  سمپاتیک  عصبی  سیستم 
را در مقابل سرما تولید می کند، زیرا اگر مقدار 
زیادی خون در عروق خونی زیر پوست گردش 
کند بدن مقدار زیادی از گرمایش را از دست می 
منقبض  پوست  زیر  خونی  عروق  بنابراین  دهد. 
شده خون را به داخل بدن می فرستد و وقتی به 
محل گرم پس از سرما می رویم پوست به تدریج 
گرم شده و رنگ اولیه اش را پیدا می کند، زیرا 

خون به زیر پوست بازمی گردد.
می  تولید  رینود  بیماری  در  درست  موضوع  این 
انگشتان  خونی  عروق  که  تفاوت  این  با  شود 
سرما  و  شوند  می  منقبض  به شدت  پا  و  دست 
بیماری  حمله  تولید  و  انقباض  این  اصلی  عامل 
است. در نزد بسیاری از بیماران حمله بیماری با 
برداشتن چیزی از داخل یخچال شروع می شود 
ولی تماس با سرما در نقاط دیگر بدن مثل گردن 
هم می تواند باعث حمله بیماری شود و به ندرت 
سیمپتوم ها با یک مسئله ی احساسی شدید و یا 

یک شوک شروع بشوند.
ها  سیمپتوم  علت  رینود  بیماری  اولیه  نوع  در 
رینود  سندروم  یا  دوم  نوع  در  نیست.  مشخص 
از  بعضی  به  ها  سیمپتوم  که  دانند  می  محققان 
دقیق  مکانیزم  ولی  دارند  وابستگی  ها  بیماری 

عکس العمل )عصبی( هنوز مشخص نیست.
به  مستقیما  که  است  بیماری  اسکلرودرمی 
بیماری رینود وابستگی دارد و اکثر بیماران مبتال 
به اسکلرودرمی دچار نوع شدید بیماری رینود هم 
اتوایمیون  بیماری  نوعی  اسکلرودرمی  هستند. 

مزمن است که باعث ضخیم شدن و سفت شدن 
پوست و نسوج اعضای داخلی می شود.

را  آن  تای  چند  که  ها  بیماری  از  زیادی  تعداد 
اسم می بریم همراه یک خطر باالی همراهی با 

بیماری رینود هستند:
بیماری  یک  ـ  روماتوئید  آرتریت  پولی   *
دردهای  تولید  باعث  که  است  مزمن  اتوایمیون 

شدید و صدمات وارده به مفاصل می شود.
بیماری  یک  منتشرـ  اریتماتوز  لوپوس   *
اعضای  و  پوست  مزمن  اتوایمیون  انفالماتوار 
آرتیریت  پولی  مانند  درســت  اســت.  داخلی 
روماتوئید ـ اسکلرودرمی و بیماری رینود. لوپوس 
نزد  تا  شود  می  دیده  زنان  نزد  در  بیشتر  خیلی 

مردان.
* آترو اسکلروز یا سخت شدن سرخرگ ها که 

یکی از بیماری های قلبی عروقی است.
* فشار خون ریوی ـ یک بیماری قلبی عروقی 
باال رفتن فشار خون در ریه ها  باعث  است که 

می شود.
* هیپوتیروئیدی یا کم کاری غده تیروئید

می  شدیدتر  را  رینود  سندروم  تولید  عواملی  چه 
کند

امکان تولید سندروم رینود شدیدتر می شود اگر:
باعث  دخانیات  مصرف  زیرا  بکشید،  سیگار   *
سندروم  تولید  و  رینود  بیماری  حمالت  شدت 

رینود می شود.
* اگر دچار میگرن می شوید.

* اگر دچار یک مشکل دستگاه عصبی هستید.
* اگر یک صدمه مهم بدنی داشته اید.

* اگر با دستگاه های تولیدکننده ویبراسیون کار 
می کنید.

* اگر دچار سرمازدگی شده اید.
یا  کنید  می  تایپ  طوالنی  های  ساعت  اگر   *

پیانو می نوازید.

سیمپتوم ها و مشکالت تولید شونده
علت تولید سندروم رینود هر چه باشد سیمپتوم 
انگشتان دست و  های آن شناخته شده هستند. 
پا سفید رنگ می شوند بعد آبی رنگ و بعد حس 
کردن و حرکت کردن به تدریج از بین می روند.

قسمت  است.  دردناک  ندرت  به  موضوع  این 
شود  نمی  دچــار  معموال  دست  کف  تحتانی 
یک  مواقع  بعضی  در  شست.  انگشت  همینطور 
مبتال  پا  یا  دست  انگشت  دو  یا  یک  از  قسمت 
می شوند و پوست مثل مرمر سفید می شود و 

بعد قرمز رنگ.
معموال یک حمله تولید شده بر اثر قرار گرفتن در 
سرما پس از گرم کردن دست و پا آرام می شود 
ولی بعضی از حمالت می توانند ساعت ها ادامه 
داشته باشند. بعد از یک حمله انگشتان دست و پا 
مدتی قرمز می مانند تا به تدریج به حالت طبیعی 
برگردند. امکان اینکه شخص حالت خواب رفتن 
)مورمورشدن( را در دست و پا داشته باشد، هست.

آبی شدن پوست نشان دهنده کمبود اکسیژن در 
یک  که  دارد  وجود  کمی  امکان  هاست.  سلول 
بشود)نکروز(  نسوج  مرگ  باعث  شدید  حمله 
به  شده  دچار  بیماران  در  بیشتر  مسئله  این 

اسکلرودرمی دیده می شود.

تشخیص
اگر بر اثر کمترین تحریک انگشتان دست و پای 

یک نفر سفید ـ آبی ـ قرمز شد باید به سندروم 
رینود فکر کرد و بعد با آزمایشات دیگر متوجه شد 
که آیا نوع اولیه بیماری رینود و یا سندروم ثانوی 

رینود و یا یک بیماری دیگر باعث آن است.
برای  الزمه  آزمایشات  درخواست  باید  پزشک 
جستجوی بیماری های دیگری که اغلب همراه 
با بیماری رینود هستند را بدهد. در صورتی که 
عالئم بیماری های دیگری یافت نشد و صدمه 
و  نداشت  وجود  هم  دارویــی  العمل  عکس  و 
سال  چهل  از  کمتر  با  زنی  بیمار  اگر  مخصوصا 
شخص  که  دهد  می  احتمال  پزشک  بود،  سن 

دچار بیماری رینود اولیه شده است.

درمان های دارویی
وجود  بیماری  کامل  درمان  برای  دارویی  هنوز 
ندارد )نوع اولیه( ولی امکان کم کردن فرکانس 
عادات  از  بعضی  کردن  عوض  با  بیماری  حمله 
زندگی مثل ترک سیگار و مواظبت کردن از خود 
به  ها  ولی سیمپتوم  دارد،  وجود  مقابل سرما  در 
هیچ وجه نباید سرسری گرفته شوند، زیرا ممکن 
است بیماری دیگری را مخفی کنند و آن بیماری 
پزشک  با  باید  حتما  پس  شوند،  درمان  باید  ها 

مشورت شود.

هنگام حمله بیماری چه باید کرد
اولین کار باید خود را گرم کرد تا اسپاسم عروق 

خونی آرام شود.
* برای گرم کردن دست و پا از روش های زیر 

می شود استفاده کرد:
ـ دست ها در زیر بغل یا کشاله ران قرار داد.

ـ دست و پا را در آب ولرم ولی نه داغ، گذاشت و 
آب روی آنها ریخت.

* برای بازگشت گردش خون به حالت طبیعی
ـ انگشتان دست و پا را حرکت دهید.

ـ نقاط دچار شده را ماساژ دهید.
ـ دست ها را حرکت دهید به حالت دایره بزرگ

یک  به  است  بیماری  حمله  عامل  استرس  اگر 
محل آرام بروید و نقاط مورد حمله را گرم کنید. 
از  کنید.  استفاده  ضداسترس  تکنیک  یک  از 
وضعیت استرس دهنده خارج شوید. برای آرامش 

یافتن در صورت لزوم از کسی کمک بگیرید.

داروها
احتیاج  ندرت  به  رینود  بیماری  به  مبتال  افراد 
که  کسانی  برای  داروهایی  ولی  دارند،  دارو  به 

سندروم رینود شدید دارند، وجود دارد.
باعث  داروها  این  ـ  عروق  های  *گشادکننده 
به قسمت  و خونرسانی  ها  بیشتر رگ  باز شدن 

انتهای دست و پا می شوند.
شدن  شل  باعث  ـ  کلسیم  کنندگان  ممانعت   *
شوند.  می  خونی  عروق  گشاد شدن  و  عضالت 
قلبی  های  بیماری  برای  معموال  داروهــا  این 
آرامش  باعث  و  روند  می  کار  به  خون  فشار  و 
می  بیماران  سوم  دو  در  بیماری  های  سندروم 
ایجاد  های  زخم  درمان  برای  همینطور  شوند. 
شده بر روی انگشتان دست و پا به کار می روند.

* آلفا بلوکان هاـ این داروها باعث آرامش بعضی 
از بیماران می شوند و همچنین با نوراپی نفرین، 
هورمونی که باعث تنگ شدن عروق می شود، 
فشار  درمان  برای  داروها  این  کنند.  می  مقابله 
این  آثار  هستند.  استفاده  مورد  هم  باال  خون 

نیست. یک  رینود قوی  بر روی سندروم  داروها 
نوع مخصوص آلفا بلوکان در حال مطالعه است.

گاهی  هم  کرم  صورت  به  نیتروگلیسیرین   *
استفاده می شود.

* ویاگرا که برای درمان کم کاری های جنسی 
درمان  که  بیمارانی  برای  است  استفاده  مورد 
های گشادکننده عروق بر آنها بی اثر بوده، مورد 

استفاده است.

درمان های همراه
اگر بیمار به درمان ها جواب نداد پزشک از درمان 
های همراه که باعث اضافه شدن آثار گشادکننده 
های عروق می شوند، استفاده می کند مثل آنتی 

دپرسور.
از داروها مخصوصا  باید توجه داشت که بعضی 
برای سندروم رینود موثر واقع نمی شوند و بعضی 
ثانویه  ناخواسته  آثار  به  نسبت  هم  بیماران  از 
آنها  از  توانند  نمی  و  حساسند  شدت  به  داروها 

استفاده کنند.

در مواقع بسیار شدید و خطرناک
وقتی که جریان گردش خون قطع شده و امکان 
تولید گانگرن )قانقاریا( هست، بستری شدن در 
نظر  تحت  بیمار  که  شود  می  الزم  بیمارستان 
کلینیکی دقیق باشد و در صورت لزوم یک داروی 
گشادکننده عروق قوی از طریق سیاهرگ به او 
تزریق شود و اگر یک گانگرن بزرگ وجود داشته 

باشد، قطع عضو الزم می شود.

طب مکمل
* طب سوزنی ـ درمان جالبی است برای افرادی 
که از نوع اولیه بیماری رینود رنج می برند. یک 
مطالعه که بر روی ۳۳ بیمار انجام شد ۱۷ نفر ۷ 
جلسه طب سوزنی در مدت دو هفته در زمستان 
درصد   ۶۳ بیماری  حمالت  فرکانس  و  داشتند 

کمتر بود تا گروه شاهد.
های  دستگاه  از  بیوفیدبک  در  ـ  بیوفیدبک   *
بتواند  بیمار  که  شود  می  استفاده  الکترونیک 
کنترل بدن خودش را به دست بیاورد مخصوصا 
دست  آن  کنترل  که  هایی  فعالیت  از  بعضی 
اولیه  نوع  برای  درمان  نوع  این  نیست.  خودش 
بیماری مفید بوده و از ده مطالعه ی کوچک که 
تائید  را  آن  بودن  موثر  آنها  تای   9 شده  انجام 

کرده است.
بهداشت  سازمان  ـ   Ginkgo biloba  *
جهانی استفاده از عصاره برگ های این گیاه را 
برای درمان مشکالت گردش خون سطحی مثل 
قبول  رینود  بیماری  و  پا  ساق  تکراری  دردهای 
دارد. این عصاره گردش خون در عروق خونی بر 
اثر گشادتر کردن آنها را بهتر می کند و مطالعات 
اولیه نشان داده که این عصاره می تواند سیمپتوم 

های بیماری را کمتر کند.
* هیپنوتراپی ـ طبق نظر پزشک آمریکایی دکتر 
بدنی  های  روش  به  رینود  بیماری  ول،  اندرو 
روانی مثل اتوهیپنوز و بیوفیدبک به خوبی جواب 
می دهد. این روش ها به بدن کمک می کنند 
که بتواند با عکس العمل های عصبی مقابله کند 
و باعث جلوگیری از تنگ شدن مویرگ ها بشود. 
ایشان عقیده دارد تمرین کردن تنفس عمیق و 
استفاده از آن در هنگام حمله بیماری نیز همین 

اثر را دارد.

دکتر عطا انصاری

بیماری رینود ـ تغییر رنگ انگشتان دست و پا
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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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گرینلند  کوسه های  می گویند  دانشمندان 
کهن سال ترین مهره داران شناخته شده ای هستند 

که در زمین سکونت دارند.
محققان با استفاده از سیستم تاریخ نگاري کربني 
براي تعیین سن 28 نمونه از این کوسه ها مختلف 
استفاده کردند و دریافتند یکي از آنها که کوسه اي 

ماده است، درحدود 400 سال سن دارد.
تنها یك  حیوانات ساالنه  این  دریافتند  محققان 
سانتیمتر بزرگتر مي شوند و در سن 150 سالگي 
در  پژوهش  این  نتایج  مي رسند.  بلوغ جنسي  به 
نشریه ساینس منتشر شده است. جولیوس نیلسون 
زیست شناس دریایي دانشگاه کپنهاگ مي گوید از 
که  مي دانستیم  آبزیان  این  روي  مطالعه  ابتداي 
درحال مطالعه روي حیواني غیرعادي هستیم، اما 
فکر مي کنم تقریبا همه افراد حاضر در این پروژه 
از کشف سن واقعي این حیوان شگفت زده شدند. 
مهره دار  کهنسال ترین  رکــورد دار  این  از  پیش 
بود که سن آن 211  بوهد  یا  جهان وال قطبي 
این رکورد در میان  سال تخمین زده شده است. 
بي مهره ها به نوعي صدف به نام مینگ اختصاص 
جاندار  کهنسال ترین  سن  سال   507 با  که  دارد 

روي زمین است.

شناگرهاي آرام
کوسه هاي گرینلند غول هایي عظیم الجثه هستند 
برسد.  نیز  متر   5 تا  است  ممکن  آنها  طول  که 
آب هاي  اعماق  در  مي توان  را  جانداران  این 
آرامي  به  اطلس مشاهده کرد که  اقیانوس  سرد 
کند  روند  این  به  توجه  با  هستند.  شنا  درحال 
به  کوسه ها  رشد، این  پایین  سرعت  و  زندگي 
طوالني تر  عمري  که  یافته اند  انطباق  گونه اي 
داشته باشند، اما تعیین سن آنها تا به امروز کاري 

دشوار مي نمود.

ماهي ها  از  برخي  مورد  در  مي توانند  دانشمندان 
با بررسي استخوان گوش که از ساختار حلقه اي 
شمارش  با  درخت  تنه  مشابه  است،  برخوردار 

حلقه ها به سن جاندار پي ببرند. 
برخي  در  است،  دشوارتر  کوسه ها  سن  تخمین 
نسوج  بزرگ،  سفید  کوسه هاي  مانند  گونه ها،  از 
کلسیمي روي استخوان مهره آنها ایجاد مي شود 
که مي توان از آن براي تعیین سن این جانداران 
استفاده کرد. اما کوسه گرینلند به گفته دانشمندان 
کوسه اي بسیار نرم تن است، از هیچ عضو سختي 

که رسوباتي روي آن شکل گرفته باشد برخوردار 
نیست. از این رو کسي فکرش را نیز نمي کرد که 

بتوان سن این جاندار را تخمین زد.
دانشمندان  به ذهن  زیرکانه  این همه شیوه اي  با 
این  چشم  عدسي  نیلسون  گفته  به  کرد.  خطور 
و  تشکیل شده است  ترکیباتي خاص  از  کوسه ها 
حاوي پروتئین هایي است که از نظر متابولیسمي 
این  که  است  معني  آن  به  این  هستند.  راکد 
اولین  از  و  نمي شوند  تجدید  هرگز  پروتئین ها 
زمان شکل گیریشان در بدن حالت اولیه خود را 
حفظ مي کنند. از این رو با جداسازي این پروتئین 
از چشم کوسه مي توان به سن واقعي این جاندار 
پي برد. با استفاده از همین تکنیك محققان سن 
این  در  بررسي کردند، که  را  28 کوسه مختلف 
از  ماده  و  متري   5 آنها، کوسه اي  از  یکي  میان 
تاریخ نگاري  که  آنجایي  از  بود.  کهنسال تر  همه 
کربني سن دقیق را تعیین نمي کند،  دامنه سني 
این کوسه 272 تا 512 سال تعیین شد و میانگین 
سن او نیز 400 درنظر گرفته شد. این به آن معني 
 1744 تا   1501 سال  حدود  در  کوسه  که  است 
متولد شده است، اما دقیق ترین احتمال زمان تولد 

او قرن هفدهم میالدي است.

این کوسه ۴۰۰ ساله است

شرکت اسپیس ایکس توانست باری دیگر یکی از 
موشك های فالکون ۹ خود را به همراه ماهواره 
ارتباطی متعلق به ژاپن به فضا پرتاب کرده و پس 
از راهی کردن ماهواره به سوی مدار، با موفقیت 

روی سکوی شناور خودرانی فرود آید.
براساس گزارش اسپیس، شرکت اسپیس ایکس 
توانسته طي دو سال گذشته 11 راکت فالکون به 
این تعداد 6 فروند راکت  از  فضا پرتاب کند که 
میان  از  شده اند.  زمین  به  مجدد  ورود  به  موفق 
این 6 راکت با موفقیت روي سکویي شناور فرود 
ناموفق عمل  آمده اند و دو راکت دیگر در فرود 

کرده اند.
در  زمین  به  بازگشته  راکت   6 این  از  است  قرار 
ماموریت هاي آتي شرکت اسپیس ایکس استفاده 
راکت ها  این  براي  ماموریت  نزدیك ترین  شود، 
پاییز سال 2016 است که به گفته ایالن ماسك، 
راکت هاي  این  از  یکي  شرکت،  این  بنیانگذار 

بازیابي شده به فضا خواهد رفت.
به  یکشنبه  روز  صبح  مرحله اي  دو  راکت  این 
همراه ماهواره JCSAT-16 راهي مدار دور 

در حدود ۹  و  GTO شد  یا  زمین ثابت  انتقالي 
راکت  اول  مرحله  اولیه،  پرتاب  از  پس  دقیقه 
براي فرود روي سکوي یك کشتي روباتیك در 
اقیانوس اطلس در فاصله چند صد کیلومتري از 

سواحل کالیفرنیا به زمین بازگشت.
مدار  این  به  دستیابی  براي  راکت  اول  مرحله 
قرار  شدید  دماي  و  باال  سرعت  تاثیر  تحت 
را  موفقیت آمیز  فرود  موضوع  همین  و  مي گیرد 
به  را  باري  که  راکت هایي  مي کشد.  چالش  به 
قدرت  مي کنند،  حمل  دورافتاده  نقطه اي  سوي 
از آن براي  تا  حمل مقدار زیادي سوخت ندارند 
بازگشت به محل اولیه پرتاب استفاده کنند، از این 
سکوي  از  راکت،  شرایط  با  سازگاري  براي  رو 
راکت  به  نزدیك  فرود  به عنوان مکان  شناوري 

استفاده مي شود.
به  دستیابي  اسپیس ایکس  تالش هاي  از  هدف 
این  به  تا  است  قابل بازیابي  کامال  راکت هایي 
شکل بتواند به تدریج هزینه سفرهاي فضایي را 
کاهش دهد و زمینه ساز کسترش ردپاي بشر در 

سامانه خورشیدي شود.

موفقیت دیگر اسپیس ایکس در پرتاب و فرود راکت فضایی اش

اخترشناسان میزان نوری که از خارج از کهکشان 
راه شیری راهی زمین می شود را با دقت محاسبه 
در  خانه  از  در هربار خروج  ما  دریافتند  و  کردند 
کهکشانی  میان  فوتون  میلیارد   10 توسط  ثانیه 

بمباران می شویم، چه شب باشد و چه روز.
 10 شاید  دیــســکــاوري،  گــزارش  بــراســاس 
میلیاردفوتون به ظاهر زیاد بیاید اما منشا بیشتر 
مي کند،   جذب  انسان  بدن  که  فوتون هایي 
از  تریلیونیوم   10 درحــدود  و  است  خورشید  
تشعشعاتي  دراثر  تابستانه  آفتاب سوختگي هاي 
به  به جز خورشید  منابعي  از  که  ایجاد مي شوند 

محقق  درایور  سیمون  گفته  به  رسیده اند.  زمین 
رادیواخترشناسي  مطالعات  بین المللي  مرکز 
که  نــوري  فوتون هاي  بیشتر   ،)ICRAR(
به  خورشید  از  مي دهند،  قرار  هدف  را  انسان 
توسط  مستقیم  صورت  به  چه  رسیده اند،  زمین 
نور  از  بازتابي  چه  و  باشند  شده  پراکنده  آسمان 
خورشیدي  سامانه  غبارهاي  سطح  بر  خورشید 
تاثیر تشعشعات  انسان تحت  این همه  با  باشند. 
فراکهکشاني نیز قرار دارد که نورهاي پس زمینه 
فراکهکشاني شهرت دارند. این فوتون ها از قلب 
ستاره هاي کهکشان هاي دورافتاده یا دیگر اجرام 

یك  گــرداب  در  که  ــاده اي  م کهکشاني، حتي 
سیاهچاله به دام افتاده،  تابیده شده اند.

استرالیاي  دانشگاه هاي  از  محققان  از  گروهي 
داده هاي  کاردیف  دانشگاه  و  آریزونا  غربي، 
جمع آوري شده توسط کاوشگر تکامل کهکشاني 
باز،  میدان  فروسرخ  کاوشگر  تلسکوپ  ناسا، 
بررسي  را  هرشل  و  هابل  اسپیتزر،  تلسکوپ 
کرده و توانستند میزان نور دریافتي زمین را در 
قالب فوتون هایي که در طول موج هاي مختلف 
باال  بسیار  دقتي  مي کنند، با  برخورد  زمین  به 
محاسبه کنند. در نهایت محققان دریافتند زمین 

در هر لحظه توسط 10 میلیارد فوتون از نورهاي 
بسیار  رقم  این  مي شود.  بمباران  میان کهکشاني 
تهدید کننده به نظر مي آید اما محققان مي گویند 
براي اینکه چنین نوري بتواند آسیب زا باشد، باید 
بدن براي چندین تریلیارد سال در معرض آن قرار 
گیرد، زیرا ابرهاي پراکنده در سرتاسر جهان مانند 
رسیدن  از  مانع  و  کرده  عمل  محافظ  الیه  یك 
پرتوهاي مخرب به زمین مي شوند. این مطالعات 
و  شکل گیري  چگونگي  بهتر  درك  راستاي  در 
تکامل انرژي، جرم و ساختار جهان هستي انجام 

گرفته است.

زمین هر ثانیه ۱۰ میلیارد بار بمباران می شود
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 Electrical
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Director: Hadi Parhizkar
Gravity Electric

گرویتی الکتریکال سرویس
با مدیریت هادی پرهیزکار

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

All Mechanical Repairs

Sydney  TechAuto

0423 426 615

Complete Mobile Automotive Maintenanace
Peyman Khazaee

NSW
Hazrati Immigration 

Services
professional, expert and honest advice

Hazrati Immigration 
Services

 Level 11, 65 York street
Sydney NSW 2000

Phone: (02) 9665 4881

دفتر امور مهاجرت اعظم جعفری
 Leve 5,7 Eden Park Drive, Macquarie Park NSW
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Mobile: 0414187045

www.ajmigrationconsultants.com.au
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NSW
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195 Merrylands Road
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NSWرستوران  آشپزباشی

 Ph: 02 9416 1889
 319 Pacific HWY Lindfield 2070

 VISA SERVICES & IMMIGRATION 

NSW

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

رستوران کوروش بزرگ

SA Ghanbari & Associates Migration Agency

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

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

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

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

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

8:30am to 9:00pm

NSW

رستوران و سالن پذیرایی 
نوربند در مریلندز

www.norbandrestaurant.com.au

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

هر جمعه میتوانید نسخه 
جدید هفته نامه 

پیک پارسیان را در سایت 

و شماره های پیشین 
پیک پارسیان را در 

Persian Herald Weekly Archives
بخوانید.

www.persianherald.com.au

NSW

با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY. Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

  SUPERMARKETS GROCERY STORES 

NSWARIA FOOD STOREARIA FOOD STORE

 34 Ross Street
North Parramatta

PH: 02 9683 7330
VIC

NSW

پدی سوپرمارکت
در بلک تاون

PEDDY
SUPERMARKET
PEDDY

SUPERMARKET

  111Main Street
 Blacktown NSW
PH: 02 8678 3413

NSW

PH: 0470 134 729
110 Main St. Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

NSW

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS

NSW

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

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

Tel: 02  8014  9608

لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Email: sam@airtravelservices.com.au

www.airtravelservices.com.au

NSWآژانس مسافرتی ای تی اس 
با تصدی آقای ملکی

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

www.airtravelservices.com.au

NSW

201 Northumberland Street Liverpool NSW

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

www.ictt.com.au

آژانس مسافرتی اینترنشنال تور اند تراول 

NSW

شعبه بولکهام هیلز
5A Old Northern Rd. Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St. North Parramatta
Ph: 02 9683 1916

شعبه نورت پاراماتا

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

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

Ph: 02 9686 8885

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران 
تراکتورسازی پیروز داربی تبریز

فوتبال  برتر  لیگ  چهارم  هفته  بازی  مهمترین 
ماشین  پرطرفدار  و  قدیمی  تیم  دو  بین  ایران 
شد  برگذار  تبریز  شهر  تراکتورسازی  و  سازی 
و  فنی  کادر  تجربه  لطف  به  تراکتورسازی  که 
نفت  بود.  حساس  میدان  این  پیروز  بازیکنانش 
آبادان با شکست سپاهان نشان داد پیروزی هفته 

کذشته آنان مقابل استقالل شانسی نبود.
حرکت  پیروزی  نوار  روی  همچنان  پرسپولیس 
می کند اما استقالل تهران باز هم نتوانست طعم 

بهترین  رو  پیش  تعطیالت  و  بچشد  را  پیروزی 
فرصت برای این تیم است تا به ناکامی های خود 

پایان دهد.

ماشین سازی ٠ - تراکتورسازی ٢
در حالیکه به دلیل ناآماده بودن ورزشگاه یادگار، 
بود  ابهام  از  هاله ایی  در  تبریز  داربی  برگزاری 
ورزشگاه  در  تا  کردند  توافق  دوتیم  سرانجام 

خانگی تراکتورسازی این بازی حساس را برگذار 
کنند.

مصدومیت  دلیل  به  صادقیان  پیام  غیبت 
بدترین خبرممکن برای رسول خطیبی سرمربی 
بدتر هم  ابتدا  در همان  بود. وضع  ماشین سازی 
شد. اشتباه محرز مدافعان ماشین سازی و خطا 
محمد  و  شد  منجر  پناتی  به  نوری  محمد  روی 
ایران پوریان شاگردان قلعه نویی را پیش انداخت.

که  پاک دل  حامد  ناشیانه  خطای   ٤٢ دقیقه  در 
داور  قرمز  کارت  با  نیز  کذشته  بازی  دو  در  در 
تا  نفره کرد  را ده  بود ماشین سازی  روبرو شده 

دردسرهای خطیبی دو چندان شود.
ماشین سازی که نمی خواست بازنده میدان باشد 

بازیکنان  اما  بود  تساوی  دنبال گل  به  همچنان 
کنترل  و  توپ  حفظ  با  تراکتورسازی  تجربه  با 
دقیقه  در  ایران پوریان  درخشش  و  بازی  جریان 
بازیکنان  حضور  رسیدند.  گل  به  یکباردیکر   ٩٢
و  نوری  محمد  کرار،  جاسم  همچون  تکنیکی 
را  اجازه  این  تراکتورسازی  به  رفیعی  سروش 
می دهد که بخوبی جریان بازی را در میانه میدان 

کنترل کنند. 

پیکان ١ - استقالل ١
در روزی که استقالل شدیدا به سه امتیاز بازی 
شود  خارج  فصل  ابتدای  بحران  از  تا  نیازداشت 
پیکان تا دقیقه٨٢ تیم پیروز میدان بود. در دقیقه 
تعویض  و  بلند  پاس  با  صادقی  امیرحسین   ٤٠
چپ  سمت  در  را  آقاخان  مرتضی  بازی،  جریان 
صاحب توپ کرد. در این صحنه کم کاری یعقوب 
خوب  حرکت  و  استقالل  چپ  مدافع  کریمی 

آقاخان در سمت چپ او را با رحمتی تک به تک 
کرد تا پیکان با یک گل پیشی بگیرد.

یکی از مهمترین اصول فوتبال اصل غافلگیری 
حرفه ایی  تیم های  بیشتر  که  حالی  در  است. 
خود  تیم  سیستم  بازی  از  پیش  دارند  سعی  دنیا 
بازی  نوع  و  سیستم  اما  دارند  نگه  مخفی  را 
استقالل در چند روز گذشته در تمامی روزنامه ها 

و سایت های ورزشی تجزیه و تحلیل شده بود.
با  جاللی  مجید  تا  شد  موجب  موضوع  همین 
سیستم  مقابل  در   ١-٤-١-٤ سیستم  انتخاب 
را  بازیکنانش  بخوبی  منصوریان  لوزی   ٢-٤-٤

برای این بازی آماده کند.
نفرات زیاد،  بازی بسته و  با  در حالی که پیکان 

داده  پوشش  را  خود  دفاع  عمق  و  عرض  تمام 
بود عدم حرکت مناسب مدافعان کناری استقالل 
جابر  و  حیدری  خسرو  مناسب  نچندان  بازی  و 
حمله  در  استقالل  تا  بود  شده  موجب  انصاری 

بسیار ضعیف باشد.
استقالل هنوز بخوبی نتوانسته در سیستم جدید 
استفاده  حداکثر  بازیکنانش  فنی  توانایی های  از 

را کند.
استقالل توان تغذیه دو مهاجم خود را نداشت از 

این رو اضافه شدن برزای و فرشید اسماعیلی تا 
حدی به خط میانی تنبل و کند استقالل طراوت 

بخشید.
و  دوندگی  با  اسماعیلی  و  سرعت  با  بــرزای 
و  استقالل شدند  نجات  فرشته  بازی سازی خود 
سرانجام برزای دردقیقه ٨٢ از ضربه ایستگاهی 

امید ابراهیمی بازی را مساوی کرد. 

پرسپولیس ١ - صبا ٠
به  اختالف  حداقل  با  دیگر  یکبار  پرسپولیس 
با فصل  تا نشان دهد در مقایسه  پیروزی رسید 
گذشته راه رسیدن به سه امتیاز بازی را یاد گرفته 

است.
صبا که می دانست پرسپولیس با دو مهاجم بازی 
می کند با انتخاب سیستم ٢-٥-٣ سعی داشت با 
برتری عددی -سه مدافع در مرکز خط دفاعی 
در مقابل دو مهاجم پرسپولیس- مانع از باز شدن 

دروازه اش شود.
مدافع  نقش  در  دهنوی  قاسم  راست  سمت  در 
هافبک با امید عالیشاه همواره درگیر می شد اما 
موجب  عالیشاه  خوب  سرعت  و  جوانی  قدرت 
مایل  مرکزی  مدافع  زاده  بیگ  هاشم  تا  می شد 
به راست در بیشتر مواقع برای پوشش دهنوی به 

آن سمت متمال شود.
حمیدرضا  و  حق جو  مسعود  شرایط  این  در 
فشار  زیر  دائم  صبا  مرکزی  مدافع  دو  دیوساالر 
امیری وطارمی قرار می گرفتند و عمال در مرکز 
خط دفاعی، صبا برتری عددی خود را از دست 

می داد.
با حضور دائمی فرشاد احمدزاده و حسین ماهینی 
محسن  فرد  به  منحصر  حرکات  و  راست  از 
برتر  تیم  پرسپولیس  اول  نیمه  در  مسلمان، 
میدان بود اما عکس العملهای دیدنی حامد لک و 
بی دقتی مهدی طارمی موجب شد پرسپولیس در 

نیمه اول به بیش از یک گل نرسد.
در دقیقه ٤٠ پاس عالی ماهینی را طارمی دری 
ک رفت وب رگشت به گل پیروزی پرسپولیس 
تبدیل کرد. در این صحنه ضعف خط دفاعی صبا 

در بازیخوانی کامال مشخص بود.
پاس های  با  دارد  قصد  مقابل  تیم  که  زمانی 
شود،  توپ  صاحب  دفاعی  خط  پشت  در  بلند 
حرکت به سمت مرکز زمین برای آفسایدگیری 
یا عقب نشینی یکی از بازیکنان به قصد پوشش 
فضای پشت خط دفاعی، بهترین راه حل است؛ 
تا طارمی  بودند  نظاره گر  تنها  مدافعان صبا  اما 

براحتی دروازه لک را بازکند.
به  گذشته  بازی  مانند  برانکو  دوم  نیمه  در 
بازیکنانش دستور داد جریان بازی راکنترل کنند. 
نیز توان حمله کردن به دروازه پرسپولیس  صبا 
را نداشت و تنها در دقایق پایانی با بازی مستقیم 
هم  نهایت  در  که  داشت  نتیجه  تغییر  در  سعی 

موفق نبود.

سایر نتایج:
نفت آبادان ١ - سپاهان ٠

سایپا ١ - پدیده ١
استقالل خوزستان ٢ - نفت تهران ٢

ذوب آهن ١ - گسترش فوالد ١

خارج از مستطیل سبز:
در حالی که بیشتر بازیکنان فوتبال ایران رویای 

بیشتر  و  دارند  را  اروپایی  لیگ های  در  حضور 
مطبوعات  و  کارشناسان  حتی  و  فوتبال دوستان 
اروپا  فوتبال  در  ایرانی  بازیکنان  توانایی  از 
خبرمی دهند اما در سال گذشته اتفاقاتی رخ داد 
برای  ایرانی  بازیکنان  شدید  از ضعف  نشان  که 

این سطح از فوتبال است.
رامین  و  طارمی  مهدی  صفی،  حاج  احسان 
رضاییان نمونه بارز چنین بازیکنانی هستند. حاج 
صفی پس از حضور در لیگ دسته دوم آلمان و 
دهد  ادامه  بازی  به  نتوانست  فرانکفورت  سقوط 
سپاهان  به  دوباره  و  شد  جدا  اروپا  فوتبال  از  و 

برگشت.
و  بازیها  شروع  از  پیش  نیز  رضاییان  و  طارمی 
زودتر از آنچه انتظار می رفت به ایران بازگشتند. 
علیرضا جهانبخش و سردار آزمون به دلیل اینکه 
در نوجوانی به فوتبال اروپا منتقل شدند، توانستند 
اروپا را تحمل کنند و در  شرایط پرفشار فوتبال 
تیم های  تاثیرگذار  مهره های  از  نیز  حاضر  حال 

خود هستند.
حرفه ایی  فوتبال  در  موفقیت  عامل  مهمترین 
به  اعتماد  داشتن  فنی  موضوعات  از  صرف نظر 
بیشتر  است.  دیگران  با  ارتباط  قدرت  و  نفس 
زبان  با  آشنایی  عدم  دلیل  به  ایرانی  بازیکنان 
هم  با  جدید  محیط  در  نمی توانند  بین المللی 
تیمی ها یا کادر فنی ارتباط برقرار کنند و همین 
مشکل موجب می شود تا در ابتدا با سرخوردگی 

شدیدی مواجه شوند.
بازیکنان در بدو ورود به باشگاه جدید و برخورد 
فوتبال  به  تنها  که  حرفه ایی  کامال  بازیکنانی  با 
فکر می کنند، احساس تنهایی کرده و اعتماد به 
تمامی  نمی توانند  و  داده  دست  از  را  خود  نفس 

توانایی های خود را نشان دهند.
مجبور  بازیکنان  بارسلونا،  فوتبال  آکادمی  در 
را  خود  انگلیسی  زبان  تحصیل،  کنار  در  هستند 
دیگر  در  حضور  صورت  در  تا  کنند  تقویت  نیز 
باشگاه های اروپایی براحتی بتوانند با بازیکنان و 

کادر فنی ارتباط برقرار کنند.
بازیکنانی که بخوبی آموزش دیده اند در کمترین 
با شرایط جدید تطبیق می  زمان ممکن خود را 
توانایی ها  تمامی  اثبات  برای  معموال  اما  دهند 
تا مهره ایی  نیاز است  حداقل به شش ماه زمان 

کارآمد در باشگاه جدید تبدیل شوند.
این  به  ایران  حرفه ایی  نچندان  فوتبال  در  اما 
همین  به  و  می شود  پرداخته  کمتر  موضوعات 
دلیل بازیکنان ایرانی توان تحمل چنین شرایطی 
دست  از  را  موقعیت ها  این  براحتی  و  نداشته  را 

می دهند.
حضور بازیکنان در فوتبال اروپا در نهایت موجب 
اما تا زمانی  ایران نیز می شود  پیشرفت فوتبال 
که بازیکنان با تفکر فوتبال حرفه ایی آشنا نباشند 
نباید به حضور بازیکنان ایرانی در اروپا خوشبین 

باشیم.

محمد تقوی
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Main Street بلک تاون
  فروشنده کباب ترکی

 پیتزا - پیده
 اولین و با سابقه ترین کباب

شاپ بلک تاون
 با درآمد خوب

 و قیمت مناسب
بفروش میرسد
تلفن تماس 

0406 660 797

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

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

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

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

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

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

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

بره
ی آهو

جها
 برن

مایندگی
ن

وریا
یکت

ر و
ی د

جزئ
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و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

City Fresh Fruit Company
در پرت

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

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

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

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

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

ST.361.C
O

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

0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

Asan
Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
North Shore,Parramatta

& The Hills Shire

اطالعیه 
تغییر نام

 اچ پی الکتریکال سرویس 
به گرویتی الکتریکال سرویس 

با مدیریت هادی پرهیزکار
فقط تغییر نام یافته 

و همچنان در انجام کلیه 
خدمات و کارهای الکتریکی 

در خدمت هم میهنان و هم زبانان 
گرامی می باشد.

 Electrical
 Air Conditioning
 Communication 

Director: Hadi Parhizkar
Gravity Electric

گرویتی الکتریکال سرویس
با مدیریت هادی پرهیزکار

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

نصب انواع ایرکاندیشن
وسایل ارتباطات

سیستمها و دوربین های حفاظتی 
آنتن تلویزیون

دزدگیر، سیستم صوتی 
و دوربین پشت ماشین   

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

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

34 Ross St. North Parramatta
PH: 02 9683 7330

ARIA SUPER STORE

7 صبح تا 8 شب هفت روز هفته

قصابی ولیعصر
در مریلندز

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

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

Merrylands Rd. Merrylands

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

ایران برای دریافت دیه کشته شدگان مراسم حج به فرانسه مراجعه می کند
به  ایران  از مراجعه  رئیس سازمان حج و زیارت 
فرانسه برای دریافت غرامت کشته شدگان مراسم 
حج سال گذشته سخن گفته و همچنین در مورد 
گذرنامه  دو  دارای  ایرانیان  و  ایرانی  اتباع  اقدام 
برای سفر حج از طریق کشور ثالث هشدار داده 

است.
روز سه شنبه، ١٩ مرداد )٩ اوت(، سعید اوحدی، 
اسالمی  جمهوری  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
زودی  به  که  گفت  تلویزیونی  گفتگوی  یک  در 
هیئتی از ایران عازم فرانسه می شود تا از طریق 
در  کشته شدگان  دیه  دریافت  برای  کشور  آن 
گفته  وی  کند.  اقدام  گذشته  سال  حج  مراسم 
است که فرانسه برای حل و فصل پرونده واقعه 
منا بین ایران و عربستان میانجیگری خواهد کرد.

در  جمرات  رجم  مراسم  جریان  در  گذشته  سال 
منا، شماری از زائران در اثر ازدحام جمعیت کشته 
شدند و به گفته مقامات جمهوری اسالمی، حدود 
زائران  از  از کشته شدگان  چهارصد و شصت تن 
برخالف  که  گفت  اوحدی  بودند.آقای  ایرانی 
اظهارات مقامات سعودی، تا کنون هیچ غرامت 
قربانیان  و  واقعه  این  کشته شدگان  به  نقدی 
سقوط جرثقیل پرداخت نشده است. سال گذشته، 
مسجد  محوطه  در  جرثقیل  سقوط  حادثه  در 
و  تن کشته  یکصد  از  بیش  مکه هم  در  الحرام 

ده ها تن دیگر زخمی شدند.
رئیس سازمان حج و زیارت گفته است که وزارت 
پرونده  حقوقی  پیگیری  برای  را  زمینه  خارجه 
کرده  فراهم  فرانسه  کشور  طریق  از  منا  فاجعه 
این وزارتخانه برای  از سوی  و به زودی هیئتی 
هر  رود،  می  فرانسه  به  مسایل  بعضی  پیگیری 
چند که دولت عربستان برای به مذاکره نشستن 
است.  نیامده  کوتاه  تاکنون  موضوع  این  سر  بر 
جای  به  ایران  دلیل  چه  به  که  نیست  مشخص 
یک دولت اسالمی، فرانسه را برای میانجیگری 
انتخاب کرده و آیا در نظر است در صورت لزوم، 
فرانسه  اختالف در محاکم  این  پیگیری حقوقی 

دنبال شود.
آقای اوحدی دولت عربستان را متهم کرد که به 

جای پذیرفتن مسئولت این دو حادثه، فقط ادعا 
فاجعه  بازماندگان  از  احدی  به  تاکنون  و  داشته 
منا ریالی پرداخت نکرده است. مقامات عربستان 
بی توجهی  و  زائــران  ازدحــام  گفته اند  سعودی 
عامل  شده،  داده  رهنمودهای  به  آنان  از  بعضی 
اسالمی  جمهوری  مقامات  اما  بوده  منا  واقعه 
امنیت  به بی کفایتی در حفظ  را  دولت عربستان 
کشته شدن  مسئول  و  کرده  متهم  زائران  جانی 
زیارت  و  حج  سازمان  رئیس  دانسته اند.  آنان 
اسالمی  جمهوری  قضایی  مقامات  که  گفت 
دیه  دریافت  حقوقی  پیگیری  برای  را  جلساتی 
را  مختلفی  وکالی  و  داده  تشکیل  عربستان  از 
که  افزود  اما  گرفته اند  کار  به  منظور  این  برای 
مساله، محدودیت های دپیلماتیک است و ما در 
عربستان  دولت  با  سیاسی  روابط  قطع  شرایط 
منا  درباره  آن ها  اطالعاتی  منابع  به  و  هسیتیم 
به هیچوجه دسترسی نداریم، در چنین شرایطی 
فقط می توانیم به داشته های خود اکتفا کنیم. در 
پی حمله به سفارت عربستان سعودی در دیماه 
سال گذشته، آن کشور روابط خود را با جمهوری 

اسالمی قطع کرد.
در واقعه منا، زائرانی از کشورهای مختلف جهان 
کشته شدند و آقای اوحدی اظهار داشت که در 
متوجه  کشورها  این  سفرای  برخی  با  مالقات 
اما  است  خون  عربستان  از  دلشان  چقدر  شدیم 
دریافت  خواستار  نیز  آنان  آیا  که  نکرد  مشخص 
ایران  با  همکاری  آماده  و  عربستان  از  غرامت 
در  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس  نه.  یا  هستند 
مورد توقف اعزام زائران ایرانی به حج تمتع و حج 
عربستان  دولت  دیگر  بار  جاری،  سال  در  عمره 
در  ایران  خواست  به  که  کرد  متهم  را  سعودی 
این زمینه پاسخ مناسب نداده است. وی گفت که 
سهمیه حج ایران در سال جاری بین کشورهای 
دیگر توزیع شده اما مطالبه ما از بین نمی رود و ما 
این سهمیه را برای حج آینده طلب خواهیم کرد 
شرعی  مسائل  پاسخگوی  باید  هم  عربستان  و 

مسلمانان باشد.
اختالف ایران و عربستان در مورد نحوه صدور ویزا 

به مراسم  ایرانی  زائران  اعزام  و جنبه های دیگر 
از  زائری  تا در سال جاری، هیچ  باعث شد  حج 
ایران عازم سفر حج نشود. در مورد صدور ویزا، 
مقامات جمهوری اسالمی تاکید داشتند که باید 
ویزای زائران در ایران صادر شود و از عربستان 
می خواستند ماموران صدور ویزا را به ایران اعزام 
کند. در مقابل، عربستان سعودی که در پی حمله 
به سفارت آن کشور، دیپلمات های خود را به خاطر 
عدم امنیت از ایران خارج کرده بود، صدور ویزا 
همچنین،  بود.  کرده  پیشنهاد  را  ثالث  کشور  در 
کشور  این  اسالمی،  جمهوری  مقامات  گفته  به 
زائران  امنیت  تضمین هایی جهت حفظ  خواستار 
تضمین هایی  چنین  دادن  با  عربستان  که  بود 
موافقت  سعودی  مقامات  احتماال  نکرد.  موافقت 
در  ناتوانی  قبول  منزله  به  را  تضمینی  چنین  با 
حفظ امنیت سایر زائران تلقی کرده و آن را قابل 

قبول ندانستند.
ایرانی  حجاج  حج،  ساالنه  مراسم  در  همچنین 
اعزام  از سوی مسئوالن  مراسم مختلفی که  در 
سازمان داده می شود، از جمله تجمع های سیاسی 
شرکت می کنند که نحوه و محل برگزارای این 
طرف  دو  بین  نظر  اختالف  محل  گاه  تجمع ها 
بوده است زیرا عربستان حج را مراسمی مذهبی 
بودن  به حساس  توجه  با  غیرسیاسی می داند.  و 
کشته  موضوع  همچنین  و  کشور  دو  بین  روابط 
است  ممکن  که  بود  شده  گفته  زائــران،  شدن 
تجمع ها  این  رویکرد  به  نسبت  مقامات سعودی 
مقامات  مقابل،  در  و  کرده  نگرانی  احساس 
جمهوری اسالمی خواستار برخورداری تظاهرات 

اعتراضی از امنیت شده باشند.
اسالمی  جمهوری  رهبر  نماینده  مورد،  این  در 
محل  موضوع  این  که  است  گفته  حج  امور  در 
از  برائت  به  موسوم  تجمع  و  نبوده  اختالف 
مشرکین در سال های اخیر با تایید و مجوز دولت 
حج  سازمان  رئیس  است.  شده  برگزار  سعودی 
حج  در  حضور  راه  که  گفت  همچنین  زیارت  و 
برای تمام ایرانی ها بسته است و به زائرانی که در 
صدد بر می آیند از طریق کشور ثالث به عربستان 

بروند هشدار داد که امسال در عربستان سیستم 
صدور ویزا برای اتباع ایرانی تعریف نشده و هیچ 
خدمات کنسولی، اجتماعی، بهداشتی و رفاهی به 
سال  دو  که  شد  یادآور  وی  نمی شود.  داده  آنان 
پیش، هفتصد زائر ایرانی در صدد برآمدند خارج از 
سهمیه به سفر حج بروند و با آنکه از کنسولگری 
آن کشور در مشهد هم ویزا دریافت کرده بودند، 

اجازه ورود به عربستان را نیافتند.
آقای  گذرنامه،  دو  دارای  ایرانی های  مورد  در 
در  اسالمی  جمهوری  مقامات  دیدگاه  اوحدی 
مورد فقدان تضمین امنیتی برای زائران را یادآور 
شد و گفت:  عرف است وقتی در کشوری امکان 
ندارد،  وجود  میهمان  اتباع  برای  امنیت  تامین 
وزارت خارجه توصیه کند که از سفر به آن کشور 
از  گروه  این  به  حال  عین  در  وی  شود.  پرهیز 
ایرانیان توصیه کرد که اگر قصد سفر به حج را 
دارند، از طریق شرکت های خاصی که مجوز ثبت 
کنند  اقدام  دارند  را  کشور  از  خارج  ایرانیان  نام 
نوع  هیچ  عربستان  دولت  امسال  باشند  مطلع  و 
خدماتی برای زائران ایرانی در نظر نگرفته است. 
او در مورد استفاده این گروه از ایرانیان از گذرنامه 
خارجی خود و سفر به عربستان به عنوان شهروند 

غیرایرانی اظهارنظری نکرد.
آقای اوحدی در بخش دیگری از سخنان خود به 
ماجرای تعرض به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه 
معتقدیم درست  که  و گفت  اشاره کرد  نیز  جده 
اجرا نکردن حکم مربوط به آن دو مامور به معنی 
پذیرش  برای  عربستان  دولت  در  اراده  نبودن 

زائران ایرانی است.
ایران،  در  اسالمی  جمهوری  استقرار  زمان  از 
شیعه  روحانیون  رهبری  به  حکومت  بین  روابط 
در این کشور و حکومت خاندان سلطنتی وهابی 
عربستان معموال سرد و در مواردی بحرانی بوده 
و گاه به توقف اعزام زائران ایرانی به آن کشور 
هم منجر شده است. این روابط در چند سال اخیر 
به خاطر اختالف دو کشور بر سر وضعیت عراق، 
جنگ داخلی سوریه و اخیرا، جنگ داخلی در یمن 

بسیار تیره بوده است.

مقام های امنیتی افغانستان گفته اند که نیروهای 
تازه نفس به منطقه نادعلی والیت هلمند رسیده 

و نبرد علیه طالبان شدت یافته است.
داخله/کشور،  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
به بی بی سی گفت که ژنرال عبدالرحمان رحمان 
معاون ارشد امنیتی این وزارت و ژنرال مرادعلی 

مراد معاون رئیس ستاد ارتش برای نظارت بر نبرد 
طالبان به هلمند رفته اند. او گفت که امیدواری به 

تغییر وضعیت در هلمند افزایش یافته است.
عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به بی بی سی 
که  ارتش  و  پلیس  کماندوی  با صدها  که  گفت 
شمار  حاضر  حال  در  شده اند،  اعزام  نادعلی  به 

نفر  هزارها  به  منطقه  این  در  دولتی  نیروهای 
مرکز  طالبان  این  از  پیش  او،  گفته  به  می رسد. 
حمالت  هدف  را  نادعلی  )شهرستان(  ولسوالی 
افزایش  با  حاال  که  بودند  داده  قرار  تهاجمی 
نیروهای دولتی، اقدامات برای پس گیری مناطق 
همت،  توریالی  است.  شده  آغاز  رفته  دست  از 

آغاز  از  که  گفته  هلمند  والی  مطبوعاتی  مشاور 
نیروهای دولتی ۲٩۳ عضو  جنگ بین طالبان و 
کشته  دولتی  سرباز   ۵۰ حدود  و  طالبان  گروه 
شده اند. او آمار زخمیان نبرد نادعلی را ١۷۳ نفر از 
طالبان و حدود ۵۰ نفر از نیروهای مسلح دولتی 

گفت.

نبرد بین طالبان و نیروهای دولتی در نادعلی هلمند شدت یافته است

عالی  دادگاه  اسرائیلی،  رسانه های  گزارش  به 
سوئیس در لوزان حکم پرداخت غرامت از طرف 
یک شرکت اسرائیلی به ایران را در ارتباط با یک 
انقالب  از  پیش  به  مربوط  نفت  انتقال  قرارداد 

اسالمی ایران تایید کرد.
شرکت اسرائیلی ترانس ایژیاتیک پیشتر در یک 
دادگاه داوری در سوئیس به پرداخت یک میلیارد 
ملی  شرکت  به  غرامت  دالر  میلیون  دویست  و 
نفت ایران محکوم شده بود، ولی تقاضای تجدید 
نظر کرده بود. حکم جدید دادگاه عالی سوئیس 
روز ۲۷ ژوئن )حدود یک ماه و نیم پیش( صادر 

بازتاب  جمعی  رسانه های  در  امروز  تا  اما  شده، 
حقوقی  دعوای  به  پرونده  این  است.  نداشته 
ایران و اسرائیل مربوط می شود که  بیست ساله 
در  اروپایی  دادگاه های  به  ایران  شکایت  پی  در 
ارتباط با سهمش از درآمدهای شرکت خط لوله 
نفتی ایالت-اشکلون آغاز شد. به نوشته روزنامه 
نقل  به  را  تازه  هاآرتص که خبر حکم  اسرائیلی 
کرده،  منتشر  قضایی  تخصصی  نشریه  یک  از 
که  است  کرده  استدالل  سوئیس  عالی  دادگاه 
از  ایران  نفت  ملی  شرکت  شدن  خارج  دلیل  به 
بر  دیگری  حقوقی  مانع  بین المللی،  تحریم های 

سر راه پرداخت این پول به ایران وجود ندارد. به 
نوشته هاآرتص، طرف ایرانی پیش از حکم دادگاه 
عالی سوئیس، در دو دادگاه داوری دیگر درباره 
این پرونده پیروز شده بود. این پروژه با ثبت یک 
شرکت ایرانی-اسرائیلی در سال ١٩۶۸ میالدی 
لوله  خط  ساخت  برای  خورشیدی(   ١۳۴۶-۴۷(
نفتی از بندر ایالت در جنوب اسرائیل به اشکلون 

در ساحل مدیترانه کلید خورد.
در آن زمان، کانال سوئز که مسیر معمول انتقال 
نفت بود، به دلیل اختالف مصر و اسرائیل بسته 
بود و استفاده از خط لوله ایالت - اشکلون امکان 

متفاوت  مسیری  از  ایران  نفت  که  می داد  را  آن 
تا  نوشته هاآرتص  به  اروپا شود.  بازارهای  راهی 
محموله   ۵۰ ایران،  در  اسالمی  انقالب  از  پیش 
نفتی ایران از طریق این خط لوله منتقل شد که 

پول آن به ایران پرداخت نشده بود.
اسرائیل مدعی بود که زمان اصلی انقضای قرار 
داد سال ۲۰١۷ بوده و پول مورد مطالبه ایران باید 
به عنوان غرامت نفتی که بعد از انقالب تحویل 

داده نشد، در نظر گرفته شود.
اما دادگاه داوری این ادعای اسرائیل را رد کرد و 

به نفع ایران رای داد.

شرکت اسرائیلی باید به ایران 
یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر غرامت بپردازد

یک فرمانده ارتش افغانستان: رهبر شاخه خراسان داعش کشته شد
یک فرمانده ارتش افغانستان در شرق این کشور 
گروه  رهبر  خان،  سعید  حافظ  که  شده  مدعی 
افغانستان  در  )داعش(  به دولت اسالمی  موسوم 
و پاکستان، در حمله هواپیماهای بدون سرنشین 
کشته  دیگر  شورشی   ۲۳ با  همراه  آمریکایی 

شده اند.
و  سعید  حافظ  وزیــری،  زمان  ژنرال  گفته  به 

والیت  آچین  ولسوالی  در  او  همراه  شورشیان 
پاکستان  با  افغانستان  مرز  نزدیک  در  ننگرهار 
جنوری/ژانویه  در  داعش  گرفتند.  قرار  هدف 
فرماندهان  از  قبال  که  را  سعید  حافظ  امسال 
شاخه  والی  عنوان  به  بود،  پاکستانی  طالبان 

والیت خراسان این گروه تعیین کردند.
منطقه ای  داعش  گروه  دید  از  خراسان  والیت 

و  پاکستان  افغانستان،  شامل  کــه  اســت 
سرزمین های اطراف آن می شود. شاخه خراسان 
گروه داعش در ١۰ جنوری )ژانویه( ۲۰١۵ اعالم 

موجودیت کرد.
کردند  ادعا  افغانستان  مقامات  نیز  گذشته  سال 
که حافظ سعید در یک حمله هواپیماهای بدون 
سرنشین آمریکایی کشته شده اما بعدا مشخص 

بود. برده  بدر  آن حمله جان سالم  از  او  شد که 
در سال های اخیر نیروهای مرتبط با داعش در 
است.  داشته  فعالیت  افغانستان  ننگرهار  والیت 
حمایت  کمک  به  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
افغانستان  در  مستقر  آمریکایی  نیروهای  هوایی 
در  فعالیت  اجازه  داعش  به  تا  بوده اند  تالش  در 

آنجا ندهند.

پنج  ساالنه  می گوید  افغانستان  مرکزی  بانک 
شدن  مندرس  دلیل  به  افغانی  میلیارد  شش  تا 
بانکنوت ها/اسکناس ها از گردش بازار پول بیرون 

و حریق می شود.
بر اساس اطالعات بانک مرکزی، در حال حاضر 
در  افغانستان  بازارهای  در  افغانی  میلیارد   ۲۰۴
میلیارد  گذشته هشت  تنها سال  و  است  گردش 
افغانی به دلیل فرسوده شدن بانکنوتها، نابود شد.

دوره استهالک اسکناس های افغانی چهار تا پنج 
سال تعین شده، اما بسیاری از آن ها پیش از این 

میعاد حتی در یک سال فرسوده می شوند.
چیزی  بازار  دست فروشان  یا  مغازه ها  از  وقتی 
می کنی،  دریافت  که  را  خرده ای  پول  می خری، 

بسیاری از آن ها فرسوده و حتی پیوند شده اند.
می گوید:  کابل  در  خوراکی فروش  عبدالواحد 
هزار  تا  افغانی  ده  از  بانکنوت ها  از  بسیاری 
بسیاری  و  هستند  فرسوده  و  کهنه  همه  افغانی 
خوداری  کهنه  پول های  گرفتن  از  مشتریان  از 

می کنند.
اولین پول کاغذی نزدیک به صد سال پیش در 
دوره امان اهلل خان، پادشاه وقت افغانستان چاپ و 
در این کشور مروج شد و پس از آن در دوره های 

مختلف این روند ادامه یافت.
در  جدید  تحول  از  پس  و  پیش  سال   ١۴ حدود 
چهل  دوره های  اسکناس های  دولت  افغانستان، 
جدیدی  بانکنوت های  و  باطل  را  گذشته  سال 
این  چاپ  از  پس  سال  سه  تنها  اما  کرد،  چاپ 
بانکنوت ها اولین حریق پول های مندرس در این 

کشور صورت گرفت.
سال  ده  در  افغانستان،  مرکزی  بانک  گفته  به 
گذشته حدود ده میلیارد افغانی به دلیل فرسوده 
شده  نابود  و  بیرون  گردش  از  بانکنوت ها  شدن 

است.
از  بسیاری  که  می کنند  تایید  بانک  مقامات 
صد  تا  ده  بانکنوت های  بخصوص  بانکنوت ها 
افغانی پیشتر از میعاد تعین شده فرسوده می شوند. 
بانکنوت های یک، دو و پنج افغانی که به ندرت 

در معامالت بازار پول استفاده می شوند.
کابل  در  اسعار  مبادله  بازار  صرافان  از  برخی 
افغانی را دلیل  بانکنوت های  کیفیت پایین کاغذ 
افغانی  بانکنوت های  شدن  فرسوده  زودهنگام 

عنوان می کنند.
می گوید:  بازار  این  صرافان  از  یکی  حشمت اهلل 
در ده سال بسیاری از بانکنوت ها مندرس شدند، 

چون کیفیت کاغذ آن بسیار پایین است.
را  عمده  عامل  دو  افغانستان  مرکزی  بانک  اما 

دخیل  بانکنوت ها  زودهنگام  شدن  فرسوده  در 
می داند. اول این که بیشتر معامالت در افغانستان 
حفظ  در  مردم  از  بسیاری  دوم  و  است  نقدینه 
بانکنوت ها، که یکی از ارزش های ملی نیز است، 

توجه ندارند.
مکانیک ها،  مانند  کسبه ها  از  بسیاری 
با  نفت فروشان  و  میوه فروشان  سبزی فروشان، 
بانکنوت ها  با  با روغن  آلوده  یا  دستان چرب، تر 

داد و ستد می کنند.
واحد یکی از پیشه وران می گوید: بسیاری از مردم 
اگر بانکنوت خارجی مثاًل دالر داشته باشند، آن 
نگهداری  به  نسبت  اما  می دارند،  نگه  خوب  را 
می کنند.  توجه  کم تر  افغانی  بانکنوت های 
مچاله  را  بانکنوت ها  کودکان  و  زنان  بخصوص 
می کنند. کم تر کسی در افغانستان پول را در کیف 

جیبی نگهداری می کند.
و  افغانی  بانکنوت های  نگهداری  در  تفاوت 
اسعار خارجی در بازارهای مبادله اسعار نیز دیده 
خارجی  اسعار  کابل،  شهزاده  بازار  در  می شود. 
در  استرلینگ  پوند  و  یورو  دالر،  بخصوص  و 
اما  می خورند،  چشم  به  شیشه ای  قفسه های 
بسیاری از بسته های افغانی را روی زمین نمناک 

و زیر آفتاب می توان دید.
افزایش بانکنوت های مندرس زمینه کار و بار را 
نیز برای برخی ها مساعد ساخته است. در نزدیکی 
بازار تبادله ارز کابل ده ها نفر پول های مندرس را 
با تفاوت ۲۰ تا ۴۰ درصد پایین تر از ارزش آن از 
برابر  در  را  بانکنوت ها  این  آنها  می خرند.  مردم 

بانک مرکزی می کنند.  ارزش اصلی آن تحویل 
اما از حدود یک ماه به این سو تجارت آنها نیز ار 

رونق افتاده است.
این کار  از کسانی است که مشغول  زلمی یکی 
افغانی  هزار  از  بیش  روزانه  می گوید:  او  است. 
بیشتر  از مردم می خرم،  را  بانک نوتهای مندرس 
بانکنوت های مندرس از والیات به کابل می رسد. 
هر صراف از سی تا هفتاد هزار افغانی بانکنوت 
مندرس خرید کرده، اما از حدود یک ماه به این 
سو بانک از گرفتن این بانکنوت ها خوداری کرده 

است.
شش  تا  پنج  می گویند  مرکزی  بانک  مقام های 
چرخه  از  و  مندرس  ساالنه  که  افغانی  میلیارد 
آن  جــای  به  می شود،  بیرون  پــول  ــردش  گ

بانکنوت های جدید چاپ و وارد بازار می شود.
بانکنوت های افغانی در آلمان چاپ می شود و به 
افغانی  به سه  نزدیک  بانکنوت  هر  متوسط  طور 

هزینه می برد.
ایمل عاشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان 
مقدار پولی را که ساالنه صرف چاپ بانکنوت های 
که  گفت  اما  نکرد،  مشخص  می شود،  افغانی 

ساالنه میلیون ها دالر در این راه خرج می شود.
اگر ساالنه پنج میلیارد افغانی مندرس و به جای 
آن بانکنوت های جدید چاپ شود، نزدیک به ١۷ 

میلیارد افغانی هزینه می برد.
نگهداری  در  اگــر  عــاشــور:  ــای  آق گفته  به 
بانکنوت های افغانی توجه شود، پول هنگفتی که 
ساالنه در این راه خرج می شود، می توان صرف 

برنامه های ضروری دیگر در افغانستان کرد.
از راه های جلوگیری  الکترونیکی یکی  بانکداری 
بانکنوت ها  شدن  فرسوده  و  نقدینه  معامالت  از 
حاضر  حال  در  که  برنامه ای  می شود،  عنوان 

با  جهان  کشورهای  اغلب  در  مردم  از  بسیاری 
از پول  به ندرت  از آن خرید می کنند و  استفاده 

فیزیکی در معامالت استفاده می کنند.
دولت افغانستان از چند سال به این سو در تالش 
است تا معامالت نقدینه در این کشور را نیز به 
پدیده  این  اما  دهد.  تغییر  الکترونیکی  معامالت 
به سیصد  نزدیک  تنها  است.  نشده  فراگیر  هنوز 
هزار نفر در برخی از شهرهای بزرگ افغانستان از 

این کارت ها دارند.
دارندگان این کارت ها با استفاده از آن ها از برخی 

در  تنها  امکانات  این  اما  مغازه ها خرید می کنند. 
شهرهای  از  شماری  لوکس  مغازه های  از  برخی 

بزرگ وجود دارد.
و  کشور  این  بانک های  به  برخی  اعتماد  عدم 
سطح پایین آگاهی بسیاری ها در مورد معامالت 
الکترونیکی از موانع عمده پیشرفت در این زمینه 

خوانده می شوند.
بسیاری ها می گویند توسعه این برنامه در کشور 
سنتی افغانستان که حدود ۷۰ درصد شهروندان 

آن بی سوادند سال ها وقت خواهد گرفت.

صفی اهلل امین زاده

اسکناس های کهنه افغانی از تجارت تا سوزانده شدن

والیت  مرکز  لشکرگاه  غرب  در  نادعلی  نبرد 
هلمند وارد هشتمین روز خود شده است. طالبان 
از سه جهت جنوب، غرب و شمال مرکز نادعلی 
را هدف تهاجم شدیدی قرار دادند. هدف اصلی 
در  واقع  استراتژیک  منطقه  این  تصرف  آن ها 
شهر  به  گام  یک  تا  بود  قندهار-هرات  شاهراه 

لشکرگاه نزدیک شوند.
توریالی همت، مشاور مطبوعاتی والی هلمند گفته 
هلمند  والیت  مرکز  تصرف  طالبان  برنامه  که 
به  دولتی  نفس  تازه  نیروهای  با رسیدن  بود که 
برآب شده  او، نقش  به گفته  برنامه  این  منطقه، 
و این گروه در موقعیت دفاعی قرار گرفته است. 

ولی طالبان هنوز هم مدعی پیشرفت در نادعلی 
و مناطق همجوار آن هستند.

حاال ادعاهای هر دو طرف به کنار، سوال عمده 
برخوردار  قدرتی  چه  از  طالبان  که  است  این 
هستند که توانسته اند هزاران سرباز را در نادعلی 
به مبارزه بطلبند و دو مقام ارشد امنیتی و دفاعی 
ـ ژنرال عبدالرحمان رحمان معاون ارشد وزارت 
داخله و ژنرال مرادعلی مراد معاون رئیس ستاد 

ارتش ـ را به منطقه بکشانند.
منابع ما می گویند طالبان واحد ویژه ای دارند که 
اعضای  دقیق  تعداد  می شود.  خوانده  واحد سرخ 
آن مشخص نیست، ولی گفته می شود که بیشتر 

این  طالبان  هستند.  خارجی  ستیزه جویان  آن ها 
پیشتر  می خوانند.  خود  کماندوی  واحد  را  واحد 
نبرد  در  واحد  این  که  بودند  گفته  طالبان  منابع 
انجیر در ١۳ کیلومتری غرب لشکرگاه  دره چاه 

شرکت داشته است.
منابعی که با طالبان تماس دارند، می گویند این 
واحد در موارد خاص برای حمالت تهاجمی گروه 
طالبان علیه نیروهای دولتی می جنگد. عمر زواک 
سخنگوی والی هلمند از این واحد به عنوان تنها 
نیروی در جمع طالبان نام می برد که در نبرد رو 

در رو با نیروهای دولتی می جنگد.
پیشرفته   واحد سالح های  این  که  گفته اند  منابع 

خودکاری در اختیار دارد که سایر اعضای طالبان 
افغانستان  ارتش  نیروهای  که  شده  ادعا  حتی  و 

چنین سالحی در اختیار ندارند.
پس از سقوط موقت شهر شمالی قندوز به دست 
گروه  این  پارسال،  زمستان  در  طالبان  گروه 
در  و تشکیل جبهه منظم  حمالت دسته جمعی 
قرار  را در دستور کار خود  نیروهای دولتی  برابر 
نوع  این  از  دیگری  تجربه  نادعلی  در  حاال  داد. 
نبرد را به نمایش می گذارند، به نظر آگاهان امور 
بتوانند  که  می رسد  نظر  به  بعید  هرچند  نظامی، 

تجربه قندوز را تکرار کنند.

پشت صحنه نبرد نادعلی ایوب آروین
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در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 
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