
حسن روحانی: حقوق های نامتعارف 
در یک قوه و دو قوه نیست، سراسری است
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مرتضی عابدینی مشاور مالی 
و ارزی شما با 20 سال 

سابقه امور ارز

خرید دالر به باالترین قیمت

PH:02 9417 7344
Mobile:0413 820649

بستنی شیراز

تهیه انواع 
کیک و شیرینی 

برای جشنها 
و  مراسم شما

195 Merrylands Rd
Merrylands

Ph: 0481 141 990

Shiraz Ice cream

انواع شیرینی تر و خشک
انواع آبمیوه 

فالوده شیرازی
معجون و آب هویج و بستنی

صبحانه
حلیم کرمانشاهی
آش سبزی شیراز

نیمرو و املت
نان و پنیرگردو و سبزی

کره با مربا و عسل
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که  گفت  ایران  جمهور  رئیس  روحانی  حسن 
قوه  یک  مشکل  نامتعارف  های  حقوق  موضوع 

و یا دو قوه نیست بلکه سراسری است.
آقای روحانی روز ۸ شهریور در جمع تعدادی از 
دست اندرکاران اجرایی ایران گفت: تا زمانی که 
در کشور قوانین، مقررات، پرداخت ها و درآمدها 
خصولتی  بخش های  همچنین  و  نیست  شفاف 
خواهد  وجود  نیز  مشکل  و  فساد  دارد،  وجود 

بنیان  از  را  سیستم  که  است  ضروری  و  داشت 
رئیس  سوی  از  خصولتی  عبارت  کنیم.  اصالح 
جمهور ایران، ظاهرا تلفیقی از کلمات خصوصی 
و دولتی است و به نهادهایی اشاره دارد که خود 
امکانات  و  بودجه  از  ولی  دانند  را غیردولتی می 

حکومتی استفاده می کنند.
و  بگیر  از  قبل  اینکه  بر  تاکید  با  روحانی  حسن 
و  انحصار  برد،  بین  از  را  فساد  مبانی  باید  ببند، 

باید  افزود:  و  دانست  فسادآفرین  را  رقابت  عدم 
کاری کرد که یک فرد احساس نکند که سازمانی 
منحصراً در اختیارش است و نباید امضاء طالیی 

درست کنیم که این فساد و مشکل آفرین است.
اژه ای،  محسنی  غالمحسین  گذشته،  روز 
به  دولت  از  انتقاد  با  قضایی،  دستگاه  سخنگوی 

خاطر عدم معرفی دریافت کنندگان حقوق های 
باال به این دستگاه گفته بود: فردا اگر قوه قضاییه 
وارد شد، عده ای را احضار کرد و برخی را مجازات 
با  می خواستیم  نگویند  نشود.  شروع  گله ای  کرد 

دولت برخورد کنیم و چوب الی چرخ بگذاریم.
باالی  حقوق های  پرونده  گذشته،  های  ماه  در 

باعث  ایــران  در  دولتی  دستگاه های  مدیران 
بانک  و  بیمه  مدیران  از  تعدادی  کناره گیری 
شده و مسئوالن می گویند این موضوع در حال 

رسیدگی است.
چند هفته پیش از اظهارات اخیر حسن روحانی در 
مورد سراسری بودن مساله حقوق های نامتعارف، 
وی در اظهارات مشابهی گفته بود در سال های 
کشور  دستگاه های  تمام  در  تخلف هایی  گذشته 
انجام شده که اختصاص به قوه مجریه ندارد و 
مربوط به همه دستگاه ها و همه نهادهای عمومی 

است.
بود که در یک مصاحبه  داده  او همچنین وعده 
مفصل به صورت صریح به مردم خواهد گفت که 
تخلف ها در همه جا بوده، اما دستگاه های نظارتی 

به درستی به وظایفشان عمل نکرده اند.
الریجانی،  صادق  اظهارات،  آن  از  بعد  روز  یک 
رئیس دستگاه قضایی ایران، با نفی وجود حقوق 
در  بود:  گفته  دستگاه  این  در  نامتعارف  های 
خصوص موضوع حقوق های نامتعارف باید دقیق 
تر صحبت کرد و نباید بگوییم که همه قوا در این 

مساله مشترکند.
آقای الریجانی افزوده بود: نباید کاری کنیم که 
تخلف برخی مدیران در این زمینه به پای همه 

مدیران پاک دست و زحمت کش نوشته شود.

پارس  گاز  و  نفت  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
حوضچه  کرد:  اعالم  مهرماه   ۹ سه شنبه  امروز 
پساب صنعتی دو فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی دچار 
با  ارتباطی  سوزی  آتش  این  است،  شده  حریق 

پاالیشگاه دو فاز ندارد.
به گزارش خبرگزاری  تسنیم، امیر محمد منطقی، 
پارس  گاز  و  نفت  شرکت  عمومی  روابط  مدیر 
پاالیشگاهی  هیچ  فعالیت های  تاکنون  که  گفت 
در منطقه پارس جنوبی از مدار خارج نشده است. 
تاکید  پارس  گاز  و  نفت  عمومی  روابط  مدیر 
برای  خطری  مذکور  فازهای  سوزی  آتش  کرد: 
پاالیشگاههای  و  فازها  استراتژیک  تاسیسات 

مذکور ایجاد نمی کند. براساس این گزارش ستاد 
مهدی  ریاست  به  پادرس  ویژه  منطقه  بحران 
یوسفی، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پارس 

تشکیل جلسه داد.
گزارشهای اولیه حاکی است که این حادثه آسیب 

جانی و صدماتی نداشته است.
در خصوص  مختلفی  خبرهای  اخیر  ماه های  در 
آتش سوزی در کارخانه های پتروشیمی در ایران 
رئیس  اخیرا غالمرضا جاللی  منتشر شده است. 
سازمان پدافند غیرعامل در ایران گفته است »در 
بازرسی ها از چند مجتمع  پتروشیمی ویروس هایی 
و  کشف  داشت،  وجود  غیرفعال  صورت  به  که 

اقدام های دفاعی الزم در این زمینه انجام شد«. 
آقای جاللی امروز ششم شهریور )۲۷ اوت(گفته: 
»بررسی های ما نشان می دهد برخی محصوالت 
صنعتی خریداری شده خارجی حتی زمان نصب 
صورت  به  صنعتی  آلودگی  و  بودند  آلوده  هم 
نهادینه شده در زیرساخت آن وجود داشته است«.

ماهشهر،  پتروشیمی  انبار  اخیر  هفته های  در 
استان  در  گناوه  در  ایران  گاز  انتقال  خطوط 
و  خوزستان  در  سینا  بوعلی  پتروشیمی  بوشهر، 
پتروشیمی بیستون در کرمانشاه از جمله مراکزی 

بودند که دچار آتش سوزی شده بودند.

آتش سوزی در فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

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

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, Hunters Hill 
Mob: 0434385070 | Email: mitrabooking@gmail.com 
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Mitra Permanent Beauty Clinic
 کلینیک زیبایی میترا

 ۶۵۰۰ حدود  که  گوید  می  ایتالیا  ساحلی  گارد 
مهاجر در آب های نزدیک لیبی نجات داده شده 
اند که یکی از بزرگترین موارد کمک رسانی به 

ایتالیا  ساحلی  گارد  است.  مدیترانه  در  مهاجران 
به  نجات  و  امداد  ماموریت   ۴۰ حدود  که  گفت 
شهر  کیلومتری   ۲۰ حدود  در  همزمان  صورت 
صبراته لیبی انجام شد. گزارش می شود که این 

مهاجران عمدتا اهل اریتره و سومالی هستند.
در تصاویر ویدئویی از صحنه نجات، مهاجران با 
دیدن قایق های نجات هورا می کشند و بعضی 
حتی به آب می پرند و خود را شناکنان به قایق 

های نجات می رسانند.
آسوشیتدپرس گزارش داد که مهاجران در کشتی 
از حد مزدحم و شکننده حرکت می  های بیش 
به  رسیدن  برای  کافی  سوخت  فقط  و  کردند 

کشتی های نجات داشتند.
فرانتکس )سازمان مرزی  ایتالیایی،  کشتی های 
اتحادیه اروپا( و سازمان های غیردولتی پرواکتیوا 
اوپن آرمز و پزشکان بدون مرز در این عملیات 

شرکت داشتند.
در  مهاجر   ۱۱۰۰ از  بیش  گذشته  یکشنبه  روز 
همین ناحیه نجات داده شده بودند. بی ثباتی در 
لیبی این کشور را به یکی از کانون های قاچاق 

انسان بدل کرده است.
سال گذشته بیش از یک میلیون مهاجر که خیلی 
از آنها از جنگ داخلی سوریه فرار می کردند وارد 
اروپا شدند که به یک بحران بزرگ مهاجرت در 
اروپا دامن زد. کشورهای اروپایی با سرازیر شدن 
تقال  به  آنها  وضع  به  رسیدگی  برای  مهاجران 
افتادند و در مورد چگونگی مقابله با این بحران 

دچار اختالف نظرهای شدید شدند.
مورد  در  ترکیه  با  مارس  ماه  در  اروپا  اتحادیه 
متوقف کردن مهاجرانی که از این کشور به یونان 
کشورهای  همزمان  و  رسید  توافق  به  روند  می 
بالکان مرزهای خود را به روی مهاجران بستند؛ 
طریق  از  آنها  شمار  کاهش  باعث  که  اقداماتی 

مسیر شرق مدیترانه شد.
اریتره  آفریقایی مثل  از کشورهای  اما مهاجرانی 
نیجریه  مثل  آفریقا  و همچنین غرب  و سومالی 

و گامبیا می آیند، همچنان برای عبور از طریق 
لیبی و رسیدن به ایتالیا تالش می کنند.

سال  در  مهاجرت  المللی  بین  سازمان  گفته  به 
جاری تاکنون ۱۰۶ هزار نفر به ایتالیا رسیده اند 

باخته  این مسیر جان  در  نفر  درحالی که ۲۷۲۶ 
اند.

به گفته این سازمان هم اکنون ۲۷۵ هزار مهاجر 
دیگر در لیبی منتظر سفر هستند.

هزار   ۲۸۴ مجموع  در  تاکنون  جاری  سال  در 
یا  آسیا  آفریقا،  از  مختلف  های  شیوه  به  مهاجر 

خاورمیانه وارد اروپا شده اند.

نجات چند هزار مهاجر در آب های مدیترانه

گردو هر کیلو   

برنج ایندیا گیت10/49
5 کیلویی
18/99 

36 Station Str. Auburn
PH: 02-9643 9584

کیک تیپ تاپ سالمی

0/39سنت

برنج دودی ایرانی
11  کیلویی،   5 کیلویی

قیمتهای ویژه
 این هفته

گز بست تست
11/49

پنیر بلغاری گوسفندی
بسته 900 گرمی 

10/49

شرکت  اروپا  کمیسیون  نهایی  تصمیم  براساس 
نشده  پرداخت  مالیات  یورو  میلیارد   ۱۳ باید  اپل 

را به جمهوری ایرلند بپردازد.
مورد  در  تحقیق  سال  سه  از  پس  اروپا  اتحادیه 
است  رسیده  نتیجه  این  به  اپل  مالیاتی  عملکرد 
در  مالیاتی  مزایای  از  شرکت  این  استفاده  که 

جمهوری ایرلند غیرقانونی بوده است.
کمیسیون اروپا می گوید که شرکت اپل براساس 

توافق با ایرلند از مزایای کاهش مالیات در اروپا 
برخوردار بوده و بسیار کمتر از سایر شرکت های 
کمسیون  این  گفته  به  است.  پرداخته  مالیات 
مالیات بر سود این شرکت تنها یک درصد بوده 

است.
شرکت اپل و جمهوری ایرلند هردو این حکم را 
تجدید  درخواست  که  کرده اند  اعالم  و  کرده  رد 

نظر خواهند کرد.

به گفته مارگارت وستا کمیسر ارشد اتحادیه اروپا 
عضو  کشورهای  سوی  از  مالیاتی  مزایای  دادن 

اتحادیه به شرکت ها غیرقانونی است.
برای هیچ  نباید  است: کشورهای عضو  گفته  او 
شرکت خاصی مزایای مالیاتی قائل شوند. نتیجه 
تحقیقات کمسیون نشان می دهد که ایرلند برای 
که  داده  مزایایی  اپل  شرکت  به  مالیات  کاهش 
شرکت  این  می شود  باعث  و  است  غیرقانونی 

مالیات بسیار کمتری از دیگر شرکت ها بپردازد.
بیانیه ای  حکم  این  به  واکنش  در  اپل  شرکت 
صادر کرده و می گوید: حکم کمیسیون اروپا در 
در  بلکه  نبوده  اپل  پرداختی  مالیات  میزان  مورد 
این مورد است که کدام کشور باید این مالیات را 
دریافت کند. این حکم برسرمایه گذاری و تولید 
آورد.  می  وارد  شدیدی  لطمه  اروپا  در  مشاغل 
ای  هرنقطه  در  و  می کند  رعایت  را  قانون  اپل 

تماما می  را  تعیین شده  مالیات  دارد  فعالیت  که 
کرد  خواهیم  نظر  تجدید  درخواست  ما  پردازد. 
خواهد  تغییر  تصمیم  این  که  هستیم  مطمئن  و 

یافت.
داده  نشان  مشابهی  واکنش  هم  ایرلند  دولت 

است.
گفته  ایرلند  دارایی جمهوری  وزیر  نونان  مایکل 
تصمیم  در  نظر  تجدید  درخواست  که  است 

کمیسیون اروپا: اپل باید ۱۳ میلیارد یورو به ایرلند مالیات بپردازد

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با مدیریت مرتضی عابدینی بهمراه 

کادر ورزیده پذیرای شما میباشد
هفت روز هفته ناهار و شام

کباب 80 سانتیمتری  
ویژه خانواده

مناسب برای 5 تا 6 نفر
فقط 8۵ دالر
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342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

یکشنبه 4 سپتامبر 
روز پدر را 

در رستوران ارکیده 
همراه با رقص شرقی  

دی جی و موزیک 
با بوفه آزاد

برای هر نفر ۳0 
دالر و کودکان زیر 
۱0 سال ۱۵ دالر با 
خاطره ای خوش 

بگذرانید. 

All you can eat
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 هفته نامة
 پیک

پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

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

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

Ph:    03 9530 9750
Mob: 0401 280 808

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

Dandenong خدمات حسابداری و مالياتی در شهر ملبورن
با مديريت احمد رضايی

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

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

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

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

 Wallace Ave 
 Point Cook. Vic 3030

ملبورن

مالقات با وقت قبلی

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

در ایران افغانستان و سراسر جهان قرار بگیرند
هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیک پارسیان را نیز در این سایت

www.persianherald.com.au در قسمت Persian Herald Weekly  بیابید.

 www.persianherald.com.au
Read The Persian Herald online

هیئت رئیسه آخرین سال از دوره چهارم شورای 
اصولگرایان  ریاست  و  شده  انتخاب  تهران  شهر 

همانند سال سوم در آن تداوم پیدا کرده است.
اوت(  در جریان رای گیری روز ۹ شهریور )۳۰ 
رای   ۱۶ با  اصولگرا،  سیاستمدار  چمران،  مهدی 
برای سومین بار در این دوره رئیس شورای شهر 
مسجدجامعی،  احمد  چمران،  آقای  رقیب  شد. 

سیاستمدار اصالح طلب بود که ۱۴ رای آورد.
رای  با ۱۷  تهران هم  رئیس شورای شهر  نائب 
شورا(  اصولگرایان  فهرست  )از  طالیی  مرتضی 
شد که با احمد حکیمی پور )اصالح طلب( رقابت 

و  پیرهادی  محسن  آورد.  رای   ۱۳ که  کرد  می 
اصولگرای  دیگر  عضو  دو  قناعتی  ابوالفضل 
شورای شهر هم به عنوان منشی انتخاب شدند و 
رضا تقی پور هم سخنگوی شورا باقی ماند. آقای 
تقی پور هم از چهره های سیاسی اصولگرا است. 
شهردار  انتخاب  بر  عالوه  تهران  شهر  شورای 
پایتخت که منصب پرنفوذی محسوب می شود، 
و  بررسی  مسئول  و  شهرداری  اقدامات  ناظر 

تصویب بودجه ساالنه آن است.
تاکنون محمدباقر  از سال ۱۳۸۴  تهران  شهردار 

قالیباف است.

انتشار  با  شهر  شورای  رئیسه  هیئت  انتخاب 
گزارش هایی درباره تخلف های شهرداری تهران 
در واگذاری بی حساب و کتاب امالک به برخی از 

اعضای]شورای[ شهر همزمان شده است.
شوراهای  کمیسیون  عضو  نیکو،  میرزایی  قاسم 
تعدادی  که  است  گفته  اسالمی  شورای  مجلس 
از  تفحص  و  تحقیق  نمایندگان مجلس طرح  از 
شهرداری تهران را در دستور کار خود قرار داده اند. 
با خبرگزاری  نیکو در گفت و گو  میرزایی  آقای 
اخیر  تخلف های  خبر  انتشار  به  اشاره  با  و  ایلنا 
افراد  ردصالحیت  احتمال  از  تهران  شهرداری 

آینده  سال  انتخابات  جریان  در  آن  در  دخیل 
شوراهای شهر خبر داده است.

انتخابات  بر  نظارت  ایران، هیئت  قوانین  مطابق 
شوراهای شهر رو روستا بر خالف سایر انتخابات 
در ایران زیر نظر شورای نگهبان نیست و هیئتی 
داوطلبان  اسالمی صالحیت  شورای  مجلس  در 

نامزدی در انتخابات را بررسی می کند.
روستا  و  شوراهای شهر  انتخابات  دوره  پنجمین 
۲۹ اردیبهشت سال آینده خورشیدی همزمان با 
انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار می شود.

تداوم ریاست اصولگرایان بر شورای شهر تهران، مهدی چمران رئیس باقی ماند

شرکت حمل و نقل بین المللی اریون

ارائه خدمات حمل و نقل 
بين المللی دريائی، هوائی 

و بين ايالتی در استراليا
حمل کليه کاالها ی کانتينری 

به تمامی بنادر استراليا 
و يا بلعكس با رعايت 

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

 
Mohammad M.Sinaei  | CEO

Bldg 2, L 2, 85 Turner Street, Port Melbourne, VIC 3207,Australia
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ایران،  دادگستری  وزیر  پورمحمدی،  مصطفی 
اعضای  از  زیادی  شمار  اعدام   از  دوباره  دفاع  با 
گروه های  و  خلق  مجاهدین  سازمان  زندانی 
چپگرا در سال ۱۳۶۷ گفت: ما افتخار می کنیم 
که دستور خدا را در رابطه با منافقین اجرا کردیم.

پورمحمدی  آقای  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
امروز یکشنبه ۷ شهریور در سخنانی در شورای 
بر  فرمودند  خداوند  گفت  لرستان  استان  اداری 
کفار رحم نکنید چون آنها به شما رحم نمی کنند 
بتوانند  نباید رحم کرد چرا که اگر  و به منافقان 

شما را به خاک و خون می کشند که کشیدند.
سازمان  اعضای  از  اسالمی  جمهوری  مقام های 

مجاهدین خلق با عنوان منافقین یاد می کنند.
حسینعلی  آیت اهلل  از  صوتی  فایل  یک  انتشار 
انتقاد  منتظری که در آن از اعدام های سال ۶۷ 
می کند، واکنش های زیادی به دنبال داشته است. 
از مقام های فعلی و سابق جمهوری  نفر  چندین 
این  از  پیش  که  موضوع  این  دربــاره  اسالمی 
تمایل چندانی به بحث درباره آن دیده نمی شد، 

فایل  از  خبرگان  انتقاد  کرده اند.  نظر  اظهار 
درست  خمینی  آیت اهلل  تصمیم  اعدام ها:  صوتی 

و دوراندیشانه بود
در فایل صوتی منتشر شده از آقای منتظری، قائم 
هیئت  اعضای  در حضور  ایران  رهبر  وقت  مقام 
سه نفره اعدام ها به شدت از اعدام زندانیان که با 
حکم آیت اهلل خمینی انجام شد، انتقاد می کند و 

آن را خالف شرع می خواند.
آقای پورمحمدی، نماینده وقت وزارت اطالعات 
نفره  از اعضای هیئت سه  اوین، یکی  زندان  در 
بود. حسینعلی نیری )حاکم شرع وقت(، مرتضی 
بودند.  دیگر  عضو  دو  وقت(  )دادستان  اشراقی 
ابراهیم رئیسی، معاون وقت دادستان تهران هم 
در جلسه ای که نوار صوتی آن منتشر شده حضور 
دارد. مصطفی پورمحمدی حدود سه سال پیش 
اتهام مسئولیت در اعدام جمعی زندانیان سیاسی را 
رد کرده و گفته بود: اینکه من در دهه ۶۰ لیستی 
و  برده ام  منتظری  آیت اهلل  نزد  را  اعدامی ها  از 
ایشان مخالفت کرده اند قطعا دروغ است، من در 

وزارت اطالعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در 
با  دو سال اول چون می خواستم در جبهه باشم 
اصرار آقای ری شهری وارد وزارت اطالعات شدم 
و مسئول ضد جاسوسی شدم بنده در آن حوزه که 
تازه نیمه امنیتی است تنها دو سال حضور داشتم. 

بنابراین درگیر اعدام ها نبودم.
سازمان  اعضای  پیش  روز  دو  پورمحمدی  آقای 
مجاهدین خلق را خون ریز و خون آشام خوانده 
آنها  کاذب  تطهیر  دنبال  به  عده ای  بود  گفته  و 

هستند.
علی  واکنش  پورمحمدی  آقای  نظر  اظهار  این 
دنبال  به  را  ایران  رئیس مجلس  نایب  مطهری، 
داشت که در نامه ای از وزیر دادگستری خواست 
به جای مغالطه درباره نحوه اجرای حکم ایت اهلل 
خمینی، درباره قصورهایی که ممکن است در آن 

زمان صورت گرفته باشد، توضیح دهد.
نامه آقای مطهری در مجلس با واکنش منتقدان 
روبرو شد و تعدادی از نمایندگان مجلس خواهان 

برکناری او از نایب رئیسی مجلس شدند.

پورمحمدی درباره اعدام های ۶۷: افتخار می کنیم حکم خدا را اجرا کردیم

سازمان  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر  احمد شهید، 
ملل متحد در امور ایران، روز دوشنبه اعدام ۱۲ 
از  مخدر،  مواد  با  مرتبط  جرایم  اتهامات  به  نفر 
دقیقه   ۲۰ او  محاکمه  که  مددپور  علیرضا  جمله 

طول کشید، را محکوم کرده است.
 ۱۲ دست کم  که  بود  شده  گزارش  شنبه  روز 
زندانی جرایم مواد مخدر در ندامتگاه کرج اعدام 
آقای  درخواست  علیرغم  ها  اعدام  آن  شده اند. 

شهید انجام شد.
افراد  این  اعدام  که  گفت  دوشنبه  شهید  آقای 
ناقض قوانین بین المللی است و افزود مقام های 

ایرانی خود اذعان می کنند که اینگونه اعدام ها 
موثر  مخدر  مواد  با  مرتبط  جرایم  از  کاستن  در 

نبوده است.
دفتر آقای شهید در بیانیه ای به پرونده علیرضا 
این اعدام شدگان بود اشاره  از  مددپور که یکی 
کرد و نوشت که او پس از آن دستگیر و محاکمه 
شد که کمتر از یک کیلوگرم متامفتامین )مرسوم 
به شیشه( در یورش ماموران به خانه ای که او در 

آن نظافتچی بود پیدا شد.
او سال ۱۳۹۰ دستگیر شده بود.

وکیل  با  مددپور هرگز  آقای  بیانیه  این  براساس 

تسخیری که دولت تعیین کرده بود مالقات نکرد 
درخواست  دقیقه طول کشید.  او ۲۰  محاکمه  و 
آقای مددپور برای عفو و محاکمه مجدد رد شد.

مددپور  علیرضا  خانواده  که  گویند  می  فعاالن 
مراجعه  قضایی  مراجع  به  دادخواهی  برای  بارها 
کرده اند اما به علت فقر و نداشتن نفوذ در دستگاه 

قضایی نادیده گرفته شدند.
حقوق  اسناد  مرکز  آمارهای  ذکر  با  شهید  آقای 
در  نفر   ۹۶۶ گذشته  سال  که  گفت  ایران  بشر 
در  آنها  از  نیمی  از  بیش  که  شدند  اعدام  ایران 
ارتباط با جرایم مواد مخدر بود. روز شنبه همزمان 

جرم  وقوع  از  پیشگیری  معاون  اعدام ها،  این  با 
اعدام  مجازات  که  بود  گفته  ایران  قوه قضاییه 
تاثیری  تاکنون  مخدر  مواد  قاچاقچیان  برای 
ارتکاب  گفت  الفت  محمدباقر  است.  نداشته 
او  نظر  به  و  است  افزایش  حال  در  جرایم  این 
با کار سخت  مجازات های طوالنی مدت همراه 

در کاهش این جرایم تاثیر بیشتری دارد.
اعدام  )تعداد  اعدام  میزان سرانه  باالترین  ایران، 
به  ایران  دارد.  جهان  در  را  جمعیت(  نسبت  به 
سازمان های  انتقاد  با  مداوم  طور  به  دلیل  این 

بین المللی مدافع حقوق بشر مواجه بوده است.

احمد شهید اعدام علیرضا مددپور و ۱۱ نفر دیگر را محکوم کرد

در  ایران  کشور  وزیر  مشاور  فرهمندپور،  فهیمه 
برای  بودجه  اختصاص  ضرورت  از  زنان  امور 

حمایت از زنان تن فروش سخن گفته است.
ایلنا  ایران،  کار  خبرگزاری  به  فرهمندپور  خانم 
و  )روسپی(  فروش  تن  زنان  از  مورد حمایت  در 
معتاد و احتمال بازگشت آنها به این کار گفت که 
پوشش  برای  تضمینی  بازپروری  برنامه های  در 
صددرصدی وجود ندارد و ضریبی برای بازگشت 

برنامه های  با  تنها  به چرخه آسیب وجود دارد و 
احتمال  از  می توان  اجتماعی  حمایت  و  حمایتی 

بازگشت این افراد به این چرخه کاست.
تحت  افراد  اینکه  بر  تاکید  با  فرهمندپور  خانم 
به  را  خود  بهبودی  دوره،  گذراندن  با  بازپروری 
دست می آورند گفت: در صورت رها شدن و بی 
توجهی ممکن است که این افراد مجدد به سمت 
برای  الزم  اعتبارات  و  بودجه  باید  بروند.  آسیب 

اینصورت  در غیر  نظر گرفته شود،  در  زنان  این 
بازپروری اولیه به تنهایی نتیجه موفقیت آمیزی 

نخواهد داشت.
به گفته مشاور وزیر کشور این اقدام با پیگیری 
باید  و  است  پذیر  امکان  مختلف  دستگاه های 

سازمان های مدنی نیز در این زمینه فعال شوند.
آمار دقیقی از تعداد روسپیان در ایران وجود ندارد. 
نیروی انتظامی در سال ۱۳۹۲ اعالم کرد که در 

تهران ۱۰۰ روسپی فعالیت دارند اما پژوهشگران 
این حوزه با رد این آمار معتقدند جمعیت روسپیان 
بسیار بیش از این است اما کسی حاضر به بیان 
جرم  ایران  در  روسپیگری  نیست.  رسمی  آمار 
گرفته  نظر  در  آن  برای  که  مجازاتی  اما  است 
می شود در موارد مختلف با توجه به نظر قاضی 
متفاوت است. به اعتقاد کارشناسان باید برای این 

پدیده در ایران راهکاری اندیشیده شود.

مشاور وزیر کشور: برای حمایت از زنان روسپی در ایران بودجه الزم است

در  منتظری  احمد  از  بازجویی  ها  گزارش  بنابه 
دادگاه ویژه روحانیت قم که هفته پیش در ارتباط 
با انتشار فایل صوتی آیت اهلل حسینعلی منتظری 

شروع شده بود روز دوشنبه ادامه یافته است.
بار روز شنبه ۲۳ مرداد در  اولین  احمد منتظری 
دادگاه ویژه روحانیت قم حضور یافت و به مدت 

سه ساعت مورد بازجویی قرار گرفت.
گفته می شود که بازجویی او روز یکشنبه از سر 
گرفته شد که این بار پنج ساعت طول کشید. او 
بار دیگر روز دوشنبه در دادگاه به سواالت پاسخ 
داد و گفته می شود قرار است این روند صبح سه 

شنبه از سر گرفته شود.
فایل صوتی اظهارات آیت اهلل منتظری روز سه 
شنبه ۱۹ مرداد در وبسایت رسمی او منتشر شد.

احمد منتظری یک روز بعد اعالم کرد که فایل 
میان   ۱۳۶۷ مرداد   ۲۴ جلسه  به  مربوط  صوتی 
به  را  اعدام ها  کمیته  اعضای  و  منتظری  آقای 
رسمی  سایت  از  اطالعات  وزارت  درخواست 

آیت اهلل منتظری حذف کرده است.
آیت اهلل منتظری در آن جلسه به تندی به اعدام 
انتقاد  خلق  مجاهدین  سازمان  اعضای  جمعی 

کرده بود.
این فایل ۴۰ دقیقه ای یکی از مهم ترین اسنادی 
اعدام های  درباره  کنون  تا  که  توصیف می شود 

دهه شصت در ایران منتشر شده است.
از  بود که یکی  احمد منتظری هفته پیش گفته 

شنبه  روز  بازجویی  جلسه  در  شده  مطرح  موارد 
افشای اسرار نظام بوده است؛ با این استدالل که 
زمان ضبط این فایل، آیت اهلل منتظری قائم مقام 
آن  او در جریان  اسراری که  و  بوده  ایران  رهبر 
قرار داشته، از اسرار نظام جمهوری اسالمی بوده 

و افشای آن جرم است.
آقای منتظری گفت به دادگاه این طور پاسخ داده 
در خاطرات  پیش  اسناد حدود ۲۰ سال  این  که 
در  و چیز جدیدی  منتشر شده  منتظری  آیت اهلل 

این فایل صدا افشا نشده است.
سعودی  عربستان  اتحاد  به  کمک  دیگر  اتهام 
رد  او  که  است  فایل  این  انتشار  با  مجاهدین  و 
مسئوالن  به  می گوید  منتظری  آقای  می کند. 
و  عربستان  اتحاد  اصلی  عامل  که  گفته  دادگاه 
سفارت  دیوار  از  باالرفتن  مجاهدین،  سازمان 
عربستان در تهران و مجازات نکردن عامالن آن 

اقدام بوده است.
آن فایل صوتی مربوط به دیدار آیت اهلل منتظری 
نیری  حسینعلی  با   ۱۳۶۷ مرداد   ۲۴ تاریخ  در 
)دادستان  اشراقی  مرتضی  وقت(،  شرع  )حاکم 
دادستان(  وقت  )معاون  رئیسی  ابراهیم  وقت(، 
وزارت  وقت  )نماینده  پورمحمدی  مصطفی  و 
اطالعات در زندان اوین( است که در آن جلسه، 
آقای منتظری به این افراد درباره قضاوت تاریخ 
آن  بودن  شرع  خالف  و  اعدام ها  این  مورد  در 

هشدار داده است.

قائم مقام رهبر  آقای منتظری، که در آن زمان 
 ۱۳۶۷ سال  اعدام های  مورد  در  بود،  ایــران 
جمهوری  در  که  جنایتی  بزرگترین  می گوید: 
به  می کند  محکوم  را  ما  تاریخ  و  شده  اسالمی 
دست شما انجام شده و ]نام[ شما را در آینده جزو 

جنایتکاران در تاریخ می نویسند.

ادامه بازجویی از احمد منتظری 
در ارتباط با فایل صوتی اعدام های ۶۷

فساد  اتهام  تهران  شهر  شــورای  عضو  چند 
از  که  گفته  اند  و  کرده  رد  را  خود  علیه  مالی 
شکایت  زمینه  این  در  اخبار  منتشرکنندگان 

می کنند.
تاییدنشده ای منتشر شده  در روزهای اخیر اخبار 
با  را  امالکی  تهران  شهرداری  اینکه  از  حاکی 
شهر  شورای  اعضای  به  غیرمتعارف  تخفیف 

تهران واگذار کرده است. یاشار سلطانی، سردبیر 
سایت معماری نیوز، می گوید که با شکایت مهدی 
احضار  دادگاه  به  قالیباف  محمدباقر  و  چمران 
شده است. آقای سلطانی گفته است که گزارش 
بر مبنای حکم  این سایت خبری  منتشرشده در 
حکم  این  و  بوده  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
به  چمران  است.مهدی  نداشته  محرمانه  جنبه 
خبرگزاری فارس گفته است که انتشار اخبار در 
این زمینه توطئه آمیز است و او از اعضایی که به 
آنها تهمت زده شده و از شان و جایگاه شورای 

شهر دفاع می کند.
در جلسه  اعضای شورای شهر،  از  راستگو،  الهه 
بی  و  سیاسی کاری  را  منتشره  اخبار  شورا  امروز 
آن  قضایی  پیگیری  خواهان  و  دانست  اخالقی 
دیگر عضو شورای شهر هم  آباد،  شد. معصومه 

به  شده  زده  او  به  که  اتهامی  بابت  است  گفته 
دادگاه شکایت خواهد کرد.

اعضای  از  شاکری،  اقبال  و  دوستی  اسماعیل 
شورای شهر، می گویند فهرست منتشرشده که بر 
مبنای آن اتهام فساد به اعضای شورای شهر و 
شهرداری وارد شده، نامه رسمی سازمان بازرسی 

نبوده است.
سایت معماری نیوز تصویری از یک نامه سازمان 
بازرسی را منتشر کرده که در آن شهرداری تهران 
به ارتشا، اختالس و کالهبرداری و تضییع اموال 
عمومی به مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان متهم شده 

است.
محمدباقر قالیباف، شهرداری تهران، دو روز پیش 
گفت تخفیف به اعضای تعاونی های مسکنی که 
در شهرداری ثبت نام کرده اند مطابق قانون است.

بنا به ادعای سایت معماری نیوز شهرداری تهران 
شورای  اعضای  شهرداری،  مدیران  از  برخی  به 
نیروی  مقام  یک  مجلس،  نماینده  یک  شهر، 
انتظامی و چند مقام و مامور حراست، زمین هایی 
را در مناطق شمالی تهران با ۵۰ درصد تخفیف 
واگذار کرده است. فساد اداری و اقتصادی یکی 
از مشکالت عمده اقتصاد ایران است و به ویژه 
در سال های اخیر پرونده های جنجالی فساد چند 
هزار میلیارد تومانی مطرح شده است و مقام های 
مختلف جمهوری اسالمی فساد را تهدیدی جدی 
برآورد  مطابق  دانسته اند.  ایران  حکومت  برای 
از  تلقی  شاخص  از  بین المللی  شفافیت  سازمان 
اقتصادهای  از  ایران یکی  فساد در سال ۲۰۱۵، 
کشور   ۱۶۷ میان  در  و  اســت  جهان  فاسد 

بررسی شده رتبه ۱۳۰ را دارد.

قالیباف و چمران از سردبیر سایت افشاگر شکایت کرده اند

یک پناهجوی ایرانی که در جزیره پاپوآ گینه نو در 
بازداشت به سر می برد برای کاریکاتورهایی که از 
دوران بازداشتش کشیده جایزه معتبری به دست 
با  و  دارد  نام  علی  که  پناهجو  این  است.  آورده 
عنوان ایتن فیش یا ماهی خورده شده کارهایش 
حقوق  بین المللی  شبکه  از  می کند  امضا  را 

کاریکاتوریست ها جایزه شجاعت گرفته است.
علی در یکی از اردوگاه های بسته زندگی می کند. 
نگهداری  برای  را  اردوگاه ها  این  استرالیا  دولت 
پناهجویانی تاسیس کرده که خود را غیرقانونی از 

راه دریا به استرالیا می رسانند.
متعلق  مانوس  جزیره  در  است  سال  سه  که  او 
به پاپوآ در بازداشت به سر می برد زندگی در این 
بازداشتگاه را با کاریکاتورهایش به تصویر کشیده 

است.
حقوق  بین المللی  شبکه  ــت  پ ــل  جــوئ
این پناهجوی ۲۵ ساله  کاریکاتوریست ها درباره 
از  مجموعه ای  با  شده  موفق  فیش  ایتن  گفت: 
غیرقابل ذکر  سواستفاده های  کاریکاتورهایش 

نگهبانان و مسئوالن اردوگاه را مستند کند.
از  کاریکاتورها کتک خورده  این  انتشار  برای  او 
رفتارهای  مورد  بدتر  حتی  و  شده  محروم  غذا 

تحقیرآمیز نگهبانان قرار گرفته است.
داده  کاریکاتوریست هایی  به  عموما  جایزه  این 

یا  بازداشت  آثارشان  انتشار  پی  در  که  می شود 
ناپدید شده اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز علی دارای مشکالت 
روانی از جمله اختالل وسواس فکری- عملی و 
دچار  و  است  روانی  ضایعه  از  پس  اضطراب 

حمالت عصبی می شود.
از  تعدادی  فیش  ایتن  کارهای  انتشار  پی  در 
کاریکاتور  کشیدن  با  جهان  کاریکاتوریست های 

خواهان آزادی او شده اند.
طبق قوانینی که استرالیا برای مقابله با مهاجرت 
غیرقانونی به اجرا گذاشته کسانی که با قایق خود 
را به سواحل این کشور برسانند تا پایان رسیدگی 
در  واقع  اردوگاه های  به  پناهندگی  درخواست  به 
جزیره مانوس، متعلق به پاپوآ گینه نو یا جزیره 

ناروئو در اقیانوس آرام منتقل می شوند.
حتی در صورت پذیرفته شدن درخواست این افراد 
هم به آنان اجازه سکونت در خاک استرالیا داده 
دیگری  امن  کشورهای  به  آنان  بلکه  نمی شود 

انتقال خواهند یافت.
از خاک  اردوگاه های خارج  پناهجویان به  انتقال 
مورد  اردوگاه ها  این  در  آنان  وضعیت  و  استرالیا 
انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج 

استرالیا بوده است.

جایزه بین المللی کاریکاتور برای پناهجوی ایرانی بازداشتی
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آمریکا جنگ بین نیروهای ترکیه و کردها را در 
خواهان  و  خوانده  قبول  غیرقابل  شمال سوریه  
نماینده  مک گورک،  برت  است.  شده  آن  توقف 
آمریکا در نیروهای ائتالف علیه داعش در توئیتی 
است  گفته  کشور  این  دفاع  وزارت  از  نقل  به 
این  و  نداشته  دخالت  درگیری ها  این  در  آمریکا 
انجام  آمریکا  نیروهای  هماهنگی  با  درگیری ها 

نشده و ما از آنها حمایت نمی کنیم.
آقای مک گورک همچنین گفته است: ما از همه 

نیروهای مسلح که در آن جا هستند، درخواست 
از  جلوگیری  برای  را  الزم  اقدامات  تا  کردیم 
درگیری انجام دهند و در باره این موضوع مذاکره 
کنند. نماینده آمریکا در نیروهای ائتالف افزوده 
درگیری در مناطقی که نیروهای گروه موسوم به 
ندارند  جا حضور  آن  در  )داعش(  اسالمی  دولت 

باعث نگرانی عمیق است.
نیروهای ترکیه در چند روز گذشته با عبور از مرز 
سوریه گفته اند که حمالتی را به تروریست های 

کرد داشته اند. یگان های مدافع خلق )ی پ گ( 
که هدف حمالت ترکیه قرار گرفته اند، می گویند 
خاک  اشغال  حمالت  این  از  ترکیه  هدف  که 
سوریه است. اما ترکیه می گوید که هدف از این 
از  و کردها  داعش  نیروهای  دور کردن  حمالت 
همراه  به  ترکیه  نیروهای  است.  مرزی  مناطق 
هفته  از  سوریه  آزاد  ارتش  به  وابسته  نیروهای 
گذشته توانستند نیروهای داعش را از شهر مرزی 
تاکنون  زمان  آن  از  برانند.  عقب  به  جرابلس 

دهکده های مرزی که در تصرف کردهای مورد 
حمایت ائتالف به رهبری آمریکا قرار دارد، هدف 

حمالت هوایی ترکیه قرار گرفته اند.
نیروهای  از سوی  استراتژیک منبج  کنترل شهر 
دموکراتیک سوریه در حدود دو هفته پیش باعث 
قوای  تحکیم  به  نسبت  ترکیه  نگرانی  افزایش 
کردها شده است. روز گذشته ده ها نفر در جریان 
حمالت هوایی ترکیه به دهکده های تحت کنترل 

کردها در نزدیکی شهر جرابلس کشته شدند.

آمریکا درباره نبرد ترکیه و کردها در شمال سوریه هشدار داد

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

صورتی  در  گوید  می  آلمان  صدراعظم  معاون 
که خروج بریتانیا به درستی مدیریت نشود آینده 

اتحادیه اروپا زیر سوال خواهد رفت.
عضو  کشورهای  اگر  که  گفت  گابریل  زیگمار 
این  کنند  دنبال  را  بریتانیا  سرمشق  اتحادیه 
مجموعه از میان خواهد رفت. به عالوه او گفت 
که بریتانیا نمی تواند بدون قبول هیچ مسئولیتی 

جنبه های جذاب اتحادیه اروپا را حفظ کند.
وزرای  بریتانیا،  وزیر  نخست  می،  ترزا  همزمان 
چهارشنبه  روز  در  ای  جلسه  برای  را  کابینه 
خروج  به  مربوط  های  ایده  درباره  تا  فراخوانده 

بریتانیا بحث کنند.
دفتر نخست وزیری )دانینگ استریت( گفت که 
وزیر  نخست  کار  دستور  صدر  در  بریتانیا  خروج 
قرار دارد. اما گزارشی که روز یکشنبه در ساندی 
تایمز منتشر شد حاکیست کابینه او در مورد خروج 

از بازار یکپارچه اروپا دچار دو دستگی است.
به  بریتانیا در روز ۲۳ ژوئن در یک همه پرسی 

خروج از اتحادیه اروپا رای داد.
وزیر  آلمان  ائتالفی  دولت  در  که  گابریل  آقای 
که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  است  اقتصاد 
در نتیجه آن همه پرسی جهان اروپا را یک قاره 

بی ثبات می بیند.

مشکالت عمیق
اما  است  بدی  اتفاق  بریتانیا  خروج  گفت:   او 
برخالف نگرانی بعضی ها از نظر اقتصادی خیلی 
روانی  مشکل  یک  بیشتر  بود  نخواهد  دردناک 

است و از نظر سیاسی یک مشکل عظیم است.
اگر خروج بریتانیا را غلط مدیریت کنیم، گرفتار 
مشکالت عمیق خواهیم شد، بنابرین الزم است 
اتحادیه  جنبه های جذاب  بریتانیا  بگذاریم  نباید 
اروپا را نگه دارد درحالی که هیچ مسئولیتی قبول 
نمی کند. خانم مرکل در جریان یک هفته اخیر 
با شماری از رهبران اروپایی دیدار کرده تا زمینه 
آینده  موضوع  با  سپتامبر،  ماه  اجالس  برای  را 

اتحادیه اروپا پس از خروج بریتانیا، آماده کند.
او گفته که باقی کشورهای عضو باید به دقت به 
سیاستگذاری  در  شتابزگی  از  و  کنند  گوش  هم 

بپرهیزند. در همین حال خانم می قرار است روز 
چهارشنبه روند تعیین جزییات خروج را در جلسه 
در  وزیری  نخست  استراحتگاه  چکرز،  در  کابینه 

باکینگهام شر، شروع کند.
کریس میسون خبرنگار سیاسی بی بی سی می 
خروج  معنی  سوال  برابر  در  می  خانم  که  گوید 
در  متفاوتی  های  پاسخ  چیست؟  عمال  بریتانیا 

کابینه و در پارلمان خواهد گرفت.

گفت وگوهای تجاری
که  گفت  همچنین  یکشنبه  روز  گابریل  آقای 

گفت وگوهای تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا 
عمال شکست خورده است.

فرا  گذاری  سرمایه  شراکت  و  تجارت  مذاکرات 
کاهش  یا  برداشتن  هدف  با   )TTIP( اطلس 
طیفی از موانع در مسیر تجارت و سرمایه گذاری 

میان اتحادیه اروپا و آمریکا دنبال می شود.
کشورهای  از  بسیاری  در  طرح  این  حال  این  با 
درگیر بحث انگیزه بوده است از جمله در آلمان و 
بریتانیا. منتقدان می گویند که در این مذاکرات 
دستور کار کسب و کارهای بزرگ دنبال می شود 
و برای اشتغال، مصرف کننده و محیط زیست بد 

خواهد بود.
آقای گابریل گفت که طی ۱۴ دور گفت وگو دو 
طرف حتی بر سر یک فصل مشترک از میان ۲۷ 

فصل مورد بحث به توافق نرسیده اند.
عمال  آمریکا  با  مذاکرات  من  نظر  به  گفت:   او 
شکست خورده، هرچند کسی به آن اذعان نمی 
اتحادیه  توافق  یک  از  آمریکا  که  گفت  او  کند. 

اروپا با کانادا خشمگین است.
دمکرات  سوسیال  حزب  رهبر  که  گابریل  آقای 
رفتار  از  آلمان است همچنین مجبور شده است 
خود پس از نشان دادن انگشت وسط به گروهی 
از معترضان دست راستی در ماه جاری دفاع کند.

او گفت که تنها اشتباهش این بود که از هر دو 
دست استفاده نکرد، و از منتقدان پرسید اگر آنها 
آماده  که  نازی  بد دهن  پرخاشگر  جوان   ۱۲ با 

خشونت بودند روبرو می شدند چه می کردند.

معاون مرکل: خروج بریتانیا می تواند پایان کار اتحادیه اروپا باشد

سفارت جمهوری خلق چین در قرقیزستان هدف 
حمله انتحاری قرار گرفته است.

پلیس  اوت(،   ۳٠( شهریور   ٩ شنبه،  سه  صبح 
که  کرد  اعالم  قرقیزستان،  پایتخت  بیشکک، 
راننده یک خودرو حامل مواد منفجره این خودرو 
را در محوطه ساختمان سفارت چین منفجر کرد.

براساس این گزارش، راننده خودرو کشته و سه 
نفر دیگر زخمی شده اند. 

مقامات قرقیز گفته اند که زخمی های این حادثه 
از محافظان بومی سفارتخانه بوده اند. خبرگزاری 

رسمی قیرقیزستان این انفجار را نتیجه عملیات 
تروریستی توصیف کرده است. 

پس از وقوع انفجار تعدادی آمبوالنس به سوی 
ساختمان سفارت چین، واقع در جنوب پایتخت، 
اعزام شدند و نفرات پلیس محل وقوع انفجار را 
از رفت و آمد خودروها در  درمحاصره گرفتند و 

این محل جلوگیری کردند. 
همچنین، کارکنان سفارت چین و سفارت آمریکا، 
که در نزدیکی سفارت چین واقع شده، از محل 

تخلیه شدند.

رسمی  غیر  منابع  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
گزارش کرده که راننده خودرو توانست با کوبیدن 
خودرو به در ورودی سفارتخانه، وارد محوطه آن 
اقامت سفیر  نزدیکی محل  در  را  خودرو  و  شود 
منفجر کند. هنوز منابع رسمی جزئیات بیشتری 
در مورد این انفجار منتشر نکرده اند و انگیزه این 

عملیات مشخص نیست. 
سه  روز  حمله  مسئولیت  هم  سازمانی  یا  گروه 

شنبه را برعهده نگرفته است. 
تصاویری که در رسانه های اجتماعی منتشر شده، 

ساختمان سفارت را نشان می دهد که یک ستون 
دود از آن برخاسته است.

دهنده  تشکیل  جمهوری های  از  قرقیزستان 
است  مرکزی  آسیای  در  سابق  شوروی  اتحاد 
که در اوت سال ۱٩٩۱ استقالل خود و تشکیل 
جمهوری مستقل قیرقیزستان را اعالم کرد. این 
کشور با ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و چین 

همسایه است.
جمعیت قرقیزستان حدود ٦ میلیون نفر است.

سفارت چین در قرقیزستان هدف حمله انتحاری قرار گرفت

باقی  اینترنت  روی  خــودمــان  از  که  ردی 
را  عالیق مان  و  عادت ها  بسیاری  می گذاریم، 
برمال می کند. اینها اطالعاتی هستند که خیلی ها 
دنبالش هستند. هر روز که می گذرد، فواید تحلیل 
داده های شخصی افراد روشن تر می شود، و آنها 
که از این داده ها سود می برند شبانه روز مشغول 

تحلیل هستند.
)یعنی  بزرگسال  میلیون  حدود چهل  بریتانیا،  در 
یا تقریبا هر روز  ۷۸ درصد بزرگساالن( هر روز 
روی  عکس  یکی  می کنند.  استفاده  اینترنت  از 
می خرد،  هواپیما  بلیت  یکی  می گذارد،  فیسبوک 
یکی دی وی دی سفارش می دهد. هر کدام دارند 
به سهم خود به ۲.۳ میلیارد گیگابایت اطالعاتی 
کمک  می شود،  اضافه  اینترنت  به  روز  هر  که 

می کنند. 
نماند؟  ما  از  ردی  کنیم  سعی  است  آیا الزم  اما 
رصد  را  ما  اینترنتی  رفتار  که  افرادی  همه  آیا 
می کنند، خطرناک  هستند؟ یا ممکن است بعضا 

کمک حال مان باشند؟

چطور رد از خودم باقی می گذارم؟
بدیهی ترین پاسخ چیزهایی است که در رسانه های 
اجتماعی می نویسیم یا هم رسان می کنیم. اما این 

صرفا گوشه ای از ماجراست.
نشانی مان  و  اسم  و  پر می کنیم  فرمی  هر وقت 
انتخاب  نام کاربری و گذروا ژه  یا  را می نویسیم، 
می کنیم، یا اطالعاتی را روی کالود )ابر( ذخیره 
البته همه  می کنیم، ردی از خودمان می گذاریم. 
این ها قرار است امن باشد و شخصی، اما خوب، 

همیشه این طور نمی ماند.
گشت وگذار  از  هم  دیگر  رد  یک  اینها  جز 

اینترنتی مان می ماند. ردی که که تقریبا نامریی 
است.

نشانی آی. پی
وقتی به سایتی سر می زنیم یا ایمیلی می فرستیم، 
نشانی  همان  یا  اینترنت  پروتکل  نشانی  از 
در  نشانی  این  می کنیم.  استفاده  آی.پی  مان 
حقیقت هویت اینترنتی ماست. شماره ای است که 
به وسیله ای که با آن به اینترنت وصل شده ایم 

اختصاص داده شده.

جست وجو
در  هم  می کنیم  جست وجو  اینترنت  در  هرچه 
آن موتور جست وجو هم در شرکتی که ما را به 
این  روی  از  می شود.  ثبت  کرده  وصل  اینترنت 
چه  به  کجا  از  و  موقع  چه  فهمید  می شود  داده 

وب سایتی سر زده بوده ایم.

کوکی ها
روی  کوچکی  فایل های  وب سایت ها  بیشتر 
سر  سایت  آن  به  اینترنت  به  آن  با  که  ابزاری 
زده ایم نصب می کنند. به این ترتیب وقتی دوباره 
به آن سایت سر می زنیم ما را می شناسد. بعضی 
کوکی ها فعالیت اینترنتی مان را رصد می کنند که 

ببینند چه تبلیغی برایمان بفرستند.

کی الگر
کلید  هر  ما  اطالع  بدون  که  است  نرم افزاری 
می کند.  ثبت  می دهیم  فشار  که  را  صفحه کلید 
سر  وب سایتی  چه  فهمید  می شود  آن  کمک  به 
زده ایم یا چه برنامه ای استفاده کرده ایم. کی الگر 

را ممکن است کارفرما روی کامپیوترمان نصب 
کند یا خودمان ناخواسته )پنهان در فایلی دیگر( 

دانلود کنیم.

شهروند چهار کیست؟
هر  می خری،  هرچه  که  بگویم  ›همین قدر 
می شوی،  دوست  هرکه  با  می زنی،  که  تلفنی 
برای  که  عنوانی  هر  می زنی،  سر  سایتی  هر  به 
سیستمی  دست  همه  می کنی،  انتخاب  نامه ات 
اما  است،  بی حدوحساب  دسترسی اش  که  است 

امانت داری اش نه.‹
سابق  مأموران  از  اسنودن،  ادوارد   ،۲٠۱۳ ژوئن 
خودش  که  آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان 
سند  هزاران  می کرد،  معرفی  چهار  شهروند  را 
را   )NSA( امنیت ملی آمریکا  آژانس  محرمانه 

در اختیار رسانه ها گذاشت.
انتشار این مدارک عمق و گستره نظارت فله ای 
سازمان های اطالعاتی آمریکا و بریتانیا را نشان 
فقط  سازمان ها  این  که  داد  نشان  اسنودن  داد. 
را  ما  فعالیت های  همه  می توانند  کلیک  یک  با 

رصد کنند.

اطالعات شخصی شهروندان عادی
روز بیستم آوریل ۲٠۱٦، اسنادی از دستگاه های 
می داد  نشان  که  شد  منتشر  بریتانیا  اطالعاتی 
چطور این دستگاه های دولتی اطالعات تک تک 
افراد را ردیابی و ذخیره می کنند حتی اطالعات 
دستگاه های  خود  اعتراف  به  که  را  شهروندانی 
اطالعاتی »بعید است اهمیت اطالعاتی-امنیتی 

داشته باشند.«
دستگاه های  پیداست  شده  منتشر  اسناد  از 

اطالعاتی حتی اطالعاتی را که در اختیار پزشکان 
است و قرار است محرمانه بماند، طبق روال جمع 
می کنند )مثل گروه خون، داده های بیومتریک و 

حتی رنگ مو و چشم(.
به  )جی.سی.اچ.کیو(  دولتی  ارتباطات  مرکز 
خریدها،  مالی،  وضعیت  سفرها،  اطالعات  تمام 
مکاتبات  حتی  و  تلفن ها  اینترنتی،  فعالیت های 
خصوصی با وکال، نمایندگان مجلس یا اداره های 

دولتی هم دسترسی دارد.

نکات مثبت تحلیل داده های ما
به  می کنند  رصد  می کنیم  آنچه  کسانی  این که 
تمامی بد نیست. ردی که به اختیار یا ناخواسته از 

ما روی اینترنت می ماند فوایدی هم دارد.

آسانی کار
ما  کار  درعین حال  فضول اند.  ذاتا  کوکی ها 
به  را  اینترنت  گویی  می کنند.  آسان  را  کاربران 

قامت عالیق و عادات شخصی مان می دوزند.
پیش گیری از جرم

کار  به  را  نرم افزاری  آزمایشی  اخیرا  لندن  پلیس 
گرفته که رسانه های اجتماعی را رصد و تحلیل 
تبهکار ممکن  باند  بزند کدام  می کند که حدس 

است برنامه ای داشته باشد.

کمک به سالمتی
توییتر  روی  آنچه  تحلیل  از  آمریکا  در  محققان 
روانی  از سالمت  بهتر  درک  برای  می شود  نشر 
بهره  قلبی  نارسایی های  نرخ  پیش بینی  و  جامعه 

برده اند.

چه کسی در اینترنت ما را زیر نظر دارد؟ روری کلن جونز

در  جمهوریخواه  حزب  نامزد  ترامپ،  دونالد 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که 
مهاجران،  کنترل  برای  مقامات  به  کمک  برای 

سیستم های ردیابی را بهبود می دهد.
آیووا  در  انتخاباتی اش  کمپین  در  ترامپ  آقای 
برنامه ورود و خروج مهاجران  به تفصیل درباره 
می تواند  او  گفته  به  که  برنامه ای  کرد،  صحبت 
افرادی را که زمان ویزای اقامت آنها در آمریکا 

به پایان می رسد، ردیابی کند.
زمان  به  اگر  گفت:  جمهوریخواه  نامزد  این 
انقضای ویزا توجه نکنیم، یعنی مرزهایمان را باز 

گذاشته ایم. به همین سادگی.
او همچنین بار دیگر بر ساخت یک دیوار بزرگ 

در مرز جنوبی آمریکا با مکزیک تاکید کرد.
آقای ترامپ افزود که اعطای کمک های دولتی را 

به مهاجران غیرقانونی متوقف خواهد کرد.
ترامپ،  آقای  انتخاباتی  مبارزات  ابتدای  از 

مهاجرت برای او موضوعی اصلی بوده است.

میلیون   ۱۱ حدود  اخراج  بر  قبال  ترامپ  دونالد 
زندگی می کنند،  آمریکا  در  غیرقانونی  که  نفری 

تاکید کرده بود.
اما صحبت های او در هفته گذشته نشانگر نرمشی 

در برنامه هایش درباره موضوع مهاجرت بود.
به عنوان مثال، او هفته گذشته اعالم کرد به جای 
اخراج ۱۱ میلیون نفری که به صورت غیرقانونی 
که  می کند  پیشنهاد  می کنند،  زندگی  آمریکا  در 
را  آمریکا  مرتکب جرم شده اند،  که  تنها کسانی 
باعث  ترامپ  آقای  این موضع گیری  ترک کنند. 
ایالت  سابق  فرماندار  پیلین،  سارا  فوری  واکنش 
انتخاباتی  مبارزات  در  پیلین  خانم  شد.  آالسکا 
از  جمهوری  ریاست  معاونت  نامزد   ۲٠٠۸ سال 

حزب جمهوریخواه بود.
تغییر  این  مورد  در  ترامپ  دونالد  به  پیلین  سارا 
نشینی  عقب  که  گفت  و  داد  هشدار  سیاست ها 
ناامیدی  مایه  این طرح  از  ترامپ  آقای  احتمالی 

شدیدی خواهد شد.

دونالد ترامپ جزئیاتی از طرح های کنترل مهاجران در آمریکا اعالم کرد

در  رستورانی  می دهد  نشان  که  ویدئویی  انتشار 
پذیرفتن سفارش غذای دو زن  از  پاریس  حومه 
و  عمومی  با عث خشم  می زند  باز  سر  مسلمان 

اعتراض به این رستوران شده است.
در این ویدئو که در شبکه های اجتماعی هم رسان 
شده، مردی که در رستوران کار می کند به زنان 
تروریست ها مسلمان هستند و  محجبه می گوید 

همه مسلمان ها تروریست. این برخورد شنبه شب 
)۲۷ اوت( در رستورانی در ترامبله-آن-فرانس در 

شمال شرق پاریس رخ داد.
زنان  پذیرفتن  از  که  فردی  گذشته  یکشنبه  روز 
مسلمان خودداری کرده بود در مقابل معترضانی 
خاطر  به  بودند  شده  جمع  رستوران  بیرون  که 

رفتارش عذرخواهی کرد.

اخیر  بحث های  و  تنش ها  خاطر  به  که  گفت  او 
در  اسالمی(  )مایوی  بورکینی  پوشیدن  درباره 
دادن  دست  از  طور  همین  و  فرانسه  سواحل 
دوستش در جریان حمالت مرگبار ماه نوامبر در 
پاریس کنترل از دستش خارج شده است. به نظر 
توسط  مخفیانه  رستوران  داخل  ویدئوی  می آید 

یکی از دو زن مسلمان ضبط شده است.

اصال  ما  می گوید:  مرد  به  زن  دو  این  از  یکی 
نمی خواهیم یک نژادپرست برای ما غذا بیاورد.

مرد هم در پاسخ می گوید نژادپرست ها مردم را 
می گوید:  مسلمان  زنان  به  خطاب  و  نمی کشند 
من افرادی مثل شما را در رستورانم نمی خواهم.

اعتراض به رستورانی در پاریس که زنان مسلمان را نپذیرفت
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سی و پنجمین سالروز انفجار دفتر نخست وزیری 
ایران در ۸ شهریور ۱۳۶۰ در حالی فرا رسیده که 
این واقعه، تاکنون یکی از مهم ترین موضوعات 
بوده  ایران  سیاسی  های  جناح  میان  درگیری 

است.
این  به  مشخص  طور  به  شهریور   ۸ پرونده 
محافظه  جناح  از  طیفی  که  بوده  خبرساز  علت 
کار حکومت، افرادی در جناح مقابل و مشخصا 
اعضای سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را به 
دست داشتن در انفجار نخست وزیری متهم می 
کنند که به کشته شدن محمدعلی رجایی رئیس 
وقت  وزیر  نخست  باهنر  محمدجواد  و  جمهور 

ایران انجامید.
این اتهامات، به ویژه پس از اعتراض انتخاباتی 
برخی چهره  ابعادی جدید علیه  در  سال ۱۳۸۸، 
عنوان  به  و  شد  طرح  سابق  چپ  جناح  های 
قرار  استفاده  مورد  ادعا  این  اثبات  در  مستندی 
به  معترض  سیاستمداران  از  گروهی  که  گرفت 
انتخابات، از سابق پرونده های گشوده ای دارند 

که باید مورد بررسی قرار بگیرند.
در  امروز  زمینه،  همین  در  تحول  جدیدترین  در 
نخست  انفجار  واقعه  سالگرد  پنجمین  و  سی 
ناتمام  پرونده  عنوان  تحت  فیلمی  از  وزیری، 
دفاع  آن،  مشخص  موضوع  که  شده  رونمایی 
های  چهره  همین  علیه  شده  مطرح  اتهامات  از 

سیاسی است.
بعد  سال  یک  از  گفته  ناتمام  پرونده  کارگردان 
این  ساختن  مشغول  تاکنون   ۱۳۸۸ انتخابات  از 
رسانه  ها  ده  گذشته،  روزهای  در  که  بوده  فیلم 
به  اند.  پرداخته  آن  تبلیغ  به  ایران  اصولگرای 
برای  رسمی،  رونمایی  از  پیش  فیلم  وی،  گفته 
مورخان، مطلعان و برای اصحاب رسانه به طور 
خصوصی نمایش داده شده و قرار است در آینده، 

در دانشگاه ها هم به نمایش درآید.
منشأ ابهامات در مورد پرونده ۸ شهریور

انفجار  عامل  که  خلق،  مجاهدین  سازمان 
ساختمان نخست وزیری شمرده می شود، رسما 
مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته و همین 
در  زنی  از دالیل گسترش گمانه  موضوع، یکی 

مورد عامالن این انفجار بوده است.
برخی از ناظران دلیل عدم پذیرش مسئولیت این 
اقدام را، هزینه باالی به عهده گرفتن ترور رئیس 
جمهور و نخست وزیر یک کشور در عرف بین 
المللی می دانند. هزینه ای که به باور عده ای، 
پذیرفتن رسمی مسئولیت انفجار نخست وزیری 
را برای سازمان مجاهدین، که بسیاری از اعضا 
و رهبرانش ناچار به استقرار در غرب شده بودند، 
که  ندارد  وجود  شکی  البته،  کرد.  می  مشکل 
گذاری،  بمب  عامل  عنوان  به  کشمیری  مسعود 
سعید  حتی  است.  بوده  مجاهدین  سازمان  عضو 
شاهسوندی، از اعضای سابق مجاهدین، در ۲۶ 
مهر ۱۳۸۶ گفته که او و همسرش مدت کوتاهی 
با کشمیری و همسرش در یک خانه  در ترکیه 

سازمانی مجاهدین زندگی کرده اند.
در  ای  نوشته  به  همچنین،  شاهسوندی،  آقای 
شماره مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۴ نشریه مجاهد 
به قلم یکی از قهرمانان عملیات ویژه در ستایش 
اش  نویسنده  که  کند  می  اشاره  رجوی  مسعود 
ناشناس  نویسنده  داند.  می  کشمیری  مسعود  را 
از  آن،  از  بخشی  در   ،۱۳۶۴ اردیبهشت  مطلب 
مهم  بسیار  انجام طرحی  از  پیش  احواالت خود 
سخن می گوید که ظاهرا عملیات انفجار نخست 
وزیری بوده است. عملیاتی که به روایت نویسنده 
اش قرار بوده اول مرداد ۱۳۶۰ انجام شود ولی 
از  به خاطر در پیش بودن خروج مسعود رجوی 
ایران )این خروج یک ماه قبل از انفجار نخست 

وزیری انجام شد( به تاخیر افتاده است.
عامل  مهمترین  هایی،  بحث  چنین  از  جدا  اما 
انفجار  واقعه  سر  بر  ایران  حکومت  در  اختالف 
بعد  نام مسعود کشمیری  نخست وزیری، اعالم 
شدگان  کشته  از  یکی  عنوان  به  انفجار  این  از 

بوده است.
به دنبال انفجار نخست وزیری، افرادی و از جمله 
خسرو  وزیری،  نخست  اطالعات  دفتر  رئیس 
قنبری تهرانی، گفته بودند که مسعود کشمیری 
صدا  سپس  و  بوده  انفجار  شدگان  کشته  جزو 
هشت  شهدای  از  یکی  عنوان  به  او  از  سیما  و 
معلوم  بعدها  در حالی که  بود؛  برده  نام  شهریور 
شد که وی قبل از واقعه، از محل انفجار خارج 

شده است.
که  بود  انفجار  از  بعد  روز   ۱۰ حقیقت،  در 
کشور،  کل  دادستان  ربانی املشی،  محمدمهدی 
برای اولین بار در تلویزیون اعالم کرد که عامل 
انفجار نخست وزیری مسعود کشمیری بوده است.

با روشن شدن نقش کشمیری در بمب گذاری، 

خسرو تهرانی که دبیری شورای امنیت کشور را 
هم بر عهده داشت در معرض اتهام قرار گرفت؛ 
معاون  و  اعتماد  مورد  فرد  کشمیری  اوال  چون 
امنیت محسوب می شد  دبیرخانه شورای  در  او 
و ثانیا عامل بمب گذاری را جزو کشته شدگان 

واقعه معرفی کرده بود.
از  دیگر  برخی  تهرانی،  خسرو  شدن  متهم  با 
کسانی که در دولت محمدعلی رجایی در سمت 
فکری  نظر  از  و  بودند  او  همکار  مختلف  های 
اسالمی  انقالب  مجاهدین  سازمان  به  نزدیک 
قرار  اتهام  معرض  در  هم،  شدند  می  محسوب 
محمد  حجاریان،  سعید  نبوی،  بهزاد  گرفتند. 
افراد  این  جمله  از  سازگارا،  محسن  و  عطریانفر 

بودند.
خسرو تهرانی بعدها بر سر این موضوع دستگیر 
و به مدت سه ماه مورد بازجویی قرار گرفت، اما 
نهایتا بی گناه تشخیص داده و آزاد شد. خودش 
در ۷ آذر ۱۳۸۹ در گفتگویی که در سایت بولتن 
نیوز منتشر شده، در مورد دلیل اعتماد اولیه خود 
به مسعود کشمیری می گوید: اصال فکر نفوذی 
در  بمب  وقتی  نمی کردیم. حتی  را هم  او  بودن 
نخست وزیری منفجر شد ما فکر نمی کردیم کار 
کشمیری باشد که بعدها با کار اطالعاتی متوجه 

شدیم که کار او بوده است.
اسالمی  جمهوری  بنیانگذار  فرزند  خمینی  احمد 
ایران، در سخنانی در ۷ مهر ۱۳۷۱، خاطره ای 
اعتماد  شدت  دهنده  نشان  که  کند  می  نقل  را 
است. وی  به مسعود کشمیری  دولت  مسئوالن 
و  جمهوری  حزب  انفجار  از  بعد  که  گوید  می 
نهادهای  در  امنیتی  های  مراقبت  که  زمانی  در 
حکومتی و به ویژه در اقامتگاه آیت اهلل خمینی به 
شدت افزایش یافته بوده، کشمیری می خواسته 
باهنر  محمدجواد  و  رجایی  محمدعلی  همراه  به 
اهلل  آیت  حضور  به  ای  جلسه  در  شرکت  برای 
اجازه  او  به  اما محافظان جماران،  برسد  خمینی 
داخل  به  را  داشته  همراه  که  کیفی  دهند  نمی 

بیاورد.
ممانعت  به  واکنش  در  خمینی،  احمد  گفته  به 
محمدجواد  و  رجایی  محمدعلی  محافظان، 
باهنر می گویند که اگر کشمیری نتواند با کیف 
همراهش وارد شود، آنها هم نخواهند شد؛ هرچند 
نهایتا مسعود کشمیری قبل از تفتیش کیفش به 
حالت قهر برمی گردد و آنها هم به ناچار بدون او 

در جلسه حاضر می شوند.
اعضایی  پیش،  از حدود سه دهه  ترتیب،  به هر 
آقای  اسالمی،  جمهوری  کار  محافظه  جناح  از 
تهرانی و دوستان او در سازمان مجاهدین انقالب 
اسالمی و به ویژه بهزاد نبوی را به خاطر اعتماد 
اولیه شان به کشمیری به دست داشتن در این 

انفجار متهم می کنند.
مثال خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران، 
در گزارش مفصلی که سه سال پیش )۲۸ مرداد 
۱۳۹۲( منتشر کرده، خسرو تهرانی را همچنان به 
خاطر »نفوذ دادن کشمیری به صورت پلکانی و 
رسیدن به قائم مقامی خودش« و اینکه »شهادت 
داده که کشمیری در جلسه حضور داشته« متهم 

دانسته است.
تهران،  انقالب  وقت  دادستان  اسداهلل الجوردی 
انقالب  مجاهدین  سازمان  مخالف  به شدت  که 
سرسخت  از  خود  حیات  زمان  در  بود،  اسالمی 
شد.  می  محسوب  اتهامات  این  مدافعان  ترین 
مرگش  از  بعد  که  ای  نامه  وصیت  در  حتی  او 
سازمان  اعضای  شد،  منتشر   ۱۳۷۷ شهریور  در 
مجاهدین انقالب اسالمی را کسانی دانست که 
»هم رجایی و باهنر را می کشند هم به سوگشان 
»به  آنها  خطر  که  داد  هشدار  و  نشینند«  می 
از خطر سازمان مجاهدین خلق  زیادتر«  مراتب 

است.
سعید حجاریان که در زمان واقعه، همکار خسرو 
تهرانی در اطالعات نخست وزیری بوده )در آن 
بود(  نشده  تاسیس  اطالعات  وزارت  هنوز  زمان 
در توضیح علت اعالم شدن نام مسعود کشمیری 
نخست  انفجار  کشته شدگان  از  یکی  عنوان  به 
این بوده که  ابتدا تصور بر  وزیری می گوید در 
و  اند  کرده  شک  بعد  اما  شده  کشته  کشمیری 
اند که  با شنود تلفن خانواده اش فهمیده  نهایتا 
زنده است. وی در مصاحبه با نشریه اندیشه پویا 
در ۶ تیر ۱۳۹۱ می افزاید که با وجود این، مقام 
های امنیتی تصمیم گرفتند »وانمود کنند که او 
مرده تا وقت داشته باشند او را بازداشت کنند و 

دیرتر از کشور خارج شود.«
سال  خاطرات  در  هم  هاشمی رفسنجانی  اکبر 
نام  اعالم  برای  را  دلیل  همین  خود،   ۱۳۶۰
است:  کرده  ذکر  »شهید«  عنوان  به  کشمیری 
کنند  فکر  منافقین  که  بود  این  برای  کار  »این 

نظام نمی داند که مسعود کشمیری عامل انفجار 
او  دستگیرکردن  برای  آنها  غفلت  از  و  بوده 

استفاده شود«.
مرکز اسناد انقالب اسالمی، اول شهریور ۱۳۸۹ 
نقل کرده که  را  ماجرا  از  نبوی  بهزاد  از  روایتی 
اند  ابتدا، مسئوالن می خواسته  در  دارد  حکایت 
حتی کشته شدن محمدعلی رجایی و محمدجواد 
باهنر را هم مخفی نگه دارند چون قرار بوده روز 
آبادان شروع  ۹ شهریور عملیات شکستن حصر 
شود )این عملیات با تاخیر، نهایتا در ۵ مهر انجام 
رزمندگان  که  اند  نمی خواسته  مسئوالن  و  شد( 

روحیه خود را از دست بدهند.
محمدعلی  دولت  سخنگوی  که  نبوی  آقای 
هیأت  جلسه  در  »من  گوید:  می  بوده  رجایی 
دولت  اعضای  اول  دفعه  کردم.  مصاحبه  دولت 
نبود.  مناسب  مصاحبه  گفتند  هاشمی  آقای  و 
اتفاقی  وقوع  کننده  مشخص  و  متأثر  چهره ات 
دوباره  و  کنم  مصاحبه  دوباره  خواستند  و  بود 
و  رجایی  بگویم  شدم  مجبور  و  کردم  مصاحبه 
بیمارستان بستری  برداشته و در  باهنر جراحاتی 

هستند.«
سخنان  این  از  استفاده  »با  افزاید:  می  وی 
اینکه  شد، ضمن  سازی  پرونده  من  علیه  بعدها 
رزمندگان  و  نداشت  خاصیتی  هم  مصاحبه  آن 
و  شده اند  شهید  باهنر  و  رجایی  که  دریافتند 

عملیات شکست حصر آبادان به تأخیر افتاد.«
اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه های نمازجمعه 
می  نشان  که  دارد  اشاراتی   ،۱۳۶۰ شهریور   ۱۳
اشاره  مورد  سازی«  »پرونده  برای  تالش  دهد 
انفجار  از  پس  اول  روزهــای  از  نبوی،  بهزاد 
نخست وزیری در جریان بوده است: »اخیرا می 
شنویم که درصددند شخصیت بهزاد نبوی یکی 
از اشخاص معتبر این مملکت را در همین رابطه 
نتیجه  این  به  تحقیقا  که  دهند  قرار  سوال  زیر 
رسیده ایم که سرمنشا این جریان به لیبرالیسم و 

منافقین می رسد.«
وی حتی می گوید: »این ترور دوم است، یعنی 
خواسته اند در کنار آن ترور این ترور هم باشد. اگر 
را هم می خواهند  بهزاد  بیرون کردند،  را  رجایی 
این طور بیرون کنند و بعد بدنامی درست کنند.«

بسته شدن پرونده به دستور آیت اهلل خمینی
پرونده انفجار نخست وزیری، یک بار از شهریور 
۱۳۶۰ تا شهریور ۱۳۶۱ و زیر نظر محمدمهدی 
از  دیگر  بار  و  دادستان کل کشور  املشی  ربانی 
اسداهلل  نظر  زیر  بهمن ۱۳۶۳  تا  شهریور ۱۳۶۱ 
الجوردی دادستان انقالب تهران مورد رسیدگی 
حکومت  راست  جناح  اتهامات  ولی  گرفت  قرار 
انقالب  مجاهدین  سازمان  منتسبان  علیه  ایران 

اسالمی به اثبات نرسید.
بعد از رسیدن محمد موسوی خوئینی ها از اعضای 
جناح چپ حکومت به سمت دادستانی کل کشور 
این  تکلیف  گرفت  تصمیم  وی   ،۱۳۶۴ تیر  در 
ناتمام سه سال و نیمه را مشخص کند.  پرونده 
سعید حجاریان در مصاحبه با اندیشه پویا )۶ تیر 
که  گفت  ها  خوئینی  آقای  گوید:  می   )۱۳۹۱
تََهش  تا  را می دهم دست خودشان که  پرونده 
بروند و معلوم شود که هیچی نیست و قضیه یک 

بار برای همیشه بسته شود.
خرداد  تا  که  پرونده  پیگیری  از  سوم  مرحله  در 
۱۳۶۵ طول کشید، مسئولیت پیگیری با ابراهیم 
تهران  انقالب  دادسرای  سیاسی  معاون  رئیسی 
و  شد،  می  محسوب  راست  جناح  عضو  که  بود 
مرکز  انقالب  دادسرای   ۷ شعبه  در  ها  بازجویی 
تیم اسداهلل  صورت می گرفت که تحت کنترل 

الجوردی قرار داشت.
مرحله  همین  در  هم  تهرانی  خسرو  دستگیری 
ماه  سه  به  منجر  گفت  بعدا  او  که  شد  انجام 
زندان انفرادی در شرایط سخت شده اما همراه با 

شکنجه فیزیکی نبوده است.
در  که  پیگیری هاست  از  مرحله  همین  در  باز 
تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۶۵، جسد یکی از دستگیر 
پیدا می شود.  زندان  در  تقی محمدی،  شدگان، 
ماه  یک  که  است  کسی  همان  محمدی،  تقی 
انتخابات ریاست جمهوری،  از نهمین دوره  پس 
رسانه های آمریکایی تصویر او در کنار گروگان 
های سفارت آمریکا در تهران را منتشر کرده و 
به اشتباه گزارش دادند که محمود احمدی نژاد 

است.
اعضای جناح محافظه کار حکومت ایران در سه 
روایت  که  را،  محمدی  تقی  مرگ  گذشته  دهه 
رسمی قوه قضاییه از آن خودکشی بود، شبیه به 
قتل دانسته و جناح رقیب را متهم به انجام آن 
کرده اند. خبرگزاری فارس در ۱۳ شهریور ۱۳۹۳ 
با تکرار این اتهام نوشته است: شهید الجوردی... 

سرعت  به  مشکوک  عناصر  برخی  دستگیری  با 
به هسته اصلی یعنی طراحان فاجعه ۸ شهریور 
نزدیک می شد. از جمله دستگیر شدگان فردی 
به نام تقی محمدی بود... اما در همان روزهای 
صورت  به  شب  یک  دستگیری  از  پس  اولیه 

مشکوک در سلول خود به قتل رسید.
مصاحبه  در  حجاریان  سعید  دیگر،  سوی  از 
محمدی  تقی  اینکه  بر  تاکید  با  پویا  اندیشه  با 
دست ما نبود و دست نیروهای الجوردی و شعبه 
هفتی ها بود گفته است: آن قدر پررو شده اند که 
بگویند او را ما کشته ایم. طرف در زندان دست 
چطور  که  بگویند  و  بیایند  لطفا  بوده،  خودشان 
این در حالی است  او را بکشیم.  ایم  ما توانسته 
امروز  که  ناتمام،  پرونده  فیلم  از  بخشی  در  که 
رونمایی شد، غالمحسین محسنی اژه ای معاون 
اول فعلی دستگاه قضایی، تصریح کرده که وی، 

شخصا بازجوی تقی محمدی بوده است.
سعید حجاریان افزوده که اعضای جناح مقابل در 
مرحله سوم پی گیری پرونده )که حدود یازده ماه 
طول می کشد( بعد از دستگیری خسرو تهرانی 
نبوی هم  بهزاد  به دنبال دستگیری خود وی و 
بوده اند که محمد موسوی خوئینی ها مخالفت 
می کند و آیت اهلل خمینی را در جریان می گذارد.

موسوی خوئینی ها، در ۲۲ مهر ۱۳۹۰ در نوشته 
ای در وبسایت شخصی خود موسوم به »آهنگ 
آخرین  جریان  در  که چگونه  داده  توضیح  راه«، 
آیت اهلل   ، پرونده هشت شهریور  پیگیری  نوبت 
رئیس  اردبیلی  موسوی  عبدالکریم  او،  خمینی 
احضار  را  رئیسی  ابراهیم  و  کشور  عالی  دیوان 
کرده و شخصا دستور مختومه شدن پرونده بعد 

از ۵ سال را داده است.
محمد موسوی خوئینی ها، پس از همین جلسه، 
کرده  را صورت جلسه  اهلل خمینی  آیت  اظهارات 
انقالب تهران  اشراقی دادستان  برای مرتضی  و 
فرستاده تا به عنوان سند در پرونده گذاشته شود.

به  خمینی  اهلل  آیت  صورت جلسه،  این  مطابق 
موسوی  عبدالکریم  ها،  خوئینی  موسوی  محمد 
»مساله  است:  گفته  رئیسی  ابراهیم  و  اردبیلی 
این نیست که چند نفر را بگیرند و محکوم کنند 
بلکه قضیه این است که افراد مؤمن به انقالب 
افرادی که  و  بزنند  کنار  را  اسالمی  و جمهوری 

مخالفند کم کم روی کار بیایند.«
رهبر وقت جمهوری اسالمی در ادامه، با ذکر نام 
»من  کرده:  تاکید  نبوی  بهزاد  و  تهرانی  خسرو 
کار  در  دستی  که یک  می دانستم  اول  همان  از 
است که می خواهد این افراد را بدنام کند و کنار 
بزند. النهایه فکر کردم آقایان به قضیه می رسند 
می کنم  احساس  االن  ولیکن  می دهند  خاتمه  و 

که باز قضایا به جاهای دیگر کشیده می شود.«
با  خمینی  اهلل  آیت  صورت جلسه،  این  مطابق 
انتقاد از کسانی که به زعم او در پی بهره برداری 
بوده  وزیری  نخست  انفجار  پرونده  از  سیاسی 
باید  بدهید من خودم  را  اینها  »اسامی  گفته  اند 
این طور  که  افرادی  برای  اسالم  و  کنم  تحقیق 
اشخاص را دستگیر می کنند و آبروی آنها را می 
برند تکلیف اینها را معین کرده است« و دستور 
داده: »این پرونده باید ختم بشود و کنار برود و 

بسته شود و این افراد شناسایی شوند.«
نهایت،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  بنیانگذار 
هشداری را نیز در مورد آینده مطرح کرده است 
که حکایت دارد: »اگر امروز اشخاصی بخواهند 
به بهانه هایی افرادی را این طور گرفتار کنند و 
آبروی آنها را ببرند فردا یک عده دیگر را و روز 
در  ترتیب  این  با  و  را  دیگر  دیگر هم یک عده 
جمهوری اسالمی کسی امنیت پیدا نمی کند و 

از همین جا باید جلوی این کارها گرفته شود.«
باقی  که  است  جلسه  همین  از  بعد  بالفاصله 
 ۷ در  شهریور،  هشت  پرونده  زندانیان  مانده 
آیت  تا وقتی که  و  آزاد می شوند  خرداد ۱۳۶۵ 
سر  بر  دیگری  اتهامات  است،  زنده  خمینی  اهلل 

ماجرای انفجار نخست وزیری مطرح نمی شود.
با این حال دستور آیت اهلل خمینی، اگرچه باعث 
نخست  انفجار  پرونده  قضایی  گیری  پی  توقف 
وزیری می شود، اما جلوی پی گیری سیاسی آن 
در دوران رهبر بعدی جمهوری اسالمی آیت اهلل 
خامنه ای را نمی گیرد. پی گیری طوالنی مدتی 
که البته عامالن آن، بسته شدن پرونده از سوی 
بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران را رد نمی کنند، 
این  اخذ  او در هنگام  دارند که  اعتقاد  اما گویی 

تصمیم، نسبت به پرونده ناآگاه بوده است.
به نظر می رسد در ادامه چنین برداشتی بوده که 
با گذشت ۳۵ سال از انفجار نخست وزیری، هنوز 
هشت  انفجار  واقعه  کاران  محافظه  از  گروهی 
اهلل  آیت  صریح  دستور  رغم  علی  را،  شهریور 

خمینی، »پرونده ناتمام« می دانند.

Aust Aria پخش از
Ph: 02 9645 6003

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

چه شد که آیت اهلل خمینی گفت 
پرونده ۸ شهریور باید بسته شود

حسین باستانی

اقتصاد  گروه  علمی  هیات  عضو  رنانی،  محسن 
اساتید،  فرهنگیان،  جمع  در  اصفهان  دانشگاه 
پژوهشگران و و دانشجویان عالقمند به مسایل 
چهار  مدت  به  و   شد  حاضر  توسعه  و  آموزش 
پرداخت.  گو  و  گفت  به  حاضران  با  ساعت 
کودکی«  مثابه  به  »توسعه  او  سخنرانی  عنوان 
ترویج  با هدف  را »کافه خرد«  این نشست  بود 
سپهر  در  توسعه ای  و  راهبردی  گفت وگوهای 

آموزش و پرورش برگزار کرده بود.
آنچه می خوانید، متن کامل سخنان محسن رنانی 

در هفتمین نشست کافه خرد است.
از اینکه در محضر فرهیختگان آموزش و پرورش 
هستم، بسیار خرسندم. امروز در کافه خرد، گرد 
هم آمدیم تا یکی از مسائل مغفول در صد سال 
آغاز  از  بنشینیم.  گفت وگو  و  بحث  به  را  اخیر 
شکل گیری ساختار آموزش و پرورش جدید بیش 
از ۸۰ سال می گذرد اما متاسفانه از نظر روش ها 
در همان خاستگاه آغازین ایستاده ایم و پیشرفت 

چندانی نداشته ایم.
فرآیند  جدید،  معیارهای  و  شاخص ها  براساس 
است.  شده   روبه رو  شکست  با  ایران  در  توسعه 
فرآیند توسعه از انقالب مشروطیت آغاز می شود. 
مشروطیت  انقالب  با  نیز  ایران  در  مدرن  دولت 
شکل می گیرد و پیش از آن، ما مفهومی به اسم 
»دولت مدرن« در ایران نداشته ایم. از نابختیاری 
مشروطیت  فرمان  امضای  از  بعد  ماه  چند  ما، 
فوران  سلیمان  مسجد  در  نفت  چاه  نخستین 
می کند و با این دو رویداد کل تاریخ معاصر ایران 
به هم گره زده می شود. تقریبا سی سال پس از 
این دو رویداد، آموزش و پرورش به شکل کنونی 
در ایران شکل می گیرد اما این نهاد، مسیر تعالی 

خود را طی نمی کند.
ایرانیان از سال ۱۲۹۵ ه.ش که فرمان مشروطیت 

یکصد  از  بیش  ه.ش   ۱۳۹۵ سال  تا  شد  صادر 
سال است که وارد دنیای مدرن شده اند اما هنوز 
دولت مدرن به معنای اصیل و کامل آن در ایران 

تکامل نیافته است.
و  نهادها  مدرن،  دولت  اولیه  استقرار  از  بعد 
نظام های مدرنی همچون »آموزش و پرورش«، 
شکل  ایران  در  »دادگستری«  و  مقننه«  »قوه 
گرفت اما با تمامی این تالشها، دولت مدرن هنوز 
شاخص های  مبنای  بر  است.  نرسیده  تکامل  به 
و  نرسیده اند  توسعه  به  ایرانیان  توسعه،  جدید 
تنها در دوره های کوتاهی عالئمی از فعال بودن 
فرایند توسعه در ایران نمایان شد. به گمان من، 
»توسعه« در ایران به مثابه کودکی بوده است که 
در دوره هایی از عمر او عالئمی از توانمندی های 
گویشی و رفتاریدر او شکل گرفته است اما بعد 
بزرگ  جسمش  که  کودکی  است.  شده  متوقف 
بزند،  نمی تواند خوب حرف  هنوز  اما  است  شده 
منطقی فکر کند و رفتارهای عاطفی و احساسی 
خود را کنترل کند. در واقع توسعه در ایران )نه 
یک  مقام  در  بلکه  پیشرفت(  و  رشد  معنای  به 
کند  بسیار  رفتاری،  فکری  آفرین  تحول  فرآیند 
شده است.به زبان دیگر می توانیم بگوییم ایرانیان 

در مسیر توسعه درجا زده اند.

چرا ما ایرانیان در مسیر توسعه درجا زدیم؟
عنوان  با  علمی،  نشست های  از  یکی  در  اخیراً 
علت  ایرانی«  دیکتاتوری  و  توسعه  »شکست 
و  ساختار  براساس  را  ایران  در  توسعه  شکست 
عادات ذهنی ایرانیان بررسی کرده ام. در نشست 
امروز نیز همان نگاه به توسعه را از منظر نظام 

آموزش و پرورش دنبال می کنیم.
در یکصد سال اخیر، ایرانیان با وجود داشتن منابع 
متاسفانه  اما  گاز،  و  نفت  همچون  انرژی  غنی 

فرآیند  مدیریت  برای  توانمند  انسانی  نیروی 
توسعه در اختیار نداشته اند.

و  برآمده اند  ایران  مردم  میان  از  ما  حاکمان 
توانایی های آنان نیز فراتر ازتوانایی جامعه ای که 
از آن برآمده اند نیست. در فرآیند توسعه، مجموعه 
ساختار و توانمندی های ذهنی تعیین کننده است. 
ایران  در واقع مسأله اصلی در فرآیند توسعه در 
این بوده است که ما نیروی انسانی توسعه خواه به 
اندازه الزم و کافی در اختیار نداشته ایم. فراتر از 
این، بنده معتقدم بخش بزرگی از سیاست گذاران 
کشور ما هنوز مفهوم توسعه را هم درک نکرده اند 
نیروی  دارند،  توسعه  از  و کسانی هم که درکی 
فرآیند  پیشبرد  برای  الزم  سیاسی  و  اجتماعی 
در  شاید  تعبیری،  به  ندارند.  اختیار  در  را  توسعه 
نظر و تئوری، درک مناسبی از توسعه دارند اما در 

عمل توان تحقق فرآیند توسعه را ندارند.
مرحوم دکتر حسین عظیمی تأکید داشتند که اگر 
می خواهید بدانید که فردی، توسعه گرا هست یا 
خیر، تنها به شعارها، سخنان، ایده ها و نظرهای او 
بسنده نکنید بلکه دقت کنید که او در اطراف خود 
این  به عنوان همکار بر می گزیند.  را  چه کسانی 
تعیین می کند که آیا رفتار و الگوی رفتاریاوتوسعه 
گراست یا خیر؟ اینکه آیا این افراد مهارت توسعه 
آفرینی دارند یا خیر؟ همچنان که مرحوم عظیمی 
در اواخر عمرشان روی مباحثی همچون آموزش 
بنده  که  بود  این  تقدیر  داشتند،  تأکید  توسعه  و 
نیز به رسم عادت روزگار در اواخر عمر شغلی ام، 
آموزش  از  باید  را  توسعه کشور  متوجه شوم که 

شروع کرد.
اکنون من پس از سال ها تحقیق و مطالعه به این 
نکته پی برده ام که مرحوم عظیمی چه قدر مفهوم 
توسعه را دقیق فهمیده بود. در یک کالم: به باور 
به  در کشور  را  تحولی  هیچ  نمی توانیم  ما  بنده، 

پیش ببریم، مگر اینکه توسعه را از حوزه آموزش 
آغاز کنیم.

ایران، جامعه بی کودکی
اگر در یک عبارت بخواهم بگویم که ایرانیان چرا 
توسعه نیافته اند، باید پاسخ را در این عبارت جست 
و جو کردکه »ما جامعه بی کودکی هستیم«. در 
واقع جامعه ایرانی،جامعه فاقد کودکی بوده است 
و به همین علت فرایند توسعه در جامعه ما شکل 
نگرفته است، چون ما ایرانیان از نوزادی به پیری 

رسیده ایم.
از  گذار  بدون  که  است  جامعه ای  ایرانی  جامعه 
می شود.  فرسوده  و  پیر  بزرگ،  کودکی،  دوره 
ایرانیان دوره مدرن )البته به دور از استثناها( بدون 
اینکه کودکی را دریافته باشند به بزرگسالی قدم 
نهاده اند. ایرانی ها به لحاظ شخصیتی، کودکی را 
خوب درنیافته اند و به لحاظ اجتماعی هم جامعه 
ما  بی کودکی،  افراد  کنار  در  هستند.  بی کودکی 
خانواده بی کودکی و مدرسه بی کودکی هم داریم. 
و البته نظام سیاسی ما نیز یک نظام بی کودکی 
است. من در پژوهشی که قبال منتشر شده است، 
تأکید  اشاره و  به نشانه های پیری نظام سیاسی 
کرده ام.در آن جا نشان داده ام که نظام سیاسی ما 
درون  یعنی،  است؛  دچار شده  زودرس  پیری  به 
اما  دارد  را  نوجوانی  و  جوانی  مؤلفه های  خود 
رفتارهایش از جنس رفتارهای دوره پیری است. 
یعنی تصور بر این است که در ساختار سیاسی ما 
ابزارهای جوان در سیستم وجود دارد اما رفتارها 
این  است.  پیری  دوران  جنس  از  کارها  سازو  و 
که  است  سیاسی  نظام  در  زودرس  پیری  همان 
باعث بروزمشکالت جدید در زیست اقتصادی و 

اجتماعی ما نیز شده است.
ادامه در صفحه ۵

چرا ما ایرانیان در مسیر توسعه درجا زده ایم؟
محسن رنانی
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ترجمه: احمد سیف

در  آمریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری 
هشتم نوامبر ۲۰۱۶ در قالب رقابت بین هیالری 
کلینتون کاندیدای حزب دمکرات و دونالد ترامپ 
از حزب جمهوریخواه هم چنان در راس خبرهای 
جهانی قرار دارد. در درون جامعه آمریکایی هم 
این  بین  رقابت  به  معطوف  ها  نگاه  تمام  تقریبا 
که  کنگره  انتخابات  زیادی  حدود  تا  و  بوده  دو 
هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می 

شود در حاشیه قرار گرفته است. 
ساختار  در  کنگره  انتخابات  اهمیت  که  آنجا  از 
ریاست  انتخابات  از  کمتر  آمریکا  سیاسی 
تازگی  به  که  رسد  می  نظر  به  نیست  جمهوری 
اعتبار  افول  و  در جناح جمهوریخواهان  گسست 
ترامپ موجب نگرانی زیاد رهبران این حزب شده 
است. جمهوریخواهان که تا حدود زیادی به دلیل 
به  نسبت  ترامپ  برخوردهای  نوع  و  ها  سیاست 
پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ناامید شده 
در پشت  را هم  دادن کنگره  از دست  اند، خطر 
گوش خود احساس می کنند. مخالفت روز افزون 
جمهوریخواهان ارشد از کمپین انتخاباتی ترامپ 
و توصیه آنان به کمیته رهبری حزب جهت توقف 
نیویورکی و  کمک های مالی به کمپین میلیادر 
اختصاص منابع مالی به ستاد انتخاباتی کاندیدای 
نشات  جا  همین  از  دقیقا  کنگره  جمهوریخواه 

گرفته است. 
در  ترامپ  دونالد  کاندیداتوری  دیگر  که  آنجا  از 
امکان  و  است  شده  تثبیت  جمهوریخواه  حزب 
در  رقابت  برای  حزبی  کاندیدای  یک  جایگزین 
این  نــدارد،  وجود  جمهوری  ریاست  انتخابات 
رهبران حزبی نگران تاثیر منفی نقش آلترنانیوی 
ترامپ در مجموعه انتخاباتی ماه نوامبر شده اند و 
این امکان را می دهند که سیاست ستیزه جویانه 
و تقرقه گرایانه وی که به دو دستگی در طیف 
رای دهنده جمهورخواه منجر شده است وضعیت 
سخت  نیز  کنگره  در  آنان  نمایندگان  برای  را 
کند. این در حالی است که در بین دمکرات ها 
تا حدود زیادی بعد از پیوستن اردوی برنی سندرز 
حزبی  وحدت  و  اجماع  یک  کلینتون  کمپین  به 
حول هر دو انتخابات ریاست جمهوری و کنگره 
شکل گرفته است. در مقابل تفرقه و چنددستگی 
در اردوی جمهوریخواهان حول ترامپ در چنین 
وضعیتی دچار گسست و دوشقگی جهت کسب 
که  آنجا  از  است.  انتخابات شده  دو  هر  در  رای 
کارانه  محافظه  چندان  ترامپ  شخصیتی  منش 
با  و متعهد به پرنسیب های حزبی نخواهد بود، 
تشدید این اختالفات به طور حتم حامیان صف 
مرزبندی  صورت  در  وی  ستاد  و  ترامپ  مقدم 

او  مقابل  در  کنگره  جمهوریخواه  کاندیدای 
عکس العمل متقابل نشان خواهند داد. در مقابل 
که  کنگره  جمهوریخواه  کاندیدای  از  دسته  آن 
به  کنند،  نزدیک  ترامپ  به  را  خود  کنند  سعی 
از آرای سنتی حزب به خصوص در  تبع بخشی 
جناح نومحافظه کاران و رای دهندگان مردد را از 
دست خواهند داد. به همین دلیل هم اکنون حزب 
کرده  گیر  بزرگ  مخمصه  یک  در  جمهوریخواه 
و  ها  هفته  طی  در  دودستگی  تشدید  که  است 
ماه های آینده در میان آنان را اجتناب ناپذیر می 
کند و به تبع تاثیر این انشقاق و اختالف بر روی 
رقابت های کنگره بسیار تعیین کننده خواهد بود. 
اگر همین روند کنونی در بین جمهوریخواهان تا 
هشتم نوامبر ادامه داشته باشد به احتمال بسیار 
باال، آنان کنگره را هم از دست خواهند داد و بعد 
از سال ها دمکرات ها می توانند این نهاد بسیار 

قدرتمند را به کنترل خود در آورند. 
نمایندگان  و  رهبران  از  تن  هفتاد  از  بیش  نامه 
رینس  به  خطاب  جمهوریخواه  حزب  ارشــد 
جمهوریخواه  حزب  ملی  کمیته  رئیس  پریباس 
مبنی بر قطع کمک های مالی حزب به کمپین 
ستادهای  به  آن  اختصاص  و  ترامپ  انتخاباتی 
ماه   ۱۱ روز  در  که  کنگره  کاندیدای  انتخاباتی 
به  یافت،  انتشار  پولیتیکو  سایت  وب  در  اوت 
در  انشقاق  و  اختالف  که  دهد  می  نشان  خوبی 
ناپذیری  ترمیم  مرحله  به  جمهوریخواهان  بین 

رسیده است. 
اگر حزب جمهوریخواه طبق خواسته این رهبران 
حزبی عمل کند به تبع موجب برانگیختن خشم 
کمپین  تردید  بدون  و  شوند  می  ترامپ  دونالد 
حامی  پرشور  دهندگان  رای  و  وی  انتخاباتی 
میلیاردر نیوریکی نیز با عدم حمایت و یا حداقل 
رای ندادن به نمایندگانی از کنگره که در مقابل 
آنان قرار گرفته اند، واکنش سلبی نشان خواهند 
بازی  قواعد  به  حزب  رهبری  چنانچه  اما  داد. 
ریاست  کاندیدای  از  کامل  حمایت  خصوص  در 
جمهوری حزب عمل کند بنا به گفته نویسندگان 
این نامه با توجه به شکست قابل پیش بینی ترامپ 
با هدر دادن منابع مالی حزب به دلیل دوگانگی 
به  قادر  نمایندگان  این  و  ترامپ  برنامه های  در 
دهندگان  رای  به  آنان  مطلوب  کردن  عرضه 
مستقل و بخشی از بدنه جمهوریخواهان نخواهد 
تنها  حزب  مالی  منابع  و  ها  کمک  مشکل  بود. 
و  است  جمهوریخواهان  طیف  در  مشکل  یک 
مشکل بزرگتر اختالف بسیاری از این نمایندگان 
محلی  دهندگان  رای  سلیقه  طبق  معموال  که 
که  حزب  انتخاباتی  آلترناتیو  با  کنند  می  عمل 

بود.  خواهد  کند،  می  نمایندگای  را  آن  ترامپ 
شاید بزرگترین موفقیت دمکرات ها در این دوره 
از  بیش  کنگره  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  از 
باشد  مربوط  هیالری   - ترامپ  دوگانه  به  آنچه 
ارتباط  به همین شکاف در بین جمهوریخواهان 
دارد که تاثیر تعیین کننده آن در انتخابات کنگره 
می تواند پیروزی در این نهاد را برای آنان بیمه 
جزء  دو  هر  کلینتون  و  ترامپ  که  چند  هر  کند. 
نسبت  یک  به  که  باشند  می  هایی  شخصیت 
دشمنان قسم خورده و با ثباتی را بر دوش خود 
حمل می کنند که برای موفقیت یا شکست هر 
کدام از آنان باید به انتظار میزان آرای عمومی و 
تمایل طبقات رای دهنده خاکستری در طی سه 
ماه آینده نسبت به آنان نشست، ولی این موضوع 
در مورد انتخابات کنگره روند پیچیده تری را به 

دنبال خواهد داشت. 
بعد  خصوص  به  ها  دمکرات  اتحاد  و  همسویی 
اردوی هیالری و مدیریت  به  از پیوستن سندرز 
موج حامیان رادیکال و مستقل وی در چارچوب 
حدود  ها  نظرسنجی  بر  بنا  که  حزبی  قواعد 
به عکس  را شامل می شود  آنان  درصد  هشتاد 
قوت  نقطه  به  تبدیل  جمهوریخواهان  اردوی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  هم  ها  دمکرات 
به همین  انتخابات کنگره خواهد شد.  در  و هم 
حزب  در  آینده  ماه  سه  طی  در  چنانچه  دلیل 
حزبی  اجماع  و  مثبت  تعامل  یک  جمهوریخواه 
حول ترامپ شکل نگیرد، رخداد بزرگ و تعیین 
کننده یی که موجب رسوایی هیالری شود اتفاق 
مناسبات  و  انتخاباتی  روند  مجموع  در  و  نیافتد 
باید  شود،  دبنال  کنونی  ترتیب  همین  به  حزبی 
انتخابات  در  جمهورخواهان  شکست  انتظار  در 
هم  معادله  این  بود.  کنگره  و  جمهوری  ریاست 
کابوس  یک  به  جمهوریخواهان  برای  اکنون 
دادن  دست  از  تبعات  که  چرا  است  شده  تبدیل 
کنگره حتی می تواند از عدم رسیدن به کاخ سفید 

هم برای آنان سنیگن تر باشد. 
انتخاباتی  کـــارزار  به  ترامپ  پدیده  ورود 
جمهوریخواهان تمام نقشه های آنان را نه تنها 
برای تسخیر کاخ سفید بر هم زد که هم اکنون 
پیشاپیش درد از دست دادن کنگره را هم بر تن 

زخمی خود حس می کنند. 
با توجه به شرایط موجود و رصد کردن تحوالت 
کنونی در جامعه آمریکا، به نظر می رسد که بعد 
از چند دوره دوگانگی در ساختار قدرت این کشور 
امروز دمکرات ها بیش از همیشه به پیروزی در 
هر دو جبهه ریاست جمهوری و کنگره نزدیک 

شده اند.

دمکرات ها در رویای تسخیر کامل قدرت 
اردشیر زارعی قنواتی

ورود پدیده ترامپ به کارزار انتخاباتی جمهوریخواهان تمام نقشه های آنان را 
نه تنها برای تسخیر کاخ سفید بر هم زد که هم اکنون پیشاپیش درد از دست 
دادن کنگره را هم بر تن زخمی خود حس می کنند. با توجه به شرایط موجود و 

رصد کردن تحوالت کنونی در جامعه آمریکا، به نظر می رسد که بعد از چند دوره 
دوگانگی در ساختار قدرت این کشور امروز دمکرات ها بیش از همیشه به پیروزی 

در هر دو جبهه ریاست جمهوری و کنگره نزدیک شده اند ...

ادامه از صفحه 4
نظام سیاسی  پرسش که »چرا  این  به  پاسخ  در 
ایران بدون گذار از دوره کودکی وبلوغ یکباره به 
پیری رسیده است؟«، من معتقدم که این پیری 
در نظام سیاسی هم ناشی از جامعه ایرانی فاقد 
دوره کودکی است. جامعه فاقد دوره کودکی در 
اقتصادی  و  سیاسی  نظام های  زیر  همه  درون 
بعد  که  می کند  ایجاد  را  شرایطی  واجتماعی اش 
از تولد بدون گذار از کودکی، نوجوانی و بلوغ، به 
درست  این سخن  می رسند.اگر  پیری  به  یکباره 
می توان  بحث  این  از  که  نتیجه ای  آنگاه  باشد 
ایران  در  توسعه  شکست  که  است  این  گرفت، 
ایرانی  جامعه  در  کودکی  دوران  فقدان  از  ناشی 

است.
نگاهی  انقالب  از  بعد  توسعه  برنامه های  به  اگر 
زیر  چه  اگر  که  می شویم  متوجه  بیندازیم 
کشور  اقتصادی  و  فیزیکی  مادی،  ساخت های 
بسیار رشد کرده است )به طور مثال بعد از انقالب 
تعداد سدهایمان از ۱۹ عدد به ۶۳۰ عدد رسیده 
یعنی بیش از۳۳ برابر شده که در قیاس با دو و 
نیم برابرشدن جمعیت، نشانه و رشد قابل تأملی 
است( متوجه می شویم که تقریبا هیچ حکم، ماده 
پرورش  و  کودکی  درباره  آنها  در  تبصره ای  و 
سال(  )زیر هفت  کودکی  دوران  ذهنی  و  روحی 

موجود نیست.
در واقع، بیشتر برنامه ها و احکام قانونی  آنها در 
سدسازی،  نظیر  زیربنایی  حوزه های  خصوص 
این دست  از  راه، برق،  آب، مخابرات و مواردی 
درباره  کمتر  و  عالی  آموزش  درباره  بعد  و  است 
هدفگذاری  استراتژی،   هیچ  اما  ابتدایی.  آموزش 
ذهن  در  ایرانیان  کودکی  برای  برنامه ای  و 
کودکی  ایرانیان  گویی  است.  نبود  سیاستگذاران 

ندارند یا نمی  خواهند.
و  آموزش  که  است  ذکر  قابل  نکته  این  البته 
تا ۷  ایران متولی دوره کودکی)صفر  پرورش در 
سالگی( نیست، بلکه متصدی بعد از دوره کودکی 
دیدگاه  اساس  بر  که  نکنیم  فراموش  اما  است. 
از  درصد   ۸۰ از  بیش  روانشناسان،  از  بسیاری 
ظرفیت های دوران کودکی قبل از دبستان قابل 
هدایت و مدیریت است و تنها ممکن است ۲۰ 

درصد از آن در دبستان شکل بگیرد.
از  درصد   ۸۰ از  بیش  درباره  ما  سخن  دیگر  به 
و  نداریم  برنامه ای  هیچ  کودکانمان،  ظرفیت 
به طور خود به خودی و تصادفی در  این ظرفیت 
ارتباطات مختلف کودک با محیط به صورت غیر 
یک  در  می گیرد.  شکل  و  می شود  پر  جهت دار 
صورت  به  ما  کودکان  وجودی  ظرفیت  کالم: 
تصادفی شکل می گیرد. این که پدر و مادرشان 
کی باشد، کجا ساکن باشند، بچه های اطرافشان 
چگونه باشند، شغل پدرشان چه باشد، مهد کودک 
داشته  رفتاری  مربی مهدشان چه  و  نه  یا  بروند 
تصادفی شخصیت  طور  به  این ها  نظایر  و  باشد 

کودک ما را شکل می دهد.

سرمایه های  سهامداران  اصلی ترین  مــادران، 
انسانی آینده

سهامداران  اصلی ترین  که  ــادران  م روی  ما 
سرمایه های انسانی آینده هستند، سرمایه گذاری 
تا  پنج  انقالب  از  بعد  اینکه  وجود  با  نکرده ایم. 
شش میلیون دانش آموخته زن داریم و به نوعی 
دانش  رشد  نرخ های  ترین  شتاب  پر  از  یکی 

آموختگان زن را در جهان داریم و با وجودی که 
دانشگاه ها  صندلی های  درصد  هفتاد  به  نزدیک 
که  است  ۳۷سال  اما  است  زنان  اختیار  در  هم 
مشارکت   نرخ  می گذرد،اما  سال ۱۳۵۷  ازانقالب 
زنان همچنان ۱۳٫۵ درصداست. در صورتی که 
همین  نیز  انقالب  از  پیش  زنان  مشارکت  نرخ 
حدود بوده است. یعنی ما زنانمان را به دانشگاه 
فرستاده ایم و دانشمند کرده ایم اما آنها توانمندی 
الزم برای حضور جدی در عرصه های اقتصادی 
و اجتماعی و اشغال مشاغل را نیافته اند. در واقع 
عالی  آموزش  حوزه  در  بیشتر  ما  سرمایه گذاری 
مادران  توانمندسازی  حوزه  در  نه  است  بوده 
داشته ایم  آموزش  دغدغه  ما  یعنی  کودکان.  و 
پرورش  برای  مادران  توانمندسازی  دغدغه  نه 

کودکان توانمند.
در واقع با توجه به فضای اعتماد آمیزی که بعد 
از انقالب در خانواده ها نسبت به دانشگاه ایجاد 
شد، به دنبال »فشارهای تورمی« و »تعویق سن 
را  دخترانشان  شدند  متمایل  خانواده ها  ازدواج«، 
گسترده  حضور  گفت،  باید  کنند.  دانشگاه  روانه 
جای  به  انقالب  از  بعد  در  دانشگاه  در  دختران 
و  مدون  سیاست  یا  برنامه  یک  از  متأثر  اینکه 
مشارکت  افزایش  برای  بلندمدت  شده  حساب 
زنان باشد، بیشتر ناشی از یک ضرورت تاریخی 
به  را  اجتماعی  بحران های  تا  بود  اقتصادی  و 
مادرانمان  برای  ما  اگر  واقع  به  بیندازند.  تأخیر 
آنوقت  داشتیم،  سرمایه گذاری  و  برنامه ریزی 
اکنون شاهد بودیم که نرخ مشارکت زنان و سهم 

زنان در اشتغال به صورت جدی تغییر است.
اینکه  برای  شاخص  ترین  مهم  بنده  اعتقاد  به 
حرکت  توسعه  سمت  به  جامعه  یک  دریابیم 
زنان  مشارکت  واقعی  نرخ  روند  نه،  یا  می کند 
است. منظورم از نرخ مشارکت،سهم زنانی است 
که در سن اشتغال قرار دارند و در بازار کار حضور 
دارند یعنی یا شاغل اند یا دنبال شغل می گردند. 
متوسط این نرخ در دنیا حدود 4۰ درصد و درتمام 
کشورهایی که در مسیر توسعه حرکت کرده اند، 
به نظر می رسد  بنابراین  باالی 4۰ درصد است. 
نرخ  با  می دهد  نشان  توسعه  الگوهای  و  تجربه 
مشارکت اقتصادی ۱۳درصدی زنان، امکان ندارد 

بتوان در فرآیند توسعه گام های جدی برداشت.

تحصیالت، توسعه نمی آورد
همراه  به  توسعه  تحصیالت،  که  کنیم  دقت 
تنهایی  به  تحصیالت  گسترش  با  و  نمی آورد 
تنها  تحصیالت  با  رسید،  توسعه  به  نمی توان 
به  حالت  بهترین  در  و  »رشــد«  به  می توان 
برنامه های  سراغ  باید  اصوال  »پیشرفت«رسید. 
توسعه برویم و ببینیم که برای توسعه چه احکامی 
صادر شده و چه بودجه هایی تخصیص داده شده 
است. در واقع همه شواهد حاکی از آن است که 
برای کودکان در دوره صفر تا ۷ سالگی سه نهاد 
برنامه ای  »حکومت«  و  »مدرسه«  »خانواده«، 
والدین«،  »جهل  دلیل  به  ما  یعنی  نداشته اند. 
سیاست مداران«  »جاه طلبی  و  معلمان«  »غفلت 
جامعه  ای هستیم که هیچ افق، برنامه و راهبردی 
برای کودکانمان نداشته ایم در واقع ما »جامعه ی 

بی کودکی« هستیم.
توسعه  بــرای  می خواستیم  اگر  من  بــاور  به 
جاهای  به  حواسمان  باید  کنیم،  سرمایه گذاری 
دیگری غیر از زیرساخت های اقتصادی معطوف 

نظام های  از  یک  هیچ  می رسد  نظر  می شد.به 
ایران  در  »سیاسی«  و  »آموزشی«  »خانواده«، 
تا  صفر  دوره  برای  گذشته  سال   ۳۵ در  حداقل 
۷ سالگی که بذر توسعه شکل می گیرد، برنامه ای 
و  اقتصاددانان  برای  دیگر  امروز  نداشته اند. 
جامعه شناسان محرز شده است که بذر توسعه در 
انرژی هسته ای، کارخانه و یا حتی گسترش بخش 
تولیدو یا حتی در دانشگاه شکل نمی گیرد. در این 
نهادها در بهترین حالت بذر رشد و پیشرفت ایجاد 
می شود اما بذر توسعه جای دیگری جوانه می زند.
بذر  دارنــد؛  تأکید  شناسان  روان  که  همچنان 
درون  در  سالگی   ۱۰ تا  حداکثر  یافتگی  توسعه 
دارند  عقیده  برخی  حتی  می زند.  جوانه  شخص 
بذر توسعه دقیقًا از بعد از تشکیل نطفه در رحم 
مادر شروع به شکل گیری می کند. در این میان 
اختالف نظر است؛ برخی عقیده دارند بذر توسعه 
تا ۱۰ سالگی قابل شکل گیری است و برخی این 

زمان را حداکثر تا ۷ سالگی می دانند.
در  خانواده«  »نهاد  حداکثرتوجه  متاسفانه  اما 
“نمودار رشد جسمی  به  تا ۷ سالگی  دوره صفر 
تأکید  و  توجه  تمام  و  دارد  اختصاص  کودک” 
فرزندان  تغذیه  به  مربوط  دوره  این  در  مادران 
است. مأموریت رسمی »نهاد آموزش و پرورش« 
نظام  آغاز می شود.  از ۷ سالگی کودک  بعد  هم 
سیاسی هم وظیفه خود را تنها تقویت و استمرار 
بخشی به فعالیت نظام آموزش و پرورش می داند. 
با این تفاسیر، غالبًا فرزندان ما در دوره صفر تا 
۷ سالگی رها و یله هستند و بدون اجرای یک 
وجود  بدون  و  خانواده  سوی  از  پرورشی  برنامه 
نظام  سوی  از  پرورشی  ملی  استراتژی  یک 
سیاسی بزرگ می شوند. این در حالی است که در 
باب اهمیت این دوره سنی )به گفته روان شناسان 
و برخی از علوم متأخر( شما می توانید هر فعالیت 
و شخصیتی را که از کودک انتظار دارید، در این 

دوره سنی شکل دهید.
است  شده  باعث  که  است  چیزی  آن  تمام  این 
که ما ایرانیان هرگاه خواسته ایم در فرآیند توسعه 
نداشته ایم  را  آن  انجام  توانایی  کنیم،  مشارکت 
یعنی  از دست داده ایم  را  چرا که ما کودکی مان 
را  کنیم  کودکی کسب  در  باید  که  توانایی هایی 

کسب نکرده ایم.
به  ما  آموزشی  نظام  است  هنوز  که  هم  هنوز 
سیاستگذاری  و  اداره  گذشته  سال  هشتاد  شیوه 
می شود. یعنی این نظام بیشتر حافظه محور است 
تا رابطه محور، هنوز مشق محور است تا منطق 
محور، هنوز معلم محور است تا دانش آموز محور،  
هنوز  محوِر،  ذهن  تا  است  محور  دفترچه  هنوز 
آموزش  هنوز  محور،  جمع  تا  است  محور  فرد 
محور  نمره  هنوز  محور،  پرورش  تا  است  محور 
است  محور  نقطه  هنوز  ظرفیت محور،  تا  است 
تا فرایند محور. به همین دلیل توسعه ما نیز به 
مثابه کودکی مان در نقطه ای متوقف شده است. 
ناکارآمدی امروز ما بیش  ناتوانی و  بنابراین این 
محصول  یا  سیاسی  نظام  محصول  که  آن  از 
ناتوانمندی هایی  محصول  باشد،  نفت  چاه های 

است که ریشه در کودکی ما دارد.
در صد ساله اخیر، به طور مکرر در مسیر توسعه 
دوره ای  برای  بعد  و  رفته ایم  گامی  چند  گاهی 
سپس  و  چندگامی  باز  و  شدیم  متوقف  طوالنی 
دوره  فقدان  همان  از  ناشی  این  و  دوباره  توقف 
عنوان  که  است  دلیل  همین  به  است.  کودکی 

توسعه«  مثابه  به  »کودکی  را  امــروزم  سخن 
دریابیم  را  توسعه  بخواهیم  اگر  یعنی  گذاشته ام. 
روی  می خواهیم  اگر  و  دریابیم  را  کودکی  باید 
کودکی  روی  باید  کنیم  سرمایه گذاری  توسعه 

سرمایه گذاری کنیم.
با توانمندی  توسعه ای  ما اگر بتوانیم دو نسل را 
تربیت کنیم، می توانیم توسعه یابیم و البته در این 
مسیر نیازی به داشتن نفت و منابع غنی انرژی 
را  مسیر  می توانند  باشند  آنها  اگر  گرچه  نیست 
حوزه  در  می خواهیم  اگر  بنابراین  کنند.  تسریع 
توسعه کاری از پیش ببریم و متفاوت از گذشته 
حرکت کنیم، ابتدا باید از تغییر ریل نسل کودکان 

امروزمان آغاز کنیم.
پروژه   یک  کردستان  استان  به  سفری  در 
کردند.گمان  معرفی  بنده  به  را  پتروشیمی 
اقتصاد  پروژه  آن  اجرای  واسطه  به  می کردند 
اهالی  و  دوستان  از  یابد.  تحول  می تواند  منطقه 
پانزده  ده  کردستان  استان  که  بودم  شنیده  آنجا 
سال منتظر افتتاح یک طرح پتروشیمی است. من 
به نخبگان و فعاالن استان عنوان کردم که چرا 
شما بر اجرای پروژه پتروشیمی اصرار دارید و چرا 
گمان می کنید این پروژه اقتصاد استان را متحول 
می کند؟گفتند اگر بر این پروژه تاکید نکنیم بر چه 

طرحی تاکید کنیم؟
هیچ  پتروشیمی  پــروژه  تأکیدکردم  پاسخ  در 
کمکی به توسعه استان نخواهدکرد و تنها رشد و 
احتماال پیشرفت اندکی عاید استان می  کند. زیرا 
تجهیزات این طرح پتروشیمی با کشتی از طریق 
حمل و نقل دریایی از خارج کشور به داخل می آید. 
از  لوله  با خط  نیز  پتروشیمی  این  گاز و خوراک 
نیز  جنوب به استان وارد می شود، مهندسان آن 
با هواپیما از دیگر استان ها و از تهران)پایتخت( 
خواهند آمد. محصوالت نهایی آن نیز در زنجیره 
تولید به بیرون از استان می رود. در نتیجه برای 
استان شما تنها می تواند منفعتی در حداستخدام 
۲۰۰ نفر کارمند، نگهبان، راننده و نیروی خدماتی 
داشته باشد اما در حاشیه آن، آلودگی های زیست 

محیطی را برای شما به دنبال دارد.
در همان جلسه که دنبال ارائه راهکار بودند، به 
را که  نقدینگی  آن ها توصیه کردم نصف میزان 
مسئوالن  از  شود  هزینه  پروژه  برای  شده  مقرر 
سپرده  عنوان  به  را  وجه  همان  و  کنند  طلب 
بازسازی  صرف  را  آن  سود  و  بگذارند  بانک  در 
آن  سود  از  کردم  حساب  کنند.  آموزش و پرورش 
کنند.  برابر  دو  را  معلمان  کلیه  حقوق  می توانند 
برابر  دو  مان  معلمان  به  ما  کنید  اعالم  گفتم 
حقوق فعلی خواهیم داد، به شرط اینکه شغلی به 
غیر از معلمی نداشته باشند و تعهد دهند در تمام 
تابستان ها دوره  های بازآموزی بگذرانند و از آنان 
تست های روان شناسی گرفته شود تا معلمانی را 
و  تربیت  و  شدن  معلم  مطلوب   ویژگی های  که 
تعلیم به کودکان را ندارند، با بهترین شیوه ممکن 

بازخرید کنند.
پی  را  کار  این  اگر  کردم  تأکید  کردستانی ها  به 
بگیرند و این مأموریت را به درستی انجام دهند 
شما در دو تا سه نسل دیگر دانش آموزی، شاهد 
دوره ای خواهید بود که برای نسل های بعد ارمغان 
توسعه را به همراه می آورد. این یک مثال نمادین 
بود که بدانیم سرمایه گذاری در پرورش کودکان 
پاالیشگاه  و  پتروشیمی  ساختن  از  مهم تر  بسیار 

است.                            ادامه در صفحه ۶

چرا ما ایرانیان در مسیر توسعه درجا زده ایم؟

محسن رنانی
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در  ایران  سینمای  و  تئاتر  بازیگر  رشیدی  داود 
۸۳ سالگی در تهران درگذشت. آقای رشیدی در 

سال های اخیر به بیماری آلزایمر مبتال بود.
لیلی رشیدی دختر او گفته است که پدرش صبح 
روز جمعه ۵ شهریور ماه در پی ایست قلبی در 

خانه درگذشت.
داود رشیدی به آن گروه از بازیگران ایرانی تعلق 
داشت که در سینمای پیش از انقالب و سپس از 

انقالب ایران حضور پررنگی داشتند.
تماشاگران  نگاه  از  بازیگران عموما  از  این گروه 
بعدی ستارگانی  ایران در صف  سینمای تجاری 
مانند فردین، بهروز وثوقی و ایرج قادری در پیش 
خاطر  همین  به  شاید  و  داشتند  قرار  انقالب  از 
در  توانستند مجوز حضور  کمتری  با سختگیری 

فیلم های ایرانی پس از انقالب را هم بگیرند.
بازیگران  از  گروه  این  بازیگری  قابلیت های 
سه  در  که  بود  کرده  فراهم  آنها  برای  فرصتی 
عرصه سینما تئاتر و تلویزیون حضوری درخشان 
در   ۱۳۱۲ سال  در  رشیدی  داود  باشند.  داشته 
تهران در خانواده ای روحانی اهل مازندران به دنیا 
مازندرانی  حائری  محمد  شیخ  پدربزرگش  آمد. 
معروف به ابن الشیخ روحانی سرشناس مشروطه 

خواه بود.
پدرش عبداالمیر رشیدی حائری، دیپلمات بود و 

در چند کشور سفیر نیز شد.
داود رشیدی مانند بیشتر بازیگران نسل خود کار 
در  کرد.  آغاز  تئاتر  روی صحنه  از  را  هنری اش 
ایرانی  نویسنده  حائری  طوسی  توسط  کودکی 
نوشین  عبدالحسین  به  بود  دختر عمه اش  که 

کارگردان تئاتر معرفی شد.
داود رشیدی به اقتضای ماموریت های دیپلماتیک 
پدرش مدتی را ترکیه و فرانسه گذراند و پس از 
پایان دبیرستان در ژنو آموختن تئاتر را آغاز کرد و 
از کنسرواتوار ژنو در رشته کارگردانی و بازیگری 

تئاتر فارغ التحصیل شد.
به   ۱۳۴۰ دهه  در  ایران  به  بازگشت  از  پس  او 
در  او  پیوست.  هنر  و  فرهنگ  وزارت  تئاتر  اداره 
سال ۱۳۴۲ گروه تئاتر امروز را با حضور کسانی 
پرویز  تسلیمی،  سوسن  برومند،  مرضیه  چون 
فنی زاده و خسرو شجاع زاده تشکیل داد. او عالوه 
کارهایی  جمله  از  تئاتر  تله  چندین  بازیگری  بر 
از غالمحسین ساعدی را کارگردانی کرد و چند 

نمایشنامه خارجی را نیز به فارسی برگرداند.
فرار از تله با بازی بهروز وثوقی و به کارگردانی 
جالل مقدم نخستین حضور سینمایی او بود که 
جایگاهش را به عنوان یکی از بهترین بازیگران 
نقش مکمل تثبیت کرد. با جالل مقدم از جوانی 
دوست بودیم. روزی به خانه ما آمد و گفت: داود 
می خواهم یک فیلم با تو بسازم. سناریو را داد و 
خوشم آمد و بعد در پشت بام خانه با هم نشستیم 

و صحبت کردیم.
اوج  کرد،  بازی  وثوقی  با  که  دیگر  فیلم  کندو 
بازیگری رشیدی در سینمای پیش از انقالب بود 
که در آن فیلم نقش شخصیتی به نام آقا حسینی 
را بازی   می کرد که تازه از زندان آزاده شده بود و 
در قهوه خانه زندگی می کرد. با آنکه بهروز وثوقی 
ستاره فیلم بود رشیدی شخصیت مستقلی داشت 
که اصال زیر سایه وثوقی دیده نمی شد. به قول 
آقا  شخصیت  با  را  او  خیلی  هم  هنوز  خودش 

حسینی می شناسند.
درباره  ایسنا  با  گفت وگویی  در  خود  رشیدی 
هم  با  که  فیلمی  دو  در  وثوقی  با  همکاری اش 
بازی کرده بودند گفته بود:  به من گفته بودند که 
نقش  و  است  او سوپراستار  باش.  بهروز  مواظب 
تو را می خورد و سر تدوین می رود و نقش را کم 
را می شنیدم.  این حرف ها  وقتی  زیاد می کند.  و 
برایم عجیب بود. اما خیلی با هم دوست شدیم 
که  اینگونه  اصال  کرد.  کمک  را  من  بسیار  و 
در  بود.  همراه  و  رفیق  بسیار  و  نبود  می گفتند 
اولین روز کارم تفاوت زیاد سینما با تئاتر تو ذوقم 

همان شب  اما  ندهم  ادامه  گرفتم  تصمیم  و  زد 
صحبت های بهروز تأثیر مثبتی در ذهنم گذاشت. 
از فیلم های  با آنکه در تعداد کمی  داود رشیدی 
ایرانی پیش از انقالب بازی کرد اما شهرت نسبتا 

خوبی به دست آورد.
او صرف  فعالیت  از  عمده ای  بخش  حال  این  با 
تلویزیون  در  سرگرمی  و  نمایش  گروه  مدیریت 

ایران می شد که از سال۱۳۵۲ مسئول آن بود.
شاید  ایران  انقالب  از  پس  نخستین  سال های 
پرکارترین دوره فعالیت بازیگری او بود. تعدادی 
بودند  کرده  ترک  را  ایران  سینما  ستاره های  از 
تعدادی ممنوع الکار شده بودند و تعدادی به دلیل 
نقش های پیش از انقالب شان چندان مورد سلیقه 
کارگردانان و تهیه کنندگان پس از انقالب نبودند.
که  انقالب  از  پس  ایرانی  فیلم های  از  تعدادی 
مطیعی  ملک  فردین،  چون  ستارگانی  حضور  با 
دیگر  و  شدند  توقیف  شدند  ساخته  راد  سعید  و 

هیچگاه به نمایش در نیامدند.
در چنین فضایی بسیاری سراغ کسانی رفتند که 
بودند و شهرت ستارگان  به اصطالح کم خطرتر 
پیش از انقالب را نداشتند؛ بازیگرانی که عمدتا 
صف  در  آنکه  با  و  داشتند  تئاتری  غنی  تجربه 
بعدی ستارگانی چون ایرج قادری، فردین بهروز 
ولی حضور  گرفتند  می  قرار  راد  سعید  و  وثوقی 
نقش  بازیگر  از  کمتر  چیزی  نقش آفرینی شان  و 
مانند  اولی  طراز  بازیگران  نداشت.  فیلم  اصلی 
داود رشیدی، جمشید مشایخی،عزت اهلل انتظامی 
و محمد علی کشاورز که پیش از انقالب بیشتر 
برای  انتخاب  بهترین  داشتند  مکمل  نقش 
از  پس  سینمای  تهیه کنندگان  و  کارگردانان 

انقالب بودند.
تعداد  انقالب  از  پیش  در  که  رشیدی  داود 
فیلم هایش به ۱۰ تا هم نرسیده بود در چهار-پنج 
بازی  فیلم   ۲۰ به  نزدیک  در  انقالب  اول  سال 
و  کمال الملک   - عنکبوت  خانه  شیالت  کرد. 
گل های داودی از مشهورترین این فیلم ها بودند.

در سال ۱۳۶۳ و پس از بازی در دو فیلم کیومرث 
قطع  رشیدی  سینمایی  فعالیت  ناگهان  پوراحمد 

شد و نزدیک به ۱۰ سال متوقف ماند.
شصت  دهه  اواسط  در  همچنان  او  حال  این  با 
اجازه  حالیکه  در  خورشیدی  هفتاد  دهه  اوایل  و 
در  پررنگی  حضور  نداشت  را  سینما  در  فعالیت 
سریال تلویزیونی ایران داشت که رسانه  به مراتب 

پرمخاطب تری از سینما بود.
انقالب  از  پس  نخست  سال های  ــاره  درب او 
تلویزیون  از  خواستند   ۵۸ سال  بود:  گفته  ایران 
کردم  را  کار  همین  کنم،  بازنشستگی  تقاضای 
بعد  و  شد  موافقت  بازنشستگی  تقاضای  با  اول 
جوان  بچه های  نگیرم.  حقوق  تا  کردند  اخراجم 
در گروه پاک سازی بودند، آمدند و گفتند ما شما 
جای  تا  می کنیم  اخراج  نمی کنیم،  پاک سازی  را 
دیگر بتوانید کار کنید. من هم خداحافظی کردم 

و رفتم.
پس از آنکه در فیلم بی بی  چلچله )ساخته کیومرث 
پوراحمد - ۱۳۶۳( بازی کرد حدود یک دهه در 
سینما حضور نداشت. بسیاری می گفتند که دلیل 
از  پیش  سینمای  در  نقش هایش  از  برخی  آن 
این  با  کندو.  فیلم  در  خصوص  به  بوده  انقالب 
حال در همان سال ها سریال هایی چون گرگ  ها 
و عطر گل یاس و تله تئاتر یکی از این روزها )در 
زیادی  تماشاگران  ایندولند(  رئیس جمهور  نقش 
فاخته  آوای  و  داشت. دو سریال عطر گل یاس 
که هر دو را بهمن زرین پور)کارگردانی که اخیرا 
درگذشت( ساخته بود از محبوب ترین کارهای او 
در تلویزیون بود که عمده بازیگرانش کار خود را 
با نمایش های داود رشیدی در سال های نخستین 

پس از انقالب آغاز کرده بودند.
اما مشهورترین نقشی که از او از آن سال ها در 
انگشتی  شش  مفتش  است  مانده  مردم  خاطره 
سریال هزاردستان به کارگردانی علی حاتمی بود.

در سال ۱۳۷۰ او پیروزی شیکاگو را در تئاتر شهر 
تهران به روی صحنه برد.

از  تعدادی  و  خود  بازی  با  که  نمایش  این   
مشهورترین بازیگران سینما و تئاتر ایران بود به 
تبدیل  انقالب  از  پس  ایران  تئاتر  پرفروش ترین 
شد و آغازگری شد برای حضور تماشاگران عادی 

در سالن های تئاتر ایران.
آوای فاخته گل پامچال تنهاترین سردار والیت 
عشق مختارنامه و کاله پهلوی از دیگر کارهای 
بوده  گذشته  سال های  در  او  مشهور  تلویزیونی 

است.
مهمترین ویژگی او فن بیانش بود که کلمات را 

با دقت خاصی و خیلی شمرده به زبان می آورد.
در  کودک  برنامه های  مجری  برومند،  احترام 
تلویزیون همسر او بود و لیلی رشیدی دختر این 
دو از بازیگران تلویزیون ایران است. فرهاد پسر 
داود رشیدی نیز در سوئیس استاد دانشگاه است.

ادامه از صفحه ۵
اگر ما تنها یک دهم از بودجه و هزینه عمومی 
سدسازی،  همچون  زیرساخت ها  به  مربوط 
اختیار  در  را  دست  این  از  مواردی  و  مخابرات 
کلی  به  اوضــاع  دهیم،  قرار  پــرورش  آمــوزش 
شرایط  در  که  بود  خواهد  چیزی  آن  از  متفاوت 
کنونی متصور است. اگر تنها یک دهم هزینه ای 
را که در انرژی هسته ای صرف کرده ایم در نظام 
که  بسا  هزینه می کردیم چه  پرورش  و  آموزش 
مکفی  پروش  و  آموزش  نظام  در  تحول  برای 
اما اصواًل این موضوع برای ما »مسأله « و  بود. 
»دغدغه« نبوده است و متوجه نبودیم که توسعه 
چه  بی توجهی  چنین  با  و  می شود  آغاز  کجا  از 
ضربه و آسیبی به فرآیند توسعه و به نسل های 

بعد وارد کرده ایم.

تفاوت »رشد«، »پیشرفت« و »توسعه«
چرا  که  این  جمله  از  داریم  اساسی  چندپرسش 
مؤلفه های توسعه در کودکی شکل نمی گیرد؟ چرا 
بذر توسعه در کودکی نهفته است و در بزرگسالی 
به  پاسخ  برای  نمی شود؟  ایجاد  فرآیندی  چنین 
این پرسش ها بهتر است نگاهی به مفهوم توسعه 
داشته باشیم. در این خصوص واژه های منتسب 
ابعاد  و  کرده  تفکیک  هم  از  را  عرصه  این  به 
توسعه را بررسی می کنیم تا بدانیم دوره صفر تا 
قرار  فرآیند  این  کجای  در  )کودکی(  سالگی   ۷

می گیرد.
در ادبیات رایج سه واژه در برنامه های توسعه ای 
سه  این  و  است  رایج  سیاستمداران  ادبیات  و 
کار  به  هم  جای  به  اوقات  بسیاری  در  مفهوم 
 ،)Growth(ــد رشـ واژه  سه  می شوند.  بــرده 

Devel�( توسعه  و   )Progress )پیشرفت
opment( در سه معنای مختلفی به کار برده 
می شوند و حال اینکه ما در بسیاری اوقات آن ها را 
جابه جا به کار می بریم. به عنوان مثال برنامه های 
بهتر  اقتصادی  نظام  از  را در هر دوره ای  توسعه 

بود »برنامه های رشد و پیشرفت« بنامیم.
»رشد« تکثیر وضع موجود است. به عنوان مثال 
ایران خودرو امسال ۱۰۰ هزار خودرو تولید کرده 
همان  با  خودرو  هزار   ۲۰۰ دیگر  سال  و  است 
جاده ها،  تعداد  افزایش  یا  می کند  تولید  وضعیت 

فرودگاه ها، سدها نشانه رشد است.
به  و  رشد  از  باالتری  مرحله  در  اما  »پیشرفت« 
کیفیت  با  را  موجود  وضع  که  است  این  معنای 
ارتقا  یا  کنیم  تکثیر  بهتری  فناوری  یا  مادی 
آینده  ایران خودرو در سال  مثال  به طور  دهیم. 
خودروهای مدل باالتری را با کیفیت و فناوری 
فرآیند  با  سدها  اینکه  یا  می کند.  تولید  بهتر 
متفاوت و کیفیت بهینه تری ساخته شود. یا اینکه 
فوالد مبارکه تولید فوالد را به جای روش کوره 
این ها  کند.  تولید  الکتریکی  قوس  روش  با  بلند 
بعد  ما  هستند.  پیشرفت  مصادیق  از  نمونه هایی 
بودیم،  زیادی  پیشرفت  و  رشد  شاهد  انقالب  از 
حتی در برخی حوزه ها بیش از حد رشد و گاهی 

پیشرفت داشته ایم.
اما واژه سوم یعنی »توسعه« برخالف دو مفهوم 
موجود  پدیده  در  کیفی  تحول  معنای  به  قبلی، 
خلق وخوی  در  تغییر  معنای  به  توسعه  است. 
حتی  و  اجتماعی  رفتاری،  الگوهای  و  فردی 
ماهیت پدیده هاست. به طور مثال اگر عضالت را 
قوی کنیم و افزایش دهیم با پدیده رشد روبه رو 
کارهای  بتوانیم  عضالت  این  با  اگر  هستیم. 

بدهیم  انجام  ژیمناستیک  مثل  ورزشی  حرفه ای 
با پدیده پیشرفت همراه بوده ایم اما اگر از لحاظ 
دیگری  متفاوت  انسان  خلق وخوها  و  رفتارها 

شدیم، توسعه یافته ایم.
جامعه  در  جان دارترمی شود.  جامعه  توسعه،  در 
توسعه یافته، حساسیت ها و توجهات بیشتر است 
نشان  واکنش  رفتاری  هر  به  نسبت  جامعه  و 
می دهد. به همین دلیل است که در جوامع توسعه 
یافته، جامعه زنده و پویاست و به نوعی روح پیدا 
می کند. زمانی که توسعه روی می دهد ابعاد کّمی 
پیشرفت و رشد در روح متجلی می شود و کیفیت 

تحول، مدنظر قرار می گیرد.
بعد  دو  دارای  توسعه  دیگری،  منظر  از  واقع،  در 
است: »بعد اقتصادی و مادی« و بعد »فرهنگی و 
رفتاری«. در بعد اقتصادی، توسعه تولید »رفاه« 
می کند و رفاه زمانی است که ما می توانیم خود 
را از فشارها و تصادف های طبیعی و غیرطبیعی 
نیازمند  ما  توسعه،  بعِد  این  در  کنیم.  مصون 
اقتصادی هم  اقتصادی هستیم. سرمایه  سرمایه 
نیروی انسانی می خواهد و نیروی انسانی هم در 

دانشگاه تربیت می شود.
شکل  فنی  نیروی  نیازبه  احساس  بنابراین 
و  است  رفاه  دنبال  به  اقتصادی  بعد  می گیرد. 
است.  پیشرفت  می شود،رشدو  طی  که  فرآیندی 
دارد؛زمانی  هم  ورفتاری  اماتوسعه،بعدفرهنگی 
شما تمامی ابزارها وامکانات اقتصادی و رفاهی را 
در اختیار دارید اما از وضعیت جامعه تان احساس 
ناراحتی و کالفگی می کنید، آرام و قرار ندارید و 
نسبت به رفتارهای پیرامونی خود احساس انزجار 
احساس  اما  دارید  رفاه  اینکه  وجود  با  می کنید. 
رضایت نمی کنید. مثال ما در خودرویی مدرن با 
»رفاه« کامل نشسته ایم اما به علت بی نظمی و 
»رضایت«  شهر  این  در  رانندگی  از  بی قانونی، 
نداریم. در واقع فرزندان ما به دلیل عدم احساس 
پدیده  با  و  می کنند  مهاجرت  که  است  رضایت 
نسبی  طور  به  ما  می شویم.  مواجه  مغزها  فرار 
است  اما »رضایت« همان چیزی  داریم  »رفاه« 

رضایت  واقع  به  و  کنیم  تولید  نمی توانیم  ما  که 
بعد فرهنگی  بعد دوم توسعه یعنی  نتیجه همان 
رخ  توسعه  دوم  بعد  که  زمانی  است.  رفتاری 
و  برنده  و  تیز  ما  رفتارهای  و  روابط  نمی دهد، 
شما  نیافته،  توسعه  جوامع  در  می شود.  پرهزینه 
اما  ابزارهای پیشرفت را در اختیار دارید  اگر چه 
رفتارهایتان تیز و همراه با خشونت است. بنابراین 
دادن  صیقل  معنای  به  توسعه  مفهوم،  این  در 
توانایی  که  جامعه ای  است.  اجتماعی  تیزی های 
دهد،  صیقل  را  تیزی ها  که  باشد  داشته  را  این 
مناسباتش توسعه می یابد. بعد فرهنگی و رفتاری 
و  می دهد  صیقل  را  ما  رفتار  تیزی های  توسعه، 
اجتماعی ما را کم هزینه تر می کند و  مناسبات 
در نتیجه صیقل خوردن تیزی ها، رضایت شکل 

می گیرد.
دوره ای  که  را  اخیر  سالهای  رکودی  اگر شرایط 
گذراست در نظر نگیریم، در ایران زندگی از حیث 
از  خیلی  با  مقایسه  در  و  نسبی  طور  به  رفاهی، 
کشورها راحت و آسوده است، هر شغلی بخواهید، 
حتی اگر تخصص ندارید به سرعت راه می اندازید،  
هر کجا خواستیدبه آسانی،بدون دغدغه ونگرانی 
می توانیدمسافرت کنید، استراحت کنید، در پارک 
بنشینید و نظایر این ها. اما در کشورهای پیشرفته 
و توسعه یافته شما برای چنین اموری باید پول 
وارد  باید  کافی  درآمد  کسب  برای  و  بپردازید 
کارزار رقابت شوید. به همین دلیل است که تأکید 
می کنم مساله اصلی ما بعد دوم توسعه است که 

بحث فقدان رضایت مطرح است.
پرسش این است که تیزی های رفتار و الگوهای 
ما چه زمانی صیقل می یابد؟ پاسخ این است که 
زمینه این تیزی ها در کودکی به وجود می آید و در 
همان دوران کودکی هم می تواند این تیزی های 
رفتاری گرفته می شود. در همان دوران کودکی 
در  بیاموزیم.  را  اجتماعی  صبر  باید  ما  که  است 
یاد  را  جمعی  کار  باید  که  است  دوران  همان 
می آموزیم  که  است  دوران  همان  در  بگیریم. 
و  دگرباشی  در  دیگران  حق  و  باشیم  روادار 

است  دوران  همان  در  بپذیریم.  را  اندیشی  دگر 
تمرین  را  عقالنی  و  اخالقی  گفت وگوی  که 
می کنیم و سلسله مراتب اجتماعی را می پذیریم 
و می آموزیم که چگونه تقسیم کار انجام دهیم. 
ناموس  ما  برای  قانون  که  است  کودکی  در 
تیزی ها و شکل گیری   بنابراین صیقل  می شود. 
دوران  همین  در  مثبت  فرهنگی  ویژگی های 

کودکیاست که رخ می دهد.

دوره کودکی، آغاز شکل گیری بُعد فرهنگی توسعه
بنابراین به همین دلیل است که تأکید می  کنم بُعد 
فرهنگی رفتارهای توسعه در دوره کودکی شکل 
برای»تولید  سرمایه گذاری  واقع  در  می گیرد. 
ما  بر روی کودکان  و  در کودکی  باید  رضایت« 
انجام شود و سرمایه گذاری برای تولید رفاه باید 
بر روینوجوانان و جوانان ما انجام شود. فرستادن 
برای  گذاری  سرمایه  نوعی  دانشگاه  به  جوانان 
پرورش نیروی انسانی  ای است که در تولید رفاه 
دانشگاه  در  گذاری  سرمایه  واقع  در  داریم.  نیاز 
عینًا نظیر سرمایه گذاری در صنعت است که رفاه 
تولید می کند. دانشگاه نیز یک کارخانه است که 
است که  انسانی متخصص  نیروی  آن  محصول 

روانه کارخانه می شود تا رفاه تولید کند.
محل  خانواده  و  دبستان  پیش  دبستان،  اما 
رفتاری  و  فرهنگی  بعد  روی  بر  سرمایه گذاری 
برای  سرمایه گذاری  معنای  به  که  است  توسعه 
همان  در  است.  بعدی  نسل  در  رضایت  تولید 
دوران کودکی است که سرمایه اجتماعی شکل 
می گیرد. در همان دوران کودکی است احترام به 
قانون و رعایت قوانین رانندگی و مدارا و توانایی 
و  اخالقی  گفت وگوی  توانایی  و  عقالنی  نقد 
عقالنی شکل می گیرد. و این ها همان مولفه هایی 

هستند که موجب رضایت می شوند.
چند سال پیش از یک مدرسه شناختی درکرمانشاه 
بازدید می کردم. بد نیست بدانیدبرای نخستین بار 
شد.  تأسیس  کرمانشاه  و  تهران  در  مدارس  این 
نظام  تا  کشید  طول  سال   ۵ به  نزدیک  البته 

مدارس  این  که  شود  راضی  پرورش  و  آموزش 
کودکی  هر  که  بپذیرد  و  بپذیرید  رسمیت  به  را 
کتاب، یک  از  پر  به جای یک کیف  مدرسه  در 
و کودکان هر وقت خوابشان  باشد  داشته  بالش 
دانش  مدارس  این  در  بخوابند.  بتوانند  گرفت 
آموزان مهارت زندگی را یاد می گیرند، مفاهیمی 
یاد می گیرند که در دانشگاه امکان یادگیری آن 
وظیفه  آموزان  دانش  مدارس،  این  در  نیست. 
تقسیم کار اجتماعی، حس کار جمعی و مشارکت 

را و گفت وگو را یاد می گیرند.
بست  بن  به  مدیریت ها  در  اگر  که  کنیم  دقت 
می رسیم به خاطر این است که هر کس در موضع 
شغلی خود دیکتاتور مآبانه عمل می کند. از نانوا 
گرفته تا رئیس بانک و نظایر آن. در واقع چون 
ما در نسل قبل، انسان  هایی پرسشگر و عقالنی 
بار  شوندگی  نقد  و  نقدکننگی  توانایی  دارای  و 
موضع  در  کرده ایم  عادت  کم کم  نیاورده ایم، 
ضعف، سکوت و کرنش کنیم و در موضع قدرت، 
دیکتاتوری کنیم. ما هنوز یاد نگرفته ایم که اگر 
کسی در جمع، ما را نقد کند به معنای توهین و 
اهانت نیست. تمام ویژگی های فرهنگی همچون 
و»مدارا«)که  است(  ذهنی  امری  »رواداری«)که 
امری اجتماعی است(، »قانون پذیری«، »صبر«، 
طلبی«،  »تنوع  »خالقیت«،  »ریسک پذیری«، 
»توانایی همکاری جمعی و مشارکت اجتماعی«، 
ذهن،  تعلیق  شنیدن،  توانایی  »گفت وگو«)شامل 
هستند  این  نیازمند  همه  نقدمنصفانه(  و  صبر 
که ما در کودکی این ها را بیاموزیم. ما ایرانی ها 
متاسفانه این بُعد دوم توسعه را تجربه نکرده ایم.

راه نجات آینده توسعه کشور از نهادهای مدنی می گذرد
الزم  کودکی،  دوره  به  پرداختن  از  قبل  البته 
است روی »مادرانمان« نیز سرمایه گذاری جدی 
انجام دهیم. مادران ویژگی های منحصربه فردی 
براساس  شفقت اند.  از  پر  که  این  جمله  از  دارند 
متأخر،»شفقت  روانشناسی  و  علمی  آموخته های 
درمانی« یکی از آخرین شیوه های درمانی روان 

شناسی امروز است. مادران در واقع کارخانه های 
شفقت درمانی هستند و شاید الزم باشد که قبل 
از کودکان، آموزش را از مادرانمان شروع کنیم. 
اگر مادران بدانند که با روش های غلط خود چه 
بالیی بر سر ظرفیت های وجودی کودکان خود 
می آورند، آنگاه چون مخزن شفقت هستند حتما 
خود  آموزش  برای  و  می کنند  اصالح  را  خود 
اینکه  برای  بداند  مادر  اگر  می کنند.  همکاری 
کودکش سالم و توسعه یافته تر وارد اجتماع شود 
باید مراقب بیست ویژگی یا سرمایه در کودکش 
باشد آنگاه تمام سعی خود را خواهد کرد که همه 
این سرمایه را تأمین کند. بنابراین شاید قبل از 
اینکه بخواهیم نظام آموزش و پرورش را حرکت 
است،  در شرایط کنونی کاری دشوار  دهیم، که 
شاید بهتر باشد درون نهاد خانواده روی مادران 
زمینه های  و  کنیم  سرمایه گذاری  دخترها  و 
در  نخست  را  تحول  این  منطقه ای  و  محلی 
و  ارتباطات  توانایی  باید  سازیم.  فراهم  شهرها 
باال  را  مادران  نه شغلی(  )و  زیستی  مهارت های 
ببریم. ما قبل از هر چیز به توانمندی های مادران 
نیازمندیم و این درحالی است که در ایران امروز 
تعداد زیادی از مادرانمان با سوادند یا دیپلم دارند 
عالی  تحصیالت  دارای  زیادی  بخش های  و 
شیوه های  با  مادران  آشنایی  برای  باید  هستند. 
آگاهی ها،  و  کنیم  ریزی  برنامه  کودکان،  توسعه 
نگرش ها و مهارت های الزم به آنها منتقل شود. 
در این مسیر و در شرایط کنونی خیلی به دولت 
آنها  نیست چرا که  امیدی  نظام سیاسی  و حتی 
مسائل  یا  رکود  مثل  دیگری  اولویت های  درگیر 
نهادهای  نقش  امروز  گمانم  به  هستند.  خارجی 
مدنی و گروههای مرجع و نخبگان و سرمایه های 
نمادین محلی و منطقه ای می تواند خیلی برجسته 
کشور،  توسعه  آینده  نجات  برای  باشد.بنابراین 
کنند.  با هم مشارکت  باید  مدنی  نهادهای  همه 
و  بخشی  آگاهی  سوی  به  حرکت  برای  قیامی 
توانمندسازی مادران در جهت پرورش کودکانی 

توسعه آفرین. انشاء اهلل.

زندگی پناهجویان در خیابان های 
پاریس، بی زرق و برق، پر درد و رنج

داود رشیدی بازیگر نقش 
مکملی که ستاره شد

پوریا ماهرویان
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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
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رازیانه، نوعی گیاه دارویی است که بومی منطقه 
مدیترانه ای است و تولیدکنندگان عمده این گیاه 
سوریه، هند، مکزیک، ایران، مصر، ترکیه و چین 
کشت  اکثراً  و  می باشد  خودرو  ندرتًا  گیاه  است. 
ماههای  طی  گیاه  آوری  جمع  زمان  می شود. 
مرداد تا آبان می باشد.   به رازیانه ,بادیان - شمار 
- شمره - سونف و بسباس هم گفته اند.)کتاب 
ویتامین،  از  سرشار  گیاه  این  ها(  خوراکی  اسرار 

مواد معدنی و فیبرهای غذایی است.
زنانه)استروژن(  از هورمون های  رازیانه، سرشار 

است و طبیعتی گرم دارد.
رازیانه

رازیانه مصارف مختلفی دارد.
دانه،  یعنی  گیاه  این  مختلف  بخش  های  تمام 
روغن  ولی  است،  خوراکی  آن  ریشه  و  برگ 

حاصل از دانه  های رازیانه، سمی است.
این گیاه دارای طعم تند، تلخ و شیرین است و 

کمی به طعم نعناع شبیه است.
پیاز رازیانه

مواد  ویتامین،  فراوانی  مقادیر  حاوی  رازیانه 
منیزیم،  پتاسیم،  منگنز،  است.  فیبر  و  معدنی 
موارد  این  از   B3 و   Cویتامین آهن،  کلسیم، 
می باشند. ویتامین C موجود در پیاز رازیانه، ضد 
بسیار  بدن  ایمنی  سیستم  برای  و  بوده  باکتری 

مفید است.
فیبر  دارای  گیاه،  از  بخش  این  برآن،  عالوه 
مفید  کلسترول،  کاهش  برای  که  بوده  فراوانی 
می  پیشگیری  روده  سرطان  به  ابتال  از  و  است 
 کند. رازیانه همچنین دارای مقدار فراوانی پتاسیم 

است که باعث کاهش فشارخون می  شود.
این گیاه دارویی، سموم بدن را پاک می  کند و 
برای  و  بین می  برد  از  را  التهاب دهان  بیماری  

خاطر  به  سرفه،  نیز  و  سرماخوردگی  درمــان 
خاصیت خلط  آورش، مفید است.

دانه رازیانه
بخار حاصل از جوشاندن برگ  های این گیاه در 
آب، بیماری آسم و برونشیت را تسکین می  دهد.

دانه های رازیانه
مصرف دانه  های رازیانه، باعث تسکین دل درد 
می  شود، عمل هضم را آسان  تر می  کند، کرم 
تقویت  باعث  می  برد،  بین  از  را  کودکان  روده 
بین  از  را  چشم می  شود، حساسیت  های چشم 
می  برد و دارای خواص فراوانی برای کبد، طحال 

و مثانه است.
جویدن دانه آن، بوی نامطبوع دهان را رفع می 

کند.
فواید رازیانه:

* اسید آمینه موجود در آن برای درمان کم خونی 

موثر است.
* دم کرده آن ناراحتی و عالیم ماهانه زنان را 

تسکین می دهد.
برای  آن،  در  موجود  فیبر  بودن  باال  علت  به   *

مقابله با کلسترول باال مفید است.
* در کشور هند، برای تقویت بینایی از این گیاه 
استفاده می شود. * به هضم غذا کمک می کند 

و نفخ را تسکین می دهد.
ادراری  اختالل  درمــان  برای  آن  ریشه  از   *

استفاده می شود.
افزایش شیر مادر و  * دم کرده این گیاه باعث 

کاهش وزن می شود.
* سموم بدن را از بین می برد به علت خاصیت 
خلط آوری که دارد، برای درمان سرماخوردگی و 

سرفه مفید است.
* برگ های آن ادرارآور و ملین است.

برطرف  را  مفاصل  درد  رازیانه  روغن  با  *ماساژ 
می کند.

برای  آن،  کرده  دم  فنجان   ۳ روزی  مصرف   *
درمان آسم، سرفه و تنگی نفس مفید است.

و  سیلین  پنی  مانند  میکروبی  ضد  اثــر   *
تتراسایکلین دارد. 

*عسل )شهد( گیاه دارای خواص خلط آوری و 
ضد احتقان دستگاه تنفسی می باشد.

*رازیانه ویتامین E  دارد . این ویتامین در واقع 
می شود.  محسوب  پوست  مرهم  و  التیام بخش 
ویتامین E به عنوان آنتی اکسیدان از سلول های 
سینگر،  فرانک  دکتر  می کند.  محافظت  پوستی 
متخصص تغذیه در این باره می گوید: »ویتامین 
از خشک  از چربی پوست محافظت کرده و   E
پیدایش  رو  این  از  می کند.  جلوگیری  آن  شدن 
تأخیر  به  را  ریز  و  عمیق  چروک های  و  چین 

می اندازد.«.
احتیاط: مصلح رازیانه,سکنجبین است.

توجه داشته باشید که مصرف بیش از اندازه این 
گیاه، ممکن است منجر به تشنج عضالنی و حتی 

توهم شود.
این  در  استرگل،  نام  به  ای  ماده  به علت وجود 
نظر  زیر  حتما  آن  مدت  طوالنی  مصرف  گیاه 

پزشک انجام شود.

مصرف در دوران بارداری:
 بعلت اثرات قاعده آوری ممنوع می باشد.

ویتامین ۳بدن که کم باشد دچار وسواس وتردید 
می  گیری  تصمیم  قدرت  وفاقد  وشک  ودودلی 
استفاده  است  خوب  که  است  گیاه  دراین  شویم 
وخشک  گرم  غذاهای  تمام  که  خواصی  کنیم 

برای درمان عفونت دارند این هم دارد

خواص رازیانه

هر  از  مهمی  بخش  سبوس دار  یا  کامل  غالت 
جمله  از  و  می دهند  تشکیل  را  غذایی  رژیم 
سالم ترین مواد غذایی محسوب می شوند که بهتر 

است همه گروه های سنی از آن استفاده کنند.
قرار  کامل  غالت  زمره  در  نیز  قهوه ای  برنج 
دارد. این نوع برنج، طبیعی و تصفیه نشده است. 
بسیاری از مردم مصرف برنج قهوه ای را به خاطر 
ترجیح  سفید  برنج  به  دارد  که  سالمتی  خواص 

می دهند.
در این مطلب به برخی از این خواص پرداخته ایم:

1- از پیشرفت دیابت پیشگیری می کند
محققان دانشگاه هاروارد می گویند مصرف 2 بار 
دیابت  پیشرفت  خطر  از  هفته  در  قهوه ای  برنج 

پیشگیری می کند.
این محققان پی برده اند با مصرف 50 گرم برنج 
قهوه ای در روز، می توان از خطر ابتال به دیابت 
نوع 2 تا 16 درصد و نیز با مصرف دیگر غالت 

کامل مانند جو و گندم کامل، خطر ابتال به این 
بیماری را تا ۳6 درصد کاهش داد.

2- سرشار از فیبر است
برنج قهوه ای 14 درصد از مقدار نیاز توصیه شده 
مهمی  غذایی  ماده  که  را  فیبر  به  بدن  روزانه 
برای پیشگیری از ابتال به سرطان روده و سینه 

محسوب می شود تامین می کند.
مصرف فیبر خواص مفید بسیاری برای بدن دارد 
که سالمت دستگاه قلبی عروقی جزوی از آن ها 

است.

۳- منبع خوبی از منگنز و سلنیوم است
از  درصد   88 قهوه ای  برنج  پیمانه  یک  مصرف 
را  منگنز  به  بدن  روزانه  شده  توصیه  نیاز  مقدار 
که نقش مهمی در مبارزه با رادیکال های آزاد ایفا 

می کند، تامین می کند.
و  پروتئین  از  انرژی  کسب  در  همچنین  منگنز 

کربوهیدرات ها و نیز سنتز کردن اسیدهای چرب 
نقش اساسی را بر عهده دارد.

فرآیند  در  را  مهمی  نقش  نیز  سلنیوم 
می تواند  و  دارد  برعهده  آنتی اکسیدان ها 
حتی  و  کرده  تخریب  را  سرطانی  سلول های 

DNA را نیز تعمیر کند.
و  تیروئید  هورمون  متابولیسم  تنظیم  در  سلنیوم 
اساسی  اهمیت  نیز  بدن  ایمنی  سیستم  عملکرد 

دارد.

 4- از افزایش وزن پیشگیری می کند
آن  از  حاکی  هاروارد  دانشگاه  تحقیقات  نتایج 
است زنانی که غالت کامل ازجمله برنج قهوه ای 
را در برنامه غذایی خود وارد کرده اند بسیار بهتر 
از دیگران توانسته اند به وزن ایده ال خود دست 

یافته و آن را نیز حفظ کنند.

برنج قهوه ای
5- مقدار کلسترول بد را کاهش می دهد

قهوه ای سطح  برنج  روغن  داده  نشان  تحقیقات 
کاهش  درصد   70 تا  را   )LDL  ( بد  کلسترول 
می دهد و نیز رژیم سرشار از غالت کامل، سطح 

کلسترول خوب )HDL( را افزایش می دهد.

6- منبع خوبی از فیتونوترینت ها است
طور  به  که  هستند  ترکیباتی  فیتونوترینت ها 
دارای  که  می شوند  یافت  گیاهانی  در  طبیعی 
خواص ضد التهابی بوده و تمایل دارند به عنوان 

یک آنتی اکسیدان عمل کنند.
برنج قهوه ای منبع خوبی از این ترکیبات گیاهی 

به خصوص فنولیک ها محسوب می شود.

7- خطر ابتال به آسم کودکی را کاهش می دهد
کودکان  میان  در  رایجی  بسیار  بیماری  آسم، 
است که با ابتال به آن کودکان مجبور به غیبت 
چند روزه در سر کالس های درس می شوند. اما 
کودکانی که مقدار زیادی غالت کامل را همراه 
با ماهی می خورند احتمال ابتال به این بیماری را 

تا 50 درصد در خود کاهش می دهند.

آشنایی با عالئم شایع آسم در کودکان
بررسی ها نشان داده مصرف میوه و سبزی جات و 
حتی لبنیات تاثیر زیادی بر کاهش آسم کودکی 
به  تاثیر  ماهی  و  کامل  اما مصرف غالت  ندارد 

سزایی دارد.

8- سالمت استخوان ها را افزایش می دهد
ماده  است،  منیزیم  از  خوبی  منبع  قهوه ای  برنج 
معدنی که در سالمت استخوان ها نقشی اساسی 
دارد. تنها مصرف یک پیمانه برنج قهوه ای، 21 
به  بدن  روزانه  شده  توصیه  نیاز  مقدار  از  درصد 

منیزیم را برطرف می کند.

آشنایی با 8 خاصیت برنج قهوه ای

راه های زیادی برای کاهش وزن وجود دارد که 
برخی سخت و برخی آسان است.

مصرف  آسان،  و  ساده  راهکارهای  جمله  از   
دم نوش رازیانه است؛ این نوشیدنی طالیی رنگ 

را می توان به آسانی در منزل تهیه کرد.
رازیانه چه نقشی در کاهش وزن دارد؟

رازیانه  بدن:  متابولیسم  به  بخشیدن  سرعت   -
متابولیسم را تقویت و روند آن را تسریع می کند؛ 
سریع تر  سلول ها  طریق  از  کالری  نتیجه  در 
مصرف می شود و انرژی حاصل از آن به چربی 

سوزی کمک می کند.
- گرسنگی را کاهش می دهد.

-خون را تصفیه می کند: باقی مانده ادرار را دفع 

کبد  در  اضافه  چربی  تراکم  از  مانع  و  می کند 
می شود.

از  رازیانه به دفع سموم  - پاکسازی سموم: آب 
طریق کلیه ها کمک می کند.

مسئول  هورمون  مالتونین  مالتونین:  تولید   -
تا   6 بین  خوب  خواب  یک  است.  خواب  چرخه 
۹ ساعت است. خوردن آب رازیانه کمک می کند 
معنا  آن  به  این  تنظیم شود.  میزان مالتونین  تا 
نیست که این ماده خواب آور است بلکه با مصرف 
آن در طی روز احساس می کنید که انرژی اضافه 
دارید اما هنگام شب راحت تر به خواب می روید. 
بهتر است با مصرف روزی یک تا 2 لیوان شروع 
سپس  و  باشد  کم  مصرف  میزان  ابتدا  کنید؛ 
افزایش دهید. اگرچه دم نوش رازیانه طبیعی است 

نداشته  آن حساسیت  به  که  بود  مراقب  باید  اما 
باشید. زنان باردار نباید آن را مصرف کنند.

اما  است  مؤثر  وزن  کاهش  در  رازیانه  اگرچه 
باعث تسریع روند کاهش وزن  زیاد آن  خوردن 
رعایت  تعادل  باید  همه چیز  مانند  شد،  نخواهد 

شود.
طرز تهیه این نوشیدنی بسیار ساده است:

1 - جوشاندن دانه های رازیانه در آب
2 - خیس کردن آن یک شب کامل

آب  از  عالی  نتیجه  آوردن  دست  به  ــرای  ب
تصفیه شده استفاده کنید و دانه ها را تفت دهید تا 
خوشبو شود. با روزی یک یا 2 لیوان شروع کنید، 
افزایش  پزشک  مشورت  با  را  آن  میزان  سپس 

دهید.

مواد الزم
- یک لیتر آب

- 2 قاشق غذاخوری دانه رازیانه
روش اول: پس از جوش آمدن آب، دانه ها را به 
آن اضافه کنید و زیر آن را خاموش کنید و بگذارید 
دم بکشد و پس از خنک شدن در یخچال قرار 
دهید. روش دوم: آب و دانه ها را در یک ظرف 

دربسته قرار دهید و روز بعد مصرف کنید.
چه میزان آب دانه رازیانه را باید در طول 

روز مصرف کنیم؟
اما  است  مؤثر  وزن  کاهش  در  رازیانه  اگرچه 
باعث تسریع روند کاهش وزن  زیاد آن  خوردن 
رعایت  تعادل  باید  همه چیز  مانند  شد،  نخواهد 

شود.

کاهش وزن با رازیانه

با  است؟  ضروری  حد  این  تا   c ویتامین  چرا 
خواندن مقاله زیر متوجه می شوید چگونه مصرف 
روزانه ویتامین C مو ، ناخن و پوستتان را تقویت 

می کند.
)  orgo( ارگو  برند  مؤسس  الوینگ  ریانا 

محصوالت ارگانیک مراقبت از پوست و زیبایی 
و  ایجاد  مسئول  مغذی  مواد  می گوید  دراین باره 
است  ماده ای  هستند.) کالژن  نگهداری کالژن 
که موجب حفظ استحکام پوست می شود( . این 
آنتی اکسیدان جریان خون را تقویت می کند و به 

پوست استحکام و حالت کشسانی می بخشد.
به  است  در آب  ماده ای محلول   C ویتامین  اما 
این معنی که بدن ویتامین C را در خود ذخیره 
نمی کند. و به همین دلیل است که استفاده روزانه 
متقاعد  هنوز  است.  مهم  بسیار  ویتامین  این  از 

نشده اید؟
ویتامین C به سالمت مو کمک می کند

از  یکی   C ویتامین  دارد،  عقیده  الوینگ  ریانا 
مؤثرترین مواد غذایی است که به رشد و تقویت 
میزان  می خواهید  اگر  می کند.  کمک  موها 
یک  برسد  موهایتان  به   C ویتامین  ضروری 
فنجان  نصف  نیم پز،  شیرین  سیب زمینی  عدد 
 ، استفاده کنید(  انگور هم  از  گوسبری)می توانید 
سه توت فرنگی و نیمی از یک فلفل دلمه قرمز 
و  نرم  مخلوط  تا  کنید  ترکیب  باهم  را  کوچک 

به  را  مخلوط  این  یکدستی حاصل شود. سپس 
پوست سر و موهایتان بمالید ، 15 تا 25 دقیقه 

بعد سرتان را با آب گرم بشویید.
نظر  به  پرانرژی تر  می شود  موجب   C ویتامین 

برسید
یک  در  شدن  جوان  کتاب  نویسنده  زید  الیسا 

برگرداندن  به عقب  برای  آخرین تالش   ( هفته 
زمان ، افزایش انرژی و احساس جوانی در 7 روز( 
می گوید :” در برنامه غذایی ، ویتامین C نقشی 
حیاتی در جذب آهن دارد و آهن موجب زیبایی و 
سالمتی عمومی بدن می شود. زمانی که بدن از 
ذخیره آهن تهی شود، احتمال کم خونی، خستگی 

پرانرژی  به  امر  این  و  میابد.  افزایش  ضعف  و 
بودن و شادابی شما کمکی نمی کند.” 

رشد ناخن را تقویت می کند
پوست  تقویت  با   C ویتامین   ” الوینگ:  ریانا 
به  خونی  سلول های  دیواره  و  پیوندی  بافت   ،

استحکام ناخن ها کمک می کند.”
از ریشه ریشه شدن ناخن جلوگیری می کند

ازآنجایی که ویتامین C به رشد و تقویت ناخن 
کمک می کند، می تواند از ریشه ریشه شدن ناخن 
بهترین   C ویتامین  هم جلوگیری کند. مصرف 
بنابراین  است،  ناخن  بهبود سالمت  برای  روش 

حتمًا از مرکبات استفاده کنید. 
از نمایان شدن عالئم پیری جلوگیری می کند

انجام و  بر اساس مطالعه ای که در سال 2007 
شد  منتشر   ” بالینی  تغذیه  آمریکایی”  مجله  در 
زنان میان سالی که ویتامین C بیشتری از منابع 
و  چین وچروک  می کردند  دریافت  خود  غذایی 
متخصصان  داشتند.  کمتری  پوست  خشکی 
رادیکال های  تخریب  با  ویتامین  این  معتقدند 
آزاد، ظهور نشانه های پیری را به تأخیر می اندازد.

برای   C ویتامین  از  غنی  ماسکی  ساخت  برای 
صورت ، یک کیوی و نصف فنجان پاپایا را باهم 
ترکیب و این مخلوط را روی صورتتان بگذارید. 
پس از 15 تا 20 دقیقه صورتتان را با آب سرد 

بشویید.

 C داشتن پوست، مو و ناخن زیبا با ویتامین
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پیک پارسیان

189 Merrylands Rd. Merrylands  
adjacent to the Cincotta Discount Chemist

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

کلینیک پزشکی مریلندز
با کادر مجرب و حرفه ای

1300637000
0296376518

پزشک فارسی زبان 
از ماه آگوست در این کلینیک 
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 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.

روشی  اسکاتلند  در  ادینبورو  دانشگاه  محققان 
پارکینسون  زودهنگام  تشخیص  ــرای  ب را 
بسیار  تحول  است  ممکن  که  کرده اند  پیشنهاد 
امیدوارکننده ای در تشخیص این بیماری و نوعی 

دمانس به نام دمانس لوی ایجاد کند.
نفر،   ۳۸ بیمار،  کمی  تعداد  روی  بر  تحقیق  این 
انجام شده اما پژوهشگران می گویند دقت تست 

بسیار زیاد بوده است.
باعث  است که  پیشرونده ای  بیماری  پارکینسون 
از بین رفتن سلول های عصبی شده، نه دلیل آن 
به درستی مشخص است، نه درمان قطعی دارد 

نه تست تشخیصی.
برخی  لوی،  دمانس  و  پارکینسون  بیماری  در 
توده هایی  و  چسبیده  یکدیگر  به  پروتئین ها 
طبیعی  کارکرد  از  مانع  که  می دهند  تشکیل  را 
آنها  زودرس  مرگ  باعث  و  عصبی  سلول های 
می شوند. به این توده پروتئینی توده )جسم( لوی 
آن  دهنده  تشکیل  اصلی  پروتئین  که  می گویند 
برخی  است  ممکن  اما  دارد  نام  آلفا-سینوکلئین 
نقش  آن  دیگر هم در شکل گیری  پروتئین های 
بافت  میکروسکوپی  بررسی  در  باشند.  داشته 
لوی،  دمانس  و  پارکینسون  به  مبتالیان  مغز 

واقع  در  که  می شوند  دیده  لوی  توده های  این 
این  در  می کنند.  قطعی  را  بیماری  تشخیص 
کردند  سعی  ادینبورو  دانشگاه  محققان  تحقیق 
تجمع و به هم چسبیدن پروتئین آلفا-سینوکلئین 
ببینند  و  کنند  بررسی  نخاعی  مغزی  مایع  در  را 

نشانه ای تشخیصی  به عنوان  را  آن  آیا می توان 
به کار گرفت یا نه. برای ردیابی این پروتئین در 
 )RT-QuIC( مایع مغزی نخاعی آنها از روشی
تشخیص  برای  این  از  پیش  که  کردند  استفاده 
استفاده  گاوی(  )جنون  یاکوب  کروتزفلد  بیماری 

با  و  دادند  تغییراتی  این روش  در  آنها  بود.  شده 
کمک آن مایع مغزی نخاعی ۳۸ نفر را بررسی 
نفر  بیست  از  نفر   ۱۹ بیماری  روش  این  کردند. 
داد  به درستی تشخیص  را  پارکینسون  به  مبتال 
پارکینسون مبتال  به  نفر دیگر هم که  و در سه 
قرار  ابتال  خطر  معرض  در  که  داد  نشان  نبودند 
دارند. این تست سالمت ۱۵ نفر دیگر را هم که 

به پارکینسون مبتال نبودند نشان داد.
عالئم،  روی  از  بیماری  که  زمانی  تاز  این  بنابر 
ذهنی  و  بدنی  های  تست  برخی  و  حال  شرح 
تشخیص داده شود زمان زیادی طول می کشد.

دکتر آلیسون گرین از دانشگاه ادینبورو می گوید 
دمانس  دیگر  انواع  برای  تشخیصی  تست  این 
امیدوارم  ما  اما  نیست  مناسب  آلزایمر  جمله  از 
بهتر  را  پارکینسون  بتوانیم  روش  این  بهبود  با 
انجمن  از  پورت  بکی  دکتر  دهیم.  تشخیص 
ببینیم  اینکه  برای  می گوید  بریتانیا  پارکینسون 
را  بیماری  درستی  به  همچنان  تست  این  آیا 
تشخیص می دهد باید تحقیقات وسیعتری انجام 
است  امیدوارکننده  بسیار  تحقیق  این  اما  شود 
چون به یک تست ساده و دقیق برای تشخیص 

پارکینسون نیاز فوری وجود دارد.

تشخیص زود هنگام پارکینسون با پروتئین چسبناک

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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در  موجود  باکتری های  می دهد  نشان  مطالعات 
ریه ها  التهاب در  بروز  تنباکو موجب  محصوالت 
دیگر  عفونت های  از  بسیاری  بروز  همچنین  و 
آمریکا  دارو  و  غذا  سازمان  تحقیقات  می شود. 
نشان می دهد محصوالت تنباکو حاوی گونه های 

باسیل  و  لیچنیفورمیس  باسیل  نظیر  باکتری 
ریوی  بروز مشکالت  است که موجب  پامیلوس 
گونه  چندین  که  دریافته اند  محققان  می شوند. 
می تواند  جویدنی  تنباکو  محصوالت  در  باکتری 
موجب افزایش ریسک سرطان، عفونت های ریه، 

اسهال و استفراغ شوند. استیون فولی، عضو تیم 
باره می گوید: »برخی گونه های  این  تحقیق، در 
باکتری موجود در این تنباکوهای جویدنی، عامل 
آنها  بعالوه  هستند.  استفراغ  و  اسهال  شیوع 
موجب تولید سم مالیمی می شوند که در نهایت 

بیماری های گسترده را در پی خواهد داشت.« به 
همچنین  و  باسیل  گونه های  برخی  فولی،  گفته 
می توانند  حلقوی  باکتری های  رشته های  برخی 
در  که  شوند  نیتریت  به  نیترات  کاهش  موجب 

نهایت منجر به سرطان می شود.

باکتری های تنباکو ریسک سرطان را افزایش می دهد

بدن  برای  اساسی  مغذی  ماده  یک  پروتئین ها 
بدن  بافت های  ساختمانی  واحدهای  از  یکی  و 

هستند و می توانند منبع انرژی هم باشند.
اندازه  همان  به  سوخت  به عنوان  پروتئین ها 
ازای  به  )بزرگ(  کالری   ۴ یعنی  کربوهیدرات ها 
ازای  به  )چربی ها  تولید می کنند  انرژی  هر گرم 

هر گرمشان ۹ کالری انرژی تولید می کنند(.
یافت-  می توان  بدن  سراسر  در  را  پروتئین ها 
تقریبًا  و  مو  پوست،  استخوان ها،  عضالت،  در 
همچنین  پروتئین ها  بدنی.  بافت  یا  بخش  هر 
از  بسیاری  که  می سازند  را  آنزیم ها  ساختمان 
واکنش های شیمیایی در بدن را تسهیل می کنند 
و همچنین در ساختمان هموگلوبین به کاررفته اند 
در خون حمل می کند. دست کم  را  اکسیژن  که 
۱۰۰۰۰ پروتئین متفاوت در ساختمان و کارکرد 

بدن نقش دارند.
انسان ها باید روزانه پروتئین ها را از راه مواد غذایی 
دریافت کنند. توصیه می شود افراد بزرگ سال به 
 ۰.۸ هرروز  در  بدنشان  وزن  کیلوگرم  هر  ازای 
گرم مواد پروتئینی دریافت کنند. مقدار قابل قبول 
دریافت پروتئین روزانه از راه مواد غذایی می تواند 
از ۱۰ تا ۵ درصد کالری مصرفی روزانه متفاوت 
باشد. میلیون ها نفر در سراسر جهان مقدار کافی 
پروتئین  سوءتغذیه  نمی کنند.  دریافت  پروتئین 

نام کواشیوکور می انجامد. عدم  به  به عارضه ای 
باعث  است  ممکن  غذا  راه  از  پروتئین  دریافت 
عضالنی،  توده  رفتن  دست  از  رشد،  اختالل 
قلب  ضعف  بدن،  ایمنی  دستگاه  قدرت  کاهش 

و دستگاه تنفسی و مرگ بینجامد.
همه پروتئین ها یک جور نیستند

پروتئین از واحدهایی ساختمانی به نام اسیدهای 
راه  دو  از  انسان  بدن  است.  شده  ساخته  آمینه 
متفاوت اسیدهای آمینه را می سازد: یا از صفر یا 

با تغییر دادن ترکیبات دیگر. 
ضروری  آمینه  اسیدهای  که  اسیدآمینه  چند 
خوانده می شوند، باید از راه غذا وارد بدن شوند، 
منابع  ندارد.  را  انحا  ساختن  توانایی  بدن  چراکه 

آمینه  اسیدهای  همه  معمواًل  حیوانی  غذایی 
مواد  سایر  می رسانند.  بدن  به  را  ما  موردنیاز 
و  مغزها  غالت،  سبزی ها،  میوه ها،  مانند  غذایی 
تخمه های خوراکی فاقد یک یا شمار بیشتری از 
افراد گیاهخوار  اسیدهای آمینه ضروری هستند. 
افرادی  باشند.  داشته  توجه  موضوع  این  به  باید 
طیور،  گوشت  ماهی،  گوشت  قرمز،  گوشت  که 
تخم مرغ و لبنیات نمی خورند باید در هرروز مواد 
بخورند  روز  در  پروتئین  حاوی  گوناگون  غذایی 
ساختن  برای  موردنیاز  آمینه  اسیدهای  هم  تا 

پروتئین جدید در بدن را دریافت کنند.
بسته پروتئین

غذاهای  از  سالم تر  پرپروتئین  غذاهای  از  برخی 

مواد  سایر  علت  به  که  هستند  دیگر  پرپروتئین 
برای  است:  انحا  در  پروتئین  همراه  مغذی 
چربی های  برابر  در  سالم  چربی های  مثال 
بنابراین  پنهان.  نمک  یا  مفید  فیبرهای  زیان بار، 
به اصطالح این »بسته« پروتئین است که احتمااًل 

تفاوت هایی ازلحاظ سالمت ایجاد می کند.
برای مثال یک استیک ۱۷۰ گرمی گوشت راسته 
گاو کباب شده منبع عالی پروتئین است حدود ۴۰ 
گرم   ۱۲ دارای  همچنین  اما  دارد.  پروتئین  گرم 

چربی اشباع شده است. 
راه  از  کالری  روزانه ۲۰۰۰  باید  فردی که  برای 
درصد   ۶۰ از  بیش  مقدار  این  کند،  دریافت  غذا 
دریافت روزانه توصیه شده چربی اشباع شده است. 
در مقابل یک ماهی سالمون یا آزاد وحشی ۱۷۰ 
گرمی ۲۴ گرم پروتئین دارد، به طور طبیعی میزان 
سدیم آن کم است و فقط حاوی ۱.۷ گرم چربی 

اشباع شده است. 
سالمون و سایر ماهی های چربی همچنین منبعی 
از  نوعی  هستند،  امگا-۳  چربی های  برای  عالی 
از  است.  قلب خوب  برای  به خصوص  که  چربی 
 ۱۸ حدود  پخته  فنجان عدس  یک  دیگر  طرف 
گرم پروتئین و ۱۵ گرم فیبر دارد و تقریبًا چربی 

اشباع شده و سدیمی در آن وجود ندارد.

مفاهیم: پروتئین چیست؟
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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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تصادف خودروهای تسال که با رانندگی خودکار 
انتقادات  از  باعث شده سیلی  هدایت می شوند، 
سانفرانسیسکو  خلیج  شرکت  این  سمت  به 
سیستم  بررسی  به  نیز  مقاله  این  در  شود.  روانه 
سمت  به  ناسا  که  انتقاداتی  و  تسال  خــودران 
زومیت  با  می پردازیم.  داشته،  روانه  فناوری  این 
همراه باشید. خبر فوت راننده ی سانحه ی مرگبار 
رانندگی خودروی مدل اس تسال که از سیستم 
خودران این شرکت موسوم به اتوپایلوت استفاده 
عملکرد  شدید  رفتن  سوال  زیر  سبب  می کرد، 
حال  در  کارشناسان  است.  شده  تکنولوژی  این 
بررسی این موضوع بودند که این تصادف حاصل 
دو  هر  یا  خودکار  راننده، سیستم کمکی  خطای 
است. اکنون یک شرکت با تجربه  همچون ناسا 
 Scientific نوشته  به  است.  شده  بحث  وارد 
تاثیرات  روی  بر  ها  دهه  ناسا   ،American
می  که  است  کرده  مطالعه  اتوماسیون  روانی 
تواند به سیستم تسال کمک کند. استفان کاسنر 
پژوهشگر روانشناسی بخش تلفیق سیستم های 
در سال ۲۰۱۷  است، خودرو  معتقد  ناسا  انسانی 
برای  است!   ۱۹۸۳ سال  در  هواپیما  همانند 
سیستمی  همانند  اتوپایلوت  واژه ی  مردم،  عموم 
حالی  در  است  هواپیما  خودکار  هدایت  مشابه 
زیادی  محدودیت های  دارای  تسال  سیستم  که 

که  این  از  بیشتر  تسال  اتوپایلوت  سیستم  است. 
به  باشد، شبیه  واقعی  نیمه خودکار  یک سیستم 
مجموعه ای از سیستم های کمک راننده ارائه شده 
توسط دیگر خودرو سازها است. حتی اگر سیستم 
اتوپایلوت تسال دارای ظرفیت باالیی باشد، ناسا 
بر اختالفات حیاتی بین عملکرد خودرو و هواپیما 
تاکید  می کند،  مخاطره  پر  بیشتر  را  شرایط  که 
است  اتوپایلوت طوری  می کند. عملکرد سیستم 
که موقتا انسان را از حلقه ی کنترلی سیستم خارج 
انسان به حلقه کنترلی  بازگشت  می کند و زمان 
نمی تواند به صورت آنی و باالفاصله اتفاق بیفتد. 
خلبان هواپیمای در حال پرواز در آسمان، زمان 

دارد.  به حلقه ی کنترلی  بازگشت  برای  بیشتری 
یا  ثانیه  برای خودرو یک  زمان  این  که  درحالی 
اضطراری  زمان  در  راننده  تا  است  آن  از  کمتر 
دریافته  ناسا  بگیرد.  دست  در  را  خودرو  هدایت 
است انسان در توجه کردن به عملکرد سیستمی 
که به صورت خودکار کار می کند، دچار مشکل 
است. برای انسان بسیار سخت است که پروسه ی 
بگیرد،  نظر  زیادی تحت  برای مدت  را  تکراری 
 vigilance( هوشیاری  کاهش  پدیده  این  که 
decrement( نام دارد. به عبارت دیگر هر چه 
عالقه ی  انسان  می شود،  خودکار  بیشتر  سیستم 
بیشتری دارد تا به سوی آن خودکاری بیشتر )در 

در  دارد  احتمال  کند.  حرکت  خود(  راحتی  واقع 
مشتریان  با  که  آنجایی  از  خودران،  خودروهای 
به صورت ضمنی یا صریح همراه است، به آن ها 
اجازه دهد در جاده زمان خود را بر روی کارهای 
تسال  می رسد  نظر  به  کنند.  متمرکز  دیگری 
عنوان  به  اتوپایلوت  سیستم  این  از  می خواهد 
اساس خودروهای تمام خودران آینده ی خود بهره 
این  بین  زیادی  بسیار  فاصله ی  هنوز  ولی  ببرد؛ 
سیستم های  همچنین  دارد!  وجود  تکنولوژی  دو 
خاصی  عملکرد  خاصی  شرایط  در  که  خودرانی 
دارای  که  نیست  سیستم هایی  همانند  دارند،  را 
فرآیند  تصمیم گیری  سیستم  و  انعطاف پذیری 
انسانی دارند. از آنجا که هنگام ارائه ی اتوپایلوت، 
تسال اشاره کرده که این یک سیستم عمومی بتا 
این  نشان می دهد که  )public beta( است، 
این  دارد.  قرار  توسعه  و  تست  حال  در  سیستم 
پیام تسال در پی تصادف مرگبار به صورت مکرر 
تکرار شده است. اما باید این را اعتراف کنیم که 
اگر تجربه ناسا در خودکارسازی پیامدی نداشت، 
خودرو  برای  تکنولوژی  چنین  گسترش  شاید 
مدیرت  به  قادر  انسان  طبیعت  اگر  نبود.  معقول 
ابهامات در زمینه خودروهای نیمه خودران نباشد، 
قضاوت در زمینه ی ارزیابی ریسک و سود رویکرد 

تدریجی استفاده شده، مشکل تر می شود.

ناسا سیستم رانندگی خودران تسال را ایده بدی می داند

به گفته محققان، افرادی که در بزرگسالی مبتال 
به بیماری آسم می شوند بسیار در معرض ریسک 

ابتال به بیماری قلبی و سکته قرار دارند.
دانشگاه  محققان  مهر،  خبرنگار  گــزارش  به 

فرد   ۱۳۰۰ حدود  روی  بر  آمریکا  ویسکانسین 
بزرگسال با میانگین سنی ۴۷ سال پژوهش خود 

ابتدای  افراد در  این  از  انجام دادند. هیچ یک  را 
مطالعه مبتال به بیماری قلبی نبودند.

سن  در  نفر   ۱۱۱ کنندگان،  شرکت  بین  از 
شدند.  داده  تشخیص  آسم  به  مبتال  بزرگسالی 
۵۵ نفر در کودکی مبتال به آسم بودند. وضعیت 
سالمت تمامی این شرکت کنندگان به مدت ۱۴ 

سال تحت پیگیری بود.
محققان دریافتند افرادی که در بزرگسالی مبتال 
به آسم شده بودند ۵۷ درصد بیش از افرادی که 
در کودکی مبتال به آسم شده بودند و همچنین 
افراد فاقد این بیماری، در معرض ابتال به حمله 
قلبی، سکته، نارسایی قلبی، آنژین و مرگ ناشی 

از مشکالت قلبی قرار داشتند.
می دهدکه  نشان  یافته ها  این  محققان،  گفته  به 
پزشکان باید به دقت فشارخون و کلسترول این 
بیماران را تحت کنترل داشته باشند و نسبت به 
اقدام  سریعا  پرخطری  ریسک  نوع  هر  اصالح 

کنند.
فاکتورهای  بواسطه  بزرگسالی  در  آسم  معموال 
غالبًا  و  می کند  بروز  هوا  آلودگی  نظیر  متفاوتی 
منجر به کاهش سریع تر عملکرد ریه ها می شود.

ارتباط شروع آسم در بزرگسالی و ابتال به بیماری قلبی

پژوهشگران مرکز رشد دانشگاه آزاد واحد رشت با 
الهام از فرآیند تولید نفت در زیرزمین، دستگاهی 
را تولید کردند که قادر است در مدت ۲۰ دقیقه از 

جلبک، نفت و گاز تولید کند.
این  از محققان  قربانی  فرشته  ایسنا،  به گزارش 
این  افزود:  طرح،  این  جزئیات  به  اشاره  با  طرح 
استفاده  با  که  شد  آغاز  جلبک  پرورش  با  پروژه 
از حوضچه هایی اقدام به کشت و پرورش جلبک 

کردیم.
جلبک های  مرحله  این  از  پس  کرد:  اضافه  وی 

این  پودر  که  می شود  خشک  شده  داده  کشت 
جلبک به فروش می رسد ضمن آن که نوآوری بر 

روی این محصول انجام شده است.
قربانی از ساخت دستگاهی برای این طرح خبر 
داد و یادآور شد: با اجرای مطالعاتی تالش شد تا 
از جلبک تولید شده اقدام به تولید نفت کنیم که 

برای این منظور دستگاه خاصی ساخته شد.
وی با تاکید بر این که در فرآیند این دستگاه ابتدا 
نفت خام و پس از آن نفت سفید تولید می شود، 
مشابه  دقیقا  شده  تولید  نفت  کرد:  نشان  خاطر 

نفت طبیعی است و در حال حاضر بر روی تولید 
نیمه صنعتی این نفت مطالعاتی را در دستور کار 

داریم.
به گفته وی مکانیزم تولید نفت در زیرزمین در 
از  این رو  از  پیاده سازی شده است.  این دستگاه 
این دستگاه با استفاده از جلبک می توان نفت و 

گاز تولید کرد.
از  نفت  تولید  دستگاه  عملکرد  به  محقق  این 
دستگاه  این  داد:  توضیح  و  کرد  اشاره  جلبک 
مشابه فرآیند تولید نفت در زیرزمین عمل کرده و 

تحت دما و فشار زیاد جلبک ها را به نفت تبدیل 
می کند.

وی مدت زمان تولید نفت در این دستگاه را ۲۰ 
فاز  در  این دستگاه  داد:  ادامه  و  دقیقه ذکر کرد 

نیمه صنعتی تولید شده است.
قربانی با تاکید بر این که نفت تولید شده قابلیت 
نفت  اشتعال  میزان  شد:  یادآور  دارد،  را  اشتعال 
تولید شده از جلبک با نفت طبیعی برابر می کند.

طبق این گزارش، این طرح در فن بازار جمهوری 
اسالمی ایران عرضه شده بود.

تولید نفت و گاز از جلبک در مدت ۲۰ دقیقه
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آژانس مسافرتی سان تراول 
  T: 02 8249 1832
M: 0403 421 955

Suite 305, Level 3, 32 York Street SYDNEY NSW 2000
Fax:02 92903854   Mobile: 0410439330
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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
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Baulkham Hills NSW 2153
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اخبار 
ورزشی

کی روش: صعود به جام جهانی 
مثل فتح قله اورست است

 کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی در تمرین 
تیم ملی که با حضور اسحاق جهانگیری معاون 

اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: جناب 
پروین  و  سجادی  جهانگیری،  و  گودرزی  آقای 
از  ایران  فوتبال  ملی  تیم  در  حضورتان  برای 
صمیم قلب تشکر می کنیم. به واقع شما به قلب 
فوتبال ایران یعنی ورزشگاه آزادی آمدید و از شما 

تشکر می کنم.
می کنم  تشکر  همه  از  قلب  ازصمیم  افزود:  وی 
ایران  فوتبال  ملی  تیم  برای  بزرگی  کار  این  و 
افتخار  را  )جهانگیری(  حضرتعالی  حضور  بود. 
افتخاراتی  از  یکی  و  می دانیم  خود  برای  بزرگی 

است که در ذهن ما می ماند البته این را به عنوان 
هدیه نگاه نمی کنیم بلکه وظیفه ما را سنگین تر 
زندگی خود سعی  از  در 5 سال گذشته  می کند. 
آنها  با  که  مربیانی  و  کادرفنی  به همراه  کرده ام 
کار می کنم جایگاه پیراهن تیم ملی ایران را در 
حضرتعالی  حضور  و  دهیم  قرار  رفیعی  جایگاه 
از  را مستحکم تر  مسیر  که  ما کمک می کند  به 
از  باردیگر تشکر می کنیم  و  بدهم  ادامه  گذشته 
حضور حضرتعالی و هیچ وقت امروز را فراموش 
نخواهم کرد. سرمربی تیم ملی تصریح کرد: به 

نمایندگی از خانواده بزرگ فوتبال سالم ما را به 
دکتر روحانی و اعضای دولت برسانید و باردیگر 

از حضور شما تشکر می کنیم.
حرف هایش  پایان  در  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
گفت: خدا را شکر همه چیز خوب است و آماده 
جام  به  صعود  البته  هستیم  قطر  با  رویارویی 
جهانی به واقع مثل کوه نوردی و فتح قله اورست 
است و مطمئنا چند روز آرامی خواهیم داشت اما 
طوفان هایی است که امیدوارم دست در دست هم 

آنها را پشت سر بگذاریم.

به گفته مسئول کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال 
ایران مارک لباس تیم ملی این کشور تغییر کرد 
جیووا  جای  به   ۱۳۹5 سال  پایان  تا  تیم  این  و 

لباس های آدیداس می پوشد.
امیر عابدینی همچنین به خبرگزاری قوه قضاییه 
ایران گفت که تیم ملی فوتبال این کشور مقابل 
 ۲۰۱۸ جهانی  جام  انتخابی  مسابقات  در  قطر 
آلمانی  شرکت  این  محصوالت  از  نیز  روسیه 
شهریور  یازدهم  روز  دیدار  این  می کند.  استفاده 

در تهران انجام می شود.
برندی  آدیداس  گفت:  میزان  به  عابدینی  آقای 
به محمدرضا  ما  و  درجه یک محسوب می شود 
که  دادیم  اختیار  ملی  تیم های  مدیر  ساکت، 
تصمیم گیری  ملی  تیم  البسه  مورد  در  خودش 
کند و او هم انتخاب خوبی همچون آدیداس را 

انجام داد.
ملی  تیم  با  جیووا  ایتالیایی  شرکت  ــرارداد  ق
شماری  و  بود  شده  جنجالی  این  از  پیش  ایران 
این  محصوالت  که  داشتند  عقیده  منتقدان  از 

شرکت کیفیت الزم را ندارند. این در حالی است 
که برنامه ورزشی نود که از تلویزیون ایران پخش 
می شود، در حدود یک ماه پیش گزارشی درباره 
کرد  پخش  ایران  فوتبال  ملی  تیم  لباس های 
تولید  از دست اندرکاران شرکت  یکی  آن  در  که 
کننده این لباس ها در ایران به خبرنگارانی که در 
پوشش خریدار به این شرکت مراجعه کرده بودند 
در  این شرکت در سوله ای  می گوید محصوالت 
وقت  هیچ  شرکت  این  اما  می شود،  تولید  شیراز 
محصوالت  این  که  رفت  نخواهد  این  بار  زیر 

ایرانی هستند. 
بسیار  مذکور  لباس های  کیفیت  برنامه  این  در 
نازل توصیف و گفته شده که قیمت آن پنج برابر 

ارزش واقعی است.
آنجلو  گــزارش  این  پخش  از  پس  مدتی  اما 
شرکت  در  ایــران  امور  مسئول  دی پریسکو، 
بی بی سی  به  ایتالیا  جیووای  ورزشی  محصوالت 
در  که  فردی  از  شرکت  این  که  گفت  فارسی 
این  از  نمایندگی  به  ایران  تلویزیون  نود  برنامه 

و  کرد  خواهد  شکایت  کرده،  صحبت  شرکت 
فدراسیون فوتبال ایران هم نمی تواند قرارداد خود 

با این شرکت را فسخ کند.
با این که گفته می شود ایران برای فسخ قرارداد 
غرامت  تومان  میلیارد   ۳ باید  جیووا  شرکت  با 
بدهد و طبق یکی از بندهای این قرارداد پوشیدن 
پوشاکی غیر از برند جیووا توسط اعضای تیم ملی 
فوتبال به ازای هر نفر 5 هزار دالر جریمه در پی 
خواهد داشت؛ مسئول کمیته بازاریابی فدراسیون 
ایران مجبور به پرداخت  فوتبال معتقد است که 

غرامت نخواهد شد.
باید  ما  می دانید  کجا  از  گفت:  عابدینی  آقای 
غرامت  شوند  مجبور  آنها  شاید  بدهیم.  غرامت 
بدهند. جیووا تعهداتش را عملی نکرده و ساکت 

هم نمی توانست اقدامی نکند. 
تیم های ملی تصمیم گیری  زمینه کمیته  این  در 
می کند ضمن اینکه ما هم با جیووا دعوا نداریم. 
آنها نتوانستند تعهداتشان را عملی کنند و ما این 

حق را داریم که از برند دیگری استفاده کنیم.

مارک لباس تیم ملی فوتبال ایران تغییر می کند

برانکو درجمع خبرنگاران گفت: امروز دو تمرین 
داشتیم. فردا هم تمرین می کنیم و روزچهارشنبه 
ما  تمرین  هم  جمعه  و  داریم  بازی  سایپا  با  هم 

تعطیل است. از بازیکنان رضایت دارم.
پایش  عضله  و  قوزک  روی  عالیشاه  افزود:  وی 

ضربه خورد که مشکلش حل می شود.
سرمربی پرسپولیس در مورد دربی جوانان گفت: 

نمی توانم بازی را ببینم اما حامی آنها هستیم.
برانکو در مورد دیدار تیم ملی با قطر و مشکلی 
که او با کی روش داشت گفت: من با هیچکس 

مشکل ندارم. جایی که حق با من است مشخص 
است و جایی که حق با من نیست هم مشخص 
است. پرسپولیس همیشه در کنار تیم ملی است. 
با  سال   5 ندارد؟  دوست  را  ملی  تیم  کسی  چه 
را  دنیا  همه  تیم  این  با  و  بودم  ایران  ملی  تیم 
گشتم. همه پرسپولیس و هوادارانش حامی تیم 
اینکه  ملی هستند. سرمربی پرسپولیس در مورد 
 ۱۸ فهرست  در  را  رضائیان  نوشتند  ها  روزنامه 
اشکالی  بنویسند  بگذارید  نفره نمی گذارید گفت: 

ندارد.
وی در مورد انتقادهایی که در مورد نرمشش بابت 
بازگشت رضائیان مطرح شده، گفت: متوجه سوال 
روزنامه ها  بدهید.  توضیح  بیشتر  نمی شوم.  شما 
دیسیپلین  من  بنویسند.  دارند  دوست  هرچیزی 
ندارم زیرا تمرینات ما بسته  هستند و خبرنگاران 

سر تمرین ما نیستند و نمی توانند کنترل کنند.
خارجی  بان  دروازه  بازی  مجوز  مورد  در  برانکو 

گفت: نمی دانم و از این موضوع بی خبر هستم.
ملی  داشتن  اینکه  مورد  در  پرسپولیس  سرمربی 
شما  اما  می دانند  تهدید  خیلی ها  را  زیاد  پوش 
گفت:  کردید  تبدیل  فرصت  به  را  تهدید  این 

و  است  زیاد  ما  پوش  ملی  تعداد  که  خوشحالیم 
وظیفه ما در پرسپولیس این است که کار کنیم و 
سطح آنها باال بیاید و تعداد بیشتری برای حضور 
در تیم ملی کاندیدا شوند و این سرمربی تیم ملی 
را برای تیم  انتخاب می کند چه کسی  است که 

ملی انتخاب می کند.
پوشان  ملی  خوردن  خط  اینکه  مورد  در  برانکو 
باعث افت روحی آنها می شود و چه تدبیری برای 
آنها دارید گفت: کمال کامیابی نیا اعجوبه است و 
تیم  در  نبودن  از  شخصیتش عالی است و قطعا 
مضاعف  انگیزه  همزمان  اما  است  متاسف  ملی 
دارد که بیشتر کار کند و افتی که می گویید حس 
نخواهد شد. وی در مورد خوشحالی رضائیان برای 
بازگشت به پرسپولیس و می گویند شما دیسپلین 
و  است  باز  همیشه  من  تمرینات  گفت:  ندارید، 
تا  بگویم  باید  ندارم  دیسپلین  گفتید  شما  وقتی 
به  شما  دیده اید؟!  ما  تمرینات  در  حادثه ای  حاال 
هر حال نظاره گر هستید و آنچه را می بینید منتقل 
کنید نه آنچه می خوانید را. بازیکنان ما درگیری 

داشتند؟ آیا بی نظمی در تمرینات ما دیده اید.
برانکو  در مورد خوشحالی هواداران از بازگشت 

نمی بینمش؟!  کجاست؟  رامین  گفت:  رضائیان 
این موضوع را کنار بگذارید.

وی در مورد اینکه نظرش در مورد دیدار ایران و 
قطر چیست گفت: در سواالت تان صرفه جویی 
کنید و این سواالت وظیفه کی روش و کادر فنی 
اش است که به قطر فکر کند و ما هم مثل یک 

هوادار تیم ملی را تشویق می کنیم.
برانکو در مورد قطع همکاری تیم ملی با جیووا و 
بازدید او از کارخانه این شرکت در شیراز گفت: 
می شنوم.  را  مساله  این  که  است  بار  اولین  من 
برعهده  مسایل  سایر  و  جیووا  با  توافق  وظایف 
باید  که  می دانم  را  این  فقط  و  است  باشگاه 
قطع  از  من  و  بدهند  ما  به  خوب  تجهیزات 
همکاری جیووا با تیم ملی بی خبر هستم. جای 

من در کنار زمین است.
لوکا  کاپیتانی  مورد  در  پرسپولیس  سرمربی 
مودریچ در تیم ملی کرواسی گفت: چه کسی باید 
به جز او کاپیتان باشد او کاپیتان نشود من باید 
کاپیتان بشوم. رئال مادرید به او قرارداد 4 ساله 
پیشنهاد کرده و مودریچ در کنار رونالدو مهم ترین 
بازیکن رئال است او در تیم من هم کاپیتان بود.

برانکو: وظیفه کی روش است که به قطر فکر کند نه من

PTY LTD
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سبزی قورمه 
سرخ شده 
بست تست 

با کیفیت مرغوب 
در دو اندازه 

متفاوت

Ph: 02 9645 6003
Fax: 02 9700 9679

aust-ari@bigpond.net.au

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

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

34 Ross St. North Parramatta
PH: 02 9683 7330

ARIA SUPER STORE

7 صبح تا 8 شب هفت روز هفته

در محله ۱۹، حدود  پاریس،  برق  و  زرق  از  دور 
دویست پناهجو روز و شبشان را زیر پل متروی 
ژورس می گذرانند، در بین دو خیابان پر رفت و 
آمد از یک طرف و کانالی که محل عبور کشتی ها 
است از طرف دیگر، بدون هیچ امکانات بهداشتی. 
و  کودک  و  مرد  و  زن  پناهجویان  این  میان  در 
دید.  می توان  را  سرپرست  بدون  نوجوانان  حتی 
از  یکی  پایتخت  در  صحنه ها  این  دیدن  تصور 
پاریس،  یعنی  جهان  کشورهای  قدرتمند ترین 
عروس شهرهای اروپا سخت و باور نکردنی است 
اما برای مردم محل عادی شده است. ماشین ها 
و رهگذرها رد می شوند و بعضی ها به پناهجویان 
لوازم و یا برای کودکان تنقالت می آورند. بیشتر 
این پناهجویان، افغان هستند و تعدادی ایرانی را 

هم در میان آنها می توان دید.
هویتشان  حفظ  برای  پناهجویان  )اسامی  امیره 
اینجا  می گوید:  افغان  زن  شــده(،  داده  تغییر 
اصال احساس امنیت نمی کنم، روزها ترسم این 
است که ماشین به بچه هایم بزند و یا در کانال 
وقت ها  بعضی  و  دعوا  از  شب ها  و  بیفتند  آب 

چاقوکشی نمی خوابم.
دو  و  دیگر  افغان  زن  یک  صابره،  چشم های 
افتاده، بچه های ۵ و  از کم خوابی گود  بچه اش 
۷ ساله اش به جای بازی کردن، ترجیح می دهند 

پیش مادرشان و نزدیک چادر بمانند . 

چادری دو نفره در کف خیابان:
چند روز پیش یک خیریه آمد و این چادر رو به ما 

داد که خودم و بچه هایم در آن بخوابیم.
خروجی  درب  روبروی  خیابان  دیگر  طرف  در 
مترو و زیر پل هوایی، عده ای دیگر از پناهجویان 
بیشتری  شانس  که  آنهایی   . می کنند  زندگی 
و  کرده  پیدا  تشکی  زباله  سطل های  از  داشتند 
زیرشان انداخته اند اما بقیه روی کارتن می خوابند.

تازه  که  ساله   ۱۵ نوجوانی  محمد،  آنها،  از  یکی 
سبیل درآورده، با خجالت می گوید: االن یک ماه 

میشه که حمام نرفته ام.
او سه ماه است که در این خیابان زندگی می کند:

ولی  کردم  زندگی  کاله  جنگل  در  هفته  چند 
تقاضای  پاریس  آمدم  بود.  سخت  شرایط  آنجا 

در  رو  انگشتم  اثر  چون  ولی  بدم  پناهندگی 
نمیدن،  پناهندگی  بهم  اینجا  بودن  گرفته  یونان 
بهم  و  میشه  حساب  دوبلن  قانون  میگه  پلیس 
اینجا  مانده ام  هم  االن  دادن،  خاک  ترک  کاغذ 
در  زندگی  کنم.  چیکار  نمی دونم  و  خیابان  توی 
خیابان تنها جسم انسان را خرد نمی کند؛ یکی از 
چالش های این مهاجران وقت کشی است و اینکه 
چگونه ذهن خود را مشغول کنند تا افکار سیاه و 

ناامیدکننده به سراغشان نیاید.
در اینجا بعضی ها برای فرار از بالتکلیفی به الکل 
اقدامی شگفت  در  آورده اند.  روی  مخدر  مواد  یا 
انگیز ، شهردار پاریس خانم آن ایدالگو، در یک 
کنفرانس مطبوعاتی )۳۱ ماه مه( اعالم کرد که تا 
آخر سپتامبر اولین پناهگاه بین المللی با استاندارد 
کمیسریای عالی سازمان ملل در پاریس تاسیس 
وقتی  فرانسه  و  اروپا  که  گفت  او   . شد  خواهد 
پناهجویان بدهد در  به  انسانی  نمی توانند جواب 

حد لیاقت تاریخی خود عمل نمی کنند.
تا امروز از این اردوگاه پناهجویان خبری نیست، 
برخی می گویند که در شمال پاریس خواهد بود 

این  داشت.  خواهد  را  پناهجو  پانصد  ظرفیت  و 
سیاسی  کشمکش  یک  به  فرانسه  در  موضوع 
پاریس  که  می گویند  مخالفان  و  شده  تبدیل 
روزمره  تروریستی  تهدیدهای  با  حاضر  حال  در 
و  است  گریبان  به  دست  اقتصادی  مشکالت  و 
پاریس  و  کاله  از  پناهجویان  تا  کرد  باید تالش 
به سراسر کشور پخش شوند تا مشکالت در یک 
رئیس  آنری  پیئر  نشوند.  متمرکز  شهر  دو  یا  و 
پناه(  سرزمین  )فرانسه  تردزیل  فرانس  موسسه 
هم از احداث اردوگاه پناهجویان استقبال می کند 

اما آن را کافی نمی داند:
به  تا  گذاشته  پیش  پا  پاریس  شهردار  اینکه 
پناهجویان مسکن بدهد کاری شجاعانه و مطابق 
ارزشهای فرانسوی و بخصوص پاریسی است که 
همیشه در تاریخ آغوشش را به سمت پناهجویان 
بزرگ  از ۳۰ شهر  بیش  فرانسه  در  اما  باز کرده 
داریم که آنها هم می توانند از پاریس الگو بگیرند 

و به این مردم پناه بدهند.
می گویند  پاریس  در  اردوگاه  ساخت  مخالفان 
برای  رفاهی  امکانات  با  کمپ  یک  افتتاح  که 
پناهجویان، باعث تشویق دیگر پناهجویان برای 

رفتن به پاریس می شود.
از آغاز امسال دولت فرانسه به بیش از ۱۵۰۰۰ 
پناهجو مسکن موقت یا دائم در حومه پاریس و 
شهرستان ها داده است. به یکی از این پناهگاه ها 
در حومه پاریس می روم که قدیمی ترین پناهگاه 
در فرانسه است و بیش از ۲۸۰ نفر در آن زندگی 
می کنند. در اینجا سالن کودکان، کالس تقویتی، 
آشپزخانه و حمام و توالت عمومی موجود است. 

مدیر این کمپ خانوم ژولیت النگلوآ می گوید:

برای  دائم  یا  موقت  مسکن  یک  فقط  اینجا 
دفتر  یک  آن  بر  عالوه  ما  و  نیست  پناهجویان 
مشاوره و راهنمایی برای افرادی داریم که برای 

تقاضای پناهندگی  نیاز به کمک دارند.
علی یکی از این پناهجویان، افغان است و سی 
کمپ  این  به  که  است  هفته  یک  ساله.  پنج  و 
پناهندگی  تقاضای  فرانسه  در  و  شده  فرستاده 

داده است. او می گوید: قبل از این کمپ دو ماه 
در خیابان ها می خوابیدم. هر شب پلیس ۳ یا ۴ 
بار می آمد و به ما می گفتند برید، نمی دونم کجا، 
فقط میگفتن پاشید از اینجا برید. یک روز ما رو 
جمع کردن و اثر انگشت ما رو گرفتن و به ۳۰ 
ترک  بقیه  به  و  دادن  اتاق  اینجا  ما  از  تا   ۴۰ یا 

این  در  االن  که  آوردم  شانس  من  دادن.  خاک 
کمپ هستم. قبل از رفتن از این کمپ یک جوان 
افغان هنگام خداحافظی حرف علی را تاکید کرد: 
ما اینجا شانس داریم، به ما رسیدگی می شه، تو 
رو خدا اونهایی رو که زیر پل و در خیابون هستن 

فراموش نکنید.

زندگی پناهجویان در خیابان های پاریس، بی زرق و برق، پر درد و رنج

افغانستان  داخله/کشور  وزیر  جاهد،  تاج محمد 
اعالم کرده که براساس برنامه جدید، قرار است 
تا ۱۴۰۲ خورشیدی ۱۰ درصد از نیروهای پلیس 
افغانستان زنان باشند. آقای جاهد روز سه شنبه 
)۹ سنبله/شهریور( در همایشی زیر عنوان آینده 
در  زن   ۲۸۶۳ حاضر  حال  در  که  گفت  پلیس 
صفوف نیروهای پلیس کار می کنند که این آمار 

تا هفت سال آینده باید به ده هزار نفر برسد.
نیروهای  در  زنان  حضور  که  افزود  داخله  وزیر 
در  مدیریتی  سطوح  تا  مدت  این  در  پلیس 
ارتقا  داخله  وزارت  رهبری  و  پلیس  واحدهای 
خواهد کرد. او تاکید کرد که موانع استخدام زنان 

در صفوف نیروهای پلیس برداشته خواهد شد، اما 
توضیح نداد که این موانع شامل چه چالش هایی 

می شود.
سنتی بودن جامعه افغانستان یکی از چالش های 
امنیتی  نهادهای  در  زنان  استخدام  در  اصلی 

شمرده می شود.
براساس برخی گزارش ها، اذیت و آزارهای جنسی 
بخشی دیگری از مشکالت در این زمینه شمرده 

می شود.
ماموران  با  دوگانه  برخورد  زنان،  شغلی  امنیت 
پلیس زن و مرد، نگاه منفی اجتماعی نسبت به 
از دیگر مشکالت اصلی در  ماموران پلیس زن، 

برابر آن ها شمرده می شود. برخی از آگاهان تاکید 
وجود  هم  سیاسی  کافی  اراده  باید  که  کرده اند 
باالی  رده های  در  بتوانند  زنان  تا  باشد  داشته 
نیروهای امنیتی ارتقا کنند و در بدنه اصلی این 

نیروها هم حضور آن ها تقویت شود.
و  موانع  برداشتن  برای  که  گفت  داخله  وزیر 
افزایش  جامعه  عمومی  آگاهی  باید  چالش ها 
یابد تا حمایت اجتماعی کافی از حضور زنان در 

نیروهای امنیتی به دست آید.
آقای جاهد تقویت حضور زنان در نهادهای پلیس 
را بخشی از تالش ها در راستای حمایت از حقوق 
زنان در کشور دانست و تاکید کرد که گسترش 

زنان در این نهادها امری ضروری است. در حال 
حاضر شمار کل نیروهای پلیس در افغانستان به 
حدود ۱۵۰ هزار نفر می رسد و روند استخدام زنان 
در نهادهای پلیس از سال ۱۳۸۷ عماًل آغاز شد. 
با این حال، حکمت شاهی رئیس بخش جنسیت 
پلیس  در  زنان  وضعیت  که  گفت  داخله  وزارت 
کشور قناعت بخش است، اما توضیح بیشتری در 

این مورد ارائه نکرد.
وزارت داخله در نظر دارد که برنامه های تبلیغاتی 
جلب  و  عمومی  آگاهی  افزایش  برای  را  خود 
دخترانه،  مدارس  طریق  از  اجتماعی  حمایت 

رسانه ها و فعالیت های اجتماعی اجرایی کند.

تالش های دولت افغانستان برای افزایش 
حضور زنان در نهادهای پلیس

که  می گویند  پکتیا  لوی  جوانان  اتحادیه های 
را  نظامی شان  مرکز  می خواهد  طالبان  گروه 
به  پاکستان  قبیله ای  مناطق  در  وزیرستان  از 
ولسوالی موسی خیل والیت خوست انتقال دهند.

این جوانان با برخی از نمایندگان مردم پکتیا در 
خواستند  مسئول  مقامات  از  خبری  نشست  یک 
اقدام  خیل  جانی  ولسوالی  بازپس گیری  برای  تا 
ولسوالی  با  همجوار  موسی خیل  ولسوالی  کنند. 
گذشته  شنبه  که  است  پکتیا  والیت  خیل  جانی 
به دست طالبان سقوط کرد. آنها گفتند که دولت 

اقدام  زودتر  جانی خیل  ولسوالی  واپس گیری  در 
والیت  در  موسی خیل  همجوار  ولسوالی  تا  کند 
خوست نیز به مرکز نظامی طالبان مبدل نشود. 
اتحادیه های  داراالنشای  رئیس  همدرد،  حمداهلل 
بین المللی  جامعه  و  دولت  از  گفت:  پکتیا  لوی 
می خواهیم که جلو فاجعه بشری را در جانی خیل 
بگیرند. مخالفان می خواهند با مشورت نهادهای 
اطالعاتی منطقه در ولسوالی موسی خیل والیت 
خوست پایگاه دایمی ایجاد کنند. خواست ما این 

است که ایجاد وزیرستان دومی جلوگیری شود.

شنبه  روز  پکتیا  والیت  خیل  جانی  ولسوالی 
گذشته به دست طالبان سقوط کرد که به گفته 
سنا،  مجلس  در  پکتیا  مردم  نماینده  محمدآجان 

۴۰ نیروی افغان در این جنگ کشته شدند.
او هم چنین می گوید هنگام سقوط ولسوالی جانی 
به  افغانستان  ارتش  تجهیزات  از  تعدادی  خیل 
نقیب  حال  در همین  است.  افتاده  طالبان  دست 
بی بی سی  به  پکتیا  والی  سخنگوی  اتل  احمد 
جانی خیل  ولسوالی  بازپس گیری  برای  گفت 
به  که  داد  اطمینان  و  است  شده  ریخته  برنامه 

نخواهد  داده  نظامی  مراکز  ایجاد  موقع  طالبان 
پکتیا  والیت  در  بی بی سی  گر  گــزارش  شد. 
 ۴ در  امروز  می گوید  محلی  مقامات  از  قول  به 
هدف  طالبان  مواضع  جان خیل  ولسوالی  نقطه 
حمالت هوایی قرار گرفت. در همین حال ذبیح 
این  در  می گوید  طالبان،  مجاهد، سخنگوی  اهلل 
حمالت مردم عام و شاگردان یک مدرسه دینی 
پکتیا  والی  سخنگوی  ولی  گرفته اند.  قرار  هدف 
گفت که در این حمالت ۱۰ تن از افراد طالبان 

کشته و ۱۵ تن دیگر شان زخم برداشتند.

نگذارید طالبان مراکزشان را از وزیرستان به خوست منتقل کنند

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

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

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   
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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
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ر و
ی د

جزئ
ی و 

و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

 یکی از معروفترین ها
از هندوستان

Pandit Shivananda
 درمان روحی و روحانی

در خدمت شما

 ستاره شناسی
و طالع بینی

 مالقات با وقت قبلی
 0426 206 636

1/505 Wentworth Ave.
Toongabbie NSW 2145
shivananda1312@gmail.comD
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0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

Asan
Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
North Shore,Parramatta

& The Hills Shire

قصابی ولیعصر
در مریلندز

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

با کیفیت باال و قیمت مناسب
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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

آگهی استخدام
 یک آرایشگاه

 مردانه
 در محله مریلندز
 نیازمند به یک
 آرایشگر مرد

 میباشد
 لطفاً با سلیم تماس بگیرید
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فرصت طالیی جهت سرمایه گذاری در ملبورن
سوپرمارکت

 Fresh Fruit Way 
Doveton در منطقه
به فروش میرسد. 

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

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

موقعیت مکانی جهت دسترسی مردم این 
منطقه فرار دارد.

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

با شماره زیر تماس بگیرید

0423502991D
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توجه      توجه     

فرصت طالیی جهت سرمایه 
 گذاری

Doveton درمنطقه   Fresh fruit way سوپرمارکت 

  051 به مساحت به فروش میرسد. این سوپرمارکت

خرید درمرکز واقع  Cool-room  متر و مجهز به 

 Doveton  توجه با میرسد بفروش استثنایی قیمت با

نیازهای افزایش نیز و منطقه این در جمعیت رشد به  

موقعیت ترین نزدیک و بهترین در فروشگاه این مردم  

.دارد قرار منطقه این مردم دسترسی جهت مکانی   

هستید گزاری سرمایه برایی مناسب جایی دنبال به اگر  

بیشتر معلومات برایی ندهید دست از را فرصت این  

بگرید تماس زیر شماره با  

1932513440   

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

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

9126 9489

آگهی استخدام
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 به چند نفر برای کار
Cleaning  تمیزکاری 

بطور نیمه وقت نیازمندیم

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

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

شرق سیدنی و مرکز شهر
توسط خانم مینو دایمی

آموزگار متخصص و باتجربه 
رانندگی را اصولی و در کمترین 

زمان ممکن بیاموزید
All Eastern Suburbs and City Area

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