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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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بر  در سخنانی  ایران،  دفاع  وزیر  حسین دهقان، 
کرده  تاکید  ایران  موشکی  فعالیتهای  “توسعه” 

است.
امروز  دهقان  آقای  ایران  از  گزارشها  اساس  بر 
در  اظهاراتی  در  مهر(   ۴ سپتامبر/   ۲۵ )یکشنبه 
آینده  “در  گفت:  ایران  اسالمی  شورای  مجلس 
به  را  زمین  به  زمین  بالستیک  موشک های 
نیز  داد که در دوردست  توسعه خواهیم  گونه ای 

اهداف دریایی را مورد هدف قرار دهد.”
او گفت که ایران در نظر دارد “تولید موشک های 
ساحل به دریا و موشک هایی که از روی شناور 
توسعه”  دریایی  اهداف  برای  را  می شود  پرتاب 

دهد.
به  به مناسبت سالگرد حمله عراق  آقای دهقان 
ایران در سال ١٣۵٩ و آغاز جنگ هشت ساله دو 

کشور در مجلس ایران سخن می گفت.
وی همچنین افزود که کشورش “در حوزه تولید 
از  حدی  به  پدافندی  و  بالستیک  کروز،  موشک 
است” که می تواند  رسیده  و طراحی  تولید  توان 
تخریب”  میزان  هر  و  برد  “هر  با  را  موشکهایی 

تولید کند.

در  ایران  که  است  کرده  تاکید  ایران  دفاع  وزیر 
فعال”  را  ذوالفقار  موشک  تولید  “خط  دارد  نظر 
پایان سال  “تا  افزوده است که کشورش  و  کند 
این  در  اساسی  محصول   ٣ خورشیدی[  ]جاری 

زمینه تولید” خواهد کرد.
او گفت که این موشکها “عبارتند از موشک غدیر 
موشک  و  بلند  بردهای  برای  جامد  سوخت  با 
 .... باال  اصابت  قدرت  و  بلند  برد  با  نیز  سجیل 
و همچنین موشک خرمشهر با دقت اصابت باال 

و برد بلند.”
در مراسم رژه نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 
ایران در بندر عباس )۲١ سپتامبر/ ٣١ شهریور( 
ایرانی  موشک  جدیدترین  که  ذوالفقار،  موشک 

توصیف شده است، در مراسمی رونمایی شد.
موضوعات  از  اسالمی  موشکی جمهوری  برنامه 
اختالف برانگیز بین ایران و کشورهای غربی به 

خصوص آمریکاست.
این کشورها معتقدند که قطعنامه شورای امنیت 
برنامه  علیه  بین المللی  تحریم های  لغو  برای 
از دستیابی  هسته ای جمهوری اسالمی که پس 
از  ایران خواسته است  از  برجام تصویب شد،  به 

برای  شده  طراحی  بالستیک  موشک های  تولید 
حمل کالهک اتمی خودداری ورزد.

به  نسبت  معموال  کشورها  این  دلیل،  همین  به 
نشان  منفی  واکنش  ایران  موشکی  تولیدات 
از  برداشت  این  اسالمی  جمهوری  می دهند. 
و  ندانسته  قبول  قابل  را  امنیت  شورای  مصوبه 
معتقد است که توافق هسته ای ارتباطی به برنامه 

موشکی ندارد.
توسعه  درباره  دهقان  آقای  اظهارات  همچنین 
موشکهایی با قابلیت هدف زنی در دریا در حالی 
و  ایران  دریایی  نیروهای  که  می شود  عنوان 
آمریکا در آبهای خلیج  فارس در چند هفته گذشته 

در مواردی به یکدیگر هشدار داده اند.
ایران به فعالیت های نظامی آمریکایی در نزدیکی 

مرزهای آبی خود بدبین است.
در همین رابطه پیشتر وزیر دفاع ایران گفته بود 
ایران  آبی  حوزه  وارد  آمریکایی  ناوگان  “اگر  که 

شود قطعا اخطار خواهد گرفت.”
آقای دهقان هشدار داد که اگر ورود شناورهای 
به  تجاوز  از  “جنبه ای  ایران  آب های  به  خارجی 
آب های ما تلقی شود با آنها مقابله خواهیم کرد.”

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

در واکنش به گزارش های حاکی از اینکه فروشندگان 
آمریکا  تحریم های  اجرای  در  مسافربری  هواپیمای 
این  از  استفاده  برای  را  محدودیت هایی  ایران  علیه 
هواپیماها در نظر گرفته اند، بهرام قاسمی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران چنین شرط هایی را غیرقابل 

قبول دانسته است.
قاسمی  آقای  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
نحوه  و  واگذاری  برای  آمریکایی ها  “شروط  باره  در 
استفاده هواپیماهای مسافربری در ایران” گفته است 
که “موضوعی که به عنوان شرط فروش هواپیما به 
این موضوع  و  نیست  است، جدید  ایران مطرح شده 
از ماه ها پیش و پس ازتفاهمی که در حوزه هسته ای 

میان ایران و ١+۵ انجام شد مطرح بود.”
سخنگوی وزارت خارجه طرح شرط هایی برای فروش 
کشورهای  پایبندی  عدم  نشانه  را  ایران  به  هواپیما 
غربی به تعهداتشان در چارچوب برجام توصیف کرده 

 ۵+١ اعضای  و  غربی  کشورهای  “اگر  است  گفته  و 
واقع  در مورد فروش هواپیما شرطی مطرح کنند در 
تاخیر و عهد شکنی خودشان را و کاری را که باید در 
انجام  پیش  و شاید حدود یک سال  ماه  های گذشته 

می دانند، اعالم می کنند.”
به گفته او، طبق برجام، کشورهای غربی ملزم بوده اند 
مجوز  هسته ای،  توافق  به  دستیابی  لحظه  همان  از 
در  همکاری  و  اسالمی  جمهوری  به  هواپیما  فروش 
اگر  که  است  افزوده  و  کنند  صادر  را  زمینه ها  سایر 
فروش هواپیما به خوبی پیش برود، به معنی آن است 
که این کشورها “همان کاری را که باید زودتر انجام 

می دادند، با تاخیر انجام می دهند.”
وی گفت که در تمامی قراردادهای تجاری، دو طرف 
شرط هایی را مطرح می کنند و افزود: “اگر شروطی که 
این شرکت ها برای ما تعیین می کنند به معنی نفی یا 
دخالت در استقالل و حاکمیت ما باشد، قطعا پذیرفتنی 
نیست و ایران تحت هیچ شرایطی با چنین قراردادها، 
تفاهمات یا موافقتنامه ها همسو نخواهد شد و آنها را 

اجرا نخواهد کرد.”
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این گزارش 
که شرط شرکت های خارجی برای فروش هواپیما به 
ایران، تعهد شرکت های هواپیمایی ایرانی به خودداری 
باشد،  تحریم  تحت  ایرانی  افراد  به  خدمات  ارائه  از 
شده  مطرح  شرایط  و  مذاکرات  مورد  در  که  گفت 
اطالعی ندارد اما افزود که در معامالت کاال یا فناوری 
با خارج “براساس عزت، حکمت و مصلحت خودمان و 

منافع جمهوری اسالمی اقدام می کنیم.”
علیه  خارجی  تحریم های  سابقه  ــادآوری  ی با  وی 
از  بسیاری  “ما  که  است  گفته  اسالمی،  جمهوری 
محدودیت ها و تحریم های ظالمانه را پذیرفتیم اما تن 

به خواسته های ناحق دیگرن نخواهیم داد.”
جمهوری  علیه  خارجی  تحریم های  آثار  از  یکی 
اسالمی، محدودیت در خرید هواپیماهای مسافربری 
از کشورهای دیگر بوده که باعث شده است بسیاری از 
هواپیماهای ناوگان هواپیمایی ایران قدیمی و فرسوده 
باشد. طی سال های گذشته، فرسودگی این ناوگان و 
گاه  و  نامرغوب  هواپیماهای  اجاره  یا  خرید  به  اجبار 
در  هوایی  حوادث  بروز  علل  از  یکی  خارجی  کهنه 

جمهوری اسالمی دانسته شده است.
در چارچوب برجام، ایاالت متحده با لغو تحریم فروش 
هواپیما و قطعات هواپیماهای مسافربری ساخت آن 
کشور به ایران موافقت کرد و زمینه مناسب را برای 
نوسازی ناوگان هوایی ایران فراهم آورد. کوتاه مدتی 
پس از اجرایی شدن برجام، مقامات جمهوری اسالمی 
از  مسافربری  هواپیمای  فروند  ده ها  خرید  برنامه  از 
شرکت های معتبر خارجی خبر دادند. اخیرا اعالم شد 
که دو شرکت ایرباس و بوئینگ مجوز فروش هواپیما 
به ایران را از وزارت خزانه داری ایاالت متحده دریافت 
کرده اند. شرکت بوئینگ کسب مجوز فروش تعدادی 

هواپیما به شرکت ایران ایر را تایید کرد.
بوئینگ یک شرکت آمریکایی است و شرکت اروپایی 
ایرباس هم که در خارج از ایاالت متحده ثبت شده، 
از  را  خود  ساخت  هواپیماهای  قطعات  از  بخشی 

سازندگان آمریکایی خریداری می کند.
از  ایران  خریدهای  کل  ارزش  خبرگزاری ها  برخی 
شرکت های هواپیماسازی را تا ۵٠ میلیارد دالر ارزیابی 
کردند و گفتند که صدور این مجوزها نشانه عزم دولت 
کنونی آمریکا به عمل به تعهدات اقتصادی آن کشور 

در چارچوب برجام است.
وزارت خزانه داری آمریکا نیز با صدور بیانیه ای صدور 
اولین مجوزهای فروش هواپیما به ایران را تایید کرد 
شامل  شده  صادر  “مجوزهای  که  ورزید  تاکید  اما 
شرایط مشخصی است به نحوی که اطمینان حاصل 
مسافربری  مقاصد  برای  صرفا  هواپیماها  این  شود 
تجاری به کار خواهد رفت و به اشخاص حقوقی نام 

تحت  موسسات  و  اشخاص  فهرست  ]در  شده  برده 
تحریم آمریکا[ فروخته یا منتقل نخواهد شد.”

جمهوری  رئیس  روحانی،  حسن  دولت  حالیکه  در 
ایران می تواند فراهم آمدن امکان نوسازی و افزایش 
از  ایران را یکی  ناوگان هواپیمایی مسافربری  ایمنی 
آثار مطلوب برجام عنوان کند، برخی از منابع وابسته 
به جناح مخالف دولت هشدار داده اند که شرکت های 
ایرانی با خرید این هواپیماها ملزم خواهند بود از ارائه 
تحریم  تحت  افراد  و  نهادها  به  هواپیمایی  خدمات 
آمریکا خودداری کنند و عمال تحریم های خارجی را 

در داخل ایران به اجرا بگذارند.
دولت ایاالت متحده گفته است که تحریم های مرتبط 
با برنامه هسته ای ایران را لغو کرده، اما تاکید داشته 
نقض  جمله  از  دیگر  دالیل  به  که  تحریم هایی  که 
آزادانه شهروندان  از دسترسی  حقوق بشر، جلوگیری 
“سازمان های  از  حمایت  اطالعات،  به  ایرانی 

علیه  موشکی  برنامه های  دنبال کردن  و  تروریستی” 
از نهادها و مقامات جمهوری اسالمی وضع  شماری 

کرده همچنان برجاست.
آن  کنگره  اعضای  از  شماری  نیز  متحده  ایاالت  در 
کشور، به ویژه نمایندگان عضو حزب جمهوریخواه که 
محتوای برجام را به نفع جمهوری اسالمی دانسته و 
با هرگونه امتیازدهی به ایران مخالف هستند، برنامه 
را  ایران  به  آمریکایی  فروش هواپیماهای مسافربری 

مورد انتقاد قرار داده اند.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر برگزار 
ژانویه سال  اول  از  می شود و رئیس جمهوری جدید 
آینده کار خود را آغاز می کند. در صورت پیروزی نامزد 
حزب جمهوریخواه در این انتخابات، مشخص نیست 
با جمهوری اسالمی  آینده آن کشور  که رفتار دولت 
به چه شکل خواهد بود، به خصوص اینکه نامزد این 

حزب به شدت با برجام مخالفت کرده است.

وزارت امورخارجه: برای استفاده از هواپیماهای وارداتی هیچ شرطی را نمی پذیریم

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

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

Level 5, 7 Eden Park Drive 
Macquarie Park NSW 2113

Tel: 02 8935 9410   
Mob: 0414 187 045    
www.ajmigration.com

انواع ویزاهای پناهندگی 
ویزای همسر

ویزای والدین 
ویزای توریستی 

ویزاهای کار و مهارت
ویزای کار با اسپانسر کارفرما

ویزای سرمایه گذاری )کارآفرین(
یی ویزای دانشجو

36 Station St. Auburn
PH: 02-9643 9584

قیمتهای ویژه
 این هفته

 Taj Classic
Basmati Rice 5k

14/49

 California Excellent
Quality Wallnut

9/99

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با مدیریت مرتضی عابدینی بهمراه 

کادر ورزیده پذیرای شما میباشد
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342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

روزهای هفته 
قیمتهای ویژه ناهار

همچنان برقرار 
میباشد

کباب 80 
سانتیمتری  
ویژه خانواده
مناسب برای 

5 تا 6 نفر
فقط

 85 دالر
هفت روز هفته
 ناهار و شام

 Pickled
Cucumber

1 &1
Grade 1 600g 

3/49

 Belia Chicken/Beef Mortadella
150g

هر بسته  3/79 دالر

کلوچه نادری

1/49

 Kebia Bulgarian Sheep
Cheese 900g

  هر بسته 10/49

دوست و هنرمند گرامی آقای ثنا و آقای دکتر میالد زهره وردی
از شنیدن خبر فوت مادر گرامیتان بسیار متاثر شدم

این زایعه دردناک را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده
و از درگاه خداوند متعال آرزوی صبر و سالمتی برای شما و بازماتدگان 

مینمایم. ما را در غم خود شریک بدانید.
از طرف نیکفر- مجتمع آپادانا

تسلیت

تاکید وزیر دفاع ایران بر توسعه توان موشکی 

موضوع ایران در اولین 

مناظره کلینتون و ترامپ  
در صفحه ٣
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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

شرکت حمل و نقل بین المللی اریون

ارائه خدمات حمل و نقل 
بين المللی دريائی، هوائی 

و بين ايالتی در استراليا
حمل کليه کاالها ی کانتينری 

به تمامی بنادر استراليا 
و يا بلعكس با رعايت 

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

 
Mohammad M.Sinaei  | CEO

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

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

Orion Shipping Pty. Ltd 
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که  است  گفته  مرز  بدون  پزشکان  سازمان 
یمن  در  بیمارستان  ماه گذشته یک  بمباران 
توسط  شد،  نفر  نوزده  مرگ  به  منجر  که 
ائتالف به رهبری عربستان سعودی صورت 

گرفته است.
پزشکان بدون مرز در گزارشی، حمله به این 

بیمارستان در شهر عبس در استان حجه را 
“توجیه ناپذیر و بی جهت” خوانده است.

این گزارش به گفته های یک ژنرال سعودی 
آنها  هدف  بود  گفته  که  می کند  ــاره  اش
در  بیمارستان  سوی  به  که  بوده  خودرویی 

حال حرکت بوده است.

مرز  بــدون  پزشکان  اما 
هیچ  ــه  ک ــت  اس گفته 
سالحی داخل این خودرو 

وجود نداشته است.
که  سعودی  عربستان 
علیه  ائــتــالف  رهــبــری 
به  را  حوثی  نیروهای 
است  گفته  دارد،  عهده 
این  نظامی  عملیات 
ائتالف در چارچوب قوانین 
بین المللی  بشردوستانه 

صورت می گیرد.
حمالت ائتالف به رهبری 
به  ســعــودی  عربستان 
زیادی  تعداد  مرگ  دلیل 
با  یمنی  غیرنظامیان  از 
رو به رو  فراوانی  انتقادهای 

بوده است.
تنها  می گوید  ائتالف  این 
به مراکز نظامی حمله می کند اما متهم است 
که به مدارس، بیمارستان ها، بازارها و منازل 
مردم از زمان ورود به بحران یمن حمله کرده 

است.

انتخابات آمریکا: مناظره اول را کی برد؟

دولت آمریکا می گوید اطالعاتی کسب کرده 

است مبنی بر این که هتل های آمریکایی در 
حمالت  هدف  ترکیه،  جنوب  در  واقع  آدانا، 

تروریستی احتمالی قرار دارند.
کنسولگری آمریکا در آدانا با صدور بیانیه ای 

و  “موثق”  اطالعاتی  که  کرده  اعالم 
“مشخص” درباره این خطر بالقوه دارد.
شهروندان  به  کنسولگری  بیانیه  در 
حین  که  است  شده  توصیه  آمریکا 
مراقب  هایی  هتل  چنین  در  اقامت 

باشند.
به  امــســال  ــن  ــروردی ف در  آمریکا 
و  نظامی  خــدمــه  ــای  ــواده ه ــان خ
به  که  داد  دستور  خود  دیپلمات های 
نواحی  از  امنیتی  نگرانی های  دلیل 
جنوبی ترکیه از جمله استان آدانا خارج 

شوند.
آمریکا  نظامی  خدمه  هزار  پنج  حدود 
هوایی  پایگاه  در  آنها  وابستگان  و 

اینجرلیک در آدانا مستقر هستند.
انجام  بــرای  پایگاه  این  از  آمریکا 
به  موسوم  گروه  علیه  هوایی  عملیات 
و  عراق  در  )داعــش(  اسالمی  دولت 

سوریه استفاده می کند.
مقامات آمریکایی روز دوشنبه همچنین 
سفر  درباره  کشور  این  شهروندان  به 
هشدار  ترکیه  شرقی  جنوب  نواحی  به 

دادند.

هشداردولت آمریکا در رابطه با حمالت تروریستی در ترکیه

ریاست جمهوری  نامزدهای  اول  مناظره 
و  “وکیل”  جــدال  کالم  یک  در  آمریکا 
بود و می شود گفت که “وکیل”  “بازاریاب” 

برنده شد.
کلینتون  هیالری  که  نباشد  یادتان  شاید 
یا  یا سناتور  خارجه  امور  وزیر  آنکه  از  پیش 
بود. وکیل  باشد، وکیل  رئیس جمهور  همسر 
زمان  آن  از  سال ها  بود.  هم  بااستعدادی 

گذشته، اما او همچنان مثل یک وکیل رفتار 
مشکل  مسلط.  و  بااحتیاط  دقیق،  می کند: 
آن  با  دادگاه   در  که  الگویی  که  اینجاست 
قواعد و سنت هایش  موفق است، گاه برای 

بحث آزاد سیاسی مناسب نیست.
بازاریاب  یک  ترامپ  دونالد  دیگر،  سوی  در 
تمام عیار است. قواعد و سنت و حتی حقیقت 
تا جایی برایش مهم است که به جوش دادن 
این  منش  این  مشکل  کند.  کمک  معامله 
فقط  بازاریاب  می کنند  فکر  مردم  که  است 
یک  در  مشکل  این  خب  و  می زند  حرف 

مناظره نود دقیقه ای تشدید می شود.
آمادگی و منش وکیل گونه خانم  نهایت،  در 
کلینتون موفق تر بود. در این گزارش به سه 
که  مورد  دو  و  داشت  دست باال  او  که  مورد 
آقای ترامپ بهتر عمل کرد اشاره می کنیم. 
و البته به یک مورد مهم دیگر که در کنترل 

دو نامزد نبود.

ماليات

بحث با اقتصاد شروع شد و سریع به مالیات 

کشید.  ترامپ  آقای  نپرداختن  یا  پرداختن  
آقای  چرا  بداند  می خواست  کلینتون  خانم 
ریاست جمهوری،  نامزدهای  به سنت  ترامپ 
آقای  نمی کند.  منتشر  را  مالیاتش  جزئیات 
همچنان  مالیات  اداره  چون  گفت  ترامپ 

مشغول بررسی امور مالیاتی اش است.
می رسد  نظر  به  کلینتون:  کلیدی  جمله 
واقعی  دلیل  مردم  ندارد  اشتیاقی  )ترامپ( 

)منتشر نکردن گزارش مالیاتی اش( را بدانند. 
البد چیز مهمی است، یا موضوع بسیار بدی 

است، که می خواهد پنهانش کند. 
تجارت بین المللی

یکی از نکات مهم در بحث اقتصاد، موضوع 
حمایت  و  بود  آمریکا  تجاری  قراردادهای 
تجارت  توافقنامه  از  کلینتون  هیالری 
در  قاعدتا  که  )نفتا(،  شمالی  آمریکای  آزاد 
خاطر  به  نفر  هزاران  که  صنعتی  ایالت های 
بیکار  دیگر  کشورهای  به  صنایع  انتقال 

شده اند، به نفع آقای ترامپ خواهد بود.
بروید  نیوانگلند،   بروید  ترامپ:  کلیدی  جمله 
نابودی  اوهایو، بروید پنسیلوانیا. هرجا بروید 
 ،۳۰ تولید  وزیر.  جناب  می بینید  را  )صنعت( 
۴۰، بعضا ۵۰ درصد افت کرده. نفتا احتماال 
قطعا  و  تاریخ  تجاری  ــراردادی  ق بدترین 

بدترین قرارداد تاریخ این کشور است.
 

محل تولد اوباما

نژادی رسید، پرسش  به مسائل  وقتی بحث 
پیش  اوباما هم  باراک  تولد  همیشگی محل 

آمد. آقای ترامپ از شاخص ترین چهره هایی 
است که همواره آمریکایی بودن آقای اوباما 
را زیر سؤال برده. ترامپ سعی کرد تقصیر را 
گردن خانم کلینتون بیاندازد. گفت این شایعه 
را تیم تبلیغاتی خانم کلینتون در رقابت های 
انتخاباتی سال ۲۰۰۸ راه انداختند. ادعایی که 
خبرنگاران و کارشناسان بالفاصله رد کردند.

اساسا  ترامپ  آقای  کلینتون:  کلیدی  جمله 

حیات سیاسی اش را با این دروغ نژادپرستانه 

رئیس جمهور  اولین  اینکه  ــرد   ک ــاز  آغ
این  نیست.  آمریکایی  آمریکا،  سیاهپوست 
ادعا مطلقا بی اساس است، اما هر سال طرح 
می شود، چون بعضی از هواداران آقای ترامپ 
ظاهرا به آن باور دارند، یا می خواستند باورش 

کنند. 

عليه وضع موجود

یادآوری  ترامپ هرجا که می توانست  دونالد 
ساختار  نماد  کلینتون  هیالری  که  می کرد 
نظرسنجی ها  است.  موجود  وضع  و  قدرت 
نشان می دهد بیش از ۷۰ درصد آمریکایی ها 
از وضع موجود و مسیری که آمریکا می رود 
است.  جذاب  مردم  برای  تغییر  ناراضی اند. 
بگذریم که رأی دهنده های آمریکایی بدشان 
نمی آید بعد از هشت سال قدرت را به حزب 

دیگر بسپرند.
جمله کلیدی ترامپ: شما سی سال است در 
این کاری. چرا این راه حل ها تازه به فکرت 

رسیده؟ 

خلق وخو و توان جسمی

خلق وخوی  مــوضــوع  مــنــاظــره  ــر  اواخـ
رئیس جمهور و توانی که برای انجام وظیفه 
الزم است، طرح شد. آقای ترامپ که هرچه 
می شد،  کالفه تر  می رفت  پیش  مناظره 
موقعیت را برای حمله مناسب دید و نه تنها 
تصمیم گیری، که توان بدنی و حتی “ظاهر” 
خانم کلینتون را زیر سؤال برد. خانم کلینتون 
هم به سفرهای مدامش در قامت وزیر خارجه 
رئیس جمهور شدن  توان  گفت  و  کرد  اشاره 

را دارد.
حاال  بود،  ظاهر  اول  کلینتون:  کلیدی  جمله 
که  است  آقایی  همان  ایشان  جسمی.  توان 
می خواند.  سگ  و  شلخته  و  خوک  را  زنان 
کارفرما  برای  بارداری  می گوید  که  کسی 
اندازه  ندارند  لیاقت  زنان  و  است،  دردسر 
خوبی  به  اینکه  مگر  بگیرند  حقوق  مردان 

مردان کار کنند.
 

مجری بی طرف؟

برنامه  مجری  تعیین کننده  موضوع  آخرین 
ببینند  بودند  منتظر  همه  بود.  هولت،  لستر 
چهره سرشناس شبکه ان.بی .سی چه می کند.

که  مواردی  تمام  در  که  است  آن  واقعیت 
باالتر ذکر کردیم، این مجری بود که پاس 
گل را به هیالری کلینتون می داد. او بود که 
را پیش کشید.  ترامپ  آقای  مالیات  موضوع 
او بود که در مورد جنجال محل تولد باراک 
اوباما پرسید. و او بود که صحبت های آقای 
ترامپ در مورد جنگ عراق و نهایتا “ظاهر” 

خانم کلینتون را به چالش کشید.
طرح  عمال  کلینتون  خانم  ضعف  نقاط  اما 
شخصی  ایمیل  از  استفاده  اش  ویژه  به  نشد 
بنیاد  فعالیت های  و  خارجه  وزارت  دوران  در 

خیریه خانوادگی شان.
را  سیاسی  نبرد  هر  برنده  معتقدند  بعضی ها 
میدان نبرد تعیین می کند. دستکم در مناظره 
اول، بیشتر نبرد در میدان مطلوب دموکرات ها 

برگزار شد.

آنتونی زورکر- بی بی سی

پزشکان بدون مرز: ائتالف عربستان 
بیمارستان یمنی را بمباران کرد



THE PERSIAN HERALD 975 - 29/09/16     

3              THE PERSIAN HERALDپیک پارسیان

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

در حالیکه نظرسنجی ها از نزدیک بودن میزان 
دونالد  و  کلینتون  هیالری  از  مردم  حمایت 
ترامپ، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، 
حکایت دارد، نخستین مناظره آنان در مورد 
مسایل مختلف داخلی و بین المللی، از جمله 
توافق هسته ای با ایران به مدت نود دقیقه 

انجام گرفته است.
در مناظره شامگاه گذشته، که ناظران فضای 
آقای  کرده اند،  توصیف  “تهاجمی”  را  آن 
ترامپ و خانم کلینتون ضمن تشریح و دفاع 
زمینه های  در  خود  های  برنامه  و  نظرات  از 
طرف  حمله  برای  فرصت  این  از  مختلف، 
و  نظرات  و  کردند  بهره برداری  نیز  مقابل 
رویکرد او را نادرست و در مواردی خطرناک 

خواندند.
خارجی،  سیاست  مورد  در  اظهارنظر  در 
و  مطرح شد  نیز  ایران  اتمی  برنامه  موضوع 
توافق  جمهوریخواه  حزب  نامزد  حالیکه  در 
برای  و  ایران  نفع  به  را  )برجام(  هسته ای 
می کرد،  توصیف  خطرناک  آمریکا  امنیت 
موفقیت آمیز  را  آن  دموکرات  حزب  نامزد 
دانست و نقش خود در دستیابی به این توافق 

را یادآور شد.
رااینجا  مناظره  لحظه  به  لحظه  گزارش   +

بخوانید
دونالد ترامپ گفت که روند منجر به دستیابی 
در  کلینتون  هیالری  را  هسته ای  توافق  به 
آمریکا شروع کرد و  مقام وزیر خارجه وقت 
افزود: “این هم یک شاهکار دیگر؛ کشوری 
آنقدر  اقتصادش  می کرد،  سقوط  داشت  که 
بود زیر فشار تحریم ها  بود و نزدیک  خراب 
به  نزدیک  آینده  در  احتماال  خفه شود، حاال 
آقای  تبدیل خواهد شد.”  بزرگ  قدرت  یک 
موافقتامه  این  انعقاد  در  که  گفت  ترامپ 
توانست  می  کم  دست  آمریکا  “وحشتناک” 
شرط هایی را در مورد رفتار ایران از جمله در 
مورد “کره شمالی و یمن و همه آن جاهای 
دیگر” منظور کند. وی در این مورد توضیح 
جمهوریخواه  حزب  نامزد  نــداد.  بیشتری 
در  اوباما  باراک  دولت  اقدام  از  دیگر  بار 
در  ایران  شده  مسدود  دارایی  پرداخت  مورد 
برای  دهی  “باج  را  آن  و  کرد  انتقاد  آمریکا 
آمریکایی” در جمهوری  آزادی گروگان های 

اسالمی دانست.
خانم کلینتون از نقش خود در تشکیل گروه 
ابراز  ایران  با  هسته ای  مذاکره  برای   ١+٥
را  نیم  و  سال  “یک  گفت:  و  کرد  رضایت 
که  کردم  بین المللی  ائتالف  ایجاد  صرف 
شامل روسیه و چین هم بود و سنگین ترین 
تحریم ها را علیه ایران وضع کرد، ما آنها را به 

پای میز مذاکره کشاندیم؛ جان کری، جانشین 
من ]در سمت وزیر خارجه[ و پرزیدنت اوباما 
برنامه  که  یافتند  دست  ایران  با  توافقی  به 
اتمی ایران را محدود کرد، بدون اینکه حتی 
یک گلوله شلیک شده باشد.” خانم کلینتون 
گفت که هنگامی که به سمت وزیر خارجه 
به  دستیابی  تا  “ایران  شد  منصوب  آمریکا 
و  داشت”  فاصله  هفته  چند  تنها  اتمی  بمب 
شد  موفق  دموکرات  حزب  دولت  که  افزود 

تالش ایران را ناکام بگذارد.
هر  انتقاد  مناظره،  این  ویژگی های  از  یکی 
و  شخصی  خصوصیات  از  نامزدها  از  یک 
و  موضوعات  با  مقابل  طرف  برخورد  نحوه 
نامناسب بودن او برای تصدی رهبری آمریکا 

بود.
هیالری کلینتون هشدار داد که دونالد ترامپ 
جمهوری  ریاست  برای  مناسب  روحیه  از 
راحتی عصبانی می شود  به  نیست،  برخوردار 
را  متحده  ایاالت  بتواند  که  نیست  فردی  و 
از جنگ، شاید حتی جنگ اتمی، برکنار دارد. 
گفت:  تند  لحنی  با  پاسخ  در  ترامپ  آقای 
“قدرت داوری من از او ]کلینتون[ بهتر است، 
خلق و خوی من به مراتب بهتر است.” این 
اظهارات و نحوه ادای آن باعث خنده بعضی 
از حاضران در جلسه مناظره شد و هیالری 
کلینتون هم به طعنه گفت که حق با اوست.

نظرش  اظهار  این  مورد  در  ترامپ  آقای  از 
کلینتون  هیالری  بود  گفته  که  شد  سئوال 
را  جمهوری  رئیس  یک  مناسب  “ظاهر” 
ندارد. آقای ترامپ با تکرار این سخن، افزود 
که رقیب انتخاباتی او فاقد “بنیه” و توانایی 

الزم است.
اقدامات  از  برخی  یادآوری  با  کلینتون  خانم 
آمریکا،  وزارت خارجه  زمان تصدی  در  خود 
گفت که آقای ترامپ “موقعی می تواند با من 
از بنیه و توانایی سخن بگوید که دستاوردی 
قابل مقایسه داشته باشد.” هیالری کلینتون 
افزود: “او کوشیده حرفش را از قیافه ظاهری 
که  است  مردی  این  اما  دهد  تغییر  بنیه  به 
زن ها را خوک، شلخته و سگ توصیف کرده 
است.” آقای ترامپ در دفاع از خود گفت که 
مورد  در  تند”  خیلی  “چیزی  داشت  نظر  در 
بعدا  اما  بگوید  او  خانواده  و  کلینتون  خانم 
تصمیمش را عوض کرد. او توضیح بیشتری 
در این مورد نداد اما پس از خروج از جلسه 
دلیل  به  که  گفت  فاکس نیوز  خبرگزاری  به 
در  کلینتون  و خانم  آقا  حضور جلسی، دختر 
مورد  این  در  بود  نخواسته  مناظره،  جلسه 
سخنی بگوید. ظاهرا منظور او اشاره به رابطه 
زمان تصدی سمت  بیل کلینتون در  جنسی 

ریاست جمهوری بوده است.

هیالری کلینتون از اظهارات آقای ترامپ در 
ستایش از والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری 
انتقاد کرد و گفت که تاسف آور  روسیه هم 
است که “علنا از پوتین خواست تا ارتباطات 
خانم  اشاره  کند.”  هک  را  آمریکا  داخلی 
حزب  ایمیل های  شدن  هک  به  کلینتون 
دموکرات بود که به گفته برخی منابع، توسط 
هکرهای روسی صورت گرفت. دونالد ترامپ 
گفت که کسی با قاطعیت نگفته که این کار، 

کار روس ها بوده است.
اینکه  از  که  گفت  تلویحا  کلینتون  خانم 
اتمی  اسلحه  کاربرد  مورد  در  تصمیم گیری 
به دونالد ترامپ واگذار شود احساس نگرانی 
می کند و آقای ترامپ در واکنش گفت: “این 
تکراری شده است.” هیالری  موضوع کمی 
“برنامه  که  را  آنچه  همچنین  کلینتون 
مقابله  برای  خود  انتخاباتی  رقیب  محرمانه” 
با داعش خواند به تمسخر گرفت و گفت که 
در  مشخصی  استراتژی  هیچ  ترامپ  دونالد 
این مورد ندارد. وی افزود که بعضی سخنان 
آمریکا  متحدان  نگرانی  باعث  ترامپ  آقای 
کند  قانع  را  آنان  است  کوشیده  او  اما  شده 
که ایاالت متحده به تعهدات بین المللی خود 

پایبند خواهد ماند.
آمریکا  اینکه  از  مورد  چند  در  ترامپ  دونالد 
ناتو  پیمان  امکانات  و  بودجه  از  اصلی  سهم 
که  بود  گفته  و  کرده  انتقاد  دارد  برعهده  را 
از  جمهوری،  ریاست  به  رسیدن  صورت  در 
سایر اعضا خواهد خواست سهم مناسب خود 
جهانی  روند  از  همچنین  او  کنند.  تقبل  را 
شدن انتقاد کرده و گفته است که آمریکا باید 
بیشتر به فکر منافع ملی خود باشد. این نوع 
اظهارات آقای ترامپ به گرایش او به کاهش 
سیاست  و  متحده  ایاالت  بین المللی  نقش 

انزواجویی تعبیر شده است.

مناظره  این  در  که  نکاتی  از  دیگر  یکی 
انتشار  از  ترامپ  آقای  خودداری  شد،  مطرح 
جزئیات پرداخت مالیاتی او بود. دونالد ترامپ 
این گفته خود را تکرار کرد که دلیل امتناع 
در  معمولی”  “حسابرسی  داشتن  جریان  او، 
مجری  هرچند  پرداخت هاست  این  مورد 
حسابرسان،  گفته  به  که  شد  یادآور  برنامه 
ندارد.  این جزئیات وجود  انتشار  برای  مانعی 
که  ترامپ گفت  آقای  اظهارات،  این  پی  در 
اینکه وکالی من مخالف هستند،  “با وجود 
البته  می کنم”  منتشر  را  حساب ها  این  من 
انتشار  با  هم  کلینتون  خانم  اینکه  شرط  به 
موافقت  خود  محرمانه  ایمیل های  مجموعه 
کند. هیالری کلینتون گفت خودداری رقیب 
پرداخت های  افشای جزئیات  از  او  انتخاباتی 
شاید  که  می اندازد  فکر  به  را  “آدم  مالیاتی 

چیزی برای پنهان کردن وجود داشته باشد.” 
از  استفاده  مورد  در  که  گفت  همچنین  وی 
یک حساب شخصی برای ارسال ایمیل های 
اداری در زمان تصدی وزارت خارجه اشتباه 

کرده و اشتباه خود را می پذیرد.
دو  گذشته  شب  مناظره  از  عمده ای  بخش 
اقتصادی  برنامه های  تشریح  شامل  نامزد 
بود.  مقابل  طرف  برنامه  از  انتقاد  و  هریک 
هیالری کلینتون در انتقاد از برنامه اقتصادی 
کارگر”  طبقه  “دشمن  را  او  ترامپ،  دونالد 
که  گفت  متقابال  ترامپ  آقــای  و  خواند 
دولتی  خدمت  طول  در  کلینتون  هیالری 
اقتصادی  شرایط  بهبود  برای  گامی  خود، 

مردم برنداشته است.

خانم کلینتون این مناظره را فرصت مناسبی 
برای داوری مردم خواند و گفت که خرسند 
است که باالخره “با او ]دونالد ترامپ[ روی 
یک صحنه” آمده و در پاسخ به سئوالی در 
گفت:  اشتغال  ایجاد  برای  خود  برنامه  مورد 
ترامپ  آقای  کنید.”  داوری  را  ما  باید  “شما 
به مردم سئوال کرد: “چه کسی  نیز خطاب 
قادر است مسئولیت عظیم و سنگین ریاست 

جمهوری را تقبل کند؟”
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  رای گیری 
گرفت  خواهد  صورت  نوامبر   ٨ روز  آمریکا 
ژانویه  اول  از  منتخب  جمهوری  رئیس  و 
سال آینده کار خود را رسما آغاز خواهد کرد. 
و  احزاب  از  نامزد  تعدادی  معمول،  مطابق 
در  منفرد  صورت  به  یا  مختلف  های  گروه 
این انتخابات شرکت دارند و معدودی از آنان 
به تبلیغات در سطح ملی هم مبادرت کرده اند 
اصلی  حزب  دو  نامزدهای  استثنای  به  اما 
دموکرات و جمهوریخواه، احتمال نمی رود که 
هیچکدام بتواند بخش قابل توجهی از آرا را 

به دست آورند.
تا قبل از رای گیری در انتخابات، دو مناظره 
کلینتون  و هیالری  ترامپ  دونالد  بین  دیگر 
در روزهای ٩ و ١٩ اکتبر برگزار خواهد شد 
از دو  و نامزدهای معاونت ریاست جمهوری 
یک  در  هم  دموکرات  و  جمهوریخواه  حزب 

مناظره با هم شرکت خواهند کرد.
دونالد  و  کلینتون  هیالری  مناظره  اولین 
شبکه های  از  مستقیم  طــور  به  ترامپ 
شماری  و  آمریکا  در  متعددی  تلویزیونی 
و  شد  پخش  جهان  کشورهای  از  دیگری 
اینترنتی  ارتباط  طریق  از  نیز  دیگر  بسیاری 
از  این مناظره همچنین  را تماشا کردند.  آن 
نیز به طور زنده  تلویزیون فارسی بی بی سی 

پخش شد.

برجام در اولین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

یلدا ساالری 

مقام های محلی در فراه در غرب افغانستان از 
کشف و ضبط بیش از ۲۳۰ کیلوگرم سنگ 

الجورد خبر داده اند.

از  اخیر  های  سال  در  ایران  زنان  ورزش 
تبدیل  به وزنه ای سنگین  نمادین  حضوری 
شده ، اتفاقی که با طالی نعمتی در پارالمپیک 
لندن، برنز تاریخی علیزاده در المپیک ریو و 
دو مدال طالیی جوانمرد در پارالمپیک ۲۰١۶ 

رقم خورد.
حضور ۲۲ ورزشکار زن در کاروان، راهیابی 
به  بار  اولین  بــرای  والیبال  و  قایقرانی 
پارالمپیک و کسب سه مدال طال و یک نقره 
در این بازی ها نتیجه ای بهتر از پارالمپیک 
۲۰١۲ برای زنان داشت. در حالی که کاروان 
ایران حتی جایگاه یازدهمی اش در لندن را 

هم نتوانست تکرار کند.
ایران  ورزشــی  ــاروان  ک رشته  موفق ترین 
اصلی  مهره  و  تیروکمان  ریو  پارالمپیک  در 
چندی  که  او  بود.  نعمتی  زهرا  موفقیت  این 
پیش در المپیک حضور داشت یک بار دیگر 
ها  رسانه  و  مردم  توجه  مورد  پارالمپیک  در 
قرار گرفت و زمانی که دست به کمان شد 
هفتمین مدال طالی کاروان را نشانه رفت. 
او در رشته ریکرو میکس هم همراه ابراهیم 
رنجبر نقره گرفت. دیگر کمانداران زن ایران 
کهنسال  محدثه  و  عباسپور  سمیه  ریو  در 
بودند که برای اولین بار در این بازی ها تیر 
می انداختند. آن ها نتوانستند از مرحله یک 
تا مشخص شود هنوز  بگذرند  نهایی  هشتم 
با نفر اول تیم بسیار  فاصله سایر کمانداران 

زیاد است.

رقابت  از  دوره  این  در  هم  ایران  تیراندازی 
عالیه  رفت.  میدان  به  تیرانداز  چهار  با  ها 
لندن در تفنگ  بازی های  محمودی که در 
بادی ١۰ متر ششم شده بود، این بار در رتبه 
معصومه  و  ارم  سمیرا  گرفت.  قرار  هشتم 
پارالمپیک  بار  برای نخستین  خدابخشی هم 
را در ریو تجربه کردند، اما نتوانستند از مرحله 
مقدماتی باال بیایند. نام ساره جوانمردی که 
برنز  بادی  تفنگ  در  گذشته  پارالمپیک  در 
گرفته بود، این بار با شکستن رکورد فینال و 
گرفتن دو مدال طال در تپانچه خفیف ٥۰ متر 
میکس و تفنگ ١۰ متر بادی بیش از پیش 

در رسانه ها شنیده شد.
برای  ورزش  وزیر  موفقیت ها،  این  وجود  با 
به  ایــران  پارالمپیک  ــاروان  ک از  استقبال 

فرودگاه نرفت.
استقبال  برای  ورزش  وزیر  نیامدن  ماجرای 
رسانه  در  از  ابتدا  پارالمپیکی  آوران  مدال  از 
های اجتماعی مطرح شد و بعد به رسانه های 
رسمی رسید تا جایی که مازیار ناظمی، رئیس 
وزارت  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  مرکز 
ورزش در پایگاه خبری این وزارتخانه، دراین 
باره توضیح داد که “غیبت مدیران ورزش در 
سیامند  جوانمردی،  ساره  از  استقبال  مراسم 
پارالمپیکی،  ورزشکاران  دیگر  و  رحمان 
قصوری غیر عمدی بوده و در اولین فرصت 

جبران خواهد شد”.
فراکسیون  سخنگوی  موسوی،  فرید  سید 
ورزش مجلس ایران هم به خبرگزاری ایسنا 
تاریخ  ورزش،  وزارت  اعالم  بنابر  که  گفت 

به  اشتباها  پارالمپیک  قهرمانان  بازگشت 
آن ها گفته شده است.

نایب  از  پس  زنــان  نشسته  والیبال  تیم 
 ۲۰١۴ آسیایی  های  بــازی  در  قهرمانی 
پارالمپیک  ملی  کمیته  تصمیم  با  اینچئون، 
ها  بازی  این  به  بار  نخستین  برای  ایران 
های  تیم  با  شرایطی  در  تیم  این  یافت.  راه 
بنا  که  چین همگروه شد  و  آمریکا  قدرتمند 
انجمن  رئیس  نایب  توکلی،  لیلی  گفته  به 
ریو  به  اعزام  از  بانوان، پیش  والیبال نشسته 
غیر از مسابقات بین قاره ای اردوی تداکارتی 
والیبال  حال  این  با  نداشت  دیگری  خارجی 
پنجمی  مقام  به  اش  تجربه  اولین  در  زنان 
این بازی ها رسید. تیم والیبال نشسته زنان 
به  پارالمپیک  های  بازی  به  اعزام  از  پیش 
دلیل انتخاب عشرت کردستانی، کاپیتان تیم 
ملی به عنوان پرچمدار کاروان ایران و حضور 
روز  آخرین  در  بازیگر سینما  مهتاب کرامتی 
از اردوی تیم ملی در تهران مورد توجه قرار 

گرفت.
دوومیدانی هم که یکی از قدیمی ترین رشته 
های ایران در پارالمپیک است با سه نماینده 
هم  بار  این  چند  هر  شد  حاضر  ریو  در  زن 
بدون مدال و تنها با کسب عنوان چهارمی از 
سوی هاشمیه متقیان در پرتاب نیزه به کار 
خود پایان داد تا اعظم خدایاری با برنز پرتاب 
دیسک پارالمپیک آتن تنها مدال آور زن این 

رشته باقی بماند.
اما قایقرانی با شگفتی سازی شهال بهروزی 
مسابقات  در  او  رسید.  ریو  پارالمپیک  به  راد 
قایقرانی  بار  نخستین  برای  ایتالیا  جهانی 

پارالمپیک  را صاحب سهمیه  ایران  معلوالن 
کرد آن هم به عنوان اولین پاروزن ایرانی که 
از میادین جهانی موفق به کسب ورودیه این 

بازی ها شده.

بهروزی راد در شرایطی به ریو اعزام شد که 
تا دو ماه مانده به بازی ها با مشکل نداشتن 
قایق ویژه کایاک تک نفره برای تمریناتش 
دست و پنجه نرم می کرد. مسعود مهدوی 
به  معلوالن  قایقرانی  ملی  تیم  سرمربی  نیا، 
خبرگزاری ایسنا گفته بود که “از خیلی وقت 
انجام دادیم تا چنین  پیش مکاتبات الزم را 
قایقی را وارد ایران کنیم و آن را برای تمرین 
بهتر و با کیفیت تر در اختیار شهال بهروزی 
راد قرار دهیم.” اگرچه دیر اما در نهایت قایق 
این  ولی  رسید  ایران  به  تمرین  برای  شهال 
پاروزن که امید رسیدن به فینال مسابقات را 

داشت در دور مقدماتی حذف شد.
دیگری  رویداد  هر  از  بیش  ریو  پارالمپیک 
را  رسمی  غیر  و  رسمی  های  رسانه  توجه 
ایران که  به ورزشکاران معلول جلب کرد و 
بیشترین آمار ورزشکاران زن را در کاروان خود 
داشت، در ریو با دو ورزشکاری به مدال رسید 
که در لندن هم بر روی سکو رفته بودند. هر 
چند می شد با حمایت بیشتر از زنان، انتظار 
زنان  اما  را هم داشت.  بیشتری  آوری  مدال 
معلول ایرانی از بازی های لندن تا به امروز 
توانایی خود را در میادین مختلف ثابت کرده 
اند و اگر رسانه ها و مسئوالن نگاهی حرفه 
ای تر به آن ها داشته باشند، موفقیتشان دور 

از دسترس نخواهد بود.

مدال های تاریخی زنان ایران از لندن تا ریو
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ارتشی های ایران، به ندرت در مقام دفاع از خود 
در مقابل اتهامات بر آمده اند، اما در مواردی نیز 
وقایع جنگ  از  متفاوت خود  روایت  اند  کوشیده 
را به افکار عمومی عرضه کنند. گزارش حاضر، 
به بازخوانی - بدون قضاوت - محورهای اصلی 
دفاع ارتش از خود در مقابل اتهاماتی اختصاص 
عملکرد  علیه  گذشته،  های  سال  طی  که  دارد 

نیروی زمینی در زمان جنگ منتشر شده است
با  از مناقشه برانگیزترین موضوعات مرتبط  یکی 
تاریخ جنگ ایران و عراق، عملکرد ارتش ایران 
جنگ  این  جریان  در  زمینی  نیروی  مشخصا  و 

بوده است.
جنگ  این  پایان  از  که  ای  دهه  سه  حدود  در 
روایت  از  بسیاری  بر  حاکم  فضای  سپری شده، 
های رسمی این بوده که ارتش، کارآمدی الزم را 
برای دفاع از کشور در مقابل عراق نداشته و بار 
نیروهای مسلح  به عهده سایر  دفاع،  این  اصلی 

بوده است.
آن،  منتقدان  گفته  به  رویکرد،  این  از  بخشی 
نیروهای  واقعی”  نقش  گرفتن  “نادیده  قالب  در 
جنگ  زمان  در  ارتش  دریایی  و  هوایی  زمینی، 
اتهامات  انتشار  شامل  خبرسازتر،  بخشی  و  بوده 
می  ارتش  زمینی  نیروی  عملکرد  به  مشخص 
ها،  فیلم  از  بسیاری  در  که  جایی  تا  است.  شده 
داستان ها، نقل قول ها و مستندهای مرتبط با 
مردان  صورت  به  زمینی  نیروی  افسران  جنگ، 
بهانه جویی به تصویر کشیده شده اند که جلوی 
ابتکارات سپاه را می گیرند، توان درک بسیجی ها 
با اصرار بر روش های “کالسیک”،  را ندارند و 
دست و پای نیروهای انقالبی را در میادین نبرد 

می بندند.
ارتشی های ایران، به ندرت در مقام دفاع از خود 
در مقابل این اتهامات بر آمده اند، اما در مواردی 
وقایع  از  خود  متفاوت  روایت  اند  کوشیده  نیز 
در  البته  افکار عمومی عرضه کنند.  به  را  جنگ 
که  اند  بوده  مند  گله  همواره  نیز،  موارد  همین 
و  ایران  اصلی  های  رسانه  به  برابر  دسترسی  از 

مشخصا صداوسیما محروم هستند.
قضاوت-  -بدون  بازخوانی  به  حاضر،  گزارش 
مقابل  در  خود  از  ارتش  دفاع  اصلی  محورهای 
های  سال  طی  که  دارد  اختصاص  اتهاماتی 
زمان  در  زمینی  نیروی  عملکرد  علیه  گذشته، 

جنگ منتشر شده است.
ارتش در آغاز جنگ چه می کرد؟

عملکرد  به  انتقاد  ترین محورهای  مهم  از  یکی 
ارتش ایران، “عدم تحرک کافی” آن در دفاع از 
مرزها در هنگام آغاز جنگ بوده است. منتقدان 
موفق  نظامی،  نیروی  این  که  گویند  می  ارتش 
نشده ارزیابی درستی از حمله قریب الوقوع عراق 
برای  را  الزم  تحرک  نتیجه،  در  و  باشد  داشته 

مقابله با این حمله نداشته است.
سابقه،  بی  تقریبا  اتفاقی  در   ،۱۳۹۳ ماه  مهر  در 
این  جنگ  زمان  در  ارتش  فرماندهان  از  برخی 
فرصت را پیدا می کنند تا با حضور در یک برنامه 
به  ناخوانده”  “سطرهای  نام  به  تلویزیونی  زنده 
اتهامات  مقابل  در  نیرو  این  از  پرحرارت  دفاع 

بپردازند.
در جریان این برنامه، از جمله یادآوری می شود 
که چگونه در آستانه جنگ، بودجه ارتش و مدت 
خدمت سربازی به نصف کاهش یافته، بسیاری 
را  نیرو  این  انقالب  زمان  ارتش که  نیروهای  از 
ترک کرده اند در دسترس نیستند و بخش مهمی 
از فرماندهان تصفیه و فرماندهان باقی مانده بی 
فرآیند  که  شرایطی  در  هم  آن  اند.  شده  اقتدار 
نگهداری تجهیزات و تسلیحات به کلی متوقف 
شده و به عنوان نمونه، از ۳۵۰ تانک لشکر ۹۲ 
ایران  دفاعی  نخستین سپر  که  زرهی خوزستان 
در مقابل عراق محسوب می شود، فقط ۳۸ تانک 

آماده عملیات هستند.
ایران  ارتش  سایت  در   ،۱۳۹۰ شهریور   ۳۰ در 
اظهاراتی از سرتیپ بازنشسته حسن براتی منتشر 
شده که وضعیت لشکر ۹۲ ایران در زمان شروع 
به  وی  می دهد.  توضیح  تر  مشخص  را  جنگ 
اهواز در ۱۶ شهریور  گزارش فرمانده لشکر ۹۲ 
۱۳۵۹ اشاره می کند که حکایت دارد این لشکر، 
که تعداد عادی پرسنل آن ۱۸ هزار بوده، در زمان 
تنظیم گزارش ۱۰ هزار و ۹۱۹ نفر کمبود پرسنل 

داشته است.
در روایتی دیگر، سرهنگ بازنشسته مهدی کتیبه 
فرمانده رکن دو )ضد اطالعات( ارتش در زمان 
شروع  از  قبل  ماه  دو  وی  که  گوید  می  جنگ 
جنگ اطالعات حاکی از آماده شدن عراق برای 
حمله به ایران را به نزد رهبر وقت برده و آیت اهلل 
خمینی توصیه کرده که این اطالعات، به آقایان 
بهشتی و خامنه ای ارائه شود. به گفته سرهنگ 
کتیبه: “حدود ۱۰ روز قبل از شروع جنگ آقای 
به  ایشان  اتفاق  به  که  کرد  دعوت  ما  از  رجایی 
مجلس برویم... آقای رجایی و آقای خامنه ای و 
آقای رفسنجانی حضور داشتند. من برایشان شرح 
دادم که ما به این نتیجه رسیده ایم از قرائن و 
شواهد که ارتش عراق تا هفته دیگر به ما حمله 
می کند و از اتاق رئیس مجلس آمدیم در صحن 

علنی و جلسه را خصوصی کردیم.”
در ادامه همین جلسه، قاسمعلی ظهیرنژاد فرمانده 
ارتش  مشکالت  حل  برای  زمینی  نیروی  وقت 
که  کند  می  استمداد  حساسی  شرایط  چنان  در 
البته نتیجه مشخصی ندارد: “از جمله مثال اینکه 
این  که  بود  این  نظرش  را  خوزستان   ۹۲ لشکر 
لشکر تحت امر و فرماندهی من نیست و در اثر 
نمی  من  شده  آن  در  که  بیجایی  های  دخالت 
توانم در این لشکر فرماندهی کنم. یا مثال لشکر 
من  گفت  می  ظهیرنژاد  آقای  را  خراسان   ۷۷
می خواستم این لشکر را بیاورم در منطقه ]اما[ 

استاندار اجازه نمی دهد.”
نظامی  فرماندهان  های  روایت  سلسله  ادامه  در 
وقت در مورد مشکالت ارتش در انتقال نیروهای 
ستاد  بازنشسته  دوم  سرتیپ  عراق،  مرز  به  خود 
را  روایتی   ۱۳۹۳ مهر  اول  روز  داراب  پور  سعید 
در شبکه یک تلویزیون ذکر می کند که حکایت 
دارد چگونه وقوع کودتای نوژه در ۱۸ تیر ۱۳۵۹، 
نیروهی  افسران  از  ای  عده  آن  جریان  در  که 
در  داشتند،  را  حکومت  علیه  اقدام  قصد  هوایی 
گسترش فضای بی اعتمادی نسبت به ارتش در 

آستانه جنگ موثر بوده است.
 ۲۶ “در  ــد:  زن می  مثال  ــورداراب  پـ سرتیپ 
 ]۲۱[ لشکر  به  ماموریتی   ،۱۳۵۹ شهریورسال 
اعزام  ]از تهران[  ابالغ شد که یک گروه رزمی 
بشود به منطقه جنوب برای کمک به لشکر ۹۲ 
. این یگان به پل ستارخان که رسید تیراندازی 
را  ستون  این  جلوی  و  شود  می  هوایی  های 
می گیرند. ]می گویند[ کجا دارید می روید؟ کودتا 
می خواهید بکنید؟ هرچقدر التماس می کنند بابا 
عراق دارد حمله می کند ]بی فایده است[. عراق 
لشکرهایش در مرز مستقر شده بود دیگر. یعنی 
هفته  یک  ظرف  عراق  که  بود  مشخص  کامال 

آینده حمله می کند. کسی باور نمی کرد.”
مفید  عبدالحسین  سرتیپ  دیگر،  شهادتی  در 
زمان  در  االنبیا  خاتم  قرارگاه  اطالعاتی  معاون 
حرکت  از  جلوگیری  دنبال  به  گوید  می  جنگ 
سمت  به  تهران  در  ارتش  کمکی  واحدهای 

“اطالعیه  جنگ  شروع  از  قبل  روز  یک  مرزها، 
به مردم تهران صادر  ارتش” خطاب  شماره ۱۳ 
جلوی  که  خواهد  می  انقالبیون  از  و  شود  می 
به  اما چون  نگیرند،  را  نظامی  حرکت واحدهای 
نتیجه نمی رسد بعد از دو ساعت “اطالعیه شماره 
۱۵” صادر می شود و از پرسنل ارتش می خواهد 
حاال که امکان حرکت به سمت مرز را ندارند، از 
پادگان ها خارج نشوند. سرتیپ مفید می افزاید: 
“در حالی که عراق ۱۲ لشکر را در مرزها مستقر 
و حتی  کنیم  و گزارش می  ما می بینیم  کرده... 

قدرت نداریم یک گردان را جا به جا کنیم.”
بخشی از این فضا، طبیعتا ناشی از فضای ایجاد 
شده بعد کودتای نوژه بوده است. اما سرتیپ دوم 
بازنشسته محمود آذین، اعتقاد دارد برخی دیگر 
از ادعاهای مطرح شده در مورد تالش ارتشیان 
بوده  متفاوتی  عوامل  از  ناشی  کودتا،  برای 
است: “کودتاهای به زعم من مصنوعی ]کشف 
شدند[. مثال در اهواز کودتا کشف شد. با حدود 
پایتخت. مثال  تا  پانصد کیلومتر ]فاصله[  هزار و 
مرکز  در  معموال  کودتا  بکنند؟  چه  خواهند  می 
حکومت انجام می شود که حکومت را براندازی 
کنند. حاصل این کودتاهایی که خیلی هم راحت 
ترتیب  که  کسانی  بسا  چه   - شد  می  کشف 
دادند خودشان هم خبر می کردند  را می  توطئه 
از  زیادی  بسیار  عناصر  که  بود  این  -حاصلش 

متخصصین گرفتار شدند.”
وی در بخش دیگری از اظهارات خود در شبکه 
یک تلویزیون در اول مهر ۱۳۹۳، در مورد فضای 
می  عراق  حمله  آستانه  در  ارتش  فعالیت  دشوار 
که  بود  این  بود  ارتش  در  که  “جــّوی  گوید: 
.... تعداد بسیار زیادی  فرماندهان کال طاغوتیند 
تصفیه  مسلح  نیروهای  برای  مناسب  عناصر  از 
شدند... گفتند دیگر ارتش توحیدی است، ارتش 
اسالمی است. ضرورتی ندارد هر کسی در محل 
خدمت فعلیش باشد اگر دوست دارد به زادگاهش 

برود.”
زرهی  دوی  “تیپ  زند:  می  مثال  آذین  سرتیپ 
دزفول  که همه قدیمی های نظامی می دانند که 
هر زمان مانور داشت و در دشت عباس مانور می 
این  یعنی  داد،  باش می  آماده  ارتش عراق  کرد 
فرماندهش  مخابرات  بود یک سرگرد  قوی  قدر 

بود.”
در  قویدل،  موسوی  رحیم  بازنشسته  سرتیپ 
سایت  در   ۱۳۹۰ شهریور   ۳۰ در  که  اظهاراتی 
در  شده،  منتشر  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
زمان  در  تیپ  همین  فرماندهی  وضعیت  مورد 
دهد:  می  تری  جزئی  توضیحات  جنگ  شروع 
به  زندان  در  باوندپور،  ابراهیم  تیپ،  “فرمانده  
به عنوان  را  سر می برد و یک سرگرد مخابرات 
فرمانده تیپ تعیین کرده  بودند؛ هر چند آن افسر 
فرماندهی  اذعان کرد که:  بارها  مخابرات، خود، 
تیپ در توان من نیست و من، با رسته مخابرات 
در زمان جنگ یک تیپ زرهی را چگونه هدایت 

کنم؟”
داستان “چهار شکست” ارتش

تولید  های  فیلم  و  ها  گزارش  نظرها،  اظهار  در 
ساله،  هشت  جنگ  مــورد  در  ــران  ای در  شده 
در  ارتش  “شکست”های  بر  پرحجمی  تأکیدات 

ابتدای جنگ وجود دارد.
این تاکیدات، عمدتًا ریشه در این موضوع دارند 
شدند  موفق  عراق  نیروهای  جنگ،  ابتدای  که 
را  ایران  خاک  از  مربع  کیلومتر  هزار   ۱۵ حدود 
اشغال کنند. به عالوه، از ۲۳ مهرماه تا ۲۰ دی 
در  پی  عملیات  چهار  زمینی  نیروی   ،۱۳۵۹ ماه 
آنها  از  کدام  هیچ  که  داد  انجام  عراق  علیه  پی 

به نتیجه نرسید.
شهریور   ۳۰ در  اسالمی  جمهوری  ارتش  سایت 
۱۳۹۰، اظهارات سرتیپ بازنشسته رحیم موسوی 
تبلیغات  در  کند که می گوید  نقل می  را  قویدل 
تصرف  بر  زیاد  تاکید  وجود  با  جنگ،  با  مرتبط 
۱۵ هزار کیلومتر از خاک ایران در ابتدای تهاجم 
عراق، به اینکه چرا عراق موفق نمی شود استان 
اشغال  اراضی  برابر  چندین  وسعتی  با  خوزستان 
شده را به تصرف درآورد توجهی نمی شود. او به 
طرح این سوال می پردازد که “آیا هدف نهایی 
ارتش عراق تصرف پل کرخه و یا خرمشهر بود؟”

اینکه  ذکر  با   ،۱۳۸۷ ماه  مهر  در  سایت  همین 
“قصد داشت خوزستان را جدا کند” و حتی “نام 
قبل  از  نیز  را  فرمانداران  و  شهرها  برای  عربی 
مشخص کرده بود” می پرسد: “در حالی که در 
سال اول جنگ به جز ارتش هیچ سازمان منظم 
ارتش  اگر  ندارد،  دیگری در طول مرز ها وجود 
در  عراق  چرا  است  نداده  انجام  را  اقدامات خود 
نزدیکی اهداف مهمی چون کرخه، اهواز، شوش 

و ... متوقف می شود؟”
عملیات  افسران  از  بختیاری  مسعود  سرتیپ 
در  نیز،  جنگ  زمان  در  ارتش  زمینی  نیروی 
تاکید  با  ناخوانده،  برنامه سطرهای  در  اظهاراتی 
بر نقش ارتش در توقف پیشروی عراق می گوید: 
این  برای  کنم  می  تاکید  ارتش  روی  “اینکه 
آموزش،  فاقد  مردمی  بسیج  نیروهای  که  است 
کار.  این  برای  بودند  مهارت  فاقد  و  فاقد سالح 
سپاه پاسداران هم در آغاز این راه است... هنوز 
ماه است که سازمان  آغاز جنگ، سپاه ۳-۲  در 

فرماندهیش را کامل کرده.”
سایت ارتش، در مهر ۱۳۸۷ در پاسخ به روایت 
هایی تلویزیونی از جنگ که در آنها علت توقف 
مقاومت  “موج  نبرد  منطقه  داخل  در  عراق 
چنین  کند  می  تاکید  شود،  می  بیان  مردمی” 
موضوعیت  مسکونی  مناطق  در  تنها  مقاومتی 
دارد که “مردم به پشتیبانی از نیرو های ارتش و 
سپاه به مقاومت بر می خیزند”، در حالی که در 
ابتدای جنگ، به واسطه مقاوت ارتش، عراق در 

مناطق غیرمسکونی هم متوقف شده بود.
حسین  سرلشگر   ،۱۳۸۸ مهر   ۵ ارتباط،  این  در 
زمینی  نیروی  سابق  فرمانده  سعدی  حسنی 
سپاه  که  حالی  “در  کند:  می  تاکید  نیز  ارتش 
تازه  واقع  در  و  نداشت  گردانی  و  گروهان  هنوز 
شکل گرفته بود، نیروی زمینی ارتش بود که در 
برابر تجاوزات رژیم بعثی که با ۱۲ لشگر زرهی 
و ۴۵ تیپ مستقل پشتیبانی کننده به خاک کشور 

تجاوز کرده بود، ایستاد.”
در  موسوی،  اسماعیل  بازنشسته  دوم  سرتیپ 
در  در ۳۰ شهریور ۱۳۹۰  که  اظهاراتی جداگانه 
عراق  “آیا  گوید:  می  شده،  منتشر  ارتش  سایت 
که مفاد قطعنامه ۱۹۷۵ را به صورت یک جانبه 
ما  کشور  به  نیرو  حجم  آن  با  و  بود  کرده  لغو 
حمله کرده بود، به اهداف خود رسید که در ششم 
مهرماه همان سال؛ یعنی تنها یک هفته پس از 

آغاز رسمی جنگ، درخواست صلح کرد؟”
اشاره این فرمانده سابق ارتشی، به اعالم موافقت 
در  امنیت  شورای   ۴۷۹ قطعنامۀ  با  عراق  فوری 
هفتمین روز جنگ ایران و عراق )۶ مهر ۱۳۵۹( 
آن  در  که  را،  قطعنامه  این  طبیعتا  ایران  است. 
عراق ملزم به خروج از اراضی اشغالی نشده بود، 

نپذیرفت.
انتقاد از روش های “کالسیک”

شده  مطرح  ادعای  ترین  شده  شناخته  از  یکی 
این  جنگ،  زمان  در  ایران  ارتش  عملکرد  علیه 
بوده که افسران ارشد، تنها روش های کالسیک 

نبرد  عرصه  در  که  اند  شناخته  می  را  نظامی 
نیروهای  که  حالی  در  اند،  نداشته  کارآمدی 
بر  مبتنی  های  روش  از  استفاده  با  مردمی، 
نوآوری و فداکاری قادر بوده اند بر ارتش عراق 

غلبه کنند.
حسین  انتقادات،  نوع  همین  به  ای  اشاره  در 
در  ایران  زمینی  نیروی  فرمانده  سعدی  حسنی 
سال پایانی جنگ، در ۵ مهر ۱۳۸۸ گفته کسانی 
ارتش پیش رفته  بردن  آنجا در زیر سوال  به  تا 
جنگ  در  زمینی  “نیروی  کرده اند  ادعا  که  اند 

نتوانست حتی یک تپه را تسخیر کند”.
 ،۱۳۹۰ مهر   ۴ در  سعدی  حسنی  سرلشکر 
ثامن االئمه،  موفق  عملیات  چهار  یــادآوری  با 
که  بیت المقدس  و  فتح المبین  طریق القدس، 
 ۳ تا  آبــادان(  حصر  )شکست   ۱۳۶۰ مهر   ۵ از 
شدند  انجام  خرمشهر(  )آزادسازی   ۱۳۶۱ خرداد 
پرسیده است: “مگر این چهار عملیات به صورت 
کالسیک انجام نشدند؟ چطور آن چهار عملیات 
سال اول ناموفق بودند اما این عملیات ها موفق 

است؟”
یادآوری  با   ،۱۳۸۷ مهر  در  ایران  ارتش  سایت 
سپاه  فرماندهان  از  برخی  تلویزیونی  اظهارات 
که  کرده  گله  جنگ،  تاریخ  مورد  در  پاسداران 
همه  قلم  و  زبان  در  تکرار  “به  کلمه کالسیک، 
به عنوان  و  استهزاء  نقد،  کارشناسان سپاه مورد 
داشتن بار منفی و حتی زشت به کار رفته است”. 
وجود  پیروزی  “هرکجا  ارتش:  سایت  نوشته  به 
وجود  هرکجا شکست  و  سپاه  به  نوعی  به  دارد 
ارتش منسوب  به  ارتشی ها،  با  با مصاحبه  دارد 

می شود.”
همین سایت می افزاید: “اگرچه شک نیست که 
نیروهای مردمی  و  بسیج، سپاه  آمدن  میدان  به 
توان نیروهای مسلح را چند برابر کرد... اما این 
مردم  بگوییم  که  نیست  منطقی  هم  استدالل 
آموزان  دانش  و  دانشجویان  غیرنظامی،  عادی 
مدارس از نظر تکنیک، تاکتیک و آموزش های 
نظامی بر فرماندهان ارتش برتری داشتند و نحوه 

چگونه جنگیدن را به آنها آموختند.”
نیروی  عملیات  افسر  بختیاری  مسعود  تیپ  سر 
زمینی ارتش در زمان جنگ، در اول مهر ۱۳۹۳، 
کالسیک  های  روش  که  کسانی  دیدگاه  نقد  با 
می  دانند  می  ناکارآمد  زمان جنگ  در  را  ارتش 
گوید: “آیا در مقابل تسلیحات مدرن، تنها سینه 
از احساس و دست خالی جوابگو  باز و سینه پر 
پایگاه  از  هواپیما  فروند  وقتی ۱۹۲  یعنی  است؟ 
توپخانه  بمباران می کنند،  بلند می شوند  عراق 
عراق آتشباری می کند، نیروی زرهی عراق وارد 
می شود، آیا با انگیزه خالی می شود کار کرد؟ نه. 

نیروی مشابه خودش را می خواهد.”
از روایت  انتقاد  سایت ارتش، در مهر ۱۳۸۷، به 
رسانه،  این  زعم  به  که  پرداخته  جنگ  از  هایی 
بسیجی”  رزمنده  شوخی  یک  حد  “در  اتفاقاتی 
حفظ  اما  کنند  می  توصیف  تاب”  و  آب  “با  را 
حدود ۱۰۰۰ کیلومتر خط مرزی در عرض ۸ سال 
جنگ از سوی نیروی زمینی ارتش را نادیده می 
گیرند. این سایت می افزاید: “به جز موارد بسیار 
اقدامات  و  جنگ  های  سال  طول  در  محدودی 
سراسری عراق در سال ۶۷، این خطوط شکست 
اختیار  در  درصد   ۹۰ باالی  درحد  و  بوده  ناپذیر 

نیروی زمینی ارتش بوده.”
بازنشسته  دوم  سرتیپ  جداگانه،  اظهارنظری  در 
تراب ذاکری رئیس اطالعات لشکر ۹۲ اهواز در 
با سایت خبرآنالین  گفتگویی  زمان جنگ، طی 
در ۳ خرداد ۱۳۹۵ گزارشی را از نقش ارتش در 
عملیات های نظامی موفق ایران ارائه کرده که 
با روایت های معمول رسانه های رسمی متفاوت 

است.
ثامن  عملیات  یادآوری  با  نمونه،  عنوان  به  وی 
“اولین  عنوان  به  ــادان(  آب ــازی  )آزادس االئمه 
تجربه اقدام مشترک بین ارتش و سپاه”، جنس 
همکاری دو نیرو را چنین توصیف می کند: “برادر 
رحیم صفوی حدود ۱۶۰۰ بسیجی و پاسدار را با 
یک نامه در اختیار ارتش گذاشت؛ نامه ای با این 
مضمون که این افراد موجودی ماست و هر طور 
که می خواهید به کار بگیرید. ارتشی ها هم این 

افراد را بین نیروهای خودشان تقسیم کردند.”
سرتیپ ذاکری، اوج این همکاری را در عملیات 
که  “ستادی  گوید:  می  و  داند  می  المبین  فتح 
ارتشی  بچه های  می کرد  طراحی  را  عملیات ها 
بودند که از دافوس ]دانشگاه فرماندهی و ستاد[ 
آمده بودند... البته بقیه هم نظرات خود را مطرح 
می کردند،  با هم بحث می کردند و اگر الزم بود، 
خیلی  که  نوشتن طرح  اما  اصالح می شد،  طرح 
باشد،  کی  توپخانه  اینکه  مانند  دارد،  دردسر 
پشتیبانی کی باشد، مهندسی چه کسی باشد، با 

ارتش بود.”
تراب ذاکری، حتی در مورد عملیات بیت المقدس 
می گوید که به دنبال به مشکل خوردن عملیات 
و ایجاد وقفه حدودا ۱۰ روزه در آن، علی صیاد 
که  بوده  زمینی  نیروی  وقت  فرمانده  شیرازی 
تصمیم حمله نهایی منتهی به آزادساری خرمشهر 
به  منتهی  ساعات  از  او  روایت  است.  گرفته  را 
حمله چنین است: “شهید صیاد... تماس گرفت 
و گفت که همه فرماندهان و مسئوالن قرارگاه 
سپاه و ارتش جمع شوند. آمد و آن وسط ایستاد. 
بود. گفت:  ایستاده  کنار دستش  محسن رضایی 
اعالم  منطقه،   نظامی  فرمانده  عنوان  به  من 

می کنم امشب حمله می کنیم.”
ذاکری رئیس اطالعات لشکر ۹۲ اهواز در زمان 
جنگ، در اظهارات دیگری در مصاحبه ۳ خرداد 
۱۳۹۵ خود با خبرآنالین، به مواردی از اختالف 
نظر میان فرماندهان سپاه و ارتش در زمان جنگ 
به  موارد،  این  ترین  تامل  قابل  کند.  می  اشاره 
زمانی بین عملیات خیبر )اسفند ۱۳۶۲( و عملیات 
بدر )اسفند ۱۳۶۳( در منطقه هورالهویزه مربوط 

است.
ایران  شکست  از  بعد  فرمانده،  این  روایت  به 
دومین  که  داشته  اصرار  سپاه  خیبر،  عملیات  در 
عملیات در همان منطقه انجام شود در حالی که 
زمینی  نیروی  وقت  فرمانده  شیرازی  علی صیاد 
این  در  عملیات  تکرار  که  بوده  معتقد  ارتش 
منطقه، به شکست مجدد منجر می شود. او می 
نزدن  هم  بر  خاطر  به  شیرازی  صیاد  که  افزاید 
عملیات  مقابل  در  شخصا  سپاه،  و  ارتش  روابط 
به  را  ذاکری  آقای  اما  نکرده  ایستادگی  بدر 
تهران فرستاده تا با توضیح وضعیت به اسماعیل 
او  از  ارتش،  رئیس وقت ستاد مشترک  سهرابی 
اهلل  آیت  به  عملیات  نشدن  انجام  برای  بخواهد 

خمینی متوسل شود.
 ،۹۲ لشکر  اطالعات  وقت  رئیس  گفته  به 
با  موضوع  طرح  برای  را  شرایط  سهرابی  آقای 
بیند  نمی  مناسب  اسالمی  وقت جمهوری  رهبر 
و  رود  می  مجلس  به  ذاکری  تراب  درنتیجه  و 
حرف هایش را به محمد یزدی نایب رئیس وقت 
و  گیرد  نمی  نتیجه  مجددا  که  زند  می  مجلس 
می  دفاع  وزیر  جاللی  محمدحسین  از  سپس 
باز  که  کند  مطرح  رهبری  با  را  موضوع  خواهد 

به جایی نمی رسد.
مجموعه  از  وقتی  افزاید  می  ذاکری  سرتیپ 
سراغ  به  گیرد،  نمی  نتیجه  خود  های  رایزنی 

رود  نظامی وقت می  دادستان  اتابکی  اهلل  لطف 
برای  را  بدر  عملیات  علیه  هالیش  استدالل  و 
شکست  از  بعد  اگر  تا  کند  می  عنوان  هم  او 
عملیات دادگاهی شد، حداقل دادستان در جریان 
کرد،   گوش  را  “حرف هایم  باشد:  گناهیش  بی 
گفتم  بکنم؟  می توانم  کاری  چه  من  حاال  گفت 
این حرف ها را  هیچی،  فقط یادت باشد که من 
که  بود  فکر خودم  دیگر  اینجا  از  گفته ام.  تو  به 
اگر مشکلی پیش بیاید، سر و کار ما با این فرد 
خواهد بود.” عملیات بدر، همچون عملیات خیبر 

به شکست می انجامد.
مقایسه نیروهای نظامی

در مردادماه ۱۳۹۵، انتشار سخنان چند سال پیش 
در  اصولگرا  های  چهره  از  یکی  عباسی،  حسن 
و  ارتش  فرماندهان  تند  واکنش  با  ارتش،  مورد 
زمینی  و  دریایی  نیروی  دو  فرماندهان  جمله  از 
مواجه شد. آقای عباسی در آن سخنان از جمله، 
ارتشیان را کسانی توصیف می کند که بر خالف 
سپاهی ها اگر کشور را “آب ببرد” هم “صدایشان 

در نمی آید”.
این سخنان حسن عباسی، اگرچه احتماال بیشتر 
از دیگر واکنش های ارتشی ها خبرساز شده، اما 
به مقایسه های  ارتش  العمل  مهم ترین عکس 
پاسداران  سپاه  و  نیرو  این  میان  گرفته  صورت 

نبوده است.
چنین  به  ارتش  واکنش  ترین  مبسوط  احتماال 
مقایسه هایی، پس از آن صورت گرفته که واحد 
مرکزی صدا و سیما، در سال ۱۳۸۷ و با همکاری 
ستاد کل نیروهای مسلح، اقدام به ساخت یکی از 
عظیم ترین پروژه های تلویزیونی ایران در باره 
این پروژه، مستندی  جنگ کرده است. خروجی 
دفاع مقدس”  ۱۹ قسمتی تحت عنوان “مستند 
بوده که در شهریور و مهر همان سال از شبکه 
های مختلف تلویزیون ایران پخش شده و مورد 

تمجید فرماندهان سپاه نیز قرار گرفته است.
از  نفر   ۳۲ قسمت،   ۱۹ این  پخش  خاتمه  با 
فرماندهان ارشد ارتش در اقدامی دستجمعی به 
را  این مستند  در  مواردی  و  پرداخته  آن  بررسی 
قالب  در  اند،  دانسته  تاریخ جنگ  “تحریف”  که 
تحلیلی مفصل در سایت ارتش جمهوری اسالمی 

ایران منتشر کرده اند.
در  اینکه  از  جمله  از  ارتش،  فرماندهان  متن 
شهدای  متعدد  های  “اسم  تلویزیون  روایــت 
سپاه وجود دارد ولی از نام بردن شهدای ارتش 
از “نمایش حضور گسترده همه  خبری نیست”، 
اقشار در جبهه به جز ارتش” و حتی از برجسته 
شدن مشارکت “الت های جنوب تهران به زیبا 
ترین شکل” در کنار چشم پوشی از فعالیت های 
از  دیگری  های  بخش  کند.  می  انتقاد  ارتشیان 
ارتش  عملکرد  از  “عبور  چون  مواردی  به  متن، 
در عملیات ثامن االئمه با زیرکی خاص”، اینکه 
“پخش رمز عملیات فقط توسط فرماندهان تیپ 
نشان  القدس  طریق  عملیات  در  سپاه  لشکر  و 
داده می شود، در حالی که فرماندهی عملیات با 
ارتش بوده”، و اینکه “در عملیات بیت المقدس 
گزارشات، تصاویر و کالم همه سپاهی و بسیجی 

است” اشاره دارد.
تاکیدات  دیگر،  جای  در  منتقد  فرمانده   ۳۲
عملیات  چهار  شکست  بر  تلویزیون  برجسته 
تا  مهر  )از  جنگ  ابتدای  در  ارتــش  کوچک 
افزایند:  می  و  کرده  یــادآوری  را   )۱۳۵۹ دی 
“]تلویزیون[ از شکست کربالی ۴ ساده رد می 
قرار نمی گیرد  اتهام  شود... هیچ شخصی مورد 
و هیچ سازمانی ضعیف معرفی نمی شود و هیچ 
که  حالی  در  رود.  نمی  سوال  زیر  هم  تاکتیکی 
تمام  جنگ  اول  سال  عملیات   ۴ های  شکست 
است.”  برده  زیر سوال  را  ارتش  و هستی  کیان 
عملیات کربالی ۴، بزرگ ترین شکست نظامی 
ایران در دوران جنگ با عراق بود که طراحی و 

انجام آن، در سپاه پاسداران صورت گرفت.
سیما  و  صدا  عبور  ویژه  به  ارتش،  فرماندهان 
را،  جنگ  آخر  سال  در  سپاه  های  شکست  از 
قبول  به  خمینی  اهلل  آیت  تصمیم  به  منجر  که 
به  و  داده  قرار  انتقاد  مورد  شد،   ۵۹۸ قطعنامه 
باز  از  “]تلویزیون[  پرسند:  می  نمونه  عنوان 
رد  ساده  بسیار  عراق[  ]از سوی  فاو  گیری  پس 
می شود. کدام تصمیم اشتباه، کدام ضعف یک 
سازمان و کدام استراتژی و تاکتیک غلط باعث 
به دست آوردن موفقیت توسط عراق شد؟” آنها 
اول  سال  گران  “تحلیل  که  سوال  این  طرح  با 
سپری  سکوت  با  را  جنگ  آخر  سال  چرا  جنگ 
می کنند؟” یادآوری می کنند که در روایت های 
تلویزیون از جنگ، برخالف نکته سنجی در مورد 
عراق  حمالت  از  تحلیلی  “هیچ  ارتش،  عملیات 
در آخر جنگ ارائه نمی شود، هیچ سازمانی مورد 
مورد  تاکتیکی  هیچ  و  گیرد  نمی  قرار  مواخذه 

استهزاء واقع نمی شود.”
مقایسه های  از  انتقاد  در  نهایتا  فرماندهان،  این 
می گویند  ارتش،  و  سپاه  میان  گرفته  صورت 
عملکرد ارتش در حالی مورد انتقادات مستمر قرار 
می گیرد که “دیگران، استفاده بدون آموزش و 
و  معصوم  و  مؤمن  از جوان های  دفاعی  آمادگی 
باال  انسانی  تلفات  پذیرش  این کشور و  انقالبی 

را، شجاعت و نبوغ خود دانسته اند.”
ارتباط با متن  یکی از موضوعات قابل توجه در 
اعتراضی فرماندهان ارتش این است که با وجود 
از سوی ۳۲ فرمانده موثر در دوران  امضای آن 
جنگ، بازتاب رسانه ای بسیار اندکی یافته و حتی 
را در جستجوهای  توان متن آن  به سختی می 

اینترنتی به دست آورد.
ارتش و سپاه

روایت های جداگانه فرماندهان ارتش و سپاه از 
شکست ها و پیروزی های خود در زمان جنگ 
ایران و عراق، قاعدتا به تنهایی مالک قضاوت 

در مورد وقایع جنگ نیستند.
ایران و  تاریخ جنگ  از  مستندات به جای مانده 
عراق، حکایت از آن دارند که هر یک از این دو 
نیروی نظامی، دارای مجموعه ای از نقاط قوت 
و ضعف بوده اند و تقریبا هر دو نیز به یک اندازه 

در مقابله با ارتش عراق نقش داشته اند.
مطابق همین مستندات، موفق ترین دوره جنگ 
حصر  )شکست   ۱۳۶۰ مهر   ۵ از  ایران،  برای 
خرمشهر(  )آزادسازی   ۱۳۶۱ خرداد   ۳ تا  آبادان( 
بوده که چهار عملیات ثامن االئمه، طریق القدس، 
از  و  اند  شده  انجام  بیت المقدس  و  فتح المبین 
مقطع،  این  مشخص  های  ویژگی  از  یکی  قضا 
همکاری کامل سپاه و ارتش در جبهه های جنگ 

بوده است.
نظامی  نیروی  دو  این  نقش  مستقل  بررسی 
فرصت  به  البته  عراق،  و  ایران  جنگ  روند  در 
بررسی،  این  نتیجه  اما  دارد.  نیاز  ای  جداگانه 
رسمی  های  روایت  برخی  با  متفاوت  یقین  به 
انگار در آنها  به نوشته  از جنگ خواهد بود که 
سایت ارتش در مهرماه ۱۳۸۷ “هرکجا پیروزی 
وجود دارد به سپاه و هرکجا شکست وجود دارد 

به ارتش منسوب می شود”.
روایت هایی که تکرار آنها از تریبون های عمومی 
و  فرماندهان  تدریج  به  گذشته،  های  سال  در 

پرسنل ارتش ایران را به واکنش واداشته است.

Aust Aria پخش از
Ph: 02 9645 6003

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

پاسخ های ارتش ایران به اتهام ناکارآمدی در جنگ با عراق 
حسین باستانی
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پیک پارسیان

ترجمه: احمد سیف

به  شرایطی  در  آمریکا  انتخاباتی  های  رقابت 
نقطه پایانی خود نزدیک می شود که چند هفته 
نوامبر،  ماه  در  انتخابات  این  برگزاری  به  مانده 
به  چنان  کشور  این  خارجی  و  داخلی  مجادالت 
گام  هر  که  است  خورده  گره  کارزار  این  فرجام 
اشتباهی از سوی کاندیدا و هر رخداد پیش بینی 
نشده در این کشور می تواند تاثیر تعیین کننده 
یی بر نتیجه نهایی آن بگذارد. انتخابات این دوره 
ریاست جمهوری آمریکا تا حدود زیادی با دیگر 
که  جایی  تا  است  متفاوت  انتخاباتی  های  دوره 
مستقل،  و  معتبر  تحلیلگران  از  بسیاری  زعم  به 
فورماسیون و ساختار سیاسی این کشور به نوعی 
به رای گذاشته شده و تصویری واقعی از وضعیت 

“آنارشی” این جامعه نشان داده خواهد شد.
“رویای  بر  است  پایانی  نوعی  به  انتخابات  این   
کاندیدای  گزینش  برای  که  چرا  آمریکایی” 
جمهوریخواه  و  دمکرات  حزب  دو  هر  نهایی 
و  تصلب  کامل  روشنی  و  صراحت  به  بار  این 
چنین  هم  و  موجود  سیستم  سیاسی  الیگارشی 
قدرت عوام فریبی ناشی از تمایالت نژادپرستانه 
کامال  نئولیبرال،  نظم  یک  حول  کشور  این  در 
به  را  خود  و  آمده  بیرون  سیاست  پرده  پشت  از 
که  اسنادی  با  طرف  یک  از  گذاشت.  نمایش 
منتشر  لیکس”  “ویکی  افشاگر  سایت  توسط 
الیگارشی  و  ساختار  که  شد  مشخص  گردید 
تقلب و مهندسی  بر محور  فاسد حزب دمکرات 
انتخابات مقدماتی از قبل حکم پیروزی “هیالری 
این وضعیت  نماد  و  نماینده  به عنوان  کلینتون” 
از  برآمده  نیروی  عنوان  به  سندرز”  “برنی  بر  را 
سطوح مردمی و جنبش ترقی خواهانه اصالحی 
حتی در درون خانواده حزبی تضمین کرده بود. 
از طرف دیگر در اردوی جمهوریخواهان که این 
نومحافظه  و  تندرو  راستگرای  چهره  شانزده  بار 
کار به رقابت پرداخته بودند بعد از چند ماه رقابت 
و  ترین  هتاک  که  خورد  رقم  شرایطی  درونی 
“دونالد  موجود  کاندیدای  ترین  گرایانه  عوام 
با  توانست  هار  نژادپرستی  چاشنی  با  ترامپ” 
و  گذاشته  پشت سر  را  رقبا  دیگر  کامل  قاطعت 
 هم اکنون کاندیداتوری این حزب را کسب کند.

طبق نظرسنجی های انجام گرفته بیش از شصت 
درصد رای دهندگان آمریکایی معتقدند که هر دو 
اصلی  دو  طرف  از  جمهوری  ریاست  کاندیدای 

وجهه منفی داشته و عنصر نامطلوب قلمداد می 
شوند. در حالی که بسیاری از همین نظرسنجی 
رای  از  یی  نشان می دهند که بخش عمده  ها 
هیوالی  ترس  از  کلینتون  به  احتمالی  دهندگان 
ترامپ به وی رای می دهند و در مقابل بخشی 
از رای دهندگان به ترامپ هم به واسطه نفرت 
از رقیب وی به پای صندوق های رای می روند. 
تصویر واقعی انتخابات این دوره آمریکا به خوبی 
نشان می دهد که اکثریت رای دهندگان نه تنها 
امیدی به اصالح وضعیت موجود ندارند که بیشتر 
برای کاهش خطرات و آسیب های احتمالی در 
به  دست  بدتر  و  بد  بین  “سلبی”  موقعیت  یک 
انتخاب می زنند. با توجه به واقعیات موجود می 
انتخابات  از  دور  این  هنری  تعبیر  یک  در  توان 
آمریکا را شبیه به رقابت معکوس دو فیلم زشت 
جشنواره جهت فرار از رسوایی “تمشک طالیی” 
این  نوامبر  هشتم  شامگاه  در  پیروز  رقیب  که 
جایزه را به بازنده اهداء می کند، به تصور کشید.

 چنانچه یک طنزپرداز مطرح آمریکایی در یک 
“جیل  دکتر  به  سیاسی  طنز  حیطه  در  توصیه 
این  سبزهای  حزب  موجه  کاندیدای  استاین” 
اگر می خواهد رای  پیشنهاد می کند که  کشور 
بیاورد بیش از دو رقیب دیگر توهین کند، حرف 
مهاجران   علیه  کند،  دیوانگی  بزند،  چرت  های 
تا  بزند  حرف  معلولین  و  ها  جنسیت  ها   اقلیت 
وی  صندوق  سمت  به  رای  کنی  درو  ماشین 
متمایل شود. به همین دلیل عکس گرفتن دونالد 
تنها  نه  امروز  کالن  کوکس  رهبران  با  ترامپ 
ارزش  یک  به  که  شود  نمی  تلقی  رسوایی  یک 
تبدیل  جمهوریخواه  کاندیدای  این  کمپین  در 
پنهان کردن و دروغ گفتن در مورد  می شود و 
در  کلینتون چنان  الریه خانم  ذات  بیماری ساده 
مرکز ثقل و توجه رسانه ها و افکارعمومی قرار 
محوری  موضوع  به  هفته  یک  تا  که  گیرد  می 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکای قرن بیست 
و یکم تبدیل می شود. کوچک بودن اندازه های 
هر دو کاندیدای اصلی که به یقین یکی از آنان 
برای چهار سال در کاخ سفید رهبری بزرگترین 
قدرت جهان را نمایندگی می کند امروز به درجه 
که  است  رسیده  ملی  های  ارزش  سقوط  از  یی 
روسیه  رهبر  پوتین”  “والدیمیر  شخصیت 
عرصه  در  رقیب  قدرت  بزرگترین  عنوان  به 

ژئوپلتیک، آن چنان بر معادالت 
است  گذار  تاثیر  انتخابات  این 
دادن  نشان  برای  ترامپ  که 
اراده خود با صراحت به عنوان 
و  بــرد  می  نــام  وی  از  الگو 
کلینتون نیز برای ایجاد هراس 
تمایالت  دادن  نشان  و  ملی 
دهندگان  رای  رقیب  خائنانه 
ترساند. پوتین می  لولوی  از   را 

از آنجا که تاثیر انتخابات آمریکا 
تعیین  بسیار  جهان  وضعیت  بر 
سال  یک  طی  در  است  کننده 
ها  رقابت  این  شروع  با  اخیر 
جریانات  و  از کشورها  بسیاری 
ملی  های  حــوزه  در  سیاسی 
تمایالت  فراخور  به  کدام  هر 
یی  آینده  از  خویش  درک  و 
زنی  گمانه  به  دست  نامعلوم 
از  بسیاری  اما  زنند.  می  هایی 
این گمانه زنی ها به تبع فضای 
انتخاباتی  تبلیغات  در  غالب 
اشخاص  روی  بر  حد  از  بیش  تاکید  و  آمریکا 
ارزیابی های گمراه کننده یی را از خود بروز می 
در  آمریکا  حتی  و  جهان  آینده  اینکه  در  دهند. 
فرجام این انتخابات نه تنها امیدوار کننده نخواهد 
بود که حتی جهان آنارشیک کنونی را به مرحله 
خطرناک تری سوق می دهد جای هیچ شک و 
تردیدی نیست ولی نباید فراموش کرد که به هر 
چارچوب  در  افسارگسیخته  موجود  دو  این  حال 
ساختار تعریف شده سیاسی آمریکا حول اهداف 
کالن دو حزب اصلی عمل می کنند. هم اکنون 
رئیس  اوباما”  “باراک  تصویر  به  کردن  نگاه  با 
درک  این  به  توان  می  آمریکا  کنونی  جمهوری 
رسید که حتی یک رئیس جمهور منتخب نیز در 
این کشور نمی تواند از مرزهای تعیین شده این 
ساختار سیاسی فراتر رود و بسیاری از شعارهای 
گزینه  از  کدام  هر  پیروزی  فردای  در  انتخاباتی 
دروغ  حتی  یا  و  حرف  حد  در  تنها  موجود  های 
پیدا  اجرایی  امکان  و  مانده  باقی  تبلیغاتی  های 
تحلیل  بایست  می  دلیل  همین  به  کند.  نمی 
ساختار  یک  چارچوب  در  آمریکا  انتخابات  حول 
سیاسی با پوسته سخت، حول راهبردهای حزبی 
دمکرات ها و جمهوریخواهان مدنظر قرار گیرد. 
البته این برداشت ناقض نقش قدرت نهاد رئیس 
بر  که  چرا  بود  نخواهد  کشور  این  در  جمهوری 
آمریکا رئیس جمهوری هم  اساسی  قانون  طبق 
زمان فرماندهی کل قوا را نیز به عهده داشته و 
اختیارات  حیطه  در  صلح  و  جنگ  برای  تصمیم 
ورزی  سیاست  شرایطی  چنین  باشد.در  می  وی 
حول رابطه با هیالری جنگ طلب و سخت گیر 
تا حدودی از قبل برای دیگر کشورها قابل پیش 
مزاج  دمدمی  و  متلون  روحیه  ولی  است  بینی 
بازسازی  رویای  و  نژادپرستی  چاشنی  با  دونالد 
اقتدار بالمنازع آمریکایی هر لحظه این امکان را 
فراهم می آورد که انتظار هر کنش دیوانه واری 
امروز  که  شرایطی  در  داشت.  وی  سوی  از  را 
جهان در بدترین شرایط بحران آنارشی قرار دارد 
بالقوه خطرناک  به صورت  موجود  گزینه  دو  هر 
می باشند با این تفاوت که یکی در اتاق بیضی 
دهد  می  حمله  فرمان  وقتی  سفید  کاخ  شکل 
طبق قاعده مالوف یک پایش هم بر روی ترمز 
است ولی دیگری سوار بر تانکی است که از قبل 
فرمان و ترمز آن را کنده و دیوانه وار خواهد راند.

پایانی برای رویای آمریکایی
اردشیر زارعی قنواتی

سلیم  عقل  کنار،  به  جناحی  رقابت های 
ایجاب می کند که نمی توان گزینه بازگشت 
به شرایط ماقبل برجام را تحت هر عنوانی 
و  نمود  قلمداد  کشور  آینده  یا  مردم  نفع  به 
گذاشت...  پیش  به  قدم  آن  اجرای  پی  در 
ایران ـ  بهبود شرایط زندگی روزمره مردم 
که مهم ترین اولویت مسئولین کشور است 
ـ ارتباطی مستقیم به فراهم سازی امکانات 
یه  تکنولوژی  و  سرمایه  جلب  برای  بالمانع 
منظور بازسازی و رشد اقتصادی کشور دارد

شرایط ناگوار و خطرناکی که امروز دنیای غرب 
و بویژه اروپا با آنها دست و پنجه نرم می کند )از 
میلیونها  و هجوم  اقتصادی  شرایط سخت  ادامه 
مهاجر و پناهنده از خاورمیانه و آفریقا تا حمالت 
اهل  رادیکال  مسلمانان  از  بخشی  جنایتکارانه 
و  سیاسی  های  نابسامانی  آغاز  زمان  از  سنت( 
اقتصادی که در پی اضمحالل امیراطوری های 
روسیه، آلمان و اطریش، در پایان جنگ جهانی 

اول گریبانگیر اروپا شد،  بی سابقه است. 
از عواقب آن بحران،  ناشی  آرامی های  نا  ادامه 
در دهه دوم قرن بیستم،  نهایتا زمینه را از طریق 
انتخابات آزاد و دموکراتیک، برای ظهور حکومت 
و  ایتالیا  در  فاشیستی  و  دموکراتیک  غیر  های 
بسمت  حرکت  موجبات  و  ساخت  هموار  آلمان 
از ۵۰  بیش  با  دیگر  یک جنگ هولناک جهانی 

میلیون قربانی را فراهم آورد.
از آن تاریخ تاکنون، کشورهای دموکراتیک غربی، 
هرگز به خاطر مواجه بودن با مشکالت اقتصادی 
یا بحران های اجتماعی تا این حد طعمه تبلیغات 
مباحث  پوشش  تحت  قشری  و  مرتجع  عناصر 
»پوپولیست«  های  سیاست  و  فریبانه  عوام 
این  سیاستمداران  بیشتر  متاسفانه  است.  نبوده 
زمان ـ از دونالد ترامپ آمریکائی گرفته تا همه 
که  فرصتی  هر  در  اش،  اروپائی  های  همپالکی 
تحریک  های  شعار  به  رجوع  رسیده، ضمن  فرا 

ایران«  علیه  پاشی  »سم  از  اسالمی  ضد  آمیز 
)علیرغم عدم دخالت ایران و یا مسلمانان شیعه 
ایجاد  منظور  به  اخیر(  تروریستی  حمالت  در 
هیجان و جلب حمایت توده های نا آگاه که در 
تبلیغات منفی  آماج  تاثیر  سه دهه گذشته تحت 
اند. نکرده  امتناع  اند،  گرفته  قرار  ایرانی   ضد 

در چنین وضعیتی، حراست از منافع و حیثیت ملی 
روزمره  زندگی  بهبود  با  همزمان  باید  که  ایران 
های  نسل  آینده  تامین  و  زمان  این  در  ایرانیان 
مسئولیت  و  اول  اولویت  باشد،  همراه  نیز  بعدی 
می  ظرافت  و  درایت  با  تنها  که  است  حساسی 
تواند به نتیجه دلخواهش منتج گردد. نقشه راهی 
موقعیت  فعلی،  آلود«  در شرایط »گل  بتواند  که 
را به نقطه ای ممتاز و شایسته در جامعه  ایران 
منطقه  و  خاورمیانه  در  بخصوص  و  المللی  بین 
هر  از  فارغ  جوی  در  باید  برساند،  فارس  خلیج 
کامل  توجه  با  »استراتژیک«، همراه  اشتباه  نوع 
به مهمترین نیازمندی های امروز و فردای کشور، 
مسئولین  حساس،  مقطع  این  در  شود.  طراحی 
بهترین  در  دیگر  یکبار  ایران  خارجی  سیاست 
موقعیت برای ایجاد زمینه های الزم برای خروج 
 کشور از بن بست های موجود فعلی قرار دارند. 

ماه  در  را  روحانی  دولت  اغلب  برجام،  مخالفان 
های اخیر، بعلت عدم توفیقش در از میان برداشتن 
هرچه زودتر تمام موانعی که در ۳۷ سال گذشته 
توسط جامعه بین المللی علیه ایران اعمال شده 
است،  مورد نکوهش قرار میدهند. این در شرایطی 
است که هم رهبر جمهوری اسالمی و هم رئیس 
جمهور بارها،  نارضائی خود را، نه از اصل رسیدن 
های  پیشرفت  عدم  بعلت  بلکه  برجام،  قرداد  به 
باقیمانده  برداشتن موانع  بعدی در  سریع و الزم 
که کماکان مانع بهبود زندگی روزمره مردم است، 
علنا اعالم داشته اند. موفقیت دولت با پشتیبانی 
تمام  علیرغم  »برجام«،  به  رسیدن  در  رهبری، 
نارسائی هائی که به کرات از آنها یاد می شود، 
بعدی  سازنده  های  قدم  برای  زمینه الزم  عمال 
آنچه  پس  است.  نموده  فراهم  حال  عین  در  را 

معطوف  را  اندرکاران  دست  تمام  توجه  باید  که 
که  است  جدیدی  مشکالت  حل  نماید،  خود  به 
شرایط پرداختن به آنها به لحاظ عدم حل بحران 
هسته ای قبال امکان پذیر نبود. در شرایطی که 
که  موفقیتی  ـ  برجام  آمیز  موفقیت  مذاکرات 
کشورهای ۵+۱ نیر بطور جدی طالب آن بودند، 
بدیهی است  انجامید،  به دو سال بطول  نزدیک 
پیچیده  دیگر مشکالت  و حل  عادی سازی  که 
به  هایش  ریشه  که  المللی،  بین  جامعه  با  ایران 
۳۷ سال درگیری و بحران های مختلف با غرب 
ختم می شود، نیاز به زمانی خیلی بیشتر از آنچه 
را به  منتقدین برجام، بطور مکرر دولت روحانی 
 اهمال در انجام ماموریتش متهم می کنند، دارد.

ایجاب  سلیم  عقل  کنار،  به  جناحی  های  رقابت 
می کند که نمی توان گزینه بازگشت به شرایط 
مردم  نفع  به  عنوانی  هر  تحت  را  برجام  ماقبل 
آن  اجرای  پی  در  و  نمود  قلمداد  آینده کشور  یا 
مسیر  یک  واقع،  تنها  در  گذاشت.  پیش  به  قدم 
یا »جاده راه« برای تامین منافع دراز مدت کشور 
و بهبود اوضاع اقتصادی أن باقی می ماند و آن 
ادامه همان روش مشکل گشائی است که در سه 
سال گذشته با موفقیت های قابل مالحظه اش، 
باعث ایجاد تحول عظیمی در موقعیت بین المللی 
ایران گردیده است. ضمنا نباید فراموش کرد که 
مراحل  تمام  طول  در  حاصله  های  پیشرفت 
انعقاد برجام منتج شد )و  مذاکراتی که نهایتا به 
در ماه های بعد از آن(، در شرایطی صورت گرفت 
گفتمان  در  ای  وقفه  کوچکترین  شاهد  ما  که 
متخاصم  های  جناح  میان  آمیز  تحریک  و  تند 
آمریکا  در  و  بویژه  غرب  در  چه  و  ایران  در  چه 
بویژه  حاصله،  های  پیشرفت  تمام  و  ایم  نبوده 
آمریکائی،   و  ایرانی  مقامات  میان  مذاکرات  در 
از  مخرب  های  اندازی«  »سنگ  تمام  علیرغم 
عربستان  و  اسرائیل  آمریکا،  در  نیروهائی  سوی 
طریق  از  شان  منافع  که  است  بوده  سعودی 
تامین میگردد.  ایران و غرب   ادامه بحران میان 

ایران  مردم  روزمره  زندگی  شرایط  بهبود  امرور، 

است  کشور  مسئولین  اولویت  مهمترین  که  ـ 
امکانات  سازی  فراهم  به  مستقیم  ارتباطی  ـ 
بالمانع برای جلب سرمایه و تکنولوژی یه منظور 
بازسازی و رشد اقتصادی کشور دارد. پیشرفت در 
این راستا شامل برداشتن موانعی خواهد بود که در 
ماه های بعد از عقد برجام، بخصوص در برداشتن 
میان  روابط  سازی  عادی  و  باقیمانده  سدهای 
ایران با بانک های بزرگ و معتبر جهانی تاکنون 
بی نتیجه مانده است. این در شرایطی است که 
بسیاری از کشورهای غربی هم به لحاظ منافع 
شان، انگیزه و تمایل زیاد در سرمایه گذاری های 
برای مشارکت در »بزرگترین  ایران  در  سودمند 
نشان  خود  از  جهان«  نخورده  دست  ــازار  ب
میدهند؛ چنانکه با سیل اعزام هیات های مختلف 
شد. مشاهده  ای  هسته  توافق  پی  در   اقتصادی 

ایجاد شرایط الزم برای تامین این هدف که می 
تواند اقتصاد ایران را بطور جدی شکوفا سازد و 
انتظارات دراز مدت  ایجاد اشتغال و تولید، به  با 
پاسخی  بهتر،  ای  آینده  و  زندگی  برای  مردم 
مهمی  مسئولیت  دهد،  ارائه  پذیر  دوام  و  مثبت 
ایران،  یکبار دیگر، مجریان دیپلماسی  است که 
می توانند با قدم های شمرده و حسابشده خود، 

آنها را به نتیجه ای مطلوب هدایت سازند. 
اولیه  های  قدم  که  مسئولیت  این  در  موفقیت 
متشنج  اوضاع  )مانند  بسیار  دالیل  به  باید  آن 
آمریکا  در  پوپولیستی  تبلیغات  اوج  و  منطقه  در 
است(  توأم  ایران  ضد  شعارهای  با  که  اروپا  و 
عادی  به  ارتباطی  شود،  برداشته  وقت  اسرع  در 
دست  چنانکه  نــدارد،  آمریکا  با  روابط  سازی 
نداشت.  را  نیازی  چنین  برجام  داد  قرار  به   یابی 

متعهد  در  آمریکا  انگیزه  که  کرد  فراموش  نباید 
بودن به تمام تعهداتش در قبال برجام و ایران، 
در  نافرجامش  های  سیاست  تمام  به  توجه  با 
منتج  که  افغانستان  و  عراق  بویژه  و  خاورمیانه 
به ظهور عناصر مرتجع مانند داعش و گسترش 
ناامنی در ابعاد جهانی گردیده، از همیشه بیشتر 
است. اینجاست که ابتکار عمل و مهارت دستگاه 
سیاست خارجی ایران می تواند در راستای حراست 
ازمنافع دراز مدت ملی و حفظ ثبات و امنیت در 
سراسر منطقه، بطور محسوس و تعیین کننده ای 
ـ با تأمین عزت تمام برای ایران ـ بطور اساسی 
 محاسبات قبلی غرب در قبال ایران را تغییر دهد.

اوضاع سیال سیاسی در منطقه و حضور اجتناب 
متشکل  از گروه های  تغذیه شده  ناپذیز عوامل 
ایرانی، مانند »لوبی« یهودی ها و سعودی  ضد 
ها که بعد از اوباما و کری، جریان هدایت سیاست 
خارجی آمریکا را حد اقل در کوتاه مدت، بسمت 
داد،  خواهند  سوق  ایران  با  بیشتر  رویاروئی 
دیپلماسی  دستگاه  اینکه  برای  را  زیادی  زمان 
از شرایط  استفاده  بتواند مبتکرانه، حداکثر  ایران 

استثنائی موجود را بنماید، باقی نمیگذارد. 
ماه های پایانی سال ۲۰۱۶ میالدی، می تواند سر 
آغاز روند تازه و سودمندی در برخورد میان ایران 
و جامعه بین المللی باشد؛ رابطه ای که یکسوی 
قبیل  از  اهل سنت  رادیکال  با بخش  مبارزه  آن 
داعش و القاعده است که امنیت منطقه و جوامع 
غربی را به مخاطره انداخته اند و سوی دیگر آن 
قبول  قابل  هائی  توافق  به  رسیدن  در  همکاری 

اشغال  آزادسازی مناطق تحت  در مسائلی چون 
پایان  چوب  درچار  رقه،  و  موصل  مانند  داعش 
یمن  و  سوریه  در  موجود  های  بحران  به  دادن 
زمینه  اینگونه  اثرات  که  نیست  تردیدی  است. 
دیپلماسی  دستگاه  سوی  از  بوقت  های  سازی 
و  موثر  های  همکاری  شرایط  تواند  می  ایران، 
همه جانبه اقتصادی برای شکوفائی »بزرگترین 

بازار دست نخورده جهان«، را نیز مهیا سازد. مهرداد خوانساری

www.infrastructure.gov.au

انتشار بیانیۀ نهایی اثر بر روی محیط زیست
NSW  ،Badgerys Creek – پیشنهاد فرودگاه غرب سیدنی، در َبِجریز کریک

(EPBC 2014/7391)
وزارت زیر ساخت ها و توسعۀ منطقه ای )Department of Infrastructure and Regional Development( دولت استرالیا طرفدار این اقدام پیشنهادی، 

یعنی بنا و شروع به کار فرودگاه غرب سیدنی، در بجریز کریک – Badgerys Creek، در نیوساوت ولز است. بجریز کریک در فاصله حدوداً 17 
کیلومتری غرب لیورپول – NSW  ،Liverpool واقع است. 

در تاریخ 23 دسامبر 2014 تصمیم گرفته شد که این طرح پیشنهادی طبق ماده 75 قانون حفاظت از محیط زیست و گوناگونی زیستی مصوب 1999 
])Protection and Biodiversity Conservation Act 1999  )EPBC Act[ به عنوان “اقدام مورد کنترل و نظارت” مد نظر قرارگیرد. مفاد مربوط به 

مقررات کنترل و نظارت در بخش 3 از این قانون – EPBC Act برای فرودگاه پیشنهادی غرب سیدنی به شرح ذیل می باشد:

•  امالک مربوط به میراث جهانی )مواد 12 و 15A(؛
•  محل های مربوط به میراث ملی )مواد 15B و 15B(؛

•  فهرستی از گونه ها و جوامع مورد تهدید )مواد 18 و 18B(؛ و
•  اقدامات دولت کامنولث )ماده 28(.

بر طبق ماده 103 این قانون – EPBC Act، پیش نویس بیانیۀ اثر بر محیط زیست ])draft Environmental Impact Statement  )EIS[ بین 19 اکتبر 
 EIS – و18 دسامبر به منظور نظرخواهی، در دسترس عموم مردم قرارداده شد. نظرات دریافتی از مردم در این دوره مشورتی در ایجاد بیانیه نهایی

مد نظر قرار گرفت. طبق بخش 104)4( این قانون EPBC Act، بیانیه نهایی EIS جهت مطالعه در دسترس عموم قرار دارد، همچنین خالصه ای از 
نظرات دریافتی و چگونگی بررسی این مسائل آورده شده است.

نسخه الکترونیکی بیانیه نهایی EIS به طور همیشگی در تارنمای این وزارتخانه به نشانی: www.westernsydneyairport.gov.au در دسترس عموم 
بوده و نسخه های کاغذی آن در محل های ذیل در معرض دید همگانی خواهد بود. 

Bankstown City Library, Bankstown •
Blaxland Library, Blaxland •
Camden Library, Camden •

Castle Hill Library, Castle Hill •
City of Sydney Library, Sydney •

Fairfield Library, Fairfield •
Green Valley Library, Green Valley •

Hawkesbury Library Service, Windsor •
HJ Daley Library, Campbelltown •

Katoomba Library, Katoomba •
Department of Planning & Environment  • 

  22-33 Bridge St, Sydney NSW

Liverpool City Library, Liverpool •

Max Webber Library, Blacktown •

Merrylands Central Library, Merrylands •

Moorebank Library, Moorebank •

Narellan Library, Narellan •

Penrith City Library, Penrith •

St Marys Library, St Marys •

Springwood Library, Springwood •

Parramatta City Library, Parramatta •

افرادی که خواستار خدمات ویژه به دلیل نیازهای خاص و یا مترجم شفاهی می باشند می توانند در این رابطه با شماره 160 038 1800  با وزارتخانه 
تماس حاصل فرمایند.
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در آخرین ماه های ۲۰۱۶ میالدی، دیپلماسی: 
اهرم نجات اقتصاد ایران، 

مرکل  آنگال  که  روزی  از  آلمان  تحوالت 
گسترده  پذیرش  طرح  کشور  این  صدراعظم 
مهاجران را کلید زد به مسیر متفاوتی سمت یافت 
پذیرش  بود.  آهنین  بانوی  آن  اصلی  قربانی  که 
وجب عکس العمل سلبی در جوامع ملی را فراهم 

کرده است. 
دو فروند هواپیمای ایران ایر و شرکت هواپیمایی 
ماهان امروز در فرودگاه امام با یکدیگر برخورد 

کردند.
خبرگزاری ایلنا می گوید این برخورد جزئی بوده و 

مسافران این دو هواپیما آسیبی ندیده اند.
روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری با تائید 
این خبر گفته است این دو هواپیما ساعت ۶:۴۵ 

امروز سه شنبه، ۶ مهر با یکدیگر برخورد کردند.
۳۱۰ایران  ایرباس  است  گفته  میزان  خبرگزاری 
در  ایر  ماهان  هواپیمایی   ۳۴۰ ایرباس  و  ایر 

فرودگاه برخورد کرده اند.
گفته  عمومی  روابط  این  مدیر  جعفرزاده،  رضا 
نه  و  حادثه  “نه  هواپیما،  دو  این  برخورد  است 
سانحه” است و این مساله توسط کارشناسان در 

دست بررسی است.
آقای جعفرزاده گفته است بررسی اولیه نشاندهنده 
“عدم دقت هندلرها در جا به جایی” هواپیماهاست.
جایگزین  هواپیمای  با  مسافران  است  گفته  او 

جا به جا می شوند.

دو هواپیما در فرودگاه امام با یکدیگر برخورد کردند 
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 مصطفی زمانی بازیگر جوان سینمای کشورمان 
که این روزها در سریال شهرزاد به ایفای نقش 
از زندگی شخصی و  با ما  میپردازد در گفتگویی 
کاری اش و بازی اش در سریال شهرزاد گفت. 

با ما همراه باشید.

وقتی ازش می پرسیم کتاب می خواند یا نه، می 
گوید:»من به لحاظ دانش، آدم کم سوای هستم! 
یا فالن موسیقی  نویسنده  از فالن  ممکن است 
دان کتابی خوانده یا موسیقی گوش کرده باشم، 
اما اسم هایشان یادم نمی ماند. شاید چون زیاد 
برخالف  او  نیستم.«  کردن  بندی  دسته  اهل 
صادق  سالش  و  سن  هم  همکاران  و  بازیگران 
است، از خودش تعریف نمی کند و حتی انتخاب 
های نادرستش را در بازیگری، گردن کسی نمی 
است!  شهرت  از  او  گریز  ها  این  انگار  انــدازد. 
نخستین حضور شما به عنوان بازیگر، در سریال 
صدای  و  سر  که  گرفت  شکل  پیامبر«  »یوسف 
زیادی به پا کرد و شما را در مرکز توجه قرار داد. 
اما بعد از آن، مسیر دیگری را طی کردید و حتی 
کردید،  رد  هم  را  سریال  چند  در  بازی  پیشنهاد 
در  بازی  که  مثل سریال »قلب یخی«. چه شد 

سریال »شهرزاد« را پذیرفتید؟ 

سریال »قلب یخی«، اولین تجربه شبکه نمایش 
خانگی در عرصه سریال سازی بود و من کمی 
تردید داشتم که در آن بازی کنم. همه چیز این 
خوبی  فیلمنامه  و  کارگردان  و  بود  خوب  سریال 
داشت، حتی نقشم را هم دوست داشتم، اما می 

ترسیدم که در آن بازی کنم. 

ابتدای  در  که  بود  نقشی  ترسم،  دلیل  شاید 
بازیگری آن را تجربه کرده بودم و اگر بالفاصله، 
در کار دیگری حضور پیدا می کردم، نمی توانستم 
برای مخاطب جذاب و پذیرفتنی باشم. البته من 
پذیرفته بودم که یک بازیگر آماتور هستم، چون 
نقش یوسف اقبالی بود که براساس زمان و مکان 
نصیبم شد. اما در آن دوره، بیشتر ترجیح می دادم 
بازی کنم و در آن جا نقش های  که در سینما 

مختلف را آزمون و خطا کنم.

سینما این امکان را می داد تا نقش ها را ژانرهای 
و  تر  جزئی  ام،  بازی  و  کنم  تجربه  را  مختلفی 
دقیق تر و قابل نقدتر قضاوت شود. نمی توانستم 
هیجان زده عمل کنم و با تعریف یک منتقد از 
بازی ام، زود خودم را ببازم و مسیر انتخاب هایم 
را به آن سمت پیش ببرم. سعی کردم بیشتر روی 
اجرایم کار کنم تا درکم از نقش. نقش ها را خوب 
می فهمیدم، اما به دلیل بی تجربگی ام در سینما 
و تئاتر، در اجرایم مشکل داشتم و باید آن را قوی 

تر می کردم.

پیشه  نگار عاشق  روزنامه  فرهاد،  نقش  در  بازی 
و شکست خورده در اهداف، شخصیتی که حتی 
مخاطب هم به دلیل شکستی که از او عشقش 
می خورد، دلش برایش می سوزد و با او هم ذات 

پنداری می کند، چه سختی هایی داشت؟ 

»کیفر«  فیلم  در  فتحی  حسن  با  قبال  چون 
همکاری کرده بودم و او را می شناختم، بنابراین 
نبود.  برایم دشوار و سخت  این سریال  بازی در 
من بیشتر به فیلمنامه و نقشم وفادار بودم و به 
کمک های کارگردان اعتنا می کردم. چون حسن 
آدم  و  است  شعر  و  ادبیات  اهل  خودش  فتحی 
هایی از جنس فرهاد و دغدغه هایشان را خیلی 
خوب می شناسد. تاکیدات بسیار هوشمندانه ای 
نسبت به نقش فرهاد داشت و همیشه در زمان 
بازی می گفت:»نجابت نقش را حفظ کن.« این 
پسر آدم سمج و پی گیری است، ولی هیچ وقت 

اخالق را زیر پا نمی گذارد.

فکر می کنم یکی از مسائل مهمی که به نقش 
او،  شخصیت  اصلی  ویژگی  کرده،  کمک  فرهاد 
یعنی همان عشقش است. به نظرم همه ما یک 
جورایی عشق و جوهره اصلی آن را می شناسیم 
و برایمان ناآشنا نیست. فرهاد ادبیات تو عشق را 
خوب می شناسد، ولی سیاست را نه. خودش را 
درگیر یک سری از مسائلی می کند که ارتباطی 

به شخصیت او ندارد.

چقدر آدم هایی از جنس فرهاد را می شناختید؟ 

زیاد. دوستان زیادی دارم که شبیه فرهاد  خیلی 
و  گیری  گوشه  نوعی  دچار  اکثرا  ولی  هستند، 
تنهایی شدند، توان پذیرش شکست را نداشتند و 
زجر را به غم تبدیل کردند. حتی یک سری از آن 
ها، به سمت سیاست کشیده شدند و متاسفانه یا 
خوشبختانه از بازی بیرون رفتند. اما فرهاد، چنین 
برخوردی نمی کند. اتفاق های دیگری برای این 
در  بعد،  های  قسمت  در  که  افتد  می  شخصیت 

جریان آن ها قرار خواهید گرفت.

در  بودید،  فرهاد  جای  واقعی  زندگی  در  اگر 
مواجهه با چنین اتفاقی و از دست دادن عشقتان 
چه کار می کردید؟ تالش، فرار یا گوش کردن به 

حرف بزرگ ترها برای حفظ جان. 

انتخابم  به  رسیدن  برای  بودم،  فرهاد  جای  اگر 
شاید  کردم.  می  ای  خردورزانه  اصرار  و  تالش 
منتظر آینده نمی شدم و صبر نمی کردم. سعی 
های  منتی  و  بدانم  را  اتفاق  این  قدر  کردم  می 
این  به  کردم  عمل  البته  ببرم.  بین  از  را  کاذبم 
اگر یک  دانم  نمی  و  است  چیزها، خیلی سخت 
توانم  می  بگیرم،  قرار  فرهاد  موقعیت  در  زمانی 
از پس آن بربیایم یا نه، اما تمام سعی ام را می 
به  عشق  چون  نشوم.  ام  لحظه  بدهکار  تا  کنم 
شکل لحظه ای در انسان به وجود می آید و با 
گذشت زمان، شوری در وجود معشوق ایجاد می 
شود که تصمیم می گیرد با یک نفر دیگر، یک 

مسیری را برود. 

تا زمانی که آن شور هست، باید تا انتهای مسیر 
عشق رفت و اگر آن شور نیست، نباید رفت.شور 
و  مواد مخدر  مثل  دارد. هیجان  فرق  با هیجان 
مصنوعی می ماند، ولی شور یا عشق، جوششی 
است که تو دلت می خواهد با یکی بروی و ببازی! 
عشق باختن است، برد ندارد! و این باختش آسان 
با هم  بنابراین  کند.  را شیرین می  آن  است که 

بودن و رسیدن یا نرسیدن، خیلی مهم نیست.

از  دوران  آن  برای  شهرزاد  و  فرهاد  نظرتان  به 
تاریخ، بیش از اندازه روشن فکر نشان داده نشده 

اند؟ 

ادبی  لحاظ  به  را  دوران  آن  تاریخ  اگر  چون  نه، 
از  یکی  که  فهمید  می  باشید،  کرده  مطالعه 
ایران،  تاریخ  باشکوه ترین و جذاب ترین دوران 
زیادی در آن  آدم های فرهیخته  بوده.  دهه 30 
سواد  و  شعور  و سطح  کردند  می  زیست  دوران 
نویسندگان و شعرای آن برهه از تاریخ، باال بوده. 
مثال در دهه 50، اگر کسی سیکل هم داشت، می 
توانست ناظم یا معلم مدرسه بشود، اما دهه 30، 

این خبرها نبوده! 

همان طور که در سریال هم می بینیم، شهرزاد 
دانشگاه  ادبیات  فرهاد  و  خواهند  می  پزشکی 
و  شعور  سواد،  از  دوره،  آن  در  ها  آن  و  تهران، 
غنای زیادی برخوردار بودند. بنابراین شک نکنید 
و  سواد  از  اگر  انسان  دورهای،  و  تاریخ  هر  در 
هنر جامعه خودش، خصوصا ادبیات و هنرمندان 
نتیجه می رسد  این  به  باشد،  واقعی، خبر داشته 
که باید دور از هیجان زندگی اش را اداره کند و 

حتی گاهی روشن فکر باشد.

چقدر با آدم های سال های 33-32 معاشرت و 
مشورت کردید تا به این نقش برسید؟ 

بستری که در »شهرزاد« روایت می شود، دهه 30 
است، اما روی این دهه تاریخی فوکوس نشده و 
ما اصال در قصه، دنبال تاریخ و اتفاقات آن دوران 
روایت  دارد  دوره  آن  در  قصه،  این  اگر  نرفتیم. 
می شود، به این دلیل است که برای نویسنده و 
کارگردانش دوره جذاب تری بوده. بنابراین تنها 
اطالعات من از تاریخ، به مطالعات مختصری که 

در گذشته داشتم، بر می گشت.

فتحی،  آقای  خود  و  سریال  این  فیلمنامه  گرچه 
برای من کفایت می کردند. حتی وقتی استادم، 
برایمان  دوران  آن  اتفاقات  از  نصیریان،  آقای 
برخی  جریان  در  حدودی  تا  کردند،  می  تعریف 
من  اما  گرفتیم.  می  قرار  دوران  آن  اتفاقات  از 
بخش  روی  داشتم  وظیفه  بیشتر  این سریال  در 
ادبی شخصیت فرهاد کار کنم که کار سختی هم 
نبود. چون از بچگی در کنار پدرم شعر زیاد می 
خواندم، مثل اکثر جوان های ایرانی هم نسلم، که 

شعرخوانی شان خوب است.
 

شهاب  و  شما  که  معتقدند  منتقدین،  از  برخی 
تغییر  باید جای نقش هایتان در سریال  حسینی 
ارائه نقش  به دلیل سابقه ای که در  می کرد و 
دارید، باید قباد را شما بازی می کردید و فرهاد 
را شهاب حسینی بازی می کرد. این موضوع را 

شنیده اید؟ چه نظری درباره اش دارید؟ 

نه نشنیده ام، ولی یادم است اوایل که آقای فتحی 
دادند،  من  به  را  »شهرزاد«  در  بازی  پیشنهاد 
قباد  نقش  به  راجع  هم  کوتاهی  های  صحبت 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  نهایت،  در  اما  کردند، 
بیننده با بازیگر دیگری، نقش قباد را می پذیرد. 
از نظر خودم هم قباد پیچیدگی های شخصیتی 
زیادی داشت که بازی کردن آن، در عین حال که 
سخت بود، به تجربه بازیگر هم ربط داشت. نمی 
دانم اگر قباد را من بازی می کردم، می توانستم 
به خوبی شهاب بازی کنم یا نه، چون ممکن بود 
به ریسک بسیار بزرگی برای آقای فتحی تبدیل 
بسیار درستی  انتخاب  نظرم شهاب،  به  اما  شود. 
برای نقش قباد بود که خیلی خوب و حرفه ای 

این نقش را بازی کرده.

اگر دوباره کار تاریخی بهتان پیشنهاد شود، بازی 
می کنید؟ 

مهم ترین چیزی که مرا به سمت بازی در یک 
فیلم یا سریال می کشاند، فیلمنامه است. )همان 
داشت.(  درخشانی  فیلمنامه  »شهرزاد«  که  طور 
کتاب  شبیه  صرفا  فضایش  که  ای  فیلمنامه 
نباشد و با توجه به محدودیت هایی که در سینما 
داریم، قابلیت اجرا را داشته باشد. عالوه بر این، 

کارگردان و نقش هم برایم خیلی مهم هستند. 

کارش مسلط  به  کارگردان  که  است  مهم  برایم 
باشد و خودم توانایی اجرای نقش را داشته باشم. 
بنابراین هیچ فرقی نمی کند که آن کار تاریخی 
مهم  برایم  هم  لوکیشنش  حتی  درام.  یا  باشد 
نیست. چون قبال هم تجربه حضور در لوکیشن 
فیلم  اغلب  و  ام  داشته  را  سخت  و  متعدد  های 
هایی که در این دو، سه سال اخیر بازی کردم، 

فیلم های خیابانی و جاده ای بودند.

شما این روزها دو فیلم »جامه دران« و »ماهی 
سیاه کوچولو« را در حال اکران دارید که هر دو، 
برخی  اما  سازانش هستند.  فیلم  اول  کارهای  از 
از منتقدین نگاه های متفاوتی نسبت به این دو 
فیلم دارند و معتقدند »ماهی سیاه کوچولو« مولفه 
ها و قواعد یک کار سینمایی را ندارد. چرا در این 

فیلم بازی کردید؟ 

در  را  »شهرزاد«  سریال  در  بازی  قــرارداد  من 
مردادماه سال گذشته امضا کردم. قرار بود فیلم 
برداری کار از شهریور آغاز شود، اما به دالیلی به 
تعویق افتاد. با این حال، من اجازه کار را در سینما 

نداشتم، چون از 15 مهرماه، برای »شهرزاد« مبلغ 
داشتم.  تعهد  آن  به  نسبت  و  کردم  می  دریافت 
یکی، دو کار قبل از »شهرزاد« پیشنهاد شده بود 
با این که با تهیه کننده هایش صحبت کرده  و 
اما آقای عفیفه که در آن زمان مسئولیت  بودم، 
تهیه کنندگی »شهرزاد« را به عهده داشت، اجازه 

بازی در این آثار را به من نداد.

تولید، دچار مشکالتی  اما سریال در زمان پیش 
 20 و  ماه  برداری چیزی حدود یک  فیلم  و  شد 
محمدرضا  فرصت  آن  در  افتاد.  تعویق  به  روز، 
بازی در »ماهی سیاه کوچولو«  پیشنهاد  شفیعی 
تا  کرد،  تعریف  را  فیلمنامه  وقتی  کرد.  مطرح  را 
اما  حدودی متقاعد شدم که در فیلم بازی کنم. 
مشکل این جا بود که هنوز فیلمنامه را نخوانده 
و  بود  نشده  نوشته  کامل  فیلمنامه  چون  بودم، 

آقای شفیعی آن را به من نداد.

با کارگردان هیچ صحبتی نکردید؟ 

اسماعیلی  مجید  با  هم  ساعت  دو  یکی،  چرا، 
داد،  می  آزارم  بیشتر  که  چیزی  اما  زدم.  حرف 
یک  با  هم  دورخوانی  زمان  در  ما  بود.  فیلمنامه 
فیلمنامه نصفه و نیمه مواجه بودیم، حتی در بین 
همه عزیزانی که آن جا حضور داشتند، گفتم که 
چاره  اما  دارم.  تردید  آن  پایان  و  فیلم  به  نسبت 
ای نبود، کاری بود که خودم قبول کرده بودم و 
تا چهار  باید دو دو  پا پس بکشم.  توانستم  نمی 
تای بازیگری را کنار می گذاشتم و خودم را برای 

بازی در این فیلم آماده می کردم.

اما من هم مثل خیلی ها، وقتی فیلم را دیدم، از 
خروجی اش راضی نبودم. نمی خواهم چیزی را 
گردن کسی بیندازم، چون هم چنان معتقدم که 
مجید اسماعیلی آدم باهوش و فهیمی است، اما 
یک کم زود تصمیم گرفته که کارش را در سینما 

شروع کند.

گفتگو با مصطفی زمانی 
از یوسف پیامبر تا شهرزاد

میزبان  شهر  تئاتر  اصلی  سالن  ــا  روزه این 
نمایشسه خواهر و دیگران است . اثری که متن 
آن را حمید امجد با الهام از نمایشنامه سه خواهر 
سالنی  است.  کرده  کارگردانی  و  نوشته  چخوف 
که در سال 1351 با اجرای نمایش باغ آلبالوی 

چخوف به کارگردانی آربی اوانسیان افتتاح شد.
برای  هفته،  دو  مدت  به  که  نمایش  این  اجرای 
مجموعه  در  عروسکی  تئاتر  جشنواره  برگزاری 
تئاتر شهر متوقف شده بود، در روز 1۴ شهریور از 

سرگرفته شده است.
حمید امجد نویسنده و کارگردان ایرانی که پس 
از سال ها دوری از صحنه تئاتر، با سه خواهر و 
این  می گوید   ، بازگشته  عرصه  این  به  دیگران 
نمایش را اثری علیه ابتذال فرهنگی نوشته است.

به  من  گفت:  اعتماد  روزنامه  با  گفتگو  در  او 
مجموعه شرایطی معترض بودم و هستم که طی 
فرایند تولید هر اثر تئاتری، آن را از چیزی که در 
به چیزی  و  تقلیل می دهد  باشد،  بوده  قرار  آغاز 

دیگر تبدیل می کند.
محیط  درون  در  هم  مسخ  و  تقلیل  این  عوامل 
با  بیرون  از  و هم  دارد  تئاتر وجود  تولید  بدنه  و 
مختلف  تحمیل های  و  فشار  اعمال  و  نظارت 
اثر می گذارد. از ساختار اداری، نظارتی گرفته تا 
فضای سهل انگار و یکسان ساز و کاسب مسلک 
در خود محیط تولید که از هم توقع دارد مثل هم 

باشند و هیچ چیز را جدی نگیرند.
دولت  ساله  دوره هشت  پایان  از  پس  که  امجد 
به  و  پیشینش  گروه  اعضای  دعوت  با  و  قبلی 
تئاتر  صحنه  به  کنونی  شرایط  آزمــودن  قصد 
بازگشته، عقیده دارد فشارهای سابق وجود دارد 
از  بعد  که  شده  اضافه  هم  تازه ای  مشکالت  و 
این چند سال فاصله شاید راحت تر از دیگران به 

چشم او می آید.

سه خواهر و دیگران، به گفته امجد در ادامه نگاه 
او پیرامون چند متن از چخوف و زندگی اوست. 
مختلف  ترکیب های  از  کرده  تالش  که  چرا 

بینامتنی تاریخ به کلیت یکپارچه نهایی برسد. 
در این نمایش که اجرایی خالص از اثر چخوف 
نیست، نویسنده، داستان و شخصیت های خیالی 
خود از جمله شخصیت سیاه نمایش تخت حوضی 

را به آن افزوده است.
معصومه  سالمت،  ریحانه  هاشمی،  افشین 
رحمانی، مارال آتشی، رامین سیاردشتی، علیرضا 
پیام  حسینی،  محسن  موفق،  داریوش  ناصحی، 
بختیاری،  بهنوش  کبودوند،  سام  امیرعبدالهیان، 
ایفای  به  نمایشی  اثر  این  در  جهانزاده  جمشید 

نقش می پردازند.

ترجمه آثار چخوف در ایران
آنتون چخوف، یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین 
پایه گذاران  از  و  جهان  نمایشنامه نویسان 
علی رغم  که  نویسنده ای  است.  مدرن  تئاتر 
و  داستان ها  با  ــال(،  س  ۴۴( کوتاهش  عمر 
نمایشنامه هایش، چهرۀ ادبیات داستانی و نمایشی 

را دگرگون کرد.
او در ایران شهرت و محبوب زیادی دارد و کمتر 
نویسنده خارجی است که آثارش به اندازۀ چخوف 

چندین بار ترجمه و به دفعات منتشر شده باشد.
کارگردان  و  نویس  نمایشنامه  رحمانیان  محمد 
دریایی  مرغ  قو،  آواز  همچون  آثاری  که  تئاتر 
است،  برده  بر صحنه  را  وانیای چخوف  دایی  و 
در  آنها  درک  و  نویسنده  این  آثار  ترجمه  درباره 
ایران به بی بی سی فارسی گفت: دقیقا نمی دانم 
چخوف در ایران چقدر درک شده، ولی اطمینان 
است.  نشده  درک  اصال  متعددی  موارد  در  دارم 
و  فهم  غیرقابل  گاه  ترجمه های  انبوه  نمونه اش 

گاه مصادره شده توسط نیروهای موسوم به چپ 
از فرط مضحک بودن اعجاب آورند. بخش  که 
عمده ای از ترجمه های باغ آلبالو مشتی از خروار 
مطلوب هاست.  به  مصادره  و  بدفهمی ها  این 
ترجمه های  نخستین  از  معتقدم  همچنین  اما 
مترجمانی چون بزرگ علوی یا سیمین دانشور از 
چخوف تاثیر قطعی و مسلم چخوف بر هنرمندان 
این  دارد.  ادامه  همچنان  و  داشته  وجود  ایرانی 
تاثیر فقط در زمینه تاتر و ادبیات و ادبیات نمایشی 

نبوده و نیست . 
صیاد  پرویز  چون  سینماگرانی  بیاوریم  یاد  به 
تاثیر  تحت  دو  هر  که  را  ثالث  شهید  سهراب  و 
چخوف فیلمهایی به یاد ماندنی چون بن بست یا 

یک اتفاق ساده را ساخته اند.
سهم  بیشترین  اما  نویسان  نمایشنامه  میان  در 
رادی است و در میان کارگردان  اکبر  به  متعلق 
آربی  و  سمندریان  حمید  به  باید  تئاتر  های 

اوانسیان و اکبر زنجانپور اشاره کرد.
بزرگ علوی، عبدالحسین نوشین، سیمین دانشور، 
استپانیان،  مهین اسکویی، صادق هدایت، سروژ 
هوشنگ پیرنظر،احمد پوری، هوشنگ گلشیری، 
محمدعلی  دریابندری،  نجف  مودبیان،  داریوش 
صاحب  مترجمان  از  فانی  کامران  و  جمالزاده 
را  نمایشی چخوف  و  داستانی  آثار  که  اند  نامی 

به فارسی برگردانده اند.
انتشارت توس، در سال های اخیر، مجموعه آثار 
سروژ  ترجمۀ  با  جلد  هفت  در  را  چخوف  کامل 
این  است.  کرده  منتشر  جلد  هفت  در  استپانیان 
نویسنده  یک  کامل  آثار  که  بود  باری  نخستین 
می  منثشر  مجموعه  شکل  به  ایران  در  خارجی 
جایزه  برنده   13۷۶ سال  آدر  مجموعه  این  شد. 

بهترین ترجمه از کتاب سال شد.

چخوف بر صحنه تئاتر ایران
ــران،  ای در  چخوف  ــار  آث ترجمۀ  ــوازات  م به 
روی  به  ایران  در  بارها  نیز  او  نمایشنامه های 
صحنه رفته  و یا در قالب تله تئاتر و نمایش های 
رادیویی اجرا شده است. از محمد رحمانیان درباره 
رمز ماندگاری چخوف پرسیدم: دالیل ماندگاری 
چخوف بسیار ساده است. او و قهرمانانش بسیار 
شبیه به ما هستند.گاه ترحم برانگیزند و گاه خنده 
دار. گاه عاشق پیشه و سودایی و گاه یکسره در 
بند نوستالژیایی پوچ و همگی کم و بیش درگیر 
ماللی عظیم و غیرقابل انکار.چخوف نویسنده ای 
عهدگذار از سنت و تجدد است.گذاری که ما نیز 

حدود دویست سال است با آن درگیریم.
آثار  شدن  ایرانی  دربــاره  همچنین  رحمانیان 
چخوف می گوید: چندان متوجه نمی شوم اساسا 
اشکالی  چه  شوند.  ایرانی  چخوف  آثار  باید  چرا 
دارد روسی باقی بمانند و از طریق روسی بودن 

جهانی شوند.
تئاتر  پیشرو  کارگردان  سرکیسیان،  شاهین 
 ،13۴2 سال  در  که  بود  کسی  نخستین  ایران، 
به  را  دریایی  مرغ  و  وانیا  دایی  نمایشنامه های 

زبان ارمنی در گروه هنر ملی تهران اجرا کرد.
مهین  چون  کسانی  توسط  بارها  چخوف  آثار 
رکن الدین  والی  جعفر  اسکویی حمید سمندریان 
آتیال  رحمانیان  محمد  زنجانپور  اکبر  خسروی 
پسیانی و حسن معجونی در ایران بر روی صحنه 

رفته است.
نشان می  ایران  در  آثار چخوف  متعدد  اجراهای 
دهد که نمایشنامه های چخوف، با آنکه به گفته 
نوزده حکومت  قرن  اواخر  نگاری  وقایع  خودش 
نزد  را  تازگی و طراوت خود  تزاری اند، همچنان 
عالقمندان تئاتر در ایران و جهان حفظ کرده اند 

و برای کارگردان ها، جذاب و وسوسه انگیزند.

فروزان جمشیدنژاد

سه خواهر و دیگران نمایش نامه  چخوف به روایت حمید امجد
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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               

خوردن يك قاشق غذاخوري كنجد موجب تامين 
14 درصد از نياز كلسيم خانم ها شده و اگر آنها 
عادت به بلند كردن ناخن هايشان داشته باشند با 
مصرف كنجد ناخن هايشان محكم تر شده و ترك 
و شكنندگي بر روي اين عضو كه جزئي از زيبايي 

انگشتان است ديده نمي  شود.
به عالوه مصرف 2 قاشق غذاخوري آن رساندن 
5 ميلي گرم روي را به بدن خصوصا پوست و مو و 
ناخن ها آسان مي كند. شايد بدانيد كه كمبود روي 
چه اثراتي بر زيبايي دارد آكنه را كمتر مي كند و از 
نازك شدن موها جلوگيري مي كند و مانع ريزش 
موها خصوصا در خانم ها مي شود و در ضمن به 
 E ويتامين  با  مغذي  ماده  اين  توام شدن  دليل 
اين اثرات صد چندان شده و مي توان از خواص 
ضدچروك و سفيدكنندگي )ضدلك( اين ويتامين 
چربي  كنجد  كه  مي دانيد  حتما  كرد.  استفاده 
بسياري دارد اما اين چربي از نوع گياهي و چند 
چرب  اسيدهاي  داراي  روغن  اين  است.  باندي 
ضروري است كه در ساختمان پوست به عنوان 
در صورتي  و  مي شوند  اصلي محسوب  جز  يك 
كه كمبودي از اين مواد مغذي ايجاد نشود پوست 
كامال يكنواخت و نرم و لطيف به نظر مي رسد و 
بدانيد كه وجود همين چربي هاست  جالب است 
كه اگر با يك منبع پروتئيني دريافت شود )كنجد 
به  دارد(  توجهي  قابل  پروتئين  چربي  همراه  به 
از خشكي  ترميم موهاي آسيب ديده پرداخته و 
و  مي كند  جلوگيري  نيز  عضو  اين  حد  از  بيش 
موجب راحتي افرادي مي شود كه سال هاست از 
و  زدن  شانه  از  همواره  و  برده  رنج  مو  خشكي 
رنگ كردن موهاي خشكشان مي هراسند. امروزه 
تهيه  در  سياه  كنجد  خصوصا  كنجد  روغن  از 
خصوصا  بهداشتي  و  آرايشي  فراوده هاي  انواع 
محصوالتي كه براي رفع انواع خشكي ها تجويز 
مي شوند استفاده مي شود. معموال در تركيب انواع 
اين  از  ترميمي  كرم ها و ماسك ها و شامپو هاي 
روغن استفاده شده تا خاصيت درماني آنها چند 
برابر شود. در آخر شما را با ماسكي كه با روغن 
كنجد تهيه مي شود و براي تقويت موهاي خشك 

و آسيب پذير توصيه مي شود آشنا مي كنيم.
مي توانيد  شما  كه  بگوييم  بايد  چيز  هر  از  قبل 
1تا2  هفته اي  موهايتان  به  بسته  ماسك  اين  از 
بار بعد از شستشوي آنها در حمام استفاده كنيد. 
مواردي كه در تهيه اين ماسك استفاده مي شوند 

شامل: روغن كنجد2 قاشق غذاخوري
زرده تخم مرغ1 عدد

شير2 قاشق مربا خوري
آرد جوانه گندم2 قاشق غذا خوري

از  بعد  و  كــرده  مخلوط  كامال  را  مــواد  ابتدا 
شستشوي موها در حمام اين ماسك را بر تمام 
دو  با  كامال  و  داده  قرار  پوست سر  مو خصوصا 
دست ماساژ دهيد. هر قدر ماساژ بيشتر باشد مواد 

آسان تر نفوذ مي كنند. سپس با گذشت 10 دقيقه 
آنها را با آب ولرم آبكشي نماييد. در ضمن اگر 
مي خواهيد مقدار زيادي از كنجد خام را به مدتي 
در  آن را  بايد  كنيد  نگهداري  سال  يك  از  بيش 
دور  و  درب دار  و  خشك  شيشه اي  ظرف  داخل 
از هر گونه رطوبت و قرار گرفتن در معرض نور 
داشته  خاطر  به  هميشه  نماييد.  ذخيره  خورشيد 
باشيد كه در تكرار هر توصيه و عادتي زياده روي 
نكنيد حتي اگر اين توصيه از سوي متخصصين 

مهم تلقي شود.
دانه های ريز، پهن و بيضی شكل كنجد، طعم 
آسيايی  غذاهای  بيشتر  به  خوشايندی  و  مطبوع 
 )Tahini(می بخشد و از اجزای اصلی تاهينی
يعنی  خاورميانه  ی  خوشمزه  شيرينی  و 
حلوا)Halva( می باشد. تاهينی، خميری تهيه 

شده از دانه های آسياب شده ی كنجد است.
كنجد در طول سال قابل دسترسی است و بسته 
به انواع آن در رنگ های مختلف به ويژه سفيد، 

زرد، سياه و قرمز يافت می شود.
كنجد از قديمی ترين چاشنی های شناخته شده 
از  به 1600 سال پيش  آن  ای است كه قدمت 
ميالد مسيح بر می گردد. روغن كنجد به سختی 
 Sesamun"كنجد علمی  نام  شود.  می  تند 

indicum" است.
كنجد منبع غذايی بسيار با ارزشی است. عالوه بر 
اين كه منبع خيلی خوبی از منگنز و مس است. 
 B1 از نظر كلسيم، منيزيم، آهن، فسفر، ويتامين
، روی و فيبرهای غذايی نيز منبع ارزشمندی به 

شمار می رود.
 

اثرات  فیبرهای غذایی موجود در کنجد 
بسیار مفیدی دارند که شامل موارد زیر 

است:
- كاهش كلسترول خون در انسان

آسيب  مقابل  در  كبدی  های  سلول  حفاظت   -
های اكسيداتيو

كه  تحقيقاتی  در  باال  فشارخون  از  پيشگيری   -
بر روی حيوانات آزمايشگاهی انجام شده است.

- افزايش ذخيره ی ويتامين E در حيوانات 
 

امالح معدنی مفید موجود در کنجد 
كنجد منبع بسيار خوبی از مس، كلسيم، منيزيم 
و روی است. تنها يك چهارم ليوان از آن، قابليت 
تامين 70/4 درصد مس، 31/6 درصد منيزيم و 

35/1 درصد از كلسيم مورد نياز روزانه را دارد.

مس: کاهش دردهای آرتریت روماتوئید
گیاه کنجد

مس به دليل حضور در بسياری از سيستم های 
نقش   ، اكسيدانی  آنتی  و  التهابی  ضد  آنزيمی 
بيماری  التهاب در  مهمی در كاهش درد و رفع 

های آرتريت روماتوئيد دارد.
عالوه بر آن در فعاليت نوعی آنزيم موثر است كه 
است.  نياز  مورد  االستين  و  اتصال كالژن  برای 
قابليت  و  قدرت  ساختار،  در  االستين  و  كالژن 
ارتجاع رگ های خونی، استخوان ها و مفاصل 

مهم هستند.
 

منیزیم: سالمت عروق خونی و دستگاه تنفسی
همچنان كه ذكر شد كنجد منبع خوبی از منيزيم 

است. اثرات مفيد منيزيم به شرح زير است:
- كاهش اسپاسم راه های هوايی در بيماری آسم

از  باال  خون  )فشار  باال  خون  فشار  كاهش   -
عوامل موثر حمله های قلبی ، سكته ها و بيماری 

های قلبی در افراد ديابتی است.( 
- پيشگيری از اسپاسم نوعی عروق خونی كه در 

پيدايش حمالت ميگرن نقش دارند.
 - ايجاد خواب طبيعی در زنانی كه از عوارض 

يائسگی رنج می برند. 

روده،  سرطان  از  پیشگیری  کلسیم: 
پوکی استخوان و میگرن

كنجد  در  موجود  مهم  معدنی  امالح  از  كلسيم 
است  شده  انجام  اخيراً  كه  مطالعاتی  در  است. 
نقش موثر كلسيم در موارد زير به اثبات رسيده 

است: 

مواد  مقابل  در  روده  های  سلول  از  حفاظت   -
شيميايی سرطان زا 

- پيشگيری از كاهش توده ی استخوانی كه در 
آرتريت  مانند  خاصی  های  بيماری  يا  يائسگی 

روماتوئيد مشاهده می شود. 
- پيشگيری از سردردهای ميگرنی

 
روی: حفظ سالمت استخوان ها 

معدنی  امالح  چگالی  در  روی  تاثير  دليل  به 
شود  می  توصيه  سالمند  مردان  به  استخوان، 
در  مرتب  طور  به  را  "روی"  از  غنی  غذاهای 

برنامه های غذايی خود بگنجانند.
استخوان  پوكی  كه  است  اين  بر  تصور  گرچه 
اما  شود،  می  سالمند  زنان  گير  گريبان  اغلب 
حقيقت اين است كه مردان سالمند نيز در معرض 

پوكی استخوان قرار دارند. 
تقريبا 30 درصد شكستگی های استخوان لگن 
در مردان اتفاق می افتد و از هر 8 مرد باالی 50 
سال يك نفر شكستگی ناشی از پوكی استخوان 

را تجربه می كند. 
در مطالعه ای كه بر روی 396 مرد در گسترده 
ی سنی 45 تا 99 سال انجام شد، مشخص شد 
كه بين دريافت كم روی و كمبود امالح معدنی 
در بدن، با بروز پوكی استخوان در ناحيه ی لگن 

و ستون فقرات ارتباط واضحی وجود دارد.
 

فیتواسترول ها: کاهش کلسترول خون
فيتواسترول های تركيباتی هستند كه در گياهان 
مشابهی  شيميايی  ساختمان  و  شوند  می  يافت 
از  مناسبی  ميزان  دريافت  با  دارند.  كلسترول  با 
فيتواسترول ها، ميزان كلسترول خون كاهش می 
بروز  و خطر  تقويت می شود  ايمنی  پاسخ  يابد، 

سرطان های خاص كاهش می يابد.
امروزه به دليل خواص مهم فيتواسترول ها، اقدام 
و  ذرت  سويا،  های  دانه  از  ها  آن  استخراج  به 
در  افزودنی  عنوان  به  و  كنند  ديگر می  گياهان 

تهيه غذاهای فرآوری شده به كار می برند.
در گزارش هايی كه در مورد ميزان فيتواسترول 
گياهان ارائه شده است، معلوم می شود كه كنجد، 
فيتواسترول  نظر  از  غذايی  مواد  ترين  غنی  از 
تا 413  از كنجد 400  هاست. در هر 100 گرم 

ميلی گرم فيتواسترول وجود دارد.
های  ــه  دان و  پسته  در  فيتواسترول  ميزان 
آفتابگردان از 270 تا 289 ميلی گرم متغير است 
و ميزان آن در تخمه های كدو تنبل عبارت است 

از 265 ميلی گرم در هر 100 گرم. 
به منظور برخورداری از ارزش های غذايی نهفته 
به  غذايی  ماده ی  اين  از  است  كنجد، الزم  در 
عنوان جزئی مهم از چاشنی ها و طعم دهنده ها 

در برنامه ی غذايی خود استفاده كنيد.

کنجد برای زیبایی بیشتر

در گيالن زيتون پرورده را غالبًا با زيتون ماری و 
آب ترشه انار )نوعي انار جنگلي بسيار ترش(  و 
سبزی ای بومي مانند، خالواش و چوچاق درست 
مي كنند. چوچاق، يك نوع سبزی محلی گيالن 
است كه بخاطر طعم خاصی كه به زيتون پرورده 
می  كباب  كال  مانند  گيالنی  غذاهای  انواع  و 
دهد، از آن استفاده فراوان می شود. برای تهيه 
به  نداشتن  ، در صورت دسترسی  پرورده  زيتون 

سبزی چوچاق، می توانيم از نعنا استفاده كنيم. .

 زيتون پرورده
مواد الزم :

زيتون سبز : 500 گرم
رب انار : يك سوم پيمانه

دانه انار ترش : يك دوم پيمانه
گشنيز تازه : 1 قاشق سوپخوری

چوچاق تازه : 1 قاشق سوپخوری
نعنا تازه : 1 قاشق سوپخوری

آب انار ترش : 1 پيمانه
مغز گردو : 200  گرم
نمك : به مقدار الزم
گلپر : به مقدار الزم

سير : 2 حبه
طرز تهيه زيتون پرورده :

در  كنيم.  می  جدا  را  ها  زيتون  هسته  ابتدا   -
صورتيكه زيتون ها  شور بودند، يك ساعت در 

آب سرد خوابانده تا شوری آن ها گرفته شود.
- مغز گردوها را آسياب می كنيم .

- نعنا، گشنيز و چوچاق را خوب شسته و كاماًل 
ريز خرد و يا چرخ می كنيم.

- زيتون ها را در كاسه ای گود می ريزيم و مغز 
گردوی آسياب شده و سبزی های خرد شده را 

به آن می افزاييم.
- سير را كوبيده به همراه آب انار، رب انار، دانه 
انار ترش، نمك و گلپر به مواد داخل كاسه اضافه 

كرده و با هم خوب مخلوط می كنيم.
- مخلوط به دست آمده را به مدت 2 ساعت در 

يخچال گذاشته تا خوب جا بيفتد.
- زيتون پرورده آماده شده را می توانيد دريك 
يخچال  در  طوالنی  مدت  به  بسته  در  ظرف 

نگهداری كنيد.
نكته :

- اگر سبزی چوچاق را كه نوعي سبزی محلي 
گيالن است در دسترس نبود، می توانيد از يك 

قاشق چايخوری نعنای خشك استفاده كنيد.
تازه  سبزی  جای  به  خشك  های  سبزی  از   -
برای تهيه زيتون پرورده می توان استفاده كرد. 
) زيتون پرورده با سبزی تازه طعم بهتری خواهد 

داشت.(

طرز تهیه زیتون پرورده در منزل به روش آسان

برای سفيد ماندن گل كلم در حين پختن در آب 
، آن شير اضافه كنيد .

شستن قارچ
قارچها را هنگام شستن درون آب نگذاريد . قارچ 
آب را به خود ميكشد و موقع پختن آب زيادی 

ميندازد .
پوست گوجه فرنگی و سیب زمینی

و  استانبولی  زمينی  سيب  كندن  پوست  برای 
گوجه فرنگی و هويج ، آن ها را چند دقيقه داخل 
 . بگذاريد  انداخته و سپس در آب سرد  آبجوش 

پوستشان غالفی كنده ميشود .
تیره نشدن زرده تخم مرغ

برای جلوگيری از تيره شدن زرده تخم مرغ آبپز ، 
پس از پختن ، آنها را درون آب سرد قرار دهيد .

پوست کندن تخم مرغ آب پز
كمك  سرد  آب  درون  آبپز  مرغ  تخم  گذاشتن 

خواهد كرد تا راحت تر پوست آنها را بكنيد  .
پف کردن املت

اگر ميخواهيد املت شما پف كند و پوك تر شود 
قبل از زدن تخم مرغ ، مقدار نوك انگشت به آن 

نشاسته ذرت اضافه كنيد.
پف کردن سفیده

تخم مرغ هرچه سرد تر باشه هنگام زدن كمتر 
پف خواهد كرد . برای اينكه تخم مرغ ها بيشتر 
پف كنند ، آنها را كمی خارج از يخچال نگهداريد 
زودتر  و  بهتر  تا  بزنيد  نمك  كمی  زدن  موقع  و 

پف كنند .
برنج سفیدتر

هنگام پختن برنج برای آبكشی ، كمی آبليمو به 
آب آن اضافه كنيد تارنگ دانه های برنج سفيد 

تر شود .  
پختن پاستا و ماکارونی

يا  و  نمك  آب  در  را  پاستاها  تمام  و  ماكارونی 
درمخلوط آب و كمی روغن بپزيد تا بهم نچسبند 

نگهداری دانه ذرت
نگهداری  فريزر  در  هميشه  را  ذرت  ی  ها  دانه 

كنيد كه تازه بمانند .

هندوانه رسیده
كمی  ظاهرش  به  نسبت  رسيده  هندوانه  وزن 
سبك تر و صدای ضربه هايی كه به آن ميزنيد 

بم تر است !
پوست گرفتن گردو

برای درسته بيرون آوردن گردو از پوست ، يك 
شب آن را در آب و نمك خيس كنيد .

رسیدن موز و گوجه فرنگی
برای رسيدن موز و گوجه فرنگی  نارس آنها را 
داخل يك حوله مرطوب قرار داده و درون پاكت 

كاغذی بگذاريد تا زودتر برسند .
ترد شدن سیب زمینی سرخ شده

برای ترد شدن سيب زمينی سرخ شده ، در ظرف 
انباشته  هم  روی  تا  كنيد  سرخ  را  آنها  بزرگی 

نشوند و خوب برشته سرخ شوند .
مصرف میوه جات

بايد رسيده  و سبزيجات را نارس  ميوه جات را 
مصرف كرد .

پختن کلم بنفش
سركه  آن  آب  به  كمی  بنفش  كلم  پختن  برای 
اضافه كنيد . سپس در انتها نمك و كمی شكر 

بزنيد .
برداشتن تخم مرغ از شانه

هنگام برداشتن تخم مرغ از داخل شانه با جعبه  
از  تا  كنيد  مرطوب  را  خود  انگشتان   ، مقوايی 
لغزيدن تخم مرغ و شكستن آن جلوگيری شود .

گوشت کبابی خیس
اگر گوشت كبابی خيس و آبدار است آنرا خشك 
كنيد تا روی آتش در حين كباب شدن ، سفت 

نشود.
استفاده از نمك در هنگام پخت حبوبات

هنگام پختن حبوبات به آنها نمك نزنيد . نمك 
را در مرحله آخر كه حبوبات پختند ، بزنيد .

لک چربی روی فرش
برای زدودن لكه چربی روی فرش جوش شيرين 
خشك روی آن بريزيد و آن را داخل پرزها بماليد 

و صبح روز بعد روی آنرا جارو برقی بكشيد.

لکه قیر
لكه قير را ميتوان با كمی بنزين زدود . لكه های 
پودر  و  آب  محلول  با  را  كاكائو  و  قهوه  و  چای 
رختشويی و دو قاشق مرباخوری امونياك ميتوان 

از بين برد .
لکه خون و تخم مرغ

لكه خون و لكه تخم مرغ  روی پارچه و لباس را 
با آب سرد بشوييد تا از بين بروند .

گرفتن چربی غذاها
با  را  غذا  ظرف  روی  اضافی  روغن   و  چربی 

گذاشتن چند برگ  حوله كاغذی بگيريد .
قارچ شاداب

قارچ را برای تازه و شاداب ماندن از داخل كيسه 
يك  يا  روزنامه  داخل  و   آورده  بيرون  نايلونی 
نفس  تا  بگذاريد  يخچال  درون   ، كاغذی  پاكت 

بكشد !
چسبیدن به تاوه

پيش از ريختن روغن در ماهيتابه ، حتما اول آنرا 
جلوگيری  تابه  به  مواد  چسبيدن  از  تا  كنيد  داغ 

شود .
کرفس و کاهو

برگهای خارجی كاهو كرفس را تا لحظه استفاده 
جدا نكنيد و برگهای كرفس را پس از جداكردن 
خشك كنيد و در ترشی و سوپ استفاده نماييد و 
برگهای كاهو را برای تهيه ته ديگ برنج  بكار 

بگيريد .
ترشح روغن

پاشيدن اندكی نمك در روغن ماهيتابه از ترشح 
چربی به اطراف جلوگيری خواهد كرد .  

نگهداری پنیر
نمكش  هم   . نگهداريد  دوغ  داخل  را  شور  پنير 
كمتر ميشود و هم سالمتر ميماند و هم مزه خوبی 

خواهد داشت .  
نگهداری لوبیا سبز

ميتوان  فريز،  جای  سبزبه  لوبيا  نگهداری  برای 
 ، آنها  را خرد كرده و  درون شيشه ای ريخته 

رويش آب نمك سرد ريخت .  

نگهداری آرد و حبوبات
لوبيا  و  خنك  و  خشك  جای  را  حبوبات  و  آرد 

چشم بلبلی را داخل يخچال نگهداريد .
غوره غوره

غوره راميتوان دانه كرده و درون آبغوره و نمك 
نگهداری كرد كه به آن غوره غوره ميگويند .

پختن گوشت و سبزی
تهيه  برای  و  بپزيد  نمك  آب  در  را  سبزيجات 
سوپ و آب گوشتها قبل از پخت نمك بزنيد و 
از پختن و  برای استفاده از گوشت پخته ، پس 

قبل از برداشتن نمك بزنيد .  
نمک در نمکدان

دانه  ريختن چند  يا  و  نمكدان چوبی  از  استفاده 
نمكدان جلوگيری  در  نم كشيدن نمك  از  برنج 

ميكند .  
نگهداری ادویه جات

پاكت  داخل  است  بهتر  را  جات  ادويه  و  فلفل 
كاغدی تيره رنگ نگهداری كنيد تا مدتها سالم 

و بدون تغيير بمانند .
جداکردن کیک از قالب

كيك اگر داخل قالب بماند و كامال سرد شود ، به 
قالب می چسبد . پس بهتر است كيك را تا كمی 
خنك شد از قالب در آوريم . اگر چسبيد يا قالب 
را دوباره در فر گرم كنيد و يا حوله ای را كه با 
آب داغ آبكشی شده به بدنه خارجی قالب ببنديم 

تا كيك جدا شود .
فرم دادن خامه

زير ظرف خامه ای را كه دير فرم ميگيرد، بايد 
درون  يخ قرار داد و هم زد و يا با افزودن چند 

قطره ليمو ترش ميتوان بهتر فرم داد .
رفع شوری غذا

شوری غذا را با يك قاشق سركه و يا يكی ، دو 
حبه قند و يا كمی شكر ميتوان گرفت .از سيب 

زمينی هم ميتوان كمك گرفت .
رفع شیرینی غذا

شيرينی بيش از حد غذا را با كمی نمك يا يك 
قاشق  سركه  ميتوان زدود .

ترفندهای آشپزی و خانه داری

سبزی قورمه سرخ شده لونکس
با طعم و کیفیت برتر

Info@Lunexco.com.au  Ph:0434 060 337
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ظاهر  تنها  انسان   )Body Type( بدن  نوع 
نوع  حقیقت،  در  کند.  نمی  توصیف  را  فرد  یک 
بدن می تواند شیوه واکنش سیستم بدن شما به 
غذاهایی که می خورید و همچنین ویژگی های 
هورمونی شما را توصیف کند. حتی بر اساس نوع 
بدن یک فرد می توان بهترین تمرینات ورزشی 

را برای کمک به کاهش وزن وی تعیین کرد.
البته  اصلی ترین تقسیم بندی تیپ های بدنی/ 
انواع دیگری هم در برخی منابع ذکر شده ولی 
این سه مورد، تیپ های اصلی به شمار می روند

 انواع بدن می توانند در سه دسته سیب شکل، 
بندی  طبقه  شکل  شنی  ساعت  و  شکل  گالبی 
شکل  سیب  بدن  نوع  دارای  که  افرادی  شوند. 
هستند بیشترین میزان چربی را در ناحیه اطراف 
شکم دارند و دارای پاهای بلند و باریک هستند. 
باال  دارای  دارند  شکل  گالبی  بدن  که  افرادی 
تنه باریک بوده و تمام وزن آنها در باسن و ران 
بدن  با  افرادی  نهایت،  در  است.  ذخیره شده  ها 
در  وزن  برابر  توزیع  دارای  شکل  شنی  ساعت 

سراسر بدن خود هستند.
بهترین  دارای  شکل  شنی  ساعت  بدن  نوع 
بدن  نوع  که  شرایطی  در  است،  ساز  و  سوخت 
گالبی شکل به طور معمول با نرخ پایین سوخت 
و ساز و موضوع وزن دست و پنجه نرم می کند.

و  است  متفاوت  دیگری  به  نسبت  بدن  نوع  هر 
به روش های مختلف چربی ذخیره می کند که 
به ایجاد اشکال مختلف منجر می شود. هنگامی 
که سوخت مورد نیاز بدن را بر اساس نوع بدن 
سرعت  به  نسبت  احتماال  کنید  می  تنظیم  خود 
خود  غذایی  برنامه  به  آن  واکنش  و  سازگاری 
در  اساس،  همین  بر  شد.  خواهید  زده  شگفت 
زمینه بهبود سطوح انرژی و کاهش وزن شرایط 

راحت تری را تجربه خواهید کرد. 
برای بهبود سوخت و ساز و تسریع کاهش وزن 
اساس  بر  که  این  از  راهنمایی خالصه  ادامه  در 
نوع بدن چه چیزهایی باید در رژیم غذایی وجود 
باید حذف شوند را  داشته باشند و چه چیزهایی 

ارائه می کنیم. 

بدن  برای  تغذیه  متعادل,  غذایی  رژیم 
سیب شکل

میزان  بیشترین  بدن سیب شکل  دارای  افرادی 
چربی را در ناحیه اطراف شکم دارند 

 
نوع بدن سیب شکل

این نوع بدن، که به نام اندومورف نیز شناخته می 
شود، با انتشار انسولین و کورتیزول بیش از اندازه 
شکم  ناحیه  اطراف  در  چربی  ذخیره  همراه  به 
بدن سیب شکل  تناسبات یک  دارند.  کار  و  سر 
تحت تاثیر سطوح باالتر آندروژن قرار می گیرد 
که به ذخیره بافت چربی اضافه در اطراف سینه، 
دور کمر و پشت منجر می شود. وزن اضافی در 
اطراف ناحیه شکم با برخی تهدیدات سالمت از 
جمله خطر افزایش یافته بیماری قلبی، دیابت و 

سرطان مرتبط است.
به طور کلی در  بازوها  و  ران ها  این وجود،  با   
این نوع بدن باریک و بدون وزن اضافی هستند. 
طور  به  هستند  بدن  نوع  این  دارای  که  افرادی 
معمول قد کوتاه تری دارند. به نظر می رسد این 
خبر  اما  کنند،  می  اضافه  وزن  سرعت  به  افراد 
خوب این است که به سرعت نیز وزن از دست 

می دهند. 
تمام کاری که افراد دارای بدن سیب شکل باید 
است  غذایی  رژیم  داشتن  نظر  زیر  دهند  انجام 
باز  مناسب  و  دلخواه  به شکل  تا هرچه سریع تر 
های  چربی  که  باشید  داشته  خاطر  به  گردند. 
در  شده  ذخیره  های  چربی  از  سریع تر  شکمی 

ناحیه باسن و ران شکسته می شوند. یک سبک 
زندگی نشسته و کم تحرک به هیچ عنوان برای 
افرادی با نوع بدن سیب شکل توصیه نمی شود.

 
تغذیه برای بدن سیب شکل

باید  هستید  شکل  سیب  بدن  نوع  دارای  اگر 
نظر  زیر  را  خود  روزانه  دریافتی  کالری  میزان 
رژیم  یک  باید  اساس،  همین  بر  باشید.  داشته 
غذایی با توزیع متعادل از درشت مغذی ها مانند 
30 درصد کربوهیدرات، 35 درصد پروتئین و 35 

درص چربی را هدف گذاری کنید. 
روی دریافت مقادیر باالی پروتئین و سبزیجات 
با میزان برابر از چربی های سالم متمرکز شوید. 
نیاز خود به کربوهیدارت ها را با مواد غذایی مفید 
مانند میوه ها و سبزیجات تامین کنید. از مصرف 
مواد غذایی با کربوهیدارت باال پرهیز کنید زیرا 
به راحتی تبدیل به قند می شوند که سرانجام به 
صورت چربی در بدن ذخیره می شود. در همین 
باال  کربوهیدارت  با  غذایی  مواد  خوردن  راستا، 

یک بار در هفته را مد نظر قرار دهید.
 

چه چیزی بخوریم؟
های  چربی  این  سالم:  نشده  اشباع  های  چربی 
ها  دانه  بادام(،  و  )گردو  آجیل  در  قلب  دوستدار 
)شنبلیله، جو، چیا(، روغن زیتون، روغن نارگیل، 
کره های آجیل و پنیر پر چرب یافت می شود. 
مواد غذایی حاوی این چربی های سالم به حفظ 
انسولین  ترشح  کردن  قند خون، محدود  سطوح 
لپتین، کاهش واکنش انسولین  اضافی، سرکوب 
پس از غذا، و تعادل سطوح گلوکز و انسولین در 

بدن کمک می کنند. 
چربی های ضد التهابی: این چربی ها در آووکادو، 
روغن زیتون، ماهی سی باس، ماهی سالمون و 
یافت  سیاه  گندم  و  جو  مانند  دار  غالت سبوس 
می شوند. این مواد غذایی به تثبیت سطوح قند 
خون در بدن و همچنین کنترل سطوح کورتیزول 

کمک می کنند. 
از  طبیعی  منبع  غذایی  ماده  این  سفید:  لوبیا 
به  که  شیمیایی  ماده  یک  فسفاتیدیل سرین، 
در  استرس(  )هورمون  کورتیزول  سطح  کاهش 
لوبیا سفید  است. همچنین  کند،  مغز کمک می 
سطوح  تثبیت  و  تعادل  به  که  است  فیبر  حاوی 

انسولین در بدن کمک می کند. 
بلوبری: بلوبری حاوی ترکیبات زیست فعال ویژه 
است که به افزایش حساسیت انسولین و کاهش 

خطر ابتال به دیابت کمک می کند. 
در  موجود  کاکائو  کاکائو:  پودر  یا  تلخ  شکالت 
شکالت تلخ به مهار آنزیم هایی که حفظ سطوح 
فشار خون در بدن را محدود می سازند، کمک 
می کند. افزون بر این، این ماده غذایی سروتونین 
را افزایش می دهد که یک ماده شیمیایی با اثر 
ضد افسردگی است و به کاهش سطوح کورتیزول 
تسکین  در  رو،  این  از  کند.  می  در خون کمک 

استرس و بهبود افسردگی موثر است. 
و  ماهی  گوشت  مرغ،  گوشت  پاک:  پروتئین 
گوشت گاو به کاهش سطوح لپتین در بدن کمک 
می کنند. این شرایط در نهایت به بهبود سوخت 

و ساز و چربی سوزی سریع تر منجر می شود. 
و  کلم،  پیچ،  کلم  اسفناج،  دار:  برگ  سبزیجات 
وارد وضعیت  را  بدن  برگ  دیگر سبزیجات سبز 
چربی،  دخیره  جای  به  کنند.  می  سوزی  چربی 
از  چربی  بدن حذف  غذایی  مواد  این  با مصرف 

سلول ها را آغاز می کند.
سیب ارگانیک: سیب به کاهش سطح کلسترول 

بد )LDL( در خون کمک می کند.
 

چه چیزی نخوریم؟

حاوی  غذاهای  مصنوعی:  های  کننده  شیرین 
که  مصنوعی  های  کننده  شیرین  و  آسپارتام 
افزایش هوس  به  دهند  افزایش می  را  انسولین 

غذا خوردن و اضافه وزن منجر می شوند.
نوع  این  دار:  کافئین  های  نوشیدنی  یا  قهوه 
و  کورتیزول  سطوح  افزایش  به  ها  نوشیدنی  از 

انسولین منجر می شوند. 
مانند  غذاهایی  پاالیش شده:  های  کربوهیدارت 
اما  دارند  کمی  چربی  سفید  نان  و  پاستا  برنج، 
موجب افزایش قند خون می شوند که می تواند 
بیشتر  گرسنگی  و  بدن  در  استرس  افزایش  به 

منجر شود. 
غذاهای شیرین شده با فروکتوز یا شربت ذرت با 
فروکتور باال: این مواد غذایی موجب افزایش میل 

و اشتها به غذا خوردن می شوند. 
مانند  باال  قند  با  غذاهایی  باال:  قند  با  غذاهایی 
کیک، کلوچه و دونات سطوح انسولین را در خون 
افزایش داده و به افزایش وزن منجر می شوند. 
مواد غذایی مانند انبه، آناناس، انگور، ماست های 
شرایطی  نیز  انرژی زا  های  نوشیدنی  و  دار  طعم 

مشابه ایجاد می کنند. 
ارزش  کم  غذایی  مواد  ارزش:  کم  غذایی  مواد 
از  سرشار  غیره  و  همبرگر،  پیتزا،  چیپس،  مانند 
چربی و کربوهیدارت هستند و باید از خوردن آنها 

پرهیز کنید. 
به  نسبت  شکل  سیب  بدن  نوع  با  فردی  نکته: 
زمینی  سیب  مانند  سالم  های  کربوهیدارت 
شیرین، برنج قهوه ای و نخود نیز حساس است 
و این مواد غذایی نیز می توانند به افزایش وزن 

منجر شوند.
 

بدن  برای  تغذیه  متعادل,  غذایی  رژیم 
گالبی شکل

در افرادی با بدن گالبی شکل تمام وزن آنها در 
باسن و ران ها ذخیره شده است

 
بدن گالبی شکل

بدن گالبی شکل که به نام اکتومورف نیز شناخته 
به  تمایل  و  اندازه  از  بیش  استروژن  با  می شود 
افزایش وزن در اطراف باسن و ران ها سر و کار 
افزایش  مانند  شرایطی  به  استروژن  تسلط  دارد. 
چربی سمی، حبس آب، نفخ و دیگر موضوعات 
گالبی  بدن  با  افرادی  شود.  می  منجر  سالمت 
شکل به طور معمول دارای باال تنه کوچک تر به 
بازو ها و  همراه مقداری وزن اضافی در اطراف 

سینه هستند. 
می  مطرح  وزن  کاهش  بحث  که  هنگامی 
افراد دارای بدن گالبی شکل بیشتر دچار  شود، 
سرخوردگی می شوند زیرا چربی سوزی در این 
افراد به واسطه ذخیره چربی در اطراف باسن و 
افراد  برای  دیگر،  بیان  به  است.  دشوار  ها  ران 
دیگر  در  وزن  کاهش  شکل  گالبی  بدن  دارای 
نقاط بدن آسان تر است. مصرف مواد غذایی که 
تولید استروژن را محدود می سازند به این افراد 

در کاهش وزن کمک می کند. 
هنگامی که بحث سالمت مطرح می شود، افراد 
هستند.  شانس  خوش  شکل  گالبی  بدن  دارای 

در  شده  ذخیره  چربی  شکمی،  چربی  برخالف 
خطر  معمول  طور  به  ها  ران  و  باسن  اطراف 
بیماری قلبی و دیابت را افزایش نمی دهد. این 
نوع چربی مقاومت انسولین را کاهش می دهد و 

کلسترول خوب )HDL( را افزایش می دهد.
 

تغذیه برای بدن گالبی شکل
دارای  افراد  نکته مثبت در  سوخت و ساز سریع 
بدن گالبی شکل است. از این رو، فرد باید نسبت 
به مصرف کافی از کالری و کربوهیدارت اطمینان 
ها  مغذی  درشت  راستا،  همین  در  کند.  حاصل 
درصد   50 کنید:  تقسیم  گونه  این  توانید  می  را 
درصد   25 و  چربی  درصد   25 کربوهیدارت، 

پروتئین.
برای فردی با بدن گالبی شکل دنبال کردن یک 
رژیم غذایی کم چربی خوب است و به شکستن 
کمک  تنه  پایین  قسمت  در  شده  ذخیره  چربی 

می کند.
 

چه چیزی بخوریم؟
تخم کتان: تخم کتان یک ماده غذایی با ویژگی 
فیتواستروژنیک ضعیف است و از این رو به حذف 

استروژن اضافی از بدن کمک می کند. 
گل  کلم،  مانند  سبزیجاتی  چلیپایی:  سبزیجات 
دیگر  سبز  برگ  سبزیجات  دیگر  و  شاهی  کلم، 
گیاهی  مغذی  مواد  از  زیاد  مقادیر  حاوی  که 
)سولفورافان و ایزوتیوسیانات( هستند به کاهش 

استروژن کمک می کنند. 
لبنیات و گوشت قرمز ارگانیک: این مواد غذایی 

می  کمک  استروژن  هورمون  سطح  کاهش  به 
کنند. 

لبنیات  در  موجود  کلسیم  چرب:  کم  لبنیات 
و  انباشتگی  ذخیره،  روش  تنظیم  به  چرب  کم 

شکستن چربی در بدن کمک می کند. 
غذایی  مواد  باال:  فیبر  با  سبزیجاتی  و  ها  میوه 
مانند کنگر فرنگی و چغندر سرشار از فیبر هستند 
بدن کمک  در  استروژن  به کاهش  رو  این  از  و 

می کنند. 
منبعی  بروکلی  کلم  جوانه  بروکلی:  کلم  جوانه 
فوق العاده برای سولفورافان است که به کاهش 
این،  بر  افزون  کند.  می  کمک  استروژن  سطح 
به  ابتال  خطر  آن  در  موجود  گیاهی  مغذی  مواد 

سرطان را کاهش می دهد. 
جوانه لوبیا: جوانه لوبیا سرشار از گلوتاریک اسید 
دستگاه  توسط  استروژن  دوباره  جذب  که  است 
از این رو، استروژن  گوارش را محدود می کند. 

بیشتری دفع می شود. 
غالت کامل: غالت کامل مانند کینوا، جو و گندم 
العاده برای فیتواستروژن و پلی  سیاه منابع فوق 
کاهش  به  که  هستند  استروژن  ضد  های  فنل 

استروژن کمک می کنند. 
پروتئین بدون چربی: پروتئین های بدون چربی 
حاوی لیزین و ترئونین هستند که این ترکیبات 
به عملکرد مناسب کبد و سوخت و ساز استروژن 

کمک می کنند.
 

چه چیزی نخوریم؟
لبنیات پر چرب، توفو و محصوالت تخمیر نشده 
سویا: این قبیل مواد غذایی سطوح استروژن را در 

بدن افزایش می دهند.
دیگر  و  قهوه  اندازه  از  بیش  نوشیدن  کافئین: 
نوشیدنی های حاوی کافئین می تواند به افزایش 

سطوح استروژن منجر شود.
غذایی  مواد  این  سفید/پاستا:  های  کربوهیدارت 
از کربوهیدارت های با میزان قند باال هستند که 
به حبس آب و ذخیره چربی در پایین تنه کمک 

می کنند. 
گوشت  قبیل  این  شده:  فرآوری  های  گوشت 
افزایش  به  که  هستند  زیادی  چربی  حاوی  ها 
این،  بر  افزون  منجر می شود.  استروژن  سطوح 
آنها حاوی نمک فراوان هستند که به حبس آب 

منجر می شود. 
بدن  در  را  استروژن  تولید  الکل  نوشیدن  الکل: 
افزایش می دهد که هر چه بیشتر خطر ابتال به 
سرطان  مانند  هورمون  با  مرتبط  های  سرطان 

پستان را افزایش می دهد. 
چربی های مضر: چربی های مضر شامل روغن 
این  های هیدروژنه و نیمه هیدروژنه می شوند. 

چربی ها تولید استروژن را افزایش می دهند. 
شامل  التهابی  های  چربی  التهابی:  های  چربی 
بیشتر روغن های گیاهی مانند آفتابگردان، نخل 
و پنبه دانه می شوند که سطوح استروژن را در 

بدن افزایش می دهند. 
حیوانی  منشا  ها  چربی  این  اشباع:  های  چربی 
دارند که از جمله مواد غذایی شامل آنها می توان 
به لبنیات پر چرب و گوشت های قرمز اشاره کرد.

 
بدن ساعت شنی شکل

بدن ساعت شنی شکل در جایی میان بدن سیب 
شکل و بدن گالبی شکل قرار می گیرد. این نوع 
می  شناخته  نیز  مزومورف  نام  به  بدن  شکل  از 
دارای بدن ساعت شنی شکل  افرادی که  شود. 
هستند با میزان پایین هورمون تیروئید سر و کار 
بدن  تمام  در  برابر  به صورت  آنها  وزن  و  دارند 
معمول  طور  به  بدن  نوع  این  است.  شده  توزیع 
و  با ساختار عضالنی  و گرد  نرم  دارای ظاهری 

تراکم توده بدنی در بازوها، سینه، زانوها و قوزک 
پاها است. افرادی که دارای این نوع بدن هستند 
ظاهری الغر اما ورزشی داشته و میزان چربی در 
بدن آنها کم است. افرادی که دارای بدن ساعت 
ای  ماهیچه  های  سلول  از  هستند  شکل  شنی 
پاسخگو و سوخت و ساز باال بهره می برند. به 
راحتی  به  افراد  این  باال  ساز  و  سوخت  واسطه 
چربی می سوزانند. این افراد بدون تالش خاصی 
و با توجه به مواد غذایی مصرفی می توانند وزن 

اضافه کنند یا آن را کاهش دهند.
 

تغذیه برای بدن ساعت شنی شکل
از آنجایی که این نوع بدن بین نوع سیب شکل 
و گالبی شکل قرار می گیرد باید درشت مغذی 
های خود را به صورت مساوی بین کربوهیدارت 
ها، پروتئین ها و چربی ها تقسیم کنید. دریافت 
یک سوم از مجموع کالری دریافتی از هر یک از 

این سه گروه را مد نظر قرار دهید.
 

چه چیزی بخوریم؟
سبزیجات خام و میوه ها: میوه ها و سبزیجات 
مختلف مانند سیب، پرتقال، گالبی، تربچه، هویج 
خود  غذایی  رژیم  در  را  برگ  سبز  سبزیجات  و 

قرار دهید. 
غالت سبوس دار: بلغور جو دوسر، کینوآ و گندم 

سیاه را در رژیم غذایی منظم خود قرار دهید. 
گوشت گاو: گوشت گاو منبع طبیعی از ید، آهن، 
اسیدهای چرب قدرتمند و اسید لینولئیک است. 

پروتئین  حاوی  یونانی  ماست  یونانی:  ماست 
فراوان و کربوهیدارت و چربی کم است و گزینه 
وزن  کاهش  و  انرژی  افزایش  برای  خوب  ای 

محسوب می شود. 
جلبک دریایی و کلپ: این مواد منابع فوق العاده 
برای ید هستند. ید در تولید تیروکسین نقش دارد 
که هر چه بیشتر به تنظیم و بهبود سوخت و ساز 

بدن کمک می کند. 
روغن نارگیل: این ماده به کاهش چربی شکمی 

و افزایش انرژی کمک می کند. 
آجیل برزیلی: آجیل برزیلی سرشار از سلنیم است 

که برای تیروئید فوق العاده خوب است.
 

چه چیزی نخوریم؟
نوشیدنی های کافئین دار: چای، قهوه، و شکالت 
داغ و همچنین نوشیدنی های انرژی زا که حاوی 
بدن ساعت شنی  با  برای فردی  کافئین هستند 

شکل چندان خوب نیستند.
 کربوهیدرات های پاالیش شده: از کربوهیدارت 
که  و محصوالتی  آرد،  مانند  پاالیش شده  های 
حاوی آرد سفید هستند مانند نان سفید و پاستا 

پرهیز کنید. 
سطوح  تواند  می  ماده  این  نشده:  تخمیر  سویا 
افزایش دهد که در عملکرد درست  را  استروژن 

تیروئید اختالل ایجاد می کند. 
فلوراید و آب کلردار: این مواد در عملکرد تیروئید 

اختالل ایجاد می کنند. 
بروکلی،  کلم،  مانند  غذایی  مواد  تیروئیدسازها: 
شیرین،  زمینی  سیب  بروکسل،  جوانه  کلم،  گل 
ذرت، لوبیا، و محصوالت سویا می توانند در سنتز 
ایجاد  اختالل  سالم  به صورت  تیروئید  هورمون 

کنند و به بزرگ شدن این غذه منجر شوند.
بادام زمینی و کره بادام زمینی: این مواد غذایی 
عملکرد  در  و  هستند  التهابی  و  اسیدی  بسیار 

تیروئید اختالل ایجاد می کنند.
ماهی با جیوه باال: ماهی هایی مانند شاه ماهی 
خال مخالی، کوسه، شمشیر ماهی و بیشتر ماهی 
می  ایجاد  اختالل  تیروئید  عملکرد  در  تن  های 

کنند.

تیپ بدن و رژیم غذایی مخصوص خود را بشناسید

لیپوماتیک روشی  با  ویرلن،  الغری  به گزارش 
یا  و  ساکشن  های  روش  به  نسبت  متفاوت 
لیپولیزر میباشد که با جدید ترین روش های  روز 
چربی های بدن را تخلیه میکند این روش یکی از 
بی خطر ترین ، دقیق ترین و مطمئن ترین روش 
ها میباشد که در تمامی نواحی بدن قابل استفاده 
است .انباشته شدن چربی ها در بدن ممکن است 
مورثی باشد و با ورزش و رژیم غذایی حل نشود 
لیپوماتیک تنها راه برای از بین بردن این چربی 
روش  این  که  است  ذکر  به  الزم  باشد.  می  ها 
مختص کاهش وزن نیست بلکه این روش تنها 
باشد.گاهی  می  بدن  کردن  فرم  خوش  برای 
اوقات الغری با لیپوماتیک چربی ها را از ناحیه 
از بدن برداشته ، فرآوری می شود و در قسمتی از 
بدن که چربی کمتری وجود دارد تزریق میشود.

الغری با لیپوماتیک
های  روش  مشکالت  اصالح  برای  دانشمندان 
فکر  به  لیپوساکشن  و  لیزرلیپولیز  مانند  قدیمی 

افتادند و روشی به نام لیپوماتیک را ابداع کردند 
که خیلی بی خطر تر و راحت تر بوده و این روش 
نیاز به بیهوشی ندارد و کامال سرپایی انجام می 
گیرد و با کمترین عوارض و درد و کبودی میباشد 
. نکته بسیار جالب در مورد روش لیپوماتیک این 
است که کم شدن سایز بدن تا مدتها ادامه دارد و 
باعث رفع سلولیت می شود. این روش برای خانم 
اند و همچنین  نداشته  زایمان  تاکنون  هایی که 
و  اند  شده  لیپولیزر  یا  ساکشن  قبال  که  کسانی 
دارای بافت چربی سفت و فیبروز هستند مناسبتر 

از روش های قبلی میباشد.
مزایای لیپوماتیک

– درد کمتر
–  تسریع در بهبودی

–  کم بودن زمان عمل
های  روش  به  نسبت  تری  راحت  کار  جراح   –

قبلی دارد که به نفع بیمار میباشد
– پوست فرد ظاهر بهتری پیدا خواهد کرد
– عوارض بسیار کمتر مانند کبودی و ورم

– ماندگاری طوالنی مدت
نحوه کار دستگاه لیپوماتیک

که  کمپرسور  دستگاه  یک  توسط  دستگاه  این 
به کانوالیی منتقل  را  وظیفه دارد هوای فشرده 
کند . کانوالیی دارای انعطاف است و سبب ایجاد 
آن  به  مجموع  در  که  میگردد  گردش  نوع  سه 
گردش سه بعدی میگویند . کانوال با وارد شدن 
می  چربی  بافت  وارد  متری  میلی   3 سوراخ  از 
اینفراسونیک  امواج  آوردن  بوجود  باعث  و  شود 
انتخابی  صورت  به  را  چربی  بافت  که  شود  می 
میباشد  ذکر  به  الزم  دهد  می  قرار  هدف  مورد 
که در این مرحله هیچگونه آسیبی به عضالت و 
اعصاب و عروق خونی نمی رساند و سپس چربی 
امولسیفیه شده و به خارج از بدن کشیده میشود. 
این دستگاه داروی بی حسی را بطور یکنواخت 
وارد چربی زیر پوست میکند نیاز کمتری نسبت 

به روش های دیگر به داروی بی حسی دارد.

دستگاه لیپوماتیک

لیپوماتیک دارای یک سیستم ایمنی فعال میباشد 
که وقتی به بافتهایی غیر از بافت چربی برخورد 
و  میشود  متوقف  خودکار  بطور  دستگاه  میکند 
احتمال خطر پارگی احشائی وجود نخواهد داشت.

لیپوماتیک یک روش نوین برای تخلیه چربی از 
بدن است، این روش جدید نسبت به سایر جراحی 
توجه  قابل  آن  نتایج  و  تر  متفاوت  های الغری 
نوع  از  افراد  رضایتمندی  میزان  و  است  بوده  تر 

جراحی با لیپوماتیک بسیار باال بوده است .
در گذشته روش هایی مانند ساکشن یا لیپولیزر 
قرار  استفاده  مورد  هم  هنوز  که  داشت  وجود 
از  تر  سریع  و  تر  ایمن  لیپوماتیک  اما  میگیرند 
آنچه به نظر میرسد افراد را در رسیدن به اندامی 

ایده آل هدایت میکند.
از سوی جراحان  ابتکاری  لیپوماتیک یک روش 
و  لیپولیزر  روش  به  نسبت  که  است  زیبایی 
و  بوده  تر  ایمن  و  تر  راحت  تر،  سریع  ساکشن 
به  جراحی  انجام  حین  در  را  افــراد  همچنین 

مخاطره نمی اندازد.

به  و  بیهوشی  بدون  تا  میکند  کمک  لیپوماتیک 
را  ها  از چربی  زیادی  مقدار  کامال سرپایی  طور 
تخلیه و پوست بدن را سفت و کشیده کنید. عمل 
نیازمند یک جلسه جراحی  لیپوماتیک  با  الغری 
بخیه ی  و  بدون شکاف   کار  این  و  است  بوده 
.این روش  محل شکافته شده انجام خواهد شد 
کمترین کبودی و تورم را به همراه دارد و بیمار 
بعد از انجام جراحی میتواند امور روزمره را انجام 
های  سلول  تا  میکند  کمک  لیپوماتیک  دهد. 
تولید  شوند،  خارج  بدن  از  همیشه  برای  چربی 
تا سن شش سالگی  بدن  در  سلول های چربی 
بعد  شد،  خواهد  متوقف  آن  از  بعد  و  دارد  ادامه 
از آن سلول ها حجیم میشوند یا به همان اندازه 
باقی میمانند،حجم چربی در افراد الغر بسیار زیاد 
و در افراد الغر کم است بنابراین تنها تغییری که 
سلول های چربی میکنند کم یا زیاد شدن میزان 

حجم آنها است.
با گرفتن رژیم و یا  افراد  باشید که  توجه داشته 
ورزش های سنگین کمک میکنند تا حجم سلول 

های چربی را کاهش داده و از میزان چربی های 
کاهش  بر  لیپوماتیک عالوه  بکاهند،  آن  اطراف 
حجم چربی ها کمک میکند تا تعداد سلول های 
فرد دچار  زمانیکه  بنابراین  بدن کم شود.  چربی 
او  در  چاقی  سابق  شکل  به  شود  مجدد  چاقی 
دیده نمیشود، زیرا از تعداد سلول های چربی وی 
کاسته شده و هر چقدر هم که حجیم شوند به 

اندازه ی گذشته نخواهد بود.
که  دارنــد  ادعا  پزشکان  که  است  رو  این  از 
لیپوماتیک یک روش دائمی برای حذف و تخلیه 
چربی ها از بدن است زیرا این روش دقیقا تعداد 
سلول های چربی تولید شده  ای در بدن را کم 
از بین  با ورزش و رژیم  این  از  میکند که پیش 
الغری  برای  لیزر  از  لیپوماتیک   . بودند  نرفته 
میتواند  اشعه  تاباندن  با  تنها  و  نمیکند  استفاده 
عدم  بدلیل  ببرد،  بین  از  را  چربی  های  بافت 
بافت  در  حرارت  ایجاد  عدم  و  لیزر  از  استفاده 
بسیار  پوست  زیر  بافت  در  فیبروز  امکان  چربی 
برای  جراحی  این  که  است  رو  این  از  است  کم 

تمامی افراد قابل انجام و بدون خطر خواهد بود، 
در این روش بافت اصلی چربی تغییری نمی کند 
شوند،  می  خارج  بدن  از  مشکلی  هیچ  بدون  و 
بوده  سالم  و  زنده  شده  خارج  های  چربی  بافت 
در  را  تخلیه شده  های  چربی  میتوان  رو  این  از 
یا  و  انتقال  نمود.عمل  تزریق  بدن  اعضای  سایر 
پیوند چربی از مزایای این روش ابتکاری است، 
در این صورت افراد در قبال داشتن یک شکم و 
و  پرتر  میتوانند سینه هایی  زیبا  و  پهلوی صاف 
یا باسن خوش فرم تری نسبت به قبل دریافت 
نمایند، زیرا چربی های تخلیه شده قابلیت تزریق 
در سایر اعضای بدن را خواهند داشت، این اقدام 
نبود.  پذیر  امکان  الغری  های  روش  سایر  در 
الغری با لیپوماتیک این کمک را به افراد میکند 
رژیم  و  ورزش  با  که  بدن  از  هایی  قسمت  که 
غذایی از بین نمی روند را تخلیه و قسمت هایی 
از بدن که فاقد چربی هستند و دچار الغری شده 
اند را پر نماید، به همین جهت است که نام دیگر 

این جراحی را “پیکرتراشی” گذاشته اند.

لیپوماتیک و الغری

تمامی  و…  فوبیا,ترس,وحشت   - پانیک  حمله 
روانی  بیماری  نوعی  میتوان  را  عناوین  این 
دانست که فرد بیمار نسبت به شئ یا چیز خاصی 
باعث  و  دهد  می  نشان  حد  از  بیش  حساسیت 
ترس وی می شود حمالت پانیک از جمله شایع 
ترین این بیماری هاست که به کمک روش های 

مختلفی قابل درمان است.
حمله پانیک یک دوره احساس ترس شدید است 
که به طور موقت فعالیت های عادی فرد را مختل 
به دنبال  و  ناگهانی  معموال  آن  شروع  می کند. 
یک عامل محیطی آزاردهنده یا دلهره آور است. 
و  ترس  احساس  اغلب  پانیک  حمالت  چند  هر 
ناراحتی شدیدی ایجاد می کنند اما مکانیسم آن، 
یک واکنش تکاملی بدن است که نخستین بار در 

سال 1929 توسط والتر کانون توصیف گردید.
حمله پانیک یک دوره احساس ترس شدید است 
که به طور موقت فعالیت های عادی فرد را مختل 
به دنبال  و  ناگهانی  معموال  آن  شروع  می کند. 
یک عامل محیطی آزاردهنده یا دلهره آور است. 
و  ترس  احساس  اغلب  پانیک  حمالت  چند  هر 
ناراحتی شدیدی ایجاد می کنند اما مکانیسم آن، 
یک واکنش تکاملی بدن است که نخستین بار در 

سال 1929 توسط والتر کانون توصیف گردید.
واقع  در  ترس  حمالت  که  داشت  باور  والتر، 
بدن  سمپاتیک  سیستم  حد  از  بیش  تحریک 
زمان  در  که  است  سیستمی  همان  این  هستند. 
و  عضالنی  قدرت  می کند  کمک  خطر  وقوع 
دستگاه  درواقع،  بیابد.  افزایش  فرار  برای  تمرکز 
عصبی سمپاتیک در حالت استرس، فعال تر شده 

اما  آماده ترمی کند  فرار  یا  نبرد  برای  را  انسان  و 
خطر  از  غیر  مواقع  در  و  نابجا  صورت  به  وقتی 
تحریک شود، فرد را به فاز حمله پانیک می برد. 
اغلب بیمارانی که دچار حمالت پانیک می شوند، 
می گویند این حمالت دلهره آورترین وقایع زندگی 
آنها بوده و به راستی مرگ را در چند قدمی خود 

احساس می کنند.
را  پانیک  حمالت  خاصی  شرایط  در  فردی  هر 

تجربه می کند
نکته قابل تامل درمورد بیماران مبتال به حمالت 
پانیک این است که هر فرد در شرایط خاصی این 
حمالت را تجربه می کند. مثال برخی بیماران، در 
جاهای شلوغ و پر ازدحام، برخی در جای خلوت 
باز و برخی در  و در تنهایی، برخی در فضاهای 
فضای تنگ و بسته به این حمله دچار می شوند. 
مخفی  هیچ کس  دید  از  معموال  که  نکته ای 
نمی ماند اما متاسفانه هیچ تاثیری در روند درمان 

و انتخاب دارو ندارد.
طی 15 سال تجربه هومیوپاتی، بارها با بیمارانی 
شده ام.  مواجه  شده اند،  پانیک  حمالت  دچار  که 
اغلب چهره خسته و ناامیدی دارند. آنها همواره 
و  دارد  فرق  بقیه  با  بیماری شان  می کنند  اصرار 
تنها در شرایط خاصی بروز می کند. جالب اینکه 
وحشت این افراد نیز منحصر به فرد است. عده ای 
هم  عده ای  زده اند.  وحشت  قلبی  حمله  بروز  از 
می کنند  احساس  چون  دارند  واهمه  ایستادن  از 
ماند.  باز  کار  از  قلبشان  باعث می شود،  ایستادن 
برخی هم در فضای بسته احساس تنگی و خفگی 
دارند؛ گویی دیوارها به سمت آنها می آیند و آنها 

را له می کنند. عده ای هم از سقوط ساختمان های 
بلند روی سرشان دچار واهمه می شوند و بی اختیار 

پا به فرار می گذارند.
می ترسند  شدن  خفه  از  وضوح  به  دیگر،  برخی 
را  گلویشان  دستی  گویی  که  می کنند  تاکید  و 
گرفته و می فشارد. عده ای نیز نفس کم می آورند 
می کنند  احساس  و  می کشند  نفس  تند  تند  و 
قفسه سینه شان سنگین شده و نمی توانند عمیق 

نفس بکشند. برخی نیز آنقدر ناگهانی دچار حمله 
و  نشده  رفتارشان  متوجه  که  می شوند  وحشت 
سراسیمه به این سو و آنسو می دوند. حتی گاهی 
مسخ  دچار  حمله،  حین  در  بیمار  است  ممکن 

شخصیت یا مسخ واقعیت شود.
آرام  را  بیماران  این  تنها  روانگردان  داروهای 

می کند 
حمالت پانیک در طب رایج معموال هیچگاه به 

طور کامل درمان نمی شوند. داروهای روانگردان، 
تنها این بیماران را آرام می کنند. به این معنا که 
ریشه بیماری هیچ گاه خشکانیده نشده و بیماران 
در درازمدت یاد می گیرند که فعالیت اجتماعی و 
خانوادگی شان را با ترس های خود سازگار کنند. 
شدن  سوار  از  یا  نروند  جایی  تنها  هیچ گاه  مثال 
آسانسور و هواپیما چشم پوشی کنند. متاسفانه این 
افکار خرافی، توهمی  بیماران در درازمدت دچار 

مستقیم  نتیجه  البته  که  می شوند  وسواسی  و 
حمالت پانیک آنهاست.

درمان پانیک در هومیوپاتی 
شدت  به  هومیوپاتی  در  پاینک  حمالت  درمان 
به نوع حمالت بستگی دارد. برخالف استراتژی 
صرفا  این حمالت  می کند،  سعی  که  رایج  طب 
کند،  درمان  آرامش بخش  داروی  گروه  یک  با 
داروی  این حمالت  از  نوع  هر  برای  هومیوپاتی 

خاص خود را تجویز می کند.
مثال بیمارانی که به ناگهان و با کمترین محرکی 
آنسو  و  این سو  به  و سراسیمه  دچار حمله شده 
می شود.  تجویز   ACON داروی  می دوند، 
وحشت آنها کامال نابالغانه است. در مواردی که 
آنقدر  حمله  شدت  دارد،  نیاز   Acon به  بیمار 
زیاد است که بیمار اصال نمی تواند فکر کند که 
بیمارانی که  مورد  در  است.  معقول  واکنشی  چه 
دچار تنگی نفس های هیستریک و سایکولوژیک 
احساس  آنها  داروست.  بهترین   Lob می شوند، 
نفس  سرعت  به  و  آورده اند  کم  نفس  می کنند، 
می کشند. این امر سبب کاهش غلظت co2 این 
افراد شده و به دنبال آن فرد دچار گزگز اندام ها 
رایج  طب  در  می شود.  سر  سبکی  احساس  و 
فریز نفس  وادار می کنند، در کیسه  را  افراد  این 
بکشند تا از کاهش غلظت co2 جلوگیری شود 
و در مورد درمان تنها از یک دارویآرامش بخش 
اثر موقتی در درمان  استفاده می شود که طبیعتا 
دارد. در بیمارانی که از فضای بسته واهمه داشته 
و دچار حمالت پانیک می شوند، Arg-n داروی 

بسیار کارآمدی است. آنها در این شرایط خودشان 
را کنترل کرده و سعی می کنند، واکنش نامعقولی 
نشان ندهند. نکته مهم در مورد این بیماران این 
باالیی  اجتماعی  شخصیت  غالبا  آنها  که  است 
داشته و ممکن است به واسطه شغلشان تاکنون 
بارها سوار هواپیما شده اند، اما این بیماری هر بار 

مسافرت آنها را به یک کابوس تبدیل می کند.
خفگی  و  فشار  احساس  که  بیمارانی  مورد  در 
بهترین   Spong دارند،  گلویشان  در  شدید 
روی  فشار  شدت  از  حتی  آنها  است.  انتخاب 

گلویشان به سرفه می افتند.
نیمه  از  پانیک  حمالت  برای  مناسب  داروی 
به شدت  بیماران  این  Ars است.  بعد،  به  شب 
کالفه و ایرادگیر می شوند. همه را به خاطر بروز 
شدیدی  ضعف  می کنند.  سرزنش  حمالتشان 
که  می شوند  حاکم  بدنشان  بر  حین حمالت  در 
کالفگی  حال  این  با  بروند.  راه  نمی دهد  اجازه 
از چهره ضعیف و عرق کرده شان مشهود است. 
آنها به وضوح از مرگ صحبت و حتی زمان آن 
که  پانیکی  حمالت  در  می کنند.  پیش بینی  را 
فرد دچار توهم و هذیان شده و حتی به سمت 
 Stram مسخ شخصیت پیش می رود، داروی 
انتخاب  این  کلیدی  نکته  است.  انتخاب  بهترین 
ترس شدید آنها از تاریکی است. این ترس باعث 

می شود آنها شب را با چراغ روشن بخوابند.
در هومیوپاتی روند درمان حمالت پانیک بسیار 
سریع است. البته این روند بستگی به زمان شروع 
روان گردان  داروهای  مصرف  مقدار  و  بیماری 

متفاوت است.

حمالت پانیک و چگونگی درمان آن
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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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و  اعماق فضای الیتناهی  به  دانید که سفر  می 
طور  به  سال  چندین  حداقل  دوردست،  مقاصد 
می انجامد و انسان ها به هیچ وجه آماده چنین 
سفرهای طوالنی نخواهند بود، اما گویا یک بار 
دیگر داستان های علمی-تخیلی به واقعیت می 

پیوندند.
کمپانی هوافضای SpaceWorks با بودجه 
ناسا تحت برنامه »ایده های ابتکاری پیشرفته« 
در حال ارائه راهکاری برای رفع مشکالت متعدد 
سفرهای طوالنی است و اولین پروژه آنها، سفر 
کوتاه 55 میلیون کیلومتری و چند ماهه به کره 

مریخ خواهد بود.
یا  سه  همراه  به  محدود  فضایی  در  کنید  تصور 
چهار همکار، چندین ماه را سپری کنید، و پس 
از انجام مأموریت، دوباره همین مسافت و زمان 
تحمل  برگشت  مسیر  در  هیجانی  هیچ  بدون  را 
نمایید. اینها یکی از جزئی ترین مشکالت پیش 
روی فضانوردان شجاعی خواهند بود که قدم در 
گذارند.  می  فضایی  طوالنی  های  مسافرت  راه 
عالوه بر این موارد، مقدار منابع مورد نیاز برای 
انتقال شش انسان به کره مریخ در حد غیر قابل 
کابین  کند  می  برآورد  ناسا  باالست.  تصوری 

متر   380 حداقل  افراد  این  برای  سکونت  قابل 
مکعب حجم خواهد داشت، و وزن آن به 28000 
طول  در  فضانورد  این شش  رسد.  می  کیلوگرم 
مسیر به 13000 کیلوگرم مواد غذایی نیاز دارند.

طبق تحقیقات شرکت SpaceWorks اگر 
 )Stasis( »استاز«  وضعیت  در  را  فضانوردان 

قرار دهیم، مقدار فضا و غذای مورد نیاز آنها تا 
حد بسیار زیادی کاهش یافته و در نهایت با کم 
شدن مصرف سوخت و نیاز به موتورهای کوچک 
تر برای انجام مسافرت، توشه این سفر فضایی تا 

140000 کیلوگرم کمتر خواهد شد.
گفتنیست استاز را می توان چیزی شبیه به کمای 

مصنوعی با حداقل کارکرد متابولیک بدن در نظر 
های  فیلم  در  تر  پیش  را  آن  شبیه  که  گرفت، 
سرمازیستی  یا  انجماد  به صورت  علمی-تخیلی 
دیده بودیم. با این حال از آنجا که انسان ها نمی 
توانند در حالت انجماد زنده بمانند، وضعیت استاز 
عملیات  حاضر  حال  در  شود.  می  گرفته  کار  به 
های  بیمارستان  در  درمانی  هیپوترمی  یا  استاز 
پس  وضعیت  این  در  شود.  می  استفاده  مختلف 
از بروز ضایعات مختلف، بیمار به مدت چند روز 
تا  گیرد  می  قرار  مصنوعی  هیپوترمی  حالت  در 
التیام  برای  موجود  انرژی  تمام  از  بتواند  بدنش 

استفاده نماید.
الزم به ذکر است در طول این مدت مواد مغذی 
فضانوردان  بدن  وارد  وریدی  تزریق  صورت  به 
خواهند شد، اما تحقیقات نشان می دهد استفاده 
از این روش در درازمدت مشکالتی را به همراه 
در  بیشتر  مطالعات  هنوز  بنابراین  داشت.  خواهد 

این زمینه ادامه دارد.
فناوری چندان  این  به  به هر حال، دستیابی  اما 
دور از دسترس نیست و باز هم می بینیم داستان 
های علمی-تخیلی گذشته، زودتر از آنچه تصور 

می کردیم رنگ واقعیت به خود خواهند گرفت.

انجام سفرهای فضایی در حالت خواب انجمادی 

که  شند  مدعی  هــاروارد  دانشگاه  دانشمندان 
توانسته اند خاستگاه زمینی ماه را ثابت کنند.

به گزارش اسپوتنیک، این دانشمندان آمریکایی 

از  تکه ای  جز  چیزی  زمین  کره  قمر  می گویند 
زمین نیست که در نتیجه برخورد دو جرم آسمانی 

به یکدیگر به وجود آمده است.

گفت وگو  در  آمریکایی  شناس  ستاره  وان،  کون 
با خبرنگاران اظهار داشت که  کره ماه در نتیجه 
تیا به وجود  یا  ارفئوس  با سیارک  برخورد زمین 

آمده است. این ستاره شناس همچنین گفت، در 
جریان تحقیقات دانشمندان معلوم گردید که کره 
از عناصر و سنگ های مشابه کره زمین در  ماه 

دوره اولیه پیدایش آن تشکیل شده است.
ادعاي تعدادي از  دانشمندان مبني بر اینکه زمین 
و کره ماه ثمره یک سانحه فضایی هستند، 30 
سال است که ادامه دارد. نکته اصلی مورد بحث 

شدت سانحه فضایی رخ داده است.
به گفته کون وان، دو روایت درباره این سانحه 
نتیجه  در  اول  روایت  طبق  دارد.  وجود  فضایی 
کره  پوسته  زمین،  و  تیا  سیارک  شدید  برخورد 
تیا کامال ذوب شده و در  زمین سوراخ و سیاره 
نتیجه تعداد زیادی از سنگ های بزرگ از زمین 
کنده شده و در نهایت کره ماه را تشکیل داده اند.

زمین  و  تیا  سیارک  برخورد  دوم  روایت  طبق 
از  بیشتر  ماه  کره  آن  نتیجه  در  و  بوده  خفیف 

سنگ های سیارک تیا تشکیل شده است.
در گذشته دانشمندان بیشتر از روایت دوم درباره 
اما حاال  پیروی می کردند  ماه  پیدایش  چگونگی 
که  می کنند  ادعا  هاروارد  دانشگاه  دانشمندان 
حتی  و  است  نزدیک تر  حقیقت  به  اول  روایت 

می گویند درست بودن آن  را ثابت کرده اند.

ادعای جدید هاروارد: ماه پاره تن زمین بود

قابلیت  به  محققین  که  است  سال  چندین 
انتقال داده با سرعت ترابیتی در فیبرهای نوری 
به  هیچگاه  دستاوردها  این  اما  اند،  یافته  دست 
اگرچه  زیرا  نشده،  بدل  کاربردی  محصوالتی 
ای  العاده  فوق  تواند سرعت  تکنولوژی می  این 
ارائه دهد، اما وقتی  را در مسافت های طوالنی 
بار معمول شبکه را وارد آن کنیم، به سادگی از 

هم می پاشد. 
 Bell آزمایشگاه  اقدامی مشترک،  تازگی در  به 
Deutsche Tele� اپراتور  نوکیا،   Labs
اند  توانسته  مونیخ  تکنولوژی  دانشگاه  و   kom

نهایی  کاربرد  به سمت  گام  را یک  فناوری  این 
نزدیک تر سازند. 

شرایط  با  میدانی  آزمایش  در  دادند  نشان  آنها 
واقعی از جمله تغییر کانال و سطوح ترافیک، می 

توان به سرعت 1 ترابیت در ثانیه دست یافت.
مدوالسیون  تکنیک  نوعی  در  موفقیت  این  راز 
فلکی  دهی  »شکل  که  است  نهفته  جدید 
Probabilistic Con� یا  »احتماالتی« 

stellation Shaping« نام دارد. در این 
روش به جای استفاده از تمامی نقاط فلکی شبکه 
نام  مخابره«  »الفبای  )که  یکنواخت  صورت  به 

با دامنه  از نقاطی  دارند( مانند فیبرهای معمول، 
کمتر استفاده می کند، یعنی نقاطی که حساسیت 

کمتری نسبت به نویز دارند.
را  بیشتری  این روش 30 درصد عملکرد  ظاهراً 
توان  می  زیرا  سازد،  می  ممکن  داده  انتقال  در 
نمود.  سازگار  کانال  وضعیت  با  را  مخابره  نرخ 
این روش به قدری مؤثر بوده که تیم تحقیقاتی 
مورد بحث تقریبًا به حداکثر سرعت اسمی ارتباط 

فیبری دست یافتند.
البته با همه این تفاسیر، هنوز نباید انتظار استفاده 
زیرا  باشیم،  داشته  را  ترابیتی  خطوط  از  عمومی 

تفاوت زیادی بین آزمون میدانی و کاربرد تجاری 
در  دستاورد  این  اما  دارد،  وجود  منظوره  همه  یا 

زمان کنونی واقعًا ارزشمند است.
نسل  موبایلی  ارتباط  دانید  می  که  طور  همان 
پنجم یا 5G به سرعت در حال توسعه است و 
شبکه های مخابراتی برای تأمین افزایش تقاضا 

به پهنای باند فوق العاده ای نیاز دارند. 
بنابراین استفاده از فیبرهای نوری با نرخ انتقال 1 
ترابیت در ثانیه، می تواند عملکرد بک بون های 

اینترنت را زیر بار سنگین تضمین نماید.

دانشمندان به سرعت انتقال داده یک ترابیت بر ثانیه در فیبرهای نوری دست یافتند
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PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA

ART & DESIGN SERVICES

VIC

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

e. info@shiraziartgallery.com.au

By Appointment

AUTOMOTIVE

CAR DEALERS

NSW

25 Elizabeth Street
 WETHERILL PARK

Telephone: 02 9756 1300

Tyre Land
MECHANICAL REPAIRS

NSW

North Parramatta

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

WEST END MAZDA
No.1 Mazda Dealer in Australia

 590 Church Street North Parramatta
PH: 1300567397

CAR RENTAL

WA

 Elite Charter
Services

Elite Charter ServicesElite Charter Services

PERTHPERTH

 0404777467 0404777467

کرایه ماشینهای لوکس درپرت

DRIVING SCHOOL

NSW

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

0424 328 659
Hornsby - Northshore

northshoredrivinglessons.com.au

FOOD IMPORTERS
NSW
PTY LTD

FOOD IMPORTS

PH: (02) 9645 6003
تلفن مرکز پخش

FUNERAL DIRECTORS

HAIR & BEAUTY SALONS
NSW

 Shop A, Level 1, 453
Victoria Ave Chatswood

PH: 02 9411 7722

در چتسوود
سالن آرایش و زیبایی میالنو

 MILANO
Hair & Beauty Salon

 

 

North Ryde  9887 2244  |  guardianfunerals.com.au

 

Proudly serving

the local

community for

over 85 years.

NSW

North Ryde
9887 2244

guardianfunerals.com.au

Funerals are  
too important to

   leave to anyone...

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

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

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

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

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

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

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

NSW

Funerals are  
too important to

   leave to anyone...

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

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

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

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

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

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

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

All Mechanical Repairs

Sydney  TechAuto

0423 426 615

Complete Mobile Automotive Maintenanace
Peyman Khazaee

NSW
Hazrati Immigration 

Services
professional, expert and honest advice

Hazrati Immigration 
Services

 Level 11, 65 York street
Sydney NSW 2000

Phone: (02) 9665 4881

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

Phone:  (02) 89359410
Mobile: 0414187045

www.ajmigrationconsultants.com.au

LAWYERS & SOLICITORS
NSW

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

  DAVID LEGAL
دفتر وکالت دیوید لیگال

MONEY EXCHANGE

صرافی کیهان

 KAYHAN
 INTERNATIONAL
MONEY EXCHANGE Pty.Ltd

Tel: 03 9787 8942
Mob: 0410 303 415

ملبورن

VIC

PATISSERIE
NSW

بستنی شیراز

195 Merrylands Road
Merrylands 2160

PH: (02) 9637 9032

  RESTAURANT & CATERING
NSWرستوران  آشپزباشی

 Ph: 02 9416 1889
 319 Pacific HWY Lindfield 2070

 VISA SERVICES & IMMIGRATION 

NSW

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

رستوران کوروش بزرگ

SA Ghanbari & Associates Migration Agency

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

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

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

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

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

8:30am to 9:00pm

NSW

رستوران و سالن پذیرایی 
نوربند در مریلندز

www.norbandrestaurant.com.au

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

هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه 
پیک پارسیان را در سایت پرشین هرالد بیابید 

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

www.persianherald.com.au

NSW

با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY. Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

  SUPERMARKETS GROCERY STORES 

NSWARIA FOOD STOREARIA FOOD STORE

 34 Ross Street
North Parramatta

PH: 02 9683 7330

VIC

NSW

پدی سوپرمارکت
در بلک تاون

PEDDY
SUPERMARKET
PEDDY

SUPERMARKET

  111Main Street
 Blacktown NSW
PH: 02 8678 3413

NSW

PH: 0470 134 729
110 Main St. Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

NSW

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS

NSW

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

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

Tel: 02  8014  9608

لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Email: sam@airtravelservices.com.au

www.airtravelservices.com.au

NSWآژانس مسافرتی ای تی اس 
با تصدی آقای ملکی

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

www.airtravelservices.com.au

NSW

201 Northumberland Street Liverpool NSW

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

www.ictt.com.au

آژانس مسافرتی اینترنشنال تور اند تراول 

NSW

شعبه بولکهام هیلز
5A Old Northern Rd. Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St. North Parramatta
Ph: 02 9683 1916

شعبه نورت پاراماتا

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

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

Ph: 02 9686 8885

اخبار 
ورزشی

فوتسال ایران به مرحله نیمه نهایی 
جام جهانی کلمبیا رسید

چهارم  یک  مرحله  در  ایران  فوتسال  ملی  تیم 
نهایی جام جهانی ۲۰۱۶ کلمبیا، موفق شد تا به 
پیدا  راه  از مسابقات  این دوره  نیمه نهایی  مرحله 

کند.
تیم ایران توانست تیم پاراگوئه را با نتیجه ۴ بر 
۳ شکست دهد و جواز ورود به مرحله بعدی این 

رقابتها را پیدا کند.
نیمه اول این دیدار با برتری دو بر یک پاراگوئه 

پایان یافت.
بر اساس گزارشها با شروع نیمه دوم بر حمالت 
ایران افزوده شد و تیم ایران توانست در ابتدای 
تساوی  گل  به  جاوید  مهدی  توسط  نیمه  این 

دست پیدا کند.
مهدی جاوید سومین گل ایران را به ثمر رساند. 
خود را وارد دروازه ایران کرد.یک ضربه ایستگاهی گل سوم و تساوی بخش اما تیم پاراگوئه در دقایق پایانی این دیدار از روی 

به   ۳ بر   ۳ تساوی  با  قانونی  در وقت   دیدار  این 
وقت  شد.  اضافه  وقت  وارد  بازی  و  رسید  پایان 

اضافه اول بدون گل پایان یافت.
اما در لحظات پایانی وقت اضافی دوم این دیدار، 
بخش  پیروزی  و  چهارم  گل  اسماعیل پور  احمد 

ایران را وارد دروازه پاراگوئه کرد.
 ۱۹۹۸ سال  از  پاراگوئه  و   ۱۹۹۲ سال  از  ایران 
تیم   ۴ جمع  در  مجدد  حضور  به  موفق  تاکنون 

برتر دنیا نشده بودند.
باید رو در روی روسیه  ایران در مرحله بعد  تیم 

قرار بگیرد. روسیه بر اسپانیا غلبه کرد.
با  تا  بود  توانسته  ایران  فوتسال  ملی  تیم  پیشتر 
شکست دادن برزیل به مرحله یک چهارم نهایی 

جام جهانی فوتسال راه پیدا کند.

یحیی گل  محمدی، سرمربی ذوب آهن اصفهان 
گفت به دلیل سوء تفاهم با رئیس باشگاه از این 

تیم جدا شد.
باشگاه  از  جدایی اش  درباره  گل محمدی  آقای 
گذشته  ماه  شش  در  گفت:مسائلی  آهن  ذوب 
ایجاد شد و سوء تفاهمی بین من و آذری وجود 
داشت. نمی خواهم با جزئیات در این باره صحبت 
دوست  و  بوده  خانواده  درون  مسائل  چون  کنم 
ندارم بعد از جدایی ام حاشیه ای برای ذوب آهن 
با  ایجاد شود... من حتی در تمدید قراردادم هم 
باشگاه به مشکل خوردم و از هفته سوم لیگ وارد 
حاشیه شدم. حتی این اتفاقات موجب تعلیق من 
از کار شد و فکر می کنم شرایط ادامه همکاری 
مهیا نبود و با توجه به تمایل باشگاه برای استعفا 

با آن موافقت کردم.
مربی پیشین تیم های صبا و پرسپولیس در مورد 

تسنیم  خبرگزاری  به  ذوب آهن  در  عملکردش 
گفت: زمانی که هدایت تیم ذوب آهن را بر عهده 
گرفتم، این تیم در خطر سقوط قرار داشت و چند 

همکاری  با  اما  نمی گرفت،  نتیجه  متوالی  فصل 
مدیرعامل،  باشگاه،  مدیره  هیئت  بین  که  خوبی 
رسانه ها، همکاران خودم در کادرفنی و بازیکنان 

دو  توانستیم  آمد،  وجود  به  ذوب آهن  غیرت  با 
به دست  حذفی  جام  در  تیم  این  برای  قهرمانی 
بسیار  نتایج  هم  لیگ  در  اینکه  ضمن  بیاوریم. 
خوبی گرفتیم و در چند بازی مقابل پرسپولیس 
را  اصفهان  دربی  حتی  شدیم.  پیروز  استقالل  و 

هم بردیم.
یحیی  جدایی  از  پس  تسنیم  گــزارش  به 
گل محمدی دستیاران او به کارشان در این تیم 
ادامه می دهند و اولین جلسه تمرین ذوب آهن زیر 

نظر مجتبی محسنی برگزار شد.
جام  قبلی  دوره  دو  در  که  اصفهان  آهن  ذوب 
حذفی ایران قهرمان شده، در اولین بازی اش در 
رقابت های جام حذفی امسال پنجشنبه ۸ مهر در 
بازی خواهد کرد.  این شهر  با شهرداری  بوشهر 
این تیم در پایان هفته هفتم لیگ ایران نیز با ۶ 

امتیاز در جایگاه چهاردهم قرار دارد.

سرمربی ذوب آهن به دلیل سوء تفاهم باشگاه را ترک کرد

برتر  لیگ  ششم  هفته  دیدار  حساس ترین  در 
انگلستان آرسنال موفق شد پس از شش سال در 
استادیوم خانگی اش )امارات( چلسی را شکست 
دهد. آرسن ونگر در بیستمین سالگرد حضورش 
در آرسنال هدیه خوبی از شاگردانش دریافت کرد.

اعتقاد  مجارستان  افسانه ای  سرمربی  گاتمن  بال 
مربیان  فوتبال  از  سطح  باالترین  در  داشت 
کنند. پس  فعالیت  سال  از سه  بیشتر  نمی توانند 
از این مدت نه تنها تاکتیک های مربی تکراری 
می شود بلکه بازیکنان نیز دیگر انگیزه الزم برای 

همکاری را ندارند.
چنین  بارز  نمونه ای  مورینیو  ژوزه  مثال  بعنوان 
سال  سومین  در  همواره  که  است  مربیانی 

مربیگری اش دچار بحران می شود.
اما ونگر به همراه آلکس فرگوسن استثنای دنیای 
باالترین  مربیگری هستند و سالیان طوالنی در 
سطح از فوتبال دنیا با موفقیت به کار خود ادامه 

دادند.
بدون تردید موفقیتهای فرگوسن به مراتب بیشتر 
از ونگر است اما ونگر نیز مربی استثنایی است که 
در بیست سال گذشته کمترین نوسان را داشته و 
آرسنال در این سالها نه تنها همواره جز چهارتیم 
اول لیگ برتربوده بلکه در تمامی دوره های لیگ 

قهرمانان اروپا نیز حضوری فعال داشته است.
صرف نظر از این دیدار باید به شکست سنگین 
اشاره کرد. مورینیو  یونایتد  لستر مقابل منچستر 
انگلستان  ورزشی  مطبوعات  فشار  تحت  که 
)خبرنگاران(  فوتبال  اینیشتن های  داشت  اعتقاد 
قصد دارند کارنامه مربیگری او را زیر سوال ببرند 

موفق شد بخوبی یونایتد را از بحران خارج کند.
شکست  همچنان  گواردیوال  با  سیتی  منچستر 
ده  تمامی  در  گواردیوال  با  سیتی  است.  ناپذیر 
بازی گذشته خود در لیک برتر و لیگ قهرمانان 
موفق به پیروزی شده و توانسته رکوردی جالب 
از خود برجای بگذارد و با هجده امتیار همچنان 

در صدر باشد.
خود  نوگرا  مربیان  با  نیز  لیورپول  و  تاتنهام 
همچنان رقیبان را شکست می دهند و به دنبال 

لغزش سیتی هستند تا به صدر جدول بروند.
آرسنال ۳ - چلسی ۰

نمایش های سالهای  بهترین  از  در یکی  آرسنال 
اخیرش چلسی را درهم کوبید.

دو تیم با آرایشی نسبتا مشابه وارد زمین شدند. 
 ۴-۲-۳-۱ سیستم  در  دوتیم  تفاوت  مهمترین 

نوع بازی تک مهاجم آنان بود.
دیگو کوستا در چلسی بعنوان بازیکن هدف تنها 

مهاجم این تیم بود اما در آرسنال آلکسی سانچز 
در نقش مهاجم کاذب با سرعت، تکنیک و هوش 

سرشار خود وظیفه ای متفاوت داشت.
بازی در حال جابجایی  تمامی دقایق  سانچز در 
با دیگر هافبکهای آرسنال بود اما کوستا تا پایان 
بازی در پیشانی خط حمله انجام وظیفه می کرد، 
در حالیکه هردو تیم در ده دقیقه ابتدایی به دنبال 
کنترل بازی بودند اشتباه مرگبار گری کهیل در 

دقیقه ۱۱ جریان بازی را کامال تغییر داد.
کهیل در بازی گذشته دقیقا با همین نوع اشتباه 

موجب گل دوم سوانزی شد.
لوییس  داوید  و  کهیل  می دانست  بخوبی  ونگر 
مدافعین مرکزی چلسی کند می باشند و به همین 
بازی  به  پست  این  در  را  سرعتی  سانچز  دلیل 

گرفت.
کهیل باید می دانست کوچکترین اشتباه در مقابل 
بازیکنی همچون سانچز غیرقابل بخشش است.

پوشش  بدون  و  آماتور  بازیکنان  مانند  کهیل 
درست واصولی توپ از حریف قصد داشت توپ 
را به دروازه بان خود بسپارد سانچز با هوشیاری 
توپ را از جلوی پای او ربود و در شرایطی تک به 
تک کورتوا را مغلوب کرد تا کهیل با این اشتباه 

تنبیه سختی شود.
اوج همکاری هافبکهای  دقیقه  از سه  تنها پس 

آرسنال این تیم را دوباره به گل رساند.
آرسنال  راست  سمت  تهاجمی  هافبک  آیوبی 
وظیفه داشت همواره در بین خطوط مدافعین و 
 ۱۴ دقیقه  در  کند.  جایگیری  چلسی  هافبکهای 
آیوبی در حالیکه در فضایی بسیار کم و در بین 
بازیکنان چلسی جایگیری کرده  از  زیادی  تعداد 
بود با همکاری مسعود اوزیل، بلرین را در سمت 
ولکات  تًیو  ادامه  در  و  کرد  توپ  صاحب  چپ 
دروازه  دهانه  به  بلرین  دقیق  پاس  با  توانست 

براحتی گل دوم را به ثمر برساند.
دیدنی  واقعا  آیوبی  حرکت  نوع  صحنه  این  در 
بین  در  اوزیل  و  آیوبی  عمودی  دو  و  یک  بود. 
مدافعین و سپس فضاسازی آیوبی که تنها با یک 
به سمت فضا  او  نوع چرخش  بود و  قدم همراه 
و پاس دیدنی اش به بلرین اوج کار این بازیکن 

جوان بود.
و  خوب  بازی  اسیر  کامال  چلسی  حالیکه  در 
بازیکنانش  به  ونگر  بود  شده  آرسنال  هماهنگ 
آرسنال  نشینی  عقب  داد.  نشینی  عقب  دستور 
موضوع  این  سوم  گل  در  و  بود  تاکتیکی  کامال 

بخوبی مشخص می شد.
ونگر قصد داشت از سرعت سانچز بیشتر در ضد 

حمالت استفاده کند. چلسی هیچ برنامه خاصی 
با  می کرد  سعی  تنها  و  نداشت  حمالت  برای 
پاسهای بلند کوستا را صاحب توپ کند. در دقیقه 
پشت  در  و  برگشت  در  فابرگاس  بلند  پاس   ۴۰

محوطه جریمه نصیب اوزیل شد.
و  فضاسازی  استاد  به  فوتبال  در  اوزیل  مسعود 
شناخت فضا معروف است. اوزیل در این صحنه 
با تکنیک خاص خود وبا چرخشی دیدنی براحتی 
کانته را از جریان بازی خارج کرد و در شرایط دو 
در مقابل دو به همراه سانچز با کهیل و لوییس 

روبرو شد.
اوزیل بخوبی می دانست مدافعین مرکزی چلسی 
به تنهایی توان مهار سانچز را ندارند و به همین 
دلیل سعی می کنند نزدیک به هم به بازی کنند. 
به  نیاز  توپ  صاحب  بازیکن  لحظاتی  چنین  در 
حمایت دارد اما اوزیل بخوبی می دانست که اگر 
به سانچز نزدیک شود مهار این دو برای مدافعین 
چلسی راحت تر است به همین دلیل با دور شدن 
از سانچز و جایگیری در پشت مدافعین براحتی 
صاحب توپ شد و با پاس عالی سانچز و ضربه ای 
دقیق گل سوم را به ثمر رساند، چرخش دیدنی 
اوزیل در این صحنه و فضا سازی و شناخت فضا 
اندازه  تاچه  بازیکنان  نشان می دهد که خالقیت 

می تواند برروند بازی تاثیرگذار باشد.
چلسی که در دفاع و حمله متزلزل نشان می داد 
شدن  خارج  با  داد.  سیستم  تغییر  دوم  نیمه 
فابرگاس واضافه شدن آلونسو، ایوانوویچ به مرکز 
دفاع رفت و چلسی با سه دفاع مرکزی به بازی 
ادامه داد. صرف نظر از بازی بد مدافعین چلسی 
تیم  این  تهاجمی  سیستم  شدید  ضعف  به  باید 
به  شوت  یک  حتی   ٧٥ دقیقه  تا  که  کرد  اشاره 

دروازه آرسنال نداشتند.
جوان  مهاجم  باتشویی  نیز  پایانی  دقایق  در 
تک  شرایط  در  نتوانست  نیز  چلسی  وسرعتی 
به تک چک را مغلوب کند تا آرسنال با سومین 

پیروزی پیاپی به رتبه سوم جدول صعود کند.
مورینیو سرانجام رونی را نیمکت نشین کرد و با 
پوگبا در سیستم  کنار  آندره هررا در  دادن  بازی 
خود  آل  ایده  ترکیب  به  حدودی  تا   ۴-۲-۳-۱

دست پیدا کرد.
تحت  دنیا  بازیکن  ترین  گرانقیمت  بعنوان  پوگبا 
فشار فراوانی قرار داشت و در چند بازی گذشته و 
به دلیل نتایج نه چندان خوب یونایتد این فشارها 

چندین برابر شده بود.
مورینیو برای اینکه بتواند از پوگبا بهترین بازی 
را بگیرد سعی کرد با ساختن زوجی مشابه پوگبا 

- پیرلو در یوونتوس نهایت بهره را از او بگیرد.
به همین دلیل هررا که تا حدودی نوع بازی اش 
شبیه پیرلو است در کنار پوگبا قرار گرفت. هررا 
تنظیم  و  بازیساز  بعنوان  بازی  دقایق  تمامی  در 
دفاعی  خط  جلو  در  یونایتد  تیمی  آهنگ  کننده 
تا  باقی می ماند و همین موضوع موجب می شد 
زمین  نقاط  درتمامی  آزاد  هافبکی  بعنوان  پوگبا 
و  زده  گل  یک  با  و  باشد  داشته  فعال  حضور 
تاثیرگذاری در بیشتر دقایق بازی مرد برتر میدان 

باشد.
سه گل از چهار گل یونایتد در ضربات ایستگاهی 
از  نشان  آمد که  به دست  نقطه کرنر  از روی  و 
برنامه ریزی اصولی این تیم در این بازی حساس 
بازی  به  باید  این موضوع  از  نظر  اما صرف  بود 
خوب یونایتد اشاره کرد که در تمامی جریان بازی 

تیم برتر میدان بود.
به مانند  با تجربه  بازیکنان  از  تلفیقی  با  مورینیو 
جوانانی  کنار  در  ماتا  و  ابراهیموویچ  زالتان 
و  خالقیت  توانست  رشفورد  و  لینگارد  همچون 

سرعت را در خط حمله خود تقویت کند.
و  رشفورد  ماتا،  همکاری  یونایتد  دوم  گل  در 

لینگارد کامال این موضوع را تایید می کند.
مدافعین  بین  فضای  که  دفاعی  خط  کانالهای 
مهمترین  می شود  محسوب  مرکزی  و  کناری 

نقطه برای ضربه زدن به حریف است.
کانال  در  لینگارد  و  رشفورد  خوب  جایگیری  با 
مرکزی  مدافع  دو  هوث  و  مورگان  چپ  سمت 
درحالیکه  و  شدند  متمایل  منطقه  این  به  لستر 
سیمپسون مدافع راست لستر باید به مرکز زمین 
را  مورگان  و  بین خود  تا فضای  متمایل می شد 
پوشش دهد اما همچنان در کنار خط ماند تا ماتا 
براحتی با پاس لینگارد در این فضا صاحب توپ 

شود و دروازه لستر را براحتی باز کند.
بخوبی  لستر  تجربه  با  مربی  رانیری  کلودیو 
از  بهتر  به مراتب  آبرومندانه  می دانست شکست 
شکست تحقیر آمیز است نیمه دوم با خارج کردن 
واردی ومحرز از ۲-۴-۴ کالسیک تغییر سیستم 
داد و با سیستم ۱-۴-۱-۴ و گذاشتن آمارتی در 
جلو خط دفاعی مانع از گلزنی بیشتر یونایتد شد.

نیمه دوم لستر با گل دیدنی دیماری گری یکی 
از گلها را جبران کرد و دروازه خود را نیز بسته 
نگه داست که نشان از شناخت خوب رانیری از 

شرایط بازی است.

هفته ششم لیگ برتر انگلستان؛ تحقیر چلسی در ورزشگاه امارات 

رئیس کمیته المپیک ایتالیا با خشم به خودداری 
شهردار رم برای حمایت از کسب میزبانی بازی 

های ۲۰۲۴ واکنش نشان داده است.
را  شهر  این  نامزدی  رم  شهردار  پیشتر  ساعاتی 
تصمیمی سهل انگارانه نامیده و گفته بود شهر از 
فرآیند رقابت برای کسب میزبانی المپیک کناره 

گیری می کند.
و  فریبانه  ــوام  ع بــا  مــاالگــو  جیووانی  ــا  ام
که  کرد  پافشاری  تصمیم  این  پوپولیستیخواندن 

میزبانی رم از نظر مالی ممکن است.
او گفت: خیلی متاسفم. میزبانی المپیک از طرف 
رم ممکن بوده و به خوبی هم ممکن بوده. این 
فرآیند تا زمانی که من یک نه رسمی بگیرم ادامه 

خواهد یافت.
باعث  که  هست  جایگزینی  پروژه  آیا  پرسید:  او 

ایجاد اشتغال تازه در شهر شود؟
او گفت حتی سازمان های محیط زیستی با آن 
مخالفت نکرده اند و اتحادیه کارگری هم از آن 

حمایت کرده اند.
ویرجینیا راگی که ژوئیه گذشته به عنوان شهردار 
رم انتخاب شده بود پیشتر گفت که اجازه نمی دهد 
رم  شود.  غرق  قرض  در  این  از  بیش  شهر  این 
پیش تر به دالیل مشکالت مالی پیشنهاد میزبانی 

المپیک ۲۰۲۰ را هم پس گرفته بود.
خانم راگی قبل از رسیدن به قدرت هم گفته بود 
که مخالف برگزاری المپیک ۲۰۲۴ در رم است، 
اما امیدواری هایی وجود داشت که او با برگزاری 

انتخابات محلی در مورد میزبانی موافقت کند.
جنبش پنج ستاره ایتالیا که شهردار رم عضو آن 
بود.  مخالف  مسابقات  میزبانی  با  شدیدا  است، 

رهبر این جنبش میزبانی مسابقات برای شهری 
دیوانگی  را  است  سنگین  بدهی های  غرق  که 

محض دانست.
قبل از رم شهرهای بوستون و هامبورگ هم از 
رقابت برای میزبانی بازی های ۲۰۲۴ کناره گیری 
پاریس،  شهرهای  حاضر  حال  در  و  بودند  کرده 
این  میزبانی  بــرای  بوداپست  و  لس آنجلس 

مسابقات رقابت می کنند.
کمیته بین المللی المپیک سپتامبر ۲۰۱٧ در شهر 
و  می کند  انتخاب  را  المپیک  میزبان  پرو  لیمای 
برای  پیش تر  که  پاریس  شهر  می شود  گفته 
 ۲۰۱۲ و   ۲۰۰۸  ،۱۹۹۲ المپیک های  میزبانی 
میزبانی  گرفتن  اصلی  بخت  بود،  داده  پیشنهاد 

مسابقات سال ۲۰۲۴ است.

جنجال بر سر ادامه یا خروج رم از فرآیند کسب میزبانی المپیک ۲۰۲۴

پس  بارسلونا،  تیم  آرژانتینی  ستاره  مسی،  لیونل 
از مصدوم شدن در دیدار شب گذشته این تیم با 
اتلتیکو مادرید، سه هفته از حضور در بازی های 

فوتبال دور خواهد ماند.
در دقیقه ٥۹ دیداری که ۱-۱ مساوی به پایان 
ساله   ۳۰ مدافع  گودین،  دیه گو  تکل  رسید، 
اتلتیکو مادرید، روی مسی باعث شد که او دچار 
مصدومیت شود، و این بازیکن ۲۹ ساله آرژانتینی 

را وادار به خروج از میدان بازی کرد.

انتظار می رود که مسی برای دیدار تیم بارسلونا با 
منچستر سیتی )۱۹ اکتبر( آماده باشد.

بازی های  دست  از  بر  آن، عالوه  از  قبل  تا  اما، 
بارسلونا مقابل با بروسیا مونشن گالدباخ )در لیگ 
قهرمانان اروپا(، اسپورتینگ گیخون و سلتا ویگو 
همراهی  فرصت  مسی  لیگا(،  ال  مسابقات  )در 
آرژانتین در دو دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی 

علیه پرو و ونزوئال را هم از دست خواهد داد.

سه هفته دوری از فوتبال برای مسی 
به دلیل مصدومیت 
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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

گروه  و  افغانستان  آب  و  انــرژی  وزارت 
امضاء  به  تفاهمنامه ای  الکوزی  شرکتهای 
شرکت  ایــن  آن  ــاس  اس بر  که  می رسانند 
یک  ساخت  ــرای  ب دالر  میلیون  حــدود۳۰۰ 
می کند. سرمایه گذاری  برق  تولید  آبی  نیروگاه 
جمهوری  ریاست  ارگ  خبرنامه  براساس 
و  انرژی  وزیر  عثمانی،  علی احمد  افغانستان 
“نیروگاه  بــرروی  سرمایه گذاری  برنامه  آب، 
سروبی دوم” را در جلسه شورای عالی اقتصادی 
میلیون  با سرمایه گذاری ۳۰۰  اعالم و گفته که 
شد. خواهد  تولید  برق  مگاوات   ۱۸۰ دالری، 

شرکت  یک  که  الکوزی  شرکت  گروه  نماینده 
این نشست گفته که  در  افغان است،  بین المللی 
هدف از این سرمایه گذاری، سهیم شدن در رشد 

و توسعه افغانستان 
همین  از  و  است 
ــاظ آمـــاده  ــح ل
ســرمــایــه گــذاری 
نــیــروگــاه  روی 
دوم  ــی  ــروبـ سـ
ــت. ــ ــده  اس ــ شـ
ســد ســروبــی در 
در   ۱۳۳۶ ــال  س
پادشاهی  ــان  زم
محمد ظاهرشاه، از 
طرف آلمان با پول 
دولت  سرمایه  و 
افغانستان، ساخته شد.
برق  تولید  پروژه  اولین  قرارداد  قبل  روز  چند 
آب  و  انرژی  وزارت  میان  افغانستان  در  گازی 
افغانستان و شرکت خصوصی غضنفر امضا شد.
برق  درصد   ۷۰ به  نزدیک  افغانستان  اکنون 
ترکمنستان،  کشورهای  از  را  نیازش  مــورد 
می کند  وارد  ازبکستان  و  تاجیکستان  ایــران، 
این  نیاز  مورد  برق  درصد   ۳۰ به  نزدیک  و 
می شود. تامین  داخلی  تولیدات  از  نیز  کشور 

الکوزی  شرکت  گــروه  نیز  ــن  ای از  قبل 
ارزش  با  صنعتی  کارخانه   ۶ تاسیس  قــرارداد 
دالر  میلیون   ۳۵۰ مجموعی  سرمایه گذاری 
بود. کرده  امضا  افغانستان  دولت  با  آمریکایی 

شرکت  افغانستان  )دارایی(  مالیه  وزیر  گفته  به 

متعهد  قرارداد  این  براساس  الکوزی  بین المللی 
تولید  کارخانه های  ایجاد  انتشارات،  برای  شده 
مواد  تولید  و  کارتن سازی  کاغذی،  دستمال 
کند. سرمایه گذاری  دالر  میلیون   ۳۵۰ خوراکی 

 

 بازرگان افغان ۳۰۰ میلیون دالر برای ساخت نیروگاه آبی در
افغانستان سرمایه گذاری  می کند

نجیب اهلل،  دکتر  مرگ  از  پس  سال  بیست 
آخرین رئیس جمهوری افغانستان که تحت 
هنوز  بود،  شوروی  جماهیر  اتحاد  حمایت 
اصلی  دلیل  که  است  مطرح  پرسش  این 
مجاهدین؟  بود:  چه  او  حکومت  فروپاشی 
اختالف های درونی؟ قطع کمک های روسیه؟ 

پذیرش طرح سازمان ملل؟ یا موارد دیگر؟
پیروزی  بر  افغانستان  در  حاکم  روایت 
مجاهدین در برابر حکومت دکتر نجیب تاکید 
دارد. ولی آنچه که بیشتر مغفول می ماند یا 
جماهیر  اتحاد  نقش  می شود،  گرفته  نادیده 
تحوالت  این  در  کنونی(  )روسیه  شوروی 
اجمالی  بررسی  به  کوتاه  مطلب  این  است. 
کمک های  قطع  که  می پردازد  موضوع  این 
تا چه  شوروی در فروپاشی حکومت نجیب 

حدی اهمیت داشته است.

عوامل فروپاشی حکومت نجیب اهلل

این فروپاشی عوامل متعددی داشت. عبدالوکیل، 
وزیر خارجه دکتر نجیب اهلل، به تازگی در خاطراتش 
عوامل داخلی فروپاشی حکومت نجیب را چنین 
عدم   )۲ درون حزبی،  اختالف های   )۱ برشمرده: 
حمایت اجتماعی حزب، ۳( سیاست ناروشن آشتی 
ملی به عنوان جایگزین جنگ و ۴( اتکای بیش 

از حد حزب و دولت به یک رهبر.
از: ۵(  امر عبارتند  این  او عوامل خارجی  از نظر 
حمایت خارجی از مجاهدین، ۶( قطع کمک های 
ارتباط  برقراری   )۷ شوروی،  اقتصادی  و  نظامی 
بین شوروی و مجاهدین در غیاب دولت کابل و 
از حد نجیب به طرح صلح  ۸( خوش بینی بیش 

بینن سیوان، نماینده سازمان ملل در افغانستان.

وزیر خارجه آقای نجیب با تأکید بر اهمیت مورد 
دانسته  »نیرنگی«  را  سیوان  آقای  طرح  آخر، 
اعالم  به  تشویق  را  نجیب  آقای  سرانجام،  که، 
انتقالی  به حکومت  قدرت  تحویل  و  کناره گیری 
مطابق طرح سازمان ملل کرد و حکومتش را در 
این  درستی  فرض  با  داد.  قرار  فروپاشی  آستانه 
علت های  معلول  آنرا  می توان  هنوز  نظر،  اظهار 

دیگری دانست و نه علت اصلی.

مجاهدین

اما حفیظ منصور، نماینده مجلس و عضو جمعیت 
نجیب  آقای  حکومت  که  است  معتقد  اسالمی، 

با  و  بود  شده  درونی  ویرانگر  اختالف های  دچار 
درجه  تعیین  فروپاشید.  مجاهدین  فشار  اعمال 
از  با سایر عوامل،  این عامل در مقایسه  اهمیت 
بررسی  نیازمند  شوروی،  کمک های  قطع  جمله 
قدرت نظامی مجاهدین و حکومت نجیب است.

براساس آمار محمود قارییف، مشاور ارشد نظامی 
به   ۱۹۸۹ در  دولت  مسلح  نیروهای  نجیب اهلل، 
 ۸۲۸ تانک،   ۱۵۶۸ که  می رسید  نفر  هزار   ۳۲۹
خودرو زرهی، ۱۲۶ جنگنده، ۱۴ هلیکوپتر جنگی 
و ۴۸۸۹ دستگاه توپخانه و خمپاره انداز در اختیار 

داشتند. یک سال بعد این آمارها افزایش یافت.

مجاهدین  نیروهای  قارییف،  آقای  نوشته  به 
 ۵۰ عالوه  به  نفر  هزار   ۱۹۰ به   ۱۹۹۰ سال  در 
پاکستان می رسید.  آموزش در  نفر در حال  هزار 
موشک   ۱۴۰۰ از  بود  عبارت  آن ها  زرادخانه 
 ۱۴۹۰۰ توپخانه،  دستگاه   ۷۵۰ ضدتانک، 
تانک  دستگاه   ۱۹۲ نارنجک انداز،  و  خمپاره انداز 
و  پدافند  زرهی، ۴۰۲ دستگاه سیار  ۱۶۰ خودرو 

۱۲۰۰ دستگاه موشک انداز.
حکومت دکتر نجیب بر شهرهای بزرگ و متوسط 
توانایی  بود،  مسلط  کوچک  شهرهای  بیشتر  و 
نظامی آن در دفع حمله مجاهدین به جالل آباد 
از  و سه سال پس  ثابت شد  زمستان ۱۳۶۸  در 
خروج نیروهای شوروی دوام آورد. بر این اساس، 
فرساینده  عوامل  اگر  که  می پذیرد  منصور  آقای 
دیگری غیر از جنگ نبود، حکومت نجیب سال ها 

دوام می آورد.

تغییر رویکرد روسیه
 

بنابراین، اگر این حکومت برتری نظامی داشت، 
چرا شوروی به عنوان حامی اصلی آن، کمک های 

خود را قطع کرد؟
پاسخ این پرسش را می توان در چهارچوب چهار 
ورشکستگی   )۲ شوروی،  فروپاشی   )۱ واقعیت 
اقتصادی شوروی، ۳( پایان جنگ سرد و ۴( تغییر 
نخست  مورد  سه  دید.  روسیه  خارجی  سیاست 
عنوان  به  روسیه  که  آورد  پدید  بحرانی  بویژه 
وارث اتحاد جماهیر شوروی باید به آن رسیدگی 

می کرد.
روسیه،  وقت  جمهوری  رئیس  یلتسین،  بوریس 
اقتصاد  و  دموکراسی  به  گذار  داخلی  مسائل  در 
سرمایه داری را در پیش گرفت و سیاست خارجی 
غرب  به  اعتماد  و  تنش زدایی  براساس  را  خود 

استوار کرد.
این رویکرد مستلزم زدودن نشانه های جنگ 
از جانب شوروی  افغانستان  اشغال  بود.  سرد 
کانون  به  را  کشور  این   ،۱۳۵۸ جدی   ۶ در 
جنگ سرد تبدیل کرد. حکومت تحت حمایت 
پدیده ای مشخص  از  یکی  کابل  در  شوروی 
این  یا  که  بود  سرد  جنگ  عصر  به  مربوط 
تنش زدایی  سیاست  قربانی  شاید  رویکرد 

روسیه می شد.
میخایل  اصــالحــات  تاریخی  زمینه  در 
باعث   ، اتحاد شوروی  رهبر وقت  گورباچف، 
نیروهای  خروج  برای  مناسب  بستری  ایجاد 
ارتش سرخ از افغانستان شد. آقای گورباچف 
بود.  خوانده  خونین”  “زخم  را  افغانستان 
تحوالت بعدی رابطه روسیه با حکومت وقت 

افغانستان را کم و کم تر کرد.
بنابراین، موقعیت جدید برای روسیه نه توان، 
نه انگیزه و نه اراده ای باقی می گذاشت که به 
حمایت از حکومت آقای نجیب ادامه دهد. به 
همین دلیل روسیه در ۱۹۹۱ با آمریکا توافق 
کرد که از اول جنوری ۱۹۹۲ کلیه کمک های 

خود به حکومت نجیب را قطع  کند.
را  روسیه  منطقه ای  رویکرد  جدید  راهبرد 
میزبان   ۱۳۷۰ عقرب  در  مسکو  و  داد  تغییر 
هیئت بیست نفری مجاهدین شد. به گزارش 
فیض الرحمان  ـ  مجاهدین  هیئت  عضو  دو 
مقام های  ـ،  فاضل  فضل الرحمان  و  وثیق 
ارشد شوروی/روسیه با محکوم کردن اشغال 
امور  در  مداخله  عدم  به  نسبت  افغانستان، 

داخلی آن اطمینان دادند.

آثار تغییر رویکرد روسیه در افغانستان

پیامدهای تحوالت شوروی/روسیه برای حکومت 
نجیب سنگین بود و آن را از دو لحاظ در آستانه 
فروپاشی قطعی قرار داد: ۱( سیاسی-ایدئولوژیک 

و ۲( نظامی-اقتصادی.

الف. سیاسی و ایدئولوژیک

خالء ناشی از عدم موفقیت مارکسیسم به لحاظ 
ایدئولوژیک در اتحاد جماهیر شوروی به عنوان 
مرجع ایدئولوژیک و تغییر سیاست خارجی روسیه 
در  نجیب اهلل،  حکومت  سیاسی  حامی  عنوان  به 
زمینه سیاسی برای حکومت او جبران ناپذیر بود. 
مورد  دو  هر  برای  کوشید  نجیب اهلل  حکومت 
ناکام  عماًل  ولی  پاکند،  و  دست  جایگزین هایی 

بود.
شکست مکتب مارکسیسم در اتحاد شوروی به 
عبارتی حکومت افغانستان را از درون خالی کرد. 
حکومت از قبل با تغییر قانون اساسی در ۱۳۶۶ 
و سپس بازنگری آن در ۱۳۶۹ کوشید به نوعی 

لیبرالیسم افغانی و نمادهای ملی رو آورد.
دولت  نام  و  نام حزب  تغییر  ملی،  آشتی  اعالم   
هم بخشی از رویکرد جدید بود. ولی ناکامی این 
رویکرد راه را برای تعمیق شکاف های قومی در 

درون جناح های حزب حاکم هموار کرد.
بزرگ شد که  به حدی  این شکاف ها  سرانجام، 
کسانی مانند عبدالقدوس غوربندی و فقیرمحمد 
ودان، اعضای ارشد حزب، سقوط حکومت دکتر 
که  معتقدند  و  می دهند  نسبت  آن  به  را  نجیب 
مخالفان جناحی و قومی نجیب علیه او “کودتا” 
رهبری  به  شمال  ژنــرال هــای  قیام  کردند. 
در  هم   ۱۳۷۰ زمستان  در  دوستم  عبدالرشید 

همین زمینه قابل بررسی است.
آقای  حکومت  روسیه  خارجی  سیاست  تغییر 
سه  در  او  واکنش،  در  کرد.  منزوی  را  نجیب 
با  افغانستان،  از  سالگی خروج نیروهای شوروی 
صدور فرمان رسمی در ۲۵ جدی ۱۳۷۰، »تجاوز 
نظامی« شوروی به کشور را محکوم و روز خروج 
تعطیل  و  ملی«  نجات  »روز  را  دلو،   ۲۶ آن ها، 

عمومی اعالم کرد.
طرحی که آقای نجیب برای جایگزینی پشتیبانی 
کارهایی  مشابه  گرفت،  نظر  در  روسیه  سیاسی 
روسیه  که  همان گونه  داد.  انجام  روسیه  که  بود 
کرد،  شروع  پیشینش  دشمنان  با  را  گفت وگو 
با کشورهایی مانند  حکومت نجیب هم روابطی 

ایران و حتی پاکستان برقرار کرد.

نجیب،  آقای  خارجه  وزیر  عبدالوکیل،  چنان که 
دولتی  امنیت  وزارت  می نویسد،  خاطراتش  در 
مذاکراتی را با سازمان اطالعات ارتش پاکستان، 
آی اس آی، آغاز کرد. هدف از آن تعامل مستقیم 
با پاکستان به عنوان حامی اصلی مجاهدین بود، 
ولی با اعالم آمادگی نجیب برای کناره گیری این 

گفت وگوها ناکام شد.

ب. نظامی و اقتصادی

که  بود  مشخص  اقتصادی  و  نظامی  لحاظ  به 
خارجی  کمک  بدون  نجیب اهلل  دکتر  حکومت 
نه  داخلی،  درآمد  نبود  در  بیاورد؛  دوام  نمی تواند 
قدرت پرداخت حقوق کارمندانش را داشت و نه 
نفری  هزار  چهارصد  مسلح  نیروی  می توانست 

خود را آماده جنگ نگهدارد.
مجموع کمک های شوروی به حکومت کابل در 
سال های ۸۹-۱۹۸۰ به ۹.۱ میلیارد روبل )۱۵.۲ 
به   ۱۹۹۰ سال  کمک های  تنها  و  دالر(  میلیارد 
چهار میلیارد روبل )۶.۶۸ میلیون دالر( می رسید.

نظامی  تجهیزات  شامل  کمک ها  این  بیشتر   
این تجهیزات در سال ۱۹۸۹  از  می شد. بخشی 
به  پرواز   ۴۷۲۷ با  بعد  سال  و  پرواز   ۷۰۴۷ با 

افغانستان انتقال یافت.
نجیب  دکتر  حکومت  جنگی  ماشین  گردش 
وابسته به نفتی بود که با دو لوله انتقال نفت از 
شهرک حیرتان در مرز ازبکستان به پایگاه هوایی 
قطع  با  بود.  شده  کشیده  کابل  شمال  در  بگرام 
سایر کمک های روسیه به کابل، این لوله ها هم 
خشک شد که برای متوقف شدن ماشین جنگی 

نجیب کافی بود.
قطع  از  پس  روز   ۱۰۴ در  که  سریعی  تحوالت 
روی  روسیه  اقتصادی  و  نظامی  کمک های 
تعمیق  جمله  از   - کند  را  او  حکومت  بنیاد  داد، 
شورش  حاکم،  حــزب  درونــی  شکاف های 
دوستم  عبدالرشید  رهبری  به  شمال  ژنرال های 
اعالم  و  حیرتان  بندر  فرمانده  مومن  ژنرال  یا  و 
و  کناره گیری  برای  جمهوری  رئیس  آمادگی 
طرح  مطابق  انتقالی  حکومت  به  قدرت  تحویل 

صلح سازمان ملل در ۲۸ حوت.
 ۱۳۷۱ حمل   ۲۷ در  نجیب اهلل  دکتر  سرانجام، 
اقدام به فرار ناموفقی کرد. فردای آن مجاهدین 
وارد کابل شدند. تا ده روز پس از آن، حکومت 
او دیگر وجود نداشت. زندگی و پناهندگی نجیب 
ریاست  کاخ  نزدیک  در  ملل  سازمان  دفتر  در 
جمهوری با مرگش به دست طالبان در ۶ میزان 

۱۳۷۵ پایان یافت.

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

فرصت طالیی جهت سرمایه گذاری در ملبورن
سوپرمارکت

 Fresh Fruit Way 
Doveton در منطقه
به فروش میرسد. 

این سوپرمارکت به مساحت 15۰ 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
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

-S
t.9

67
.c

o

  
توجه      توجه     

فرصت طالیی جهت سرمایه 
 گذاری

Doveton درمنطقه   Fresh fruit way سوپرمارکت 

  051 به مساحت به فروش میرسد. این سوپرمارکت

خرید درمرکز واقع  Cool-room  متر و مجهز به 

 Doveton  توجه با میرسد بفروش استثنایی قیمت با

نیازهای افزایش نیز و منطقه این در جمعیت رشد به  

موقعیت ترین نزدیک و بهترین در فروشگاه این مردم  

.دارد قرار منطقه این مردم دسترسی جهت مکانی   

هستید گزاری سرمایه برایی مناسب جایی دنبال به اگر  

بیشتر معلومات برایی ندهید دست از را فرصت این  

بگرید تماس زیر شماره با  

1932513440   
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میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

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

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

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

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

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

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

بره
ی آهو

جها
 برن

مایندگی
ن

وریا
یکت

ر و
ی د

جزئ
ی و 

و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

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

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

9126 9489

آگهی استخدام
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 به چند نفر برای کار
Cleaning  تمیزکاری 

بطور نیمه وقت نیازمندیم

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

ما با شما تماس خواهیم گرفت
توجه:ما به زبان فارسی صحبت نمی کنیم

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

-S
t.9

70

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

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

ذیل نیازمنداست

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

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

 3-آقا جهت خدمات رستوران
و آشپزخانه

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

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

7- آقا  جهت کار نانوا در رستوران
 تلفن تماس 0452581349 ساعت

 تماس همه روزه بجز دوشنبه از
ساعت 10 صبح الی 17 بعداز ظهر

آگهی استخدام

نجیب قربانی تغییر سیاست خارجی روسیه شد؟

محمد نجیب اهلل احمدزی، پلکان ترقی را در حزب 
کابل  در  دانشجویی  از جنبش  دموکراتیک خلق 
آغاز کرد و تا باالترین مقام حزبی و دولتی رسید.

حمایت  تحت  دولت  جمهوری  رئیس  آخرین  او 
مقایسه  در  که  بود  افغانستان  در  سابق  شوروی 
نفوذ  خود  از  پیش  جمهوری  رئیس  سه  با 
بیشتری در میان مردم و هواداران حزب داشت.

نجیب اهلل در سال ۱۳۲۶ خورشیدی در کابل به 
قوم  از  اصاًل  محمد،  اختر  او،  پدر  ولی  آمد،  دنیا 
احمدزی پشتون های پکتیا بود. پدر نجیب اهلل در 
تجاری  وابسته  سال های دهه ۱۳۴۰ خورشیدی 
بود. پاکستان  پیشاور  در  افغانستان  کنسولگری 

خورشیدی   ۱۳۴۰ ــال  س در  اهلل  نجیب 
فارغ  کابل  حبیبیه  )دبیرستان(  لیسه  از 
دانشگاه  از   ۱۳۵۴ سال  در  و  شد  التحصیل 
گرفت. گواهینامه  پزشکی  رشته  در  کابل 
ــی ــ ــزب ــ ــای ح ــ ــت هـ ــ ــیـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فـ
او در سال ۱۳۴۴ به حزب دموکراتیک خلق پیوست، 
به خواندن آثار مارکسیستی آغاز کرد و در سخنرانی 
در همایش های دانشجویی و حزبی مهارت یافت.

در  ــزب  ح اعــضــای  میان  در  زودی  بــه  او 
و  شد  مبدل  شده ای  شناخته  فرد  به  دانشگاه 
به  سازمانی  تشکیالت  در  سریع  پیشرفت  با 
ببرک  به  نزدیک  بسیار  افراد  حلقه  در  زودی 
درآمد. حزب  پرچم  جناح  بخش  رهبر  کارمل، 

دانشگاه  دانشجوی  هنوز  که  زمانی  نجیب اهلل 
بار  دو  را  او  شاهی  ظاهر  دولــت  بــود،  کابل 
حزب  نشریه  تنها  پرچم،  نشریه  و  کرد  زندانی 
زندانی  خبرهای  زمان  آن  در  خلق  دموکراتیک 
شدن او و دیگر اعضای حزب را منتشر می کرد.
ثور/ هفتم  کودتای  زمان  در  اهلل  نجیب  اما 

سرنگونی  به  منجر  که   ،۱۳۵۷ اردیبهشت 

رهبری  به  دولت  استقرار  و  داوود  محمد  رژیم 
رئیس  شد،  افغانستان  در  خلق  دموکراتی  حزب 
بود. کابل  دانشگاه  دانشجویان  امــور  اداره 

رژیم کودتایی او را در ماه سرطان/تیر ۱۳۵۷ به 
دیری  ولی  فرستاد،  تهران  در  افغانستان  سفارت 
در مقام سفارت نماند و به کشور فراخوانده شد.

در  و  رفت  ماسکو  به  مدتی  برای  اهلل  نجیب 
جدی/دی سال ۱۳۵۸ با اشغال افغانستان توسط 
بازگشت. کشور  به  سابق،  شوروی  سرخ  ارتش 
رئــــــــــیــــــــــس ‘خـــــــــــــــاد’

نیرومند اطالعاتی  به ریاست سازمان  بار  این  او 
به خدمات  موسوم  دولت تحت حمایت شوروی 
امنیت دولتی )خاد( رسید و بسیاری از افغانها از 
سازمان خاد در این دوره خاطرات بدی به یاد دارند.

در  دولت  مخالفان  جمعی  کشتار  و  شکنجه 
به  کابل،  از جمله  افغانستان،  مناطق  از  بسیاری 
پلیگون،  ارتش،  نظامی  تمرینات  میدان  در  ویژه 
و  بدنام  دستگاهی  به  را  خاد  کابل،  شرق  در 
ساخت. معروف  کابل”  “قصاب  به  را  نجیب 

زمانی که نجیب اهلل در سال ۱۳۶۵ به دبیر کلی 
هم  رسید  جمهوری  ریاست  به  سپس  و  حزب 
در  او  ریاست  دوره  از  مردم  که  تصویری  هنوز 
سازمان خاد در ذهن داشتند، همچنان زنده بود.

“آشتی  سیاست  او  کــه  وقتی  همچنین 
ویژه  به  مخالفان،  با  مصالحه  برای  را  ملی” 
مخالفان  هم  کرد  اعالم  مجاهدین  گروههای 
است. کرده  تغییر  واقعًا  او  که  نپذیرفتند  او 
اصــــــــــــــــــالحــــــــــــــــــات

نجیب اهلل در دوره ریاست جمهوری خود دست 
به اصالحات گسترده ای در نظام و سیاست های 
حزبی وارد کرد، حتی نام حزب را تغییر داد و حزب 
دموکراتیک خلق را به حزب وطن تغییر نام داد.

او جرگه بزرگی را در سال ۱۳۶۶ برگزار کرد و 
تصویب  به  را  جدیدی  اساسی  قانون  جرگه  این 
های  آزادی  اساسی  قانون  این  در  رساند. 
آزادی  جمله  از  کشور،  شهروندان  برای  زیادی 
رسانه ها و تشکیل احزاب سیاسی تضمین شد.

احترام به “دین مقدس اسالم” و پیروی از آن برای 
دولت الزامی شد و نجیب اهلل حتی خود در برخی از 
گردهمای های مذهبی در کابل شرکت می کرد.

 ۲۶ افغانستان،  از  سابق  شوروی  ارتش  خروج 
شهنواز  نافرجام  کودتای  و   ۱۳۶۷ دلو/بهمن 
 ۱۶ در  اهلل  نجیب  ــت  دول ــاع  دف ــر  وزی تنی، 
نظامی  رویدادهای  مهمترین  از   ،۱۳۶۸ دلو 
می شود. شمرده  او  جمهوری  ریاست  دوره 
نجیب اهلل با خروج نیروهای شوروی از افغانستان 
با سخنرانی های مردم پسند خود از طریق رادیو و 

تلویزیون دولتی با لحن صمیمانه و خودمانی تالش 
دهد. توسعه  را  خود  جویانه  آشتی  سیاست  کرد 

اما گروه های مجاهدین مستقر در پاکستان و ایران 
این سیاست او را ناشی از ضعف دولت کابل و نوعی 
نیرنگ تلقی کردند و در سال ۱۳۶۸ خورشیدی 
نجیب  دولت  سقوط  هدف  با  را  بزرگی  عملیات 
اهلل در جالل آباد در شرق افغانستان آغاز کردند.

مواجه  سختی  شکست  با  عملیات  این  ولی 
این  نحوی  به  نظامی  شکست  ایــن  و  شد 
او  ــت  دول که  رساند  مجاهدین  به  را  پیام 
از  سابق  ــوروی  ش ــش  ارت ــروج  خ رغــم  علی 
است. باقی  خود  قوت  به  همچنان  افغانستان، 

کنار  در  قتلش  از  پس  نجیب  عکس های 
عکس های چهره های “جهادی” به فروش رفت.

با این همه، نجیب اهلل به ادامه سیاست آشتی ملی 
خود تشکیل اداره موقت و حتی برگزاری انتخابات 
سال های  در  درونی  اختالفات  اما  پذیرفت،  را 
داد. قرار  آستانه سقوط  در  را  او  آخر حکومتش، 

ژنـــرال  مخالفت  ــا  ب اهلل  نجیب  ــت  دولـ
شبه  عمده  فرماندهان  از  دوستم،  عبدالرشید 
شمال  در  نجیب  ــت  دول طــرفــدار  نظامیان 
شد. مواجه  حتمی  فروپاشی  با  افغانستان، 

در نخستین ماه سال ۱۳۷۱ خورشیدی نجیب اهلل 
تصمیم به کناره گیری از قدرت و خروج پنهانی از 
کشور گرفت، اما سربازان تحت امر ژنرال دوستم 
از کشور شدند. او  مانع خروج  کابل  فرودگاه  در 

نجیب  بروی  هم  کشور  از  خروج  راه  که  زمانی 
اهلل بسته شد، او به دفتر نمایندگی سازمان ملل 
در کابل پناه برد و حدود پنج سال در آنجا بود.

 ۱۳۷۱ ثور  هشتم  در  مجاهدین  گروه های 
بزودی  آن  از  پس  شدند؛  کابل  وارد  خورشیدی 
درگیری های مسلحانه در شهر کابل آغاز شد و 
ده سال  تا  و  کابل  در  پنج سال  تا  این جنگ ها 
یافت. ادامه  افغانستان  مختلف  مناطق  در  دیگر 

جنگ ها  این  که  آوارگی  و  خونریزی  ویرانی، 
یاد  به  از مردم  آورد، شماری  برای مردم در پی 
سخنان نجیب اهلل افتادند که گفته بود اگر قدرت 
منتقل  افغان ها  همه  توافق  مورد  اداره  یک  به 
می شود. جاری  خون”  “حمام  کشور  در  نشود، 
ــل ــ ــتـ ــ قـ از  پـــــــــــــس 

ادامه جنگ های میان گروهی در افغانستان و به 
ویژه قتل نجیب اهلل به دست طالبان در پنجم میزان/

مهر سال ۱۳۷۵ او را در میان گروهی از مردم، 
بخصوص هواداران او، به “قهرمان” مبدل کرد.

نجیب  کابل  شهر  به  ورود  محض  به  طالبان 
دفتر  از  را  احمدزی  ــرال  ژن ــرادرش،  ب و  اهلل 

چهار  در  و  کردند  بیرون  کابل  در  ملل  سازمان 
طالبان  آویختند.  برق  )دکل(  پایه  به  آریانا  راه 
همه  تا  گذاشتند  همانجا  در  را  آنها  جسدهای 
ببینند. گذشتند،  می  جا  آن  از  که  کسانی 

در باره انگیزه و عامالن قتل نجیب اهلل مطالب 
برخی  جمله،  از  اســت.  شده  منتشر  ــادی  زی
در  پاکستانی  نفوذ  با  عوامل  را  او  که  اند  گفته 
نجیب  مخالفت  دلیل  به  طالبان  گروه  درون 
نوشته  برخی  اما  کشتند،  دیورند  موافقتنامه  با 
آن  در  که  او،  حزبی  مخالفان  را  او  که  اند 
آویختند. دار  به  بودند،  همنوا  طالبان  با  زمان 

 ۱۳۸۰ سال  خزان  در  طالبان  سقوط  از  پس 
رهبران  های  عکس  ــازار  ب که  خورشیدی، 
مجاهدین، به ویژه حامد کرزی، رئیس جمهوری 
دولت پس از طالبان و احمد شاه مسعود، فرمانده 
نجیب  های  شد، عکس  گرم  مجاهدین  مشهور 
گرفت. قرار  آنها  های  عکس  کنار  در  هم  اهلل 

در سالهای اخیر مجموعه سخنرانی ها و تصاویر 
و  اینترنتی  های  سایت  روی  بر  او  ویدئویی 
تقریبًا همه شهر های  و  کابل  کتابفروشی های 
افغانستان پیدا می شود. حتی عکس های او با عنوان 
“قهرمان شهید” در سالنامه ها به چاپ می رسد.

در  او  ریاست  که  سنگینی  سایه  همه،  این  با 
سازمان خاد بر شخصیت نجیب اهلل افگند، از ذهن 
بسیاری از افغان ها زدوده نشده و آنها هنوز هم 
او را با همین تصویر و از همین زاویه می شناسند.

 

ایوب آروین

نجیب اهلل احمدزی کی  بود؟
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در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 
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سبزی قورمه 
سرخ شده 
بست تست 

با کیفیت مرغوب 
در دو اندازه 

متفاوت

Ph: 02 9645 6003
Fax: 02 9700 9679

aust-ari@bigpond.net.au

تلفن مرکز پخش

189 Merrylands Rd. Merrylands  
adjacent to the Cincotta Discount Chemist

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

کلینیک پزشکی مریلندز
با کادر مجرب و حرفه ای

1300637000
0296376518

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