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صرافی آباد 
زیر نظر مرتضی عابدینی

با بهترین و مناسب ترین قیمت روز با بیش از
 20 سال تجربه در خدمت هموطنان گرامی

www.abadex.com.au
0413 820 649

Shop3,No2, Auburn Rd. Auburn

02 8068 5987 
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MBR ASSOCIATIONMBR ASSOCIATION Pty.Ltd

Loans & MortgageLoans & Mortgage

l l 0434 272 0180434 272 018

انواع وام: مسکن 
تجاری، شخصی

info@mbrassociation.com.au

مهدی رستمیمهدی رستمی

  6/254, Pitt St6/254, Pitt St..  Merrylands NSW 2160Merrylands NSW 2160

0420 30 2000 

صرافی ملکی

11 A Carlow St. Sturt  SA 5047

سریعترین راه انتقال ارز به ایران و استرالیا
با مدیریت امید ملکی
سریع، مطمئن و دقیق

www.maleki.com.au   info@maleki.com.au
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حقوقیدفتر 
دکتر رضا وطن دوست

وکیل رسمی کلیھ دادگاھھای استرالیا

ما نمیگذاریم حق شما پایمال شود

Dr. Reza Vatandoust, Ph.D. (Law)
Solicitor & Barrister of the Supreme Court of NSW the Federal Court 
and the High Court of Australia.
Commercial law International Trade
Litigation & Dispute Res Property law 
Intellectual Property   Building & Construction
Commercial & Corporate Banking & Finance 

Vatandoust Lawyers
Level 23, 52 Martin Place SYDNEY NSW 2000

Telephone: (02) 9220 5138
www.vatandoust.com.au
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صرافی جهان
تبدیل ارز در اسرع وقت تبدیل ارز در اسرع وقت 
به ایران - افغانستان - پاکستان

بعد از ساعات اداری به رستورانهای کابل سیدنی مراجعه کنید
188 Merrylands Rd. Merrylands

0404 964 006
0422 693 333

To find out more please contact us

 Join Our Media and get

THE BEST
 PROMOTIONS

FOR YOUR BUSINESS

 2021

0418 660 399 
 www.injob.com.au
injobau@gmail.com
parsianaustralia@yahoo.com

راهنمای مشاغل ایرانیان راهنمای مشاغل ایرانیان 
و فارسی زبانان استرالیاو فارسی زبانان استرالیا

0416 88 44 88

برای  اسالمی  جمهوری  اقــدام  ژاپــن  و  چین 
درصد   ۲۰ خلوص  با  ــوم  ــی اوران غنی سازی 
خواستار  چین  خــوانــده انــد.  نگران کننده  را 
این  آمریکا  است.  شده  طرفین  خویشتن داری 
اقدام را »اخاذی هسته ای« از سوی تهران خوانده 

است. 
وزارت امور خارجه آمریکا غنی سازی ۲۰ درصدی 
را  آن  و  کرده  محکوم  را  ایران  توسط  اورانیوم 

»اخاذی هسته ای« خواند. 
یک  از  نقل  به  و  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
نشده  فاش  نامش  که  وزارتخانه  این  سخنگوی 
این اقدام جمهوری اسالمی »تالشی آشکار برای 
پیشبرد کارزار اخاذی هسته ای« بوده و این تالش 

»به جایی نخواهد رسید.«
یک  ژانــویــه(  )پنجم  دی   ۱۶ سه شنبه  روز 
مسئله  گفت  نیز  چین  خارجه  وزارت  سخنگوی 
هسته ای ایران »در مقطعی حساس« قرار گرفته 

و »به شدت پیچیده است.«
سخنگوی  چون یینگ،  هوا  رویترز  گزارش  به 
کشور  این  داشت  اظهار  چین  خارجه  وزارت 
و  آرامــش  حفظ  درخواست  طرفین  تمامی  از 
خویشتنداری دارد و از آنها می خواهد تا به توافق 

هسته ای پای بند مانده و از اقداماتی که می توانند 
این  کنند.  پرهیز  شوند،  تنش ها  تشدید  به  منجر 
بر  پکن  در  خود  خبری  نشست  در  چینی  مقام 
تالش های دیپلماتیک برای حل این مسئله تأکید 
کرده و افزود: »اقدام فوری برای تمامی طرف ها 

این است که ایاالت متحده را به بازگشت بی قید 
و شرط به برجام و حذف همه تحریم های مربوطه 
سوق دهند.«یک سخنگوی ارشد دولت ژاپن نیز 
اعالم کرد این کشور عمیقا نسبت به غنی سازی 
نگرانی  ابراز  ایران  توسظ  اورانیوم  درصدی   ۲۰

گفت:  خبرنگاران  به  کاتو  کاتسونوبو  می کند. 
»دولت ژاپن به شدت نگران این اقدام ایران است 

که نقض توافق هسته ای به شمار می آید.«
آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه ۱۵ دی 
ساعاتی پس از اعالم ایران مبنی بر آغاز فرایند 

غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در نیروگاه فردو، 
این خبر را تأیید کرده و اعالم داشت: »ایران امروز 
تزریق اورانیوم U-۲3۵ را که تا حد ۴.۱ درصد 
غنی سازی شده بود، به شش آبشار سانتریفیوژ در 
تا غنای ۲۰ درصد  برای غنی سازی  سایت فردو 

آغاز کرد.«
این  انتشار  از  پس  آژانس  در  روسیه  نماینده 
ایران  اقدام  به  نسبت  چندان  مسکو  گفت  خبر 
کرد  تأکید  حال  عین  در  اما  نیست،  »ذوق زده« 
ندارد.«  وجود  موضوع  بزرگنمایی  برای  »دلیلی 
»برنامه  نوشت:  توییتر  در  اولیانوف  میخائیل 
قابل  و  شفاف  تماما  همچنان  ایران  هسته ای 

راستی آزمایی است. 
اجرای  بازگرداندن  برای  ابزارهایی  روی  باید  ما 

توافق هسته ای تمرکز کنیم.«
اقدام  نیز  اسرائیل  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
ایران را به شدت محکوم کرده و گفت این اقدام 
ثابت می کند ایران به دنبال ساخت بمب هسته ای 
اتهام را همواره رد  این  است. جمهوری اسالمی 

کرده است.
اتحادیه اروپا نیز این اقدام ایران را »نقض تعهدات 

برجام« از سوی این کشور خواند.

توقیف نفتکش کره جنوبی؛ سئول 
یک هیات رسمی به ایران می فرستد

واکنش های جهانی به غنی سازی
 ۲۰ درصدی اورانیوم در ایران

وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرده است که در 
"اولین زمان ممکن" یک هیات رسمی به ایران 
می فرستد تا در مورد آزادی نفتکش توقیف شده 
و خدمه آن در آب های جنوبی ایران مذاکره کند. 
می شود  اعالم  حالی  در  جنوبی  کره  موضع  این 
که علی ربیعی سخنگوی دولت ایران، گفته است 
جنوبی  کره  دولت  باشد  گروگانگیر  کسی  "اگر 

است".
آقای ربیعی در تازه ترین نشست خبری خود گفته 
کره  دولت  باشد  گروگانگیر  کسی  "اگر  است 
جنوبی است. که به بهانه های واهی بیش از ۷ 

میلیارد دالر ما را گروگان گرفته است".
سپاه  دریایی  نیروی  شد  اعــالم  گذشته  روز 
پاسداران یک تانکر متعلق به کره جنوبی توقیف 
و خدمه آن را بازداشت کرده است. علت توقیف 
"محصوالت  تن   ۷۲۰۰ حامل  که  نفتکش  این 
زیست  "آلودگی  ایجاد  بود  نفتی"  شیمیایی 

محیطی" عنوان شده است.
اکنون به گزارش خبرگزاری فرانسه چوی یونگ 
"در  می گوید  کره  خارجه  وزارت  سام سخنگوی 

اعزام می شود  ایران  به  اولین فرصت یک هیات 
تا از طریق مذاکره دو جانبه موضوع را حل کند". 
در عین حال، او گفت سفر برنامه ریزی شده و سه 
روزه دیپلمات ارشد کره ای به تهران در روزهای 
با  که  بوده  قرار  این سفر  انجام خواهد شد.  آتی 
ایران  شده  بلوکه  پول های  مشکل  حل  هدف 

انجام شود.
که  است  گفته  گزارشی  در  هم  ایرنا  خبرگزاری 
کره  در  ایران  سفیر  شبستری"  بادامچی  "سعید 
امور  مدیرکل  سوک"  کیونگ  "کوه  با  جنوبی 
جنوبی  کره  خارجه  وزارت  خاورمیانه  و  آفریقا 
تبادل نظر  این هیات  گفتگو کرده و درباره سفر 

کرده است.
بر اساس این گزارش یک مقام وزارت خارجه کره 
جنوبی به یونهاپ گفته است که دو طرف در مورد 
حل مساله "درک مشترکی" دارند و معتقد هستند 

موضوع باید به صورت دیپلماتیک حل شود.
به  جنوبی  کره  مسئوالن  دیپلماتیک  سفر  تایید 
رویترز ساعتی  اعالم می شود که  ایران در حالی 
پیش، به نقل از وزارت خارجه کره جنوبی گزارش 

سفر  این  درباره  دارد  قصد  سئول  که  بود  کرده 
"بازبینی"  کند.

که  بود  کرده  اعالم  پیشتر  ایران  خارجه  وزارت 
معاون وزارت خارجه کره جنوبی قرار است برای 
مذاکره درباره اموال توقیف شده ایران به زودی 
به تهران سفر کند". ایران ابراز امیدوار کرده بود 
"این سفر خاتمه ای بر کندی های موجود در این 

روند آزادسازی اموال ایران باشد".
توقیف  خبر  اعالم  از  پس  دیگر،  تحولی  در 
دزدی  با  مقابله  یگان  یک  جنوبی  کره  نفتکش، 
به  ائتالفی  با  تا  به منطقه فرستاده است  دریایی 

رهبری آمریکا همکاری کند. 
در ایران به نقل از منابع نزدیک به سپاه پاسداران 
از  توقیف شده  نفتکش  که  است  شده  گزارش 
»بندر الجبیل عربستان سعودی عازم کره جنوبی« 
بوده اما یک مقام دولتی مقصد کشتی را بندری 
در همین  و  است.  اعالم کرده  متحده  امارت  در 
خصوص برخی منابع مقصد این نفتکش را بندری 

در فجیره گزارش کرده اند.
و  کشتیرانی  انجمن  کل  دبیر  پیش،  ساعاتی 

توقیف  »علت  کرد  اعالم  ایران  وابسته  خدمات 
این شناور آلودگی زیست محیطی و نقض پیاپی 
باید  کشتی  این  و  بوده  محیطی  زیست  قوانین 

خسارت وارده به محیط زیست را بپردازد«.
به  ایران خواسته اند فورا  از  آمریکا  کره جنوبی و 

این توقیف خاتمه دهد.
کنترل مناطق دریایی ایران در خلیج فارس توسط 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی انجام می شود.
هم  گذشته  سال  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی 
این  بود.  توقیف کرده  را  بریتانیایی  نفتکش  یک 
از آن صورت گرفت که دولت محلی  اقدام پس 
جبل الطارق یک نفتکش حامل نفت ایران را در 

زمان عبور از تنگه جبل الطار توقیف کرد.
سابقه اختالف مالی ایران و کره جنوبی

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، 
توقیف  خبر  انتشار  از  پیش  ساعاتی  امروز  که 
مسدود  بابت  کشور  این  از  جنوبی  کره  نفتکش 
نگه داشتن دارایی های ایران در بانک های آن 
ایران  در  »ما  است  گفته  بود،  کرده  انتقاد  کشور 
توقیف  او  حساسیم«.  دریایی  آلودگی  به  نسبت 

صورت گرفته را »کامال فنی« خواند. روابط ایران 
و کره جنوبی در ماه های اخیر به دلیل مخالف آن 
کشور با آزادسازی پول های مسدود شده ایران، 

سرد بوده است.
مقام های ایرانی گفته اند که دولت کره جنوبی ۸ 
میلیارد دالر از پول های ایران را به دلیل تحریم 
های آمریکا مسدود کرده و اجازه دسترسی به آن 

را نمی هد.
جلسه  در  امروز  ایران  خارجه  وزارت  سخنگوی 
روند  بود  گفته  تهران  در  خود  خبری  هفتگی 
کره  در  ایران  شده  مسدود  های  پول  آزادسازی 

جنوبی »متاسفانه به کندی پیش می رود«.
بدون  سنتی  طور  به  جنوبی  کره  و  ایران  روابط 
از مشتریان قدیمی  تنش بوده و آن کشور یکی 
نفت خام ایران محسوب می شده است اما از زمان 
به  برجام، کره  توافق هسته ای  از  آمریکا  خروج 
خرید نفت از ایران خاتمه داد. امول مسدود شده 
پول  به  مربوط  جنوبی  کره  های  بانک  در  ایران 
نفت صادراتی ایران پیش از خروج آمریکا از برجام 
و بازگشت تحریم های ایاالت متحده علیه است.

شناسایی اولین مورد ویروس 
جهش یافته کرونا در ایران

وزیر بهداشت ایران شناسایی یک بیمار مبتال به 
ویروس جهش یافته کرونا در کشور را تأیید کرد. 
به گفته سعید نمکی این شخص اخیرا از بریتانیا 
به ایران سفر کرده و کسی از اطرافیان او تا کنون 
نمکی،  سعید  است.  نشده  مبتال  ویروس  این  به 
)پنجم  ایران روز سه شنبه ۱۶ دی  وزیر بهداشت 
ژانویه( ورود ویروس جهش یافته کرونا به ایران را 
تأیید کرد. او به خبرنگاران گفت این ویروس در 
بدن شخصی پیدا شده که اخیرا از بریتانیا به ایران 
آمده است. به گفته وزیر بهداشت این فرد با تست 
پی سی  آر مثبت به ایران سفر کرده بوده و به همین 
دلیل از ابتدا خود را قرنطینه کرده و سپس در یک 

بیمارستان خصوصی بستری شده است.
این  نزدیکان  روی  کرونا  آزمایش  گفته  نمکی 
شخص نشان داده هیچ کدام از آنان به این ویروس 
مبتال نشده اند و همچنین تا کنون "هیچ موردی از 
نشده  پیدا  در کشور  فرد دیگری  در  ویروس  این 

است."
گفته شده این شخص در وضعیت جسمی خوبی 

بسر می برد.
نمکی همچنین خبر ابتالی یک پزشک در غرب 
کشور به نوع جهش یافته ویروس کرونا را تکذیب 
کرده و گفت پس از انجام آزمایش روی این فرد 
و "بیش از ۲۴۰ نفر از افرادی که با او در ارتباط 
ندارد.  صحت  خبر  این  شده  مشخص  بوده اند" 
روزهای گذشته شماری از رسانه  ها و همچنین در 
شبکه های اجتماعی گزارش شده بود یک پزشک 
در استان کردستان که به تازگی از بریتانیا به ایران 
مبتال  به ویروس جهش یافته کرونا  بود،  بازگشته 

شده است.
دانشگاه  بهداشتی  امور  معاون  رابطه  همین  در 
دی ماه   ۱۵ دوشنبه  روز  کردستان  پزشکی  علوم 
در واکنش به این اخبار اعالم کرد تا کنون مورد 

مثبتی از ابتال به این نوع جهش یافته ویروس در 
این استان مشاهده نشده است. این مقام مسئول 
گفته بود که پزشک مبتال از بیمارستان ترخیص 
شده و در قرنطینه بسر می برد. او همچنین اضافه 
این  با  که  نفری   ۶۰ کرونای  تست  بود  کرده 

پزشک در ارتباط بوده اند، منفی بوده است.
نوع جهش یافته ویروس کرونا به تازگی در جنوب 
بریتانیا  نخست وزیر  شد.  شناسایی  بریتانیا  شرقی 
این  جهش یافته  نوع  سرایت  قدرت  کرد  اعالم 
ویروس ۷۰ درصد بیشتر از نوع شناخته شده قبلی 

است.
سعید نمکی روز سه شنبه تأکید کرد چنانچه مورد 
ویروس  جهش یافته  نوع  شناسایی  از  دیگری 
کرونا در کشور رخ دهد، ایران "به سرعت مردم 
را در جریان  و سازمان های تخصصی بین المللی" 
مقام های  سابقه  همه  این  با  گذاشت.  خواهد 
و  کشور  به  ویروس  ورود  پنهانکاری  در  ایرانی 
آمار موجب شده  ارائه  همچنین عدم شفافیت در 
ویروس  شیوع  به  نسبت  مردم  نگرانی های  تا 

جهش یافته در ایران افزایش یابد.
با  مقابله  ستاد  علمی  کمیته  عضو  محرز،  مینو 
با توجه به شدت موج  کرونا، به تازگی گفته بود 
در  ویروس جهش یافته  احتمال وجود  سوم کرونا 
ایران منتفی نیست. او با این حال خاطرنشان کرده 
اتفاق طبیعی است و  بود جهش در ویروس یک 
"این جهش ها در حدی نیست که منجر به عدم 

تأثیر واکسن شود."
بنیانگذار شرکت آلمانی بیون تک نیز که همراه با 
شرکت آمریکایی فایزر واکسن کرونا را روانه بازار 
آلمان  با خبرگزاری  کرده اند، پیش تر در گفت وگو 
ویروس  در  جهش  که  بود  کرده  اطمینان  ابراز 
کرونا مکانیزم اثربخشی واکسن را تحت تأثیر قرار 

نمی دهد.

برای  ترامپ  دستور  علیه  آمریکایی  قاضی  یک 
بین المللی  کیفری  دیوان  با  که  وکالیی  تحریم 
همکاری می کنند، حکم صادر کرد. این دیوان در 
مورد احتمال ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان 
توسط نیروهای آمریکایی تحقیقات خود را شروع 
دادگاه  قاضی  فایال،  پولک  کاترین  است.  کرده 
 ۴( دی   ۱۵ دوشنبه  روز  نیویورک  در  منطقه ای 
ژانویه( با صدور حکمی دستور دونالد ترامپ برای 
دادگاه های  از  که  را  حقوق  استاد  چهار  تحریم 
جنگی  جنایت  ارتکاب  پرونده های  به  رسیدگی 
کیفری  دیــوان  در  آمریکایی  سربازان  توسط 

بین المللی الهه حمایت می کنند، لغو کرد.
کرده  استدالل  در حکم خود  فایال  پولک  قاضی 
این دستور نقض قانون آزادی عقیده است که در 

قانون اساسی آمریکا آمده است. 
این قاضی آمریکایی گفته متوجه است که دولت 
خود  خارجی  سیاست  از  دفاع  خواهان  آمریکا 
نباید  ملی  امنیت  مورد  در  "نگرانی  اما  است، 
ناخوشایند  اتهامات  دفع  برای  به طلسمی  تبدیل 
دیوان  قاضی های  گذشته  سال  اسفند  شود." 
مورد  در  تحقیقات  آغاز  با  را  خود  موافقت  الهه 
جرائم احتمالی در جنگ افغانستان )از سال ۲۰۰3 

تاکنون( اعالم کردند. 

سال  در  که  است  دائمی  دادگاه  یک  دیوان  این 
در سطح  بزرگ  جرایم  به  رسیدگی  برای   ۲۰۰۲
جهان از جمله نسل کشی، جنایت جنگی  و جنایت 

علیه بشریت تشکیل شد.
افغانستان  در  جنگی  جنایات  بررسی  پرونده  در 
و  افغانستان  دولتی  نظامیان  طالبان،  نیروهای 
کشور  این  در  آمریکا  ارتش  نیروهای  همچنین 
افغانستان علیه غیرنظامیان  متهم شده اند که در 
جنایات جنگی انجام داده اند. در پی این تصمیم، 
صدور  با  آمریکا،  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
را  بین المللی  کیفری  دادگاه  مقامات  دستوری 
تحریم کرد. او مقامات این دادگاه عالی بین المللی 
را تهدید کرد که اگر آنها بدون رضایت واشنگتن 
افغانستان  آمریکایی در  باره عملکرد سربازان  در 
تحقیق کنند، از سوی آمریکا تحت مجازات های 
حکم  این  طبق  گرفت.  خواهند  قرار  اقتصادی 
دارایی های این مقامات در آمریکا مسدود شده و 
محدودیت هایی نیز در صدور ویزای آمریکا برای 
آنان و بستگان شان اعمال شد. صدور این دستور 
اتحادیه  داشت.  همراه  به  را  جهانی  واکنش های 
را  تحریم ها  این  بشری  حقوق  نهادهای  و  اروپا 
و  نگرانی  موجب  را  آن  و  داده  قرار  انتقاد  مورد 

"نقض قوانین بین  المللی" خواندند.

دادگاه آمریکایی مانع 
اجرای فرمان ترامپ برای 

تحریم وکالی دیوان الهه شد
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انتظار می رود که عراق در سال ۲۰۲۱ با چالش های 
هنگفتی روبه رو شود که ممکن است به بی ثباتی در 

این کشور و تضعیف اقتدار دولت دامن بزند.
این کشور در سال های گذشته با پاره ای از مشکالت 
اجتماعی  و  منطقه ای  امنیتی،  سیاسی،  اقتصادی، 
دست و پنجه نرم کرده است که بعید است در آینده 
و  اقتصادی  پیامدهای  شوند.  رجوع  و  رفع  نزدیک 
اعتراضات  ادامه  کووید-۱۹،  همه گیری  بهداشتی 
گروه های  و  دولت  بین  فزاینده  تنش  ضددولتی، 
شبه نظامی، و مسائل دیگر فشاری بی پایان به این 
کشور وارد کرده است و سالی سخت در پیش روی 

آن است.

امنیت شکننده
امنیت  برای  توجه  قابل  تهدیدی  همچنان  داعش 
که  مناطقی  در  عراق محسوب می شود، مخصوصا 

قبال تحت تسلط این گروه تندرو سنی بودند.
این گروه همچنان به نیروهای امنیتی و شبه نظامیان 
از  گروگان گیری  و  می کند  حمله  شعبی  حشد 
نیروهای  نظامی  عملیات   دارد.  ادامه  غیرنظامیان 
و  نیروها  علیه  شعبی  حشد  یگان های  و  امنیتی 
تهدید  شدن  کمتر  به  داعش  باقی مانده  دسته های 
را  تاکتیک های خود  نظر می رسد  به  این گروه که 

عوض کرده است منجر نشده است.
فرصت  کووید-۱۹  شیوع  که  دارند  عقیده  ناظران 
مناسبی در اختیار داعش گذاشت. بنا بر گزارش ها، 
نیروهای امنیتی از نواحی غیرشهری عقب نشسته اند 
تا بر اجرای فرمان قرنطینه و تامین امنیت شهرها 
شدن  آسیب پذیر  باعث  تصمیم  این  کنند.  نظارت 

مناطق دیگر در برابر داعش شده است.
تا   ۳٫۵۰۰ حدود  که  می زنند  تخمین  کارشناسان 
غربی  نواحی  در  گروه  این  اعضای  از  نفر   ۴٫۰۰۰
و شمالی عراق پخش شده اند، مخصوصا در مناطق 
مرزی و شهرها و روستاهایی که ساکنانشان در پی 
عالوه  برنگشته اند.  خود  خانه های  به  هنوز  آوارگی 
از  دارد  گروه مجددا  این  که  گفته می شود  این،  بر 
بین فرزندان اعضای کشته شده خود و اردوگاه های 

آوارگان نیرو می گیرد.

شبه نظامیان
ایران  از طرف  از دسته های حشد شعبی که  برخی 
حمایت می شوند چنان قوی شده اند که دولت بعضا 
در برابرشان ضعیف به نظر می رسد و توان اعمال 

قانون را ندارد.
المهندس،  ابومهدی  و  سلیمانی  قاسم  ترور  پی  در 
حمله  در  شبه نظامی،  گروه های  رهبران  از  یکی 
پهپادی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰، حمله های موشکی 
به سفارت آمریکا در بغداد و پایگاه های نظامی این 
کشور بیشتر شده است، و شبه نظامیان حامی ایران 
متهم  حمله ها  اینگونه  اجرای  به  موارد  اغلب  در 

می شوند.
اهل  گروه عصائب  اعضای  از  یکی  که  این  از  بعد 
حق، یکی از گروه های کلیدی حشد شعبی، در ماه 
دسامبر به اتهام دست داشتن در حمله موشکی به 

سفارت آمریکا بازداشت شد، شبه نظامیان با وانت ها 
و سالح های گوناگون خود در خیابان های بغداد رژه 

رفتند و قدرت خود را به رخ کشیدند. 
از شبه نظامیانی در شبکه های اجتماعی  چند ویدیو 
و  بودند  پوشانده  را  خود  صورت  که  شد  منتشر 
تهدید  را  عراق،  نخست وزیر  کاظمی،  مصطفی 
می کردند و می گفتند که منتظر نشسته اند تا قیس 
خزعلی، رهبر این گروه، »فرمان پیشروی« را صادر 

کند.
کاظمی نیز در واکنش گفت که دولت »در صورت 

نیاز برای یک رویارویی قاطع آماده است«.
ویدیویی  پیامی  در  نیز  ژوئن  ماه  در  خزعلی  قیس 
از آقای کاظمی خواسته بود که حمله به نیروهای 
آمریکایی را »نادیده بگیرد«. او با ادبیاتی جسورانه 
گفت که بازداشت حتی یک عضو از »مقاومت... در 
تاریخ دولت های عراق بی سابقه است و در آینده نیز 
از  کوچکتر  تو  دولت  افتاد...  نخواهد  اتفاقی  چنین 
این حرف ها است«. خزعلی این ویدیو را بعد از آن 
منتشر کرد که تنی چند از اعضای کتائب حزب اهلل، 
شبه نظامی،  قدرتمند  گروه های  از  دیگر  یکی 

بازداشت شدند.
او  و  است  نیز مخالف نخست وزیر  کتائب حزب اهلل 
المهندس  و  سلیمانی  ترور  در  داشتن  دست  به  را 
دو  این  ترور  زمان  در  آقای کاظمی  متهم می کند. 

نفر رئیس سازمان اطالعات ملی عراق بود.
رهبران این گروه با زبانی جسورانه و محکم آقای 
دسامبر،   ۲۶ روز  می دهند.  قرار  خطاب  را  کاظمی 
امنیتی  مسئول  عسکری،  ابوعلی  توییتری  حساب 
که  گفت  نخست وزیر  تهدید  با  حزب اهلل،  کتائب 
اگر او در برابر »مقاومت« بایستد، »گوش هایش را 

خواهند برید«.
کمیته   ۳۰ حداقل  که  می گویند  محلی  رسانه های 
تحقیقاتی برای بررسی اقدامات خشونت بار و حمله 
به سفارت و نیروهای آمریکایی ایجاد شده است. اما 
هنوز نه نتیجه ای اعالم شده است و نه تقصیر به 

گردن گروهی انداخته شده است.

گروه های مسلح جدید
گروه های  ظهور  شاهد  اخیر  ماه های  در  ما 
از  اغلب  که  بوده ایم  جدیدی  شیعه  شبه نظامی 
ایران  طرفدار  شبه نظامیان  ایدئولوژی  و  شعارها 

پیروی می کنند.
گردان های انقالب ۱۹۲۰ که به قیام عراقی ها علیه 
رهبری  مشت  انقالبیون؛  اتحاد  دارد؛  اشاره  بریتانیا 
که بعضا با نام مشت مهدی نیز خوانده می شود؛ و 
به  موشکی  حمالت  اجرای  مدعی  کهف،  اصحاب 
و  کشور،  این  نظامی  پایگاه های  و  آمریکا  سفارت 
همچنین کاروان های تدارکاتی ائتالف علیه داعش 

شده اند.
چیزی  همان  گروه ها  این  بیشتر  فکری  چارچوب 
است که در عراق به ایدئولوژی والیی معروف است 

که به نظریه والیت فقیه در ایران اشاره دارد.
از جمله حمله های  آن ها،  فعالیت های  و  عملیات ها 
مشترک  هدف  یک  که  می رسد  نظر  به  موشکی، 

مستقر  آمریکایی  نیروهای  تهدید  می کند  دنبال  را 
در عراق و درخواست اخراج آن ها. گروه دیگری نیز 
به نام رب اهلل در ماه های اخیر پا به صحنه گذاشته 

است و از حشد شعبی دفاع می کند.
لباس های سیاهی می پوشند که  این گروه  اعضای 
کلمه رب اهلل پشتشان نوشته شده است. این گروه به 
ضرب و شتم معترضان و حمله به دفاتر شبکه های 
تلویزیونی عراقی و خارجی  متهم شده اند که ظاهرا 
از اعتراضات مردمی حمایت می کنند و مخالف نفوذ 
ایران در این کشورند. آن ها در عین حال اعتراضاتی 
نیز در برابر سفارتخانه های آمریکا و فرانسه در بغداد 

ترتیب دادند.
دیگری  خشونت بار  اقدامات  در  گروه  این  اعضای 
نیز دست داشته اند که به نظر می رسد نتیجه عالقه 
آن ها به ایفای نقش به عنوان پلیس مذهبی باشد. 
شده  منتشر  ویدیوهایی  اجتماعی  شبکه های  در 
است که اعضای این گروه را در حال تخریب یک 
آرایشگاه و می خانه نشان می دهند. آن  ها همچنین 
در  ماساژ  سالن  در یک  می شود  گفته  که  را  زنانی 

بغداد کار می کنند کتک می زنند.
بسیج  مانند  رب اهلل  عملکرد  می گویند  ناظران 
را  گروه  این  مفسران  از  بعضی  و  است،  ایران  در 
کاربران  می کنند.  معرفی  عراق  بسیج  عنوان  به 
شبکه های اجتماعی نیز از این گروه با عنوان داعش 

شیعه یاد می کنند.

چالش های اقتصادی
همه گیری کووید-۱۹ وضعیت اقتصاد خسته عراق 
از  این کشور  درآمد  است. ۹۰ درصد  بدتر کرده  را 

محل صادرات نفت تامین می شود.
اوپک پالس  برنامه  همراه  به  نفت،  قیمت  کاهش 
برای کاهش تولید، باعث شده است که این کشور 
را  بازنشستگان  و  دولت  کارمندان  حقوق  نتواند 

پرداخت کند.
روند  آغاز  پی  در  قمیت ها  نسبی  افزایش  وجود  با 
مشخص  هنوز  کشورها،  بعضی  در  واکسیناسیون 
شاهد  نزدیک  آینده  در  نفت  بازار  آیا  که  نیست 
بازگشت قیمت ها به وضعیت سابق خواهد بود یا نه.

در واکنش به این مشکل، عراق به استقراض داخلی 
رو  ملی  پولی  ارزش  درصدی   ۲۰ حدود  کاهش  و 
و  قیمت ها  افزایش  به  که  تصمیمی  است،  آورده 

اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدها منجر شد.
شده  باعث  حال  عین  در  مالی  و  اقتصادی  بحران 
اقلیم  در  دولت  کارمندان  حقوق  پرداخت  که  است 
کردستان نیز به تاخیر بیافتد و این منطقه نیز شاهد 

اعتراض و درگیری بوده است.
عالوه بر این، رابطه اقلیم کردستان با دولت مرکزی 
مشورتی  همه پرسی  برگزاری  زمان  از  بغداد  در 

استقالل در سپتامبر ۲۰۱۷ سرد باقی مانده است.
و  آب  مزمن  کمبود  اقتصادی،  چالش های  کنار  در 

برق نیز بعید است که فعال برطرف شود.

چالش های سیاسی
مشکالت اقتصادی و وضع بد خدمات عمومی که 

از اکتبر ۲۰۱۹ به اعتراضات ضددولتی منجر شده اند 
این  در  سیاسی  تغییرات  محرک  نیروی  بزرگترین 

کشور بوده اند.
در واکنش به این اعتراضات، پارلمان نظام انتخاباتی 
را تغییر داد و رای به افراد را جایگزین رای به احزاب 

کرد.
این نظام جدید انتخاباتی قرار است پایانی باشد بر 
نفوذ احزاب و گروه های اسالم گرای شیعه که مقصر 
فساد گسترده در این کشور قلمداد می شوند و نظام 
حمله  زمان  از  که  کشور  این  سهمیه ای  انتخاباتی 

آمریکا در سال ۲۰۰۳ مورد استفاده بوده است.
این نظام انتخاباتی جدید قرار است در ژوئن ۲۰۲۱ 
زودهنگام  انتخابات  یک  جریان  در  بار  اولین  برای 
که به فرمان آقای کاظمی یک سال جلوتر از موعد 

برگزار خواهد شد استفاده شود.
تدارکاتی،  مقامات می گویند که محدودیت های  اما 
به  مربوط  تمهیدات  از  ناشی  بهداشتی  و  مالی 

کووید-۱۹ شاید مانع از اجرای این انتخابات شود.
برای  دولتی همچنان چالشی  اعتراضات ضد  ادامه 
اعمال  توان  ظاهرا  که  می شود  محسوب  دولت 

اصالحات ملموس سیاسی و اقتصادی را ندارد.
نمی رود،  رو  پیش  انتخابات  نتیجه  به  چندانی  امید 
چرا که ظهور چهره ها و گروه های سیاسی جدید در 

شرایط فعلی ممکن نیست.

آوارگان داخلی
نوامبر  ماه  در  عراق  آوارگــان  و  مهاجرت  وزارت 
برای  را که  ارودگاه هایی  تمامی  تصمیم گرفت که 
آوارگان ایجاد شده بود در اوایل سال ۲۰۲۱ تعطیل 

کند. 
توسط  عراق  از  بزرگی  بخش  تسخیر  جریان  در 
داعش و نبردهایی که برای عقب راندن این گروه 
صورت گرفت، بیش از سه میلیون نفر از مردم عراق 
خانه های خود را ترک کردند و در داخل این کشور 

آواره شدند.
دولت از چند وقت پیش از این آوارگان خواسته است 
که به خانه های خود بازگردند، و نظر وزارتخانه بر 
این است که آن ها باید در بازسازی خانه های خود 

مشارکت کنند.
اما ویرانی شهرهایشان و نبود زیرساخت های الزم و 
امنیت به این معنی است که بسیاری از این آوارگان 

ترجیح می دهند که در اردوگاه ها باقی بمانند.
دارند.  نیز  اجتماعی  مشکل  یک  آوارگان  این  اما 
و  دارند  ارتباط  داعش  با  آن ها  از  زیادی  تعداد 
بچه دار  داعش  از جنگجویان  بیوه  زنان  از  بسیاری 
شده اند و ساکنان شهرهایشان دوست ندارند آن ها 

به خانه هایشان برگردند.
با وجود تالش هایی که برای کسب اجازه از برخی 
رهبران طایفه ای برای بازگشت خانواده های داعشی 
صورت گرفته است، حل این مساله مستلزم اجرای 

برنامه های ادغامی کوتاه مدت و بلندمدت است.
این  آوارگی  ادامه  که  است  این  از  مقامات  نگرانی 
داعش  از  جدیدی  نسل  ظهور  به  شاید  خانواده ها 

منجر شود.

ــن  ــی ــس ــح ــالم غ
سخنگوی  اسماعیلی، 
ایــران،  قضائیه  قوه 
که  اســـت  گــفــتــه 
به  نجفی  شیرین 
اتهام همکاری با روح 
کانال  مدیر  زم،  اهلل 
آمدنیوز،  تلگرامی 
"تحت تعقیب قرار گرفت" و "در دادگاه محکوم" 
تجدیدنظرخواهی  مرحله  "در  او  پرونده  و  شده 

است".
درباره  شده  صادر  حکم  گفته  اسماعیلی  آقای 
و  اتهام  رو  این  از  و  نیست  قطعی  نجفی  شیرین 

جزئیات حکم را اعالم نکرده است.
در  شود  می  گفته  که  است  فردی  نجفی  خانم 
تشویق روح اهلل زم به سفر از فرانسه به عراق که 
انجامید  ایران  به  انتقالش  و  زم  آقای  بازداشت  به 

از  بعد  او  از سرنوشت  است.   داشته  کلیدی  نقش 
در  اطالعی  ایران  به  زم  آقای  انتقال  و  بازداشت 

دست نبود.
سفر  با  همزمان  زم،  روح اهلل  همسر  رازانی،  مهسا 
از  نجفی  شیرین  بود  گفته  عراق  به  همسرش 
همکاران سایت آمدنیوز که مورد اعتماد آنها بوده، 
در عراق حضور داشته است. از اظهارات سخنگوی 
قوه قضائیه ایران مشخص نیست که خانم نجفی 

در کجا و در چه زمانی بازداشت شده است.
دادگاه  در  محاکمه  از  پس  گذشته  ماه  زم  آقای 
انجام  بدون  صلواتی،  ابوالقاسم  ریاست  به  انقالب 
تشریفات قانونی و حتی اطالع از تایید حکم اعدام 
شد.  آویخته  دار  به  کشور،  عالی  دیوان  در  اش 
محکومیت  و  گسترده  اعتراضات  موجب  او  اعدام 
بین المللی ایران از سوی کشورها و نهادهای بین 

المللی شد. 
سخنان  ادامه  در  ایران  قضائیه  قوه  سخنگوی 

است  گفته  همچنین  خود  دی   ۱۶ سه شنبه  روز 
"ابعاد  آمدنیوز  کانال  و  زم  اهلل  روح  پرونده  که 
گسترده ای دارد. بخشی منتهی به رای شد اما این 

پرونده به اتمام نرسیده است"
به گفته این مقام قوه قضائیه ایران دادگاه در مورد 
۶ نفر دیگر از متهمان این پرونده حکم حبس دو 
تا ۱۰ سال صادر کرده است اما وی به جز شیرین 

نجفی به نام این افراد اشاره ای نکرده است.
تلگرامی  کانال  سپس  و  سایت  ابتدا  آمدنیوز 
پرده  افشای چند خبر پشت  با  پرمخاطبی شد که 
و امنیتی، نظیر حساب های بانکی صادق الریجانی 
آزار  پرونده  همچنین  و  قضائیه  قوه  وقت  رئیس 
دفتر  به  نزدیک  قرآن  قاری  طوسی  سعید  جنسی 

رهبر ایران، توجه زیادی را جلب کرد.
این کانال تلگرامی اعتراض های دی ۱۳۹۶ را هم 
میان  این  در  و  داد  پوشش  گسترده ای  به صورت 

اخباری هم منتشر کرد که صحت نداشت.
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قابل توجه اهالی شهر سیدنی
بویژه Bexley North و حومه
 تهیه انواع خوراکهای

خوشمزه ایرانی
زرشک پلو با مرغ- باقالی پلو با ماهیچه
 انواع خورشت: قورمه سبزی- فسنجون

قیمه- بادمجون و غیره
جهت کیترینگ و با سفارش قبلی

پذیرفته میشود
 

ایران می گوید شیرین نجفی به اتهام همکاری 
با روح اهلل زم در دادگاه محکوم شده

عراق برای سالی سخت آماده می شود
حسن ابوحسین

توافق عربستان و قطر برای بازگشایی مرزها و پایان تحریم ها

امیر قطر برای شرکت در اجالس شورای همکاری 
خلیج فارس به عربستان سعودی سفر می کند. پیش 
از این، وزیر خارجه کویت گفته بود عربستان و قطر 
به سه سال قطع روابط سیاسی و  نزدیک  از  پس 
تجاری، توافق کرده اند که مرزهای هوایی، دریایی 

و زمینی خود را باز کنند.
قرار است در عربستان، توافقنامه ای به منظور پایان 

دادن به اختالف بین دوحه و ریاض امضا شود.
همسایگان قطر سه سال و نیم پیش این کشور را 
به اتهام حمایت از تروریسم تحریم کردند، اتهامی 

که قطر آن را انکار کرده است.
تصمیم  گفت  اجالس  این  برگزاری  مسئول  یک 
عربستان سعودی بازگشایی فضای هوایی، مرزهای 
زمینی و دریایی خود به قطر گام جهت اعتمادسازی 
بود تا زمینه برای اطمینان از حضور امیر ایجاد شود. 
در ماه های اخیر، واشنگتن فشارهای خود را برای 
وحدت  که  دارد  اصرار  و  داده  شدت  اختالف  حل 
ضروری  ایران  کردن  منزوی  برای  فارس  خلیج 
است. جراد کوشنر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ 

نیز در این اجالس حضور دارد.
عربستان، امارات، بحرین و مصر از بهار سال ۲۰۱۷ 
با قطر قطع رابطه کردند و دوحه را متهم به حمایت 
و  کرد  رد  قطر  که  اتهامی  کردند.  »تروریسم«  از 
از  ریاض،  گانه  با خواسته های ۱۳  ضمن مخالفت 
به علت خسارت  دیگرش  متحد  و سه  این کشور 
دالر  میلیارد   ۹ درخواست  خود  هوایی  خطوط  به 

غرامت کرد.
خبر توافق میان دوحه و ریاض تنها یک روز پیش 

خلیج فارس  همکاری های  شورای  اجالس  آغاز  از 
 ۵ سه شنبه،  روز  است  قرار  که  است  شده  منتشر 

ژانویه، در ریاض آغاز به کار کند.
می گویند  الجزیره  همچون  خاورمیانه  رسانه های 
کار  به  آغاز  با  توافق همزمان  این  خبر  است  قرار 

جلسه سه شنبه، رسما اعالم شود.
گفته  هم  آمریکا  دولت  ارشد  مقام  یک  همزمان 
به  دادن  پایان  برای  کشور  دو  میان  توافقی  که 

تنش های سه سال گذشته امضاء شده است.
و  داماد  کوشنر،  جرد  سفر  از  رویترز  خبرگزاری 
داده  خبر  خاورمیانه  به  ترامپ  دونالد  ارشد  مشاور 
است و نوشته او برای حضور در مراسم اعالم این 

توافق عازم منطقه شده است.
بحرین  عربی،  متحده  امارات  همراه  به  عربستان 
با  را  روابط خود  بهار سال ۲۰۱۷  اواخر  از  و مصر 
قطر قطع کرده بودند، از آن زمان مرزهای زمینی، 

هوایی و دریایی خود را به روی قطر بسته بودند.
آنها  رهبری  عربستان  که  کشور  چهار  این  دعای 
را در دست دارد این بود که قطر در جریان جنگ 
سوریه و ظهور داعش در عراق، به گروههای تندرو 
کمک کرده است. ادعایی که دوحه قویا رد می کند.

قطر،  و  این چهار کشور  میان  روابط  قطع  از  پس 
عربستان و امارات فهرستی ۱۳ ماده ای پیش روی 
به  را منوط  برقراری مجدد روابط  قطر گذاشتند و 
اجرای کامل این مفاد گذاشتند؛ از جمله، قطع روابط 
الجزیره. شروطی  ایران و تعطیلی شبکه خبری  با 
این  امور  در  برای دخالت  را تالش  آنها  که دوحه 
و  دانست  خود  حاکمان  کردن  سرنگون  و  کشور 

از این توافق  نپذیرفت. کویت که وزیر خارجه آن 
و بازگشایی مرزهای قطر و عربستان خبر داده، در 
سه سال گذشته تالش کرد برای آشتی میان این 
کند.  میانجی گری  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 
انتظار می رود، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
تالش های  مدیون  را  توافق  این  شکل گیری  هم 
خود در خاورمیانه ارزیابی کند. هنگامی که در ژوئن 
سال ۲۰۱۷ بحران میان این ۵ کشور عربی شروع 
متحده  امارات  اتفاق  به  سعودی  عربستان  شد، 
عربی، بحرین و مصر فهرستی شامل ۱۳ درخواست 
را به قطر تحویل دادند و یک مهلت ۱۰ روزه برای 

اجرای این درخواست ها تعیین کردند.
با  ها  ارتباط  تمام  قطع  درخواست ها  این  جمله  از 
تشکیالتی بود که ادعا می شد اسالمگرا هستند و 
مانند  می شدند  خوانده  "تروریست"  آنها  از  برخی 
داعش.  گروه  و  لبنان  حزب اهلل  و  المسلین  اخوان 
"گروه های  با  ارتباط  هرگونه  دفعات  به  قطر 
ادعاهای  این  و  کرده  تکذیب  را  تروریستی" 

عربستان و متحدانش را هم رد کرد.
روابط  خواستند  قطر  از  همچنین  کشورها  این 
دیپلماتیک و اقتصادی اش با ایران را قطع کرده و 

تحریم های آمریکا علیه ایران را رعایت کند.
از جمله ۱۳ درخواستی که کشورهای تحریم کننده 
از قطر کرده بودند تعطیل اهرم های رسانه ای این 
گزارش های  که  بود  الجزیره  شبکه  ازجمله  کشور 
سال ها  منطقه،  از  آن  افشاگرانه  و  انتقادی  غالبا 
موجب سرافکندگی این کشورها در ارتباط با برنامه 

های سیاست داخلی شان شده بود.

آمریکا معافیت تحریمی عراق 
برای واردات گاز از ایران را 
برای سه ماه دیگر تمدید کرد

از یک مقام عراقی که  به نقل  خبرگزاری فرانسه 
آمریکا  متحده  ایاالت  گفته  نکرده  فاش  را  او  نام 
برای "سه ماه" دیگر معافیت تحریمی این کشور از 
تحریم های آمریکا علیه ایران را تمدید کرده است؛ 
با این "معافیت" عراق مجاز است به واردات گاز 

ایران ادامه دهد.
این مقام عراقی همچنین گفته است مجوز معافیت 
اخیر پس از "مذاکرات طوالنی" صادر شده است.

و  نفت  حوزه  تحریم های  اعمال  از  بعد  واشنگتن 
بصورت  را  عراق  نوبت  چند  در  ایران  علیه  انرژی 
۹۰ و ۱۲۰ روزه از این تحریم ها معاف کرده است. 
این  نوامبر   ۲۰ آمریکا  خارجه  وزارت  بار  آخرین 

معافیت را به مدت ۴۵ روز تمدید کرد.
عراق حدود یک سوم نیاز انرژی خود را از طریق 
ایران تامین می کند؛ زیرساختهای فرسوده به دلیل 
شده  باعث  آنها  ضعیف  نگهداری  و  جنگ  سالها 
عراق نتواند در این زمینه به تنهایی از پس نیازهای 

خود برآید و تا حد زیادی به واردات انرژی از ایران 
وابسته است. آمریکا همزمان با آغاز سیاست »فشار 
حداکثر« در سال ۲۰۱۸ میالدی حوزه انرژی ایران 
را مشمول تحریمها کرد اما بطور موقت عراق را از 

بعضی از این تحریمها معاف کرد.
بود که عراق  این  این تمدیدهای موقتی  از  هدف 
بتواند به مرور زمان با همکاری شرکتهای آمریکایی 

نیازهای خود را در این زمینه برآورده کند.
تمدید اخیر معافیت ها همزمان با ورود جو بایدن به 
کاخ سفید است که قرار است بیستم ژانویه مراسم 
تحلیف او به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا 

برگزار شود.
واردات انرژی عراق از ایران در حالیست که ایران 
اخیرا برای مدت کوتاهی صادرات گاز به این کشور 
را به دلیل انباشت بدهی کاهش داده بود که البته 
 ۶ حدود  عراق  شده؛  سرگرفته  از  شد  اعالم  بعدا 

میلیارد دالر به ایران بابت گاز بدهکار است.

به غیر از بدهی ها، تحریم های بانکی آمریکا انتقال 
پول به ایران را سخت کرده است.

به  امــروز  ــران  ای نیروی  وزیــر  اردکانیان،  رضا 
خبرگزاری کار ایران )ایلنا( گفته است: »در بخش 
گاز مطالبه انباشته وجود دارد که در دو بخش است 
بانک  نزد  گاز  ملی  در حساب شرکت  بخش  یک 
را هنوز  تجارت عراق موجود است و بخش دیگر 

وزارت برق عراق پرداخت نکرده است.«
او همچنین گفته: »در طول همه سال ها از ۲۰۰۴ 
تاکنون که به این کشور برق صادر می کنیم مطالبات 
به صورت مستقیم و یا پرداخت به طلبکاران بخش 
خصوصی وصول شده است بنابراین در بخش برق 

مطالبه چندانی نداریم.«
حل  برای  که  پیش  هفته  که  اردکانیان  آقای 
سفر  عراق  به  انباشه  بدهی های  سر  بر  اختالفات 
کرده بود، گفته بود بعد از این مذاکرات حدود ۷۰۰ 
میلیون دالر از بدهی های عراق پرداخت شده است.
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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 -

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

AUSTRALIA

را  کرونا  واکسیناسیون  همسایه  کشورهای  بیشتر 
کرده اند  آغاز  کادردرمان  و  پرخطر  گروه های  برای 
و در ایران نیز هالل احمر خبر داده که یک میلیون 

دز واکسن چینی خریداری خواهد کرد.
مشخص  ولی  است  موجود  واکسن  سیاه  بازار  در 
نیست که این واکسن واقعی است یا نه، باید مشتری 
اعتماد کند و هزار یورو برای واکسن روسی پرداخت 
کند. داروفروشان ناصرخسرو می گویند: »از ۱۰ روز 
دیگر واکسن چینی هم می آید.« ایران دارای ۸ هزار 
و  است  کشور   ۷ با  مشترک  مرز  کیلومتر   ۵۷۴ و 
اروپا،  بازار  به  که  چیزی  هر  سبب شده  امر  همین 
نهایت  در  دور عرضه شود  یا حتی شرق  و  آمریکا 

۴۸ساعت بعد در بازار ایران نیز موجود باشد.
دنیا  در  کاالها  ارزشمندترین  از  یکی  شاید  امروز 
مدل های  لحظه  این  تا  که  است  کرونا  واکسن 
آن  آمریکایی  و  آلمانی  انگلیسی،  چینی،  روسی، 
توانسته تاییدیه های الزم را بگیرد و در کشورهای 
امارات  کشور  در  به طوری که  شود  عرضه  مختلف 
نسخه  قطر  و  عربستان  در  و  نسخه چینی  ترکیه  و 
پرخطر  گروه های  بین  تاکنون  آلمانی  و  آمریکایی 

توزیع شده است. 
خرید  برای  مشخص  برنامه  نبود  دیگر  سوی  از 
انتقال ارز  واکسن با توجه به شرایط سخت نقل و 
و تاکید برخی مدیران بر استفاده از واکسن داخلی 
باعث شده که از همین االن آن دسته از افرادی که 
دنبال  به  هستند  برخوردار  خوبی  مالی  وضعیت  از 

خرید واکسن از بازار سیاه باشند.

هزار یوروی ناقابل
»دنیای اقتصاد«  خبرنگار  میدانی  مشاهدات  مطابق 
ساخت  اسپوتنیک   روسی  واکسن  محدودی  مقدار 
برای  که  است  موجود  بازار  در  روسیه  گاما  شرکت 
ماند. طبق  در صف  هفته   ۲ حداقل  باید  آن  خرید 
ضعیف شده  نمونه  واکسن  این  فروشنده  اظهارات 
نگهداری  به  احتیاج  همین  برای  و  است  ویروس 
بر  چون  غربی  واکسن های  ندارد.  خاص  دمای  در 
اساس فرمول ژنتیکی ساخته شده اند باید در دمای 
اما  شوند  نگهداری  درجه   ۷۰ منفی  تا   ۲۰ منفی 
نمونه های چینی و روسی فقط باید در جای خشک 

و خنک و به دور از آفتاب باشند.
قیمت دو دز این واکسن هزار یورو است و معادل 
ریالی آن را قبول نمی کنند، هیچ گونه ضمانتی هم 
خیر  یا  است  اصل  واکسن  این  آیا  اینکه  مورد  در 
به نظر  مرزها  بودن  بسته  به  توجه  با  ندارد.  وجود 
پروازی  مسافران  طریق  از  واکسن  این  می رسد 
وارد کشور می شود و تعداد آن بسیار محدود است  
محدود  چندتا  » من  می گوید  فروشنده  به طوری که 
داشتم و قیمت هزار یورو تعیین کردم اما یک دفعه 
را  موجود  بار  کل  خود  خانواده  برای  و  آمد  فردی 
به قیمت واحدی ۴۵ میلیون تومان خرید، البته این 
قیمت های نجومی نهایتا تا ۱۰ روز دیگر باشد. وقتی 
بار چینی که از کشورهای خلیج فارس می آید به بازار 

برسد قیمت ها شکسته خواهد شد.«

روسیه
روسیه  در  واکسن  قیمت  درخصوص  فروشنده 
که  خارجی هایی  و  روس  اتباع  »برای  می گوید: 
برای  اما  است  رایگان  واکسن  هستند  مقیم روسیه 
مسافران قیمت آن ۸یورو است که دز اول را همانجا 

باید ۸ هفته بعد  تزریق می کنی و دز بعدی را که 
بزنی به شما تحویل می دهند، البته می توانی دز اول 

را هم نزنی و هیچ اجباری در آن نیست.«
روسیه  بهداشت  وزارت  رسمی  اعــالم  مطابق 
است  رایگان  مسافران  حتی  و  همه  برای  واکسن 
اما اجازه خروج دارو را ندارند. اتباع روسی بر اساس 
شماره  اساس  بر  مسافران  و  )کدملی(  کدشناسایی 
خواهند  ثبت  بهداشت  وزارت  سیستم  در  پاسپورت 
و  رفت  بلیت  که  است  حالی  در  اظهارت  شد.این 
مسکو   - استانبول   - تهران  ترکیش ایر  برگشت 
۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و در نهایت با 
عوارض خروج و هزینه ویزا هزینه هر نفر نزدیک 
اصلی  مشکل  اما  می شود،  تومان  میلیون   ۲۰ به 
به  است  یک سال  به  نزدیک  روسیه  که  است  این 
ایرانی ها ویزا نمی دهد و فقط دیپلمات ها و افرادی 
این کشور  به  دارند، می توانند  را  روسیه  اقامت  که 
ندارند  مشکلی  کشورها  سایر  اتباع  اما  کنند،  سفر 
و همین امر است که قیمت را اندکی افزایش داده.

ناصر خسرو
هنوز  کشور  داروی  تپنده  قلب  ناصرخسرو  در  اما 

از  امید  است.  نکرده  اندام  عرض  واکسن کرونا 
کانکس  کنار  او  پاتوق  که  قدیمی  داروفروشان 
اسم  به  چیزی  »هنوز  می گوید:  است،  هالل احمر 
واکسن کرونا در بازار نیست و بورس هنوز رمدسیور 
این  هرچند  است،  کرونا  درمانی  داروهای  سایر  و 
روزها فروش آن کاهش قابل مالحظه ای داشته اما 

همه منتظر هستند واکسن برسد.«
واکسن  است  قرار  کجا  از  اینکه  درخصوص  امید 
وارد شود گفت:»خط اصلی واردات دارو، کشورهای 
اعالم  زمانی که  است،  ترکیه  و  خلیج فارس  جنوبی 
شد امارات و قطر واکسیناسیون را آغاز کرده اند ما 
هم به تامین کنندگان سفارش دادیم البته به سبب 
حساسیت زیادی که وجود دارد احتمال دارد رسیدن 
آن یک هفته تا ۱۰ روز طول بکشد اما در نهایت به 
دست ما خواهد رسید. ما همین االن هم مشتری 
مشخص  قیمت  هنوز  هرچند  داریم،  نقد  به  دست 

نیست اما جان آدمیزاد که قیمت ندارد.«
رضا یکی دیگر از داروفروشان ناصر خسرو می گوید: 
البته  که  شنیدم  روسی  واکسن  مورد  در  هم  »من 
افراد عادی  افراد خاص فروخته می شود و  فقط به 
آن  به  دسترسی  باشند  داشته  پول  هم  اگر  حتی 

در  چینی  واکسن  احتماال  دیگران  برای  اما  ندارند. 
دسترس باشد. 

در مورد قیمت هم هنوز چیزی مشخص نیست اما 
با توجه صحبت های معاون وزیر بهداشت که گفت 
در بهترین حالت تعداد محدودی واکسن اردیبهشت 
ماه می رسد، تامین کنندگان قیمت باالیی را در نظر 
واکسن  زودی ها  این  به  نباشد  قرار  وقتی  بگیرند. 
وارد شود پس مشتری مجبور می شود پول بیشتری 
پرداخت کند و دیگر مهم نیست که قیمت اصلی آن 
چقدر باشد، از طرفی مرزها بسته است و آنهایی که 
باز هستند هم به سختی به ایرانی ها ویزا می دهند 
سیاه  بازار  از  باید  می خواهد  واکسن  که  هر  پس 

تامین کند.«
داوود یکی دیگر از داروفروشان که پاتوق او باالتر 
سایر  صحبت های  تایید  با  است  مروی  کوچه  از 
همکاران خود گفت: »ارزان ترین حالت زمانی است 
از طریق مرز کردستان  که دارو وارد عراق شود و 
دارد  وجود  که  واکسنی  االن هم  وارد کشور شود، 
دیپلمات ها  مهماندارها،  طریق  از  محدود  تعداد  به 
یا ایرانی های دوتابعیتی وارد شده که اصال به بازار 

ناصرخسرو نمی رسد. 
به هر حال امید ما به قاچاقچی ها است که واکسن 
امروز  قیمت  از  پایین تر  قیمتی  یا   باال  تعداد  به  را 
دارویی  واردکننده  بعضی شرکت های  البته  برسانند 
محدودی  تعداد  نیز  آنها  است  قرار  که  هستند  هم 
البته نه به صورت رسمی.« به  واردات داشته باشند 
گفته داروفروشان ناصرخسرو احتماال قیمت واکسن 
چینی نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان خواهد بود 

اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

عوارض تزریق خودسرانه واکسن
این جنب و جوش برای تهیه واکسن در حالیست که 
کمتر فردی به فکر عواقب تزریق خودسرانه واکسن 
را  واکسیناسیون  تاکنون  که  کشورهایی  در  است. 
آغاز کرده اند گزارش هایی مبنی بر حساسیت برخی 
افراد منتشر شده است و همین امر سبب شده برای 
آن دسته از افرادی که به دارو حساسیت دارند تدابیر 

خاصی در نظر گرفته شود. 
با  افراد مسن بسیار ضعیف است و  سیستم دفاعی 
توجه به اینکه واکسن چینی و روسی کرونا همان 
ویروس ضعیف شده است باید توانایی تحمل افراد 
مسن و حتی کودکان پیش از تزریق مورد ارزیابی 
قرار گیرد؛ این درحالیست که هیچ کشوری تزریق 
میدانی  به صورت  و  درمانی  مراکز  از  خارج  واکسن 
نزدیک ترین  در  باید  افراد  تمام  و  نکرده  آغاز  را 
تا  مرکز درمانی محل سکونت خود واکسینه شوند 
در صورت وجود عوارض در کمترین زمان به یک 
مرکز درمانی مراجعه کنند. مشاهدات میدانی از بازار 
ناصرخسرو و خیابان جمهوری نشان از این دارد که 
هم فروشنده و هم خریدار تشنه واکسن هستند و 
از  همسایه  کشور   ۴ در  واکسن  توزیع  به  توجه  با 
هفته آینده یا ۱۰ روز دیگر بازار غیررسمی داروی 
ایران نیز واکسن کرونا را خواهد داشت و در نهایت 
با افزایش کانال های ارتباطی قیمت آن کاهش پیدا 

خواهد کرد. 
باید منتظر ماند و دید قاچاقچی ها و بازار غیررسمی 
چگونه و با چه کیفیتی با این بیماری مبارزه خواهند 

کرد.

بازار سیاه خرید و فروش واکسن کرونا در ایران

سپاه  هماهنگ کننده  معاون  نقدی،  محمدرضا 
ایران طی ۳۰ سال گذشته ۱۷  پاسداران می گوید 

میلیارد دالر در منطقه هزینه کرده است.
که  گفته  تلویزیونی  برنامه  یک  در  نقدی  آقای 
فرهنگی  فعالیت های  و  دیپلماسی  خرج  مبلغ  این 

و دفاعی شده.
از  دفاع  با  پاسداران  سپاه  هماهنگ کننده  معاون 
گفته  عراق  و  سوریه  جنگ های  در  ایران  حضور 
آنان  به  باید  و  بود  بحرانی  این کشورها  که وضع 

کمک می شد.
است  ایرانی  بلندپایه  نظامیان  از  نقدی  محمدرضا 
از جمله  از فعالیت های خارجی سپاه  که در برخی 
اعزام  منطقه  به  و  داشته  نقش  بوسنی  جنگ  در 

شده است.
ایران در منطقه چقدر هزینه کرده است؟

سه ماه پیش نیز علی فدوی، جانشین فرمانده کل 
سپاه پاسداران، گفته بود که مجموع هزینه حضور 
 ۲۰ از  کمتر  امروز  تا   ۲۰۰۶ سال  از  ایران  نظامی 

میلیارد دالر بوده است.
خصوص  در  سپاه  ارشد  فرماندهان  این  اظهارات 
منتشر  حالی  در  منطقه  در  ایران  مالی  هزینه های 
اورتگاس، سخنگوی  مورگان  اخیرا  که  است  شده 

که  نوشت  توییتی  در  آمریکا،  خارجه  امور  وزارت 
»ایران از سال ۲۰۱۲ تاکنون حدود ۱۶ میلیارد دالر 
ارسال کرده  ترور و شرکایش  نیروهای  برای  پول 

است.«
خارجه  امور  وزیر  پومپئو،  مایک  نیز  آن  از  پیش 
این  ایران  ویژه  اقدام  گروه  از  نقل  به  آمریکا، 
ایران  دالری  میلیارد   ۱۶ کمک  این  از  وزارتخانه 
صحبت کرده بود. دفتر نماینده سازمان ملل در امور 
سازمان  برآورد  کرد  اعالم  پیش  سال  چند  سوریه 
ملل این است که ایران به طور متوسط »سالی ۶ 
میلیارد دالر« )معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان با نرخ 

دالر بانک مرکزی( در سوریه هزینه می کند.
در همین رابطه یکی دیگر از آمارهای مطرح شده، 
دانشگاه  در  اقتصاد  استاد  شهادی،  ندیم  برآورد 
تافتس در ماساچوست آمریکا است. آقای شهادی 
برآورد کرده است که ایران در سال های ۲۰۱۲ و 
تقریبا  اسد  بشار  حکومت  که  زمانی  یعنی   ،۲۰۱۳
بین  بود،  داده  دست  از  را  خود  درآمد  منابع  تمام 
۱۴ تا ۱۵ میلیارد دالر به سوریه کمک کرده است.

و  پیشین  نماینده  فالحت پیشه،  حشمت اهلل 
دهم  مجلس  خارجی  سیاست  کمیسیون  عضو 
گفته  کم سابقه  اظهاراتی  در  امسال  اردیبهشت ماه 

بود که ایران تنها ظرف ۱۰ سال حدود ۲۰ تا ۳۰ 
او گفته  به سوریه کمک کرده است.  میلیارد دالر 
بود :«باید ]این پول را[ از سوریه پس بگیریم. پول 

این ملت آنجا هزینه شده است«.
رهبر  نظامی  مشاور  و  دستیار  صفوی،  سرلشکر 
در  مقدس  دفاع  ــداوم  »ت مراسم  در  هم  ایــران 
و  مسلمان  کشور  »هر  بود  گفته  مقاومت«  جبهه 
کمک شان  بخواهد،  کمک  ما  از  که  غیرمسلمان 
تاکید  اما  او  می گیریم«.  پول  آنها  از  اما  می کنیم 
کرده بود هر چه در عراق و سوریه هزینه  کرده ا یم 
کمک های  و  ایران  نظامی  می گیریم. حضور  پس 
مالی این کشور به شبه نظامیان خارجی محل بحث 
بوده است. آمریکا و متحدان منطقه ای اش ایران را 
به حمایت از گروه های شبه نظامی و بی ثبات سازی 

خاورمیانه متهم می کنند. 
ایران اما با رد این اتهام می گوید با کمک روسیه، 
ارتش سوریه و حزب اهلل لبنان و دیگر متحدانش با 

تروریسم مبارزه می کند.
در شعارهای اعتراضات یک دهه گذشته ایران نیز 
حمایت حکومت ایران از گروه  یا کشورهای منطقه 
آن  علیه  معترضان  و  بود  گرفته  قرار  انتقاد  مورد 

شعار داده بودند.

محمدرضا نقدی: ایران در ۳۰ سال اخیر 
۱۷ میلیارد دالر در منطقه خرج کرده است
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بیسکویت فرخنده 
با چهار طعم متفاوت

در کلیه فروشگاههای مواد غذایی

دانشمندی که آمریکا اخراجش کرد 
ولی قهرمان ملی چین شد

چن شیسن، یک دانشمند چینی است که نه تنها 
به یک بلکه به دو ابرقدرت در رسیدن به کره ماه 
کمک کرد ولی داستان او تنها در یکی از این دو 

ابرقدرت به یادها مانده است.
هفتاد  تمام  که  دارد  وجود  موزه ای  شانگهای  در 
چن  است:  شده  نفر  یک  وقف  موزه  اشیاء  هزار 

شیسن، دانشمند خلق.
چین  فضایی  و  موشکی  برنامه  پدر  شیسن  چن 
راکت هایی  ساخت  به  او  پژوهش های  است. 
نیز  و  بُرد،  فضا  به  را  چین  ماهواره  اولین  که 
هسته ای  زرادخانه  از  بخشی  که  موشک هایی 
چین شد کمک کرد. در چین از او به عنوان یک 

قهرمان ملی تجلیل می شود.
ولی در ابرقدرت دیگر، جایی که چن شیسن بیش 
از یک دهه مطالعه و کار کرد، از نقش قابل توجه 

او در پیشرفت های فضایی به ندرت یاد می شود.
چن شیسن، در سال ۱۹۱۱، هنگامی که آخرین 
یک  به  را  خود  جای  چین  امپراتوری  خاندان 
هر  او  مادر  و  پدر  شد.  متولد  می داد،  جمهوری 
از مدتی کار  بعد  بودند و پدرش  دو تحصیلکرده 
کرده  پیاده  را  ملی چین  آموزشی  نظام  ژاپن،  در 
بود. از همان کودکی هوش فوق العاده او مشهود 
بود. با رتبه اول از دانشگاه جیائو تونگ شانگهای 
برای  نادر  بورس  یک  برنده  و  التحصیل  فارغ 
ادامه تحصیل در اِم آی تی )انستیتوی تکنولوژی 

ماساچوست( در آمریکا شد.
خوش  و  قیافه  خوش  مرد  این   ،۱۹۳۵ سال  در 
لباس وارد بوستون شد. کریس جسپرسن، استاد 
می گوید  شمالی  جورجیای  دانشگاه  در  تاریخ 
تبعیض  و  هراسی  بیگانه  شیسن  چن  احتماال 
این  همچنین  ولی  بود.  کرده  تجربه  را  نژادی 
اعتقاد هم وجود داشت که  و  امیدواری  احساس 
چین به نحو قابل توجهی در حال تغییر است و او 
مطمئنا در زمره کسانی خواهد بود که به دانشش 

احترام گذاشته خواهد شد.
چن شیسن از انستیتوی تکنولوژی ماساچوست به 
تا تحت نظر  انستیتوی تکنولوژی کالیفرنیا رفت 
از  تئودور ُفن کارمن، یک مهاجر مجار که یکی 
برجسته ترین مهندسین علم هوانوردی زمان خود 
بود، تحصیل کند. در آنجا دفتر کار او با فرانک 
مالینا عضو مهم گروه کوچکی از مبتکرین موسوم 

جوخه خودکشی، مشترک بود.
زمین:  از  گریز  کتاب  نویسنده  مک دونالد،  فریزر 
تاریخ سّری موشک فضایی می گوید وجه تسمیه 
گروه به این دلیل بود که آنها سعی کرده بودند در 
محوطه دانشگاه یک موشک بسازند و از آنجا که 
بعضی از آزمایش های آنان با مواد شیمیایی فّرار و 

انفجاری، بود، نتیجه خیلی بدی داد.
اعضای  سایر  و  مالینا  با  شیسن  چن  روز  یک 
گروه به بحث در باره یک مشکل پیچیده ریاضی 

کشانده شد و در مدت کمی یکی از اعضای جدا 
نشدنی این گروه و آغازگر تحقیقات در باره پرتاب 

موشک شد.
موشک،  علم  موقع  آن  در  می گوید  مک  دونالد 
بود.  پردازانه  خیال  و  غریب  و  عجیب  چیز  یک 
نمی گرفت هیچ مهندس  را جدی  آن  هیچ کس 
این  آینده  که:  این  گفتن  با  نمی خواست  ریاضی 
است، شهرت خود را به مخاطره بیاندازد. ولی با 
شروع جنگ جهانی دوم این طرز فکر به سرعت 

عوض شد.
قرار  آمریکا  ارتش  توجه  مورد  خودکشی،  جوخه 
بلند  باره  در  تحقیق  برای  برای  ارتش  گرفت. 
شدن هواپیما با وصل دستگاه های نیرو دهنده به 
باندهای  از  بتواند  این که  برای  بال های هواپیما 
کوتاه فرودگاه به پرواز درآید، پول در اختیار گروه 

قرار داد.
مک  دونالد می گوید چن شیسن شهروند چین بود 
از متحدان  آنجا که جمهوری چین یکی  از  ولی 
در  که  چینی  دانشمند  به  کس  هیچ  بود  آمریکا 
مرکز مطالعات فضایی آمریکا بود مظنون نمی شد. 
تحقیقات  در  کار  برای  او  امنیتی  صالحیت 
به  حتی  و  بود  شده  تایید  محرمانه،  تسلیحاتی 
عنوان عضو هیئت مشورتی علوم دولت، خدمت 

کرده بود.
از  یکی  دوم چن شیسن  جهانی  اواخر جنگ  در 
برای  محّرکه  نیروی  کارشناسان  مشهورترین 

پرتاب بود و به اتفاق تئودور ُفن کارمن، با درجه 
خارق  ماموریت  یک  انجام  برای  ژنرالی  موقت 
با  آنها مصاحبه  اعزام شد. هدف  آلمان  به  العاده 
براون،  ُفن  ورنر  جمله  از  نازی  آلمان  مهندسان 
راکت  مورد  در  که  بود  برجسته ای  دانشمند 
تحقیقات زیادی کرده بود؛ آمریکا می خواست پی 

ببرد که آلمان دقیقا چه اطالعاتی دارد.
شغل  ناگهان  شیسن  چن   ۱۹۵۰ دهه  پایان  در 
عالی اش را از دست داد و زندگی او شروع به از 

هم پاشیدن کرد.
تاسیس  مائوتسه تونگ، در سال ۱۹۴۹  در چین 
جمهوری خلق چین را اعالم کرد و طولی نکشید 
از  آمریکا  در  جسپرسن،  کریس  گفته  به  که 
می شد.  برده  نام  خبیث،  افراد  عنوان  به  چینی ها 
زمانی ما در آمریکا شیفته چین بودیم، بعد اتفاقی 
ناسزا گفتن و تحقیر  به  ما شروع کردیم  و  افتاد 

کردن چین.
در همین حال مدیر تازه آزمایشگاه نیروی محرکه 
برای پرتاب، معتقد شده بود که یک جاسوس در 
آزمایشگاه است و شک و تردید خود در باره چند 
تن از کارکنان آزمایشگاه را با اف بی آی، در میان 
متوجه  من  می گوید:  مک دونالد  فریزر  گذاشت. 

شدم که همه آنها چینی یا یهودی هستند.

و  مک کارتی  دوره  و  بود  شده  آغاز  سرد  جنگ 
تعقیب و اذیت و آزار افراد به ظن کمونیست بودن 

چنین جّوی  در یک  بود.  آستانه شروع شدن  در 
بود که اف بی آی چن شیسن شوسن، فرانک مالینا 
و سایرین را متهم به کمونیست بودن و تهدیدی 

برای امنیت ملی کرد.
سند  یک  اساس  بر  شیسن،  چن  علیه  اتهامات 
سال ۱۹۳۸ حزب کمونیست آمریکا بود که نشان 
می داد او در یک گردهمآیی که اف بی آی احتمال 
بوده،  پاسادنا  کمونیست  حزب  جلسه  می داد 
در  عضویت  شیسن  چن  چه  اگر  داشته.  شرکت 
این حزب را تکذیب کرد، بررسی های تازه حاکی 
از این است که او همزمان با فرانک مالینا در سال 

۱۹۳۸به حزب ملحق شده بود.
ژوی ونگ، استاد تاریخ در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا 
جاسوسی  بر  مبنی  شواهدی  گونه  هیچ  می گوید 
چن شیسن برای چین یا این که او در آمریکا یک 

مامور اطالعاتی بوده، وجود ندارد.
او  از  شیسن  چن  امنیتی  جواز  حال  هر  به  ولی 
گرفت.  قرار  خانگی  تحت حصر  او  و  شد  گرفته 
از  کالیفرنیا  تکنولوژی  انستیتوی  در  او  همکاران 
جمله تئودور ُفن کارمن به دولت آمریکا نامه ای 
تالش ها  ولی  نوشتند  او  بیگناهی  بر  مبنی 

بی نتیجه ماند.
پس از آن که چن شیسن پنج سال را در حصر 
رئیس  آیزنهاور   ،۱۹۵۵ سال  در  گذراند،  خانگی 
جمهور وقت آمریکا تصمیم گرفت او را به چین 
تبعید کند. او همراه همسر و دو فرزندش که در 
آمریکا متولد شده بودند با کشتی آمریکا را ترک 
کرد و به خبرنگارانی که انتظارش را می کشیدند 
نخواهد  آمریکا  خاک  به  قدم  دوباره  هرگز  گفت 
گذاشت. چن شیسن به این قول خود وفادار ماند.

چن شیسن مانند یک قهرمان وارد چین شد ولی 
حزب کمونیست چین بالفاصله او را به عضویت 
نپذیرفت. سابقه او بدون ایراد نبود. همسر او دختر 
که  موقعی  تا  و  بود  گرا  ملی  رهبر  یک  اشرافی 
بود  نشده  واقع  مغضوب  آمریکا  در  شیسن  چن 
زندگی خوبی در آن کشور داشت و حتی تقاضای 

شهروندی آمریکا را کرده بود.
حزب  عضویت  به  او  سرانجام   ۱۹۵۸ سال  در 
می کرد  سعی  همیشه  و  شد  پذیرفته  کمونیست 
از  او  کند.  حفظ  را  حکومت  با  خود  خوب  رابطه 
تصفیه های حزبی و انقالب فرهنگی در امان ماند 

و توانست یک حرفه فوق العاده را ادامه دهد.
زمانی که او وارد چین شد علم راکت شناخته شده 
نبود ولی ۱۵ ساِل بعد پرتاب اولین ماهواره چینی 
به فضا تحت سرپرستی او صورت گرفت. در طول 
دهه ها چن شیسن یک نسل جدید دانشمندان را 
آموزش داد و کارهای او پایه ای بود که با کمک 
آن چین توانست شهروندان خود را به ماه بفرستد.

که  اینجاست  جالب  می گوید  مک دونالد  فریزر 
انجام  به  شیسن  چن  که  چین  موشکی  برنامه 

شد  تسلیحاتی  تولید  به  منجر  کرد،  کمک  آن 
شد.  گرفته  کار  به  آمریکا  خود  علیه  متعاقبا  که 
در جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، موشک های 
داد  قرار  را هدف  آمریکایی ها  کیان  ابریشم  کرم 
این  با  یمن  حوثی  شورشیان   ۲۰۱۶ سال  در  و 

موشک ها به ناوشکن میسون حمله کردند.
دریایی  نیروی  سابق  معاون  یک  کیمبال،  َدن 
آمریکا  از  شیسن،  چن  اخراج  بود  گفته  آمریکا 
کنون  تا  آمریکا  که  بوده  کاری  احمقانه ترین 
بین  تنش  دیگر  بار  یک  امروز  داده است.  انجام 
در  تنش  بار  این  ولی  باال گرفته؛  آمریکا  و  چین 
و  بازرگانی  باره  در  بلکه  نیست  ایدئولوژی  باره 
به  تکنولوژی وهمچنین  امنیت  نظر  از  نگرانی ها 
گفته دونالد ترامپ کوتاهی چین در مهار ویروس 
که  حالی  در  می گوید  فنگ،  تیانیو  کروناست. 
در  او  نقش  و  شیسن  چن  از  آمریکایی ها  بیشتر 
بسیاری  ندارند،  اطالعی  آمریکا  فضایی  برنامه 
دانشجویان  نیز  و  تبار  چینی  آمریکایی های  از 
چینی در آمریکا او را می شناسند و دلیل رفتن او 
را مشابه  را می دانند و وضیعت کنونی  آمریکا  از 

وضعیت چن شیسن می دانند.
آمریکا  تبارهای  چینی  موقعیت  به  اشاره  در  او 
می گوید: روابط چین و آمریکا تا آن حد تیره شده 
است که آنها می دانند ممکن است روزی همان 
ظن و بدگمانی نسبت به نسل چن شیسن شامل 

آنها نیز بشود.
شیسن  چن  داستان  مک دونالد،  فریزر  نظر  به 
شما  وقتی  که  آنچه  ــاره  درب است  هشداری 
پیش  است  ممکن  می کنید  اخراج  را  دانشمندی 
آمریکا  علمی  پیشرفت  تمام  می گوید  او  آید. 
ولی  آمده اند  خارج  از  که  است  کسانی  مرهون 
اشخاص  این  تجلیل  محافظه کارانه  جّو  این  در 

مشکل تر می شود.
آمیز  موفقیت  فضایی  برنامه  اولین  که  ایده  این 
آمریکا را سوسیالیست های خانگی اعم از یهودی 
واقعا  نیست که  داستانی  یا چینی، شروع کردند، 

آمریکا بخواهد در باره خود بشنود.
بر  در  را  قرن  یک  تقریبا  شیسن  چن  زندگی 
مهره  یک  از  چین  زمان  این  طول  در  می گیرد. 
ابرقدرت در زمین و  اقتصادی به یک  بی اهمیت 
هوا تبدیل شد. چن شیسن بخشی از این پیشرفت 
بود. ولی داستان او می توانست یک داستان مهم 
آمریکایی نیز باشد این که اعم از این که استعداد 

در چه جایی باشد، می تواند شکوفا شود.
سال گذشته چین تاریخ ساز شد و ماهواره چینی در 
سمت پنهان ماه در گودالی موسوم به ّفن کارمن، 
مهندس علم هوانوردی و استاد چن شیسن، فرود 
که  حقیقت  این  پذیرفتن  از  نشانه ای  شاید  آمد. 
به  به فرستادن چین  با کمونیسم  آمریکا  ضدیت 

فضا کمک کرد.

جولین فاولر

به  زمستانی  پیاده روی  برای  روزهــا  این  اگر 
با  احتماال  بروید،  شمالی  ایرلند  جنگل های 
منظره ای نامعمول روبرو می شوید و یک شگفتی 
بزرگ را تجربه می کنید؛ "موهای سفید و پریشان 

یخی" روی درختان.
پشمک  درختان  شاخه  روی  انگار  اول  نگاه  در 

روییده است. 
را  مجزا  رشته  صدها  کنید،  نگاه  که  دقیق تر 
به محض  اما  می بینید شبیه موی سفید ظریف. 
اینکه دستی آنها را زیر آفتاب زمستان لمس کند، 
ذوب می شوند. این پدیده عجیب، "موی یخ" نام 

دارد.

این بلورها در شب های مرطوب زمستان که دمای 
هوا کمی زیر صفر است، روی شاخه های پوسیده 

شکل می گیرند. 
محققان پی برده اند علت این پدیده قارچی است 
که به یخ امکان می دهد به شکل تارهایی نازک 

به قطر حدود یکصدم میلی متر درآید.
یخبندان هم می گویند،  آن گل  به  که  یخ  موی 
در بخش هایی از ایرلند شمالی دیده می شود؛ در 
کاسل  فلورانس کورت،  آرچدیل،  کاسل  مناطق 
در بخش  بیگ داگ  و جنگل  کول، کالداخ گلن 
ِفرمانا و همچنین در مناطق اوما و ناکِمنی نزدیک 

اوخر در بخش تایرون.

موی یخ؛ پدیده 
عجیب پشمک 
روی درختان
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 چنانچه طی فصل آتش سوزی جنگلی، برنامه سفر در ویکتوریا را دارید، مهم است که هر روز رتبه بندی خطر آتش سوزی را چک کنید.  
 اگر رتبه بندی بسیار شدید یا باالی آن باشد، از سفر به مناطق خطر باال پرهیز کنید و در عوض و شهرها و شهرک ها بروید.

با خدمات ترجمه کتبی و شفاهی به شماره 450 131 )تماس رایگان( تماس بگیرید و از آنها بخواهید با خط VicEmergency Hotline تماس بگیرند.

در روزهایی با رتبه بندی خطر بسیار شدید آتش سوزی به مناطق خطر باال سفر نکنید. 

 برنامه ریزی کنید. عمل کنید. زنده بمانید. به
به چه خوبی با آتش سوزی آشنایی دارید؟ emergency.vic.gov.au مراجعه کنید

قاسم سلیمانی به روایت آمریکایی ها؛
 از همکاری در افغانستان تا رویارویی در عراق

قاسم سلیمانی ۲۲ سال فرمانده سپاه قدس ایران 
بود، اما تنها حدود ۷ سال انتهایی زندگی اش به 
شد.  تبدیل  غرب  و  ایران  در  رسانه ای  چهره ای 
در  را  نظامی  نقشه های  افغانستان  در  او  زمانی 
بجنگند  طالبان  با  تا  گذاشت  آمریکایی ها  اختیار 
و سپس در پی سقوط صدام در عراق به شیوه ای 
تا  کرد  همکاری  آمریکایی ها  با  مریز  و  کج دار 

حکومت فعلی این کشور را سر کار بیاورند.
قدس  سپاه  میان  درگیری  سطح  نهایت  در  اما 
با آمریکا و متحدانش در منطقه چنان باال رفت 
مستقیم  فرمان  با  ایرانی  ارشد  فرمانده  این  که 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین 
ساعات بامداد سوم ژانویه ۲۰۲۰ در فرودگاه بغداد 

هدف پهپاد آمریکایی قرار گرفت.

چهره ناشناخته
قاسم  نقش  به  غربی  رسانه های  بیشتر  توجه 
وخامت  با  که  می شود  آغاز  زمانی  سلیمانی 
اوضاع دولت اسد در جریان ناآرامی های سوریه، 
سلیمانی و نیروهای سپاه قدس نقشی روزافزون 
حفظ  به  کمک  و  کشور  این  درگیری های  در 

حکومت اسد پیدا می کنند.
در مورد سلیمانی  از مهم ترین مطالبی که  یکی 
مفصلی  گزارش  شده،  منتشر  غربی  نشریات  در 
نیویورکر  مجله   ۲۰۱۳ سپتامبر   ۳۰ شماره  در 
است. هر چند در آن زمان کمتر کسی در میان 
مخاطبان رسانه های انگلیسی زبان اسم سلیمانی 
نظامیان  و  دیپلمات ها  ولی  است،  شنیده  را 
واقعی  نفوذ  میزان  از  پیش  سال ها  از  آمریکایی 
طور  به  و  باخبر  ایران  منطقه ای  سیاست  در  او 

غیرمستقیم با او در ارتباط بودند.
متفکر  مغز  سایه:  در  فرمانده  مستند  فیلم  در 
شبکه  از   ۲۰۱۹ سال  در  که  ــران  ای نظامی 
رایان  چون  چهره هایی  شد،  پخش  بی بی سی 
دیوید  عراق(،  در  آمریکا  سابق  )سفیر  کراکر 
پترائوس )فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق( و 
آرتور مک کریستال )فرمانده عملیات ویژه ارتش 
با  مذاکره  و  نبرد  در  خود  تجربیات  از  آمریکا( 

نیروهای تحت امر سلیمانی می گویند.
کارآمد،   و  حرفه ای  کاریزماتیک،  متفکر،  مغز 
از  شماری  شیطان صفت،  و  اهریمنی  البته  و 
توصیفاتی است که این دیپلمات ها و فرماندهان 
کار  به  سلیمانی  مورد  در  آمریکا  ارشد  نظامی 

می برند.
اما تاکید اصلی هر دوی این روایت ها بر عنصر 
در  چند  هر  و  است،  سلیمانی  قاسم  ناشناختگی 
سال ۲۰۱۹ سلیمانی دیگر به اندازه سال ۲۰۱۳ 
برای رسانه های غربی ناشناخته نیست، ولی راوی 
مستند تحقیقی بی بی سی همچنان در ابتدای آن 
در مورد سلیمانی می گوید: با این که دهه هاست 

در  صحنه  پشت  را  خاورمیانه  تحوالت  سرنخ 
دست دارد، بیشتر افراد نامش را هم نشنیده اند.

پس  رسانه ها  برخی  و  ترامپ  دولت  مقام های 
سوی  از  که  بغداد  فرودگاه  در  سلیمانی  ترور  از 
هم  ملل  سازمان  بشر  حقوق  ویژه  گزارشگر 
را  او  کردند  تالش  شد،  خوانده  غیرقانونی 
کنند.  معرفی  بــن الدن  ردیف  در  تروریستی 
و  دیپلمات ها  گفته های  به  دقیق تر  نگاهی  اما 
مقام های نظامی و اطالعاتی آمریکا در گفتگو با 
رسانه ها، تصویری پیچیده تر از او ترسیم می کند.

همکاری با آمریکا در افغانستان
رایان کراکر، دیپلمات بلندپایه آمریکایی و سفیر 
پیشین این کشور در عراق، یکی از منابع دست 
مراجعه  مورد  گزارش  دو  هر  در  که  است  اولی 
قرار گرفته است. کراکر یک هفته پس از حمالت 
یازده سپتامبر برای مذاکره با دیپلمات های ایرانی 
راهی ژنو می شود، فرستادگانی که به گفته کراکر 

مستقیم به حاج قاسم جواب پس می دادند.
ایران  یازده سپتامبر،  آمریکا در  به  القاعده  حمله 
نام  به  مشترک  دشمنی  برابر  در  را  آمریکا  و 
طالبان به هم نزدیک  کرد. روی کار آمدن دولت 
اصالح طلب محمد خاتمی در تهران هم فضای 
نزدیکی دو کشور مساعد کرده  برای  را  سیاسی 

بود.
سلیمانی از سال ۱۹۹۸ فرمانده سپاه قدس بود و 
پیش از آن هم در مرزهای شرقی ایران مسئولیت 
علیه  که  افغان  مجاهدین  گروه های  با  و  داشت 
امر  همین  بود.  ارتباط  در  می جنگیدند،  طالبان 
و  طالبان  نیروهای  از  دقیقی  نسبتا  شناخت 
خصوص  به  می داد.  او  به  نظامی شان  تحرکات 
در  ایرانی  دیپلمات های  کشتار  پی  در  که  آن 
طالبان  و  ایران   ،۱۹۹۸ تابستان  در  شریف  مزار 

تا آستانه  یک جنگ تمام عیار هم رفته بودند.
کراکر روایت می کند که در مقطعی از گفتگوها، 
مذاکره کننده ارشد ایرانی نقشه ای حاوی آرایش و 
محل استقرار نیروهای طالبان را به کراکر نشان 
اول  است  بهتر  ما  نظر  به  می گوید:  و  می دهد 
دلیلش  اینجا.  و  اینجا  هم  بعد  و  بزنید،  را  اینجا 
می تواند  آیا  که  می پرسد  کراکر  این جاست.  هم 
از این اطالعات یادداشت بردارد، و مذاکره کننده 
ایرانی جواب می دهد: می توانی نقشه را با خودت 
اختفای  مقابل، محل  در  آمریکایی ها هم  ببری. 
القاعده در مشهد را به طرف  یکی از همدستان 
ایرانی اطالع می دهند. دیپلمات ایرانی به کراکر 
می گوید: حاج قاسم از همکاری مان خیلی راضی 
و  ایران  میان  نزدیک  همکاری های  روند  است. 
و  قدس  سپاه  کانال  از  که  افغانستان  در  آمریکا 
ماه های نخست پس  در  انجام می شد،  سلیمانی 
از سقوط طالبان هم ادامه پیدا کرد. اما سخنرانی 

جرج بوش در ۲۹ ژانویه ۲۰۰۲ که در آن از ایران 
از  جزیی  عنوان  به  کره شمالی  و  عراق  کنار  در 
رو  و  زیر  را  چیز  همه  نام   برد،  شرارت  محور 

می کند.
قائم مقام  زمان  آن  در  که  کراکر  رایان  برای 
دیگر  بسیاری  مانند  بود،  کابل  در  آمریکا  سفیر 
این  مضمون  آمریکایی،  ارشد  دیپلمات های  از 
کراکر  که  چنان  بود.  غیرمنتظره  سخنرانی 
این  فردای  می گوید،  نیویورکر  گزارشگر  به 
در  را  ایرانی  مذاکره کننده  طرف  او  سخنرانی، 
دفتر سازمان ملل در کابل می بیند. مذاکره کننده 
به  خشم  از  سلیمانی  می گوید  کراکر  به  ایرانی 
خودش می پیچد و با این اتفاق موقعیتش به خطر 
افتاده است. او به کراکر می گوید با وجود ریسک 
تحول  فکر  در  سلیمانی  سنگین،  بسیار  سیاسی 
است.  بوده  آمریکایی ها  با  روابط  نوع  در  کامل 
سخنرانی،  یک  در  کلمه  یک  می گوید:  کراکر 
مسیر تاریخ را تغییر داد. تا پیش از قطع دیدارهای 

حمله  احتمال  مورد  در  حتی  کراکر  طرف،  دو 
قریب الوقوع آمریکا به عراق هم با مذاکره کننده 
همکاری  پیشنهاد  و  می زند  حرف  ایرانی  ارشد 
می کند.  مطرح  را  افغانستان  مانند  مشابهی 
هم  عراق  مورد  در  ایران  می گوید  ایرانی  طرف 
عراق هم  و  است  مذاکره  آماده  افغانستان  مانند 
قاسم  مسئولیت  حوزه  از  جزئی  افغانستان،  مانند 

سلیمانی محسوب می شود.

روابط کج دار و مریز در عراق
مستقیم  همکاری  راه های  شدن  بسته  وجود  با 
در  بــوش،  ــرارت  ش محور  سخنرانی  از  پس 
در  عراق  به  آمریکا  حمله  از  پس  اولیه  ماه های 
بهار ۲۰۰۳ و سقوط صدام، همکاری غیرمستقیم 
حکومتی  شورای  تشکیل  برای  آمریکا  و  ایران 
برای  که  کراکر  رایان  می کند.  پیدا  ادامه  عراق 
کمک به شکل گیری این شورا به عراق فرستاده 
مرتب  که  عراقی  سیاستمداران  طریق  از  شده، 

طور  به  می کنند،  سفر  تهران  به  مشورت  برای 
غیرمستقیم با سلیمانی برای انتخاب اعضای این 
»تشکیل  می گوید:  کراکر  می کند.  مذاکره  شورا 
مذاکره  نتیجه   اساس  در  حکومتی  شورای  این 

تهران و واشنگتن بود.
افزایش تدریجی خشونت ها و خارج شدن  با  اما 
ائتالف  نیروهای  دست  از  عراق  اوضاع  کنترل 
تحت رهبری آمریکا، سیاست ایران در این کشور 
هم از مذاکره به مقابله تغییر می کند. از این جا به 
بعد تماس های سلیمانی و نیروهای تحت امرش 
با آمریکایی ها، اغلب به پیام های کوتاهی محدود 
از طریق سیاستمداران کرد و شیعه  می شود که 

عراقی رد و بدل می شود.
نیروهای  با  قدس  سپاه  رابطه  نقطه عطف  اما 
هنگامی  و   ۲۰۰۴ سال  از  عراق،  در  آمریکایی 
شکل می گیرد که انبوهی بمب های کنار جاده ای 
به  به خودروهای زرهی  نفوذ  قابلیت  با  پیشرفته 
عراق سرازیر می شود. آمریکایی ها که می گویند 

۲۰ درصد تلفات جنگی شان در عراق بر اثر این 
انگشت  بوده،  پیشرفته  جاده ای  کنار  بمب های 
ایران و سپاه قدس می گیرند.  به سوی  را  اتهام 
استنلی مک کریستال فرمانده وقت نیروهای ویژه 
تردیدی  هیچ  ما  برای  می گوید:  آمریکا  ارتش 
می آیند.  کجا  از  بمب ها  این  که  نداشت  وجود 
هم  را  ایــران  در  ساخت شان  محل های  حتی 
آمریکایی  سرباز  بمب ها صدها  این  می دانستیم. 

را کشتند.
با این وجود روابط ایران و آمریکا در عراق هم 
به کلی خصمانه نبود، چرا که هر دو طرف حامی 
این  در  شیعه  سیاستمداران  کنترل  تحت  دولت 

کشور بودند.
در سال های نخست پس از سقوط دولت صدام، 
نیروهای  و  ژنرال مک کریستال  اصلی  ماموریت 
بود،  سنی  شورشی  گروه های  با  مبارزه  ویژه اش 
آمریکایی  نظامی  فرماندهان  دیگر  همچون  و 
در عراق، تمایل چندانی برای تحریک نیروهای 
نزدیک به ایران و تشدید درگیری ها نداشت. اما 
انفجار  از  پس   ،۲۰۰۶ سال  پایانی  ماه های  در 
دهم  امامان  مدفن  که  سامرا  در  عسگری  حرم 
درگیری های  تشدید  و  است،  شیعیان  یازدهم  و 
فرقه ای، این رویکرد تغییر می کند و مک کریستال 
یگان ضربتی برای کشتن و دستگیری نیروهای 
عراق  در  سپاه قدس  عوامل  و  ایران  به  نزدیک 
قاسم  بعد،  به  زمان  این  از  می دهد.  تشکیل 
سلیمانی به هدفی بالقوه برای نیروهای آمریکایی 

تبدیل می شود.

از تعقیب و گریز تا ترور
در این دوره چند برخورد به تدریج سطح درگیری 
را  آمریکایی  نیروهای  و  بین عوامل سپاه قدس 

باال می برد.
فرمانده  چیذری،  محسن  دستگیری  نخست 
حکیم  عبدالعزیز  منزل  در  قدس،  سپاه  عملیاتی 
توسط کماندوهای آمریکایی است که در دسامبر 
قانونی  شکستن  نشانگر  و  می افتد  اتفاق   ۲۰۰۶
نانوشته و عبور از خط قرمزی است که پیش از 
این نیروهای آمریکایی تمایلی به زیر پا گذاشتن 
مالکی  نوری  درخواست  با  چیذری  نداشتند.  آن 
نخست وزیر وقت عراق، آزاد می شود و به ایران 
برمی گردد. ولی سفیر آمریکا به مالکی می گوید 
بار بعدی که اعضای سپاه قدس را دستگیر کنند، 

آزادشان نخواهند کرد.
یک ماه بعد، کاروانی حامل چند مقام ارشد سپاه 
نیروهای  شد.  عراق  وارد  زمینی  مرز  از  قدس 
زیر نظر داشتند  را  این خودروها  آمریکایی ورود 
قاسم  احتمالی  حضور  بر  مبنی  گزارش هایی  و 
سپاه  وقت  فرمانده  جعفری،  عزیز  و  سلیمانی 

پاسداران، در آن دریافت کرده بودند.

را  کاروان  این  سیر  خط  مک کریستال  نیروهای 
عراق  کردستان  در  اربیل  شهر  تا  ایران  مرز  از 
دنبال کردند، و به رغم اقامت نهایی   سرنشینان 
در ساختمانی که نام کنسولگری بر خود داشت، 
نیروهای  گرفتند.  دستگیری شان  به  تصمیم 
ویژه آمریکا وارد ساختمان کنسولگری ایران در 
به  کردند.  دستگیر  را  ایرانی  پنج  و  شدند  اربیل 
گفته مک کریستال، هر پنج نفر دارای پاسپورت 
ولی  بودند.  قدس  سپاه  اعضای  از  و  دیپلماتیک 
نبود.  میان شان  در  سلیمانی  و  جعفری  از  اثری 
ظاهرا در نقطه ای از مسیر این دو از کاروان جدا 
مسعود  به  متعلق  امنی  خانه  به  اقامت  برای  و 

بارزانی برده شده بودند.
روایت  پترائوس  و  مک کریستال  که  چنان 
می کنند، ۹ روز بعد به تالفی دستگیری نیروهای 
با  مشکی  شاسی بلند  خودروی  پنج  قدس،  سپاه 
و  شناسایی  کارت  و  انگلیسی زبان  راننده های 
یونیفرم وارد پایگاه نیروهای آمریکایی در کربال 
و  می کشند  را  آمریکایی  سرباز  یک  و  می شوند 
چهار سرباز دیگر را می ربایند که جسد آن ها هم 
عملیاتی جسورانه  می شود.  پیدا  بعد  ساعت  چند 
بین  درگیری ها  از  دیگری  دور  خود  نوبه  به  که 
به  نزدیک  شبه نظامیان  و  آمریکایی  نیروهای 

ایران را به همراه می آورد.
بعد از کشته شدن پنج سرباز آمریکایی در کربال، 
رئیس جمهور  طالبانی  جالل  طریق  از  سلیمانی 
وقت عراق پیامی آشتی جویانه برای سفیر آمریکا 
خمینی  روح  به  می گوید:  و  می فرستد  عراق  در 
به  را هم  قسم که من مجوز شلیک یک گلوله 
آمریکایی ها  البته  پیامی که  نداده ام.  آمریکایی ها 

آن را باور نمی کنند.
با به قدرت رسیدن اوباما در سال ۲۰۰۸ و خروج 
نیروهای آمریکایی از عراق در سال ۲۰۱۱، سطح 
متحدان  و  قدس  سپاه  نیروهای  میان  برخورد 
به  هم  آمریکایی  نیروهای  با  ایران  منطقه ای 
با ورود  طور موقت کاهش می  یابد. مسیری که 
از  آمریکا  خروج  و  سفید  کاخ  به  ترامپ  دونالد 
توافق هسته ای در سال ۲۰۱۸، بار دیگر در جهت 

عکس پیموده می شود.
بغداد،  در  ترور سلیمانی  به  منتهی  در یک سال 
آمریکا و وقایعی چون درگیری های  تحریم های 
یمن، حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان، 
حمالت  و  فارس  خلیج  در  نفتکش ها  به  حمله 
راکتی به سفارت آمریکا در عراق، درگیری سپاه 
قدس و متحدانش در منطقه با آمریکا بار دیگر 
به اوج رسید. اما با تغییر روند سیاسی در تهران 
با  منطقه  به  آمریکا  رویکرد  تغییر  و  واشنگتن  و 
مشترک  منافع  دیگر  ترامپ،  رسیدن  قدرت  به 
چندانی برای مذاکره میان دو طرف باقی نمانده 

بود، و این بار راه تخاصم به ترور ختم شد. 
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در خدمت شما
عرضه کننده خواروبار و کلیه مواد غذایی مورد نیاز با کیفیت برتر 

Shiraz Supermarket in AdelaideShiraz Supermarket in Adelaide

ساعات کار: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ها از ساعت 9 صبح تا 7 شب
پنجشنبه از 9 صبح تا 9 شب | شنبه از 9 صبح تا 5 بعدازظهر | یکشنبه از ساعت 10 صبح تا 5 بعداز ظهر

  Shop 4&5, 1520 Main South Road, Sturt, S.A 5047

میوه های خشکی که بیشترین پروتیئن را دارند

بهبود  برای  خوشمزه  روش  یک  دنبال  به  اگر 
خشک  میوه های  هستید  عمومی تان  سالمت 
بهترین گزینه ها هستند.  از  پروتئین یکی  دارای 
سبزی ها  و  میوه ها  که  می دانند  مردم  بیشتر 
اما  اجزای مهم هر رژیم غذایی سالمی هستند، 
به  باعث شده عده ای  میوه های خشک  شیرینی 
آن ها بیشتر به چشم آب نبات نگاه کنند نه یک 
میان وعده ی مغذی. میوه ی خشک همان میوه ی 
از  چه  حاال  داده  ازدست  را  آبش  که  است  تازه 
طریق خشک شدن زیر آفتاب چه به وسیله مواد 
میوه  از  را  رطوبت  به سرعت  که  رطوبت زدایی 
میوه های  درباره ی  چیز  بهترین  اما  می گیرند؛ 
مواد  همان  موارد  اکثر  در  که  است  این  خشک 
می کنند.  حفظ  خود  در  را  تازه  میوه ی  مغذی 
مقداری از ویتامین C. میوه ها معمواًل در فرآیند 
معدنی،  مواد  اما  می رود،  بین  از  شدن  خشک 
ارگانیک  اسید های  آنتی اکسیدان ها و سایر  فیبر، 
دست نخورده باقی می مانند. خوبی میوه ی خشک 
میوه ی  از  کمتر  به شدت  که حجمش  است  این 
تازه است و زمان ماندگاری اش هم خیلی بیشتر 
مواد  از  کمی  مقدار  رفتن  دست  از  به جز  است. 
مقادیر  داشتن  دلیل  به  میوه های خشک  مغذی، 
یک  بدن،  برای  ضروری  و  مفید  مواد  فراوان 
ساله  هزاران  تاریخی  با  محبوب  میان وعده ی 

هستند.

میوه های خشک سرشار از پروتئین
میوه های خشک سرشار از پروتئین به جز پروتئین 
مواد ضروری دیگری مثل ویتامین ها، مواد معدنی 
و ... را هم در خود دارند. برخی از محبوب ترین و 
مغذی ترین میوه های خشک عبارت اند از: سیب، 
زردآلو، گالبی، کشمش، بلوبری، هلو، آلو، سرخالو 

)لیچی(، انجیر و زغال اخته.

سیب خشک
مواد مغذی: یک لیوان سیب خشک تقریبًا حاوی 
۲ گرم پروتئین، ۲۰۸ کالری و ۷ گرم فیبر است. 
عالوه بر این منبع غنی ویتامین B۵ و ویتامین 
B۳، ویتامین C، مس، منیزیم، سلنیوم، پتاسیم و 

آهن هم هست.

خواص: این میوه ی خشک محبوب برای هضم و 
گوارش عالی است و معمواًل مصرف آن به افرادی 
که به دنبال کاهش وزن هستند توصیه می شود. 
کالری موجود در سیب به مقدار قابل توجهی کمتر 
تولید  برای  خشک  سیب  میوه هاست.  سایر  از 
فشارخون  کاهش  و  عصبی  انتقال دهنده های 
هم مفید است. اسید اسکوربیک موجود در سیب 

خشک هم موجب تقویت دستگاه ایمنی می شود.

گالبی خشک
مواد مغذی: در هر فنجان گالبی خشک ۲ گرم 
پروتئین، ۴۷۰ کالری و ۱۴ گرم فیبر وجود دارد. 
مقادیر قابل توجهی از مس، آهن، ویتامین K. و 
ویتامین C. به اضافه ی مقادیر فراوانی از پتاسیم 

و مقدار کمی هم سدیم در آن یافت می شود.

خواص: این میوه ی خشک به خصوص به خاطر 
معروف  فشارخونش  آورندگی  پایین  خاصیت 
است، چون مقادیر زیادی پتاسیم دارد و پتاسیم 
گالبی خشک  می شود.  عروق  گشادشدن  باعث 
جریان خون را بهبود می بخشد و استخوان ها را 
محکم تر می کند. ویتامین C. آن عملکرد دستگاه 
 .K ویتامین  و  می دهد  بهبود  اندکی  را  ایمنی 
موجود در آن نقشی مهم در انعقاد خون و حفظ 

تراکم معدنی استخوان ها دارد.

زردآلو خشک
حاوی  خشک  زردآلوی  فنجان  هر  مغذی:  مواد 
۴.۴ گرم پروتئین و ۹ گرم فیبر و بیش از ۳۰۰ 
گالبی خشک  از  مقدار  این  دارد.  انرژی  کالری 
بیش از ۴۰ درصد از نیاز روزانه ی شما به پتاسیم 
می کند.  تأمین  را  آهن  از  درصد   ۲۰ حدود  و 
و   .A ویتامین  از  زیادی  مقادیر  حاوی  زرد آلو 

آنتی اکسیدان های کاروتنویید است.

خواص: زردآلوی خشک به خاطر مقادیر فراوان 
فیبر خوراکی که دارد برای رشد و بهبود گوارش 
برای  است  کم کالری  نسبتًا  چون  است.  عالی 
افرادی که به دنبال کاهش وزن هستند مناسب 
فشارخون  برای  پتاسیم  داشتن  دلیل  به  و  است 
آن  در  موجود   .A ویتامین  است.  مفید  هم  باال 
را  اکسیداتیو  استرس  می دهد،  بهبود  را  بینایی 
باال  را  بدن  در  خون  جریان  و  می دهد  کاهش 

می برد.

هلو
مواد مغذی: بااینکه فقط ۱.۵ گرم پروتئین دارد، 
اما همچنان یکی از مغذی ترین میوه هاست، چون 
۳۸۰ کالری انرژی دارد و ۱۳ گرم فیبر خوراکی 
و مقادیر فراوانی از ویتامین A. و آهن و کلسیم 

.C و ویتامین

خواص: اگر هلوی خشک را مرتب مصرف کنید 
قلبی،  بیماری های  به  را  خود  ابتالی  شانس 
هلو  چون  می آورید،  پایین  کلسترول  و  دیابت 

دارد  آنتی اکسیدان  و   .A ویتامین  زیادی  مقادیر 
آن  آهن  می شود.  گوارش  بهینه سازی  موجب  و 
برای جریان خون ضروری است و ویتامین C. آن 
دستگاه ایمنی بدن را تقویت و رشد و بازسازی 

سلولی را بهبود می دهد.

انجیر خشک
مواد مغذی: در یک فنجان انجیر خشک، ۵ گرم 
پروتئین، ۳۸۰ کالری انرژی و حدود ۶۰ درصد از 
نیاز روزانه ی شما به فیبر وجود دارد. این میوه ی 
خشک محبوب بیش از ۱۰ درصد از نیاز روزانه ی 
شما به پتاسیم، ویتامین k، آهن، منیزیم و کلسیم 
را تأمین می کند. خواص: انجیر خشک کلسترول 
تنظیم  را  خون  قند  سطح  می دهد،  کاهش  را 
می کند و جهاز هاضمه را پاک سازی می کند. از 
انجیر خشک معمواًل برای ملین استفاده می شود، 
اما عالوه بر آن فشارخون باال را پایین می آورد، به 
خواب بهتر کمک می کند، استخوان ها را تقویت 
می کند و در افرادی که اختالالت خونریزی دارند 

به انعقاد خونشان کمک می کند.

زغال اخته  خشک
 ۳۷۰ حاوی  خشک  زغال اخته ی  فنجان  یک 
مقدار  و  خوراکی  فیبر  گرم   ۶ و  انرژی  کالری 
اندکی پروتئین است. مقادیر مواد معدنی و مغذی 
برخی  همچنان  که  دلیلی  اما  است،  کم  آن هم 
افراد آن را در رژیم خود قرار می دهند به وجود 
مقادیر زیاد مواد مؤثره ی گیاهی یا فیتوکمیکال ها 
بااین حال  است.  آن  در  گیاهی  شیمیایی  مواد  یا 
یک  به عنوان  بیشتر  زیادش  شیرینی  خاطر  به 

شیرینی و آب نبات از آن استفاده می شود.

خواص: خواص زغال اخته ی خشک بیشتر ناشی 
از مقادیر زیاد فیبر و آنتی اکسیدان موجود در آن 
بین  از  برای  خوشمزه  خشک  میوه  این  است. 
کلسترول  سطح  آوردن  پایین  و  یبوست  بردن 
خون عالی است. عالوه بر این به تنظیم سطح 

قند خون هم کمک می کند.

آلو خشک
مواد مغذی: در هر فنجان آلو خشک حدود ۵ گرم 
پروتئین، ۴۰۰ کالری انرژی و مقادیر قابل توجهی 
از ویتامین C، ویتامین K، پتاسیم و مس وجود 
دارد. آلو خشک بااینکه فیبر غیر محلول ندارد، اما 

در عوض ۱۲ گرم فیبر محلول دارد.

درمان  را  یبوست  آلو  مداوم  مصرف  خواص: 
این  دارد.  خوبی  ملینی  خاصیت  چون  می کند، 

معروف ترین خاصیت آلو است، اما عالوه بر این 
بهبود  نیز  را  اعصاب  عملکرد  عضالنی  حرکات 
می دهد، دستگاه ایمنی بدن را تقویت می کند و 

تراکم استخوانی را باال می برد.

سرخالوی خشک
مواد مغذی: در هر فنجان سرخالوی خشک حدود 
از  زیادی  مقادیر  دارد.  وجود  پروتئین  گرم   ۶.۵
ویتامین B. و حدود دو و نیم برابر نیاز روزانه ی 
سرخالوی  مقدار  همین  در   .C ویتامین  به  شما 

خشک یافت می شود.

خواص: سرخالوی خشک در میان سایر میوه های 
خشک خیلی رایج و معروف نیست، اما این میوه 
دوست خوب سیستم ایمنی شماست و به خاطر 
داشتن مقادیر باالی پروتئین برای رشد و تقویت 

عمومی بدن بسیار مفید است.

کشمش 
گرم   ۴ کشمش،  فنجان  یک  در  مغذی:  مواد 
کشمش  دارد.  وجود  فیبر  گرم   ۵ و  پروتئین 
مقادیر خوبی از پتاسیم، منگنز و آهن را به شما 
انرژی نسبتًا زیادی  ازآنجاکه کشمش  می رساند. 
باید از سوی افرادی که رژیم کاهش وزن  دارد 

دارند به صورت متعادلی صرف شود.

برای  عالی  راهــی  کشمش  خــوردن  خــواص: 
از  افزایش جریان خون و بهینه سازی گوارش و 
بین بردن عالئم یبوست است. کشمش به خاطر 
داشتن منگنز و آهن به درمان فشارخون باال و 

بهبود سالمت استخوان کمک می کند.

بلوبری خشک شده
خشک شده  بلوبری  فنجان  هر  در  مغذی:  مواد 
انرژی  کالری   ۳۹۰ و  پروتئین  گرم   ۳ حدود 
غنی  منبع  بلوبری  دارد.  وجود  فیبر  گرم   ۶ و 
آنتی اکسیدان ها، کلسیم و ویتامین C. است مقدار 

اندکی هم آهن دارد.
خواص: بلوبری خشک شده درست مانند بلوبری 
استرس  و  تقویت می کند  را  ایمنی  دستگاه  تازه 
اکسیداتیو را کاهش می دهد. بلوبری خشک شده 
استخوان ها  می دهد،  بهبود  را  گوارش  عملکرد 
افزایش  را  خون  جریان  و  می کند  محکم تر  را 
بهتر  بازسازی  به  منجر  خود  این  که  می دهد 
سلول های بدن می شود. این میوه ی خوشمزه ی 
سرشار از آنتی اکسیدان ها به کنترل عالئم دیابت 

هم کمک می کند.

افتتاح قصابی بزودی افتتاح قصابی بزودی 
در این فروشگاهدر این فروشگاه

04160416 258258 تلفن: تلفن: 718718

سرکه سیب محبوب ترین نوع سرکه در جامعه 
بهداشت طبیعی است.

داروی  این یک  بسیار همچنین  فواید  بر  عالوه 
مختلف  مقاصد  برای  و  است  باستان  قدیمی 

خانگی و آشپزی از آن استفاده می شود.
سیب  سرکه  خواص  از  سری  یک  به  اینجا  در 

اشاره می کنیم.
سرکه سیب فقط در هر قاشق غذاخوری حدود 

سه کالری دارد که بسیار کم است.
وجود  آن  در  زیادی  معدنی  مواد  یا  ها  ویتامین 
ندارد، اما حاوی مقدار کمی پتاسیم است. سرکه 
سیب با کیفیت نیز حاوی مقداری اسید آمینه و 

آنتی اکسیدان است.
سرکه می تواند به از بین بردن عوامل بیماری زا 

از جمله باکتریها کمک کند.
سرکه سیب به طور سنتی برای تمیز کردن و ضد 
عفونی کردن، معالجه قارچ ناخن، شپش، زگیل 

و عفونت گوش مورد استفاده قرار گرفته است.
بقراط، پدر طب مدرن، بیش از دو هزار سال پیش 
از سرکه برای پاکسازی زخم ها استفاده می کرد.

مواد  نگهدارنده  ماده  عنوان  به  همچنین  سرکه 
غذایی مورد استفاده قرار گرفته است ، و مطالعات 
مواد  رشد  از  را  ها   باکتری  که  دهد  می  نشان 

غذایی و فاسد کردن آن منع می کند.
اگر به دنبال یک روش طبیعی برای حفظ غذای 
خود هستید، بنابراین سرکه سیب می تواند بسیار 

مفید باشد.
از  سرکه سیب  همچنین گزارش های حکایتی 
رقیق شده در استفاده از آکنه هنگام استفاده بر 
تحقیقی  هیچ  من  اما  دارد،  وجود  پوست  روی 

برای تأیید این مورد پیدا نکردم.

کاهش قند خون از خواص سرکه سیب
سطح قند خون را پایین آورده و با دیابت مبارزه 

می کند.
بیماران  در  سرکه  کاربرد  ترین  موفق  تاکنون 

مبتال به دیابت نوع ۲ است.
دیابت نوع ۲ با وجود قند خون باال، یا به دلیل 
تولید  در  توانایی  عدم  یا  انسولین  به  مقاومت 

انسولین مشخص می شود.
تواند  می  همچنین  باال  خون  قند  حال،  این  با 
کند.  ایجاد  ندارند، مشکل  دیابت  افرادی که  در 
بیماریهای  اصلی  علت  که  است  این  بر  اعتقاد 

مزمن مختلف است.
خون  قند  سطح  داشتن  نگه  از  باید  همه  تقریبًا 
)و  موثرترین  شوند.  مند  بهره  طبیعی  حد  در 
از  اجتناب  کار،  این  انجام  برای  راه  ترین(  سالم 
کربوهیدرات تصفیه شده و شکر است، اما سرکه 
سیب نیز می تواند یک اثر قدرتمند داشته باشد.

نشان داده شده است که سرکه فواید زیادی برای 
قند خون و انسولین خون دارد.

حساسیت به انسولین را در طی یک وعده غذایی 
با کربوهیدرات باال بهبود می بخشد و پاسخ قند 
خون و انسولین را به میزان قابل توجهی کاهش 

می دهد.
قند خون ۳۴  نان سفید  از خوردن ۵۰ گرم  بعد 

درصد را کاهش می دهد.
۲ قاشق غذاخوری سرکه سیب قبل از خواب می 
تواند قند خون ناشتا را در صبح ۴٪ کاهش دهد.

سرکه می تواند عملکرد انسولین را بهبود بخشد 
و سطح قند خون را بعد از غذا کاهش دهد 

به  مبتال  افراد  برای  سرکه  دالیل،  همین  به 
دیابت، پیش دیابت یا افرادی که می خواهند قند 

دارند،  نگه  پایین  دیگر  دالیل  به  را  خود  خون 
مفید است.

قند  دهنده  کاهش  داروهای  حاضر  حال  در  اگر 
افزایش مصرف  از  قبل  کنید،  خون مصرف می 

هر نوع سرکه، با پزشک خود مشورت کنید.

تسکین دردهای آرتروز
برای  می تواند  سیب  سرکه   در  موجود  پتاسیم 
از  زیرا  باشد  سودمند  آرتروز  دردهای  تسکین 
اصلی سفتی  عامل  که  مفاصل  در  کلسیم سازی 

مفاصل است جلوگیری می کند.

سم زدایی از بدن
باشد،  می  فواید سرکه سیب  بدن  از  زدایی  سم 
البته اگر مرتبا و به شیو ه ای مناسب انجام شود. 
برای  شیوه ها  بهترین  از  یکی  سیب  سرکه ی 
پاکسازی بدن به طور طبیعی و بدون نیاز به هیچ 
عامل دیگری است که در سایر دستورالعمل های 
سم زدایی بدن وجود دارد. سرکه ی سیب، جریان 
به  پاکسازی کرده و  را  بهتر کرده، کبد  را  خون 

سموم کمک می کند تا بهتر از بدن دفع شوند.
از خواص سرکه ی سیب ضد سرطان بودن آن 

است.
سرطان  برابر  در  محافظتی  اثرات  است  ممکن 

داشته باشد
سرطان یک بیماری وحشتناک است که با رشد 

کنترل نشده سلول ها مشخص می شود.
اند  داده  نشان  بیشماری  مطالعات  حقیقت،  در 
که انواع مختلفی از سرکه می تواند سلول های 
سرطانی را از بین ببرد و تومورها را کوچک کند.

درخشان کردن موها
موهای کدر می توانند زیباترین مدل  موها را هم 
این  برای  راهکاری  اما  دهند،  قرار  تاثیر  تحت 
مشکل وجود دارد که شما را از صرف هزینه های 
بی نیاز  مو  آرایشی  محصوالت  خرید  برای  زیاد 
موهای  می تواند  خالص  سیب  سرکه ی  می کند. 
را که در  نرم کند چون سمومی  و  براق  را  شما 
اغلب  و  دارد  وجود  استفاده تان  مورد  شامپوهای 
روی موها باقی می ماند، پاک می کند. به راحتی 
موهای تان  به  سیب  سرکه ی  کمی  می توانید 
سر  حوله ای  کاله  یک  دهید،  ماساژ  و  بزنید 
کنید و بگذارید ۱۰ دقیقه بماند و بعد با شامپوی 

معمولی تان موها را بشویید.

مقدار مصرف و نحوه استفاده
رژیم  در  سیب  سرکه  ترکیب  برای  راه  بهترین 
برای  است  پز  و  در پخت  آن  از  استفاده  غذایی 
سس ساالد ، مایونز خانگی و از این قبیل چیزها.

برخی از افراد همچنین دوست دارند آن را در آب 
بنوشند.  به عنوان نوشیدنی  را  رقیق کرده و آن 
-۵( چایخوری  قاشق   ۲-۱ از  معمول  دوزهای 

تا   ۱۵( غذاخوری  قاشق  تا ۲-۱  لیتر(  میلی   ۱۰
لیوان بزرگ آب  لیتر( در روز، در یک  ۳۰ میلی 

مخلوط می شوند.
از  و  کنید  شروع  کوچک  دوزهای  از  است  بهتر 
از حد  مصرف مقادیر زیاد خودداری کنید. بیش 
جمله  از  مضر  جانبی  عوارض  تواند  می  سرکه 
دارویی  متقابل  اثرات  و  دندان  مینای  فرسایش 

ایجاد کند.
بدون  و  از سرکه سیب خانگی  توصیه می شود 

فیلتر استفاده کنید.

 Psidium علمی  )نام  اَرمود،  اَمرود،  یا  گوآوا 
guajava( نوعی گیاه گرمسیری با درختچه ای 
همیشه سبز از خانواده میرتاسه است که برگ های 
دربرابر هم دراز و بیضی شکل دارد. این درختچه 
بومی آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی، پرو، 

برزیل و مکزیک است.
گواوا درختچه ای همیشه سبز است و برگ های 
از کرک است و گل  پوشیده  یا  بدون کرک  آن 
یا  سبز  گواوا  تنه  پوست  است.  خوشبو  آن  های 
قهوه ای متمایل به قرمز است. دارای ریشه های 
و  عمقی  گونه  به  می تواند  ریشه  است  سطحی 
سفید  آن  های  گل  کند.  پیدا  گسترش  پرپشت 
و خوشبو هستند و در بهمن و اسفند به گل می 

نشیند.
انار کوچک  یا  زیتون  به  میوه آن چیزی همانند 
است. چرا که در باالی میوه تاجی از کاسبرگ ها 
قرار دارد. میوه آن گوشتدار است. دانه های آن 
مانند دانه های انگور در گوشت قرار دارد. رنگ 
میوه قرمز یا زرد است. میوه آن شیرین است و 
آن را خام یا پخته به شکل مربا و ژله می خورند.

در مناطق جنوب ایران، به این میوه زیتون محلی 
هم می گویند.

گونه  به  و  شد  وارد  ایران  به  قبل  سال ها  گواوا 
دو  در  ایران  جنوب  بیشتر  و  شمال  در  پرورشی 
سیامک  و  احمدی  ابود  خانه  و  هرمزگان  استان 
انصاری معروف به عبداهلل ترانسپورت و سیستان 
و بلوچستان کاشته شده که با نام زیتون محلی 

نیز شناخته می شود. 

خواص گواوا:
میوه ی گواوا، بمب خاصیت است. طبق تحقیقات 
پایگاه اطالعاتی کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا، 
گواوا منبع عالی انرژی، فیبر، ویتامین ها و مواد 
معدنی است. این میوه دارای ویتامین A، ویتامین 
C، ویتامین E و ویتامین های گروه B به همراه 
زینک  و  سدیم  کلسیم،  منیزیم،  فسفر،  پتاسیم، 

است. 
این میوه خاصیت زیادی برای سالمتی دارد؛ از 
تنظیم  خون،  قند  سطح  تنظیم  به  کمک  جمله 
فشار خون و درمان اسهال، تقویت سیستم ایمنی 

و سیستم گوارش و کمک به کاهش وزن.
سرفه  درمان  پوست،  سالمت  بهبود  سرطان 
کمبود  جبران  و  خونی  اسهال  سرماخوردگی،  و 
گواوا  است.  گواوا  خواص  دیگر  از   ،C ویتامین 

به خاطر داشتن موادمعدنی و ویتامین ها، به باال 
بردن انرژی نیز کمک می کند.
گواوا دارای ویتامین K است:

به  که  است   K ویتامین  از  خوبی  منبع  گواوا 
های  حلقه  پوست،  رنگی  بی  از  شدن  خالص 
تیره، قرمزی و سوزش ناشی از آکنه کمک می 

کند. 

میوه گواوا برای سرفه و سرماخوردگی:
وجود  نظر  از  ها  میوه  ترین  غنی  از  یکی  گواوا 
ویتامین ث و آهن است و هر دوی این مواد اثبات 
شده اند که خاصیت جلوگیری از سرماخوردگی و 
گواوای رسیده  دارند. آب  ویروسی  عفونت های 
و خام یا عصاره برگ های آن در التیام سرفه و 
سرماخوردگی بسیار مفید هستند از آنجا که خلط 
را از بین برده و سیستم تنفسی، گلو و ریه ها را 

ضد عفونی می کند.

کمک به کاهش وزن
کاهش  با  خوبی  رابطهٔ  که  است  ای  میوه  گواوا 
تأمین  و  کالری   ۳۷ تنها  داشتن  با  دارد.  وزن 
۱۲٪ از نیاز روزانه به مصرف فیبر، گواوا به یک 
میان وعدهٔ سیرکننده با کالری پایین تبدیل شده 

است.
برخالف دیگر میان وعده ها با کالری پایین، این 
است؛  معدنی  مواد  و  ویتامین ها  از  سرشار  میوه 
نخواهید  را  مغذی  مادهٔ  هیچ  کمبود  بنابراین 

داشت.
پرتقال،  سیب،  با  مقایسه  در  گواوا  خام  میوهٔ 
انگور و بسیاری میوه های دیگر از شکر کمتری 
برخوردار است. با مصرف این میوه در وعدهٔ ناهار، 
تا شب احساس سیری خواهید داشت. جالب است 
که این میوه به افراد الغر نیز کمک می کند تا 

کمی وزن بگیرند. 
مغذی  مواد  وجود  دلیل  به  موضوع  این  احتماال 
گواوا است که باعث تنظیم سوخت وساز و جذب 

بهتر مواد مغذی می شود.
• گواوا باعث تقویت سیستم ایمنی می شود.

و   B، B۶ ویتامین های دارای  گواوا  میوه ی   •
B۳ است. ویتامین B۶ نیز مادهٔ مغذی است که 

با عملکرد مغز و اعصاب در ارتباط است.
• غرغره دم کرده گوآوا به عنوان درمانی برای 
دندان درد، کاهش التهاب لثه و زخم های دهانی 

مفید است.

خونریزی  هنگام  در  خون  شدن  لخته  باعث   •
می  شود.

برای  که  است  مس  از  خوبی  منبع  گــواوا   •
سالمتی تیروئید مهم است.

خلط،  دفع  و  میکروبی  رشد  بردن  بین  از  با   •
اسهال خونی را برطرف می  کند.

است،  لیکوپن  از  غنی  که  آنجایی  از  گواوا   •
موجب کاهش خطر ابتال به سرطان می گردد.

• گواوا همچنین به کاهش سطح تری گلیسیرید 
و کلسترول بد )LDL( کمک می کند و سطح 

کلسترول خوب )HDL( را بهبود می بخشد.
می  درمان  را  زخم  گواوا،  از  موضعی  استفاده   •

کند.
بروز  از  و  می بخشد  بهبود  را  پوست  ظاهر   •

ناراحتی های پوستی پیشگیری می کند.
معده  درد  درمان  برای  آن  برگ  جوشانده  از   •

استفاده می شود.
 ۹-B ویتامین  یا  فولیک  اسید  حاوی  گواوا   •
هستند که برای زنان باردار توصیه می شود، زیرا 
می تواند در توسعه سیستم عصبی کودک کمک 
کند و نوزاد را از اختالالت عصبی محافظت کند.

آنتی  C و  A، ویتامین  از ویتامین  • گواوا غنی 
اکسیدان ها مانند کاروتن و لیکوپن است که به 
محافظت از پوست در برابر چین و چروک کمک 

می کند.

نحوه استفاده از گواوا
گواوا معموال به صورت خام و آب میوه یا داخل 
ژله، اسموتی، بستنی، شربت، ساالد، مارماالد و 
ابتدا  مربا استفاده می شود. هنگام خوردن گواوا 
آن را نصف کرده و بخش وسط میوه به همراه 

دانه ها را جدا و گوشت آن را میل کنید.

عوارض جانبی و مضرات گواوا
اما  ندارد  خاصی  عوارض  معموال  گواوا  مصرف 
مصرف بیش از حد آن برای زنان باردار و مادران 

شیرده مضر می باشد.
قبل از مصرف گواوا حتما آن را خوب بشویید زیرا 
آفت کش ها و سموم روی آن ممکن است باعث 

مشکالت گوارشی و عفونت باکتریایی شود.
است  ممکن  گواوا  حد  از  بیش  مصرف  هشدار: 
باعث اسهال شود و به دلیل استفاده از آفت کش 
ها مصرف گواوا غیر ارگانیک خطر بروز عفونت 

باکتریایی در زنان باردار را افزایش می دهد.

میوه ی گواوا، سرشار از خاصیت

درباره سرکه سیب
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فیلم های سینما در سال ۲۰۲۱

بسیاری از آثار مهم سینمایی که سال ۲۰۲۰ به 
دلیل شیوع ویروس کرونا فرصت اکران نیافتند، 
بزرگ  پرده  بر  میالدی  در سال جدید  امیدوارند 
به   ۲۰۲۰ سال  در  که  سینما  شوند.  دیده  سینما 
دلیل بحران جهانی کرونا و متعاقب آن تعطیلی 
سینماها و عدم اکران بسیاری از فیلم های مطرح 
چالشی بی سابقه را تجربه کرد، به نظر می رسد  
در سال ۲۰۲۱ حرف متفاوتی برای گفتن دارد و 
دیگر  بار  تدریجی کرونا، سینما  واکسیناسیون  با 
درهای خود را به روی مخاطبان باز خواهد کرد. 
از  دیگر  برخی  و  سینمایی  مهم  دنباله  چندین 
تاخیر  به  را  خود  اکران  گذشته  سال  که  آثاری 
انداختند ، در فهرست مهم ترین فیلم هایی قرار 
دارند که سینمادوستان در سال جدید میالدی در 

انتظار تماشای آنها هستند: 

رایا و آخرین اژدها 
)Raya and the Last Dragon(

صداپیشگی  با  دیزنی  کمپانی  جدید  انیمیشن 
انیمیشن  اولین  »آکوافینا« و »کلی مری ترن«، 
بلند دیزنی است که داستان یک قهرمان زن از 

حنوب شرق آسیا را روایت می کند.
این انیمیشن قرار است به طور همزمان در سینما 
عرضه  پالس  دیزنی  آنالین  نمایش  سامانه  و 
قهرمان  سفر  روایت  انیمیشن  این  شد.  خواهد 
داستان به نام رایا است که در پی یافتن آخرین 
اساطیری  دنیای  در  صلح  برقرای  برای  اژدها 

است.

)America 2 Coming( ۲ سفر به آمریکا
»سفر  فیلم  اول  قسمت  از  پس  مورفی«  »ادی 
نقش  در  دیگر  بار  در سال ۱۹۹۸،  آمریکا«   به 
شاهزاده ای مقابل دوربین رفته است. این فیلم را 
»کریگ برو« با فیلمنامه ای از »کنیا باریس« و 
»دیوید شفیلد« کارگردانی کرده  است. این فیلم 
آمریکا  در   ۲۰۲۰ دسامبر   ۱۸ تاریخ  در  بود  قرار 
اکران شود که به دلیل بیماری کرونا انتشار آن 

به تعویق افتاد.

آمرزیدگان فراوان شهر نیوآرک 
)The Many Saints of Newark(

وقایع  بر  درآمدی  پیش  واقع  در  که  فیلم  این 
تلویزیونی  موفق  سریال  های  شخصیت  و 
»سوپرانو« محصول شبکه HBO است، روایتی 
است از درگیری های سال ۱۹۶۷ میالدی میان 
نیورک  در شهر  پوستان  سیاه  جامعه  و  ایتالیایی 
ایالت نیوجرسی. »آلن تیلور« در حالی این فیلم 
را کارگردانی کرده که پیش از این نیز چند اپیزود 

از سریال »سوپرانو« را نیز ساخته بود.

)Morbius( ماربیوس
این فیلم ضدقهرمانی و جدید، طرفداران سینمای 
میشل  دکتر  نام  به  شخصیتی  به  را  ابرقهرمانی 
ضدقهرمانان  از  که  کند  می  آشنا  ماربیوس 
کالسیک کتاب مصور »مرد عنکبوتی« است که 
نادر  بیماری خونی  برای  در حالی که در تالش 
شود.  می  آشام  خون  یک  به  تبدیل  است  خود 
»جرد لتو« بازیگر برنده اسکار، ایفاگر نقش اصلی 

این فیلم سینمایی است.

)No Time to Die( زمانی برای مردن نیست
تولید پرحاشیه جدیدترین قسمت  فرآیند  از  پس 
از سری فیلم های »جیمز باند« که با کناره گیری 
آسیب دیدگی»دنیل  کارگردانی،  از  بویل«  »دنی 
یک  وقوع  و  فیلمبرداری  صحنه  در  کریگ« 
باالخره  بود،  فیلم همراه  در حین ساخت  انفجار 
کارگردانی  به  باند«  »جیمز  پنجمین  و  بیست 
»کری فوکانا« سال گذشته آماده اکران شد اما 
حتی  و  افتاد  تعویق  به  بار  چندین  اکران  تاریخ 
این  نمایش  حق  فروش  بر  مبتنی  های  زمزمه 
مطرح  نیز  آنالین  نمایش  های  سامانه  به  فیلم 
شد. سرانجام بیست و پنجمین قسمت از سری 
فیلم های »جیمز باند« که آخرین حضور »دنیل 
کریگ« در نقش مامور ۰۰۷ خواهد بود، در سال 
جدید میالدی اکران خواهد شد. »رامی مالک« 
بازیگر برنده اسکار و »لئا سیدو« از جمله دیگر 

بازیگرن این فیلم هستند.

یک مکان ساکت: قسمت دوم 
)A Quiet Place Part II(

یکی دیگر از فیلم های که سال گذشته فرصت 

اکران نیافت قسمت دوم فیلم »یک مکان آرام« 
و  نویسندگی  به  ترسناک  ژانر  در  فیلم  این  بود. 
و   شده  ساخته  کرازینسکی«  »جان  کارگردانی 
سیموندز«،  »میلیسنت  کنار  در  بالنت«  »امیلی 
آن  بازیگران  مورفی«  »کیلین  و  جوپ«  »نوآ 
فیلم  این  اول  قسمت  بر  دنباله ای  که  هستند 

محصول سال ۲۰۱۸ به شمار می رود. 

)Black Widow( بیوه سیاه
به  شخصیتی  اساس  بر  ابرقهرمانی  فیلم  این 
که  است  کامیکس  مارول  شرکت  از  نام  همین 
توسط مارول استودیوز تولید شده و کمپانی والت 
این  داشت.  بر عهده خواهد  را  آن  توزیع  دیزنی 
فیلم نامه  و  کارگردانی »کیت شورتلند«  به  فیلم 
از »ژاک شفر« و »ند بنسون« ساخته شده  ای 
»ناتاشا  نقش  در  جوهانسون«  »اسکارلت  و 
رومانوف« )بلک ویدو( بازیگر اصلی آن است و  
»فلورنس پیو«، »دیوید هاربر«، »ویلیام هرت«، 
»ریچل  و  وینستون«  »ری  فاگبنلی«،  »او.تی. 
وایس« دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 

گودزیال در مقابل کونگ 
)Godzilla vs. Kong(

وینگارد«  »آدام  کارگردانی  به  فیلم  ایــن 
هیوالها«  پادشاه  »گودزیال:  فیلم  بر  دنباله ای 
 )۲۰۱۷( جمجمه«  جزیره  »کونگ:  و   )۲۰۱۹(
سری  از  فیلم  سی وششمین  مجموع  در  و  است 
سری  در  فیلم  دوازدهمین  و  گودزیال  فیلم های 
»الکساندر  می شود.  محسوب  کونگ  فیلم های 
»ایزا  ــراون«،  ب بابی  »میلی  اسکارشگرد«، 
این فیلم  بازیگران  از  گونزالس« و »ربکا هال« 

اکشن و دلهره آور هستند. 

)Cruella( کروئال
 ۱۹۷۰ دهه  هوای  و  حال  در  که  فیلم  این  در 
»کریگ  کارگردانی  به  و  لندن  در  میالدی 
نقش  در  استون«  »اما  شده،  ساخته  گیلسپی« 
ویل«  ِد  »کروئال  نام  به  شریر  شخصیت  یک 
بازی کرده است. »اما تامسپسون«، »جوئل فرای 
پاول«، »والتر هاسر« و »مارک استرانگ« دیگر 

بازیگران این فیلم کمدی جنایی هستند. 

)Fast & Furious۹( ۹ سریع و خشن
اکشن  فیلم های  سری  از  قسمت  جدیدترین 
سینما  به  امسال  خشن«  و  »سریع  هیجانی  و 
»مایکل  دیزل«،  »وین  بازی  با  که  بازمی گردد 
همراه  ترون«  »چالیز  همچنین  و  رودریگوئز« 
خواهد بود. »جاستین لین« کارگردانی این فیلم 
جدید را بر عهده دارد. این فیلم در ابتدا قرار بود 
۲۰ می ۲۰۲۰ برای اکران شود اما با یک سال 

تاخیر از ۲۸ می ۲۰۲۱ به سینما میآید. 

گزارش فرانسوی 
)The French Dispatch(

در جدیدترین ساخته »وس اندرسون« بازیگران 
»ویلم  دورمند«  مک  »فرانسیس  چون  مطرحی 
شاالمی«،  »تیموثی  والتز«،  »کریستوف  دفو«، 
»سیرشا  سوئینتون«،  »تیلدا  ماس«،  »الیزابت 
کرده  آفرینی  نقش  مورای«  »بیل  و  رونان« 
اند. داستان فیلم »گزارش فرانسوی« که آن را 
روزنامه  ستایش  در  عاشقانه  های  نام  عنوان  به 
مجله  یک  دفتر  در  اند،  کرده  توصیف  نگاران 
و  دهد  می  روی  خیالی  شهر  یک  در  آمریکایی 

یه خط داستانی متفاوت دارد. 

افــتــرالیــف«  روح:  »شـــکـــارچـــیـــان 
)Ghostbusters: Afterlife(

این فیلم با بازی »بیل مورای«، »دان آیکروید«، 
به  ویــور«  »سیگورنی  و  هــادســن«  ــی  »ام
کارگردانی »جیسون رایتمن«، دنباله ای مستقیم 
بر »شکارچیان روح« )۱۹۸۴( و »شکارچیان روح 
۲« )۱۹۸۹( است و داستان آن درباره یک مادر 
و دو فرزند است که با رسیدن به شهری کوچک 
میراث  و  روح   شکارجیان  با  ارتباطشان  متوجه 

مرموز به جامانده از پدربزرگشان می شوند.

ونوم: بگذار کارنج بیاید 
)Venom: Let There Be Carnage(

این فیلم ابرقهرمانی بر اساس کتاب های مصور 
سال  در  فیلم  این  اول  قسمت  دنباله  و  مارول 
فیلمنامه ای  با  سرکیس«  »اندی  است.   ۲۰۱۸

کرده  کارگردانی  را  فیلم  این  مارسل«  »کلی  از 
در  دوباره  را  خود  اصلی  نقش  هاردی«  »تام  و 
قسمت دوم در کنار »وودی هرلستون«، »میشل 

ویلیامز« و»نائومی هریس« تکرار کرده است. 

مینیون: ظهور گرو 
)Minions: The Rise of Gru(

های  انیمیشن  سری  از  قسمت  جدیدترین 
»مینیون ها« را »کایل بالدا« کارگردانی کرده که 
داستان آن درباره سرگذشت شرورآمیز شخصیت 
هنسون«،  »تــاراج  است.  »گرو«  ضدقهرمان 
کارل«  »استیو  و  اندروز«  »جولی  برند«،  »رایل 

از جمله صداپیشگان این انیمیشن بلند هستند. 

تاپ گان: ماوریک 
)Top Gun: Maverick(

از  جدید  قسمتی  ساخت  فاصله  در  کروز«  »تام 
یکی  غیرممکن«،  »ماموریت  فیلم های  سری 
»تاپ  فیلم  دنباله  در  را  خود  نقش های  از  دیگر 
گان:  »تاپ  فیلم  در  است.  کرده  احیاء  گان« 
کوشینسکی«،  »جوزف  کارگردانی  به  ماوریک« 
»مایلز تلر«، »وال کیلمر«، »جنیفر کانلی« ، »اد 
هریس« نیز نقش آفرینی کرده اند. در این فیلم 
سی  از  بیش  از  پس  کروز(  )تام  میشل«  »پیت 
سال فعالیت به عنوان خلبان برتر نیروی دریایی، 
می گیرد.  قرار  جدید  آزمایش  یک  معرض  در 
کارگردانی  به  گان«  »تاپ  فیلم  اصلی  قسمت 
»تونی اسکات« در سال ۱۹۸۶ به سینما آمد و با 
فروش جهانی ۳۵۰ میلیون دالر، به یک موفقیت 

بزرگ تبدیل شد.

)Jungle Cruise( گشت و گذار در جنگل
فیلم  در  بالنت«  »امیلی  و  جانسون«  »دواین 
فانتری و ماجراجویانه کمپانی دیزنی نقش های 
قایق  یک  درباره  که  اند  کرده  بازی  را  اصلی 
تفریحی کوچک است که گروهی از مسافران را 

به یک جنگل ماورایی در اعماق آمازون میبرد. 

هزار سال آرزو 
)Three Thousand Years of Longing(

»جورج  کارگردانی  و  نویسندگی  به  فیلم  این 
میلر« با بازی »ادریس البا« و »تیلدا سوئینتون« 
در نقش های اصلی همراه است. جزئیات زیادی 
گفته  اما  نشده  مطرح  فیلم  این  داستان  درباره 
می شود این فیلم اثری عاشقانه حماسی  است. 
با  استانبول  به  سفرش  در  که  است  زنی  درباره 

یک موجود خیالی رو به رو می شود. 

)Dune( تل ماسه
درباره  هاربرت«  »فرانک  نوشته  معروف  رمان 
 ۱۹۸۴ سال  در  سیاره  یک  کنترل  برای  جنگ 
و  شد  سینمایی  اقتباس  لینچ«  »دیوید  توسط 
بر  تلویزیونی  سریال  یک  نیز   ۲۰۰۰ سال  در 
ویلنوو«  »دنیس  حاال  شد.  ساخته  آن  اساس 
به  را  فیلم جدید »تل ماسه«  کانادایی  کارگردان 
سال  پرفروش   رمان  از  جدید  اقتباسی  عنوان 
شاالمی«،  »تیموتی  که  است  ساخته   ۱۹۶۵
»خاویر  و  ایــزاک«  اسکار  فرگوسن«،  »ربکا 
باردم« از جمله بازیگران مطرح آن هستند. این 
اولین قسمت از اقتباس سینمایی جدید از رمان 
»تل ماسه« است که قرار است یک قسمت دیگر 

هم داشته باشد. 

آخرین دوئل  
)The Last Duel(

عنوان  با  اسکات«  »ریدلی  و  تاریخی  درام 
اریک  نوشته  کتابی  اساس  بر  دوئل«  »آخرین 
قرن  در  مردانی  دربــاره  و  شده  ساخته  َجگر« 
شده  داده  دستور  آنها  به  که  است  میالدی   ۱۴
کنند.  مبارزه  جان  پای  تا  جنگ  جنگ  در  تا 
کومر«  »جوید  و  درایور«  »آدام  دیمون«،  »مت 

بازیگران این فیلم هستند. 

ماموریت غیرممکن ۷ 
)7 Mission: Impossible(

»تام کروز« در این فیلم بار دیگر در نقش »اتان 
در  است.  جهان  نجات  برای  تالش  در  هانت« 
فرگوسن«،  »ربکا  » کروز« ،  بر  عالوه  فیلم  این 
اتول« ، »شیا  »هایلی  هولت«،  »نیکالس 
چرنی«  »هنری  و  کلمنتیئف«  » پام  ویگهام« ، 

نیز  به ایفای نقش می پردازند و »کریستوفر مک 
کوایر« که کارگردانی دو سری پیشین »ماموریت 
یاغی«  »ملت  و  اوت«   »فال  یعنی  غیرممکن«  
را بر عهده داشت در هفتمین سری از فیلم های 
نویسنده  عنوان  به  نیز  غیرممکن«  »ماموریت 
»ماموریت  داشت.  خواهد  حضور  کارگردان  و 
وسوم  بیست  تاریخ  از  بود  قرار   »۷ غیرممکن 
جوالی سال ۲۰۲۱ در سینماها اکران شود اما به 
سبب شیوع ویروس کرونا و وقفه در فیلم برداری، 
جهان  سینماهای  میهمان   ۲۰۲۱ نوامبر   ۴ از 

خواهد بود. 

)Elvis( الویس
»باز  که  پرسلی«  »الویس  نامه  زندگی  فیلم  در 
لورمن« آن را کارگردانی کرده، »تام هنکس« و 
»آستین باتلر« در نقش این چهره نامدار موسیقی 
شهرت  به  از  است  روایتی  که  اند  کرده  بازی 
رسیدن »الویس پرسلی«. هنوز نام دقیق این اثر 

سینمایی اعالم نشده است. 

)Nightmare Alley( کوچه کابوس
»گیرمو دل تورو« کارگردان برنده اسکار مکزیکی 
فیلم »کوچه کابوس« را بر اساس رمانی با همین 
این  در  و  ساخته  گرشام«  »لیندسی  نوشته  نام 
»بردلی  و  بالنشت«  »کیت  روانشاختی  تریلر 
و  دفو«  »ویلم  هستند.  اصلی  بازیگر  دو  کوپر« 

»رونی مارا« نیز در این فیلم بازی کرده اند.

)West Side Story( داستان وست ساید
هدف »استیون اسپیلبرگ« برای کارگردانی یک 
امسال  او  و  شد  محقق  باالخره  موزیکال  فیلم 
نسخه سینمایی نمایش کالسیک »داستان وست 
»داستان  نمایش  می آورد.  سینما  به  را  ساید« 
و  رومئو  نمایشنامه  از  برگرفته  که  ساید«  وست 
ژولیت اثر ویلیام شکسپیر است، اولین بار در دهه 
به روی صحنه  برادوی  تئاتر  ۱۹۵۰ میالدی در 
رفته بود و روایتگر داستان تونی و ماریا است که 
دسته های  دارو  میان  رقابت  و  دشمنی  علی رغم 
می شوند.  هم  عاشق  نیویورک،  در  آنها  خیابانی 
اساس  بر  فیلمی   ۱۹۶۱ سال  در  وایز«  »رابرت 
این نمایش ساخت که در ۱۰ شاخه نامزد جایزه 
»اسپیلبرگ«  فیلم  می شود  گفته  اما  شد،  اسکار 
با  مقایسه  در  نمایش  به  وفادارنه تری  اقتباس 

ساخته »وایز« است. 
انگورت«  »آنسل  »اسپیلبرگ«،  جدید  فیلم  در 
بازیگر اصلی است و »ریتو مورنو« که در نسخه 
سال ۱۹۶۱ این فیلم بازی کرده بود نیز حضور 

دارد. 

)3 Spider-Man( ۳ مرد عنکبوتی
دنباله بدون عنوان Kمرد عنکبوتی: دور از خانه« 
نقش  در  هالند«  »تام  حضور  با  فیلم  سومین 
اصلی است و گفته می شود شخصیت های شریر 
داستان شامل دکتر اکتاپوس با بازی »توبی مک 
نقش  فاکس«  »جیمی  بازی  با  اکترو  و  گوایر« 

های خود را در این فیلم تکرار کرده اند. 

)4 The Matrix( ۴ ماتریکس
جدیدترین قسمت از فیلم علمی-تخیلی و اکشن 
»ماتریکس« به کارگردانی »لنا واچوفسکی« و با 
نقش آفرینی مجدد »کیانو ریوز« در نقش اصلی، 
تولید  که  بود  سینمایی  مهم  پروژه های  از جمله 
آن به سبب شیوع ویروس کرونا در سال گذشته 

متوقف شده بود. 
»نیل  عبدالمتین«،  »یحیی  ماس«،  »کری-ان 
پاتریک هریس«، »جسیکا هنویک« و »جاناتان 
گروف« از جمله دیگر بازیگران این فیلم علمی 

تخیلی هستند. 

تراژدی مکبث 
)The Tragedy of Macbeth(

جدید  فیلم  اصلی  نقش  در  واشنگتن«  »دنزل 
شکسپیر«  »ویلیام  معروف  نمایشنامه  اساس  بر 
مقابل دوربین »جوئل کوئن« به عنوان کارگردان 
که  است  استثنائی  موارد  جمله  از  و  است  رفته 
کارگردانی  امر  در  را  بــرادرش  کوئن«  »اتان 
در  نمی کند. »فرانسیس مک دومند«  همراهی 
و  کرده  بازی  مکبث  لیدی  نقش  در  فیلم  این 
دیگر  هاوکینگز«  »کری  و  گلیسون«  »برندون 

بازیگران آن هستند.

پیدا شدن گونه جدید ویروس کرونا 
چقدر نگران کننده است؟
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۱۰ راه حل مهم برای مقابله 
با گرم شدن کره زمین

ویکتوریا گیل گزارشگر علمی و مت مک گراث 
گزارشگر محیط زیست بی بی سی از صد راه  حل 
ارائه شده برای مقابله با گرم شدن کره زمین، ده 

راه  حل را برگزیده اند.

۱- به آنچه دور می ریزید توجه کنید و اهمیت بدهید
ویکتوریا گیل: برای من، ارزش قائل شدن برای 
مواد مهم است. در ۲۰ سال آینده، وزن زباله ای 
که در تخلیه گاه های زباله ریخته می شود می تواند 
به بیش از دو میلیارد تن برسد. اینها زباله نیستند 
و مواد مفیدی هستند. به نظر من قیمت گذاری 
بر زباله می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. با این 
کار در بازار به زباله ارزش داده می شود و می تواند 

به چیزهای مفید تبدیل شود و دوباره به چرخه 
اقتصاد برگردد.

۲- محافظت از منایع طبیعی کربن
ساده ترین  از  یکی  من  نظر  به  مک گراث:  مت 
دهیم،  انجام  باید  که  کارهایی  واضح ترین  و 
توده  پوده زارها  است.  )باتالق(  پوده زارها  نجات 
هستند  آلی  مواد  و  گیاهان  مرطوب  و  متراکم 
بزرگ ترین  اینها  شده اند.  تجزیه  ناقص  که 
دلیل  به  دنیا هستند که  مخازن دی اکسیدکربن 
اینکه  راه  شدنند.  خشک  حال  در  کشاورزی 
اضافه  کنند،  جذب  بیشتری  کربن  پوده زارها 
به همین سادگی. حدود  آنهاست؛  به  کردن آب 
با اضافه کردن  ۱۲ درصد بریتانیا پوده زار است. 
حفظ  باعث  می شود،  جلوگیری  سیل  از  آب 
انواع  زیست گاه  که  می شود  زیبا  زمین های  این 
گونه های زیستی هستند و همینطور باعث جذب 
مقادیر عظیم کربن می شوند. نجات باتالق ها کار 
بسیار ساده ای است و راه حلی موثر برای مقابله 

گرم شدن کره زمین.

ویکتوریا گیل: درباره جنگل زدایی زیاد می شنویم 
 ،۱۹۶۰ دهه  از  است.  بزرگی  مشکل  اینکه  و 
از  را  حاره ای  بارانی  جنگل های  از  نیمی  حدود 
زیستی  تنوع  برای  معضلی  این  داده ایم.  دست 
بیشتر  زیست گاه  جنگل ها  این  چون  است 
یک  هستند.  زمین  کره  جانوران  و  گیاهان 
چون  است  کربن  انتشار  دیگر  بزرگ  مشکل 
حل  راه  می کنند.  جذب  را  کربن  جنگل ها  این 

باقی  جنگل های  از  می توان  ولی  نیست  آسان 
مانده محافظت کرد و جنگل های تخریب شده را 
بازیابی کرد و گسترش داد. به همین دلیل باید از 
تصمیم گیرندگان بخواهیم درخت بکارند و مهم تر 
از آن، جنگل ها را بازیابی کنند، برای اینکه بکر 

و پر از گونه های گیاهی و جانوری باقی بمانند.

۳- دست دوم بخریم
مورد  موضوع های  از  یکی  این  گیل:  ویکتوریا 
از  کنم  اعتراف  باید  چون  است  من  عالقه 
کم تر  بخریم،  دوم  دست  می برم.  لذت  خریدن 
آنچه می خریم خوب فکر کنیم مثل  به  بخریم، 
تخلیه گاه های  از  سر  لباس  تن  میلیون ها  لباس. 

هنوز  اگر  نیست.  این درست  و  درمی آورند  زباله 
خیریه ها  به  را  آن  می توان  دارد،  کارآیی  لباسی 
لوازم  می توان  خیریه  فروشگاه های  در  داد. 
عالی پیدا کرد. با دادن آنچه نیاز نداریم به این 
آنچه الزم داریم  فروشگاه های خیریه و خریدن 
از این فروشگاه ها و عمر دوباره بخشیدن به آنها 
را  خود  اجتماعی  وجدان  انداختن،  دور  جای  به 

آسوده تر کنید.

۴- از اتالف انرژی در ساختمان ها جلوگیری کنیم
مشکالت  ترین  بزرگ  از  یکی  مک گراث:  مت 
 ۴۰ حدود  ساختمان هاست.  در  انرژی  اتالف 
منتشر  دنیا  در  که  کربنی  گازهای  از  درصد 
گرم  نگهداری،  ساخت و ساز،  محصول  می شوند 
بویژه  ساختمان ها  در  کردن  زندگی  و  کردن 
آن  بیشتر  که  است  اداری  بزرگ  ساختمان های 
این خطایی  یعنی حدود ۳۰ درصد هدر می رود. 
است که راه حل بسیار ساده ای دارد. ما به قوانین 
نیاز داریم و  آنها  سختگیرانه تر و اعمال جدی تر 
در نظر گرفتن جریمه برای افرادی که انرژی را 

به این اندازه هدر می دهند.

۵- اطالعات روی برچسب محصوالت واضح تر 
شوند

ناراحت  خیلی  مرا  که  چیزی  گیل:  ویکتوریا 
سوپرمارکت هاست.  در  اطالعات  کمبود  می کند 
در کشورهای مختلف  مواد غذایی که می خریم 
و  تولید  و چگونگی  و محل  تولید می شوند  دنیا 
بر  شده اند  استفاده  آن ها  پرورش  در  که  موادی 

تمام کره زمین تاثیر می گذارند. به نظر من اگر 
خوراکی  محصوالت  برچسب  که  باشند  قوانینی 
و  برداشت  پرورش،  کاشت،  در  دهد  نشان  باید 
شده،  تولید  کربن  اندازه  چه  آنها  نقل  و  حمل 
کار  و  بگیریم  تصمیم  آگاهانه تر   می توانیم 

درست تری انجام دهیم.

۶- نگذاریم در دنیا دختران ترک تحصیل کنند
مت مک گراث: نکته ای که به نظر من خیلی مهم 
دخترها  همه  اگر  است.  دختران  تحصیل  است، 
به  متوسطه  دوره  پایان  تا  می توانستند  دنیا  در 
میزان  در  عظیمی  تفاوت  دهند،  ادامه  تحصیل 
طول  در  چون  می کرد  ایجاد  شده  تولید  کربن 

مثال  می شود؛  جمعیت  کاهش  باعث  این  زمان، 
نفر  میلیارد   ۱.۵ حدود  قرن  این  اواسط  تا  اگر 
دو  حدود  معادل  شود،  اضافه  جمعیت  به  کم تر 
این  است.  کربنی  گازهای  جهانی  انتشار  سال 
کره  روی  زیادی  تاثیر  اخالقی،  درست  عمِل 

زمین می گذارد.

۷- دور ریختن مواد غذایی را کاهش دهیم
ویکتوریا گیل: یک نگرانی عمده من دور ریختن 
مواد غذایی است. این مشکلی بزرگ است چون 
تولید  باعث  می شوند  تولید  که  غذاهایی  همه 
در  که  زده اند  تخمین  می شوند.  کربنی  گازهای 
در  غذایی  ماده  تن  میلیون   ۶.۶ ساالنه  بریتانیا 
باشد.  چنین  نباید  می شود.  ریخته  دور  خانه ها 
وعده های  برای  کنید،  فکر  می خرید  آنچه  به 
کمتر  تا  بخرید  کمتر  و  کنید  برنام ریزی  غذا 
کنیم،  کم  را  غذا  ریختن  دور  اگر  بریزید.  دور 
تولید  نتیجه  در  و  غذایی  مواد  تولید  می توانیم 

کربن را کاهش دهیم.

۸- انرژی محلی تولید کنیم
مورد  حل های  راه  از  یکی  این  مک گراث:  مت 
به  کسل کننده  کمی  شاید  که  است  من  عالقه 
نظر بیاید ولی بسیار مهم است. انرژی محلی در 
اصل یعنی گروه کوچکی از ساکنان شهرک ها و 
شهرها در سراسر دنیا با کمک یکدیگر برق خود 
را تولید کنند. این یک خیلی مهم است و در دنیا 

هم در حال رشد است. 
بادی  توربین های  درصد   ۸۰ حدود  دانمارک  در 

متعلق به مردم محلی است. این یعنی شغل، پول 
و ارزش در خود جامعه تولید می شود و برای خود 
مردم می ماند. این تحولی بزرگ در بریتانیا خواهد 
بود که قصد دارد در بیست سال آینده تراز تولید 

گازهای گلخانه ای خود را به صفر برساند.

۹- تغذیه سالم برای کره زمین
عالقه  مورد  راه حل های  از  یکی  گیل:  ویکتوریا 
زمین  کره  برای  سالم  تغذیه  نام  به  چیزی  من 
دهد  پاسخ  سوال  این  به  می تواند  چون  است 
تا ضرر  نباید خورد  یا  باید  را  "چه چیزهایی  که 

کمتری برای سالمت کره زمین داشته باشد".
میوه  مناسبی  مقدار  شامل  باید  ما  روزانه  تغذیه 

و سبزی، غالت سبوس دار، پروتئین های گیاهی 
نوع  این  و  باشد  لبنیات  و  مقدار کمی گوشت  و 
تغذیه هم برای کره زمین مفید و بسیار پایدارتر 
است هم برای سالمت ما. براحتی منابع معتبری 
برای چنین  را  ما  یافت می شوند که  اینترنت  در 

تغذیه ای راهنمایی کند.

۱۰- مالیات بر کربن وضع شود
بزرگترین  از  یکی  من  نظر  به  مک گراث:  مت 
اشکاالت این است که متوجه نمی شویم کارهایی 
که امروز انجام می دهیم در آینده چه تاثیری بر 
گرم شدن کره زمین دارند و در نهایت نسل های 
معضل  یک  این  می پردازند.  را  هزینه اش  آینده 
کارهای  عوارض  می توانیم  چگونه  است.  واقعی 
می سوزانیم  که  فسیلی  سوخت های  و  امروزمان 
من  نظر  به  کنیم؟  عادالنه تر  آیندگان  برای  را 
مهم ترین راه حل، قیمت گذاشتن بر کربن است. 
یعنی هزینه کاری را که امروز می کنیم خودمان 

بپردازیم و به حساب مردمان آینده نگذاریم.
گرم  با  مقابله  برای  اصلی  حل  راه  من  نظر  به 
و  کربن  برای  گذاشتن  قیمت  زمین،  کره  شدن 

اعمال آن است. 
یکی از آسان ترین روش ها مثال وضع مالیات بر 
کربن است. یعنی قیمت کاال را میزان کربنی که 
صرف تولید آن شده تعیین کند. اگر برای تولید 
برایش  باید  شده،  منتشر  بیشتری  کربن  چیزی 
پول بیشتری پرداخت. خیلی ساده به نظر می رسد 
ولی اجرایش بسیار پیچیده است هرچند که موثر 

است.

محمد سهیمی

ویکتوریا گیل گزارشگر علمی و مت مک گراث گزارشگر محیط زیست

فاصله بیت کوین از اوج ۳۴ هزار دالری؛ 
تکرار سقوط یا صعود مجدد؟

شاهد  گذشته  روزهای  که  بیت کوین  خریداران 
از  حالی  در  امروز  بودند،  آن  قیمت  گرفتن  اوج 

خواب بیدار شدند که قیمت ها افت کرده بود.
دیجیتال  ارز  این  قیمت  ژانویه  روز چهارم  صبح 
به کمتر از ۲۹ هزار و ۵۰۰ دالر افت کرد؛ این 
در حالیست که طی دو روز گذشته روند متفاوتی 
طی شده بود؛ بعضی معامله گران بازار، افت امروز 
بیت کوین را بخشی از نوسان طبیعی این رمز ارز 

پر تالطم می دانند.
قیمت بیت کوین روز یکشنبه سوم ژانویه با ثبت 
رسید  دالر  هزار   ۳۴ باالی  به  تاریخی  رکوردی 
ژانویه(  سوم  تا  دوم  )از  روز  یک  فقط  ظرف  و 
حدود ۵ هزار دالر افزایش قیمت داشت؛ سودی 
که برای معامله گران روزانه و کوتاه مدت مانند 

عسل شیرین بود.
هزار   ۲۰ به  رمزارز  این  قیمت  دسامبر  نیمه  در 
دالر رسید که رشدی معادل ۳۰۰ درصدی را در 
سال ۲۰۲۰ میالدی را رقم زد؛ آخرین باری که 
سال  اواخر  بود  شده  دیده  بیت کوین  قیمت  این 
۲۰۱۷ میالدی بود که بعد از آن مدام شروع به 
کاهش کرد. بیت کوین تنها رمزارزی نبوده که در 
هفته های اخیر شاهد افزایش قیمت بوده؛ ارزهای 
دیجیتالی نظیر "اتریوم" و "ریپل" هم به موازات 
تقویت شدند.  اواخر سال گذشته میالدی  از  آن 

چرا قیمت بیت کوین جهش کرد؟
از جمله دالیل تقویت این ارز دیجیتال که فعاالن 
بازار به آن اشاره کرده اند تضعیف دالر در سال 
اخیر و تحوالت مرتبط با کرونا بوده که اقتصاد 

جهان را متاثر کرده است.
مارس  ماه  در  جهان  در  کرونا  گسترده  شیوع  با 
تقویت  این  علت  شد؛  تقویت  دالر  مدتی  برای 
اعتماد سرمایه گذاران به دالر با توجه به شرایط 

به وجود آمده بود؛ این وضعیت البته دیری نپائید 
اقتصادی و کمکهای  با آغاز بسته های نجات  و 
مالی دولت ایاالت متحده و باال رفتن نرخ تورم، 
به  سرمایه گذاران  و  یافت  کاهش  دالر  ارزش 
دیجیتال  ارزهای  نظیر  دیگری  امن  منابع  دنبال 

رفتند.
کرد  اشاره  آن  به  می توان  که  دالیلی  دیگر  از 
خرید بیت کوین توسط شرکتهای بزرگ بوده که 
روش  عنوان  به  آن  گسترده  استفاده  احتمال  به 

معتبر پرداخت دامن زده است.
برای  پیش  سال  چند  تا  که  دیجیتال  ارزهای 
بسیاری ناشناخته بودند با گذشت زمان وضعیت 
حاال  و  کرده اند؛  پیدا  گذشته  به  نسبت  متفاوتی 
معتبر  ارزهای  مانند  معامالت  در  آن  از  استفاده 

جهانی نظیر دالر و یورو تقویت شده است.
معتبر  سیستم  "پی پال"  پیش  ماه  سه  حدود 
انتقال پول اعالم کرد که کاربرانش می توانند از 
بیت کوین و سایر رمزارزها برای خرید و فروش 
اساس  بر  کنند؛  استفاده  اینترنتی  درگاه  این  در 
آنچه این شرکت در ماه نوامبر اعالم کرد حدود 
۲۶ میلیون فروشنده رمز ارزهای معتبر را قبول 

خواهند کرد.
ارزهای  ارزش  سقوط  با  که  حالیست  در  این 
از  از اوایل سال ۲۰۱۸ میالدی بعضی  دیجیتال 
بانک ها و موسسات مالی در کشورهای مختلف 
اعتباری  کارت های  با  بیت کوین  خرید  جهان 
کلی  به  وضعیت  حاال  که  بودند  کرده  ممنوع  را 

متفاوت شده است.
البته هنوز بعضی بانکهای مرکزی درباره استفاده 
مرکزی  بانک  جمله  از  می دهند؛  هشدار  آن  از 
این  از  استفاده  درباره  پیش  ماه  دو  که  بریتانیا 
هشدار  پرداخت  معتبر  روش  عنوان  به  ارز  رمز 

داده بود. رمز ارزها تحت نظارت نهادهای مالی 
می توانند  رو  همین  از  نیستند  خاصی  بانکی  و 
ناظر را دور بزند که همین  از نهادهای  بسیاری 

مایه نگرانی بانکهاست. 
ارزهای  محبوبیت  بر  اخیر  سالهای  در  چند  هر 
اخیر  اتفاقات  عده ای  ولی  شده  افزوده  دیجیتال 
در بازار ارز دیجیتال و افزایش نجومی قیمتها را 
با اتفاقات سال ۲۰۱۷ میالدی مقایسه می کنند؛ 
این عده معتقدند مانند سه سال پیش، قیمت بیت 
اصالح  به  دست  اوج  به  رسیدن  از  پس  کوین 

قیمت خواهد زد.
اوج  بیت کوین  قیمت  میالدی   ۲۰۱۷ سال  در 
گرفت و تا ۲۰ هزار دالر هم باال رفت ولی بعدا 
این قیمت فروکش کرد و تا ۳۳۰۰ دالر هم پائین 

آمد.
در  دیجیتال  ارز  این  قیمت  در  اخیر  اتفاقات 
قیمت  پیش  هفته  سه  حــدود  که  حالیست 
بیت کوین ۲۰ هزار دالر بود که دیروز تا به باالی 

۳۴ هزار دالر هم رسید.
بیت کوین یک روش پرداخت دیجیتال است که 
بر مبنای رمزنگاری و با شبکه ای از کامپیوترها 
ممکن می شود. بیت کوین ارزی نیست که بانک 
مرکزی داشته باشد و نقل و انتقال ها با تایید در 

شبکه ممکن می شود.
سوابق  از  دیجیتال  زنجیره ای  بیت کوین  هر 
تراکنش دارد ) blockchain( که به صورت 
توزیع شده روی شبکه ذخیره سازی و به روزرسانی 

می شود.
محبوبیت  بر  اخیر  سالهای  طی  هم  ایران  در 
ارزهای مجاری و به ویژه بیت کوین اضافه شده 
و عده ای در مزارع دیجیتال با برق ارزان قیمت 

دست به استخراج آن زده اند.
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از روسیه به کالیفرنیا

تویوتا در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰ از ماشینی 
طور  به  است  قرار  که  کرد  رونمایی  الکتریکی 

محدود در بازار ژاپن فروخته شود.
طول این ماشین که نامش C+pod است، از دو 
متر و نیم کمتر است و عرضش تنها یک متر و 

بیست سانتی متر است. 
شهرهای  در  حرکت  برای  نفره  دو  ماشین  این 
برایش  می توان  راحتی  به  و  است  ایده آل  شلوغ 

جای پارک پیدا کرد.
موتور الکتریکی این تویوتای کوچک کمی بیشتر 
ماشین  و  می کند  تولید  نیرو  بخار  اسب   ۱۲ از 

کیلومتر حرکت  تا ۱۵۰  بار شارژ  با هر  می تواند 
کند. حداکثر سرعت هم به ۶۰ کیلومتر در ساعت 

محدود شده است.
برای افزایش ایمنی سرنشینان، ماشین به کیسه 
هوا، سیستم هشدار خطر و ترمز خودکار مجهز 

است.
پایه ماشین یک میلیون و ۶۰۰ هزار ین  قیمت 
که  تویوتا می گوید  است.  هزار دالر(  )حدود ۱۶ 
در سال اول آن را تنها به شرکت ها می فروشد و 
فروش به خریداران شخصی از سال ۲۰۲۲ آغاز 

خواهد شد.

برای  تویوتا  تازه  استراتژی  از  بخشی   C+pod
کسب درآمد از طریق طراحی سیستم های حمل 
پیش بینی  خودروسازان  است.  شهری  نقل  و 
کاهش  آینده  در  خــودرو  فروش  که  می کنند 
خواهد یافت و در عوض مردم برای رفت و آمد از 

سرویس های اشتراکی استفاده خواهند کرد.
تویوتا می گوید با دویست شرکت و دولت محلی 
محلی  شبکه  برایشان  تا  بسته  قرارداد  ژاپن  در 
از  یکی   C+pod و  کند  طراحی  حمل ونقل 
وسایل نقلیه ای است که در این شبکه ها به کار 

گرفته خواهد شد.

کوچک برای ژاپن

 )Bremach( یک شرکت ایتالیایی به نام برماخ
آمریکا  بازار  به  جدیدی  شاسی بلند  می خواهد 

عرضه کند که ریشه روسی دارد.
یافته  تغییر  مدلی   )Taos( تائوس  برماخ 
سال  از  که  است  پاتریوت  نام  به  شاسی بلندی 
ساخته   )UAZ( یوآز  روسی  کارخانه  در   ۲۰۰۵
در  و کشورهایی  روسیه  بازار  بر  می شود. عالوه 
این  از جمله مشتریان  ارتش روسیه  اروپا،  شرق 

شاسی بلند است.

روسی  مدل  با  تفاوتی  ظاهری  نظر  از  تائوس 
ندارد، اما قرار است برای بازار آمریکا به امکانات 
که  است  امیدوار  برماخ  شود.  مجهز  لوکس تری 
ترکیب این امکانات و شهرت ماشین برای عبور 
خریداران  بتواند  روسیه  ناهموار  جاده های  از 
ماشین  ارزان تر  قیمت  کند.  جلب  را  آمریکایی 
نسبت به رقیبان آمریکایی هم به فروش ماشین 
کمک خواهد کرد. تائوس با قیمت پایه ۲۶ هزار و 
۴۰۰ دالر فروخته می شود که از قیمت ارزان ترین 

مدل های فورد برونکو و جیپ رانگلر کمتر است.
در  روسی  شاسی بلند  مونتاژ  از  پیش  برماخ 
ماشین های  ساخت  به  ایتالیا  در  سال ها  آمریکا، 
سال  در  کارخانه  این  اما  بود.  مشغول  سنگین 
آمریکای  بخش  تنها  و  شد  ورشکست   ۲۰۱۸
شرکت باقی ماند. نام ماشین از شهری در ایالت 
آنچه  است.  شده  گرفته  آمریکا  در  نیومکزیکو 
این نامگذاری را برای شاسی بلند روسی خبرساز 
فولکس واگن  توسط  نام  همین  انتخاب  کرده، 

همزمان  است  قرار  که  است  شاسی بلندی  برای 
پنج  فولکس واگن  شود.  عرضه  آمریکا  بازار  به 
به  کوچکی  شاسی بلند  که  کرد  اعالم  پیش  ماه 
نام تائوس را در سال ۲۰۲۱ به محصوالتش در 

آمریکای شمالی اضافه خواهد کرد. 
امتیاز  توانسته  چگونه  برماخ  نیست  مشخص 
استفاده از این نام را کسب کند اما شکی نیست 
که کارخانه آلمانی از این تشابه اسمی خوشحال 

نخواهد شد.

هنسی، خودروساز آمریکایی، از ماشینی رونمایی 
کرده که می گوید با سرعت بیش از ۵۰۰ کیلومتر 
بود.  خواهد  ماشین جهان  در ساعت، سریع ترین 
نام این ماشین "Venom F5" است. این نام 
از سیستم رتبه بندی گردبادها گرفته شده که در 

آن سهمگین ترین گردباد، F5 نامیده می شود.
با دو توربو است  موتور ونوم F5 هشت سیلندر 
که ۱۸۱۷ اسب بخار نیرو تولید می کند. این موتور 
در حال حاضر قوی ترین موتوری است که برای 

یک ماشین سواری ساخته شده است.
اعدادی که هنسی از شتاب ماشین منتشر کرده 
سه  از  کمتر  در   F5 سرعت  است.  خیره کننده 
ثانیه به ۱۰۰ کیلومتر در ساعت می رسد. ماشین 
برای رسیدن به سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت 
کمتر از پنج ثانیه نیاز دارد و در هشت و نیم ثانیه 

سرعتش به ۳۰۰ کیلومتر در ساعت می رسد. جان 
ونوم  تمرکز  که  می گوید  کارخانه  مدیر  هنسی، 
F5 تنها بر ثبت رکورد سرعت نیست و می توان 
استفاده  از آن مانند یک ماشین معمولی شهری 
کرد. ماشین در پنج حالت مختلف تنظیم می شود. 
فقط  و  است  قفل  راننده  برای  حالت  قوی ترین 
برای  امتحان  در  شدن  قبول  و  آموزش  از  پس 

او باز می شود.
که  ماشینی  راننده  که  می گویند  هنسی  طراحان 
سرعتش بیش از ۵۰۰ کیلومتر در ساعت است، با 
خلبان فرقی ندارد. برای همین اتاق ماشین شبیه 
برای  است.  شده  طراحی  جنگی  هواپیماهای  به 
دید بهتر راننده، بخش باالی فرمان برداشته شده 
گرفته  قرار  فرمان  روی  مهم  دکمه های  همه  و 

است.

هنسی در سال ۱۹۹۱ کارش را در ایالت تگزاس 
با تقویت یک میتسوبیشی آغاز کرد و اکنون یکی 

از مشهورترین نام ها در تقویت خودرو است.
دارد  قصد  شرکت  این  که  نیست  بار  اولین  این 

رکورد سرعت را بشکند. 
به مناسبت ۲۵ سالگی  و  هنسی در سال ۲۰۱۶ 
تاسیس کارخانه با یک لوتوس تقویت شده روباز 
به سرعت ۴/۴۲۷ کیلومتر در ساعت دست یافت 
و عنوان سریع ترین ماشین روباز جهان را به خود 

اختصاص داد.
رکورد  کسب  برای  بار  چند  همچنین  هنسی 
اگرچه  و  کرده  تالش  جهان  ماشین  سریع ترین 
دالیلی  به  بار  هر  اما  کند،  رکوردشکنی  توانست 
ثبت رکورد های گینس  رکوردش توسط موسسه 
جهان  ماشین  سریع ترین  رکورد  نشد.  پذیرفته 

نام  به  سوئدی  کارخانه ای  دست  در  اکنون 
آگرا  نام  به  کونیگزگ  ماشین  است.  کونیگزگ 
به  برگشت  و  رفت  مسیر  دو  در   ۲۰۱۷ سال  در 
دست  ساعت  در  کیلومتر   ۴۴۷ سرعت  میانگین 
یافت. سال گذشته هم بوگاتی با مدل شیرون با 
رسیدن به سرعت ۴۹۰ کیلومتر در ساعت رکورد 
سریع ترین ماشین جهان را در یک بار حرکت در 

مسیر مستقیم ثبت کرد.
تولید F5 از سال آینده آغاز خواهد شد. قرار است 
۲۴ دستگاه از این ماشین با قیمت پایه دو میلیون 

و صد هزار دالر ساخته شود.
رکوردگیری برای رسیدن به سرعت باالی ۵۰۰ 
باند  احتماال در  آینده و  کیلومتر در ساعت، سال 
فرودگاهی انجام می شود که ناسا از آن برای فرود 

فضاپیماهای شاتل استفاده می کرد.

ناتوانی  به خاطر  کره ای،  خودروساز  سانگ یانگ، 
ورشکستگی  اعــالم  بدهی هایش  پرداخت  در 
ماهیندرا که ۷۵ درصد سهام  کرد. شرکت هندی 
این  که  می گوید  دارد  اختیار  در  را  سانگ یانگ 
شصت  ارزش  به  خود  بدهی  نیست  قادر  کارخانه 
پرداخت  را  دالر(  میلیون   ۵۵ )حدود  وون  میلیارد 
تولید  است.  بدهکار  شدت  به  سانگ یانگ  کند. 
به  نزدیک   ۲۰۲۰ سال  اول  ماه  یازده  در  کارخانه 

۹۷ هزار دستگاه بود که بیست درصد از سال قبل 
کمتر است.

ورشکستگی  اعــالم  که  معتقدند  تحلیلگران 
مایل  کره  دولت  که  می دهد  نشان  سانگ یانگ 
دارند  خارجی  مالک  که  کارخانه هایی  به  نیست 

کمک کند. 
در جریان بحران کرونا، دولت کمک های هنگفتی 
به شرکت های کره ای کرده، اما به گفته تحلیلگران 

شود  باعث  اســت  ممکن  سانگ یانگ  نجات 
مشابه  کمک هایی  هم  دیگر  خارجی  شرکت های 

درخواست کنند.
هستند  دیگری  خودروساز  دو  رنو  و  جنرال موتورز 
که در کره جنوبی فعالیت می کنند. هر دو خودروساز 
ناچار  اخیر  سال های  در  و  دارند  مالی  مشکالت 
که  ماهیندرا  دهند.  کاهش  را  خود  تولید  شده اند 
است،  هند  در  خودروسازان  بزرگ ترین  از  یکی 

سهام سانگ یانگ را در سال ۲۰۱۰ و زمانی خرید 
که سانگ یانگ در آستانه ورشکستگی بود. اما این 
شرکت نتوانست در ده سال گذشته سانگ یانگ را 
به سوددهی برگرداند و از تابستان گذشته به دنبال 

خریداری برای کارخانه است.
ماه فرصت  اعالم ورشکستگی سه  با  سانگ یانگ 
دارد تا با طلبکاران به توافق برسد یا خریداری برای 

خود پیدا کند.

چینی  نوپای  خودروساز   ،)Xpeng( اکس پنگ 
صد  کارخانه  این  شد.  وارد  اروپا  بازار  به  رسما 
دستگاه از شاسی بلند G۳ خود را به مشتریان در 
نروژ تحویل داده و می گوید که در حال بررسی 
فروش محصوالتش در کشورهای دیگر اروپایی 

است.
است  لوکس  شاسی بلند  یک  اکس پنگ  ماشین 
کیلومتر   ۴۵۰ تا  می تواند  شارژ  بار  هر  با  که 

تا  حرکت کند. کارخانه چینی در ساخت ماشین 
حد زیادی از تسال تقلید کرده و تسال به خاطر 
شکایت  کارخانه  این  از  خودرانش  سیستم  کپی 

کرده است.
اکس پنگ در سال ۲۰۱۵ تاسیس شده و دو سال 
عرضه  چین  بازار  در  را  محصوالتش  که  است 
می کند. تولید کارخانه در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۳ 
یک   G۳ جز  به  شرکت  این  بود.  دستگاه  هزار 

و  می سازد   P۷ نام  به  لوکس  الکتریکی  سدان 
قرار است در دو سال آینده دو مدل جدید دیگر 

هم معرفی کند.
قیمت پایه ماشین در بازار نروژ ۳۵۸ هزار کرون 
فروش  برای  اکس پنگ  است.  دالر(  هزار   ۴۱(
ماشین در نروژ با یک فروشنده نروژی همکاری 
می کند، اما گفته ممکن است محصوالتش را در 

بازارهای دیگر به طور مستقیم بفروشد.

ورود چینی ها به اروپا

مدل  دومین  از  آمریکایی  نوپای  کانو، خودروساز 
خود که یک وانت الکتریکی است رونمایی کرد. 
این ماشین قرار است در سه اندازه مختلف ساخته 
با  زیادی  تا حد  را  بار آن  شود و می توان بخش 

توجه به نیاز مشتری تغییر داد.
شکلی  با  ون  یک  که  را  محصولش  اولین  کانو 
این  کرد.  رونمایی  گذشته  سال  است  نامتعارف 
شرکت می خواهد به جای فروش این ون، ماشین 
خریداران  به  اشتراک  حق  دریافت  ازای  در  را 
پلتفرم همین ون  عرضه کند. وانت هم بر روی 
بخار  اسب   ۲۰۰ ماشین  موتور  می شود.  ساخته 
نیاز سه  به  بسته  و مشتری می تواند  دارد  قدرت 
باتری مختلف برایش سفارش دهد. با قوی ترین 
کیلومتر  از ۴۸۰  بیش  تا  می تواند  ماشین  باتری، 
کف  تا  شده  باعث  بودن  الکتریکی  کند.  حرکت 
به  دسترسی  و  شده  نزدیک تر  زمین  به  ماشین 
و  است  بلند  هم  سقف  شود.  راحت تر  بار  بخش 

راننده می تواند به راحتی در ماشین بایستد.
شده  طراحی  کاربردی  دیدی  با  راننده  صندلی 
به  آن  از  می توان  که  سطحی  بر  عالوه  است. 
دادن  قرار  برای  استفاده کرد، جا  کار  میز  عنوان 
سه تلفن همراه در نظر گرفته شده است؛ امکانی 
معموال  که  باری  ماشین های  رانندگان  برای  که 

چند تلفن همراه دارند الزم است.

باتری  نیروی  از  می توانند  همچنین  رانندگان 
برای لوازم و ابزار خود استفاده کنند و برای این 
گذاشته  ماشین  بیرون  و  داخل  در  پریزهایی  کار 
شده است. کانو می گوید که این ماشین را برای 
از  است؛  کرده  طراحی  کوچک  کسب وکارهای 
به  خودروشان  از  می خواهند  که  کسانی  جمله 
گفته  به  کنند.  استفاده  سیار  فروشگاهی  عنوان 
کمتر  بسیار  وانت  این  از  استفاده  هزینه  کارخانه 
از وانت های بنزینی است و کانو ادعا می کند که 
دالر  هزار   ۸۰ سال  هفت  تا  شش  در  خریداران 

 ۳۳ وانت  این  پایه  قیمت  می کنند.  صرفه جویی 
طور  به  آن  تولید  است  قرار  و  است  دالر  هزار 
محدود از سال ۲۰۲۲ آغاز شود. وانت کانو یکی 
دو  یکی  در  که  است  الکتریکی  وانت  چندین  از 
بر  شد. عالوه  خواهد  عرضه  بازار  به  آینده  سال 
که  فولکس واگن  و  دایملر  جنرال موتورز،  فورد، 
کرده اند،  بخش  این  در  زیادی  سرمایه گذاری 
قرار  دیگر  آمریکایی  نوپای  ریویان، یک شرکت 
آمازون  برای  الکتریکی  وانت  هزار  صد  است 

بسازد.

برای کسب وکارهای کوچک

سانگ یانگ در خطر سقوط
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در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست
بلکه مرغوبترین در خاورمیانه 

اروپا و استرالیا

افغانستان می گوید هیأت  شورای عالی مصالحه 
مذاکره کننده این کشور برای شرکت در دومین 
با طالبان روز سه شنبه  دور گفت وگوهای صلح 

۱۶ جدی/دی عازم دوحه شدند.
نادر نادری، عضو هیأت مذاکره کننده افغانستان 
نیز در توییترش نوشته که به هدف از سرگیری 
از سه هفته مشورت  آن ها پس  مذاکرات صلح، 
اعضای شورای عالی مصالحه  با رهبری دولت، 
و سایر مقام ها و اقشار جامعه، امروز کابل را به 

قصد دوحه ترک کردند.
صلح  مذاکرات  هیأت  که  گفته  نــادری  آقای 
و  نظریات  از  افغانستان،  اسالمی  جمهوری 
دوم  دور  موفقانه  آغاز  برای  الزم  راهنمایی های 
تا  است  آماده  و  شده  برخوردار  صلح  مذاکرات 
کشور  این  در  سراسری  صلح  تأمین  منظور  به 

گفت وگوها را از سر گیرد.

که  معلوم شد  در جریان مشورت ها  او،  گفته  به 
آتش بس نخستین خواست مردم ما است. 

کننده  مذاکره  هیأت  رئیس  استانکزی،  معصوم 
دوم  دور  که  کرده  امیدواری  ابراز  نیز  افغانستان 
ریزی  خون  و  خشونت  ختم  به  منتج  گفتگوها 
خوزون، سخنگوی  فریدون  شود.  کشور  این  در 
شورای عالی مصالحه نیز به بی بی سی گفت که 
با حضور  مصالحه  عالی  رهبری شورای  نشست 
اعضای هیأت مذاکره کننده شب گذشته برگزار 
شد. به گفته او، رهنمود این دور مذاکرات از جمله 
خطوط اساسی مذاکرات و اولویت ها نهایی شده و 

به این هیأت سپرده شد.
آقای خوزون اظهار امیدواری می کند که این دور 
مذاکرات برای افغانستان پیشرفت های چشم گیر 

داشته باشد.
یک عضو هیأت مذاکره کننده پیش از این گفته 

قدرت  تقسیم  سر  بر  مذاکرات  دوم  دور  که  بود 
است. به اساس اعالمی که پیش از این صورت 
و  طالبان  صلح  مذاکرات  دوم  دور  بود،  گرفته 

دولت افغانستان امروز باید آغاز شود.
آغاز  برای  آنها  هیأت  می گوید  خوزون  آقای 
طالبان  اما  هستند.  آماده  کامال  امروز  نشست 
تاکنون در مورد شروع این دور مذاکرات چیزی 

نگفته است.
صلح  برای  آمریکا  ویژه  نماینده  خلیلزاد،  زلمی 
افغانستان نیز روز گذشته از سفرش به دوحه خبر 
داد و گفت با این انتظار برگشته که پیشرفت قابل 
مالحظه ای در دور دوم مذاکرات به میان بیاید.

قابل  کاهش  و  بس  آتش  خواستار  همچنین  او 
مالحظه خشونت شده است. 

دور دوم مذاکرات صلح طالبان و دولت در حالی 
قرار است آغاز شود که خشونت ها در این کشور 

این کشور  دولتی  مقام های  است.  یافته  افزایش 
مذاکرات  روند  آغاز  با  طالبان  که  گفته اند  بارها 

برعکس توقع، خشونت ها را افزایش دادند.
در  کشور  این  امنیتی  مقام های  نیز  گذشته  روز 
اراده ای  طالبان  گروه  که  گفتند  پارلمان  نشست 
آغاز  برای  آنها  جنگجویان  و  ندارند  صلح  برای 

یک جنگ تمام عیار آماده می شوند.
دور اول مذاکرات صلح طالبان و دولت افغانستان 
هشتاد روز به درازا کشید تا هیأت های دو طرف 

بر سر طرزالعمل مذاکرات به توافق برسند.
اعالم  طرفین  نمایندگان  قوس/آذر  ماه  اواخر 
به  این طرزالعمل  از توافق روی  کردند که پس 
دو  وقفه مشوره  این  از  مرخصی می روند. هدف 
طرف با رهبران شان عنوان شده بود. با آغاز این 
وقفه هیأت دولت به افغانستان و هیأت طالبان به 

اسالم آباد رفت.

هفت تن از هزاره های کشته شده در بلوچستان 
پاکستان شهروندان افغانستان بودند

جمهور  رئیس  بایدن  جو  گزینه  سالیوان  جیک 
ملی  امنیت  مشاور  سمت  برای  آمریکا  منتخب 
کرده  تایید  را  طالبان  و  آمریکا  توافقنامه  تلویحا 
و گفته این توافقنامه باعث ایجاد تعهداتی میان 
آمریکا  او  گفته  به  است.  شده  طالبان  و  آمریکا 
تعقیب  گذشته  همانند  را  افغانستان  صلح  روند 

خواهد کرد.
 GPS برنامه  در  ذکریا،  فرید  با  گفتگو  در  او 
شبکه سی ان ان گفت که براساس موافقت نامه 
صلح آمریکا و طالبان، تعهداتی را که طالبان به 
آمریکا دارد اینکه ارتباط خود را با شبکه القاعده 
نه در حرف بلکه در عمل قطع کند، خشونت ها را 
کاهش دهد و با حسن نیت وارد مذاکراه با دولت 
افغانستان شود که در نهایت دارای دستاورد باشد.

به گفته او زندگی صلح آمیز، باعث رسیدن همه 
شد،  خواهد  اهدافشان  به  درگیری  طرف های 
افغانستان  در  درگیری  پایان  باعث  که  روندی 
شود و رئیس جمهور جوبایدن، نیز دیپلماسی اش 
را در این راستا براساس استراتژی شورای امنیت 
ملی آمریکا ادامه خواهد داد تا مطمئن شود که 
افغانستان دوباره تبدیل به پناهگاه تروریستانی که 
بخواهند به آمریکا حمله کنند، نشود. قبل از این 
مقام های ارشد افغانستان از امضای موافقت نامه 
میان آمریکا و طالبان رضایت نداشته اند. چندی 
جمهوری  رئیس  اول  معاون  صالح،  امراهلل  قبل 
گروه  این  برای  دوحه  توافقنامه  که  بود  گفته 
کرده  ایجاد  پوشالی"  و  کاذب  نفس  به  "اعتماد 
است و نهادهای امنیتی چون وزارت دفاع، داخله/

"تفهیم  گروه  این  به  باید  ملی  امنیت  و  کشور 
معاون دوم  دانش،  اشتباه اند." سرور  در  کند که 
که  بود  گفته  نیز  افغانستان  جمهوری  ریاست 

حکومت افغانستان موافقت نامه دوحه را نه امضا 
کرده، نه تایید کرد و نه طرف بوده است و از نگاه 

حقوقی حکومت مسئولیتی در قبال آن ندارد.
افغانستان  صلح  مذاکرات  دوم  دور  که  بود  قرار 
تاکنون  افغانستان  هیات  اما  شود  آغاز  فردا  از 

این  که  نیست  هنوز مشخص  و  نرفته  دوحه  به 
هیأت فردا به دوحه خواهد رفت یا نه. 'ترورهای 

هدفمند مذاکرات را به بن بست می کشد'
کابل، پایتخت افغانستان در ماه های اخیر شاهد 
اما  نبوده  بزرگ  امنیتی  رویدادهای  و  انفجارها 

مغناطیسی  انفجار مین های  و  ترورهای هدفمند 
در آن به شدت افزایش یافته است.

افغانستان  امنیتی  ارشد  مسئوالن  قبل  چندی 
توافقنامه  امضای  از  بعد  طالبان  که  بودند  گفته 
که  داده اند  دستور  افرادشان  به  آمریکا  با  صلح 
اعضای جامعه مدنی و نیروهای دولتی را در شهر 

کابل هدف قرار دهند.
افغانستان  جمهوری  ریاست  دوم  معاونت  دفتر 
قتل های  و  خشونت ها  تداوم  که  کرده  اعالم 
با  صلح  مذاکرات  جریان  با  همزمان  هدفمند 
غیرقابل  افغانستان  مردم  برای  طالبان،  گروه 
بن  به  را  مذاکرات  است  ممکن  و  است  قبول 
رئیس  دوم  معاون  دانش،  سرور  بکشاند.  بست 
آرنات  با  امروزش  دیدار  در  افغانستان  جمهوری 
پاولز، سرپرست دفتر و معاون هیأت اتحادیه اروپا 
در افغانستان گفته که انتظار می رود با آغاز دور 
دوم مذاکرات صلح با گروه طالبان، روی کاهش 
خشونت ها و اجرای آتش بس توافق صورت گیرد؛ 
خواهد  مواجه  بست  بن  به  مذاکرات  آن  غیر  در 

شد.
قتل های  و  خشونت ها  افزایش  که  افــزوده  او 
مردم  باور  و  اعتماد  اخیر،  روزهای  در  هدفمند 
افغانستان نسبت به روند صلح را کاهش داده و 
آنها به این باور هستند که گروه طالبان هنوز از 

استراتژی نظامی خود دست برنداشته اند.
آرنات پاولز نیز در این نشست گفته که افزایش 
خشونت ها و قتل های هدفمند خبرنگاران، فعاالن 
مدنی و حقوق بشری برای همه غیر قابل قبول 
صلح  مذاکرات  روند  بر  یابد،  تداوم  اگر  و  است 
تأثیر می گذارد و حتی ممکن است این مذاکرات 

را به بن بست بکشاند.

دور دوم گفت وگو با طالبان؛ هیأت 
افغانستان به دوحه رفت

وزارت خارجه افغانستان اعالم کرده که از میان 
۱۰ تن کارگران معدن که روز گذشته در حمله 
کشته  پاکستان  بلوچستان  ایالت  در  مسلح  افراد 
شدند، هفت تن آنها شهروندان افغانستان بودند.

داعش  یا   ' اسالمی  'دولت  به  موسوم  گروه 
مسئولیت قتل این کارگران را در استان بلوچستان 

در غرب پاکستان به عهده گرفته است.
هدف  معموال  که  بودند  شیعه  و  هزاره  قربانیان 
حمالت تندروهای اسالم گرا در پاکستان هستند.

»مچ«  شهر  نزدیکی  در  شب  شنبه  حمله  این 
نزدیکی »کویته«  انجام شد. شهری کوچک در 
مرکز استان بلوچستان در پاکستان. این شهر به 
شبه نظامیان  است.  نزدیک  هم  افغانستان  مرز 
صورت  به  که  خانه ای  از  را  کارگران  مسلح، 
به  را  آنها  و  ربوده  می زیستند،  آن  در  اشتراکی 

کوه های اطراف بردند.
خبرنامه ای  پخش  با  افغانستان  خارجه  وزارت 
افغانستان  اعالم کرده که مسئوالن کنسولگری 
در شهر کویته پاکستان "پس از آگاه شدن از این 
برقراری  با  و  رفته  به محل رویداد  فورا  موضوع 
تماس با خانواده های قربانیان و مسئوالن دولتی 
پاکستان برای شناسایی و دریافت اجساد قربانیان 

وارد اقدام شده اند."
این  افغانستان  دولت  که  آمده  خبرنامه  این  در 
موضوع را تا شناسایی دقیق عامالن آن و تحقق 

عدالت پیگیری می کند. 
حرکت اعتراضی اجتناب از دفن اجساد

در  هزاره  جامعه  اعضای  از  نفر  صدها  امروز 
پاکستان در گردهمایی اعتراضی در شهر کویته 
حمل  خود  با  را  قربانیان  اجساد  حالی که  در 
می کردند، گفتند تا زمانی اجساد را دفن نمی کنند 
که دولت پاکستان عامالن این کشتار را دستگیر 

و به محاکمه بکشاند.

پلیس  مقام  یک  جاتویی،  علی  معظم  گفته  به 
 ۱۴ یکشنبه  روز  ناشناس  مسلح  مردان  محلی، 
دی/جدی به یک معدن ذغال سنگ در نزدیکی 

حمله  کویته  شرق  کیلومتری   ۵۰ در  مچ  شهر 
که  را  معدن  این  کارگران  از  شماری  و  کردند 
نزدیک  کوه  یک  به  خود  با  بودند،  هزاره  همه 

این محل بردند و به آنها شلیک کردند. مقامات 
محلی گفته اند که در این حادثه ده کارگر معدن 
کشته شدند، قبال نخست وزیر پاکستان گفته بود 

که در این حادثه ۱۱ نفر کشته شده اند.
انتشار پستی در سرویس خبری  با  گروه داعش 
گرفت.  عهده  بر  را  حمله  این  مسئولیت  اعماق، 
نشان  را  مسلح  مرد  دو  تصویری  پست  این 
افتاده،  زمین  به  رو  باالی سه جسد  می دهد که 
ایستاده هستند و در پشت سرشان پرچم داعش 

دیده می شود.
هزاره ها در بلوچستان پاکستان مدت هاست که 
به دالیل مذهبی و قومی مورد آزار و اذیت قرار 
بمب گذاری های  و  با حمالت هدفمند  گرفته اند، 
گسترده ای که طی دو دهه گذشته صدها نفر را 

به کام مرگ کشانده است.
با هزاره های  هزاره های پاکستان روابط نزدیکی 
افغانستان  هزاره  شهروندان  و  دارند  افغانستان 
افغانستان  در  بیکاری  و  ناامنی   از  فرار  برای  نیز 
گاهی به هم تبارانشان در بلوچستان پاکستان پناه 

می برند.
زندگی  کویته  در  بلوچستان  هزاره های  بیشتر 
می کنند، شهری با حدود ۱.۱ میلیون نفر جمعیت 
که مرکز استان بلوچستان است. این شهر حدود 
۵۰۰۰۰۰ هزاره را در خود جای داده است ، که 
بیشتر آنها در دو منطقه بسیار محافظت شده در 
دو طرف شهر، هزاره تاون و جاده علمدار زندگی 
و  بلند  دیوارهای  توسط  منطقه  دو  هر  می کنند. 
امنیتی  پرسنل  و  است  شده  احاطه  خاردار  سیم 
ورود غیر هزاره ها را به شدت محدود کرده است. 
جامعه  افراد  امنیت  می تواند  که  می گوید  دولت 
دیوارها  با  که  منطقه  دو  این  داخل  در  را  هزاره 
محاصره شده، تضمین کند،اما در صورت ترک، 

آنها همچنان در معرض خطر هستند.

مشاور امنیت ملی جوبایدن: روند صلح 
افغانستان مثل گذشته ادامه می یابد
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گی یوم باالگه

فوق العاده  شهری  دیوانه"  کادیس،"تیم 
بعد  مهمانی،  عاشق  مردمی  با  پرجنب وجوش 
اسپانیا  فوتبال  سطح  باالترین  به  فصل   ۱۴ از 
سال  هفت  که  طوالنی  دوره ای  است؛  بازگشته 

آن را در دسته سوم سپری کرد.
عملکردی  اللیگا  به  بازگشت  زمان  از  کادیس 
غیرقابل پیش بینی و هیجان انگیز داشته، درست 
مثل شهری که به آن تعلق دارد. این تیم بعد از 
پیروزی مقابل  برنابئو و  بر رئال مادرید در  غلبه 
بارسلونا، حاال در میانه جدول اللیگا ایستاده و با 
کسب سهمیه رقابت های اروپایی فاصله چندانی 

ندارد.
شهر کادیس در جنوب غربی اسپانیا، شبه جزیره ای 
و  جذاب  چشم اندازه های  از  انبوهی  با  است 
میراثی تاریخی که خوب محافظت شده اند و راه 
کادیس  است.  اصلی  پل  دو  از  آن  به  دسترسی 
شناخته  ساالنه اش  کارناوال  با  چیز  هر  از  بیش 
به  آن  ریشه  که  دوهفته ای  جشنی  می شود؛ 
اهمیت  نظر  از  و  باز می گردد  میالدی   ۱۶ قرن 
است.  برزیل  ریو دو ژانیرو  کارناوال ساالنه  از  بعد 
اهالی  میان  و حتی  اسپانیا  در  مردم کادیس که 
منطقه اندلس، با لهجه   غیرقابل فهم خود شناخته 
و  گفتن  ُجک   به  عالقه  خاطر  به  می شوند،  
به  چطور  کادیس  هستند.  معروف  خوشگذرانی 

اینجا رسید؟
وقتی   ۲۰۱۶ در  اسپانیایی  مربی   ِسرِورا   آلوارو 
را  تیم  این  هدایت  بود،  سوم  دسته  در  کادیس 
برعهده گرفت و در پایان همان فصل آن را به 
دسته دوم رساند. کادیس بعد از چهار سال تالش 

در نهایت فصل گذشته به اللیگا صعود کرد.
به  را  مربی اش  شکل  که  است  تیمی  کادیس 
نیست"  مذاکره  قابل  "مبارزه  گرفته است.  خود 
تکیه کالم این تیم است که حروف اول آن روی 
رختکن  و  تمرین  زمین  دیوارهای  تی شرت ها، 
که  محرکه ایست  نیروی  و  شده  حک  ورزشگاه  

باشگاه را به پیش می راند.
نشست های  از  یکی  به  کالم  تکیه  این  ریشه 
در  حضورش  فصل  دومین  در  ســرورا  خبری 
به  واکنش  در  وقتی  می گردد.  باز  باشگاه  این 
تمرین  در  بازیکنان  از  یکی  اجازه  بدون  غیبت 
گفت از این موضوع بسیار آزرده خاطر شده چون 
بوده و فکر می کند همیشه  بازیکن  خودش هم 
رویکردی  بازیکنان،  استراحت  و  فراغت  درباره 

انعطاف پذیر داشته است.

او در ادامه جمله ای را به زبان آورد که به شعار 
کادیس تبدیل شد: "مبارزه قابل مذاکره نیست."

بازی  مالکیت  و  توپ  تصاحب  دنبال  سرورا  تیم 
نیست. او متوجه شده بازیکنان کادیس از چنان 
کیفیتی برخوردار نیستند که بتوانند با استانداردی 
مناسب، حفظ توپ کنند و بازی را ببرند. اما باور 
دارد که روش  او هم راهی منطقی برای پیروزی 

است.
این  از  خوب  مثال  یک  بارسلونا  مقابل  بازی 
استفاده  دفاعی  هافبک  از سه  بود. سرورا  دست 
کرد تا نیروی تیم را در میانه زمین متمرکز کند. 
فرناندس که معموال در پست هافبک  الکس  از 
هجومی بازی می کند، خواسته شده بود در میانه 
صورت  در  تا  باشد  داشته  فعال  حضوری  زمین 
غیبت هافبک های دفاعی، همیشه دست کم دو 

بازیکن در آن منطقه حاضر باشند.
تا  کرد  نزدیک  هم  به  را  خود  خطوط  کادیس 
مسی  لیونل  از  را  راست  از سمت  حمله  فرصت 
بگیرد و نگذارد او در منطقه ای از زمین صاحب 
ایجاد  را  آسیب  بیشترین  می تواند  که  توپ شود 

کند.
کارناوال کادیس به داشتن عناصر کمدی معروف 
این  در  بارسلونا  دفاع  خنده دار  عملکرد  و  است 
بازی یادآور آن بود. موضوعی که در رقم خوردن 
سرورا  تیم  برای  ممکن  پیروزی  نامحتمل ترین 

بی تاثیر نبود.
داشتن  اختیار  در  سرورا  برای  مسئله  مهم ترین 
کامل  ایمان  او  فلسفه  به  که  است  بازیکنانی 
آن ها  محور  حول  را  تیمش  که  مردانی  دارند، 

ساخته است.
تیم سرورا می داند که پیروزی های غیرمنتظره اش 
مقابل رئال مادرید، اتلتیک بیلبائو و بارسلونا تایید 
در  می گوید  که  است  قدیمی  معروف  جمله  این 
مبارزه اندازه سگ تعیین کننده نیست، بلکه مهم 

روحیه مبارزه او  است.
کادیس در این مسیر لحظات سخت هم داشته؛ 
یکی از نمونه های بارز آن بازی با سلتاویگو بود 
که با عملکردی ضعیف در نیمه اول ۴-۰ عقب 
افتادند. خشم شدید سرورا از روی نیمکت کامال 
مشهود بود طوری که آدم نگران جان بازیکنانی 
می شد که برای استراحت بین دو نیمه به رختکن 
می رفتند. اما بخوبی می شد حس کرد عصبانیت 
سرورا به این دلیل نبود که داشتند بازی را واگذار 
می کردند، بلکه گناه نابخشودنی تیم در ۴۵ دقیقه 

بود:  شده  او  خشم  باعث  اول  نیمه  هراس انگیز 
اینکه بازیکنان برای مبارزه آماده نبودند.

باشگاهی که هرگز از عرف پیروی نکرده
کادیس،  باشگاه  تاریخ  بازیکن  پرآوازه ترین 
خورخه آلبرتو گونسالس ملقب به »ال ماخیکو« 
مهاجم  است.  جادویی(  معنای  به  اسپانیایی  )در 
موردش  در  مارادونا  دیه گو  که  السالوادور  اهل 
گفته بود: »او بی شک یکی از ۱۰ فوتبالیست برتر 

دنیاست که بازی شان را دیده ام.«
بزرگ  باشگاه های  به  بازی  برای  می توانست  او 
باعث  کادیس  به  عشق  اما  برود  اروپا  و  اسپانیا 
شد ۹ فصل در این باشگاه ماندگار شود و تا به 
امروز هم یک اسطوره باقی بماند. او در این مدت 
فقط یک دوره کوتاه از کادیس رفت که دلیلش 

اختالف با بنیتو خوانت مربی وقت باشگاه بود.
باشگاه  که  کرد  تصور  می توان  بسختی  البته 
»سبک  با  می توانست  کادیس  از  غیر  دیگری 
گونسالس  بیاید.  کنار  بازیکن  این  زندگی« 
بخصوص به خاطر دیر آمدن سر تمرین  معروف 
بود. او در ۱۹۸۵ به وایادولید پیوست اما بعد از ۹ 
دادند  اجازه  و  باشگاه طاق شد  این  بازی طاقت 

دوباره به کادیس بازگردد.
یکی از مربیانی که سعی کرد او را به موقع سر 
آرژانتینی  مربی  بود.  ویه را  بیاورد، هکتور  تمرین 
فوتبال  مربی  »کار  گفت:  یک بار  که  بذله گویی 
سخت تر  هم  تایتانیک  کشتی  لوله کش  کار  از 
است.« ویه را در یکی از مصاحبه های اخیر خود 
گفت گونسالس آن زمان از نظر یوهان کرویف 
»یکی از ۵ بازیکن خارجی برتر حاضر در اسپانیا« 

بوده است.
او در ادامه گفت:  »اما اگر می گفتم تمرین ساعت 
اگر می گفتم  به زمین می رسید و  ۱۰ است، ۱۱ 

ساعت ۱۱ شروع می کنیم، ۱۲ آنجا بود.«
او که کالفه شده بود، بزرگ ترین و پرسروصدا  ترین 
ساعت زنگ داری را که در بازار پیدا می شد خرید 
تمرین جلوی چشم  از جلسات  پایان یکی  در  و 
روز تصمیم  آن  داد. گونسالس  او هدیه  به  همه 
پایان تمرین،  در  به  بود چند دقیقه مانده  گرفته 
زمین حاضر شود. وقتی این کار هم نتیجه نداد، 
مربی یک گروه کامل فالمنکو را پشت در خانه 
از  کرد  التماس  او  به  آواز  با  و  برد  بازیکن  این 

رخت خواب بیرون بیاید.
شد،  پیدا  گونسالس  کله  و  سر  نهایت  در  وقتی 

گفت نه برای تمرین، بلکه برای اینکه از موسیقی 
خیلی لذت برده از رخت خواب بیرون آمده است.

انجام  متفاوت  روشــی  به  کارها  کادیس  در 
می شوند. هواداران کادیس این روزها دورانی شاد 
دلیل  که  سال ها  از  بعد  آنهم  می کنند  سپری  را 
چندانی برای جشن  گرفتن نداشتند، هر چند این 
باعث نشد آن ها از پا بنشینند. تماشای بازی های 
فقط  تیم  این  هواداران  برای  هیچوقت  کادیس 
برای  است،  نبوده  فوتبال  مسابقه  یک  تماشای 

آن ها خوش  گذرانی بیشترین اهمیت را دارد.
در سال های نه چندان پر حاصل کادیس در دسته 
دوم زمانی که مثل این روزها جمعیت حاضر در 
ورزشگاه به اندازه ای کم نبود که وجودش اصال 
حس نشود گروهی از طرفداران وفادار باشگاه هر 
داور  پشت  مستقیما  خانگی  بازی های  در  هفته 
را  پریدن هایش  پایین   و  باال  و  می ایستادند  خط 

تقلید می کردند.
این فصل باشگاه به حدود ده هزار نفر از هوادارانی 
که برای تماشای همه ۱۵ دیدار خانگی تیم در 
فصل گذشته )پیش از تعطیلی موقت مسابقات به 
دلیل شیوع کرونا( به ورزشگاه رفته  بودند، بلیت   
هدیه  را   ۲۰۲۰-۲۱ فصل  باقی مانده  بازی های 

خواهد داد.
ورزشگاه  سکوهای  به  تیم  این  هواداران  البته 
مارچانته  خوانیتو  نمونه اش  نمی شوند.  محدود 
این  است  سال   ۲۵ که  بازیکنان  لباس  مسئول 
پرسیدند  او  از  وقتی  می کند.  همراهی  را  تیم 
از دست بدهد کجا  اگر شغلش در تیم اصلی را 
خواهد رفت، گفت:  »احتماال تیم جوانان باشگاه. 

نمی توانم خودم را جای دیگری تصور کنم.«
لباس  کردن  آماده  از  بعد  بازی  هر  از  پیش  او 
بازیکنان، ترانه محلی پرطرفدار کارناوال کادیس 
پخش  رختکن  در  را  »چیریگوتاس«  نام  به 
رایحه درمانی،  جلسات  مثل  درست  و  می کند 
رزماری خشک می سوزاند و همه جا می چرخاند. 
از قرار معلوم این کار در مقطعی در گذشته جواب 
داده اما دلیلش هر چه باشد حاال به روال باشگاه 

تبدیل شده است.
تیم  به  دادن  روحیه  برای  مارچانته  حالیکه  در 
وقتی  می داند  خوب  هم  باشگاه  می کند،  تالش 
پای به خدمت گرفتن بازیکن به میان می آید باید 

هر کاری از دستش برمی آید انجام دهد.
کادیس در تالش برای یافتن استعدادهای تازه، 
اوایل امسال ۴ مربی به هند فرستاد. آن ها طی ۴ 

هفته، از ۱۸ ژانویه تا ۱۶ فوریه، در ۲۲ شهر این 
کشور دوره های تمرین برگزار کردند و در نهایت 
سه نفر انتخاب شدند تا برای یک دوره آزمایشی 

به اسپانیا بروند.
با این روش بعید نیست یک اسطوره  جدید برای 
باشگاه پیدا شود. کسی که به روش خاص خود 
که  کاری  مثل  درست  شود،  جاودانه  باشگاه  در 

گونسالس انجام داد.

چه پیش خواهد آمد؟
ایستاده،  اتفاقات  این  همه  راس  در  که  مردی 
پیشین سویا است  نایب رئیس  مانوئل ویسکاینو، 
او  را برعهده دارد.  از ۲۰۱۴ ریاست کادیس  که 
را به میانه  باشگاه خود  بخوبی می داند حاال که 
انجام  باید  کارهایی  چه  رسانده،  اللیگا  جدول 

دهد.
ویسکاینو چندی پیش به من گفت تنها اولویت 
باشگاه در کوتاه مدت جلوگیری از سقوط است:  
»اولین قدم این است که موقعیت مان را در اللیگا 
حفظ کنیم. اگر از عهده این کار بر آییم، می توانیم 
روی ساختن آینده کادیس تمرکز کنیم. حاال که 
در باالترین سطح فوتبال کشور رقابت می کنیم، 
تالش خواهیم کرد فصلی جدید به تاریخ باشگاه 

اضافه کنیم.«
ابعاد پروژه کادیس تا حد زیادی به عملکرد تیم 
باالترین  در  ادامه حضور  دارد.  بستگی  زمین  در 
از  بیشتر  درآمد  کشور،  باشگاهی  فوتبال  سطح 
همراه  به  را  تلویزیونی  پخش  همچون  منابعی 
دارد و این یعنی باشگاه در بازار نقل و انتقاالت 

شانس بیشتری خواهد داشت.
ویسکاینو همچنین گفت:  »می خواهم باشگاه مان 
تیم زنان و مرداِن کوچه و خیابان باشد. تیم مردم 
متوجه   می دانیم.  را  خودمان  سطح  ما  معمولی. 
اطمینان  و  ایستاده ایم  جایگاهی  چه  در  هستیم 
داریم اگر طرز فکرمان ثابت بماند و برای بهتر 
کردن بازیکنان و عملکرد مان تالش کنیم، سال 

به سال بهتر خواهیم شد.«
که  چیزی  باشگاه  رئیس   عنوان  به  می گوید  او 
در حال حاضر بیش از همه باعث خوشحالی اش 
بازی  پایان  سوت  »داور  که  است  این  می شود 
را بزند و تیمش بیش از حریف گل زده باشد.« 
مرتب  فصل  این  ناباوری  کمال  در  که  اتفاقی 
بزرگ ترین  مقابل  بازی  در  حتی  شده،  تکرار 

باشگاه های دنیا.

کادیس؛ شهری عاشق خوشگذرانی که یک تیم فوتبال 'دیوانه' دارد

در  حالی  در  سپاهان  و  پرسپولیس  نبرد حساس 
ورزشگاه آزادی برگزار می شود که بازی برگشت 
بین دو تیم در فصل قبل با جنجال های بسیاری 
از  همواره  سپاهان  و  پرسپولیس  بازی  شد.  لغو 
که  نبردی  است  برخوردار  خاصی  جذابیت های 
برده  نام  ایران  فوتبال  ال کالسیکوی  به  آن  از 
بازی  این  در  پایتخت  قرمزپوش  تیم  می شود. 
که معوقه از هفته هفتم لیگ برتر است باید در 
آزادی به مصاف سپاهان برود. آخرین  ورزشگاه 
بازی دو تیم به بازی رفت فصل پیش برمی گردد، 
سرمربیگری  با  آزادی  ورزشگاه  در  سپاهان  که 
امیر قلعه نویی، پرسپولیس را با نتیجه دو بر صفر 
شکست داد و بازی برگشت دو تیم در اصفهان با 
جنجال ها و حاشیه های بسیاری همراه شد و تیم 
رسمی  ساعت  از  خارج  اینکه  دلیل  به  اصفهانی 
میدان  داور  و  نشد  حاظر  زمین  در  بازی  شروع 
روز  چند  از  انضباطی پس  کمیته  و  لغو  را  بازی 
رای بازی را به نفع سرخ پوشان و ۳ امتیاز بازی 

را به پرسپولیس داد.
سرخپوشان در این دیدار در شرایطی به مصاف 
حریف سنتی خود می روند که یک جای خالی در 
معمای  به  تبدیل  و  دارد  وجود  تیم  این  ترکیب 
دیدار  این  در  گل محمدی  یحیی  چینش  بزرگ 
که  است  آقایی  نبود سعید  آن هم  و  است  شده 
این  از  آهن  ذوب  مقابل  قبل  بازی  در  اخراج  با 
مثل  پرسپولیس  دروازه  در  شد.  محروم  بازی 
آمار  همیشه شاهد حضور حامد لک هستیم که 
خیلی خوبی در این فصل از خودش به جا گذاشته 
است. یک خط جلوتر دو مدافع میانی سرخپوشان 
و  حسینی  سیدجالل  همیشگی  زوج  که  هستند 
سمت  در  و  بود  خواهند  زادگان  کنعانی  حسین 
حضور  همیشه  مثل  نعمتی  سیامک  هم  راست 

بازی  این  بزرگ  سوال  عالمت  داشت.  خواهد 
می خواهند  همه  و  است  پرسپولیس  چپ  دفاع 
بدانند در نبود آقایی یحیی چه تصمیمی برای این 
پست می گیرد. محتمل ترین حالت در حال حاضر 

این پست خواهد بود و  حضور علی شجاعی در 
باید دید جواب می دهد یا نه. دو هافبک دفاعی 
پرسپولیس در این بازی احمد نوراللهی و کمال 
کامیابی نیا هستند و یک خط جلوتر از او شاهد 

حضور احسان پهلوان و امید عالیشاه هستیم. در 
بازی خواهد کرد و  امیری  خط حمله هم وحید 

مهاجم نوک پرسپولیس مهدی عبدی است.
ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان

حامد لک، محمدحسین کنعانی زادگان، سیدجالل 
کمال  نعمتی،  سیامک  شجاعی،  علی  حسینی، 
کامیابی نیا، احمد نوراللهی، امید عالیشاه، احسان 

پهلوان، وحید امیری و مهدی عبدی

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل سپاهان؛ گزینه یحیی برای پاشنه آشیل سرخ ها

علی کریمی برای حضور در انتخابات فدراسیون 
فوتبال مصمم است. کاپیتان سابق تیم ملی در 
حال انتخاب ترکیب مدیرانش در این فدراسیون 
رسما  گذشته  دوشنبه  روز  کریمی  علی  است. 
را  فوتبال  فدراسیون  انتخابات  در  خود  حضور 
که  ایران  ملی  تیم  سابق  کاپیتان  کرد.  اعالم 
اصلی  منتقدان  از  یکی  گذشته  سال های  در 
فدراسیون تحت مدیریت تاج و رفقا بود در نهایت 

انتخابات  صحنه  وارد  خودش  تا  گرفت  تصمیم 
شود.

از  تا  چند  حمایت  می شود  گفته  که  کریمی 
ریاست  به  برای رسیدن  را  دوستان متمول خود 
برای  برنامه ای  دارد  همراه  فوتبال  فدراسیون 
رهایی این فدراسیون از بدهی های سرسام آور 
برای حضور  کریمی  مدیریتی  تیم  دارد.  نظر  در 
در فدراسیون فوتبال به تدریج مشخص می شود.

دومین  عنوان  به  ایران  فوتسال  دروازه بان  نام 
سال  در  جهان  بهترین های  فهرست  در  ایرانی 
در  پِلنت«  »فوتسال  سایت  گرفت.  قرار   ۲۰۲۰
پایان هر سال میالدی اقدام به معرفی و انتخاب 

بهترین های فوتسال جهان می کند.
انتخابات این سایت برای سال ۲۰۲۰ آغاز شده 
فوتسال  تیم  بان  دروازه  کریمی  زینب  و  است 
بانوان مس رفسنجان در میان ۱۰ گزینه بهترین 

دروازه بان جهان قرار گرفته است.

عنوان  به  مس  تیم  با  گذشته  فصل  کریمی 
قهرمانی لیگ بانوان ایران رسیده بود.

هایی  بان  دروازه  بخش  این  در  کریمی  رقیبان 
ژاپن  و  روسیه  ایتالیا،  اسپانیا،  پرتغال،  برزیل،  از 

هستند.
به  ایرانی  زن  داور  ناظمی  گالره  این،  از  پیش 
سال  داور  بهترین  کاندیداهای  از  یکی  عنوان 

۲۰۲۰ فوتسال جهان معرفی شده بود.

زینب کریمی 
دروازه بان ایرانی؛ 

نامزد بهترین گلر بانوان 
جهان در سال ۲۰۲۰ 

علی  علیه  فدراسیون نشین ها  گیری های  موضع 
که  گزینه ای  می شود.  علنی  کم کم  کریمی 
دارد.  سرش  پشت  را  فوتبالی ها  حمایت  تنها 
فوتبال  فدراسیون  هیات رئیسه  عضو  اصفهانیان، 
انتخابات  در  کریمی  علی  حضور  خصوص  در 
ولی  بیاید  دارد  حق  »کریمی  می گوید:   فوتبال 

ما هم فوتبالی هستیم و از پشت کوه نیامده ایم.
و  لیاقت  که  آنهایی  همه  و  فوتبالی ها  باید 
طوری  اما  بیایند  صحنه  به  دارند  شایستگی 
می گویند فوتبالی ها انگار ما از پشت کوه آمده ایم! 
مگر ما که االن در هیات رئیسه هستیم، فوتبالی 
داور  و  مربی  یا  بازیکن  من  خود  آیا  نیستیم؟ 
بین المللی نبودم؟ بازیکن  تیم  ملی نبودم؟ در تمام 
رده های سنی بازی کردم و کاپیتان تیم منتخب 
درنهایت  و  شدم  داور  آن  از  بعد  و  بودم  استان 

داور بین المللی. مگر در همین عرصه کم قضاوت 
کردم؟  وقتی فیفا می گوید باید فوتبالی ها باشند 
اما  بیفتد  اتفاق  این  است  خدای مان  از  هم  ما 
ورزشی  و  فوتبالی  هستند  که  هم  همین هایی 
دایی  آقای  از  که  شناختی  به  توجه  با  هستند. 
دارم، او سرمایه فوتبال ما و پرچمدار فوتبال ایران 
فدراسیون  در  باید  دایی   امثال  می رود.  شمار  به 
فوتبال و فوتبال تصمیم گیر و تصمیم ساز باشند و 
باالخره باید از وجود این عزیزان استفاده کرد و 
ما هم نمی گوییم این اتفاق نیفتد اما خودش باید 
تصمیم بگیرد که در این زمینه ورود کند یا خیر.«

حضور  برای  دایی  علی  از  حالی  در  اصفهانیان 
در انتخابات حمایت کرده که دایی بارها از عدم 
فدراسیون  انتخابات  در  برای حضور  عالقه خود 

گفته است.

انتخاب علی کریمی برای 
ریاست در فدراسیون فوتبال

موضع گیری یک مدیر 
فدراسیون علیه کریمی با 

حمایت عجیب از علی دایی
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