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با مدیریت نوری

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

399-403 Church Street, Parramatta 2150 
ph: 02 9890 9787 | fax: 02 9890 8463

e-mail: info@terracecaferestaurant.com.au  
web: terracecaferestaurant.com.au

BEST IN THE WEST

کافه رستوران تراس کافه رستوران تراس 
در نورت پاراماتا 

با انواع غذاهای ایرانی بازگشایی شد

انواع غذاهای غربی قهوه 
و دسرهای متفاوت 
با بهترین سرویس

انواع غذاها و شیرینی های ایرانی به همراه چای، بستنی 
و فالوده شیرازی در رستوران تراس با کیفیت برتر

facebook: Terrace Cafe/Restaurant

با مدیریت فرهاد قربانی

ناهار و شام روزهای
چهارشنبه - پنجشنبه  
جمعه - شنبه - یکشنبه

ناهار: هر روز هفته
از هم اکنون می توانید انواع شیرینی های 

ایرانی را از کافه رستوران تراس تهیه نمایید.
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342 Pacific  HWY , Crows Nest

 02 9417 7344  -   02 9439 4488

www.facebook.com/OrchidPersianRestaurant 

جهت سهولت در پارک اتومبیل ،مشتریان عزیز می توانند از
 پارکینگ عمومی در  خیابان پشت رستوران استفاده نمایند

جشن 
ولنتاین

14 فوریه

کباب خانواده 80 سانتیمتری فقط در رستوران  ارکیده

on full priced
 wedding gown
   over $1600*

           با برش این کوپن از
 

10 درصد تخفیف
+

تور عروس رایگان
بهره مند شوید

Shop1, 28 Macquarie st 
Parramatta NSW
Tel:02 9635 9994

تور عروس را یگان و
10 درصد تخفیف برای

لباس رویایی شما

Get a
FREE VEIL

+10% off your
dream dress

Call:  02 9757 6400 

تخفیف برای بازنشستگان %20

673 The Horsley Drive Smithfield, NSW 2164
Suite 1 & 2 (Opposite Coles) Smithfield Square Shopping Centre 

 ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی
* سفید کردن دندان ها با نصف قیمت

 )x-ray, treatment plan(معاینه و جرمگیری ۱۵۰$ شامل*
*NO Gap برای افراد دارای بیمه خصوصی 

Check up, Clean,X-ray,Flouride,treatment/plan,OPG

MITHFIELD
EDICAL AND DENTAL
ENTRE

M
C   www.smithfielddentist.com.au

لبخند زیبا حق شماست

دکتر بهزاد شکوهی )جراح دندانپزشک(
DR BEHZAD SHOKOUHI 

BDS (King’s College London )  MJDF RCS Eng

تخفیف ویژه 
Teen Vauchers Bulk Billing

S

Shop 9/254 Pitt st Merrylands NSW 2160

Tel: 02 9637 3020           Mob:0410 707 010 

HAIR CUTS
Men .......... $20 
Women .......... $20

COLOUR
Regrowth .......$40 
Full Head ....... $69 
1/2 Head of Foils ....... $60
Full Head of Foils .......$70
Toner only .......$30
Shampoo only .......$10 
Shampoo and Blow Dry .......$30
Shampoo and Set ....... $25
Conditioning Treatment .......$20
Keratin Straightening ....... $150
Up Styles From .......$49

KERATIN
 STRACHTENINC

(Long hair Extra)
+Style Cut
+ Threading

HEAD
MASSAGE

(Long hair Extra)
+Hair Mask
+ Style Cut
+Blow Dry

HALF 
HEAD FOILS

&FULL COLOUR
(Long hair Extra)

+Treatment
+ Style Cut
+Blow Dry

FULL 
COLOUR

+Treatment
+ Style Cut
+Blow Dry

FULL 
COLOUR
+10 FOILS

+Treatment
+ Style Cut
+Blow Dry

FULL 
HEAD FOILS

(Long hair Extra)
(Long hair Extra)

+Treatment
+ Style Cut
+Blow Dry

HALF
HEAD FOILS

(Long hair Extra)

+Treatment
+ Style Cut
+Blow Dry

150
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95 105 89
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انواع  کباب و غذاهای ایرانی با کیفیتی عالی
روز قلبها در 

رستوران ارکیده
 با موزیک زنده

 شاد باشید

از هم اکنون میز
 خود را رزرو کنید

رستوران ارکیده با مدیریت و کادر سابق در مکان جدید با ظرفیت 
بیش از 250 نفر آماده پذیرایی از شما عزیزان می باشد

با پارکینگ رایگان 
در پشت رستوران
ورود به پارکینگ 

Nicholsonازخیابان

با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد
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342 Pacific HWY. Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

شبهای جمعه و شنبه به همراه موزیک 
و رقص شرقی 

خواهشمندیم از هم اکنون میز خود را رزرو نمایید.

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
موزیک زنده با 

آرا کارلو-گوگو 
DJ پورنگ

جمعه و شنبه شبها

عرضه کننده انواع 
محصوالت 

و مواد غذایی ایرانی 
با بهترین کیفیت 

و مناسب ترین قیمت

محصوالتی چون زیتون پرورده 
مایونز ایرانی و انواع نان 

از جمله نان سنگگ و لبنانی را 
از این فروشگاه تهیه نمائید

36 Station Street
Auburn

8021 9292
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گفته  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف  محمدجواد 
از  خارج  و  داخل  در  برخی  متاسفانه  که  است 
کشور مخالف پایان تحریم هستند و تداوم تحریم 

را در جهت منافع خود دنبال می کنند.
روز  است،  کرده  سفر  کنیا  به  که  ظریف  آقای 
اعضای  جمع  در  فوریه(   ۲( بهمن   ۱۳ دوشنبه 
گفت:  کشور  این  مقیم  ایرانیان  تجاری  شورای 
آثار تحریم  با  متاسفانه در مواردی اصل تحریم 
این  که  است  الزم  و  شود  می  گرفته  اشتباه 
بررسی  الزم  های  مشورت  با  تخصصی  مباحث 

و موانع غیر واقعی و غیر حقوقی برطرف شود.
از زمان روی کار آمدن حسن روحانی و آغاز دور 
جدید گفت و گوهای اتمی با گروه ۱+۵ با هدف 
چندمین  این  ایران،  علیه  های  تحریم  کاهش 
باری است که مقام های بلندپایه دولتی از افرادی 
که مخالف پایان یافتن تحریم ها هستند سخن 

می گویند.
)افزایش امضاهای طرح مجلس برای لغو توافق 

ژنو در صورت تحریم های تازه آمریکا
در حالی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در 

اقدامی نادر در تاریخ معاصر این کشور، کنگره را 
ایران تهدید  به وتوی تحریم های احتمالی علیه 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  است،  کرده 
برای  طرحی  تهیه  از  هم  ایران  مجلس  خارجی 
لغو توافق اتمی ژنو، در صورت اعمال تحریم های 
ابراهیم  است.  داده  خبر  ایران  علیه  آمریکا  تازه 
کارخانه ای از نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
با  گو  و  گفت  در  هسته ای،  کمیته  رئیس  و 
خبرگزاری فارس از افزایش امضاهای این طرح 
به بیش از ۲۲۰ امضا خبر داده است. نام این طرح 

ایران  به حفظ حقوق هسته ای ملت  الزام دولت 
شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  به  هنوز  و  است 
اسالمی ارائه نشده اما آقای کارخانه ای گفته که 
به زودی این طرح با قید فوریت به هیئت رئیسه 

مجلس تقدیم خواهد شد.(
پیش از این حسام الدین آشنا، مشاور ارشد رئیس 
و  افراد  به  مشخص  اشاره  بدون  ایران،  جمهور 
گروه های سیاسی که مخالف پایان یافتن تحریم 

ها هستند، آنها را کاسبان تحریم خوانده بود.
بریتانیا،  آمریکا،  )شامل   ۵+۱ گروه  و  ایران 

تاکنون  آلمان(  به همراه  و چین  روسیه  فرانسه، 
که  اند  یافته  دست  اتمی  موقت  توافق  یک  به 
اتمی  های  فعالیت  از  برخی  در  وقفه  برابر  در 
ایران، اعمال تحریم های جدید و اجرای برخی 
از تحریم های پیشین علیه این کشور را به حال 

تعلیق در آورده است.
مذاکرات جامع  در حال حاضر طرف ها سرگرم 
اتمی با هدف حل و فصل نهایی پرونده اتمی در 
برابر رفع نگرانی جامعه جهانی از نیات ایران در 

برنامه اتمی این کشور هستند.

ظریف: برخی در داخل و خارج مخالف پایان تحریم ها هستند

را  طرحی  فوریت  یک  ایران  مجلس  نمایندگان 
تصویب کردند که به موجب آن در صورت اعمال 
تحریم های تازه علیه ایران، توافق اتمی ژنو لغو 
فناوری  راستای  در  ایران  »اقدامات  و  شود  می 
می  باز  توافقنامه  این  از  قبل  نقطه  به  هسته ای 

گردد«.
به گزارش خبرگزاری ها، یک فوریت طرح »الزام 
دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای«، در جلسه 
علنی سه شنبه ۱۴ بهمن با ۱۷۳ رای موافق از 

مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس به تصویب 
رسیده است.

هسته ای«  »کمیته  رئیس  کارخانه ای،  ابراهیم 
 ۳ شنبه   سه  روز  گیری  رای  از  پیش  مجلس، 
از  تاثیر  با  »مجلس  که  شد  آن  خواستار  فوریه 
من  فرمودند  که  رهبری  معظم  مقام  فرمایش 
دیپلمات نیستم، من انقالبی ام، پاسخ یاوه سرایی ها 

و زیاده طلبی های آمریکا را بدهد.«
مصوبه روز سه شنبه مجلس، واکنشی به تالش 

آمریکا  کنگره  نمایندگان  از  گروهی  اخیر  های 
برای تصویب طرحی است که در صورت به نتیجه 
نرسیدن مذاکرات هسته ای ایران و قدرت های 
جهانی در مهلت توافق شده، تحریم های جدید 
و شدیدی را علیه ایران پیش بینی می کند. دولت 
آمریکا از کنگره خواسته تا پایان مهلت مذاکرات 
رئیس  و  نکند  وضع  تازه ای  تحریم  ایران  علیه 
جمهور آمریکا هشدار داده که چنین تحریم هایی 
را در صورت تصویب در کنگره وتو خواهد کرد. 

مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵ تا آخر 
ژوئن )نهم تیرماه( تمدید شده است و دو طرف 
گفته اند که انتظار دارند تا ماه مارس )اسفند( به 

یک توافق کلی سیاسی دست پیدا کنند.
قبول  ایران  طرف،  دو  موقت  توافق  اساس  بر 
هسته ای  فعالیت های  از  بخشی  که  است  کرده 
از  بخشی  که  آن  شرط  به  کند  محدود  را  خود 
درآمدهای مسدود شده ایران آزاد شود و تحریم 
تازه ای هم علیه تهران وضع نشود. در این دوره 

قرار است مذاکرات جامع هسته ای ادامه یابد.
هدف از مذاکرات جامع، رسیدن به توافق جامع 
ایران،  نهایی پرونده  با هدف حل و فصل  اتمی 
در برابر رفع نگرانی جهانی از اهداف برنامه اتمی 

این کشور است.

تصویب یک فوریت طرح مجلس برای لغو توافق 
ژنو در صورت تصویب تحریم  های جدید

KAMRAN & HOOMAN 
 Australia Tour Feb 2015 

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

TICKETS ON SALE NOWSATURDAY 21 February

 SYDNEY
FRIDAY 20 February

 MELBOURNE

SATURDAY 14 February
ADELAIDE

SUNDAY 15 February

PERTH

 رستوران فارسی در تاپ راید
                                                   

  Address: 20a Church St. Ryde

  رستوران فارسی با کادر مجرب و منویی از انواع غذاهای ایرانی در خدمت شما
شعار ما: مهمان نوازی سنت ماست

Ph: 02 8095 0039 / 8964 6337   

جمعه و شنبه 
شبها با موزیک 

ایرانی

وزارت خارجه ایران به آلمان اعتراض کرد
قشقاوی،  حسن  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
که  است  گفته  ایــران  خارجه  وزارت  معاون 
این  کــاردار  تهران،  در  آلمان  سفیر  غیاب  در 
یک  و  شده  احضار  خارجه  وزارت  به  سفارتخانه 
مقام این وزارتخانه اعتراض جمهوری اسالمی را 
نسبت به اظهارات نایب رئیس مجلس آلمان به 

او ابالغ کرده است.
مجلس  بوندشتاگ  رئیس  نایب  روت،  کلودیا 
سفالی پارلمان آلمان روز ۲۱ ژانویه )۱ بهمن(، 
در راس هیات پارلمانی آن کشور برای یک سفر 
پنج روزه به دعوت مجلس ایران وارد تهران شد. 
بر  تهران، عالوه  در  دیدار  هنگام  در  هیات  این 
از جمله علی الریجانی، رئیس  مقامات مجلس، 
بنیاد  رئیس  عارف،  محمدرضا  با  ایران،  مجلس 
به  وابسته  باران  بنیاد  داشت.  دیدار  نیز  باران، 
ایران  پیشین  جمهوری  رئیس  خاتمی،  محمد 
است. این مالفات و برخی اظهارات بعدی خانم 
جمهوری  رسانه های  برخی  تند  واکنش  با  روت 
اسالمی و شماری از نمایندگان مجلس از جمله 
مجلس  رئیس  نایب  ابوترابی فرد،  حسین  محمد 
داخلی  امور  در  دخالت  به  را  او  که  شد  مواجه 
خارجه  وزارت  و  کرده  متهم  اسالمی  جمهوری 
ایران را نیز به خاطر این مالقات مورد انتقاد قرار 
دادند و خواستار احضار سفیر آلمان شدند. آقای 
هیات  با  که  بود  مقاماتی  جمله  از  ابوترابی فرد 

آلمانی دیدار کردند.

یکشنبه،  روز  که  است  گفته  قشقاوی  آقای 
درجلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
نمایندگان  انتقادات  به  و  شد  حاضر  مجلس 
گفته  وی  داد.  پاسخ  سفر  این  مورد  در  مجلس 
است که روشن شد که وزارت خارجه در خصوص 
توصیه  از مالقات های صورت گرفته،  هیج یک 
خاصی به مجلس نداشته و صرفا به عنوان یک 
رابط، اصل یادداشت های سفارت آلمان در تهران 
به  تصمیم  اتخاذ  و  نظر  اعالم  بررسی،  برای  را 
ارسال  مسئوالن ذیربط مجلس شورای اسالمی 
این  که  گفت  خارجه  وزارت  معاون  است.  کرده 
وزارتخانه قبل از سفر هیات آلمان به تهران، به 
ا  هم  سال ۲۰۱۰  در  تهران  به  روت  خانم  سفر 
شاره کرده و گزارشی از مواضع ایشان نسبت به 
مسایل  بازتاب های  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

قبل و بعد از این سفررا به کمییسون ارائه کرد.
امنیت  کمیسیون  جلسه  پایان  در  که  گفت  وی 
این  سخنگوی  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی 
سفرهای  مسئولیت  که  کرد  تایید  کمیسیون 
پارلمانی به عهده مجلس شورای اسالمی است 
مجلس  با  همکاری  به  موظف  ها  ارگان  بقیه  و 
هستند. به گزارش منابع خبری، کلودیا روت در 
صورت  ژانویه   ۲۵ روز  که  عارف  آقای  با  دیدار 
به  نسبت  اعتراضی  تظاهرات  مورد  در  گرفت، 
نتیجه اعالم شده انتخابات دهمین دوره ریاست 
 ۲۰۰۹ سال  در  ما  که  گفت  ایــران  جمهوری 

بودیم  ایران  مدنی  جامعه  در  شاهد حرکت هایی 
که  دیدیم  شما  جامعه  در  را  آن  نمودهای  و 
دانشجویان و جوانان، آزادی می خواستند. مقامات 
با   ۱۳۸۸ سال  اعتراضات  از  اسالمی  جمهوری 
صحت  بر  همچنان  و  می برند  نام  فتنه  عنوان 
نتایج اعالم شده آن انتخابات تاکید دارند. خانم 
روت از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی 
ابراز  نیز  انتخابات  آن  معترض  نامزد  دو  کروبی، 
تاسف کرده و گفته بود که به عقیده من، حصر 
خانگی باید برداشته شود و اگر چنین شود، فکر 
و  داشت  خواهند  بیشری  رضایت  مردم  می کنم 
من امیدوار بودم که این حصر برداشته شود. پس 
از این مالقات، برخی از نمایندگان مجلس ایران 
خواستار لغو تمامی دیدارهای هیات آلمانی شدند 
برابر  در  محدودیت هایی  از  هم  گزارش هایی  و 
یافت.  انتشار  هیات  این  مالقات های  و  تماس 
بود  قرار  که  گفتند  خبری  منابع  برخی  جمله  از 
خانم روت با نمایندگان برخی اقلیت های مذهبی 
و همچنین شماری از هنرمندان و فعاالن جامعه 
مدنی ایران دیدار کند که بعضی از این دیدارها 
انجام نشد. همچنین، در آن زمان وبسایت سحام 
کرد  گزارش  ملی،  اعتماد  حزب  به  متعلق  نیوز، 
که قرار بود مالقاتی بین رئیس هیات آلمانی با 
علی سیف  و  زاد  نوری  محمد  نرگس محمدی، 
یکی  در  منتقد حکومت  فعاالن سیاسی  از  زاده، 
افراد  این  که  گیرد  صورت  تهران  هتل های  از 

و  بازداشت  موقت  طور  به  ظاهرا  هتل  برابر  در 
گزارش  به  شدند.  منتقل  اطالعات  وزارت  به 
آلمان  مجلس  رئیس  نایب  رسانه ها،  از  برخی 
گفته بود که ظاهرا در ایران همه می توانند نامزد 
شورای  فیلتر  از  باید  اما  شوند  مجلس  انتخابات 
نگهبان عبور کنند و افزوده بود که شنیده ام که 
بعضی ها از این فیلتر عبور نمی کنند. وی با اشاره 
حقوق  نقض  از  اسالمی  جمهوری  انتقادات  به 
داشته  اظهار  نیز  آمریکایی  نیروهای  توسط  بشر 
بودکه انسان باید اصالحات حقوق بشری را ابتدا 
در خانه خود درست کنند و بعد از آن به گوانتانامو 

و ابوغریب بپردازد.
آقای عارف در مالقات با خانم روت از عملکرد 
بحث  در  دیگر  کشورهای  گزینشی  و  نمایشی 
تروریسم انتقاد کرده و همچنین از نقض حقوق 

بشر در کشورهای اروپایی سخن گفته بود.
نایب رئیس مجلس آلمان، که عضو سبزهاست، 

به  سفر  جریان  در 
دریاچه  از  ایـــران، 
ــه هــم دیــدن  ــی اروم
از  تاثر  ابراز  با  و  کرد 
دریاچه،  این  وضعیت 
کارشناسان  که  گفت 
برای  ایرانی  و  آلمانی 
جهت  حلی  راه  یافتن 
تالش  دریاچه  نجات 

خارجی  هیات های  دیدارهای  از  انتقاد  می کنند. 
از  است.  نبوده  سابقه  بدون  ایران  به  سفر  در 
جمله در اسفندماه سال گذشته، کاترین اشتون، 
در  اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست  وقت  مسئول 
نگار  روزنامه  نرگس محمدی،  با  تهران  به  سفر 
و فعال حقوق بشر، و مادر ستار بهشتی، وبالگ 
درگذشت،  امنیتی  بازداشت  در  که  ایرانی  نویس 
انتقاد  باعث  که  کرد  دیدار  اتریش  سفارت  در 
از نمایندگان مجلس و چند رسانه خبری  برخی 
آذرماه همان سال هم  در  وزارت خارجه شد.  از 
نسرین  با  تهران  به  اروپا در سفر  پارلمان  هیات 
ستوده، حقوقدان فعال حقوق بشر، و جعفر پناهی، 
کارگردان سینمایی ایرانی مالقات کرد که بازهم 
باعث انتقاد شد. منتقدان تاکید داشتند که مقامات 
خارجی هنگام سفر به ایران نباید از آزادی عمل 

کامل برخوردار باشند.

با تشدید نبردها میان شورشیان شرق اوکراین و نیروهای 
از رهبران جدایی طلبان  اخیر یکی  دولتی در هفته های 
نزدیک به مسکو می گوید که آنها قصد دارند شمارشان را 

به ۱۰۰ هزار نفر برسانند.
خواهند  می  شورشیان  که  گفت  زاخارشنکو  الکساندر 
از دو استان دونتسک و لوهانسک در  نیروهای دولتی را 

شرق بیرون کنند و شهر مهم دبالتسف را هم بگیرند.
داد  روز دوشنبه گزارش  تایمز  نیویورک  روزنامه  همزمان 
که دولت آمریکا که تاکنون فقط کمک های غیرکشتاری 
بررسی  درحال  اکنون  گذاشت،  می  اوکراین  اختیار  در 

ارسال سالح به این کشور است.
اما خبرگزاری رویترز عصر دوشنبه به نقل از بن رودز از 
تیم مشاوران کاخ سفید نوشت که تزریق تسلیحات بیشتر 

راه حل بحران اوکراین نیست.
در روزهای شنبه و یکشنبه ده ها نفر از جمله غیرنظامیان 

در درگیری ها و آتش متقابل توپخانه کشته شدند.
به تازگی برای برقراری یک آتش بس تازه تالش می شد 
نمایندگان  با  مالقات  جلسه  در  شورشیان  نمایندگان  اما 

دولت حاضر نشدند.
دنیس پوشیلین از نمایندگان شورشیان گفت که آنها فقط 
در صورتی به مذاکرات برمی گردند که دولت آتش بسی 
ماه سپتامبر در شهر  در  اعالم کند. دو طرف  یک طرفه 
بودند  امضا کرده  آتش بس  موافقتنامه  مینسک بالروس 
اما آتش بس با افزایش حمالت شورشیان در چند ناحیه 

زاخارشنکو  آقای  فروریخت.  دونتسک  فرودگاه  گرفتن  و 
که  گفت  دونتسک  خودخوانده  مردمی  جمهوری  رهبر 
بسیج نیروهای تازه فوریت دارد و تقاضا برای گرفتن نیرو 

در ده روز آینده صورت خواهد گرفت.
او گفت: هدف این است که ارتش به ۱۰۰ هزار نفر برسد. 
نه اینکه بخواهیم صد هزار سرباز تازه بگیریم، بلکه ارتش 
مشترک جمهوری های مردمی دونتسک و لوهانسک باید 

۱۰۰ هزار نفره باشد.
سرباز  تعداد  این  جلب  در  شورشیان  توانایی  حال  این  با 

معلوم نیست.
او گفت که نیروهای تازه یک ماه آموزش خواهند دید و 
حداقل پنج تیپ نظامی تازه تشکیل خواهند داد:  سه تیپ 

زرهی، یک تیپ توپخانه و یک تیپ تانک.
برابر  در  کرد  خواهد  کمک  ذخیره  نیروی  این  گفت:  او 
موفقیت،  صورت  در  و  کنیم،  مقاومت  ای  حمله  هرگونه 
دست به ضدحمله بزنیم. دولت اوکراین هم بسیج عمده 
تازه ای را اعالم کرده است به طوری که شمار سربازان 

ارتش در سال ۲۰۱۵ به ۲۰۰ هزار نفر برسد.
بی  بی  شمالی  آمریکای  اخبار  دبیر  سوپل  جان  گفته  به 
شدیدا  ابتدا  در  آمریکا  جمهور  رئیس  اوباما  باراک  سی، 
بروز  باعث  تا  بود  اوکراین  دولت  به  دادن سالح  مخالف 
اما حاال ظاهرا  نشود  و روسیه  آمریکا  میان  نیابتی  جنگ 

درحال تغییر موضع است.
به نوشته نیویورک تایمز مقام های آمریکایی گفته اند که 

ارائه  از  اکنون  ناتو  نظامی  فرمانده  بریدالو  فیلیپ  ژنرال 
کمک نظامی به اوکراین حمایت می کند.

بنابه این گزارش با شکست های غافلگیر کننده نیروهای 
دولتی اوکراین در هفته های اخیر، جان کری وزیر خارجه 
آمریکا آماده است در بازدید روز پنجشنبه از کیف درباره 

ارائه تجهیزات مرگبار نظامی با این کشور صحبت کند.
در  هنوز  اوباما  باراک  تایمز هرچند  نیویورک  گزارش  به 
این مورد تصمیم نگرفته اما مشاوران امنیت ملی آمریکا 

اکنون آماده بررسی موضوع هستند.
همزمان آنگال مرکل صدر اعظم آلمان گفته که کشورش 
هیچ کمکی ارائه نخواهد کرد و افزود که همچنان از ابزار 
تحریم و دیپلماسی استفاده می کند. او گفت:  این بحران 

را نمی توان از طریق نظامی حل کرد.
به  روس  سرباز  هزار   ۹ تا  که  گوید  می  اوکراین  دولت 
جدایی طلبان اوکراین کمک می کنند، اتهامی که مسکو 
از  داوطلبانی  است  گوید ممکن  کند هرچند می  رد می 

روسیه در اوکراین باشند.
روز یکشنبه حرکت وسایل نقلیه سنگین نظامی از جمله 
تانک های دولتی به سوی شهر دبالتسف مشاهده شد که 
تالشی برای تقویت مواضع دفاعی شهر علیه شورشیان 
بود. نیروهای دولتی صدها غیرنظامی را در میان گزارش 
هایی دایر بر رسیدن شورشیان به حومه شهر تخلیه کرده 
اند. تاکنون بیش از ۵۰۰۰ نفر در نبردهای شرق اوکراین 

کشته و ۱.۲ میلیون نفر آواره شده اند.

تالش شورشیان اوکراین برای تقویت نیرو
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LLB (Bachelor of Laws)
University of Canberra, ACT

 Grad Dip Leg Prac
 Australian National

 University, ACT

* خرید و فروش امالک و مستقالت
* تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت

* امور ورشکستگی
* بیمه و صدمات بدنی در محل کار یا تصادفات اتومبیل

* خرید و فروش مشاغل، شرکتها و غیره
* کلیه امور دادگاهی 

* امور جنایی
* مهاجرت

* خانواده و طالق
* برای امور جنایی شما میتوانید

 24 ساعت شبانه روز، هفت روز هفته تماس بگیرید

ژانیا ایقانی
وکیل فارسی زبان شما در سیدنی

آماده به عهده گرفتن وکالت شما در امور:

Solicitor of Australian Supreme court

Address: Level 39, 2 Park Street
Sydney NSW 2000

      Phone: 1300 577 502 
Fax: +61 2 8079 6609

Mob: 0411 24 9743
Email: admin@wwLp.com.au 
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Stay Connected:
commbank.com.au

Gita Gitli 
Mortgage Innovation Manager 
Authorised Representative of the Commonwealth Bank 
0414 931 207 
gita.gitli@cba.com.au

Important information: Applications for finance are subject to the Bank’s normal credit approval. Full terms and conditions will be included in the Bank’s loan offer. 
Fees and charges are payable. Commonwealth Bank of Australia ABN 48 123 123 124. CBALA0073

به زبان شما صحبت میکند

 FARNAM
IMMIGRATION SERVICES

 Ph: 02 9211 3400     Fax: 02 9211 3409
   Mob: 0416 00 11 34 / 04233 342 34

دفتر امور مهاجرت فرنام رزاقی پور

آماده خدمت به هموطنان عزیز در اخذ ویزاهای موقت و دائم

برای تعیین وقت قبلی خواهشمندیم با تلفنهای زیر تماس حاصل نمائید

  Address: Suite 64, 8-24 Keppax Street
Surry Hills NSW 2010

 ترجمه کلیه مدارک اداری و خصوصی از زبان فارسی
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رستوران آشپزباشی

در محله لیندفیلد سیدنی افتتاح شد

PARSIAN MEDIA

Tel: 02 88835551
Fax: 02 88835552

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

 هفته نامة
 پیک

پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

در محلی خانوادگی با ظرفیت بیش از صد نفر 
با انواع غذاهای ایرانی و ساندویچ های ایرانی

آشپزباشی با کادر مجرب در خدمت شما

 Ph: 02 - 9416 1889
319 Pacific HWY
Lindfield 2070

وقتی به من گفته شد که چند دقیقه ای در برنامه 
یادبود لیال صحبت کنم، فکر کردم که آیا تسلیت 
مناسب  قتل  یا  و  مورد مرگ  در  گفتن  و سخن 
مردن  نوع  این  آیا  ؟  باشد  تواند  می  برنامه  این 

فقط مرگ است یا فقط قتل است؟
مهربانش  چشمان  و  لیال  عکس  به  نگاه  با 
این  نه،  که  دیدم   ، میزنند  فریاد  را  زندگی  که 
ونه  بوده  بار  اولین  نه  نیست،  قتل  یا  تنها مرگ 
آخرین بار خواهد بود. این خشونتی است که به 
وسیله فرهنگ، سنت، مذهب و قوانین، درجوامع 
بازتولید می شود  به گونه های متفاوت  مختلف 
داری  وناموس  ناموس  لوای  زیر  ما  جامعه  در  و 

پنهانش می کنند.
با دیدن چهره زیبای لیال وبسیار لیالهای دیگر با 
تاکید میگویم: از کلمه ناموس و ناموس داری بی 
از واژه غیرت و آبروداری متنّفرم، زیرا  زارم من 
سرپوش ریا و فریب اند و محمل خشونت آشکار 
این  جامعه  زنان هر چند که  به  نسبت  پنهان  و 

مفهومها را به همه تحمیل میکند.
است  رایج  در سراسر جهان  زنان  علیه  خشونت 
دو  شود.  نمی  محدود  نژاد  و  طبقه  ملیت،  به  و 
وجه مشخصه اعمال خشونت یکی توسط دولتها 
ست و دیگری در چهار دیواری خانواده، خشونت 
ملزوم  و  الزم  گی  خانواده  خشونت  و  دولتی 

یکدیگرند و زنجیر وار درهم، جا گرفته اند. 
خشونت عملی است که ازطرف فرد یا گروهی، 
میشود.  اعمال  دیگر  گروهی  یا  فرد  به  آگاهانه، 
خشونت نه شاخ دارد نه دم. فقط شکل و شمایل 
اش با توجه به اوضاع و احوال محیط اجتماعی 
در  آنقدر  شود،  می  داده  جلوه  کهنه  یا  و  شیک 
بعضی  حتی  که  شده  عادی  اجتماعی  زندگی 
تفاوت بین کنترل کردن از طرف مرد وعشق را    
یا شاید تشخیص  و  دهند  توانند تشخیص  نمی 
می دهند و سکوت اختیار می کنند. یاد آور شوم 
بحث آن گروه از انسانهایی که گرفتار مشکالت 

روحی/ روانی هستند کامال جدا ست.
بودن  هولناک  از  نشان  جهان،  آمار  و  تحقیقات 
توسط  قتل  و  خانواده  چوب  چهار  در  خشونت 
مردان در ابعاد گسترده دارد. روزانه تعداد زیادی 
نقاط  اقصی  در  زنان جوان  و مخصوصا  زنان  از 
جهان به نام عشق و عاشقی و یا به نام دفاع از 
پدر،  توسط شوهر،  خانواده گی  و شرف  ناموس 

برادر یا حتی مردان فامیل به قتل میرسند.   
همچون  آسیایی  و  افریقایی  کشورهای  در      
 ، ،هندوستان  عراق   ، پاکستان   ، ترکیه   ، ایران 
که  کشورها  دیگر  و  نیجریه  مصر،   ، افغانستان 
باورهای رایج زن ستیز به علت ریشه های سنتی 
و اختناق حاکم، بر جامعه مسلط است، خشونت 
علیه زنان لخت و عورتر می شود و ناموس پرستی 
قانونی،  لحاظ  به  مردانه  خصیصه ای  عنوان  به 

این وظیفه را  مذهبی، سنتی و فرهنگی به مرد 
تلقین می کند، که هویت مردانه او باید محافظ 
و قیم ناموسش باشد و به خوبِی اموالش از زن، 

که فاقد تشخیص سره از نا سره است نگهداری 
نماید. 

گسترش  ایران  جامعه  امروز  معضالت  از  یکی 
ناموس   . است  موسی  نا  های  قتل  موضوع 
چیست؟ معنای ناموس در فرهنگ لغات دهخدا 
یعنی قانون، شریعت و احکام الهی یعنی راز، سر 
و باطن یعنی ریا ، سیاست و تدبیر و از قول ناظم 
االطباء کرمانی به معنای عصمت ، عفت، حّیا و 
در نهایت به منزله ماده گان متعلق به یک مرد 
تعریف شده است. تحت تسلط فرهنگ نریمان، 
جامعه  و  گیرشده  همه  واژه  این  جنسیتی  بار 
وظیفه مراقبت از ناموس ، شرف ، غیرت و آبرو را 
به مرد می سپارد. بدین روال، زن، قربانی شرف 
و ناموس پرستی مرد است » و بی حجابیش، بی 
غیرتی مرد را القا می کند. » بر این اساس ارزنده 
ترین زینت زن نه خرد و تالش او برای کسب 
حقوق برابر انسانی بلکه حفظ حجاب ش نشان 

داده می شود.
ناموس،  و  غیرت  تاز  و  تاخت  جوالنگاه  بهترین 
که  جایی  همان  است،  خانواده  چوب  چهار  در 
حوزه خصوصی به شمارمی آید، همان جایی که 
زن خوب باید رام ،مطیع و تابع نظرات و عالئق 
مردانه خانواده زندگی کند. واقعیت این است که 
آبرو  انزوا و برای  از ترس  از زنان  درصد زیادی 
سالها  فامیل  و  دوستان  میان  و  جامعه  در  داری 
گیرند  می  قرار  مورد خشونت  خفا  و  در سکوت 
پذیرش  اقبال،  و  بخت  یا  شانسی  بد  تعبیر  با  و 
می  ادامه  آن  تولید  باز  به  و  توجیه  را  خشونت 
زنان  با مطالعه تجارب  اما درصد دیگری  دهند. 
آگاهی  سطح  بردن  باال  و  اجتماعی  زندگی  در 

خود تالشی پیگیر در جهت زدودن افکار واعمال 
قرون وسطایی دارند و دیگرحاضر نیستند مطیع 
حقوق  احقاق  برای  آنان  باشند،  بردار  فرمان  و 

می  ترجیح  فروتنی  به  را  نافرمانی  شان  انسانی 
دهند وبه هر چیزی که رنگ و بو ی ستم دارد 
لقب  زنانی  چنین  به  جامعه  کنند؛  می  اعتراض 
سپس  دهد،  می  دراز  زبان  و  دریده  اره،  فاطمه 
مردان شان برای مهار آنها با رگها ی ورم کرده 
وارد میدان شده و کار دست خود و جامعه انسانی 

می دهند.    
داستان زندگی لیال، تک و منحصر به فرد نیست. 
روز  آری  روشن،  روز  گویم  می  روشن،  روزی 
های  مغازه  که  آنجایی  بهار  خیابان  در  روشن، 
با  عید  ایام  فروش  برای  ردیف  یک  در  پوشاک 
بلند  موهای  مردی  هستند،  روشن  چهلچراغان 
زنی را به دور دستش پیچانده بود و کشان کشان 
نکره  صدای  از  برد،  می  ماشین  سمت  به  را  او 
نگاه ها  آمیز زن همه  التماس  مرد و جیغ های 
به سمت سوژه برگشت، زن که چهرُه جوانش را 
خون پوشانده بود با چشمانی از حدقه بیرون زده، 
سمت  به  وجود  همه  با  را  خودش  آمیز  التماس 
لباس  گوشه  بتواند  شاید    تا  کشاند  می  مردم 
کسی را بگیرد، اما همه خود را کنار می کشیدند، 
دست  گذاشتند  نمی  آنها  دارد،  جزام  اینکه  مثل 
زن گوشه لباسشان را بگیرد و مرد که رگها ی 
گردنش بیرون زده بود تهدید کنان پشت گردن 
او را محکم چسبیده و با صدایی مهیب می گفت 
تکلیفت  تا  شو  سوار   ، شو  سوار  احمق  زنکه   :
هیچ  او  به  مردم  چرا  ، سوار شو.  کنم  روشن  را 
کمکی نکردند؟ آنها فقط تماشا چیان دقیق سوژه 
در  مردی  ناموس  پای  و  خانواده  مسئله  بودند، 
روند  از  جزیی  عنوان  به  ستیزی  زن  بود.  میان 
موضوع  که  رفته  پیش  آنجا  تا  اجتماعی  زندگی 

به  جامعه  ناخودآگاه  درذهن  زنان  علیه  خشونت 
تا  ایران  های  کوره  ده  از  و  شده  تبدیل  عادت 

امریکا و استرالیا ریشه دوانده است.
چند  که  مختارمردی  توسط  که  ما  لیالی  اما  و 
همسرش  عنوان  به  سقف  یک  زیر  او  با  سال 
زندگی کرد، بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت، 
او آزار  باران کالم  از بمب  بارها روح و روا نش 
دید، هر بار هنگام کار، وقت و بی وقت با خود 
می اندیشید: آیا طالق از مختار راه حلی درست 
برای جدایی از معضل اعتیاد و خشونت است؟ و 
بارها قهر و آشتی دیگر تحملش به سر  از  پس 
راه  ترین  مناسب  را  جدایی  به  تصمیم  و  رسید 
است  سادگی  همین  به  طالق  مگر  اما  دانست. 
وقتی مرد راضی نباشد به طرق مختلف وارد می 
شود، هر چند پلیس به مختار اخطار داده بود که 

حق ندارد طرف لیال برود.
قلب  فریب  او  آیا  کرد،  خطا  ما  لیالی  آری 
همان  تنگنای  در  اینکه  یا  خورد؟  را  مهربانش 
سوی  به  جامعه  بر  مسلط  فرهنگ  و  سنت 
فاجعه کشانده شد؟ لیال پس از تماس مختار، به 
پارکینگ می رود و در روز روشن به دست مختار 

کشته می شود.
قربانی خشونت  نبود که  زنی  اولین  لیال  مطمئنا 
همین  بود.  نخواهد  هم  آخرین  متاسفانه  و  شد 
زنان  تالش  نتیجه  هم،  موجود  صوری  رهایی 
به  را  نافرمانی  که  ست  ا  اندیشی  آزاد  و  آگاه 
را  آنان  شیفته  جان  آنگاه  دادند،  ترجیح  فروتنی 
همچون لیال در مسلخ خدایان زور وجبر و آلوده 

به فرهنگ نریمان قربانی کردند.
*متن سخنان میترا محمودی در مراسم یاد لیال 

علوی - سیدنی استرالیا 
در روز جمعه ٣۰/۱/ ۲۰۱۵

 ۱۷ شنبه  روز  ایرانی،  ساله   ۲۶ زن  علوی،  لیال 
ژانویه در شهر سیدنی استرالیا در یک پارکینگ 
گزارش  خبرگزاری ها  از  برخی  رسید.  قتل  به 
داده اند که او با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده  
است، اما برخی دیگر از خبرگزاری ها نوشته اند که 

قاتل از قیچی استفاده کرده است. 
 ۱٨ یکشنبه  روز  استرالیا  تلویزیون  هفت  کانال 
ژانویه در برنامه صبحگاهی »طلوع خورشید«، در 
یک گزارش ویدیویی جزئیاتی از تحقیقات پلیس 
سابقه  پلیس  تحقیقات  این  در  کرد.   پخش  را 
با همسرش  متهم  ارتباط  در  را  خانگی  خشونت 
کشف کرده و گفته است که این خشونت ها هرگز 

به دادگاه کشیده نشده بود.
به گزارش شبکه های خبری استرالیا روز یکشنبه 
۱٨ ژانویه/ ۲٨ دی پلیس گزارش داده که مختار 
حسینی  امرایی، همسرسابق مقتول، به جرم خود 

اعتراف کرده است.

لیال در مسلخ فرهنگ نریمان 

شورای  دبیرکل  الزیانی،  راشد  بن  عبداللطیف 
همکاری کشورهای عربی خلیج فارس اظهارات 
در  ایران  نگهبان  شورای  دبیرکل  جنتی،  احمد 
خطبه های نماز جمعه تهران را غیرمسئوالنه و 

خصمانه خوانده و آن را محکوم کرده است.
که  کرد  اعالم  ای  بیانیه  انتشار  با  زیانی  آقای 
پادشاه  علیه ملک عبداهلل،  آقای جنتی  اظهارات 
و  داند  می  آمیز  توهین  را  عربستان  درگذشته 
میان  اختالف  به  اظهارات  این  که  است  معتقد 
ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس دامن 

می زند.

به اصول حسن  ایران خواست که  از مقامات  او 
که  اظهاراتی  بیان  از  و  باشند  پایبند  همجواری 
به روابط مبتنی بر احترام متقابل و عدم مداخله 

آسیب می زند، بپرهیزند.
ژانویه   ۲۲ روز  عربستان  پادشاه  عبداهلل،  ملک 
سلمان  ملک  برادرش  و  درگذشت  بهمن(  )دوم 

بن عبدالعزیز جانشین او شد.
در  جنتی  آقای  عبداهلل،  ملک  درگذشت  از  پس 
و  خواند  سعودی  قارون  را  او  تهران  جمعه  نماز 
گفت که او با شیعیان خیلی دشمنی کرد و پس از 

مرگ به سزای اعمالش می رسد.

او مرگ ملک عبداهلل را به مسلمانان و کسانی که 
غصه شیعه را می خورند تبریک گفت.

 ۱۰ روز  جمعه  نماز  های  خطبه  در  سخنان  این 
روز  همان  در  اما  شد،  بیان  ژانویه(   ٣۰( بهمن 
ایران  در  شیعه  تقلید  مراجع  از  تن  دو  سخنان 
قبال مرگ  در  اظهار شادمانی  از  که  منتشر شد 

پادشاه عربستان انتقاد کرده بودند.
سفیر  با  دیدار  در  آملی  جوادی  عبداهلل  اهلل  آیت 
ایران در عربستان گفته بود: ابراز شادی در مرگ 
افراد، چه ضرورتی دارد؛ این رفتار نه واجب است 
و نه مستحب. برای چه باید عواطف یک عده را 

ما  حجاج  که  الخصوص  علی  کرد؟  دار  جریحه 
سفر  کشور  این  به  باید  فریضه حج  انجام  برای 

کنند.
به  بود:  گفته  مکارم شیرازی هم  ناصر  اهلل  آیت 
رغم وجود اختالف دیدگاه ها و مواضع رهبران دو 
کشور، هیچ گروهی از مسلمانان نباید به دیگری 

اهانت کند.
اظهارات این دو مرجع تقلید واکنشی به مطالب 
بعضی رسانه های اصولگرا و نحوه پوشش مرگ 

پادشاه عربستان در این رسانه ها قلمداد شد.

شورای همکاری خلیج فارس اظهارات جنتی را محکوم کرد

داستان زندگی لیال، تک و منحصر به فرد نیست. روزی روشن، در خیابان بهار آنجایی که مغازه های 
پوشاک در یک ردیف برای فروش ایام عید با چهلچراغان روشن هستند، مردی موهای بلند زنی را به 
دور دستش پیچانده بود و کشان کشان او را به سمت ماشین می برد، از صدای نکره مرد و جیغ های 

التماس آمیز زن همه نگاه ها به سمت سوژه برگشت، زن که چهرُه جوانش را خون پوشانده بود... 

بودجه  برنامه  آمریکا  رئیس جمهور  اوباما  باراک 
که  دالر  تریلیون   ۴ ارزش  به  دولت  پیشنهادی 
بر  عمدتا  مالیات،  توجه  قابل  افزایش  شامل 
کنگره  تسلیم  را  است،  ثروتمندان  و  ها  شرکت 
می  سعی  تازه  طرح  در  اوباما  آقای  است.  کرده 
کند از افزایش درآمد مالیاتی برای رفع محدودیت 
مالی  تامین  و  بودجه  در  اخیر  های  سال  های 

پروژه های زیربنایی استفاده کند.
برای  به دلیل بحران مالی و  این محدودیت ها 
رفع اختالف با جمهوری خواهان اعمال شده بود.

اوباما در سخنرانی دوشنبه این محدودیت  آقای 
ها را ریاضت بی خردانه خواند و گفت برنامه تازه 
او این محدودیت ها را که قرار بود برای شس 

سال آینده به قوت خود باقی باشد برمی دارد.
های  برنامه  برای  مخارج  افزایش  معادل  این 

مختلف به میزان ٣۶۲ میلیارد دالر خواهد بود.
امنیت داخلی، نهادی  او در سخنانی در سازمان 
است،  مواجه  بودجه  کسر  با  فوریه  پایان  تا  که 

جزئیات طرح تازه را اعالم می کرد.
جمهوری  است  بعید  گویند  می  تحلیلگران  اما 

در  را  کنگره  مجلس  دو  هر  کنترل  که  خواهان 
فعلی  در شکل  را  بودجه  تازه  طرح  دارند  دست 

تصویب کنند.
پیشنهادی  برنامه  از  برداری  پرده  ترتیب  این  به 
چانه  در  اوباما  آقای  آغازین  حرکت  تازه  بودجه 

زنی با کنگره خواهد بود.
هم  خواه  جمهوری  حزب  که  رود  می  انتظار 
آینده  مالی  سال  بودجه  برای  را  خود  پیشنهاد 

ظرف چند هفته منتشر کند.
به  که  کند  می  متهم  را  اوباما  آقای  حزب  این 
بازگشته  کن  و خرج  بگیر  مالیات  های  سیاست 
بدون آنکه تغییری در پرهزینه ترین برنامه های 
دولت از جمله نظام تامین اجتماعی و برنامه های 
بهداشتی داده باشد. پال رایان نماینده این حزب 
در کنگره به شبکه ان بی سی گفت: این توزیع از 

باال به پایین ثروت بی فایده است.
یک روز پیشتر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 
قول داد یک منفذ مالیاتی را ببندد که به شرکت 
های آمریکایی امکان می دهد از پرداخت مالیات 

به خاطر سود در خارج از کشور پرهیز کنند.

به گفته کاخ سفید برنامه بودجه ۲۰۱۶ یک تک 
تا  بر سودی که شرکت ها  مالیات ۱۴ درصدی 
به امروز در خارج کسب کرده اند و مالیاتی ۱۹ 
آینده در خارج  آنها در  درصدی بر هرگونه سود 

اعمال خواهد کرد.
این  از  حاصل  درآمد  که  شود  می  بینی  پیش 
مالیات ۱۴ درصدی برای دولت ۲٣٨ میلیارد دالر 
باشد که برای پروژه های ساخت جاده در آمریکا 

استفاده خواهد شد.
آینده  بودجه  در  را  میلیار دالر  اوباما ۴۷٨  دولت 
و  حمل  شبکه  و  ها  پل  ها،  جاده  ساخت  برای 
نقل عمومی تخصیص داده است. پیشنهاد اعمال 
مالیات بر سود خارجی شرکت ها، یکی از عناصر 
اصلی تازه ترین بودجه آقای اوباما است که روز 

دوشنبه عرضه شد.

موارد  شامل  همچنین  اوباما  آقای  بودجه  برنامه 
زیر است: 

پرداخت  از  طفره  برای  قوانین  در  منفذی  رفع 
مالیات بر ارث های هنگفت

افزایش مالیات بر سود سرمایه ثروتمندترین افراد 
از ۲٣.٨ درصد به ۲٨ درصد

میزان  که  هایی  شرکت  بر  تازه  مالیات  اعمال 
دارایی آنها از ۵۰ میلیارد دالر بیشتر است

سه برابر شدن تخفیف مالیاتی برای فرزندان
بهبود قوانین در زمینه اعطای مرخصی استعالجی 

به کارمندان
هزینه  تامین  برای  دانشجو  میلیون   ۹ به  کمک 

کالج های محلی

طرح بودجه چهار تریلیون دالری اوباما تسلیم کنگره شد
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الجزیره  شبکه  استرالیایی  خبرنگار  گرسته،  پیتر 
بعد  بود،  زندانی  مصر  در  سال  از یک  بیش  که 

آقای گرسته  اخراج شد.  این کشور  از  آزادی،  از 
پروازی  با  فوریه  اول  یکشنبه  روز  ظهر  از  بعد 
الرناکا  مقصد  به  را  شهر  این  قاهره  فرودگاه  از 
استرالیا  راهی  آنجا  از  تا  کرد  ترک  قبرس  در 
 ۲۰۱۳ سال  دسامبر  ماه  در  گرسته  پیتر  شود. 
به گروه  اتهام کمک  به  به همراه دو همکارش 
را  اتهام  این  آنها  شد.  بازداشت  اخوان المسلمین 
یعنی  کارشان  انجام  حال  در  گفتند  و  کردند  رد 

خبررسانی بوده اند.

فعالیت اخوان المسلمین در مصر بعد از کودتا علیه 
محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع و به قدرت 

رسیدن عبدالفتاح سیسی ممنوع شده است.
پیتر گرسته و دو همکارش در ماه ژوئن )حدود 
هفت ماه پیش( در دادگاه مجرم شناخته شدند و 

به ۷ تا ۱۰ سال زندان محکوم شدند.
آنها  اولیه  احکام  قاهره  در  دادگاهی  گذشته  ماه 
را لغو و دستور محاکمه مجددشان را صادر کرد.

گفت  فرانسه  خبرگزاری  به  مصری  مقام  یک 

که آزادی و اخراج آقای گرسته با دستور رئیس 
درباره  است.  گرفته  صورت  کشور  این  جمهور 
محمد فهمی و باهر محمد، دو همکار دیگر آقای 
گرسته که با او زندانی بودند رسما خبری منتشر 
نشده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام 
در  فهمی  آقای  که  داده  گزارش  مصر  امنیتی 

عرض چند روز آینده آزاد خواهد شد.
پیتر  آزادی  از  بیانیه ای  صدور  با  الجزیره  شبکه 
آزادی  خواهان  گفته  اما  کرده  استقبال  گرسته 

مصر پیتر گرسته خبرنگار استرالیایی الجزیره را آزاد و اخراج کرد
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 Level 6 - 350 Kent Street, Sydney 2000
Mobile: 0419 633 055

Ph: (02) 9279 3711      Fax: (02) 9279 4711

* دعاوی حقوقی مدنی و تجاری
* حل اختالف قراردادها

* مسائل مربوط به بدهی و ورشکستگی
* موارد مربوط به دادگاههای خانواده 

* مسائل جنائی
* دعاوی مربوط به شرکت ها و مؤسسات

* تجدید نظر و واخواهی
* قبول نمایندگی در تمام دادگاههای استرالیا  

ریچارد کوچو 
وکیل ایرانی دادگاههای استرالیا با تجربه طوالنی 

در خدمت جامعه فارسی زبان

Established 1965دفتر وکالت پاپالو

مشاوره اولیه 
رایگان
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NIFانواع وام

GOLD COAST
Shervin Shazad
07 5564 9238
0416 010 112

سرویس ما برای وامهای 
مسکن کاماًل مجانی میباشد. 

CANBERA
Taher Dashti
02 62595546
0415372493

Net International Finance

 NIF
 Winner for NSW

 office of the year

 2011 by

 BANKWEST

 and 2012 by

CITIBANK

انواع وام مسکن
وام مسکن تا 97 درصد

وام شخصی در یک ساعت
وام اتومبیل )اگر خانه دارید بدون مدارک مالیاتی(

وام خرید مغازه و یا وسایل مغازه
وام برای افراد ورشکسته یا بد کردیت )تا 90درصد بدون بیمه(

برای آگاهی بیشتر با آقای فرهاد دالوند تماس بگیرید تلفن    0411478623

SYDNEY
                                Farhad Dalvand
                  Suite 3A / 98
               Longueville Rd.
 Lane Cove
02 9420 2939
02 9428 3055

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني
آلکس غریبي مشاور فارسي زبان در مزدا نورت پاراماتا 

ضمن راهنمایي شما درخرید  اتومبیل مناسب بطور نقد یا اقساط و لیز 
بهترین قیمت ممکن را به ایرانیان و فارسي زبانان گرامي ارائه میدهد.

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

 S
T.

84
5.

CO

PH: 1300567397
فاینانس اتومبیل با بهترین بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

MAZDA 2
 NEW

ARRIVAL

قرار است برای اولین بار واکسن ابوال در سطحی 
وسیع در کشور آفریقایی لیبریا به آزمون گذاشته 
با تزریق مقدار بسیار  امیدوارند  شود. دانشمندان 
آنان  بدن  داوطلبان،  به  ابوال  ویروس  از  کمی 
مقابل  در  ایمنی  و  بیماری  پادتن  تولید  برای  را 

ویروس تحریک کنند.
یکی از شرایط انجام واکسیناسیون این بوده که 
تحت تدابیر شدید امنیتی و در منطقه ای مخفی 

در لیبریا آزمایش شود.

که  است  آفریقایی  کشور  سه  از  یکی  لیبریا 
بیشترین کشته های ابوال را داشته است.

می  واکسن  این  آیا  که  نیست  مشخص  هنوز 
تواند پادتن واقعی بیماری باشد یا نه.شرکت های 
که  کــایــن  اسمیت  گاکسو  و  مــرســک 
امیدوارند  هستند،  ابوال  واکسن  تولیدکنندگان 
بخش  کارکنان  جمله  از  هزارنفر   ۳۰ حدود 
ابوال  واکسن  آزمایش  در  داوطلبانه  بهداشت 
هزار   ۱۰ تعداد  این  از  است  قرار  کنند.  شرکت 

نفر  را دریافت کنند، ۱۰ هزار  نفر واکسن جدید 
واکسنی که تنها اثر تلقینی و روانی دارد، و ۱۰ 
هزار نفر هم یک واکسن آزمایشی دیگر که در 

حال توسعه است دریافت خواهند کرد.
در یک سال گذشته بیش از ۸۵۰۰ نفر بر اثر ابتا 
به بیماری مرگبار ابوال جان خود را از دست دادند.

بیشتر کشته شدگان در کشورهای گینه، سیرالئون 
و لیبریا بودند.

نفر  هزار   ۲۱ ابوال  به  ابتا  آمار  لیبریا  کشور  در 

نفر   ۳۶۰۰ تعداد  این  از  است.  شده  گــزارش 
جانشان را از دست داده اند. مارک دویل، خبرنگار 
آموزش  پرستاران  می گوید  لیبریا  در  بی بی سی 
دیده اند که چطور بعد از واکسیناسیون، برای رصد 
داشته  ماه ها تحت نظر  را  داوطلبان  بدن  واکنش  
باشند. در طول ماه های گذشته، شمار مبتایان 
به ابوال در لیبریا به شدت کاهش یافته است به 
صورتی که تنها پنج مورد تایید شده در این کشور 

گزارش شده است.

واکسن ابوال برای اولین بار در سطح گسترده آزمایش می شود

دادگاهی در مصر حکم اعدام ۱۸۳ نفر را که پیش 
از این در اتهام کشتن ۱۳ پلیس مصری مجرم 

شناخته شده بودند، تایید کرده است.
مرکز  یک  به  حمله  واقعه  به  افراد  این  پرونده 
قاهره،  نزدیکی  در  کرداسه  روستای  در  پلیس 

پایتخت مربوط می شود.
این حمله بعد از آن رخ داد که نیروهای امنیتی 
مصر صدها نفر را در جریان سرکوب معترضان به 
کودتا علیه محمد مرسی، رئیس جمهور مخلوع 

مصر کشتند.

از محکومان پرونده هم اکنون  از ۱۴۴ نفر  بیش 
در بازداشت هستند و حکم بقیه به صورت غیابی 

صادر شده است.
در این پرونده یک متهم زیر سن قانونی هم به 

۱۰ سال زندان محکوم شد.

دادگاه های  از  یکی  فوریه   ۲ دوشنبه  روز  دادگاه 
صورت  به  متهمان  آن  در  که  است  پرشماری 

گروهی محاکمه و محکوم می شوند.
گروه های حقوق بشری به شدت از برگزاری این 

دادگاه ها انتقاد کرده اند.

حکم اعدام ۱۸۳ نفر به اتهام قتل مأموران پلیس در مصر تایید شد

سابق  رئیس  استراس کان،  دومینیک  محاکمه 
فوریه  روز دوشنبه، دوم  پول  المللی  بین  صندق 

در دادگاهی در فرانسه آغاز می شود.
آقای استراس کان ۶۵ ساله به واسطه گری برای 
یک شبکه فحشا متهم است که در هتلی در شهر 

لیل فعالیت داشته است.
آقای استراس کان که روزی از بخت های اصلی 
محسوب  فرانسه  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
می شد، اقرار کرده است که در مهمانی های این 
هتل شرکت داشته است، اما می گوید از این که 
اطاعی  بوده اند  جنسی  کارگر  زن ها  از  بعضی 

در  اتهام  مورد  ترین  تازه  این  است.  نداشته 
آقای  رسوایی های جنسی  به  مربوط  پرونده های 
سوء  اتهام   ۲۰۱۱ سال  در  است.  استراس کان 
دیالو،  نافیساتو  به  »تعرض«  و  جنسی  استفاده 
چند  بازداشت  به  نیویورک،  در  هتلی  خدمتکار 
روزه و کناره گیری آقای استراس کان از ریاست 

صندوق بین المللی پول انجامید.
این اتفاق هنگامی روی داد که آقای استراس کان 
خود را برای مقدمات شرکت در انتخابات رئیس 

جمهوری فرانسه آماده می کرد.
حزب  نامزدی  از  او  که  شد  سبب  پرونده  این 

ریاست  انتخابات  در  فرانسه  سوسیالیست 
جمهوری هم کنار بکشد.

آقای استراس کان پس از مدت کوتاهی با خانم 
دیالو به توافق رسید و قراردادی بین این دو امضا 
شد که محرمانه باقی ماند و به این ترتیب پرونده 

مختومه اعام شد.
روبرو  نیز  دیگر  جنسی  رسوایی های  با  او  البته 
بوده است. در طی چهار سال اخیر آقای استراس 
تحقیق  مورد  دیگر  پرونده  دو  با  رابطه  در  کان 
و  جنسی  تجاوز  با  ارتباط  در  یکی  گرفت،  قرار 
آنها  دیگری تجاوز جنسی گروهی که هر دوی 

مختومه اعام شد. آقای استراس کان که با اتهام 
از  دیگر،  نفر   ۱۳ با  همراه  روبروست  »قوادی« 
جمله فردی که گفته می شود رئیس شبکه فحشا 

بوده اس، در دادگاه حاضر می شوند.
عضو  که  است  شده  متهم  کان  استراس  آقای 
این شبکه بوده که زنان روسپی را برای حضور 
واشنگتن  و  لیل  پاریس،  در  هایی  مهمانی  در 

استخدام می کرده است.
وکای مدافع او می گویند با آنکه آقای استراس 
نمی  اما  داشته  شرکت  مجالس  این  در  کان 

دانسته که این زنان روسپی بوده اند.

استراس کان به اتهام قوادی در دادگاه حاضر می شود

نیروهای پیشمرگ کرد در شمال عراق می گویند 
یک گور دسته جمعی از پیروان آیین ایزدی پیدا 
کرده اند که به دست شبه نظامیان گروه موسوم به 

دولت اسامی )داعش( کشته شده اند.
در  )شنگال(  سنجار  شهر  در  مسئول  مقام  یک 
شمال غرب عراق گفت که بقایای ۲۵ مرد، زن 

است.  شده  پیدا  گروهی  قبر  این  در  کودک  و 
این  کرد،  پیشمرگ  فرماندهان  از  یکی  گفته  به 
سینونی  منطقه  در  جست وجو  جریان  در  اجساد 
و  رهاشده  مهمات  یافتن  برای  نینوا  استان  در 

مین های کارگذاری شده داعش پیدا شده است.
قربانیان  از  بعضی  که  گفت  کرد  فرمانده  این 

کشته  چاقو  ضربات  با  برخی  و  گلوله  به ضرب 
شده اند.

در شمال غرب  ایزدی نشین سنجار  عمدتا  شهر 
گسترش  با  هم زمان  و  گذشته  تابستان  عراق 

حمات داعش به محاصره این گروه در آمد.
تا  و  کافر می داند  را  ایزدی  آیین  پیروان  داعش 

اسیر کرده  یا  را کشته  آنها  از  نفر  کنون هزاران 
است.

پیکارجویان  و  آواره شده اند  ایزدی ها  از  بسیاری 
نفر  هزاران  شاید  و  صدها  اسامی  دولت  گروه 
از زنان و دختران آنها را به بردگی جنسی برده  

است.

کشف گور دسته جمعی ایزدی ها در شمال عراق

برای  را  تاشش  تمامی  که  است  گفته  اردن 
اسامی  دولت  گروه  گروگان  خلبان  آزادی 

)داعش( انجام خواهد داد.
این اظهارات در حالی از سوی اردن مطرح شده 
که  کرده  منتشر  ویدئویی  تصاویری  داعش  که 
خبرنگار  گوتو،  کنجی  سر  شدن  بریده  صحنه 

ژاپنی را نشان می دهد.
محکوم  ضمن  اردن  دولت  سخنگویان  از  یکی 
کردن اقدام داعش در کشتن خبرنگار ژاپنی گفته 
جان  حفظ  برای  باشد  الزم  کاری  هر  که  است 

خلبان این کشور انجام می شود.
معاذ الکساسبه، خلبان اردنی هواپیمایش در ماه 
دسامبر در خاک سوریه و در اراضی تحت تصرف 

داعش سقوط کرد و به اسارت آن گروه درآمد.
آقای  آزادی  برای  اردن  خبرنگاران  گفته  به 
از  مذاکراتی غیرمستقیم  انجام  در حال  کساسبه 

طریق رهبران قبیله ای در عراق است.
آزادی  درازای  که  بود  گفته  پیشتر  داعش  گروه 
ساجده ریشاوی، از اعضای القاعده در عراق که 
در اردن زندانی است، کنجی گوتو، خبرنگار ژاپنی 
و معاذ الکساسبه، خلبان اردنی را آزاد خواهد کرد.

ادامه  برای  که  بود  کرده  اعام  اردن هم  دولت 
مذاکرات مربوط به تبادل زندانی با داعش الزم 
است که از زنده بودن خلبان اردنی اسیر مطمئن 
در  ماندن  ناکام  پی  در  ریشاوی  ساجده  شود. 
یک بمبگذاری انتحاری در امان، پایتخت اردن، 

بازداشت و به اعدام محکوم شده است. مقامات 
به  او در سال ۲۰۰۵ میادی  اردنی گفته اند که 
یک  در  انتحاری  عملیاتی  در  همسرش  همراه 
اردن، شرکت داشت. در  پایتخت  امان،  هتل در 
دادند.  دست  از  را  خود  جان  نفر   ۶۰ حمله  این 
همسر خانم ریشاوی نیز در این حمله کشته شد، 

ولی کمربند انفجاری او عمل نکرد و زنده ماند.
کمتر  داعش  ژاپنی  های  گروگان  شدن  کشته 
که سر  کرد  منتشر  ویدئویی  پیش  هفته  از یک 
ژاپنی  گروگان  دو  از  یکی  یوکاوا،  هارونا  بریدن 

را نشان می داد.
هارونا یوکاوا، گروگان ۴۲ ساله ژاپنی که توسط 
گروه داعش کشته شد در ماه اوت سال گذشته 

او  شد.  ربــوده  سوریه  در  پیکارجویان  توسط 
هدفش  که  بود  گفته  خانواده اش  و  دوستان  به 
امن ساختن شرایط برای کمپانی های ژاپنی در 

مناطق مورد مناقشه است.
پس از آن داعش در )۲۴ ژانویه( ویدئوی دیگری 
منتشر و در آن اعام کرد که در مقابل رها کردن 
کردن کنجی گوتو، دیگر گروگان ژاپنی خواستار 

آزادی ساجده ریشاوی است.
کنجی گوتو، گروگان ۴۷ ساله به عنوان خبرنگار 
آزاد و مستند ساز فعالیت می کرد، او در اکتبر سال 

گذشته به سوریه رفت.
داعش ابتدا برای رهایی دو گروگان ژاپنی ۲۰۰ 

میلیون دالر باج خواسته بود.

اردن: برای آزادی خلبان گروگان داعش هر کاری الزم باشد انجام می دهیم
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و معاذ الکساسبه، خلبان اردنی را آزاد خواهد کرد.

ادامه  برای  که  بود  کرده  اعام  اردن هم  دولت 
مذاکرات مربوط به تبادل زندانی با داعش الزم 
است که از زنده بودن خلبان اردنی اسیر مطمئن 
در  ماندن  ناکام  پی  در  ریشاوی  ساجده  شود. 
یک بمبگذاری انتحاری در امان، پایتخت اردن، 

بازداشت و به اعدام محکوم شده است. مقامات 
به  او در سال ۲۰۰۵ میادی  اردنی گفته اند که 
یک  در  انتحاری  عملیاتی  در  همسرش  همراه 
اردن، شرکت داشت. در  پایتخت  امان،  هتل در 
دادند.  دست  از  را  خود  جان  نفر   ۶۰ حمله  این 
همسر خانم ریشاوی نیز در این حمله کشته شد، 

ولی کمربند انفجاری او عمل نکرد و زنده ماند.
کمتر  داعش  ژاپنی  های  گروگان  شدن  کشته 
که سر  کرد  منتشر  ویدئویی  پیش  هفته  از یک 
ژاپنی  گروگان  دو  از  یکی  یوکاوا،  هارونا  بریدن 

را نشان می داد.
هارونا یوکاوا، گروگان ۴۲ ساله ژاپنی که توسط 
گروه داعش کشته شد در ماه اوت سال گذشته 

او  شد.  ربــوده  سوریه  در  پیکارجویان  توسط 
هدفش  که  بود  گفته  خانواده اش  و  دوستان  به 
امن ساختن شرایط برای کمپانی های ژاپنی در 

مناطق مورد مناقشه است.
پس از آن داعش در )۲۴ ژانویه( ویدئوی دیگری 
منتشر و در آن اعام کرد که در مقابل رها کردن 
کردن کنجی گوتو، دیگر گروگان ژاپنی خواستار 

آزادی ساجده ریشاوی است.
کنجی گوتو، گروگان ۴۷ ساله به عنوان خبرنگار 
آزاد و مستند ساز فعالیت می کرد، او در اکتبر سال 

گذشته به سوریه رفت.
داعش ابتدا برای رهایی دو گروگان ژاپنی ۲۰۰ 

میلیون دالر باج خواسته بود.

اردن: برای آزادی خلبان گروگان داعش هر کاری الزم باشد انجام می دهیم

مقام های بحرین می گویند که تابعیت یک عضو 
به دولت اسامی )داعش( و  ارشد گروه موسوم 

ده ها نفر دیگر را لغو کرده اند.
وزارت کشور بحرین روز شنبه، ۳۱ ژانویه، اعام 
کرد که به دلیل مسئولیتش در قبال »حفظ امنیت 
و ثبات بحرین« تابعیت ۷۲ نفر از شهروندان آن 

کشور را از آنها می گیرد.
دولت بحرین گفته است که برخی از شهروندان، 
منافع نظام سلطنتی آن کشور را به خطر می اندازند 
و وزارت کشور در اطاعیه خود ۱۰ عنوان اتهامی 
برای کسانی که تابعیت آنها لغو شده، ذکر کرده 
بیگانه،  دولت های  با  اطاعاتی  رابطه  است. 
دریافت بودجه برای ارتکاب عملیات تروریستی، 
مردم  تحریک  و  حکومت  چهره  کردن  لکه دار 
در  اختال  با هدف  دروغ  اخبار  انتشار  از طریق 
اصول قانون اساسی، ایجاد یک گروه تروریستی 
و آموزش دیده برای مبارزه نظامی، قاچاق اسلحه، 
تحریک شهروندان برای تاش در تغییر حکومت 
با شیوه های غیرقانونی، برخی از مواردی هستند 

که در این بیانیه ذکر شده است.
وزارت کشور بحرین در وب سایت خود فهرست 

کسانی را که تابعیت آنها لغو شده، منتشر کرده 
به  شیعه  خانواده های  نام  هم  آن  در  که  است 
چشم می خورد و هم کسانی از خانواده های سنی 

شناخته شده در این فهرست هستند.
که  ساله   ۳۰ سنی  خطیب  یک  البینالی  ترکی 
به عنوان یکی از نظریه پردازان گروه موسوم به 
دولت اسامی شناخته می شود، از جمله کسانی 

است که از تابعیت این کشور محروم شده اند.
چهار سال است که اکثریت شیعه آن کشور برای 
به دست آوردن حقوق بیشتر، به حاکمان سنی و 
متحد غرب در بحرین فشار وارد می کنند و کشور 
هم  این  از  پیش  بحرین  است.  روبرو  تنش  با 
بود  کرده  لغو  را  مخالفش  فعاالن  برخی  تابعیت 
که گروه های حقوق  بشری این اقدام را محکوم 
می کردند، اما این اولین باری است که حق تابعیت 

این تعداد از شهروندان به یکباره سلب می شود.
بحرینی،  فعال  و  وباگنویس  عبداالمام،  علی 
»حاکمان  که  است  نوشته  خود  توییتر  در  امروز 
هیچ  یا  و  دادگاه  برگزاری  بدون  امروز  بحرین 
شهروندی  حق  دلیل،  ذکر  بدون  و  محکومیتی 

مرا لغو کردند.«

از  او نوشته است که »من به این نسل و آنچه 
دستش برمی آید، باور دارم. آنها را دیده ام که با 
تانک  مقابله می کنند و در مقایسه با این لغو حق 

شهروندی من موضوع مهمی نیست.«
وزارت کشور بحرین برای این اقدام خود به ماده 
و  کرده  استناد  کشور  آن  شهروندی  قانون   ۱۰
نوشته است که این فهرست به تصویب شورای 

وزیران بحرین هم رسیده است.

ایران و شیعیان بحرین
خاندان خلیفه در بحرین با حمایت همسایه هایشان 
در خلیج فارس برای سرکوب شیعیان مخالف از 

نیروی نظامی استفاده کردند. 
شیخ علی سلمان، رهبر جمعیت اسامی وفاق در 

بحرین، روز ۲۸ دسامبر بازداشت شد.
شد،  برگزار  نوامبر  ماه  در  که  انتخاباتی  علیه  او 

تجمع اعتراضی برگزار کرده بود. 
تحریم  را  انتخابات  این  اسامی  وفاق  جمعیت 

کرده بود.
از  بحرین می گوید که مخالفان شیعه آن کشور 
طرف جمهوری اسامی حمایت می شوند و دولت 

داخلیش  امور  در  مکرر«  »مداخله  به  را  ایران 
کوتاه  و  در سال ۲۰۱۱ میادی  متهم می کنند. 
بحرین  در  اعتراضی  حرکت  آغاز  از  پس  مدتی 
که همزمان با گسترش جنبش موسوم به »بهار 
عربی« بروز کرد، روحانیان شیعه بحرینی رهبری 
نگرانی  باعث  که  گرفتند  دست  در  را  تظاهرات 
سیاسی  گروه های  از  دیگر  برخی  و  مقامات 
بحرین در مورد تاش روحانیان شیعه برای ایجاد 
یک نظام حکومتی شبیه ایران در کشورشان شد.

در واکنش به حرکت اعتراضی در بحرین، دولت 
آن کشور یک رشته اصاحات سیاسی را به اجرا 
گذاشته است، اما مخالفان آنها را کافی ندانسته اند 
و حکومت نیز با درخواست تبدیل سلطنت به یک 
آن  نگران  زیرا  کرده،  مخالفت  تشریفاتی  نهاد 
است که تشکل های مذهبی شیعه قدرت سیاسی 
را به طور کامل در دست بگیرند و نظام حکومتی 

را سرنگون کنند.
صحنه  به  را  کشور  این  بحرین  سیاسی  بحران 
و  ایران  در  شیعه  روحانیان  حکومت  بین  رقابت 
کرده  تبدیل  سعودی  عربستان  وهابی  حکومت 

است.

بحرین تابعیت ۷۲ شهروندش را لغو کرد

بیشتری  جزئیات  ارائه  با  ایران  پاسداران  سپاه 
شمار  فیسبوکی،  اخیر  دستگیری های  دربــاره 

بازداشت شدگان را ۱۲ نفر اعام کرده است.
در  سپاه  مجازی  فضای  کارشناسان  از  یکی 
سپاه  است  گفته  ایران  تلویزیون  با  مصاحبه 
نفر   ۳۶ مدیریت  با  را  فیسبوکی  صفحه   ۳۵۰
در  نهاد،  این  گفته  به  که  است  کرده  شناسایی 
روز  دو  می کردند.  فساد  ترویج  مجازی  فضای 
سایبری  سازمان یافته  جرایم  بررسی  مرکز  پیش 

پروژه  قالب  در  بود  کرده  اعام  سپاه  به  وابسته 
عنکبوت شماری از فعاالن فیسبوکی را دستگیر 

کرده است.
مصطفی علیزاده در گفت وگویی تلویزیونی شمار 
گفته  و  کرده  اعام  نفر   ۱۲ را  بازداشت شدگان 
شده اند.  احضار  بازجویی  برای  دیگر  نفر   ۲۴
دستگیرشدگان به طور متوسط ۲۵ سال دارند، از 
استان های تهران، البرز )کرج(، مازندران و گیان 

و همگی مرد هستند.

آقای علیزاده، صفحات فیسبوکی را که شناسایی 
غیراخاقی،  و  مستهجن  حوزه  سه  در  شده، 
شکل دهی ابتذال به وسیله مدلینگ و قبح شکنی 
اساس  بر  است.  کرده  توصیف  دینی  مقدسات 
اتهامی  موارد  از  یکی  سپاه،  نماینده  توضیحات 
به  شدن  وارد  سپس  و  سرگرمی  و  جوک  تولید 
بوده  دین  ائمه  و  روایات  جمله  از  سطوح  همه 

است.
انتشار عکس دختران با شماره تلفن آنها و بازنشر 

اتهامی  موارد  دیگر  از  خانوادگی  های  عکس 
این  است.  کرده  اشاره  آنها  به  سپاه  که  است 
از ۳۵۰  کارشناس فضای مجازی سپاه می گوید 
از فیسبوک  صفحه شناسایی شده، ۱۳۰ صفحه 
حذف شده است. اگرچه در ایران پلیس فتا رسما 
مسئول پیگیری و برخورد با جرایم آناین است، 
سپاه در مواردی خود با برخی از کاربران اینترنت 

در ایران برخورد کرده است.

سپاه ۱۲ فعال فیسبوکی را در عملیات عنکبوت دستگیر کرده است
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سرویس مجانی برای وامهای مسکن
انواع وام مسکن تا 97 درصد

وام اتومبیل
وام شخصی 

انواع وام شغلی و سرمایه گذاری
تهیه وام بدون ارائه مدارک مالیاتی

0425 238 464
02 888 35456
arman@myloanexpert.com.au

Home loans up to 97%
Investment loans
Personal loans
Competitive Car loans
Lines of credit
Refinance & Debt Consolidation
Low doc loans
Self managed super fund
investment property loan

Credit Representative 470 943

برای اطاعات بیشتر با آقای آرمان تماس حاصل فرمائید

www.myloanexpert.com.au
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Brake Pads
 from

$99.00

سرویس اتومبیلهای:
4 سیلندر 99 دالر

6 سیلندر 129 دالر 
بغیر از مدلهای اروپایی

Brake Pads
 from

*$99.00

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

 -8
58

-c
o 

 

دکتر بهروز هوشمند
Bridges انواع روکش دندان و *

* ارتودنسی به روش های مختلف 
* درمان ریشه دندان

* انواع دندان های مصنوعی
* زیبا سازی لبخند

* دندانپزشک خانواده
* انواع ایمپلنت های دندانی

* عمل دندانهای عقل زیر بیهوشی

www.serenitycosmeticdental.com

 Serenity
 Cosmetic Dental 

Serenity Cosmetic Dental Clinic
Northen Beaches
356Military Road, Cremorne 2090 

 PH: 02 8095 8694 or
Free call 1800 888 402
Open Monday to Saturday

پیک پارسیان
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درمان دندانپزشکی رایگان برای کودکان 
و نوجوانان 2-17 سال تحت پوشش

 Medicare تا سقف 1000 دالر

کلینیک دندانپزشکی یاس در ملبورن 
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 )03( 8774 2115
407 Princes Highway 

Narre Warren, VIC 3805
www.yaasdental.com.au

کلیه خدمات دندانپزشکی با مدرن ترین
تجهیزات و استانداردهای استرلیزاسیون

* سفید کردن دندان ها
* انواع روکش های دندانی

* دندانپزشکی زیبایی
* درمان ریشه

* ایمپلنت و خدمات دیگر

دکتر مهران گروسی
دکتر آوات حق طلب

معاینه و جرم گیری دندانها بدون هزینه
اضافی برای دارندگان بیمه های خصوصی

Any Event - Any Budget - We’ll do it Better
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Photo-shoots
Family photos
Video Show-reels
Wedding
Birthday
Functions
Events
Corporate films
Cultural/Community 
Music Video
Commercials

Preserve them forever
All Your Photography and Videography Services

حسین باستانی

جواد  محمد  زدن  قدم  سیاسی  های  لرزه  پس 
ظریف و جان کری، هنوز در ایران برطرف نشده 

است.
در پشت  وزیر  دو  گفتگوی  در شرایطی که  چرا 
جمهوری  رهبر  کامل  حمایت  از  بسته  درهای 
با  باید  آنها  زدن  قدم  بوده،  برخوردار  اسالمی 

چنین واکنش های شدیدی مواجه شود؟
سوال،  این  به  گویی  پاسخ  رسد  می  نظر  به 
نیازمند بازخوانی نقش نمادها در سیاست خارجی 
ایران است. نمادهایی که مجموعه ای از آنها، با 
یعنی  حکومت  شعارهای  ترین  محوری  از  یکی 
شدن  اثر  بی  که  هستند  مرتبط  ستیزی  آمریکا 
این  حامیان  از  موثری  های  بخش  احتماال  آن، 
اصطالحًا  را  ایران  خارج  و  داخل  در  حکومت 

مساله دار خواهد کرد.
موضع آیت اهلل خامنه ای شخص رهبر جمهوری 
اسالمی، تا این لحظه در مورد قدم زدن محمد 
نکرده  نظری  اظهار  کری  جان  و  ظریف  جواد 
ای،  خامنه  اهلل  آیت  سایت  این  وجود  با  است. 
تصویری معنی دار از پاهای دو وزیر امور خارجه 
ایران و آمریکا را در حال قدم زدن منتشر کرده 
و در کنار آن، متن و صدای سخنان آقای خامنه 
ای را قرار داده که می گوید عیبی ندارد دیپلمات 
مذاکره  خود  آمریکایی  همتایان  با  ایرانی  های 
این مذاکرات به نقطه  نباید در جریان  اما  کنند، 
که  خیالی  هایی  نقطه  ببندند.  امید  خیالی  های 
ظاهرا تصور پایان یافتن دوران دشمنی میان دو 

کشور ، یکی از آنهاست.
فضای  در  که  عالقه،  با  نه  ای  خامنه  اهلل  آیت 
به  بانکی  نفتی و  تشدید بی سابقه تحریم های 
مذاکره دولت یازدهم با آمریکا رضایت داد. وی 
که  کرده  تأکید  مذاکرات،  این  شروع  زمان  از 
گفتگوهای هسته ای دو کشور، به معنی عادی 
سازی روابط دو کشور نیست و تنها در ارتباط با 
به  یا  ای  پرونده هسته  به خصوص  یک موضوع 

عبارت دیگر رفع تحریم ها قابل پذیرش است.
اولین  در  نمونه  عنوان  به  ارتباط،  در همین  وی 
کرد  تأکید  روحانی  حسن  جمهوری  ریاست  ماه 
موضوع  در  قهرمانانه  نرمش  از  اساسًا هدف  که 
حریف  پشت  مالیدن  خاک  به  نهایتا  ای،  هسته 
برای  آمریکا  با  رابطه  نیز،  کلی  طور  به  و  است 

نظام ضرر دارد.
آقای خامنه ای حتی دو ماه قبل روی کار آمدن 
دولت یازدهم، ابراز نگرانی کرد که مذاکره ایران 
و آمریکا باعث شود تا ملت های مسلمان تصور 
با وجود تمام سرسختی  کنند جمهوری اسالمی 

مصالحه  باب  شده  مجبور  عاقبت  ایستادگی  و 
ابتدای  در  که  طور  همان  کند.  باز  را  گفتگو  و 
روی کار آمدن محمد خاتمی، که بحث احتمال 
عادی سازی روابط با آمریکا مطرح شده بود نیز، 
رهبر این بحث را به معنی از بین بردن قبح یک 
کار زشت دانسته و هشدار داده بود که این کار، 
مستضعفان  پیش  در  دنیا  در  را  انقالب  آبروی 

خواهد برد و دل ها را مرّدد خواهد کرد.
پایان  تصور  از  ای  خامنه  اهلل  آیت  نگرانی 
ایران در مقابل آمریکا، وقتی در کنار  ایستادگی 
ابراز بدبینی های پی در پی او نسبت به امکان 
دغدغه  وجود  از  بگیرد،  قرار  مذاکرات  پیروزی 
دولتمردان  اگر  اینکه  دارد:  حکایت  مشخصی 
و  بشکنند  را  آمریکایی  با  دوستی  تابوی  ایرانی 
نشوند،  ها  تحریم  رفع  به  موفق  حال  عین  در 
چه بالیی بر سر وجهه ضد آمریکایی جمهوری 

اسالمی خواهد آمد؟
شدید  واکنش  دغدغه،  این  وجود  پذیرفتن  با 
ترک  نمادهای  به  کــاران  محافظه  از  جمعی 
مخاصمه میان ایران و آمریکا، پدیده قابل فهمی 
است. سابقه واکنش به نمادهای دوستی مذاکره 
از  پس  سال   ۳۵ در  واشنگتن،  و  تهران  رسمی 
سیاسی  تابوی  نوعی  ایران  در  انقالب،  پیروزی 
بوده است. با وجود این از زمان روی کار آمدن 
حسن روحانی، وزرای امور خارجه ایران و آمریکا 
نفس  دیگر  که  اند  کرده  مذاکره  هم  با  قدر  آن 
و خارجی  داخلی  رسانه های  برای  آنها،  مذاکره 

خبر داغی نیست.
است  ممکن  که  نمادهایی  هنوز  حال،  عین  در 
به  شوند،  تعبیر  آمریکا  و  ایران  دوستی  نشانه 
شدت در معرض حساسیت محافظه کاران حاکم 

قرار دارند.
یکی از معروف ترین نمونه هایی این حساسیت، 
در جریان اولین سفر حسن روحانی به نیویورک 
در مهرماه ۱۳۹۳ مشاهده شد. سفری که در آن، 
دولتمردان ایرانی و آمریکایی در نیویورک مذاکره 
هسته ای کردند و این اقدام، با حمایت علنی آیت 

اهلل خامنه ای همراه شد.
کوتاه  تلفنی  مکالمه  سفر،  همین  جریان  در  اما 
حسن روحانی و باراک اوباما، موج انتقاد منسوبان 
دنبال  به  را  ای  خامنه  اهلل  آیت  منصوبان  و 
پاسداران،  تا جایی که فرمانده کل سپاه  داشت. 
که از کلیت اقدامات رئیس جمهور در نیویورک 
انتقاد  مورد  را  مکالمه  این  بود،  کرده  پشتیبانی 
ضمن  هم،  اسالمی  جمهوری  رهبر  داد.  قرار 
روحانی،  حسن  نیویورک  سفر  از  حمایت  اعالم 

از برخی از آنچه که در سفر نیویورک پیش آمده 
مکالمه  ماجرای  به  اشاره ای  که  کرد،  انتقاد  بود 

تلفنی تعبیر شد.
مشابه همین حساسیت نسبت به نمادهای تنش 
زدایی میان دو کشور، در مورد محمد جواد ظریف 

هم ابراز شده است.
پیش از ابراز حساسیت در مورد قدم زدن با وزیر 
امور خارجه ایاالت متحده، آقای ظریف به خاطر 
آنکه وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا 
گفته بود وی را -مطابق رسم رایج در غرب- در 
زند،  می  صدا  کوچک  اسم  به  گفتگوها  جریان 
هدف انتقادات شدید قرار گرفته بود. محمدجواد 
ظریف، حتی به کرات به خاطر خندیدن در حاشیه 

مذاکرات مورد انتقاد قرار گرفته است.
جالب آنکه برخی مدافعان وزیر امور خارجه ایران 
نیز، بعضًا کوشیده اند تا برای دفاع از وزیر، اثبات 
خوشی  اخالق  مذاکرات  جریان  در  او  که  کنند 
امور  وزیر  معاون  عراقچی  عباس  مثال  ندارد. 
هیچ  است  گفته   ۱۳۹۲ اسفند  در  ایران،  خارجه 
کس به اندازه آقای ظریف در طول مذاکرات با 
آذر  در  یا  نمی کند.  عصبانیت و تحکم صحبت 
۱۳۹۳، اظهارات یک مقام ارشد وزارت خارجه در 
مطبوعات نقل شده که با تعریف از داد زدنهای 
محمدجواد ظریف در جریان مذاکرات گفته است 

کاترین اشتون به به دادهای ظریف عادت دارد.
سعید  مقابل،  در  که  است  حالی  در  اینها  همه 
علی  که  سابق  ای  هسته  کننده  مذاکره  جلیلی 
اکبر والیتی مشاور دیپلماتیک رهبر معتقد است 
پیشرفت  قدم  مذاکرات خود حتی یک  در طول 
خود  سرسختانه  رفتار  خاطر  به  همواره  نداشته 
کاران  محافظه  تمجید  مورد  گفتگوها  حین  در 
مذاکره  طوالنی مدت  سرزنش  گرفت.  می  قرار 
کنندگان غربی در مورد موضوعاتی چون کودتای 
۲۸ مرداد یا سوء قصد به دانشمدان هسته ای در 
آمریکا  نماینده  دعوت  رد  بار  دو  گفتگوها،  حین 
در گروه ۱+۵ برای دیدار دوجانبه، یا اقامه نماز 
جماعت در سالن مذاکرات، نمونه ای از اقدامات 
منسوب به آقای جلیلی در جریان گفتگوها بودند 

که با تحسین محافظه کاران مواجه می شدند.
در  نژاد  احمدی  محمود  خبرساز  اظهارات  حتی 
های  قدرت  به  خطاب  جمهوری  ریاست  زمان 
ناظران،  از  بسیاری  انتقادات  وجود  با  نیز،  غربی 
به عنوان نمونه هایی از برخورد قاطع در مقابل 
این قدرت ها، مورد تمجید طرفداران سرسختی 
انداختن  بر دور  تاکید  بودند.  در سیاست خارجی 
تحریم  نامیدن  پاره  ورق  ای،  هسته  قطار  ترمز 

ها، انتقاد از اخالق گاوچرانی غرب در مذاکرات، 
توصیه به صدور قطعنامه های متعدد تا حد پاره 
آقای  اینکه  به  افتخار  یا  دان،...  قطعنامه  شدن 
ای  هسته  پیشنهادات  به  پاسخ  در  نژاد  احمدی 
یک مقام غربی به گفتن نوچ )نه( بسنده کرده، از 

جمله نمونه های این رویکرد بودند.
با وجود نامتعارف بودن چنین اظهاراتی، آیت اهلل 
خامنه ای در طول دوره مسئولیت محمود احمدی 
نژاد، به کرات موضع تهاجمی او در مقابل غرب 
را مورد تمجید قرار داد. حمایت رهبر جمهوری 
اسالمی از این مواضع رئیس جمهور سابق، پس 
از تیره شدن روابط آنها در دو سال آخر ریاست 

جمهوری آقای احمدی نژاد هم ادامه یافت.
آقای خامنه ای حتی در جمع بندی خود از عملکرد 
دولت دهم در آخرین هفته دولت دوران محمود 
احمدی نژاد، از وی به خاطر ارتقای جایگاه ایران 
در عرصه ی سیاست خارجی و مسائل بین المللی، 
برجسته شدن ارزش های انقالب در گفتار و رفتار 
دولت و استکبارستیزی تقدیر کرد و اتخاذ مواضع 
مستحکم در مقابل دشمن را مورد ستایش قرار 

داد.
ارتکاب گناه ناگزیر هر چند ادامه سیاست خارجی 
محمود  که  ای  ویژه  ای  هسته  دیپلماسی  و 
احمدی نژاد و سعید جلیلی چهره های خبر ساز 
آن بودند، از دو سال پیش به دلیل سخت شدن 
ممکن  غیر  اسالمی  جمهوری  اقتصادی  شرایط 
شده، اما این تغییر به معنی کم رنگ شدن همه 
و  ایران  اسالمی  جمهور  رهبر  قرمزهای  خط 

مشخصا موضوع رابطه با آمریکا نیست.
از نظر آیت اهلل خامنه ای، مذاکرات هسته ای با 
باید برسد   نتیجه ای که  تنها  به  ایاالت متحده، 
اگر برسد رفع تحریم های اقتصادی است و نه 

عادی سازی روابط میان دو کشور.
به  نزدیک  کــاران  محافظه  و  رهبر  نگاه  در 
شرایط  که  است  گناهی  آمریکا  با  مذاکره  او، 
اجتناب  را  نظام  برای حفظ  ارتکاب آن  اضطرار، 
ناپذیر ساخته است. درست به همان شیوه که در 
شریعت اسالم، برای حفظ جان، خوردن گوشت 

حرام نیز مجاز می شود.
انتظار آیت اهلل خامنه ای از دیپلمات های ایرانی، 
ظاهرا آن است که در هنگام خوردن این گوشت 
حرام، به طور نمادین چهره درهم بکشند؛ تا مبادا 
پیروان رهبر در داخل و خارج، تصور کنند که او 

از فتوای حرامت این عمل، عقب نشسته است.
به بیان ساده تر: مذاکره با آمریکا ممکن است، 

اما بدون نمایش رفتار دوستانه.

اهمیت نمادهای ضد آمریکایی در سیاست خارجی ایران

با مراجعه به سایت خبری پرشین هرالد کلیه فارسی زبانان میتوانید روزانه در جریان 
آخرین رویدادهای خبری در ایران، افغانستان و سراسر جهان قرار بگیرید

www.persianherald.com.au
THE PERSIAN HERALD NOW IS ONLINE TOO

هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیک پارسیان را نیز در این سایت در قسمت Persian Herald Weekly  بیابید.

کامپیوتری،  تولیدکننده محصوالت  اپل،  شرکت 
هفته گذشته اعالم کرد که رکورد باالترین سود 
شکسته  را  سهامی  شرکت  یک  برای  ثبت شده 

است.

میلیارد  مالی ۱۸  اول سال  ماه  در سه  اپل  سود 
دالر اعالم شده است که بیشترین سودی است 
آورده  به دست  تاکنون یک شرکت سهامی  که 

است.

با کسب این درآمد، میزان نقدینگی شرکت اپل 
به بیش از ۱۴۰ میلیارد دالر رسیده است.

اپل رکورد شکست

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قول داده است 
های  شرکت  به  که  ببندد  را  مالیاتی  منفذ  یک 
به  مالیات  پرداخت  از  امکان می دهد  آمریکایی 

خاطر سود در خارج از کشور پرهیز کنند.
به گفته کاخ سفید برنامه بودجه ۲۰۱۶ یک تک 
مالیات ۱۴ درصدی بر سودی که شرکت ها تا به 
امروز در خارج تاکنون کسب کرده اند و مالیاتی 
در  آینده  در  آنها  سود  هرگونه  بر  درصدی   ۱۹

خارج اعمال خواهد کرد.
این  از  حاصل  درآمد  که  شود  می  بینی  پیش 

مالیات ۱۴ درصدی برای دولت ۲۳۸ میلیارد دالر 
باشد که برای پروژه های ساخت جاده در آمریکا 

استفاده خواهد شد.
آینده  بودجه  در  را  میلیار دالر  اوباما ۴۷۸  دولت 
برای ساخت جاده ها، پل ها و شبکه حمل و نقل 

عمومی تخصیص داده است.
پیشنهاد اعمال مالیات بر سود خارجی شرکت ها، 
یکی از عناصر اصلی تازه ترین بودجه آقای اوباما 

است که روز دوشنبه عرضه خواهد شد.
با این حال پیش بینی می شود که طرح بودجه 

در کنگره تحت کنترل جمهوری خواهان با موانع 
احتماال  اوباما  آقای  بنابراین  شود،  روبرو  بزرگی 
مجبور به سازش بر سر برخی از بخش های آن 
آنالیتیکس  آدیت  تحقیقاتی  شرکت  شد.  خواهد 
در  آمریکایی  های  شرکت  که  کند  می  حساب 
خارج از این کشور در مجموع ۲۱۰۰ میلیارد دالر 

سود خواهند کرد.
این شرکت میزان سود شرکت جنرال الکتریک 
در خارج را ۱۱۰ میلیارد دالر پیش بینی می کند 
که آن را از این نظر در صدر جدول قرار می دهد.

و شرکت  اپل،  و  مایکروسافت  فناوری  غول  دو 
مرک، جملگی  و  پیفایزر  داروسازی  های عظیم 
در پنج جایگاه اول هستند. براساس قوانین فعلی 
شرکت های آمریکایی تا زمانی که سود به دست 
آمده در خارج را به آمریکا بازنگردانند مجبور به 

پرداخت مالیات بر آن نیستند.
در  را  سودشان  ها  شرکت  بعضی  نتیجه  در 
کشورهایی که مالیات کمی اعمال می کنند نگه 
در  ها  شرکت  سود  بر  مالیات  درصد  دارند.  می 

داخل آمریکا ۳۵ درصد است.

اوباما بر سود شرکت های آمریکایی در خارج مالیات می بندد

که  نمادی  است.  مصر  نمادهای  از  سوئز  کانال 
برای مصری ها هم مایه مباهات است، هم بسیار 

سودآور.
سیسی،  عبدالفتاح  که  نیست  عجیب  بنابراین 
تکان  برای  گرفته  تصمیم  مصر  رئیس جمهوری 
دادن اقتصاد بی جان این کشور، یک کانال دیگر 

هم بسازد.
ماه  را  سوئز  کانال  دومین  ساخت  کلنگ  او 
نمایش  که  مراسمی  در  زد،  گذشته  سال  اوت 
در  بسیار.  دبدبه  و  کبکبه  با  بود،  میهن پرستی 
حالی که جنگنده ها باالی سرش پرواز می کردند، 

وعده داد که کانال دوم کانال رفاه باشد.
مشکل  به  کار  آغاز  همان  اما  زمانی  محدودیت 
خورد. آب یکی از نقاط حفاری را گرفت. از آن 
تصویر  با  یادبود  تمبرهای  بامزه تر  شاید  یا  بدتر 
کانالی که حدود ۱۱۰۰۰  پاناما چاپ شد،  کانال 

کیلومتر با کانال مصری ها فاصله دارد.
بدون  افتاد،  راه  کار  اولیه  مشکالت  این  از  بعد 

وقفه در طول شبانه روز.
 ۱۰ شد،  افتتاح   ۱۸۶۹ سال  اصلی  سوئز  کانال 
سال بعد از آغاز ساختش. اما سیسی اعالم کرده 

این یکی را در یک سال می سازد.
مقام های مصری هم می گویند کار در زمان مقرر 
تمام می شود، و اولین کشتی می تواند اوایل اوت 

۲۰۱۵ از کانال رد شود.

گذرگاه دو طرفه
سرخ  دریای  به  را  مدیترانه  دریای  سوئز  کانال 
کشتی رانی  مسیر  سریع ترین  و  می کند،  وصل 
بین اروپا و آسیاست. چیزی حدود ۷ درصد کل 

تجارت دریایی دنیا از این کانال انجام می شود.
اصلی  منابع  از  یکی  سوئز  کانال  گذشته  این  از 
درآمد ارزی مصر است. زمانی که کانال دوم راه 
بیافتد، در حقیقت بخش هایی از مسیر دو طرفه 
می شود. در نتیجه زمان انتظار و عبور هم کمتر 

خواهد شد.
ظرفیت  دوم  کانال  می گویند  مصری  مقام های 
از  کمتر  در  و  برابر می کند،  دو  را  موجود  آب راه 
ده سال درآمد کشور را تقریبا سه برابر می کند  از 
۳.۵ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۴ به ۱۳.۲ میلیارد 

پوند در سال ۲۰۲۳.
برنامه این است که عالوه بر ساخت کانال دوم، 
مهم  مرکز  یک  به  هم  را  آبراه  این  کرانه های 

لجستیک کشتی رانی بدل شود.

تولد دوباره
بزرگ  رؤیــای  را  پــروژه  این  نام  مصر  دولت 
هم  مصر  مردم  ظاهرا  که  نامی  گذاشته،  مصر 
 ۸.۵ هزینه  روز  هشت  ظرف  چون  پسندیده اند 

میلیارد دالری ساخت آن را تأمین کردند.
مقام های مصری می گویند این پروژه فرای یک 
آن قدر که  است  افزایش ظرفیت  و  توسعه  طرح 
دریادار مهاب ممیش، رئیس بنیاد کانال سوئز آن 
را تولدی دوباره برای مصر می خواند. می گوید: بعد 
از این سه سالی که سخت ترین سه سال تاریخ 
ما بود، داریم مصری جدید می سازیم. پدران ما 
کانال سوئز را کندند، و ما کانال سوئز جدید را نه 
برای  آیندگان می کنیم،  برای  برای خودمان که 

بچه ها و نوه هامان، برای همه دنیا.
برای مصری ها نام سوئز از سال ۱۹۵۶ مترادف 
عبدالناصر  جمال  سال  آن  در  بوده.  ملی  غرور 
گرفت.  فرانسوی ها  و  بریتانیایی ها  از  را  کانال 
آن ها  از  بعد  و  کشور  دو  این  حمله  که  اقدامی 
اسرائیل را در پی داشت. در جنگ های اعراب و 
اسرائیل در ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ هم این آب راه نقشی 

اساسی داشت.
دریادار ممیش معتقد است کانال سوئز جدید هم 
در جنگ این دوران نقشی اساسی خواهد داشت. 

دسترسی محدود
ببینیم  را  جنگ  این  جبهه های  این که  برای 

ماشین آالت  گرداندند.  مسیر  در  قایق  با  را  ما 
در  که  را  کامیون هایی  و  خاک برداری  عظیم 
کناره مشغول بودند نشان مان دادند  و البته گور 
سربازهای بریتانیایی را. ماهی گیرها با قایق های 
بادبانی از کنارمان رد می شدند. یکی صیدش را 
کانال  وارد  آرام  آرام  ببینیم.  بود  کرده  بلند  هم 
نرفتیم.  جلو  بیشتر  متر  بیست  شدیم.  جدید 
سکوهای عظیم الیروبی مثل غول از آب بیرون 

زده بودند.
نمی دهند.  را  بازدیدهایی  چنین  اجازه  معموال 
کانال تحت نظارت شدید نظامی است و عملیات 
هدایت  ارتش  مهندسی  واحدهای  را  حفاری 

می کنند.
بعد از بازدید شنیدیم که باز مشکل آب گرفتگی 
اما  بار به خاطر ریختن یک پل.  پیش آمده، این 
کسی  می گفتند،  مسئول  مقام های  که  آن طور 

آسیب ندیده و کار هم به تأخیر نیافتاده.

جلوتر از برنامه زمانی
خیلی  پروژه  این  در  که  معترفند  مصری  وزرای 
بین المللی  اعتبار  جمله  از  است،  در خطر  چیزها 

کشورشان.
اشرف سلمان، وزیر سرمایه گذاری مصر، می گوید 
به نظرم این پروژه برای احیای اعتماد به نفس 
مصری ها حیاتی است. به همه دنیا نشان می دهد 
برمی آید.  کار  عهده  از  و  است  جدی  مصر  که 
البته  برمی گرداند.  قبلی اش  جایگاه  به  را  کشور 
همه این ها در صورتی است که پروژه با موفقیت 

اجرا شود.
بعضی متخصصان بین المللی می گویند پنج سال 
طول می کشد. آقای سلمان اصرار داشت که در 

یک سال تمام می شود.
می گفت: سخت هست، اما نشدنی نیست. مردمی 
پس  از  می کنند  انقالب  بار  دو  سال  دو  در  که 
این کار هم برمی آیند. ما هر روز پیشرفت کار را 

می سنجیم. از قضا از برنامه زمانی جلو هستیم.
اولویت های تخصیص بودجه

زمان بندی  بودن  عملی  به  متخصصان  بعضی 
که  ارقامی  به  دیگر  بعضی  دارند،  شک  پروژه 
این  حرف شان  شده.  پیش بینی  درآمد  به عنوان 
کشتی رانی  جهانی  رشد  نیست  معلوم  که  است 

مصری ها  که  انــدازه ای  به  آینده  سال های  در 
پیش بینی کرده اند باشد.

بعضی ها هم معتقدند بودجه ای که صرف ساختن 
این آبراه جدید می شود، می توانسته جاهایی دیگر 

هزینه شود.
انگس بلر، کارشناس سرمایه گذاری ساکن قاهره 
و رئیس مؤسسه سیگ نت، می گوید کانال سوئز 
بیش از هرچیز یک پروژه میهن پرستانه است. و 
این چیزی نیست که بشود به عدد درآورد. اما از 
نظر اقتصادی می شود گفت و از نظر من بسیار 
این ۸ میلیارد دالر می توانست  معقول است که 
صرف  بشود،  مصر  زیرساخت های  بهبود  صرف 
نیروگاه های برق، حمل ونقل عمومی در شهرها، 

قطارهای جدید و خانه های نو.
در  موجود  نگرانی های  دیگر  از  شاخص  پروژه 
مورد این پروژه، حضور پیکارجوهای جهادی در 
بخش هایی از صحرای سیناست، که مجاور کانال 
است و می تواند امنیت این آبراه استراتژیک را به 
نیروی  مسیر  قضا  از  که  آبراهی  بیاندازد   خطر 

دریایی آمریکا هم هست.
پیکارجوها موفق شدند  بار در سال ۲۰۱۳،  یک 
یک کشتی باری را با آر.پی.جی بزنند، که البته 

خسارت قابل توجهی نداشت.
اما دریادار ممیش معتقد است آن حمله یک بار 
بوده و دیگر تکرار نمی شود. می گوید: همان روز 
حمله خودم با اولین کشتی که بعد از آن کشتی 

باری از کانال می گذشت، رفتم. 
امن  کامال  کانال  که  بدهم  نشان  این که  برای 
انقالب  که  ]روزی   ۲۰۱۱ ژانویه   ۲۵ از  است. 
شد[  آغــاز  مبارک  حسنی  سقوط  به  منتهی 
کشتی رانی در کانال سوئز یک لحظه هم متوقف 
نشده. این یعنی که ما به خوبی امنیت کانال را 

تأمین می کنیم.
اما بزرگ ترین خطر شاید متوجه رهبر مصر باشد. 
برای  این  مثل  شاخصی  پروژه های  به  سیسی 
نیاز  سرمایه گذاری  و  اشتغال  ایجاد  درآمدزایی، 
آب  زیر  تالطم  است  ممکن  این ها  بدون  دارد. 

دوباره سر بربیاورد.
گویی سرنوشت مصر همچنان به این کانال بسته 

است.

مصر کانال دوم سوئز را یک ساله می سازد اورال گوئرین
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پیک پارسیان

ویالی  در   ۵۷ دی  هفت  روز  خمینی  اهلل  آیت 
محل اقامتش در نوفل لوشاتوی فرانسه میهمان 

غریبی داشت.
دانشگاه  الملل  بین  روابط  استاد  کاتم،  ریچارد 
در  »ناسیونالیسم  کتاب  نویسنده  و  پیتسبورگ 
ایران«، اولین چهره آکادمیک آمریکایی بود که 

با رهبر انقالب ایران دیدار می کرد.
می گوید:  کاتم  پروفسور  به  خمینی  اهلل  آیت 
ما  آمریکاست.  ملت  میزان  اما  می رود  »کار تر 
می خواهیم تمام بشر زندگی در صلح کند و ما با 
ملت حسن ظن داشته باشیم. کارهای کار تر ملت 

ما را به بدبینی به ملت آمریکا می کشد.«
او می افزود: »شما باید چاره ای بیندیشید.«

مالقات کننده که خود از منتقدان سرسخت شاه 
مدت ها  او  نداشت؛  توصیه ها  این  به  نیازی  بود، 
بود که چاره کار را در کنار آمدن هرچه سریع تر 
آمریکا با مخالفان شاه می دانست و برای معرفی 
ابراهیم یزدی، دستیار آیت اهلل خمینی به مقامات 

دولت کار تر تالش می کرد.
آقای کاتم پس از آن دیدار، از پاریس عازم تهران 
تماس  به  را  آمریکا  ویلیام سالیوان، سفیر  و  شد 
مستقیم با محمد بهشتی، »رهبر سازمانی اصلی 

اعتراضات در داخل کشور« تشویق کرد.
بعید است که آیت اهلل خمینی و یارانش از سابقه 
باشند.  بوده  مطلع  کاتم  ریچارد  برانگیز  بحث 
از پیروزی انقالب معلوم شد  حدود دو سال بعد 
کاتم در دهه ۱۹۵۰ میالدی مامور مخفی سازمان 

اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( بوده است.
کتاب  ویراستار  و  نویسنده  گازیوروسکی،  مارک 
به  ایران«  در  کودتای ۱۹۵۳  و  »محمد مصدق 
اولین  از  یکی  که  می گوید  فارسی  بی بی سی 
تبلیغاتی  فعالیت های  جوان،  کاتم  ماموریت های 
در پشت صحنه کودتای ۲۸ مرداد علیه مصدق و 

هوادارانش در حزب توده بود.
کاتم  پروفسور  لوشاتو،  نوفل  در  روز  آن  از قضا، 
موضوع مصدق را هم پیش کشید و پرسید: »آیا 
شما از قدرت خودتان و محبوبیت خودتان مطلع 
هستید؟ در کتاب خودم تحلیل کرده ام که مصدق 
و  نبود  مطلع  خود  محبوبیت  و  قدرت  وسعت  از 
چون نبود، خودش را کم و آمریکا را خیلی قوی 

تصور کرد و باعث کودتا شد.«
بین  »فرق  می گوید:  جواب  در  خمینی  اهلل  آیت 
مصدق و این زمان ما، بین نهضت دکتر و این 
بود...  نهضت سیاسی  آن  که  است  این  نهضت، 
لکن این نهضت، نهضت مذهبی - اسالمی است 
مادی  اسالم فوق قدرت های  ما، قدرت  پیش  و 

ابرقدرتهاست.«
رئیس  پِِرکت،  هنری  کاتم  به  انقالبیون  اعتماد 
دوران  در  آمریکا  خارجه  وزارت  ایران  بخش 
انقالب، به بی بی سی فارسی می گوید که ابراهیم 
یزدی وقتی وزیر خارجه دولت بازرگان شده بود، 
یک بار صراحتا به او گفت اگر دولت کار تر واقعا 
پذیرفته  را  دارد و جمهوری اسالمی  نیت  حسن 
را به عنوان سفیر در تهران  است، ریچارد کاتم 

منصوب کند.
از دید بسیاری از پیشگامان انقالب، آقای کاتم 
کمتر  که  دورانی  در  بود.  داده  را پس  امتحانش 
نشان  توجه  ایران  اوضاع  به  آمریکا  در  کسی 
می داد، کاتم درباره نقض حقوق بشر در حکومت 
شاه صحبت می کرد، با وجود نقشی که خودش 
»اشتباه  را  آن  داشت،  مرداد   ۲۸ کودتای  در 
جبهه  فعاالن  با  و  می خواند  بزرگ«  استراتژیک 

ملی و نهضت آزادی معاشرت داشت.
در  ایران  شاهنشاهی  سفارت  خاطر،  همین  به 
از صدور ویزا برای آقای کاتم  واشنگتن سال ها 

خودداری می کرد تا نتواند به ایران سفر کند.
نزدیک  رابطه  از  بی شک  ســاواک  جاسوسان 
انجمن  فعاالن  با  پیتسبورگ  دانشگاه  استاد 
جمله  از  آمریکا  در  ایرانی  دانشجویان  اسالمی 
و  داشتند  یزدی و صادق قطب زاده خبر  ابراهیم 

نوشته هایش را می خواندند.
کاران  محافظه  که  انقالب  بحرانی  روزهای  در 
درباره عواقب به قدرت رسیدن آیت اهلل خمینی 
از  رسانه ها  در  کاتم  ریچارد  می دادند،  هشدار 

انقالب و رهبرش دفاع می کرد.
او یک بار در روزنامه واشنگتن پست مورخ دوم 
اکتبر ۷۸ )۱۰ مهر ۵۷( نوشت: »سخنان وی )آیت 
اهلل خمینی( قویا در حمایت از اصالحات ارضی و 
اقتصادی و نیز بهبود نقش زنان در جامعه است. 
تمرکز اصلی او بر فساد، اتالف فاحش منابع - به 
خصوص خرید تسلیحات غیرضروری - و ظلم و 

ستم به مردم ایران است.«
گروه های  بین  در  »عــده ای  می افزاید:  کاتم 
اسالمی ایران می خواهند که یک جامعه خشکه 
مقدس تاسیس کنند ولی نیروی محرکه مخالفان 

مذهبی، میانه رو و اصالح طلب هستند.«
نیز  شاه  سرسخت  مخالف  این  می رسد  نظر  به 
مانند دوستان انقالبی اش متوجه نبود که آیت اهلل 
خمینی در مجموعه سخنرانی های خود - والیت 
اینکه در حکومت  بر  اکبر - چقدر  فقیه و جهاد 
اسالمی، فقها باید اداره امور اجرایی مملکت را در 

دست بگیرند تاکید داشته است.
)مشاور  برژینسکی  زبیگنیو  دستیار  سیک،  گری 
با ریچارد کاتم در تماس  امنیت ملی کار تر( که 
بود، به بی بی سی فارسی می گوید: »کاتم عمیقا 
به طرفداران مصدق باور داشت و معتقد بود که 

مسیر آینده ایران مسیر آنهاست.«
سابقه پیچیده رسانه های حکومتی در ایران هنوز 
از نویسنده کتاب »ناسیونالیسم در ایران« تصویر 
که  ترسیم می کنند  را  آمریکا  مامور مخفی  یک 
ملی  شخصیت های  جذب  طریق  از  می خواست 
گرا مانند عباس امیرانتظام، معاون نخست وزیر 
در دولت مهدی بازرگان، در انقالب نفوذ و آن را 

از »خط امام« منحرف کند.
سفارت  که  شد  مطرح  آن  از  پس  اتهامات  این 
توسط »دانشجویان  آبان ۵۸  روز ۱۳  در  آمریکا 
مسلمان پیرو خط امام« اشغال شد و اسنادی از 
تماس های عباس امیرانتظام با یکی از »ایادیان 
باتجربه« آمریکا به نام ریچارد کاتم به دست آمد. 
در واقع، حکم حبس ابدی که حاکم شرع دادگاه 
امیرانتظام  انقالب )محمدی گیالنی( علیه آقای 
صادر کرد، در دیدارهای ۳۰ سال قبل وی با کاتم 

ریشه داشت.
و  جالب  نقش  از  کاملی  تصویر  اتهامات  این  اما 
به طور فزاینده مهم آقای کاتم در پشت صحنه 
معاصر  تاریخ  ساز  سرنوشت  وقایع  از  بعضی 
ایران، ارائه نمی کند. روایت پروفسور کاتم بسیار 
اتهامات  یا  دوستان  تمجیدهای  از  پیچیده تر 

دشمنانش است.
پشت  در  حضور  لیبرال  آکادمیک  چهره  این 
جنگ  در  شرکت  مــرداد،   ۲۸ کودتای  صحنه 
روانی آمریکا علیه شاه، البی گری به نفع نهضت 
انقالبی آیت اهلل خمینی و تبدیل شدن به کانال 
با برخی مقامات ارشد جمهوری اسالمی  تماس 

را نیز در کارنامه حرفه ای خود ثبت کرده است.
طبقه  حالت  از  آمریکا  در  تازگی  به  که  اسنادی 
بندی خارج شده است، نشان می دهد که سفارت 
آمریکا در تهران به واسطه ریچارد کاتم به نقش 
مهم محمد بهشتی در سازماندهی اعتراضات ضد 
کاتم  آقایان  آشنایی  سابقه  و  برد  پی  سلطنتی 
بر  انقالب  از  قبل  سال  پنج  حدود  به  بهشتی  و 

می گردد.
دیپلمات های  گیری  گروگان  پی  در  همچنین 
پیام  تبادل  مهم  کانال  کاتم  ریچارد  آمریکایی، 
بین آمریکا و صادق قطب زاده )وزیر خارجه وقت 
ایران  به  برای سفر  در عین حال  او  بود.  ایران( 
و گفتگو با محمد بهشتی، دبیرکل پرنفوذ حزب 
جمهوری اسالمی و رئیس دیوان عالی کشور، نیز 

تالش می کرد.
سرانجام این مایک واالس، مجری معروف شبکه 
سی بی اس بود که حدود دو سال بعد از پیروزی 
انقالب به رایزنی های پشت پرده پروفسور کاتم 

خاتمه داد.
ریچارد  با  تلویزیونی  مصاحبه  یک  در  واالس 
یا  دانشگاه  استاد  را  او  آنکه  جای  به  کاتم، 
سابق  مامور  کند،  خطاب  ایران  مسائل  تحلیلگر 
سیا معرفی کرد و به این ترتیب، راز بزرگ وی 
را برای فرزندان، شاگردان و دوستان آمریکایی و 

ایرانی اش برمال کرد.
 ۱۹۲۵ سال  در  کاتم  ریچارد  سیا  تا  هاروارد  از 
خانواده ای  در  آمریکا  یوتای  ایالت  در  میالدی 
معتقد به آیین مسیحی مورمون به دنیا آمد ولی 
در جوانی خط فکری سکوالر و بسیار لیبرالی را 

دنبال می کرده است.
جنگ  بحرانی  سال های  در  کاتم  نسل  هویت 
با  نبرد  در  ابتدا  بود،  گرفته  شکل  دوم  جهانی 

آلمان نازی، بعد در جنگ سرد با شوروی.
شهرت  هنوز  سیا  نوپای  سازمان  روز ها  آن  در 
مخوف جهانی خود را کسب نکرده بود، بنابراین 
لیبرال هایی چون کاتم که مقابله با کمونیسم را 
ملحق  سازمان  این  به  می دانستد  میهنی  وظیفه 

می شدند.
اختصاصی  باشگاه  یک  به  تاسیس  بدو  در  سیا 
شباهت داشت که فقط به روی گروه کوچکی از 
فارغ التحصیالن دانشگاه های بسیار معتبر مانند 

هاروارد، پرینستون و ییل باز بود.
گذراند.  هاروارد  در  را  خود  دکترای  دوره  کاتم 
که  بود  امرسون  روپــرت  پروفسور  شاگرد  او 
ناسیونالیسم  پدیده  دربــاره  مهمی  کتاب های 

منتشر کرده است.

را  استاد  راه  هم،  جوان  کاتم  که  بود  طبیعی 
به  را  ایران  در  ناسیونالیسم  او  بگیرد؛  پیش  در 
عنوان موضوع پایان نامه انتخاب کرد و در سال 
تحصیلی ۱۹۵۲-۱۹۵۱ برای انجام تحقیقات به 

ایران رفت و در دانشگاه تهران حضور داشت.
از سازمان  این مقطع  روشن نیست که کاتم در 

سیا پیشنهاد کار دریافت کرده بوده است یا نه.
کاتم  بریتانیا،  ملی  آرشیو  در  اسناد موجود  بر  بنا 
حداقل یک بار به یکی از ماموران سفارت بریتانیا 
)که مشخص نیست مامور مخفی بوده یا کارمند 
فضای  و  توده  حزب  نفوذ  میزان  درباره  رسمی( 
نظراتش  سیاسی،  علوم  دانشکده  بریتانیایی  ضد 
از  از جمله درباره خط فکری یکی  را گفته بود، 
اساتید که ظاهرا به ظن توده ای بودن، زیر نظر 

ماموران بریتانیایی بوده است.
کاتم در تابستان ۱۹۵۲ به آمریکا باز می گردد و 
یک سال بعد، پس از اخذ مدرک دکترا، درست 
زمانی که آمریکا و بریتانیا برای سرنگون کردن 
دولت محمد مصدق آماده می شدند، در سن ۲۸ 
سالگی رسما به عنوان مامور مخفی به استخدام 

سیا در آمد.
فعالیت علیه مصدق در جریان کودتای ۲۸ مرداد، 
کاتم یک مامور رده پایین بود و در مقر سیا در 
آمریکا فعالیت می کرد. او سال ها بعد به شاگردان 
و دوستانش می گفت کودتا را با منافع ملی آمریکا 

در تضاد می دید و با آن مخالفت کرده بود.
کتاب  ویراستار  و  نویسنده  گازیوروسکی،  مارک 
ایران«  در   ۱۹۵۳ کودتای  و  مصدق  »محمد 
فعالیت های  درباره  او  با  کاتم  فوت  از  پیش  که 
گذشته اش به تفصیل گفتگو کرده، به بی بی سی 
منتهی  های  ماه  در  کاتم  که  می گوید  فارسی 
علیه  رسانه ای  مطالب  نگارش  کار  به  کودتا  به 

هواداران مصدق و حزب توده مشغول بود.
می کرد،  تبلیغاتی  کارهای  »کاتم  می گوید:  او 
یعنی گزارش های خبری تبلیغاتی برای بی اعتبار 
کردن حزب توده می نوشت و شخص دیگری آن 
مقاالت را به فارسی ترجمه می کرد. البته بی شک 
فعالیت های تحلیلی هم داشته است، مثال درباره 
اینکه باید با فرد خاصی تماس گرفته شود یا نه.«

او می افزاید:  »کاتم به من گفت که به شدت با 
کودتا مخالف و به اکراه آن کار ها را انجام داده 
بود. به مافوق هایش گفته بود کودتا کار اشتباهی 

است.«
سرپیچی از تصمیمی که در رده های باالی دولت 
به  احتماال  بود و ترک سیا  آیزنهاور گرفته شده 
نبوده  عملی  جوان  کاتم  برای  اقتصادی  دالیل 
است. او تازه با همسرش )پاتریشیا( ازدواج کرده 

و تشکیل خانواده داده بود.
دو  کودکی  در  که  کاتم  آقای  دختر  کاتم،  مارتا 
سال در ایران زندگی کرده به بی بی سی فارسی 
فکر  سال ها  برادرش  دو  و  خواهر  او،  می گوید 
خارجه  وزارت  کارمند  پدرشان  که  می کردند 
آمریکا بوده است. آن ها هم مانند بسیاری دیگر، 
از  سی بی اس،  مجری  غیرمنتظره  اقدام  از  بعد 

سابقه کاری پروفسور کاتم مطلع شدند.
دانشگاه  در  سیاسی  علوم  استاد  هرمان،  ریچارد 
دستیار   ۵۷ انقالب  زمان  در  که  اوهایو  دولتی 
پروفسور کاتم بود می گوید او کودتای ۲۸ مرداد 
در  استراتژیک  اشتباهات  بزرگ ترین  از  یکی  را 
تاریخ سیاست خارجی آمریکا می دانست و تا آخر 

عمر از این اقدام ابراز تاسف می کرد.
آقای هرمان می گوید:  »کاتم فکر می کرد تاکید 
کمونیسم  مهار  بر  آمریکا  که  اندازه ای  از  بیش 
در ایران داشت اشتباه عظیمی بود. معتقد بود ما 
از حزب توده و  بر هراس  از حد  با تمرکز بیش 
مسکو، خودمان را از اتحاد با ملی گرایان ایران 

محروم کردیم.«
زده  کنار  از  بعد  سال  سه  قرنی  گروه  با  ارتباط 
شدن محمد مصدق از قدرت، ریچارد کاتم برای 

ماموریتی دو ساله به تهران اعزام شد.
مارک گازیوروسکی می گوید: »کاتم به من گفت 
زمانی که بین سال های ۱۹۵۶ تا ۱۹۵۸ در ایران 
بود، تمرکز اصلی اش عملیات سری برای ترغیب 

شاه به باز کردن فضای سیاسی بود.«
در آن دوران دولت آیزنهاور به این نتیجه رسیده 
دوام  شاه  حکومت  اصالحات،  بدون  که  بود 
نخواهد آورد بنابراین تصمیم می گیرد برای وادار 
را  او  قدری  ساختاری،  اصالحات  به  شاه  کردن 
تحت فشار قرار دهد، از جمله از طریق عملیات 

جنگ روانی که سیا در آن تخصص داشت.
گرفتن  نظر  زیر  تهران  در  جوان  کاتم  ماموریت 
ملی  مقاومت  نهضت  در  ویژه  به  شاه  مخالفان 
به  جوانی  دانشجوی  با  جمله  از  او  است.  بوده 
از نظرات  و  بود  امیرانتظام در تماس  نام عباس 

هواداران مصدق آگاه می شد.
خاطر  به  خوب  را  کاتم  هنوز  امیرانتظام  عباس 

دارد.
بود  می گوید:  »جوانی  فارسی  بی بی سی  به  او 
بسیار گشاده رو و در تماس گرفتن راحت. بدون 
اینکه از خودش دبدبه و کبکبه ای بگذارد، تماس 

می گرفت.«
و  تاج  مصدق،  شدن  زده  کنار  از  بعد  که  شاه 
اندازه ای  به  هنوز  بود  آمریکا  مدیون  را  تخت 
قدرت نداشت که جلوی تماس های آمریکایی ها 
به  این موضوع  از  بگیرد، گرچه  را  با مخالفانش 

شدت نگران و خشمگین بود.
از  »بعضی  بود:  گفته  صریح  خیلی  بار  یک  او 
بیگانه  عمال  با  کوچه ها  در  هنگام شب  خائنین 

در تماس می باشند.«
حاال معلوم شده که یکی از آن »عمال بیگانه« 
همان جوان خوش رو ریچارد کاتم بوده که سام 
بروئر، خبرنگار نیویورک تایمز را به مخالفان شاه 
معرفی کرده بود تا با انتشار مقاله ای انتقادی از 

اوضاع کشور، شاه را برای اجرای اصالحات تحت 
فشار قرار دهد.

 ۵۸ ژانویه  دوم  روز  بروئر  آقای  که  مقاله ای  در 
مردم  اطالع  به  رساند،  چاپ  به   )۳۶ دی   ۱۲(
گسترده  فساد  شاه  محمدرضا  که  رسید  آمریکا 
را  نزدیکانش  بین  در  خصوص  به  حکومت  در 
در  و  کمونیست  که  مخالفانی  و  می گیرد  نادیده 

پی خشونت نیستند را هم سرکوب می کند.
این مقاله به حدی حکومت را خشمگین کرد که 
به  تندی  پاسخ  فورا  واشنگتن  در  ایران  سفارت 
سردبیران نیویورک تایمز فرستاد. دستگاه امنیتی 
نیویورک  خبرنگار  که  داشت  خبر  احتماال  ایران 
با  تهران،  در  اقامتش  در ظرف یک هفته  تایمز 
نزدیکان سرلشگر محمدولی قرنی هم در تماس 

بوده است.
سرلشگر قرنی، فرمانده رکن دو ارتش، در اوایل 
گزارش  انتشار  از  بعد  هفته  چند  تنها   ۳۶ اسفند 
سام بروئر از اوضاع ایران، به اتهام تالش برای 

سرنگون کردن دولت دستگیر شد.
اسفندیار  با  کاتم  گازیوروسکی،  مارک  گفته  به 
تبلیغات  و  انتشارات  اداره  کل  رئیس  بزرگمهر، 
به  را  بود و ماجرا  نزدیکان قرنی در تماس  از  و 
مافوقش گزارش کرده بود، اما به او دستور داده 

شد به تماس با گروه قرنی ادامه دهد.
سفارت آمریکا از نقشه گروه قرنی به شاه چیزی 
نگفت. به همین خاطر، بعد از برمال شدن ماجرا، 
شاه از این تصمیم آمریکایی ها و مراودات آن ها با 
گروه سرلشگر قرنی به شدت خشمگین می شود.

سرلشکر قرنی قصد سرنگونی نظام شاهنشاهی 
را نداشت، اما معتقد بود شاه باید سلطنت کند نه 
منوچهر  زدن  کنار  برای  خود  برنامه  و  حکومت 
اقبال از نخست وزیری را با آمریکا و بریتانیا در 

میان گذاشته بود.
دولت ایران پس از دستگیری قرنی و همدستانش 
بدون آنکه از کشور خاصی نام ببرد اعالم کرده 
کمک  با  می خواستند  کنندگان  »توطئه  بود: 

بیگانگان دولت جدیدی روی کار بیاورند.«
از  بعد  ماه  چند  انقالب  و  آمریکا  ارتباط  پل 
بازداشت سرلشگر قرنی، کاتم از ایران خارج شد 

و سازمان سیا را هم ترک کرد.
میکروب شناسی  رشته  در  کاتم  آقای  همسر 
تحصیل کرده بود و آن طور که دخترش می گوید 
ترجیح می داد در آزمایشگاه به کارهای تحقیقاتی 
بپردازد تا مجبور باشد در کنار همسر »دیپلمات« 
دربار  یا  سفارت  رسمی  میهمانی های  در  خود 

حاضر شود.
روابط  استاد  عنوان  به  کاتم  ایران،  ترک  از  بعد 
بین الملل به استخدام دانشگاه پیتسبورگ درآمد 
خود  معروف  کتاب  میالدی،   ۱۹۶۴ سال  در  و 

»ناسیونالیسم در ایران« را منتشر کرد.
دنیای  در  فقط  نداشت  قصد  اما  کاتم  پروفسور 

انتزاعی آکادمیک زندگی کند.
از  آمریکا  خارجی  سیاست  با  طرف،  یک  از  او 
جمله حمایت بی قید و شرط از اسرائیل و جنگ 
ویتنام به شدت مخالفت می کرد و از طرف دیگر، 
می خواست با آگاه کردن دولتمردان آمریکایی بر 

تصمیمات آن ها تاثیر مثبت گذاشت.
جای  به  »یکشنبه ها  می گوید:  مارتا،  دخترش، 
علیه  تظاهرات  در  برویم،  نیک  پیک  به  اینکه 
جنگ ویتنام شرکت می کردیم. ما سربازان او در 

نبرد علیه جنگ ویتنام بودیم.«
او می افزاید: »پدرم معتقد بود که افراد آکادمیک 
برای  فقط  و  بگذارند  دست  روی  دست  نباید 
باید در  بلکه  بنویسند،  مخاطبان آکادمیک دیگر 

روند سیاستگذاری شرکت کنند.«
پدرش  می گوید  فارسی  بی بی سی  به  کاتم  مارتا 
به طور مستمر به واشنگتن می رفت و نظراتش 
درباره ایران را با مقامات وزارت خارجه در میان 

می گذاشت.
هم  کاتم  ریچارد  می گوید  گازیوروسکی  مارک 
دوره ای و دوست قدیمی ارنست اونی، مهم ترین 
تحلیلگر مسائل ایران در سیا بوده. آقای اونی بعد 
ماموران  آموزش  در  سازمان ساواک،  تاسیس  از 
رده های  به  بعد ها  و  داشت  نقش  شاه  امنیتی 

باالی سیا ارتقا پیدا کرد.
ارنست اونی اما یک سال پیش از پیروزی انقالب، 

بزرگ ترین خطای حرفه ای خود را مرتکب شد.
گرفته  نتیجه  که  سیا  معروف  اطالعاتی  ارزیابی 
بود شاه با خطر داخلی جدی مواجه نیست و به 
راحتی تا اواسط دهه ۱۹۸۰ میالدی بر سر قدرت 
باقی خواهد ماند، تحلیل آقای اونی بود که باعث 

شد در روزهای بحرانی انقالب، برکنار شود.
 ۱۹۷۰ و   ۱۹۶۰ دهه های  در  کاتم  پروفسور 
میالدی به مقامات و آشنایانی چون ارنست اونی 
توصیه می کرد به جای حمایت بی قید و شرط از 
شاه، برای باز کردن فضای سیاسی و بازگرداندن 
چهره های ملی به شاه فشار بیاورند. این راهکار 
نداشت  خریداری  واشنگتن  در  دوران  آن  در  اما 
اعتراضات ضد  اینکه در سال ۱۹۷۸ میالدی  تا 

سلطنتی در ایران آغاز شد.
مقامات  آنکه  از  پس  و  بحران  گرفتن  شدت  با 
آمریکایی در نوامبر آن سال به این نتیجه رسیدند 
اهلل  آیت  اردوی  در  باید  و  است  رفتنی  شاه  که 
خمینی دوستانی پیدا کنند، طبیعی بود که ریچارد 
ابراهیم  بازرگان،  مهدی  چون  دوستانی  با  کاتم 
اولین رابطان  از  یزدی و صادق قطب زاده، یکی 

وزارت خارجه آمریکا با انقالب شود.
دستیار سابق پروفسور کاتم به بی بی سی فارسی 
می گوید بعد از کودتای ۲۸ مرداد، آقای کاتم به 
شدت دنبال فرصتی بود که رابطه آمریکا و ایران 
را به »مسیری مثبت« بازگرداند و به همین دلیل 
در دی ۵۷ به فرانسه سفر کرد تا با رهبر انقالب 

دیدار کند.

می خواست  »او  می گوید:  هرمان  ریچارد 
خارجه  وزارت  و  سیا  در  هنوز  که  افــرادی  به 
می شناخت بگوید که خمینی چه نظراتی دارد و 
از انقالب چه انتظاری می توانند داشته باشند و در 
این  در  می توانند  چطور  انقالب  پیروزی  صورت 

دروه گذار با ایران همکاری کنند.
تالش برای معرفی ابراهیم یزدی به گری سیک 
)دستیار برژینسکی( و هنری پِِرکت )رئیس بخش 
ایران وزارت خارجه( از اولین کمک های کاتم به 
اقدام مهم تر  بوده.  انقالب  با  آمریکا  تعامل  روند 
وی شاید مالقات با محمد بهشتی و معرفی وی 

به سفارت آمریکا در تهران بوده باشد.
معرف بهشتی به سفارت آمریکا به نظر می رسد 
پیروزی  از  بعد  سال  یک  حدود  بهشتی  محمد 
انقالب به دیداری که با ریچارد کاتم داشته اشاره 

کرده و آن را کم اهمیت ارزیابی کرده باشد.
تماس های  خبر  آمریکا،  سفارت  اشغال  از  بعد 
با  انقالب  شورای  قدرتمند  عضو  این  محرمانه 
آمریکایی ها به رسانه ها درز کرد و آقای بهشتی 
اتهامات  به  خبری  کنفرانس های  در  بود  ناچار 

پاسخ دهد.
نشست  یک  در   ۵۹ بهمن   ۲۱ شنبه  روز  او 
مطبوعاتی در دانشگاه ملی )شهید بهشتی فعلی( 
گفت: »در یکی از این تقاضای مالقات ها، یک 
عالقه مند  و  ایران شناس  عنوان  به  آمریکایی 
به  واقعا عالقه مند  ولی  ایران-  ملت  و  ایران  به 
آمریکا- تقاضای مالقات کرده بود، وقتی از من 
پرسید ما درباره امام اطالعاتی داریم که ایشان 
هم  اختالفات  و  دارند  مقلدینی  هستند،  مرجعی 
در  دیگر  مراجع  از  ایشان  مقلدین  آیا  که  هست 
ولی  گفت  حرف ها...  این  از  و  بیشترند  ایران 
چون می گویند شما بیش از سی سال است که 
با امام در رابطه هستید می خواهیم از شما درباره 
امام چیزهایی بشنویم و وقتی که  شرح اوصاف 
تاثیر  و  رهبر  یک  نقش  در  را  امام  اوصاف  من 
ایشان را در این انقالب و اینکه با هیچ فرد دیگر 
قابل مقایسه نیست بیان کردم، این فرد با همه 
سیاستمداری و آب زیرکاهی در چهره اش کامال 

آثار تعجب دیده می شد.«
آقای بهشتی ادامه داد: »توی دلم گفتم این آقا 
خیلی درباره ایران مطالعات داشته، برای اینکه آن 
مسائلی را که من درباره نقش امام گفتم مسائلی 
بود که خیلی از مردم ایران می دانستند که امام 
و  جدا  نقش  دیگر  مراجع  همه  با  حتی  نقشش 

ویژه ایست.«
ریچارد کاتم بعد از مالقات با آیت اهلل خمینی در 
روز هفتم دی ۵۷، بالفاصله به ایران سفر کرد و 
برداشت خود از آیت اهلل خمینی و دستیارانش را 

با سفارت آمریکا در میان گذاشته بود.
شماره های  و  اسامی  از  فهرستی  کاتم همچنین 
تماس مخالفان شاه را در اختیار سفارت قرار داد 
و  رسیده  نگارنده  به دست  که  اسنادی  بنابر  که 
که  آمریکایی  بازنشسته  دیپلمات های  اظهارات 
محمد  آنان،  از  یکی  کرده ام،  مصاحبه  آن ها  با 
وزارت  ایران  بخش  رئیس  است.  بوده  بهشتی 
می گوید:  فارسی  بی بی سی  به  آمریکا  خارجه 
»کاتم بهشتی را دید. نمی دانم که از قبل بهشتی 
را می شناخت یا نه، اما در آن سفر با وی مالقات 

کرد.«
به  را  بهشتی  نام  »او  پِِرکت:  هنری  گفته  به 
دیدار  و  گرفت  تماس  او  با  سفارت  داد.  سفارت 

موفقیت آمیزی داشت.«
بنا بر اسنادی که پیش تر منتشر شده، آقای کاتم 
بهشتی،  محمد  که  بود  گفته  آمریکا  سفارت  به 
)مخالفان(  اصلی  »رابط  قلهک،  ساکن  روحانی 
با پاریس و رهبر سازمانی اصلی« اعتراضات در 

داخل کشور است.
چند مکاتبه دیپلماتیک سفارت که در اواخر نوامبر 
۲۰۱۳ از حالت طبقه بندی خارج شده، حاکیست 
ریچارد کاتم از حدود پنج سال پیش از پیروزی 
انقالب، محمد بهشتی را می شناخت؛ هرچند بعید 

است این آشنایی، دوستی نزدیکی بوده باشند.
چارلز نس، معاون ویلیام سالیوان، نیز پیش تر به 
نگارنده گفته بود که آقای بهشتی یکی از افرادی 

بود که کاتم به سفارت معرفی کرد.
»کاتم  مــی آورد:  خاطر  به  بازنشسته  دیپلمات 
افراد صحبت  این  با  و  برداشت  را  تلفن  گوشی 
کرد.  همان طور که گفتم یک آشنایی به آشنایی 

این  بنابراین ما زمانی که  دیگر منتهی می شود. 
قبلی  آمادگی  بدون  کامال  رسید  قدرت  به  گروه 

نبودیم.«
جان استمپل، از کارکنان ارشد سفارت آمریکا در 
دوران انقالب، کاتم را یکی از مالقات کنندگان 

»به دردخور تر« سفیر توصیف می کند.
می گوید:  فارسی  بی بی سی  به  استپمل  آقای 
فکر  می آمد.  خوشش  )کاتم(  او  از  »سالیوان 

می کرد فرد مطلعیست.«
اختالف  مورد مهم،  در یک  و سالیوان  کاتم  اما 

اساسی داشتند.
آقای کاتم به سفیر آمریکا گفته بود: »هواداران 
آیت اهلل خمینی در نظر دارند یک حزب سیاسی 
تاسیس کنند که از محبوبیت رهبر انقالب سود 
در  حزب  این  کرد  بینی  پیش  او  برد.«  خواهد 
کند  خود  آن  را  اکثریت  آینده  مجلس  انتخابات 
رفتار  گرایان  ملی  با  چطور  نیست  هم  معلوم  و 

خواهد کرد.
به  کاتم  نظرات  درباره  که  گزارشی  در  سالیوان 
واشنگتن می فرستاد، ارزیابی فوق را رد کرده بود، 
اما وقایع پس از انقالب نشان داد پیش بینی کاتم 

درست بوده است.
حزب  انقالب،  پیروزی  از  پس  کوتاهی  مدت 
جمهوری اسالمی به رهبری محمد بهشتی اعالم 
موجودیت کرد. این حزب پیش از آنکه اکثریت 
بی کفایتی  به  رای  و  بگیرد  دست  به  را  مجلس 
بنی صدر(  )ابوالحسن  رئیس جمهور  برکناری  و 
دیپلمات های  گیری  گروگان  پی  در  بدهد، 
آمریکایی و کنار گذاشته شدن دولت میانه روی 
تبدیل  حکومت  بر تر  جناح  به  بازرگان،  مهدی 
شده بود. تماس مستمر با صادق قطب زاده با آغاز 
ریچارد   ۵۸ آبان   ۱۳ در  گیری  گروگان  بحران 
طوری  به  شد،  هم  مهم تر  واشنگتن  برای  کاتم 
کار تر  جیمی  ارشد  دستیار  جوردن،  همیلتون  که 
بالفاصله با یک جت نظامی برای مشورت با او 

عازم پیتسبورگ شد.
راه  تنها  می گوید  کار تر  دستیار  به  کاتم  آقای 
آزادی گروگان ها و خروج از بحران این است که 
بگذارید آیت اهلل خمینی احساس کند آمریکا را 
تحقیر کرده است. او همچنین قول می دهد هر 
کاری می تواند برای کمک به حل بحران انجام 
تماس  کانال های  از  یکی  به  عمل  در  و  دهد 

آمریکا با ایران تبدیل شد.
ریچارد کاتم هنوز به دوست قدیمی خود صادق 
قطب زاده که جای ابراهیم یزدی در وزارت امور 
خارجه را گرفته بود دسترسی داشت. اسناد دولت 
تماس  به  او  بودن  امیدوار  از  همچنین  آمریکا 

مجدد با محمد بهشتی حکایت دارد.
صادق قطب زاده تماس مستقیم با مقامات وزارت 
حاضر  ولی  می کرد  رد  را  متحده  ایاالت  خارجه 

بود در آمریکا فقط با ریچارد کاتم صحبت کند.
اسناد منتشر شده حاکیست که کاتم و قطب زاده 
دسامبر  )اوایل  سفارت،  اشغال  از  بعد  ماه  یک 
نظر  به  که  کرده اند  مالقات  مرتبه  دو   )۱۹۷۹
زیرا  باشد  بوده  تهران  در  آن ها  دیدار  می رسد 
آنکه آیت اهلل  از  بار پیش  صادق قطب زاده یک 
خمینی را مالقات کند و یک بار بعد از مالقات 
رهبر انقالب با ریچارد کاتم دیدار کرد و به او از 

تغییر نظر رهبر خبر داده بود.
هر  گاهی  و  هفته  هر  متعاقبا  قطب زاده  و  کاتم 
بالفاصله  کاتم  و  داشتند  تماس  تلفنی  روز 
وزارت  به  را  ایران  خارجه  وزیر  صحبت های 

خارجه آمریکا منتقل می کرد.
در  بندی  طبقه  حالت  از  تازگی  به  که  اسنادی 
همچنین  کاتم  ریچارد  که  می دهد  نشان  آمده 
ایران  به   ۱۹۸۰ سال  بهار  در  است  می خواسته 

سفر کند اما در پی مخالفت قطب زاده نمی رود.
پروفسور  حاکیست   ۱۹۸۰ اوت   ۲۱ مورخ  سند 
کاتم در تابستان آن سال به وزارت خارجه آمریکا 
پیشنهاد می کند وقتی صادق قطب زاده به خارج 
عنوان  به  و  کند  استفاده  فرصت  از  کرد،  سفر 
یا  بهشتی  محمد  با  گفتگو  برای  عادی  شهروند 

هاشمی رفسنجانی به تهران سفر کند.
به  خارجه  وزارت  ارشد  مقامات  سند،  این  بر  بنا 
و  ویزا  دریافت سریع  در صورت  می گویند  کاتم 
تضمین دیدار با آقایان رفسنجانی یا بهشتی، به 
این سفر مبادرت کند و در ایران بگوید در گروه 
گروه  یک  که  دارد  عضویت  خاورمیانه  دوستان 

)مسیحی( کواکر است.
بین  تماس  مجدد  »برقراری  آمده:  سند  این  در 
کاتم و بهشتی ارزش دارد حتی اگر او )بهشتی( 
را شروع  بتواند گفتگو  به  نباشد که  در موقعیتی 

کند.«
واشنگتن تا آن موقع متوجه شده بود که مقاماتی 
مانند صادق قطب زاده و ابوالحسن بنی صدر در 
مورد گروگان ها نفوذی ندارند و برای حل و فصل 
ماجرا باید با محمد بهشتی و متحدانش در حزب 

جمهوری اسالمی مذاکره کند.
در سند مذکور همچنین به نقل از ابراهیم یزدی، 
این  اصل  »در  که  آمده  سابق  خارجه  امور  وزیر 
اداره  را  کشور  که  است  رفسنجانی  هاشمی 

می کند.«
به  شده  موفق  کاتم  پروفسور  که  نیست  روشن 
ایران سفر کند یا نه. مقامات آمریکایی یا دوستان 
آقای کاتم از این سفر ابراز بی اطالعی می کنند. 
آخرین  از  یکی  احتماال  این  صــورت  هر  در 
تالش های پشت پرده استاد دانشگاه پیتسبورگ 

برای سفر به ایران بوده است.
برمال شدن راز بزرگ راز بزرگ ریچارد کاتم را 
مایک واالس، مجری معروف شبکه سی بی اس 
در یکی از برنامه های خود در اواخر سال ۱۹۸۰ 

میالدی بر مال کرد.
کاتم ظاهرا آن روز به عنوان کار شناس ایران به 
استودیوی سی بی اس دعوت شده بود اما مایک 
سابق  مامور  را  او  برنامه  ضبط  حین  در  واالس 
سیا معرفی کرد که سیاست »حمایت کورکورانه« 

واشنگتن از شاه را محکوم می کند.
تا  می گویند  کاتم  آقای  فرزند  حتی  و  شاگردان 
برای سیا کار  او چند سالی  آن روز نمی دانستند 

کرده بود.
می گوید  کاتم  ریچارد  ایرانی  شاگردان  از  یکی 
استادش قبل از پخش گزارش سی بی اس زنگ 
کرد.  خود صحبت  گذشته  کاری  سابقه  از  و  زد 
اعالم این خبر دخترش مارتا را نیز شگفت زده 
کرد که می گوید فکر می کرد پدرش چند سالی 

دیپلمات بوده است.
سنگینی  ضربه  مسئله  این  شدن  علنی  بی شک 
به این هوادار جبهه ملی و منتقد سرسخت شاه 
و سیاست خارجی آمریکا وارد آورد و رایزنی های 

او در حوزه ایران را مختل کرد.
انقالب  به  ابتدا  در  پدرش  می گوید  کاتم  مارتا 
که  کرد  اذعان  بعدا  »اما  بود،  بین  خوش  ایران 
درستی  به  را  زنان  حقوق  درباره  خمینی  موضع 

درک نکرده بود.«
فرهنگ  و  ایران  »عاشق  می گوید:  کاتم  خانم 
ایرانی و شیفته تحوالت سیاسی اش بود. فارسی 
که  داشت  گله  همیشه  اما  می کرد،  صحبت 

لهجه اش خوب نیست.«
آن ها  با  که  کاتم  پروفسور  سابق  دانشجویان 
توصیف  جدی  استادی  را  او  کــرده ام  صحبت 
از کالس غایب نمی شد  می کنند که هیچ وقت 
چالش  به  را  شاگردانش  دیدگاه های  همواره  و 

می کشید.
ابتال  اثر  ریچارد کاتم در سال ۱۹۹۷میالدی در 
وی  ایرانی  شاگرد  درگذشت.  کبد  سرطان  به 
تمام  داشت.  دوست  را  ایران  »بسیار  می گوید: 
همش بعد از کوتای ۲۸ مرداد این بود که آمریکا 

یک جوری بتواند آن را جبران کند.«
تالش برای جبران آن »خطای تاریخی« بود که 
به  می گفت  که  سیا  پایین  رده  مامور  شد  باعث 
اکراه در پشت صحنه کودتا نقش کوچکی علیه 
مصدق ایفا کرده بود، در روزهای بحرانی انقالب، 
از تمام توانش برای ایجاد یک پل ارتباطی بین 
کند،  استفاده  خمینی  اهلل  آیت  اردوی  و  آمریکا 
ملی  دوستان  خط  و  امام«  »خط  آنکه  از  غافل 

گرایایش به یک جا ختم نمی شود.
اعتراضی عظیم سال ۵۷ که آقای کاتم  جنبش 
آنقدر برایش هیجان زده بود، در   نهایت آرزوی او 
برآورده  را  ایران  سیاسی  فضای  شدن  باز  برای 
مانند  یا  کاتم  پروفسور  انقالبی  دوستان  نکرد. 
مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی به اتهام »سازش 
با امپریالیسم آمریکا« از عرصه قدرت جمهوری 
صادق  مانند  یا  شدند  گذاشته  کنار  اسالمی 
اتهام توطئه ترور آیت اهلل خمینی،  قطب زاده به 

اعدام شدند.

ریچارد کاتم، حلقه اتصال آمریکا با انقالب ایران

وضعیت  پاریس،  در  تروریستی  حمالت  از  بعد 
امنیتی در بسیاری از کشورهای اروپایی به مرحله 

قرمز و سطح هشدار رسیده است. 
به نظر می رسد که شوک وارد شده به پاریس 
جهادگرایان  و  بنیادگرا  های  تروریست  توسط 
یک  به  را  اروپاییان  خوش  خواب  ترانزیتی 
این  بحبوحه  در  و  کرده  تبدیل  هولناک  کابوس 
خواب پریدگی، آنان با واقعیات زمینی امنیت در 
به نظر نمی رسد  اند که  شرایطی روبه رو شده 
رسیده  موضوع  از  درست  درک  سطح  به  هنوز 
باشند. هجوم تقریبا هم زمان پلیس و نیروهای 
بلغارستان،  آلمان،  بلژیک،  کشورهای  در  امنیتی 
یونان و اسپانیا به سلول های تروریستی و افراد 
تقریبا همگی مهرهای  که  این گروها  با  مرتبط 
می  ترکیه ختم  فرودگاه های  به  آنان  پاسپورت 
شود و در جوالنگاه سوریه و عراق عملیات انجام 

پرخطری  آینده  و  ناخوشایند  خبرهای  اند،  داده 
و  سیاستمداران  دهد.  می  نوید  اروپا  برای  را 
که  کسی  کند  می  تازه حس  اروپا  افکارعمومی 
به  زدن  نیش  برای  و  داده  پرورش  مار  خانه  در 
همسایه به کار می بندد باالخره روزی خود نیز 
زخمی نیش یکی از این مارها خواهد شد. از این 
آزادی  از  دفاع  اولیه  بحث  دیگر  بعد  به  مرحله 
بیان چندان مطرح نبوده و در معادالت جدید نمی 
و  کانون  در  فعال  امنیت  گنجد، چرا که موضوع 

اولویت کشورهای اروپایی قرار گرفته است. 
مهار  برای  اروپــا  سراسر  در  اینک  هم  آنچه 
افتاده است تنها  تروریست های جهادگرا به راه 
نبوده  پاریس  تروریستی  وقایع  موردی  تبعات 
مرحله  در  که  بود  خاکستری  زیر  آتش  و  است 
کنونی شعله های آن زبانه کشیده شده است. بنا 
بر آمارهای رسمی نهادهای اطالعاتی غرب گفته 

می شود که بین ۳ تا ۵ هزار جهادی اروپایی در 
جنگ داخلی سوریه و عراق شرکت داشته یا به 

نوعی با آن در ارتباط بوده اند. 
بسیاری از این تروریست ها بعد از انجام ماموریت 
های جنایتکارانه خود در خاورمیانه هم اکنون به 
سرزمین پدری خود بازگشته اند و طبق توصیه و 
سیاست های گروه هایی چون القاعده و داعش 
قرار است ماموریت تازه خود را در اروپا عملیاتی 

کنند. 
لیبرال دمکراسی غربی که از بازی جنونانه خود در 
افغانستان دهه ۸۰ درس های الزم را فرانگرفته 
بود این بار نیز مواجهه با رخدادی شد که همانند 
نیویورک،  سپتامبر  یازدهم  تروریستی  حوادث 
لبه  بایست  می  مادرید  کشتار  و  لندن  متروی 
شمشیر دو دم بنیادگرایی اسالمی را در پایتخت 
های خود بر گردن حس کند. ظاهرا غربی ها که 

بعد از فروپاشی اردوگاه شرق از تمامی ابزارهای 
خشونت و ترور در جهت اهداف ژئوپلتیک خود در 
کشورهای به زعم آنان یاغی با فراغ بال استفاده 
کرده اند با موج جدیدی از تروریسم روبه رو شده 
سیاست  همین  ناخوشایند  تبعات  دقیقا  که  اند 

ماجراجویانه بوده است. 
تمرکز  و  هشدار  سطح  افزایش  که  چند  هر 
عملیاتی بر سلول های تروریستی در خاک اروپا 
می تواند تا حدود زیادی مانع از بسیاری از حوادث 
تروریستی احتمالی شود اما تا زمانی که رهبران 
اروپایی در سیاست های کالن و راهبردی خود 
اشتراک منافع  المللی و  بین  امنیت  در خصوص 
نکنند،  تجدیدنظر  تروریسم  با  تقابل  در  جمعی 
فزاینده  این خطر  مهار  برای  انداز روشنی  چشم 

در قلب اروپا وجود نخواهد داشت. 
دوقطبی  تشدید  طبقاتی،  های  شکاف  گسترش 

راستگرایی  تعمیق  اجتماعی،   - سیاسی  های 
افراطی و مهاجرستیزی در کنار سیاست دکترین 
یک  ظهور  موجب  پیرامونی  محیط  در  شوک 
که  کرده  فراهم  را  المللی  بین  نظام  در  آنارشی 
اروپا به عنوان قلب این موجود ناقص الخلقه از 

تبعات مخرب آن مصون نخواهد بود. 
تیمی  های  خانه  و  مراکز  به  اخیر  حمالت 
تروریست های جهادی در پایتخت های اروپایی، 
هر چند که یک اقدام امنیتی و بازدارنده تلقی می 
شود اما به دلیل عدم آمادگی استراتژیک نسبت 
عمومی  امنیت  مخل  و  خشونتبار  پدیده  این  به 
پایان کار و مهار کامل تروریسم بنیادگرا در قلب 

اروپا نخواهد بود. 
گسترش راستگرایی افراطی در قالب جنبش های 
ضدمهاجران چون پگیدا در آلمان در کنار رویکرد 
جدید تروریسم بنیادگرای جهادی برای عملیات 

در خاک اروپا در آینده کار مدیریت بحران و مهار 
تروریسم را برای نهادهای امنیتی اروپا به مراتب 

سخت تر خواهد کرد. 
هم اکنون به موازات سیاست های امپریالیستی 
و دخالتگرایانه غرب برای اهداف ژئوپلتیک، یک 
و  افراطی  راست  های  موج  بین  پنهان  جنگ 
بعدی  های  نسل  از  برآمده  اسالمی  بنیادگرایی 
است  شده  شروع  اروپا  در  مسلمان  مهاجرین 
بحران  مهار  امکان  که  میزان  همان  به  که 
یارگیری  موجب  دهد  می  کاهش  را  تروریستی 
بطن  در  بنیادگرایی  تفکرات  تبدیل  و  عددی 
اجتماعی جوامع مهاجرین شده است. خطر اصلی 
یا  چند صد  به  مربوط  آنچه  از  بیش  اروپا  برای 
در  باشد  قاره  این  در  موجود  جهادی  هزار  چند 
رواداری  و  همگرایی  شکست  با  که  است  این 
اجتماعی، اندیشه این موج تروریستی در بین این 

جنبش  یک  سطح  به  را  خود  بتواند  ها  جمعیت 
بدون شک  دهد.  ارتقاء  گرایانه  ستیزه  اجتماعی 
را  سختی  روزهــای  اروپا  خصوص  به  و  غرب 
کردن  کن  ریشه  و  داشت  خواهد  رو  پیش  در 
این  به  قاره  این  بنیادگرای جهادی در  تروریسم 
راحتی که بسیاری از سیاستمداران فکر می کنند، 
قابل دستیابی نمی باشد. به همین دلیل در این 
مرحله تنها می توان از افزایش یا کاهش حجمی 
در حالی  اروپا سخن گفت  در  تروریسم جهادی 
که دستیابی به راه حل نهایی مستلزم تجدیدنظر 
بنیادین در سیاست های شکست خورده گذشته 
جلب  همچنین  و  المللی  بین  امنیت  مورد  در 
اجتماعی   - سیاسی  مشارکت  میزان  بیشترین 
پدیده  این  با  مبارزه  و  مهار  در خصوص  جهانی 

شوم است.

لشکرکشی جهادگرایان القاعده و داعش به قلب اروپا 

کامبیز فتاحی

اردشیر زارعی قنواتی
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آیا می دانستید برای مهاجرت ، تحصیل و یا سفر به استرالیا، بیش از ۱۰۰ نوع ویزا وجود دارد و شما نیز  ممکن است واجد شرایط در یافت ویزا باشید؟

Office: 44/47 Neridah Street 
Chatswood NSW 2067      

Phone: +61 2 9415 3344        
Fax: +61 2 9415 3366

Website: www.clau.com.au       
Email: km@clau.com.au

Kourosh  Momeni 
P.G.C. Migration Law & Practice, ANU

M.A. Translation & Interpreting Studies, UWS
M.A. TESOL, UWS

MARN: 0955 242   MMIA: 4119
ACN: 128 817 005  JP Number: 192 903

کوُرش مؤمنی
مشاور رسمی امور مهاجرت در استرالیا 

 فارغ التحصیل در رشته حقوق مهاجرت از 
دانشگاه ملی  استرالیا

اخذ انواع ویزاهای استرالیا
پذیرش تحصیلی رایگان در رشته مورد عالقه 

شما از دانشگاه های معتبر استرالیا
نمایندگی رسمی چندین دانشگاه و کالج معتبر 

در استرالیا، آمریکا و جنوب شرق آسیا

Just Click Away from Your Dream

قابل توجه دانشجویان ایرانی که هزینه تحصیل آنها از طریق خانواده هایشان 
در ایران پرداخت می شود.

بر اساس تجربیات جدید ما از کار با دانشجویان ایرانی، به نظر می رسد که طی 
ماه های اخیر درصد زیادی از دانشجویان از تغییر نرخ ارزش دالر در ایران رنج 
شده،  پرداخت هایتان  و  زندگی  در  خلل  باعث  تغییرات  این  اگر  حال  می برند. 
مرکز  یا  و  رشته  تغییر  با  گاها  که  باشیم  شما  برای  خوبی  راهنمای  می توانیم  ما 
تا یک چهارم مبلغ فعلی تغییر دهیم. برای  آموزشی تان، هزینه تحصیلی شما را 
 مثال شما از طریق این شرکت می توانید  Diploma of Management  را با
 3750 دالر در 9 ماه و با ویزای یکساله تحصیل کنید.  برای دریافت مشاوره و 
هماهنگی های مربوطه با مسئول آموزشی این شرکت، آقای مهدی گلرنگ، تماس 

حاصل فرمایید.

Click Australia Pty. Ltd.
Migration Consultancy, Visa Services & 

International Student Recruitment

شرکت مهاجرتی کلیک استرالیا 
با مدیریت کورش مومنی

مشاور رسمی  امور مهاجرت و ارائه دهنده خدمات اخذ 
انواع ویزا  و اقـامت دائـم استرالیا 

اقامت دائم خود و ویزای عزیزانتان را با 
آرامش خاطر به ما بسپارید
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با مدیریت کتی

 Shop A, Level 1, 453
Victoria Ave Chatswood

PH: 02 9411 7722

- کوتاهی مو
- رنگ و مش
- فر و صافی

- بند و ابرو
- اپیالسیون

- خدمات آرایشی 
- جهت بانوان و آقایان

در چتسوود

سالن آرایش و زیبایی میالنو
 MILANO

Hair & Beauty Salon

ADM شرکت حسابداری و مالیاتی
با مدیریت داریوش مرادی

UNE فوق لیسانس حسابداری از دانشگاه
TAX AGENT دارای مجوز رسمی از اداره مالیاتی استرالیا

 CTA و IPA حسابرس و عضو حسابداران استرالیا

کلیه امور حسابداری و مالیاتی شما را در 
استرالیا با بهترین کیفیت و مناسب ترین زمان به 

انجام می رسانیم

خدمات این شرکت شامل:

- مشاوره در امور مالیاتی برای به حداقل رساندن مالیات های بردرآمد
- راهنمایی های الزم در مورد انتخاب مناسب و تاسیس شرکت های تجاری
BAS و GST انجام کلیه فورم های مالیاتی شخصی، شرکت ها و همچنین -

- مشاوره در امور بیمه های بازنشستگی و از کار افتادگی و حسابرسی
- آموزش و نصب سیستم های حسابداری شامل MYOB و Quickbooks در محل شرکت ها

Level 1, Suite 33
15 Terminus St

Castle Hill NSW 2154
Tel: 02 9659 6680

www.admaccountants.com.au
info@admaccountants.com.au
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گز اصفهان با باالترین کیفیت 
پسته، زعفران 

و شیرینیجات اعالی اصفهان

David Ashrafi: 0411 243 335   

شرکت واردات اصفهان
 وارد کننده

در استرالیا

دانشگاه  از  معماری  لیسانس  فراستی  علی  دکتر 
لیسانس  فــوق  ســی،  دی  واشنگتن  ــوارد  ه
و  ویرجینیا  تکنیک  پلی  دانشگاه  از  شهرسازی 
ایرانی رشته ژئوپولیتیک  نخستین فارغ التحصیل 
ژئوپولیتیک  پژوهش های  و  مطالعات  »مرکز  از 
فرانسه« وابسته به دانشگاه پاریس است. ایشان 
همچنین یکی از مدیران حفاظت محیط زیست 
هستند.  آنجلس  لس  شهرداری های  از  یکی  در 
فارسی؛  زبان های  به  مقاله و کتاب  از وی ده ها 

انگلیسی و فرانسه منتشر شده است.

علمی  هیئت  عضو  زمانی  همچنین  فراستی 
دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد بود. وی در 
ایالتی  دانشگاه  با  مدرس  عنوان  به  حاضر  حال 

دکتر  اخیر  دیدار  در  و  دارد  همکاری  کالیفرنیا 
متحده  ایاالت  مقیم  ایرانی  نخبگان  با  روحانی 
آمریکا نیز حضور داشت. دکتر فراستی به همراه 
تعدادی از کار شناسان و متخصصان ایرانی مقیم 
آمریکا عالقمند به تکمیل مطالعات انجام شده در 
گذشته در مورد طرح اتصال دریای مازندران به 
دریای عمان می باشند؛ چرا که وی معتقد است 
دوران  شگفتی  هشتمین  پروژه،  این  اجرای  که 
معاصر را رقم خواهد زد. با وجود مخالفان زیادی 
وی  از  دارد،  وجود  طرح  این  اجرای  برای  که 
از دامن زدن به بحث  انگیزه ایشان را  دالیل و 
در مورد این پروژه پرسیدیم. در ادامه پاسخ های 

دکتر فراستی را به »تحلیل ایران« می خوانید.

اتصالی  )کانال  ایرانرود  طرح  مورد  در  ابتدا  در 
که  اهدافی  و  عمان(  دریای  و  مازندران  دریای 

این پروژه دنبال می کند توضیح دهید.

برای  ترانزیتی  ایرانرود در اصل یک طرح  طرح 
یک  می رسد  نظر  به  است.  کاال  و  نفت  انتقال 
کانال  این  از  می توان  که  دارد  وجود  پتانسیلی 
ترانزیت، بخشی از مشکالت آب ایران را هم در 
درازمدت حل کرد و با انتقال آب به کویر و تبدیل 
مورد  منطقه  اقلیم  بتوان  شاید  دریاچه،  به  کویر 
نظر را تغییر داد و طبق نظر آقای هومان فرزاد 
زمینه  این  در  گذشته  در  مفصلی  مطالعات  )که 
انجام داده اند( این تغییر اقلیم از نظر ایشان شدنی 
است. البته ما اطالعی نداریم که این طرح باعث 
مطالعات  باید  و  خیر  یا  شد  خواهد  اقلیم  تغییر 
حداقل  بگیرد.  صورت  زمینه  این  در  بیشتری 
به  کویر  که  است  این  که می توان گفت  چیزی 
آن  در  که  شد  خواهد  تبدیل  آبی  منطقه  یک 
کشتیرانی صورت خواهد گرفت و بخشی از مسیر 
ترانزیت از داخل دریاچه ها عبور کند و از محل 
نگهداری  و  مرمت  هزینه  ترانزیتی،  درآمدهای 

دریاچه ها که باال خواهد بود تأمین شود.

این یک پروژه خودکفاست و نیاز به بودجه دولتی 
ندارد. با این فرض دنبال این قضیه هستیم که 
خود دریاچه به تنهایی مقرون به صرفه نیست و 
توجیه اقتصادی ندارد ولی اگر دریاچه سودش را 
از طریق ترانزیت تامین کند، در آن صورت بحث 
نگهداری دریاچه ها دارای توجیه اقتصادی خواهد 
بود. باید بگویم من فقط نظرات و مطالعاتی که 
در این زمینه انجام شده را جمع آوری کرده و با 

زبان دیگری در صدد مطرح کردن آن هستم.

صورت  دنیا  در  که  مشابهی  طرح های  مورد  در 
گرفته توضیح دهید و آیا انتقال آب بین حوضه ای 
با توجه به فاصله نزدیک به ۲۱۰۰ کیلومتری این 
دو دریا از هم آن هم در این وسعت، شدنی است؟

۲۱۰۰  کیلومتر فاصله بین دو دریاست ولی بین 
یعنی  منتقل شود،  نیست  قرار  آبی  دریا،  دو  این 
آبی از دریای مازندران به دریای عمان و برعکس 
از دریای عمان به دریای مازندارن ریخته نخواهد 
دارند  سطح  اختالف  متر   ۲۸ دریا  دو  این  شد. 
دریا  دو  این  بین  آب  تبادل  به  هم  احتیاجی  و 
نیست. هدف این است که آب از اقیانوس یعنی 
به  و  پمپاژ شده  است،  دریای عمان  در  آبی که 
نماید.  تأمین  را  دریاچه ها  آب  و  رسیده  دریاچه 
حداکثر آبی که منتقل می شود تا جنوب سمنان 
خواهد بود تا دریاچه شکل بگیرد. بعد از آن کانال 
مازندران  دریای  به  را  بعدی که آب و کشتی ها 
باید  دیگری  آبهای  از  استفاده  با  می دهد  انتقال 
است  این  فرضیه  یک  شود.  پر  حوضچه ها  این 

که با آب خود دریای مازندران پر شود یا با آبهای 
سطحی که وجود دارد. پاسخ را باید در مطالعات 

آتی جستجو کرد.

در  رفسنجانی  هاشمی  آقای  زمان  در  مطالعاتی 
۱۰ جلد انجام شده است ولی ما هنوز تمامی آن 
بینی شده  آنجا پیش  نیاورده ایم. شاید  را بدست 
باشد که آب آن حوضچه های پله ای از کجا قرار 
است تأمین بشود. این ها همه مواردی است که 
از  آبی  قطعا  ولی  بگیرد  قرار  بررسی  مورد  باید 
دریای مازندارن به خلیج فارس و برعکس ریخته 
گفته  دور  آینده های  در  آنکه  مگر  شد؛  نخواهد 
می شود که سطح آب دریای مازندران باال خواهد 
پیامدهای  به  با توجه  آمد، در آن موقع می توان 
راه  مازندران،  دریای  آب  تراز  افزایش  از  ناشی 
حل هایی را پیدا نمود. اما در حال حاضر مشکل 
جهان باال رفتن آب اقیانوس هاست و کشورهایی 
مثل مالدیو و جزایری در جنوب اقیانوس آرام در 
حال غرق شدن هستند، اگر ما این آب را بتوانیم 
به کویر منتقل کنیم آن وقت کشورهایی که در 
خطر غرق شدن هستند در آینده از ما بابت اینکه 
نشوند، سپاسگزار خواهند  تا غرق  کمک کردیم 

بود و اشکالی در این مورد دیده نمی شود.

انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر سابقه ای 
بشر  تمدن  تاریخ  طول  تمام  در  و  دارد  تاریخی 
جریان داشته است و اتفاقا ما ایرانی ها پیشتاز این 
کار بوده ایم. با احداث قنات ها آب را از حوضه ای 
می بردیم  زیرزمینی  صورت  به  دیگر  حوضه  به 
البرز  کوه های  رشته  از  را  آب  و  نشود  تبخیر  تا 
می کردیم.  ایجاد  شهر  و  می رساندیم  کویر  به 
اطراف  شهرهای  سایر  و  کاشان  یزد،  شهرهای 

مناطقی  حتی  می کردند.  تغذیه  قنات  از  کویر 
مثل گلپایگان یا در شهرهایی که آب از دل کوه 
بیرون می آید و بعضی ها گمان می کنند که این 
امر اتفاقی است، در صورتی که این ها قنات هایی 
بوده اند که هزاران سال قبل توسط اجداد ما حفر 
شده و با انتقال آب این شهر ها را ساختند و آباد 
دلیل  به  امروز  قنات ها  این  از  بخشی  کردند. 
و  آب، خشک شده اند  استخراج  بی رویه  افزایش 

دیگر در بیشتر این قنات ها آب جاری نمی شود.

کانال های عظیم آبرسانی که در زمان امپراطوری 
روم ساخته شد، باعث شکوفایی این امپراطوری 
گفت  می توان  گردید.  آن  شهرهای  آبادانی  و 
در  معاصر  دوره  در  آبرسانی  پروژه  بزرگ ترین 
 ۷۰ حاضر  حال  در  است.  شده  انجام  کالیفرنیا 
نفر  میلیون   ۱۲ با  آنجلس  لس  شهر  آب  درصد 
سه  از  درصد   ۷۰ این  و  است  وارداتی  جمعیت، 
کانال مختلف می آید که تنها یکی از آن ها ۸۰۰ 
به  عبور می کند،  کوه ها  از  و  دارد  کیلومتر طول 
و  شده  پمپ  کوه  باالی  به  آب  که  طریق  این 
سپس به صورت ثقلی به پایین می آید و هنوز هم 
در لس آنجلس از این آب استفاده می شود. پس 
به خاطر آب است که مردم به آنجا رفته اند وگرنه 
خود لس آنجلس آبی ندارد تا این همه جمعیت 

را تغذیه کند.

عنوان  به  و  بوده  همیشه  آب  انتقال  نتیجه  در 
هم  اشکالی  هیچ  و  است  بشر  تمدن  از  بخشی 
وجود ندارد که آب برای آسایش بشر منتقل شود 
و انسان ها می توانند تمدنشان را در آنجا گسترش 
ایجاد  و  حجم  این  در  آب  انتقال  ولیکن  بدهند 
یک دریاچه با این گستردگی در جهان بی سابقه 
است و اگر این رویا محقق شود، عجایب هفتگانه 
تبدیل خواهد  به عجایب هشتگانه  دنیای مدرن 
ما هم  است که  این  دوستان  از  نظر خیلی  شد. 
نیروی  هم  و  تجربه  هم  سابقه،  هم  قــدرت، 
متخصص در این زمینه داریم، فقط باید یک اراده 
سیاسی برای ورود به مطالعات تکمیلی به وجود 
باید  انجام شده است.  اولیه  البته مطالعات  بیاید. 
بر روی طرح ها مطالعات دومی )مرحله شناخت( 
را انجام داد. آن چیزی که تا به امروز انجام شده 
است مطالعات امکان پذیری بوده که اعالم شده 
در  حاال  است،  پذیر  امکان  طرح  این  که  است 
مرحله شناخت باید بگوییم که چگونه این پروژه 
انجام بشود. این مرحله ای است که ما به دنبال 
آن هستیم. ضروری است که یک ارگان یا نهاد 
دولتی بودجه این مطالعات تکمیلی را تأمین کند. 
بنام  شهروندی  انجمن  یک  آینده  در  امیدواریم 
»انجمن ایرانرود« متولی پیشبرد این طرح بشود.

انجام شده، طرحی که  در مورد سابقه مطالعات 
شرکت دوتامپ ارائه داده و بر آورد هزینه اجرای 

این پروژه توضیح دهید.

تا  مجلس،  پژوهش های  مرکز  گزارشات  طبق 
کنون سه طرح متفاوت ارائه شده اند: در سال های 
۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶ جمعی متشکل از ۱۳۰ کار شناس 
پذیری  امکان  مطالعات  داخلی  متخصص  و 
از دریای عمان  آبراه کشتیرانی  مقدماتی احداث 
گزارشی  و  کرده  بررسی  را  مازندران  دریای  به 
ریاست  نهاد  تقدیم  در ۱۰ جلد و ۵۰۰۰ صفحه 
جمهوری کرده اند. این گزارش شامل بررسی های 
و  مهندسی  زمین شناسی،  جغرافیایی،  جامع 
گزینه های  و  می شد  محیطی  زیست  تاثیرات 
داده  قرار  بررسی  مورد  را  آبراه  ساخت  مختلف 
بود. در آبان ماه سال ۱۳۸۴ مرکز پژوهش های 

امکان  »بررسی  عنوان  تحت  گزارش  مجلس 
و شمال کشور«  دریاهای جنوب  اتصال  پذیری 
تنظیم نمود. در این گزارش ادامه مطالعات امکان 
پذیری توصیه شده و این پروژه را جسورانه ولی 
قابل اجرا دانسته و گفته شده به لحاظ اقتصادی 

هم قابل تعمق است.

ایرانیان  گــروه  طرف  از  هم  دیگر  طرح  دو 
اسم  و  شد  داده  تحویل  دولت  به  آمریکا  مقیم 
»ایرانرود« را بر روی یکی از آن طرح ها گذاشتند. 
این طرح ها مشابهت ها و تفاوت هایی با همدیگر 
امکان  نهایی آن ها فراهم کردن  داشته و هدف 
انتقال نفت و گاز قفقاز و آسیای مرکزی از طریق 
درآمد،  مدت  دراز  منبع  یک  ایجاد  ایران،  خاک 
توسعه طبیعی کویر و مناطق محروم مرکزی و 
جنوب شرق کشور، و رونق اقتصادی ایران است. 
ما به دنبال این هستیم که این همه مطالعات و 
زحماتی که در گذشته انجام گرفته به هدر نرود و 
به یک پاسخ قطعی برای اجرای این طرح برسیم 

که »آری« یا »خیر«.

در مورد شرکت دوتامپ هم باید بگویم که این 
یک شرکت ایرانی- آمریکایی است به مدیریت 
آقای فرید سیف؛ این شرکت طرحی را در زمان 
اگر  که  کرد  ارائه  ایران  دولت  به  خاتمی  آقای 
این دو کویر را پر از آب بکنیم، بخشی از کانال 
دریاچه ها  آن  طریق  از  توانست  خواهد  ترانزیت 
ندیده ام  را  دوتامپ  شرکت  طرح  من  کند.  عبور 
بودم  تماس  در  تلفنی  سیف  فرید  آقای  با  ولی 
به  من  گرفتم.  قرار  ایشان  طرح  جریان  در  و 
پروژه  این  امروز  همین  اگر  که  گفتم  ایشان 
ایشان  و  بود  خواهد  چقدر  آن  هزینه  شود  آغاز 

اینکه  تا ۸۰ میلیارد دالر!  گفت: عددی بین ۷۵ 
نمی توانم  من  را  خیر  یا  است  واقعی  رقم  این 
بدهند.  نظر  مربوطه  کار شناسان  باید  و  بگویم 
است،  شده  شناخته  کار  این  آوری  فن  آیا  ولی 
آقای سیف  قطعا جواب مثبت است. طبق گفته 
اگر دولت ایران تضمین های بین المللی الزم را 
بدهد، شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری و 
فاینانس وارد این پروژه خواهند شد.   همان کاری 
این کشور  دولت  و  انجام شد  نیکاراگوئه  در  که 
۱۰۰ درصد طراحی و ساخت کانال نیکاراگوئه را 

با فاینانس بین المللی انجام خواهد داد.

با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکالتی که به 
خصوص در زمینه اقتصادی با آن روبرو هستیم 

آیا مطرح کردن این پروژه اولویتی دارد؟

ابدا؛ بنده اصال معتقد به این نیستم که این پروژه 
یک  ما  بگیرد.  قرار  دولت  کارهای  اولویت  در 
اورژانس در حال حاضر داریم و آن هم  اولویت 
حل مشکل تأمین آب در شهر ها و روستاهاست. 
آبرسانی می شوند  تانکر  با  از ۶۵۰۰ روستا  بیش 
ما  است.  اجتماعی  فاجعه  یک  معنای  به  این  و 
شهر ها  و  روستا ها  آب  تأمین  به  ابتدا  در  باید 
در  ما  که  ندارد  وجود  دلیلی  ولی هیچ  بپردازیم، 
کنار اولویت هایمان، به یک پروژه بزرگ آبادانی 

و توسعه ایران فکر نکنیم.

وزارت  و مسئولین  کار شناسان  بنده مطمئنم که 
نیرو و جهاد کشاورزی به جد دنبال حل مشکل 
آنهاست.  اول  اولویت های  از  این  و  هستند  آب 
من حتی دیدم که آقای مهندس می دانی )معاون 
تا ساعت ۹ شب  نیرو(  آبفای وزارت  امور آب و 
جای  واقعا  این  و  بود  کار  مشغول  دفترش  در 
به  مسئولین  و  مقامات  همه  این  که  دارد  تقدیر 
با  بسیار  تالش ها  این  هستند.  آب  مشکل  فکر 
تالش  این  که  بدانند  باید  مردم  و  است  ارزش 
دارد صورت می گیرد و ما هم هر کمکی به لحاظ 
همفکری، انتقال تجربه و تکنولوژی اگر بتوانیم 
بگوییم  نمی توانیم  ما  ولی  داد.  خواهیم  انجام 
منتظر حل مشکل آب آشامیدنی باشیم و بعد فکر 
کنیم، پروژه های بزرگ اجرا شود. این ها می توانند 
دولت  به  ما  اتفاقا  و  شوند  اجرا  هم  کنار  در 
بدهد.  اختصاص  نیرو  کار  این  برای  نمی گوییم 
تمام صحبت بنده با دکتر ستاری )معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور( و دیگر آقایانی که با ایشان 
نمی خواهیم  ما  که  است  این  داشته ام  مالقات 
دولت، نیرویی برای این کار اختصاص بدهد، ما 
انجمن  یک  بشویم.  متولی  خودمان  می خواهیم 
شهروندی بنام »انجمن ایرانرود« می خواهیم راه 
بیندازیم که پیگیر پروژه باشد. آقای دکتر روحانی 
بار ها در سخنانشان تأکید کرده اند که شهروندان 
مسئولیت بر عهده بگیرند و ما می خواهیم کلید 
مساعدت  با  می خواهیم  ما  بزنیم.  را  قضیه  این 
دولت، مسئولیت این کار را بر عهده بگیریم. ما 
به اندازه کافی کار شناس و متخصص داریم که 
بپردازند.  مطالعات  بررسی  به  داوطلبانه  حاضرند 
و  کار شناسی  انجمن  این  تشکیل  من  نظر  به 
و  بشود  کشور  تمام  الگوی  می تواند  شهروندی 
طرح  یک  متولی  شهروندی  انجمن  یک  یعنی 

عظیم ملی بشود.

بسیاری از کار شناسان محیط زیست با طرح این 
پروژه هم مشکل دارند و اعتقاد دارند که اجرای 
به هم  را  منطقه  تعادل هیدرولوژیک  پروژه  این 
ایران،  به مرکز  آبهای شور دریا  با ورود  می زند، 
آبهای زیرزمینی در معرض شوری قرار می گیرند، 

اکوسیستم  کویر،  به  ورود  و  کوه ها  شکافتن  با 
بنیادین  تغییرات  دستخوش  مناطق  از  بسیاری 
و  حیوانی  گونه های  از  بسیاری  و  شد  خواهد 
گیاهی نابود خواهند شد، نظر شما در این ارتباط 

چیست؟

مسائل  و  زیرزمینی  آبهای  شدن  شور  مورد  در 
و  است  نظریه  یک  این  که  بگویم  باید  دیگر 
ثابت نشده که چنین مسأله ای اتفاق خواهد افتاد، 
از  که  است  مواردی  ده ها  از  یکی  هم  این  ولی 
در  که  بود  خواهد  کار شناسی  گروه  دغدغه های 
آیا   همان آب  اینکه  آینده تشکیل می شود. مثال 
و  شود  شیرین  آب  ابتدا  در  یا  شود  منتقل  شور 
اولین  ولی  نمی دانم؛  بنده  شود،  منتقل  سپس 
چیزی که باید به آن برسیم این است که آیا اصال 
می خواهیم چنین پروژه ای را دنبال کنیم یا خیر. 
سیاست  یک  عنوان  به  نتیجه  این  به  قطعا  اگر 
ملی و استراتژیک رسیدیم که این پروژه به نفع 
ایران است، مرتبه ایران را ارتقاء می دهد و منافع 
بلند مدت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد، آن 
وقت باید وارد بشویم و ببینیم مشکالت محیط 
زیستی آن چیست و برای آن راه حل پیدا کنیم. 
مشکالت  برای  پاسخ  کردن  پیدا  مهندسین  کار 
زیر  می توان  که  می کرد  فکر  کسی  چه  است. 
دریای مانش تونل زد و با امنیت کامل قطار ها و 

اتومبیل ها از زیر دریا عبور کنند؟

پروژه  این  برسیم که  نتیجه  این  به  اول  باید  ما 
بود  مثبت  جواب  اگر  سپس  نه؛  یا  است  خوبی 
دوستان  از  بنده  برآییم.  مشکالت  رفع  درصدد 
محیط زیستی می خواهم که در این پروژه ورود 
خواهد  تشکیل  آینده  در  که  انجمنی  با  و  کرده 
شد همکاری نمایند و دغدغه های خود را مطرح 

کنند.

 ۱۰۰ که  زدید  مثال  را  نیکاراگوئه  کانال  شما 
المللی  بین  فاینانس  با  پروژه  این  اعتبار  درصد 
شد  تأمین  آمریکایی  و  چینی  شرکت های 
توجه  با  ایــران  کشور  شرایط  که  صورتی  در 
دیگر  با  متفاوت  المللی  بین  تحریم های  به 
کشورهاست، آیا با این وجود باز هم به نظر شما 

این مسأله شدنی است؟

زمانی  از  من  است.  همین  بنده  مسأله  اتفاقا 
زدم،  دامن  ایران  مطبوعات  در  را  بحث  این  که 
بیشترین نقدی که می شود در مورد »نشدن ها« 
این  مثبت.  تا  است  منفی  نقد  بیشتر  و  است 
که  است  ایران  فضای  عمومی  روحیه  از  ناشی 
می بینند  »نشدن ها«  منظر  از  معموال  را  مسائل 

تا »شدن ها«.

من به دلیل اینکه در آمریکا زندگی و کار می کنم 
و با فرهنگ آنجا آشنا هستم باید بگویم که در 
می شود  مطرح  رویایی  و  پروژه ای  وقتی  آمریکا 
می توان  چگونه  که  می کنند  فکر  این  به  همه 
آن پروژه را انجام داد و روی چگونه انجام دادن 
تفاوت فرهنگی  واقع  این در  آن بحث می کنند. 

ماست.

اصوال مشق نانوشته غلط ندارد. من در فرهنگی 
تحصیل و کار کرده ام که به من می گویند بنویس 

و اگر اشتباه کردی آن را اصالح کن!

شما الزمه موفقیت آمیزبودن این طرح را در چه 
می دانید؟

اول از همه با توجه به تجربه ام از زندگی در غرب 
باید بگویم اولین قدم اینست که شهروندان ایران 
بخواهند که این پروژه انجام شود. بدون مشارکت 
مردم قطعا این پروژه سرانجامی نخواهد داشت. 
بیاییم و به عنوان شهروند مسئولیت  یک جایی 

بر عهده بگیریم.

تا  بخواهیم  دولت  از  باید  شهروند  عنوان  به  ما 
تسهیالت الزم را فراهم کند. بنده در سخنرانی 
آقای دکتر روحانی، آقای دکتر نهاوندیان و دکتر 
ستاری در نیویورک بودم. تالش دولت این است 

که بخش خصوصی و شهروندان فعال شوند.

دارد  این فضا در دولت وجود  نظر من وقتی  به 
باید از آن استفاده کرد. من دلیل موفقیت و ترقی 
جوامع غربی را در این می بینم که شهروندان بر 
کار دولت نظارت کرده و از دولت خواسته هایشان 

را مطالبه می کنند.

به قول یکی از خبرنگاران »ما هم متوهم هستیم 
هم متوقع!« متوهم به اینکه هیچ کاری نمی توان 
را  باید همه کار ها  اینکه دولت  به  کرد و متوقع 
بکند. به نظر من اگر شهروندان بخواهند دولت 

هم همکاری خواهد کرد.

پاسخ شما به منتقدینی که این طرح را غیرعملی 
و خیال پردازانه می دانند چیست؟

من اتفاقا دوست دارم خیال پردازی کنم. به نظرم 
خیلی خوب است که انسان با یک رویای شیرین 
زندگی کند. طرح کانال مانش اولین بار در سال 
۱۸۰۵ توسط یک آدم به ظاهر خیال پرداز مطرح 
شد ولی در سال ۱۹۸۰ اجرایی شد! طرح کانال 
آن،  اجرای  از  قبل تر  سال   ۳۰۰ هم  نیکاراگوئه 
همچین  هم  ما  که  دارد  اشکالی  چه  شد.  بیان 

رویایی داشته باشیم.

ولی از لحاظ عملی بودن این پروژه، باید کسانی 
نظرات کار شناسی  با  نیست  که می گویند عملی 
می گویند  که  دوستانی  کنند.  ثابت  را  گفته  این 
طرح  این  به  زاویه ای  چه  از  دید  باید  نمی شود 
می نگرند. ما متأسفانه از »نشدن« شروع می کنیم 
»می شود«.  که  کن  ثابت  حاال  می گوییم  بعد  و 
دارد  این کار وجود  بنده می گویم که تکنولوژی 

و نمونه های آن هم در دنیا هست.

پروژه  ــروژه،  پ این  که  بگویم  باید  پایان  در 
شهروندان ایران است نه دولت ایران. مردم ایران 
و متخصصان و کار شناسان اگر فکر می کنند که 
این پروژه خوب است، دست به دست هم بدهیم 

تا اجرایی شود.

معنوی  و  فکری  حمایت  ایران  خارج  در  هم  ما 
کاری  هر  و  داشت  خواهیم  طرح  پیشبرد  برای 
ایرانرود«  »انجمن  داد.  خواهیم  انجام  بتوانیم 
متخصصین  و  شهروندان  که  است  این  هدفش 
کنند.  با هم همفکری  تا  را دور هم جمع کرده 
کسانی که دغدغه توسعه و آبادانی ایران را دارند 
پروژه  این  سود  تا  بدهند  هم  دست  به  دست 

نصیب نسل های آینده بشود.

ایرانرود عجایب هفتگانه را به هشتگانه تبدیل می کند
گفت وگو با علی فراستی
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با روش های طبیعی و رعایت بهداشت غذایی به 
راحتی می توان بدون استفاده از آنتی بیوتیک های 
شیمیایی از ابتال به برخی از بیماری های ویروسی 
مانند سرماخوردگی، آنفلوانزا، ورم گوش، آنژین و 
بازار  و  است  سرما  فصل  کرد.  پیشگیری  غیره 
هر  است  بهتر  اما  داغ!  آنتی بیوتیک ها  مصرف 
بدن تان  ایمنی  سیستم  تقویت  برای  گاهی  از 
مصرف  فکر  به  بیماری ها  از  برخی  با  مقابله  و 

آنتی بیوتیک های طبیعی نیز باشید.
طبیعی  روش های  از  که  معتقدند  متخصصان 
می توان  راحتی  به  غذایی  بهداشت  رعایت  با  و 
از  شیمیایی  آنتی بیوتیک های  از  استفاده  بدون 
مانند  ویروسی  بیماری های  از  برخی  به  ابتال 
و  آنژین  و  گوش  ورم  آنفلوانزا،  سرماخوردگی، 

غیره پیشگیری کرد.

سیر
درست است که به خاطر بوی نسبتا نامطبوع سیر 
اما  می کنند؛  چشم پوشی  آن  مصرف  از  خیلی ها 
باید بدانید که سیر یکی از بهترین آنتی بیوتیک 
های طبیعی است. این ماده غذایی حاوی ترکیبی 
و  آنتی اکسیدان  یک  که  است  آلیسین  نام  به 

ضدالتهاب قوی محسوب می شود.
که  می دهد  نشان  پژوهش ها  از  برخی  نتایج 
مصرف روزانه دو تا سه حبه سیر به بدن کمک 
عامل  قارچ های  از  مختلفی  انواع  با  که  می کند 

بیماری های ریوی مقابله کند.
سیر همچنین به تنظیم فشارخون و پیشگیری از 

تجمع چربی در رگ های خونی کمک می کند.

زردچوبه
که  بدانید  هستید  پرادویه  غذاهای  طرفدار  اگر 
به  به سالمتی تان می کنید. حتما  زیادی  خدمت 
مصرف  چون  بزنید؛  زردچوبه  غذاهایتان  تمام 
منظم این ادویه به بدن کمک می کند تا با انواع 
مختلفی از باکتری ها مقابله کند. نتایج پژوهش ها 
نشان می دهند زردچوبه قدرت باالیی در مقابله 
سلول های  از  پیشگیری  و  افسردگی  عالیم  با 

سرطانی دارد.

گریپ فروت
از نفخ و احساس خستگی و  اگر به طور مرتب 
فکر  به  که  است  الزم  برید  می  رنج  افسردگی 
این  در  باشد.  بدن تان  ایمنی  سیستم  تقویت 
صورت عصاره دانه های گریپ فروت به دادتان 
می رسد. این دانه های ریز سرشار از فالوونوئیدها 
هستند که خواص آنتی بیوتیکی قوی داشته و از 
بدن در برابر 800 نوع قارچ و ویروس محافظت 

می کنند.

درخت چای
اگر به دنبال راه مطمئنی برای پیشگیری و مقابله 
با آنژین و بیماری های مربوط به روده ها هستید 

به سراغ درخت چای بروید. 
چای  درخت  گیاهی  روغن  محققان  عقیده   به 
ضدویروس  یک  و  دارد  العاده ای  فوق  خواص 

قوی محسوب می شود.
این  از  قطره  دو  درد  دل  یا  آنژین  درمان  برای 
دو  روزانــه  و  کرده  مخلوط  عسل  با  را  روغن 
از چند روز شاهد بهبودی  مرتبه میل کنید. بعد 

چشم گیری در وضعیتتان خواهید بود.

آنتی بیوتیکهای طبیعی را دست کم نگیرید

 Elaeis نام  به  درختی  میوه  از  پالم  روغن 
guineensis به دست می اید که در مناطق 
اندونزی(،  و  مالزی  در  )عمدتا  آسیا  گرمسیری 
آفریقا و امریکا رشد می کند. این روغن خوراکي 
بین المللی  سازمان  و   FAO/WHO توسط 
معرفي   Codex Alimentary استاندارد 

شده است.
اسیدهاي  و چربي ها  روغن ها  بخش  جزئي ترین 
پیوند  نبود  یا  وجود  اساس  بر  که  هستند  چرب 
تقسیم  اشباع  و  غیراشباع  دسته  دو  به  دوگانه 
مي شوند. بر اساس تعداد کربن اسید هاي چرب 
به سه دسته کوتاه زنجیر( 6- 4 کربن )، متوسط 
 12 از  بیش  زنجیر  بلند  و  کربن   12-6 زنجیر( 
کربن تقسیم مي شوند. معروف ترین اسید هاي 
)و  کربن   16 پالمیتیک  اسید  زنجیر،  بلند  چرب 
میزان  )هستند.  کربن   18 استئاریک(  اسید 
سایر  از  بیشتر  پالم  روغن  اشباع  چرب  اسید 
روغن  و  مارگاین  کره  آن  بعداز  و  روغن هاست 

پنبه دانه بیشترین میزان اسید چرب را دارند.

اشباع  چرب  اسید  نوع  دو  نسبت  پالم  روغن  در 
اسید  درصد   50( یکسان  تقربیا  اشباع  غیر  و 
ترانس(  ترکیبات  داشتن  بدون  اشباع  غیر  چرب 
و 50 درصد اسیدهاي چرب اشباع است. درصد 
به  پالم  روغن  دهنده  تشکیل  چرب  اسیدهاي 
استئاریک  اسید   ،%44 پالمیتیک  اسید  ترتیب: 
اشباع  غیر  چرب  درصداسیدهاي  و  4.3%است 
لینولئیک  اسید  اولئیک %37،  اسید  پالم  روغن 

10% مي باشد.
به دلیل مقدار اندك اسیدهاي چرب غیر اشباع 
مناسبي  پایداري  روغن  این  دوگانه  باند  چند  با 
در برابر تغییرات ناشي از اکسیداسیون دارد و در 
شکل  )به  عمیق  کردن های  سرخ  برای  صنعت 
کاربرد  زیاد(  حرارت  با  و  روغن  در  وري  غوطه 
.پایداری  نشده  فضا ایجاد  در  بد  بوی  زیرا  دارد 
پلیمریزه  داشته،  اکسیداسیون  مقابل  در  خوبی 

نشده و تشکیل صمغ نمی دهد.
عمر نگه داری طوالنی روغن پالم و تمایل کمتر 
نسبت به دود کردن و پلیمریزه شدن، این روغن 
را در مقایسه با روغن سویا و ذرت روغن بهتری 

برای سرخ کردن کرده است.

انواع روغن های پالم:
روغن پالم از قسمت گوشتی میوه پالم استخراج 
شده و پس از پاالیش )خنثی سازی، رنگبری و 
بوگیری( در حدود 90 درصد براي مصرف خوراك 
انسان )تولید روغن های خانوار، مارگارین، قنادی، 
درصد   10 و  کردنی(  سرخ  مخصوص  روغن 
در  عمدتا  و  خوراکي  غیر  مصارف  در  باقیمانده 
صابون سازی، تهیه خوراك دام و طیورو ساخت 
به مصرف  روغن.  از  مواد شیمیایی مشتق شده 

می رسد .
 Fractionation انواع روغن پالم از طریق
نظر  از  و  می اید  بدست  کردن(  جزء  به  )جزء 
ترکیب اسیدهای چرب با هم متفاوت می باشند 

که عبارتند از :
اولئین  سوپر  روغن   )2 اولئین  پالم  روغن   )1
چرب  اسیدهای   )4 استئارین  پالم  روغن   )3

تقطیرشده پالم

مختصري در مورد خصوصیات انواع روغن پالم 
به شرح زیر داده شده است:

مراحل  که  است  روغنی  اولئین:  پالم  روغن   )1
و  رنگبری  ــردن،  ک )خنثی  پاالیش  ابتدایی 
بوگیری( را طی نموده و در محیط کامآل سیال 
سایر  با  اختالط  زمان  در  روغن  این  و   است 
باقی می  مایع  به شکل  نیز  گیاهي  روغن ها ي 
با  اختالط  اثر  در  مایع  روغن هاي  پایداري  ماند. 
تولید  در  مي یابد.  بهبود  و  افزایش  اولئین  پالم 
برای طبخ  و  نان شیرینی  پرکننده های خامه ای 
ترین  مناسب  شده  استری  اولئین  پالم-  فر،  در 
داده  نشان  شده  انجام  بررسی های  است.  چربی 
هنگام  در  اکسیداتیو  پایداری  نظر  از  که  است 
با  مقایسه  قابل  پالم-اولئین  جزء  کردن  سرخ 
روغن  مخصوصا  هیدروژنه  نباتی  روغن های 
است  هیدروژنه  پنبه  تخم  و  آفتابگردان  سویا، 
و این مزیت را دارد که بدون هیدروژناسیون برای 
به  پالم-اولئین  است.  خوبی  روغن  کردن  سرخ 
عنوان جزء مایع و پالم-استئارین به عنوان جزء 
جامد برای مخلوط چربی مارگارین مناسب است.

دومین  از  مایع  بخش  اولئین:  سوپر  روغن   )2
مرحله جداسازی فاز مایع از روغن پالم می باشد 
اسید  به خصوص  اشباع آن  اسیدهای چرب  که 

پالمیتیک کاهش یافته است.

اولین  از  جامد  بخش  استئارین:  پالم  روغن   )3
مرحله جداسازی فازهای مایع و جامد روغن پالم 
می باشد که مراحل تصفیه را طی کرده باشد و 

اسیدهای چرب اشباع از دو نوع دیگر است.
4( اسید چرب روغن تقطیر شده پالم: محصولی 
است که پس از تغلیظ، رنگبری و بوبری ضایعات 
روغن  )ضایعات  می اید.  دست  به  پالم  روغن 
ماده ای است که پس از تصفیه روغن خام گیاهی 
باقی می ماند که درصد چربی آن حدود %40 

و   %90 حداقل  دارای  محصول  باشد.( این  می 
باشد.  می  چرب  مواد  ی  کلیه   %99 اکثر  حد 
اسید  تولید  صابون،  تولید  جهت  مناسب  بسیار 

استاریک و غیره

روغن هسته پالم:
از مغز میوه پالم )هسته( نیز روغني استخراج مي 

 )Palm kernel oil( شود به نام پالم کرنل
روغن  از  متمایز  و  متفاوت  کاماًل  خصوصیت  با 
نارگیل  ازنظر ترکیبات شبیه روغن  پالم است و 
بوده و حاوي81% اسید چرب اشباع است و در 
امروزه  دارد.  کاربرد  شکالت  و  شیرینی  صنایع 
ترکیب  دارای  پالم  هسته  و  پالم  روغن  انواع 
و  اند  مختلف  فیزیکی  خصوصیات  و  شیمیایی 
با توجه به  بازار عرضه شده  به طور جداگانه به 
عرضه و تقاضا شرایط خود را دارند . در صنعت، 
روغن پالم و هسته پالم جانشین خامه در تولید 
بستنی بوده و هم چنین به جای خامه در شیر به 
مصرف می رسد. در غذاهایی نظیر مخلوط های 
سوپ، مخلوط کیک و دسر ها،غال ت صبحانه، 
صورت  به  چنین  هم  غیره  و  زمینی  بادام  کره 
پاشیدنی بر روی بیسکویت ها نیز از روغن پالم و 
هسته پالم و محصوالت آن ها استفاده می شود. 
 6 چین  کشورهاي  پالم  روغن  عمده  خریداران 
میلیون تن، اتحادیه اروپا2/2 میلیون تن، پاکستان 
ایاالت متحده  2 میلیون تن، هند2 میلیون تن، 
و  ژاپن   ،0 تن  میلیون  تن، مصر9/  میلیون   1/3
براساس  که  باشند  مي  تن  میلیون   0/7 فلیپین 
و  بازارتجاري هلند،آمریکا  در  تعیین شده  قیمت 
کنند.  مي  خریداري  را  نیاز  مورد  روغن  مالزي 
اروپا و سایر کشور های جهان  در ایاالت متحده، 
می  استفاده  پالم  روغن  از  مختلفی  موارد  در 
تجارت  سهم  درصد   40 که  نماند  ناگفته  شود. 
روغن های خوراکی در دنیا متعلق به پالم است. 
سابقه ورود روغن پالم به ایران به عنوان یکی از 
روغن های خام گیاهی به سال 1368 برمی گردد 
و به مرور زمان بر مقدار مصرف آن در مصارف 

خانوار و صنایع غذایی ایران افزوده شده است.
پالم  روغن  واردات  مقدار  اخیر  سال  چند  در 
اولیئن به کشور در حدود 40 تا 45 درصد بوده 
است. روند رو به رشد مصرف روغن پالم نه تنها 
در ایران بلکه در دنیا مشاهده می شود. به نحوی 
از 170 میلیون تن تجارت  که مقدار 40 درصد 
است.  پالم  روغن  به  متعلق  خوراکی  روغن های 
دانه  پنبه  روغن  کمبود  بهانه  به   1383 سال  از 
شدو  آغاز  پالم  واردات  قنادي  در  استفاده  براي 
میزان  و  کرده  تغییر  ایران  مصرفي  روغن  سبد 
براي  یافت.  افزایش  تند  شیب  با  پالم  روغن 
 88 حدود  دانه،   پنبه  هزارتن   5 کمبود  جبران 
هزارتن روغن پالم وارد شد و سرآغاز به مخاطره 

انداختن سالمت جامعه ایراني شد.

سیر  سویا  روغن  مصرف  روند   1380 سال  از 
این  در  مصرف   %90 از  و  و  کرد  آغاز  نزولي 
و  یافت  کاهش   1392 سال  در   %37 به  سال 
در همین سالها سهم واردات روغن پالم از صفر 
یافت.  افزایش   1392 سال  در   %40 به  درصد 
ناگفته نماند که ایران از نظر تامین روغن خوراکی 
یک کشور کامال وابسته بوده و حدود 90 درصد 
روغن خوراکی مصرفی در کشور از طریق واردات 
واردات  درصد سهم   60 تا   55 شود.  می  تامین 
داخلی متعلق به روغن های سویا،  آفتابگردان و 

سایر روغن هاست.
با  پالم  روغن  انواع  از  متنابهي  مقادیر  ساالنه 
نظارت سازمان هاي ناظر از جمله وزارت صنعت 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  تجارت،   و  معدن 
ملي  سازمان  همچنین  و  پزشکي  ــوزش  آم
واردات  در  ایران  مي شود.  کشور  وارد  استاندارد 
قرار  دنیا   19 17تا  رتبه  در  دنیا  در  پالم  روغن 
اساس  بر  وارداتي  پالم  روغن  انواع  میزان  دارد. 
 1392 درسال  اسالمی  جمهوری  گمرك  سایت 
حدود 650 هزارتن گزارش شده است که قسمت 
عمده آن در تولید روغن هاي خانوار، روغن هاي 
استفاده  سازي  شکالت  صنایع  و  کردني  سرخ 

شده است.
انــواع  مصرف  سرانه   USDA ــار  آم طبق 
کشورهایی  استثنای  به  جهان  در  پالم  روغن 
که  اندونزی،تایلند،کلمبیا  مالزی،  سنگاپور،  مثل 

مصرف سرانه آنها بسیار باال است، 8کیلوگرم در 
سال وسرانه مصرف انواع روغن پالم در درایران 
طبق  طرفی  از  باشد.  می  سال  در  9/7کیلوگرم 
آمار کارخانجات تولید روغن خوراکی در کشور، 
مجموع روغن وارد شده به این کارخانجات )کل 
روغن تولید شده( حدود 1/400/000 تن در سال 
است که طبق آمار 6 سال اخیر حدود 500/000 

تن آن را انواع روغن پالم تشکیل داده است. )در 
با  و  مذکور  مطالب  به  توجه  با  حدود 35درصد( 
عنایت به اینکه سرانه مصرف روغن هاي گیاهي 
در ایران حدود 18 کیلوگرم است سرانه مصرف 
انواع روغن پالم در کشور 6/56کیلوگرم در سال 
تعیین می گردد و تفاوت مصرف انواع روغن پالم 
کارخانجات  آمار  و   USDA گزارش  براساس 
تولید روغن هاي گیاهي در ایران، بیانگر مصرف 
صنایع  نظیر  دیگر  صنایع  در  پالم  روغن  انواع 
و  طیور  و  دام  خوراك  تهیه  )آرایشی-بهداشتي، 

..( به غیر از صنعت روغن نباتی مي باشد. 1- 
کالری و ویتامین: مانند سایر روغن ها از هر گرم 
روغن پالم نیز 9 کیلو کالری انرژی ایجاد می شود 
 A، و شامل ویتامین هاي محلول در چربي مانند
D، E، K می باشد. منبع غني پیش ساز ویتامین 
به  مایل  رنگ  هاست.  تنوئید  کارو  به شکل   A
از  باال است.  بتا کاروتن  دلیل محتوای  به  قرمز 
از  برخي  در  پالم  رنگ  قرمز  تصفیه شده  روغن 
 Aویتامین کمبود  رفع  پیشگیري  براي  کشورها 

استفاده مي شود.

2- اسید های چرب : اسید چرب اشباع عمده در 
روغن پالم اسید پالمیتیک است.

3- کلسترول: روغن پالم مانند سایر روغن های 
کلسترول  ساز  پیش  کمي  مقدار  حاوي  گیاهی 
گیاهي. )6/7 - 2/6میلي گرم / کیلو گرم روغن 
/ کیلو گرم روغن  پالم و 3/7 - 0/6میلي گرم 
پالم کرنل( می باشد. رژیم های غذایی با محتوای 
به  منجر  اشباع  چرب  اسیدهای  چربی،  باالی 
به  و  خون  در  کلسترول  باالی  غلظت  افزایش 
خصوص افزایش )LDL - کلسترول( مي شود 
که این امر سبب بروز عوارض باال و مرگ و میر 

ناشی از بیماری عروق کرونر قلب مي گردد.

شده  انجام  مطالعات  به  توجه  با  بیماري:   -4
 Center for Science in توسط 
علمی  مرکز   the Public Interest
مطالعات،  سایر  و   )CSPI( عمومی  منافع 
مصرف بیش از حد اسید پالمتیک، باعث افزایش 
مي  قلبی  بیماری های  و  خون  کلسترول  سطح 
بدن  در  پالم  روغن  جذب  و  هضم  نسبت  شود. 
انسان شبیه به سایر روغن های خوراکی مصرفی 
و بیشتر از 97 درصد است. در بسیاری از کشورها 
روغن پالم منبع مهم انرژی غذایی بوده و مقدار 
برای  که  لینولئیک  اساسی  چرب  اسید  از  کافی 
اعمال متابولیکی و سالمتی الزم است را فراهم 

می کند.

5- اسیدهای چرب ترانس: اصواًل حالت ترانس 
گیاهی  روغن های  هیدروژناسیون  فرآیند  در 
که  آبد  می  بوجود  جامد  روغن  به  آن  تبدیل  و 
برآورد  اشباع  چرب  اسیدهای  مانند  آن  مضرات 
چرب  اسید  طبیعی  پالم  روغن  در  است.  شده 

ترانس وجود ندارد.

6- خواص آنتي اکسیداني: توکوفرول ها خاصیت 
آنتی اکسیدانی دارند و وجود آن ها در روغن های 
گیاهی باعث پایداری روغن می شود .مقدار این 
تر کیبات طی فرآیند تصفیه روغن کم می شود 
)توکوفرول ها(  اکسیدانهاي طبیعي  آنتي  .سطح 
در انواع پالم)150-1500 میلی گرم / کیلوگرم( 

و در پالم کرنل)260 میلی گرم / کیلوگرم(.

مصرف روغن پالم در دنیا:
این روغن در صنایع غذایی، موارد غیر خوراکی 
و انرژی )بیودیزل( کاربرد دارد. در صنایع غذایی 
مخصوص  پز،  و  پخت  روغن های  تهیه  براي 
قنادی،  روغن های  مارگارین،  کــردن،  سرخ 
 A بستنی، خامه های قنادي و تولید ویتامین های

و E استفاده مي شود.

:از سال ها قبل مصرف روغن  وضعیت مصرف 
به  مرکزی  آفریقای  کشورهای  و  غرب  در  پالم 
به  گسترده ای  طور  به  و  شد،  شناخته  رسمیت 
عنوان یک روغن پخت و پز استفاده شده است. 
برای  آفریقا  از غرب  را  این روغن  اروپایی  تجار 
استفاده پخت و پز در اروپا خریداری نموده اند. 
در طول انقالب صنعتی انگلستان، به عنوان یک 
روان کننده های صنعتی برای ماشین آالت مورد 
روغن  این  مصرف  عمده  گرفت.  قرار  استفاده 
استوایی  کمربند  در  معمول  پز  و  پخت  براي 
از  بخش هایی  و  شرقی  جنوب  آسیای  آفریقا، 
برزیل استفاده مي شود و در نقاط دیگر جهان از 
آن در صنایع غذایی با توجه به قیمت مناسب آن 
کاربرد دارد و هم چنین به دلیل مقاومت باالي 

آن در سرخ کردن نیز مورد استفاده است.

در حدود 90 درصد روغن پالم و محصوالت آن 
در  باقیمانده  درصد   10 و  داشته  غذایی  مصرف 
سازی  صابون  در  عمدتا  و  غذایی  غیر  مصارف 
و ساخت مواد شیمیایی مشتق شده از روغن به 
مصرف می رسد. روغن پالم برای مصارف غذایی 
و غیر غذایی معموال تصفیه می شود. با این حال 
از  افریقا  روستایي  مناطق  در  هنوز  امروزه  حتی 
روغن پالم تصفیه نشده برای طباخی استفاده می 
اسیدهاي  با  جایگزین  عنوان  به  طرفي  از  شود. 
چرب ترانس مورد توجه قرار گرفته است یکي از 
اقدامات صنعت در کاهش اسیدهاي چرب ترانس 
به   %35 از  خانوار  مصرف  خوراکي  روغن هاي 
مستلزم  اخیر  سال هاي  طي  در   %2 از  کمتر 

استفاده از انواع روغن پالم بوده است.

 2009 سال  در  آنالیز  متا  مطالعه  حال،  این  با  
یک  است  ممکن  پالم  روغن  که  داد  نشان 
برای  ترانس  چربی های  برای  مناسب  جایگزین 
افزایش سطح  ویژه  به  باال  خون  چربي  با  افراد 
LDL نباشد. برخي از کارشناسان محیط زیست 
براي  تهدیدي  عنوان  به  را  پالم  گسترده  کشت 
پاکسازی جنگل و انقراض منابع طبیعي مي دانند 
. درحال حاضر، بر روی برچسب های مواد غذایی 
عنوان  به  پالم  روغن   ،)EU( اروپا  اتحادیه  در 
چربی های گیاهی یا روغن نباتی ذکر شده است 
و در آغاز سال 2015 مقرر شده است در بسته 
بندی مواد غذایی از اصطالحات کلی چربی های 
مواد  گذاري  برچسب  در  نباتی  روغن  یا  گیاهی 
غذایي استفاده نشود و تولید کنندگان مواد غذایی 
در صورت استفاده از روغن پالم موظف به در ج 

آن مي باشند.

تاریخچه چربی ها و روغن ها:
مانند  گیاهان  میوه  و  دانه  از  گیاهی  روغن هاي 
دانه،  پنبه  آفتابگردان،  کلزا،  سویا،  دانه های 
میوه های  انگور،  هسته  کنجد،  ذرت،  گلرنگ، 

زیتون، نارگیل و پالم استخراج می شوند.

و  سو  یک  از  مصرف  افزایش  و  جمعیت  رشد 
ضرورت های تغذیه ای از سوی دیگر، باعث شد 
که صنعت چربی و روغن از قرن نوزدهم به بعد، 
ایران  در  باشد،  داشته  چشمگیری  توسعه  رشدو 
1340با  سال  از  روغن  هاي  دانه  کشت  توسعه 
کشت پنبه دانه شروع و در سال 1346 با تاسیس 
زراعت  روغني،  هاي  دانه  توسعه کشت  شرکت 
آفتابگردان و سویا گسترش یافت و در دهه 60 
امکان توسعه کشت سویا  ایران  به  با ورود کلزا 
درصد  که  طوري  به  شد  محدود  افتابگردان  و 
خودکفایي از 76.1% در سال 1340 به %10 
 1380 سال هاي  طي  در  رسید.   1378 سال  در 
افزایش  روغني  دانه هاي  واردات  روند   1388 تا 
یافت که منجر به تامین روغن مورد نیاز داخل 
و همچنین کنجاله به عنوان غذاي دام و طیور 

شده است.

نسبت  خام  روغن  واردات  اخیر  سال هاي  طي 
این  که  است  شده  بیشتر  روغني  هاي  دانه  به 
روند منجر به تضعیف شدید صنایع روغن کشي 
و افزایش واردات مستقیم کنجاله براي تغذیه دام 
و طیور جهت تولید پروتئین مورد نیاز شده است.

در حال حاضر در دنیا نزدیک به 180 میلیون تن 
چربی و روغن تولید می گرددکه 17 نوع چربی و 
روغن را شامل می شود. از  این میان روغن پالم 
آفتابگردان  39 %، سویا 27 %، کلزا %15، 
3%،بادام  3%،زیتون  2%،پنبه  9%،نارگیل 

زمینی 2% را به خود اختصاص داده اند.
عرضه روغن پالم به طور قابل توجهی از 1980 
افزایش یافته است و پیش بینی شده است درطول 
سال هاي 2015-2011 بیش از تولید و عرضه 
روغن سویا ارتقاء یابد. از سال 2012 تولید روغن 
پالم افزایش و تولید روغن زیتون با 1.8% تولید، 
داشته  را  دنیا  تولیدي  روغنهاي  میزان  کمترین 
آمریکا در  آمار وزارت کشاورزي  براساس  است. 
بیشترین  پالم  هسته  و  پالم  روغن  سال2014 
رده  در  کلزا  و  سویا  و  دارند  دنیا  در  را  مصرف 
بعدي قرار دارند. 15% تا 20% مصرف روغن 
روغن  مصرف  باالترین  است.  صنعت  در  پالم 

خوراکي در دنیا مربوط به سویا است.

 روغن پالم چیست؟

آووکادو »ابرمیوه ای« است که نه تنها لذیذ است، 
بلکه منافع تغذیه ای و بهداشتی بسیاری هم برای 
قلب شما، چشم های  برای  دارد-  دنبال  به  شما 

شما و بسیاری از اندام های دیگر.
این پنج مزیت بهداشتی را می توان برای آووکادو 

شمرد:

۱- سالمت قلب
آووکادو حاوی یک ماده شیمیایی گیاهی به نام 
بتا-سیتوسترول است که میزان کلسترول خون 
را در حد طبیعی نگه می دارد. این میو ه همچنینن 
مملو از چربی های تک اشباع نشده است و به گفته 
چربی های  متعادل  مصرف  آمریکا،  قلب  انجمن 
و  اشباع شده  چربی های  جای  به  تک اشباع نشده 
به کاهش کلسترول  ترانس می تواند  چربی های 

بد یا LDL کمک کند.

۲- سالمت چشم
لوتئین و زیزانتین که از مواد کاروتنوئیدی شمرده 
می شوند، نیز در این میوه یافت می شوند. نشان 
این مواد شیمیایی  داده شده است که هر دوی 
چشم  شبکیه  زرد  لکه  رفتن  تحلیل  خطر 

)حساس ترین بخش شبکیه به نور( که با افزایش 
سن رخ می دهد یا بیماری دژنراسیون ماکوالی 
بیماری  این  می دهند.  کاهش  را  به سن  مربوط 

علت اصلی نابینایی در سنین باال است.

۳- رشد و نمو
به  اشباع نشده  چربی  گرم   5/3 حاوی  آووکادو 
نیم  و  یک  )حدود  گرمی   30 وعده  هر  ازای 
میوه آووکادو( است. بررسی ها نشان داده اند که 
مناسب  نمو  و  رشد  برای  اشباع نشده  چربی های 
دستگاه عصبی مرکزی مغز کودکان و نوجوانان 

مفید هستند.

۴- فشار خون
غذایی  رژیم  در  و  است  سدیم  عاری  آووکادو 
فشار  به  تغذیه ای  رویکرد  )مخفف   DASH
خون  فشار  کاهش  به  که  بــاال( اســت  خــون 
مقدار  حاوی  همچنین  میوه  این  می کند.  کمک 
به  است  ممکن  که  است  پتاسیم  قابل توجهی 
نشان  بررسی ها  کند.  کمک  خون  فشار  کاهش 
سایر  جای  به  ــادو  آووک که  هنگامی  ــد  داده آن
چربی ها )مانند کره و مایونز( خورده می شود، به 

کنترل فشار خون کمک می کند.

۵- کاهش وزن
روند  از چربی های سالم است که  آووکادو مملو 
پر  و  را سیر  و شما  را طوالنی می کنند  گوارش 
بیش  حاوی  آووکادوها  عالوه  به  می دارند.  نگه 
از 20 ویتامین، ماده معدنی و مواد مغذی گیاهی 
)فیتوکمیکال ها(  هستند که به خصوص اگر قصد 
حال  عین  در  و  دریافتی تان  کالری های  کاهش 
دریافت مواد مغذی الزم را داشته باشید، به شما 

کمک می کنند.

آووکادو برای کاهش وزن

A Taste of Harmony is a fun, free 
and delicious way to celebrate your 
workplace’s cultural diversity. Just 

register your workplace, choose a day 
that suits and tell your workmates to 

bring a plate of food to share.
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پیک پارسیان

بخش فیلم های خارجی اسکار، بخش بسیار مهم 
و تعیین کننده ای برای سینماگران غیر انگلیسی 
زبان است. نامزد شدن یا برنده شدن یک فیلم 
می تواند  اسکار  در  زبان(  انگلیسی  )غیر  خارجی 
تا  را  آن  المللی  بین  فروش  و  فیلم  آن  موفقیت 
جهانی  شهرت  به  و  کرده  تضمین  زیادی  حد 

کارگردان آن یاری رساند.
نوظهور  سینماگران  برای  ویژه  به  موقعیت  این 
سینمای  صنعت  صاحب  که  کوچک  کشورهای 
عرصۀ  این  در  است.  بزرگی  امتیاز  اند،  ضعیفی 
تر  تر و سخت  رقابت که هر سال تنگ  سخت 
می شود، عمومًا فیلم هایی شانس بیشتری برای 
موفقیت دارند که پخش کننده قوی تری داشته 
باشند و نیز مورد حمایت قوی منتقدان سینمایی 

و رسانه ها باشند.
فیلمی  شانس  که  است  طبیعی  مثال  عنوان  به 
وسیع  پشتیبانی  از  که  وحشی  های  قصه  مثل 
برخوردار  کالسیکز  پیکچرز  سونی  کمپانی 
ذرت  جزیرۀ  مثل  هایی  فیلم  نسبت  به  است، 
از  میرکریمی  رضا  ساخته  امروز  یا  گرجستان  از 

ایران، بسیار باالتر است.
امسال، رقابت در این بخش نسبت به سال های 
قبل شدیدتر بود چرا که ۸۳ فیلم در این بخش 
 ،۲۰۱۳ سال  در  که  حالی  در  بود  کرده  شرکت 
ضمن  بود.  کننده  شرکت  فیلم   ۷۶ بین  رقابت 
اینکه تعداد فیلم های مطرح و اسم و رسم دار در 
لیست امسال که جوایز مهمی مثل نخل طالی 
انجمن های مختلف  و جوایز  گلوب  گلدن  کن، 
شرکت  حمایت  از  و  برده  هم  را  فیلم  منتقدان 
های با نفوذ سینمایی هم برخوردار بودند زیاد بود.

با این حال آکادمی اسکار)با حدود ۶۰۰۰ عضو(، 
در آخرین مرحله انتخاب خود، از میان ۸۳ فیلم 
ارائه شده از سراسر جهان، پنج فیلم تیمبوکتو از 
موریتانی، لویاتان از روسیه، آیدا از لهستان، قصه 
از استونی  نارنگی ها  از آرژانتین و  های وحشی 
را نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی اعالم 

کرد.
تقریبا همه فیلم های نامزد شده، جزو فیلم های 
مهم و بحث برانگیز سال گذشته اند و با موضوع 
های بسیار مهم جهان امروز از فساد در روسیه 
گرجستان،  در  داخلی  جنگ  تا  گرفته  کنونی 
در  اسالمی  جهادگران  و  آرژانتین،  در  خشونت 

موریتانی سرو کار دارند. 

آیدا )لهستان(
با  قبال  لهستانی،  سینماگر  پاولیکوفسکی،  پاول 
ساخت  بریتانیا  در  که  من  عشق  تابستان  فیلم 

مطرح شد اما بعد به زادگاهش لهستان برگشت 
راهبۀ  زندگی  روایت  ایدا،  را ساخت.  ایدا  فیلم  و 
جوانی به نام آیدا در دهۀ شصت است که کشف 
راز تلخی دربارۀ گذشته اش و اینکه پدر و مادر او 
یهودی و از قربانیان هولوکاست بوده اند، او را در 

وضعیتی بحرانی قرار می دهد.
اول  بخش  شود؛  می  روایت  بخش  دو  در  فیلم 
در خارج از صومعه می گذرد و به جستجوی ایدا 
اعضای خانواده اش مربوط است و  یافتن  برای 
کشمکش  به  و  صومعه  درون  در  دیگر  بخش 
صومعه  در  ماندن  یا  و  رفتن  برای  آیدا  درونی 

مربوط است.
ایدا در سال ۲۰۱۳، جایزۀ بهترین فیلم جشنوارۀ 
فیلم لندن را دریافت کرد و مورد ستایش بسیاری 
فیلمبرداری  گرفت.  قرار  سینمایی  منتقدان  از 
ریژارد  و  زال  لوکاس  درخشان  و  سفید  و  سیاه 
لنچوسکی نیز نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین 
فیلمبرداری است اگرچه آنها رقبای بزرگی مثل 
امانوئل لوبزکی، فیلمبردار فیلم بردمن و میخاییل 

کریچمن، فیلمبردار لویاتان دارند.

قصه های وحشیانه )آرژانتین(
انتقادی  و  سیاه  کمدی  وحشیانه،  های  قصه 

فیلمساز  پدروآلمادوار،  که  زیفرون  دامیان 
سرشناس اسپانیایی به همراه برادرش اگوستو آن 
را تهیه کرده، نمایندۀ سینمای آرژانتین در اسکار 
و  جنون  تم  با  وحشی  های  قصه  است.  امسال 

خشونت سر و کار دارد. فیلمی که از شش اپیزود 
غیرپیوسته تشکیل شده که تم مشترک همه آنها 
خشونت و رفتار وحشیانه آدم هایی است که قرار 
گرفتن در شرایطی ناهنجار و غیر انسانی، تعادل 
آنها را به هم زده و آنها را به حد جنون رسانده و 

همه چیز را ویران می کنند.
فیلمساز در هر اپیزود، داستان کوتاهی را دربارۀ 
واکنش های هیستریک و خشونت آمیز آدم ها در 
موقعیت های خاص روایت می کند: دو راننده که 
دست  از  را  کنترلشان  جاده،  در  رانندگی  هنگام 
می دهند و سر هیچ و پوچ به جان هم می افتند، 
مردی که شب تولد فرزندش را باید با ماموران 
ادارۀ راهنمایی رانندگی که ماشین او را برده اند 
سر و کله بزند و از رفتار غیر انسانی آنها به ستوه 

می آیند.
زنی که شب عروسی اش می فهمد همسرش با 
دختر دیگری رابطه دارد و عروسی را به آشوب 
می کشد، دختر جوانی که خدمتکار یک رستوران 
که  مردی  ناگهانی  ورود  با  و  است  راهی  بین 
پدرش را در گذشته به قتل رسانده، آتش انتقام 
در وجودش زبانه می کشد و تصمیم می گیرد به 

کمک صاحب رستوران، او را مسموم کند.
قصه های وحشیانه، نخستین بار در بخش مسابقه 

جشنواره کن سال گذشته به نمایش درآمد و مورد 
گرفت.  قرار  سینمایی  منتقدان  از  بسیاری  توجه 
فیلم  این  از  پیش  اینکه  با  )استونی(  نارنگی ها 
کشورهای  در  داخلی  جنگ  دربارۀ  زیادی  های 
جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته 
شده اما نارنگی ها ساختۀ زازا اوروشادزه، کارگردان 
گرجستان  داخلی  جنگ  دربارۀ  که  گرجستانی، 
و  جنگ  ضد  انسانی،  فیلمی  است،  نود  دهه  در 

متفاوت است.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به دنبال 
آغاز جنگ های نژادی/ قومی در منطقه، بسیاری 
از مردم از ترس جانشان مجبور به ترک سرزمین 
نارنگی ها، داستان  و خانه و زندگی خود شدند. 
پیرمرد روستایی یک دنده ای را روایت می کند 
حاضر  گرجستان،  داخلی  جنگ  بحبوحۀ  در  که 
نیست خانه و کاشانه اش را ترک کند و از منطقۀ 

جنگی بگریزد.
مارگوس  به همسایه  اش  و  بماند  او می خواهد 
کمک  باغش  نارنگی  محصول  آوری  جمع  در 
کند اما این تصمیم آنها در وضعیتی که دو گروه 
می  هم  با  آنها  های  خانه  دِر  جلوی  متخاصم 
جنگند، حرکتی جنون آمیز به نظر می رسد. آنها 
دو سرباز زخمی از دو جبهه مخالف را پناه داده و 

به درمان آنها می پردازند.
با گذشت زمان و به تدریج، دشمنی دو سرباز که 
به دوستی  اند،  قرار گرفته  کنار هم  در  اجبار  به 
و  جنگ  آشکارا ضد  فیلم  پیام  شود.  می  تبدیل 
حد  تا چه  که  است  روشن  و  است  طلبانه  صلح 
امروز  از خشونت و تنش  می تواند در دنیای پر 
تاثیر گذار باشد. نارنگی ها در سال گذشته موفق 
از جشنواره  به دریافت جایزه بهترین کارگردانی 
فیلم ورشو شد. بسیاری از منتقدان، بازی لمبیف 
اولفساک، بازیگر سرشناس سینمای گرجستان و 
فیلمبرداری رین کوتوف را ستوده اند. اوروشادزه 
بعد از شنیدن خبر نامزدی فیلمش در اسکار گفت 
که خوشحال است پیام انسانی فیلمش از طرف 

اعضای آکادمی دریافت شده است.

لویاتان )روسیه(
برداشتی  زویاگنیتسف،  آندره  ساختۀ  لویاتان، 
و  فلسفی  کتاب  و  ایوب)تورات(  کتاب  از  مدرن 
سیاسی تامس هابز است که در قالب کشمکش 

شده  بیان  روسیه  فاسد  سیستم  با  عادی  مردی 
اینکه  بدون  زویاگینتسف،  فیلم،  این  در  است. 
به شعار یا موعظه های اخالقی و دینی متوسل 
بدبینانه،  زیادی  حد  تا  و  دینی  نگاهی  با  شود، 
اخالقی  و  سیاسی  فساد  و  روسیه  امروز  جامعۀ 
این که  قرار می دهد.  نقد  را مورد  بر آن  حاکم 
چگونه انسان مدرن می تواند با دولت مطلقه که 
ایجاد شده  برابر شر  در  او  از  منظور حفاظت  به 
اما خود به شر مطلق بدل می شود، مواجه شود 
و چگونه می تواند آزادی خود را به دست آورد و 

عدالت در حق او چگونه اجرا می شود.
ایوب  همانند  که  است  اتومبیلی  مکانیک  کولیا، 
تا  گرفته  شهر  فاسد  شهردار  از  همه،  پیامبر، 
همسر جوانش لیلیا، بهترین دوستش)دیمتری( و 
نارو  او  به  ایستند،  می  او  برابر  در  پسرش)روما( 
زده، خیانت می کنند و یا تنهایش می گذارند و در 
نهایت او را از پا درمی آورند. از دید زویاگنیتِسف، 
در نابودی کولیا، همۀ نهادهای سیاسی و مذهبی 

از کلیسا گرفته تا دولت، نقش دارند.
بصری  شناسی  زیبایی  اوج  باید  را  لویاتان 
زویاگینتسف دانست با نماهای عریض میخاییل 
کریچمن از چشم اندازها و مناظر طبیعی سرد و 
غم انگیز روسیه که بستر تراژدی های هولناک 
عظیم  نهنگی  اسکلت  تصویر  است.  انسانی 
این  خوف  بر  افتاده،  ساحل  بر  که  )لویاتان( 

تراژدی می افزاید.
در  را  فیلمنامه  بهترین  جایزه  زویاگنیتسف، 
لویاتان  خاطر  به  گذشته  سال  کن  فستیوال 
دریافت کرد. لویاتان همچنین برندۀ جایزه گلدن 
گلوب به عنوان بهترین فیلم خارجی گردید. این 
فیلم جنگ و  از  بعد  فیلم روسی  فیلم، نخستین 
که  است  باندارچوک  سرگئی  اثر   )۱۹۶۹( صلح 

برندۀ جایزۀ گلدن گلوب شده است.
ساخته  تیمبوکتو  فیلم  )موریتانی(  تیمبوکتو 
از  عبدالرحمان سیساکو، فیلمساز اهل موریتانی، 
توجهی  قابل  اثر  بصری،  سبک  و  موضوع  نظر 
است. سیساکو را باید در کنار سینماگرانی چون 
ترین  مهم  از  سیسه،  سلیمان  و  ثمبن  عثمان 
موقعیتی  به  که  دانست  آفریقا  امروز  سینماگران 
جهانی دست یافته است. مهاجرت، تبعید و جهانی 

شدن، از تم های اصلی کارهای سیساکوست.
عقب  روستای  یک  تیمبوکتو،  فیلم  در  سیساکو 
جهادگران  سلطۀ  زیر  که  را  آفریقایی  ماندۀ 
کشیده  تصویر  به  است  دین  انصار  اسالمی 
است. گروه های متحجر و خشک مغزی که می 
خواهند درک فناتیک خود از شریعت اسالمی را 
تحمیل  زنان  ویژه  به  مردم  به  سرنیزه  و  زور  با 
فوتبال  زنان، موسیقی،  بی حجابی  با  آنها  کنند. 
آنها  ستیزی  زن  اند.  مخالف  سیگار  کشیدن  و 
تا حدی است که نه تنها گذاشتن برقع را برای 
زنان اجباری کرده اند بلکه از آنها می خواهند که 

دست و پای برهنه خود را نیز بپوشانند.
سنگسار زنان و مردان به اتهام زنا و شالق زدن 
نمی  آواز)فرقی  خواندن  اتهام  به  جوان  دختران 
کند که آواز عاشقانه باشد یا شعرهایی در مدح اهلل 
و پیامبر اسالم( و ازدواج اجباری دختران کم سن 
وسال، گوشه هایی از ستم و خشونتی است که 

به نام خدا و دین در تیمبوکتو صورت می گیرد.
سیساکو در گفتگوی مطبوعاتی کن بعد از نمایش 
مالی  دربارۀ  تنها  او  فیلم  که  بود  گفته  فیلمش 
رنج  و  مذهبی  گرایی  افراط  درباره  بلکه  نیست 
است که موضوعی جهانی است و تنها به مالی 
گفت  او  ندارد.  تعلق  آفریقایی  های  سرزمین  یا 
است  و عشق  مدارا  اهل  که  اسالمی  چهره  که 
افراطی  و  جهادی  های  گروه  همین  وسیله  به 

مسلمان در دنیا تخریب شده است.

رقبای جایزۀ بهترین فیلم خارجی در اسکار ۲۰۱۵

جهان  از  پرتره   ۱۰۰ کتاب  از  رونمایی  مراسم 
طراح،  شیشه گران  بهزاد  اثر  تختی  پهلوان 
بهمن،   ۱۰ امروز،  سرشناس  نقاش  و  گرافیست 
همزمان با نمایش تعدادی از این آثار و با حضور 

تعداد زیادی از هنرمندان در تهران برگزار شد.
از  پهلوان تختی پس  از جهان  پرتره  کتاب صد 
شانزده سال و با افزودن پنجاه اثر جدید از سوی 

انتشارات ایده تجدید چاپ و منتشر شده است.
بهزاد شیشه گران اولین بار در سال ۶۸ در ادامه 
طراحی  عنوان  تحت  اش  قبلی  های  فعالیت 
نمایشگاهی  سفارش،  بدون  سیاسی  پوسترهای 
آقای  کرد.  برگزار  تختی  غالمرضا  چهره  از 
شیشه گران در مقدمه این کتاب نوشته است:«در 
کارهایم سعی داشتم نه فقط به عنوان ثبت چهره 
و  بررسی  برای  ابزاری  مثابه  به  بلکه  تختی،  از 
تجزیه و تحلیل زوایای درون و بیرون یک انسان 
کار کنم. انسان دوستی، جوانمردی و محبوبیت 
آن  بر  و  یافتم  پهلوان  جهان  این  سیمای  در  را 
شدم از شخصیتی که تا به حال در هنر نقاشی به 
برای  بود، دستمایه ای بسازم  آن پرداخته نشده 
بیان دیدگاه هنریم نسبت به طراحی چهره. پرتره 
آنچنان که  ایران  در  است که حداقل  موضوعی 

باید به آن پرداخته نشده است.«
مجموعه پرتره های تختی تا کنون به ۱۵۰ اثر 

رسیده است.
از مجموعه  اثر  برای خلق هر  آقای شیشه گران 
تکنیک های  از  تختی  غالمرضا  های  پرتره 
انگشت دست  مختلف چون کالژ، ترکیب مواد، 

و حتی کامپیوتر و همین طور مواد متفاوت چون 
 ... و  پاستل، زغال، گواش، آکرلیک، آب مرکب 

استفاده کرده است.
بهزاد شیشه گران در بخشی دیگری از یادداشتش 
بر این کتاب نوشته است:»همیشه دوست داشتم 
کرد،  طراحی  می شود  چقدر  را  چهره  یک  ببینم 
اینکه به یک پرتره صدبار و از صد زاویه مختلف 
بوده و هست.  بسیار جذاب  برای من  نگاه شود 
سابقه  نیز  دنیا  در  کاری  چنین  می کنم  گمان 
نداشته باشد. البته نگاه گون به گون )واریاسیون( 
به یک موضوع از دهه ۵۰ دوره هنرجویی ام تا 
کار  موضوع  روی یک  بارها  است،  من  با  امروز 

می کردم و فکر نمی کردم وقتی یک مضمون را 
بلکه  تمام شده است،  آن  با  طراحی کردم کارم 
کشف  برای  چه  می دیدم،  دوباره  آغازی  را  آن 
یا  برای کشف موضوع مورد نظرم و  خودم، چه 
حتی تعدادی از این پرتره ها در سال ۶۸ با ایده 

مجسمه شدن طراحی شده اند.«
در این کتاب عالوه بر ۱۰۰ اثر هنری با موضوع 
عطا  مجابی،  جواد  از  یادداشت هایی  تختی، 
بهمنش، علی اصغر قره باغی، بابک تختی و آرش 

سلطانچی منتشر شده است.
آثار تا ۲۲ بهمن ماه در  نمایشگاه این مجموعه 

گالری ایده برپا خواهد بود.

رونمایی از کتاب ۱۰۰ پرتره از جهان پهلوان تختی

فروشگاه بزرگ پردیس 
در هورنزبی

بهترینها را در پردیس بیابید
انواع برنج باسماتی، سبزیجات خشک، خشکبار

و شیرینیجات ایرانی، زعفران و زرشک و بسیاری دیگر
53 Hunter Street, Hornsby

Tel: 9482 8422

p

کیفیت برتر - تنوع بیشتر - قیمت بهتر
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رستوران پردیس 
با انواع کبابها و غذاهای گرم ایرانی

یادآور شبهای فرحزاد

پذیرش انواع 

کیترینگ

14.99$گردو هر کیلو

21.99$پسته گلستان زعفرانی 

9.99$پنیر بلغاری بزرگ

10.99$ماست پنج کیلویی

$9.00

خیارشور پنج کیلویی 
دادفر

This Week Specials

فیلم  این  امپایر  سینمایی  وبسایت  گزارش  به 
و  بریتانیایی  کارگردان  بویل  دنی  کارگردانی  با 
سازنده میلیونر زاغه نشین و بازی مایکل فاسبندر 
واترستون  کاترین  و  وینسلت  کیت  روگن  ست 

زندگی جابز را به تصویر می کشد.
را  دارد  نام  فیلم که »استیو جابز«  این  فیلمنامه 
آرون سورکین بر اساس زندگی نامه بنیانگذار اپل 

به قلم والتر ایساکسون نوشته است.
در فیلم به سه دوره  مهم زندگی جابز و مهمترین 

تحوالت کمپانی اپل پرداخته می شود.
با اینکه اطالعات چندانی درباره این فیلم منتشر 
نشده اما سورکین گفته است که سه اپیزود نیم 
مختلف  مقطع های  در  را  جابز  زندگی  ساعته 

زمانی مرور می کند.

در  مهم  رخداد  نوعی سه  به  که  مقطع  این سه 
محور  حول  می شود  محسوب  فناوری  جهان 
می چرخد؛  اپل  محصوالت  مهمترین  معرفی 
آی پاد  و   )۱۹۸۸( نکست   )۱۹۸۴( مکینتاش 

.)۲۰۰۱(
فاسبندر نقش جابز جوان و میانسال را بازی می 
کند و روگن بازیگر نقش استیو ووزنیاک شریک 

جابز و دیگر بنیانگذار اپل است.
روز چهارشنبه ۲۸ ژانویه خبر دیگری طرفداران 
آن  و  کرد  خوشحال  را  کمپانی  این  محصوالت 
هم انتشار گزارش مالی تازه اپل و سود بیش از 

پیش آن بود.
 ۵۶ سن  در   ۲۰۱۱ اکتبر  پنجم  روز  جابز  اسیتو 
سالگی در پی ابتال به بیماری سرطان درگذشت.

فیلمبرداری استیو جابز آغاز شد

و  مطبوعاتی  امــور  معاون  انتظامی،  حسین 
ضوابط  که  می گوید  ارشاد،  وزارت  اطالع رسانی 
مربوط در تبلیغات تغییر کرده و ستاره های مطرح 
تبلیغات تجاری  دارند در  اجازه  هنری و ورزشی 

محصوالت ایرانی حضور پیدا کنند.
از  ترتیب  این  به  که  است  گفته  انتظامی  آقای 
ظرفیت هنرمندان و ورزشکاران سرشناس برای 
استفاده  ملی”  صنایع  بازار  “توسعه  به  کمک 

می شود.
با  نباید  تبلیغات  که  است  کرده  تاکید  البته  او 
“فرهنگ اسالمی و ایرانی” تعارضی داشته باشند.

ضوابط  “در  است:  گفته  ارشاد  وزارت  مقام  این 
حقوق  رعایت  ضــرورت  به  توجه  با  و  جدید 
محصوالتی  برای  تبلیغات  نوع  این  از  کودکان، 
هستند  کودکان  عمدتا  آن  کننده  مصرف  که 

نمی توان استفاده کرد.”
یکی از بندهای قانون مطبوعات ایران “استفاده 
و  درتصاویر  مرد(  و  زن  از  )اعم  افراد  از  ابزاری 

تبلیغ  زن،  جنس  به  توهین  و  تحقیر  محتوا، 
را  غیرقانونی”  و  نامشروع  تجمالت  و  تشریفات 

منع می کند.
این  به  استناد  با  ارشاد  وزارت   ۱۳۸۹ سال  در 
و  شان  به  “نظر  که  کرد  اعالم  قانون  از  بخش 
جایگاه هنرمندان و ورزشکاران کشور، همچنان 
استفاده ابزاری از تصاویر ایشان در تبلیغ کاالها 

ممنوع است.”
البته پیش از آن شماری از چهره های سرشناس 
در تبلیغات شهری و تلویزیونی حاضر می شدند. 
در یکی از جنجالی ترین نمونه ها حسین رضازاده، 
تبلیغات  در  ایران،  وزنه برداری  سابق  قهرمان 
معامالت امالک در دوبی حاضر شد که این کار 

او انتقادهای زیادی را در پی داشت.
و  هنرمندان  حضور  ممنوعیت  اعالم  از  پس 
این  از  آنان  از  شماری  تبلیغات  در  ورزشکاران 

مساله انتقاد کرده بودند.

حضور ستاره های ایرانی در تبلیغات محصوالت داخلی ایران مجاز شد
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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 Nurrber 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*

BAMYAN AIR TRAVELS

تهیه بلیت با مناسبترین قیمت از سراسر استرالیا 
به افغانستان، ایران، پاکستان و سراسر دنیا

شرکت هواپیمایی بامیان
PTY LTDLic No.2TA6085

SAFI, ARIANA & KAM AIR Agent Director: Ali Hazara
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BAMYAN AIR TRAVELS

Tel:02 9646 3688 /80 /81 /82
Fax: 9646 3699 Mob: 0422 881 997
sales@bamyanairtravels.com.au

www.bamyanairtravel.com
Level 1, 88 South Prade AUBURN

Tel:+93 20 25 12000
Mob: +93 792 3000 81 /82/ 83 

sales@bamyanairtravels.com.af
آدرس: نگین غرب پالزا چوک دهبوری کابل افغانستان

دفتر سیدنی

 در صورت نیاز به اقامت در اسالم آباد و کابل این دفتر
 مجهز به هتل با اتاق های لوکس جهت رفاه شما می باشد.

دفتر کابل

Tel: 02  8014  9608

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

از استـرالیا به تـهران  یکطـرفه از 990 دالر دوطـرفـه 1630 دالر
)قیمت ها شامل مالیات می باشند(

تلفن:  9608  8014 - 02

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

با آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Suite 305, Level 3, 32 York Street SYDNEY NSW 2000
Fax:02 92903854   Mobile: 0410439330
Email: sam@airtravelservices.com.au لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

www.airtravelservices.com.au

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز
پرواز رفت و برگشت به تهران ویژه عید نوروز از ۱۴۵۰ دالر

پرواز ویژه )جون جوالی آگوست ۲۰۱۵( از  استرالیا به اروپا ۱۴۹۰ دالر

T: 02 91137250  M: 0403 421 955
 azadeh@suntravelagency.com.au 
 Level 6,115 Pitt St Sydney 2000

آژانس مسافرتی سان تراول 
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o Travel agency license Number 
(TCF) 2TA10812    
ABN Number 86161697276

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز به سر تا سر دنیا بویژه ایران

رزرو هتل و بیمه مسافرتی، ارائه بهترین تورهای تعطیالت به سراسر جهان برای 
دریافت اطالعات بیشتر با آژانس مسافرتی سان تراول آزاده شمس تماس بگیرید

انواع برنج باسماتی
و سبزیجات خشک

ایرانی

انواع خشکبار و شیرینیجات ایرانی
ترشی و مرباجات

در چتسوود عرضه کننده بهترین ها

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

 
Ph: 02 9417 6766         337 Penshurst St.  Willoughby               

غربالگری سه نوع سرطان بزودی در شهرهای ایران آغاز می شود
پیشگیری  اداره  رئیس  قنبری مطلق،  دکتر علی 
تشخیص  برای  که  می گوید  ایران  سرطان  از 
زودهنگام سه سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه 
رحم برنامه غربالگری و تشخیص زودهنگام تهیه 
زیر ۵۰  آینده در شهرهای  ماه  شده که در چند 

هزار نفر اجرا خواهد شد.
در  سرطان  بروز  مطلق،  قنبری  دکتر  گفته  به 
اساس  بر  است:  جهانی  متوسط  از  کمتر  ایران 
شاخص تعداد موارد جدید به ازای یک صد هزار 

نفر جمعیت، در ایران این شاخص در مردان ۱۳۴ 
مورد و در زنان ۱۲۸ مورد است در حالی که این 
شاخص در جهان به ترتیب در مردان و زنان ۲۰۵ 
و ۱۶۵ است. وزارت بهداشت ایران می گوید که 
موارد سرطان در ایران افزایش خواهد یافت و سه 
عامل افزایش امید به زندگی، عوامل محیطی و 
سبک زندگی ناسالم را علت این افزایش می داند.

زندگی  به  امید  مطلق،  قنبری  دکتر  گفته  به 
)متوسط عمر جمعیت( از ۵۸ سال در سال ۱۳۵۸، 

به ۷۳.۸ سال در ۱۳۹۱ رسیده است که حتی بهتر 
از متوسط جهانی ۷۰.۸ است.

ساالنه در دنیا ۱۴ میلیون نفر و در ایران ۹۰ هزار 
نفر به سرطان مبتال می شوند.

اما با وجود افزایش موارد سرطان، متوسط طول 
آگاهی  افزایش  به علت  ایران  در  مبتالیان  عمر 

عمومی و تشخیص زودهنگام بیشتر شده است.
وزیر  معاون  سیاری،  اکبر  علی  دکتر  گفته  به 
بهداشت ایران، تعداد کسانی که پس از ابتال به 

به  کنند،  می  عمر  سال   ۱۰ کم  دست  سرطان 
طور متوسط دو برابر ۳۰ سال گذشته شده است: 
در حال حاضر ۵۰ درصد افراد مبتال به سرطان 
می توانند پنج سال عمر و ۴۰ درصد از آنها می 
توانند ده سال عمر کنند. دکتر سیاری گفت که 
شانس زنده ماندن با تشخیص زودرس سرطان 
بیشتر می شود: تقریبا نیمی از سرطان ها با درمان 
تقریبا  از  می توان  و  کند  می  پیدا  بهبود  مناسب 

نیمی از سرطان ها )۴۰ درصد( پیشگیری کرد.

ویروس ابوال جهش ژنتیکی پیدا کرده است
تقریبا  که  فرانسه  پاستور  انستیتو  پژوهشگران 
کردند،  شناسایی  را  ابوال  شیوع  پیش  سال  یک 
این  آیا  که  موضوع هستند  این  بررسی  در حال 
جهش باعث مسری تر شدن این ویروس مرگبار 

شده است یا نه.
را  ابوال  به  مبتالیان  خون  بررسی  کار  محققان 

برای یافتن پاسخ این سوال آغاز کرده اند.
را  ابوال  به  مبتال  بیمار  بیست  خون  حال  به  تا 
خون  آینده  ماه های  در  و  شده  بررسی  گینه  در 

ششصد بیمار دیگر نیز بررسی خواهد شد.
متخصص  ساکونتابای  آنــاواج  دکتر  گفته  به 
بسیار  که  است  ویروسی  ابوال  ویروس  ژنتیک، 

تغییر می کند:
ویروس می تواند طوری تغییر کند که کشندگی 
آن کم شود اما قدرت سرایت بیشتری پیدا کند و 

ما فعال نگران همین موضوع هستیم.
بفهمیم  باید  نمانیم  عقب  دشمن  از  اینکه  برای 

ویروس چه تغییری کرده است.
جهش ژنتیکی یا تغییر در ساختار ژنتیکی ویروس 

اتفاقی بسیار شایع است.
است،   RNA های  ویروس  از  ابوال  ویروس 
مثل اچ آی وی و آنفلوانزا، یعنی بجای مارپیچ دو 
ویروس ها  این  ژنتیکی  ماده   ،DNA رشته ای 
سرعت  با  ویروس ها  این  است.  رشته ای  تک 
با  دیگر  عبارت  به  می کنند،  پیدا  جهش  بیشتر 
یا  کرده  پیدا  تطبیق  محیط  با  بیشتری  سرعت 

قدرت سرایت خود را افزایش می دهد.
مواردی  اکنون  ما  می گوید:  ساکونتابای  دکتر 
نوع  هیچ  اصال  بیمار  که  دیده ایم  را  بیماری  از 

عالمتی ندارد.
پراکندگی  باعث  بیشتر  افراد  این  است  ممکن 

ویروس شوند اما ما هنوز این موضوع را نمی دانیم.
پروفسور جان بل استاد ویروس شناسی دانشگاه 
موارد  آیا  نیست  روشن  هنوز  می گوید  ناتینگهام 
نه  یا  است  شده  بیشتر  بیماری  عالمت  بدون 
اتفاق  همیشه  عالمت  بدون  عفونت های  چون 

می افتند:
بزرگتر  جمعیت های  در  عفونت  موارد  چه  هر 
بدون  موارد  ما هم  است که  بیشتر شود طبیعی 

عالمت را بیشتر می بینیم.
عالوه بر این، دانشمندان نگران این هستند که 
با گذشت زمان، وقتی که ویروس وقت بیشتری 
بیشتری  های  میزبان  بدن  وارد  و  باشد  داشته 
شود، شاید این توانایی را پیدا کند که از راه هوا 

هم منتقل شود.
چنین  از  ای  نشانه  هیچ  حاضر  حال  در  البته 
ابوال،  انتقال  راه  هنوز  و  ندارد  وجود  پدیده ای 
تماس مستقیم با ترشحات بدن فرد آلوده است. 
بیماری های  متخصص  هیمن  دیوید  گفته  به 
ژنتیکی  جهش  باید  اتفاقی  چنین  برای  عفونی، 

بسیار عمده ای اتفاق بیفتد:
راه  از  از ویروس هایی که  به حال هیچ یک  تا 
خون منتقل می شوند، مثل اچ آی وی و هپاتیت 
بی، نشانه ای از اینکه قدرت سرایت از راه هوا را 

پیدا کرده باشند دیده نشده است.
که  می کنند  تاکید  متخصصان  حال  این  با 
بر  است  ژنتیکی ممکن  از جهش های  بسیاری 
پاسخ ویروس به دارو یا فعالیت ویروس در جامعه 

بشری تاثیری نگذارند.

جهش ژنتیکی
نوئل توردو متخصص ویروس شماسی می گوید: 

در حال حاضر برای شناخت تکامل این ویروس 
چه از نظر گسترش جغرافیایی چه از نظر اتفاقات 
بعضی  اما  بدانیم.  بیشتر  خیلی  باید  بدن  درون 
شواهد نشان می دهند جهشی اتفاق افتاده است. 
به گفته سازمان بهداشت جهانی تحقیقات مشابه 
در سیرالئون نشان داده که که ویروس ابوال در 
۲۴ روز اول همه گیری جهش قابل مالحظه ای 

داشته است:
قابلیت  درباره  زیادی  علمی  سواالت  بی تردید 
و  واکسن  به  آن  واکنش  و  ویروس  این  سرایت 

دارو و پالسمای درمانی مطرح است.
انستیتو  محققان  که  سواالتی  از  دیگر  از  یکی 
پاستور فرانسه سعی دارند به آن پاسخ دهند این 
است که چرا بعضی از این ویروس جان بدر می 

برند و بعضی نه.
در حال حاضر فقط چهل درصد مبتالیان بهبود 
علت  شناخت  معتقدند  محققان  و  کنند  می  پیدا 
واکسن  ساخت  به  بزرگی  کمک  موضوع،  این 

ابوال خواهد کرد.
واکسن ابوال

شیوع سریع ویروس مرگبار ابوال، که فعال درمانی 
برای ساخت  تحقیقات  به  ندارد،  آن وجود  برای 

واکسن ابوال شتاب زیادی بخشیده است.
آزمایش یک واکسن ابوال تقریبا پنج ماه پیش در 
آکسفورد انگلستان انجام شد و سه هفته پیش نیز 
آزمایش واکسن دیگری در همین شهر آغاز شد. 
قرار است نتایج این تحقیقات بزودی منشر شود.

آمریکا  همزمان، چند تحقیق محدودتر دیگر در 
آزمایش  بــرای  غربی  آفریقای  کشور  سه  و 

واکسن های دیگر در جریان است.
همکاری  با  اخیرا  نیز  مرک  داروسازی  شرکت 

نیولینک جنتیکس،  دیگر،  آمریکایی  شرکت  یک 
آغاز  سوییس  در  را  ابوال  سوم  واکسن  آزمایش 

کرده است.
حال  در  پاستور  انستیتو  محققان  نیز  فرانسه  در 
آنها  آزمایش  که  هستند  ابوال  واکسن  دو  تولید 

روی انسان سال آینده آغاز خواهد شد.
انستیتو  ایمنی شناس  سانتو  جیمز دی  پروفسور 
پاستور می گوید: این ویروس تهدیدی است در 

ابعاد وسیع که می تواند وسعت جهانی پیدا کند.
ما فهمیده ایم که ابوال مشکل فقط آفریقا نیست 

مشکل همه است.
کند  فروکش  است  ممکن  فعلی  گیری  همه 
شیوع  دوباره  دیگری  زمان  در  اما  شود  رفع  و 
خواهد یافت. جاهایی که این ویروس می تواند 
جانوران  بدن  در  مثال  شود،  مخفی  طبیعت  در 
می  شمار  به  تهدید  انسان  برای  هنوز  کوچک، 

رود.
دهیم،  نشان  توانیم  می  ما  که  واکنشی  بهترین 

ساخت واکسنی برای تمام مردم دنیاست.
کاهش موارد ابتال

امروز  جهانی  بهداشت  سازمان  حال  همین  در 
اعالم کرد شمار مبتالیان جدید به کمتر از صد 
مورد در هفته رسیده که کمترین میزان ابتال از 

تابستان است:
شیوع ویروس ابوال اکنون وارد مرحله دوم خود 
شده است و تمرکز از کاهش سرعت سرایت، به 

سمت پایان همه گیری تغییر کرده است.
آفریقا،  در غرب  ابوال  زمان شروع همه گیری  از 
بیش از ۲۲ هزار نفر به این ویروس آلوده شده و 
۸۸۱۰ نفر در گینه، سیرالئون و لیبریا جان خود را 

از دست داده اند.

تبدیل تخم مرغ پخته به خام توسط دانشمندان استرالیایی و آمریکایی
دانشمندان آمریکایی و استرالیایی موفق شده اند 
با استفاده از اوره و نوعی همزن مخصوص، تخم 
تبدیل  خام  مرغ  تخم  به  دوباره  را  پز  آب  مرغ 
کنند. آنها معتقدند این شیوه در کاهش چشمگیر 
پنیر  از جمله صنعت  هزینه های تولید در صنایع 
و نیز در درمان بیماری های مختلف و تحقیقات 

سرطان نقش مهمی خواهد داشت.
زیست  و  شیمی  پروفسور  ویس،  گریگوری 
شناسی مولکولی در دانشگاه کالیفرنیا می گوید 
ما موفق شدیم تخم مرغ آب پز را به تخم مرغ 

خام بر گردانیم.
ما در مقاله مان توضیح دادیم که چگونه رشته 
های در هم پیچیده پروتئین را از هم باز کرده و 

به آنها امکان می دهیم تا از نو تا بخورند.
پروتئین در واقع رشته ای اسید آمینه است. برای 

پیدا کند و  را  اینکه پروتئین کارکرد خاص خود 
فعال باشد، رشته اسید آمینه باید بشکلی خاص و 

سه بعدی تا بخورد.
پروتئین ممکن است بد تا بخورد یا به مرور زمان 
و بر اثر عواملی مثل مواد شیمیایی یا هسته ای، 
جهش ژنتیکی یا پیری تاخوردگی نامناسب پیدا 

کند.
کارایی  و  فعال شده  غیر  پروتئین  حالت  این  در 
است  ممکن  حتی  و  دهد  می  دست  از  را  خود 
سمی و باعث بیماری شود؛ مثال آلزایمر به علت 
بد تا خوردن پروتئین در بافت های عصبی ایجاد 

می شوند.
دکتر ویس می گوید: ما در خیلی از موارد وقت 
های  پروتئین  کردن  جدا  برای  زیادی  بسیار 
چسبناک از دیواره لوله آزمایش صرف می کنیم 

و دنبال راهی بودیم که به نحوی آنها را بازیابی 
از  استفاده  با  ابتدا  کار  این  برای  محققان  کنیم. 
تبدیل  را  مرغ  تخم  پخته  و  جامد  سفیده  اوره 
به  پروتئین  اما هنوز رشته های  مایع کردند،  به 

نحوی نامطلوب در هم پیچیده بودند.
با یک همزن  دانشمندان  این مشکل  رفع  برای 
کرد  می  ایجاد  گردابی  جریان  که  مخصوص 
به  و  باز  هم  از  را  پروتئین  های  رشته  بتدریج 
ساختاری  در  دوباره  اینکه  تا  کردند  جدا  آرامی 

مناسب تا بخورند.
این کار مثل این است که تای پیراهنی را که بد 
تا شده باز کنیم، آن را اتو کنیم و چین و چروک 
های ناخواسته را از بین ببریم و بعد دوباره آن را 
تا کنیم. به گفته پروفسور ویس بازیافت پروتئین 
کاری گرانقیمت است و حدود چهار روز طول می 

البته  باید عملی مثل دیالیز،  کشد چون در واقع 
در سطح مولکولی، انجام شود اما روش جدید در 

عرض چند دقیقه به نتیجه می رسد.
تخم  به  روش  به  که  ای  پخته  مرغ  تخم  البته 
چندان  است  ممکن  شود  می  تبدیل  خام  مرغ 
اشتها برانگیز نباشد و هنوز روشن نیست آیا اصال 
چنین تخم مرغی قابل خوردن باشد با این حال 
محققان می گویند این شیوه می تواند تحقیقات 

و صنایع تولید پروتئین را متحول کند.
پادتن  تولید  برای  دارویی  صنایع  مثال  برای 
سرطان از سلول تخمدان همستر )نوعی جونده( 

استفاده می کنند که بسیار گران تمام می شود.
یا  از مخمر  این روش می توان  از  استفاده  با  اما 
ضد  پادتن  و  کرد  استفاده  ای کوالی  باکتری 

سرطان را بسیار ارزانتر و سریعتر تولید کرد.
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اخبار ورزشی

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

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

34 Ross St. North Parramatta
PH: 02 9683 7330

ARIA SUPER STORE

7 صبح تا 8 شب هفت روز هفته

PTY LTD
FOOD IMPORTS

 D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y
 PA

R
S

IA
N

سبزی قورمه سرخ شده بست تست 
با کیفیت مرغوب در دو اندازه متفاوت

Ph: 02 9645 6003
Fax: 02 9700 9679

Email: aust-ari@bigpond.net.au

تلفن مرکز پخش

در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 
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در  قلعه نویی  فارس،امیر  خبرگزاری  گزارش  به 
اظهار  سپاهان  مقابل  تیمش  دیدار  خصوص 
تیم  طرفداران  از  دارد  جا  همه  از  داشــت:اول 
کنم.  تشکر  بازیکنانم  همچنین  و  استقالل 
اذیت  هفته   10 به  نزدیک  استقالل  طرفداران 
شدند ولی این برد حق آنها و تیم ما بود. سرمربی 
تیم استقالل در پاسخ به این سوال که آیا  می 
قهرمان شود  استقالل  داد که  را  این قول  توان 
به  ما  بازیکنان  اول  فصل  نیم  گفت:در  خیر  یا 
را  تمرکز الزم  استقالل  ملی  بازیکنان  خصوص 
نداشتند.چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی.

به جام ملت ها رفتند یکسری حقایق  آنها وقتی 
برایشان روشن شد ولی حاال آمده اند و با انگیزه 
کی روش  آقای  از  من  چند  کنند.هر  می  کار 
آماده  ما  بازیکنان  بار  این  که  کنم  می  تشکر 
مقابل  هم  جمعه  انصافا  و  برگشتند  تمرینات  به 
در  قلعه نویی  کردند.  ما کمک  به  سپاهان خیلی 
خصوص اینکه صادقی در دیدار با سپاهان یک 
اشتباه داشت  و نظرش در مورد او چیست تاکید 
کرد:امیر حسین از خانواده استقالل است و خود 

من کسی بودم که او را از تیم امید استقالل به 
را  او  استقالل  زمانی که  آوردم.حتی  بزرگساالن 
کنار گذاشت صادقی را به تراکتورسازی بردم.این 
بازیکن در نیم فصل اول تمرکز الزم را نداشت، 
به خصوص بعد از مصدومیت و بعد از مسابقات 
از جام ملت ها یکسری  بعد  جام جهانی.اما حاال 
روشن  ما  بازیکنان  دیگر  و  او  برای  حقایق  از 
با کیفیت  این است که  از صادقی  شد.توقع من 
ببینید که در  را  بازی کند.شما قاسم حدادی فر 
ذوب آهن چگونه کار می کند.ما هم 5 ملی پوش 
ببینیم.  تیم  در  را  تاثیراتشان  باید  باید  که  داریم 
وی تاکید کرد:در بازی قبل هم من بازوبند را به 
صادقی دادم که او خودش آن را به عنایتی داد.

اول  فصل  نیم  در  که  مشکالتی  امیدوارم  حاال 
داشتیم در نیم فصل دوم نداشته باشیم.از هیات 
که  می خواهم  هم  محترم  عامل  مدیر  و  مدیره 
تالش کنند تا هر چه زودتر مشکالت مالی حل 
شود تا بچه ها با تمرکز بیشتری به کار خود ادامه 
به گزارش خبرگزاری فارس،قلعه نویی در  دهند. 
پاسخ به این سوال که نظرش در مورد قهرمانی 

گفت:به  چیست  آسیا  ملت های  جام  در  استرالیا 
نظرم تا حدودی حق به حقدار رسید.چون استرالیا 
تیم کاملتری بود.من باز هم می گویم اگر حرفی 
قبل از بازی با عراق زدم انتقاد نکردم، البته آن 
تیم خیلی جای انتقاد دارد ولی قبل از آن بازی 
گفتم که تورنمنت با لیگ فرق دارد و شانس هم 
فینال  در  آلمان  دارد.  تاثیر  مسابقات  اینگونه  در 
جام جهانی مقابل آرژانتین بدترین بازی خود را 
انجام داد اما قهرمان شد چون چاشنی شانس هم 
در اینگونه مسابقات دخیل است. وی افزود:البته 
من فوتبال ژاپن را خیلی می پسندم و به نظرم 
این تیم می توانست از لحاظ کیفیت قهرمان جام 
ایران و  ملتها شود.تمام حرف من این است که 
که  داریم  هایی  ایرانی  ما  باشد،  سربلند  ایرانی 
من  می کنند.بحث  سربلند  را  ما  دنیا  جای  همه 
با آقایان هم این است که ایران و ایرانی را خار 
نکنید.در همه جای دنیا ایرانی ها در پست های 
کنم  می  افتخار  دارند.به شخصه  حضور  کلیدی 
فیروزی ها  پروفسور  و  سمیعی  پروفسور  نام  که 
را می شنوم ولی متاسفانه آقایان برای اینکه به 

انداخته  جلو  را  کی روش  برسند  خودشان  منافع 
به  بلکه  نیستند  ایران  سربلندی  دنبال  آنها  اند، 
این  با  وقتی  قلعه نویی  هستند.  خودشان  فکر 
سوال مواجه شد که بهتر است این مساله تمام 
دارم. سوال  یک  بدهید،من  گفت:اجازه  شود 
کی روش مربی خوبی است و البته کارنامه دارد.

انصافا هم همینطور است اما سوال من از مردم 
این است وقتی کی روش خوب است چه لزومی 
دارد بازیکن پای پلکان هواپیما بگوید او را نگه 
دارید؟یا اینکه برای اینکه او را نگه دارند برایش 
نظر سنجی بگذارید؟ قلعه نویی در مواجه با این 
جمله که آن بازیکن مد نظر تجربه شما را ندارد 
برنامه  کارها  این  که  است  این  من  گفت:بحث 
بزن.  را  این حرف  برو  تو  بوده که فالنی  ریزی 
شود. زده  ها  حرف  این  که  اند  خواسته  آقایان 

خودش  او  ندارد،  کارها  این  به  نیازی  کی روش 
او را کوچک  بیشتر  این کارها  با  کارنامه دارد و 
می کنند.حرف من این است به کی روش احترام 
بگذاریم ولی به ایرانی بودن خودمان هم افتخار 

کنیم.

علی کفاشیان:کی روش در صورت فراهم نشدن امکانات از ایران می رود

رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگویی اعالم 
کرده که کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی در 
به  نیاز خود  امکانات مورد  فراهم نشدن  صورت 

همکاری خود با ایران خاتمه خواهد داد.
استرالیا،  از  ایــران  ملی  تیم  بازگشت  از  پس 
پرتغالی،  سرمربی  از  انتقاد  با  مربیان  از  گروهی 
را به ضرر فوتبال  او  با  ادامه همکاری تیم ملی 
از  با دفاع  نیز  ایران دانستند. در مقابل، بسیاری 
عملکرد او در تیم ملی و به ویژه جام ملت های 

آسیا، خواستار ماندن او در تیم ملی شدند.
 ۹0 برنامه  در  پیش،  چندی  کی روش  کارلوس 
تلویزیون ایران گفت در صورتی که امکانات الزم 
با  به همکاری خود  نشود  فراهم  ملی  تیم  برای 

فدراسیون فوتبال ایران پایان خواهد داد.
کی روش  کارلوس  قرارداد  گفته  کفاشیان  علی 
تا جام جهانی ۲01۸  ایران  فوتبال  فدراسیون  با 
باعث  است ولی مشکالت مختلف ممکن است 

قطع همکاری او با فدراسیون فوتبال شود.

آقای کفاشیان با ذکر اینکه این مربی بعد از جام 
ملت های آسیا به شدت از امکانات موجود فوتبال 
این  واقعیت  افزوده:  می کند  نگرانی  ابراز  ایران 
است که امکانات و شرایط موجود فوتبال ایران 
و  است  کم  آسیا  کشورهای  سایر  با  مقایسه  در 

ما نتوانستیم انتظارات کی روش را برآورده کنیم. 
ایشان هم به ما گفتند اگر قرار باشد شرایط این 
ادامه همکاری  با شما  نمی توانم  باشد من  گونه 
ایران،  فوتبال  فدراسیون  رئیس  گفته  به  دهم. 
کارلوس کی روش برای مرخصی یک ماهه ایران 

باز  کشور  این  به  اسفند  اوایل  و  کرده  ترک  را 
کمبود  ایران،  فوتبال  فدراسیون  گشت.  خواهد 
مشکالت  اصلی  دلیل  را  فدراسیون  این  بودجه 
که  است  حالی  در  این  داند.  می  فدراسیون  این 
که  است  معتقد  ورزش  وزارت  دیگر،  سوی  از 

فدراسیون فوتبال باید درآمدزا باشد.
علی کفاشیان درباره هزینه فدراسیون فوتبال در 
یک سال گفته است: در طول سال ما درآمدهایی 
داریم و پول هایی هم از طریق فیفا و AFC به 
در  بگیرید  نظر  در  اما  می شود.  واریز  حسابمان 
کادر  هزینه  تومان  میلیارد   10 تا   ۸ حدود  سال 
فنی تیم ملی است. 10 تا 15 میلیارد تومان هم 

هزینه های تیم ملی و فدراسیون فوتبال است.
وی تاکید کرده: ما باید این پول را در زیرساخت ها 
هم هزینه کنیم. به طور مثال مدت هاست قصد 
اما  کنیم  ترمیم  را  ملی  تیم  کمپ  چمن  داریم 
نتوانسته ایم. دور مقدماتی جام جهانی ۲01۸ در 
منطقه آسیا از ۲1 خرداد سال 1۳۹۴ آغاز می شود.
براساس برنامه فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی 
آینده  فروردین سال  مسابقات  این  آغاز  از  پیش 
تنها یک اردوی تدارکاتی در سوئد برگزار خواهد 

کرد.

قلعه نویی: برای رسیدن به منافعشان کی روش را جلو انداخته اند

وضعیت  اینکه  بیان  با  لیگ  سازمان  رئیس 
است  کننده  نگران  فوالد  و  پرسپولیس  تیم های 
گفت اگر نمایندگان ایران در آسیا نتیجه نگیرند، 

سهمیه ایران به ۲ تیم کاهش می یابد.
مهدی تاج درباره حضور نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان  لیگ  بحث  کرد:  اظهار  آسیا  قهرمانان 
در  هم  را  این  است.  اهمیت  حائز  ما  برای  آسیا 
نظر بگیرید در حال حاضر ما بیشترین سهمیه را 
به همراه کره، ژاپن و عربستان در لیگ قهرمانان 
آسیا داریم. آنچه مسلم است این که نفت تهران 
دهد،  انجام  پلی آف  مرحله  در  بازی  یک  باید 
جام  از  ملی  تیم  حذف  از  پس  خاطر  همین  به 
لیگ  بازی  زودتر  هفته  یک  ما  آسیا  ملت های 
تیم نفت کمک  به  به نوعی  تا  برگزار کردیم  را 
ما  برداشتیم.  را  فروردین  دوم  بازی  یعنی  کنیم. 
هر گونه همکاری را با باشگاه نفت انجام دادیم 
تا این باشگاه بتواند دیدار در مرحله پلی آف خود 
هفته  این  دیدار  حتی  دهد.  انجام  خوبی  به  را 
در  جمهور  رئیس  حضور  با  سپاهان  برابر  نفت 
اصفهان مصادف شده اما ما با تمهیداتی که در 
نظر گرفتیم، مقرر شد تا این دیدار در ساعت از 
این  اگر  زیرا  شود  انجام  خود  شده  تعیین  پیش 
دیدار را به عقب می انداختیم، باشگاه نفت دچار 

مشکل می شد.
وی افزود: ما به باشگاه هایی که در لیگ قهرمانان 
آسیا حضور دارند مجوز دادیم تا بازیکن خارجی 

جذب کنند. 

تیم های لیگ برتری برای جذب بازیکن خارجی 
با محدودیت روبه رو هستند اما ما این محدودیت 
برداشته ایم.  آسیا  در  ایران  نمایندگان  برای  را 
قطر  نمایندگان  از  اعم  ما  رقبای  می دانند  همه 
موجود  امکانات  بهترین  با  دیگر  کشورهای  و 
این  می کنند.  شرکت  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
کرده اند  جذب  را  گران قیمتی  بازیکنان  کشورها 
انجام  این بخش  و سرمایه گذاری عظیمی روی 
داده اند. در حال حاضر باشگاه نفت با مشکالت 
مالی روبه رو است و ما هم نامه ای به وزیر نفت 
نوشتیم تا مشکالت مالی این باشگاه را برطرف 
و  موافقت  ما  درخواست  با  هم  نفت  وزیر  کند. 

مبلغی را به باشگاه کمک کردند.
وی درباره باشگاه پرسپولیس هم گفت: وضعیت 

این تیم واقعا نگران کننده است. 
سرباز  بازیکنان  بحث  هم  خوزستان  فوالد  در 
مطرح است که برای ما واقعا نگران کننده است. 
و  استانی  مسئوالن  کمک  با  مشکل  این  البته 
به  ما  شد.  حل  کمی  لیگ  سازمان  طور  همین 
بازیکن  ازای هر  به  دادیم  اجازه  فوالد  بازیکنان 

سربازی که داشتند بازیکن جدیدی جذب کنند.
خود  صحبت های  ادامه  در  لیگ  سازمان  رئیس 
کشورها  به   AFC امتیازدهی  نحوه  تغییر  به 
روی   AFC این  از  پیش  گفت:  و  کرد  اشاره 
۲1 مورد از نتایج کشورها به آن ها امتیاز می داد. 
طور  همین  و  ورزشگاه  امکانات  مثال  طور  به 
مسائل شفافیت مالی را برای امتیازدهی در نظر 

امتیاز ممکن  بهترین  ما سال گذشته  می گرفت. 
نوع  امسال  اما  کردیم.  کسب  امتیاز   ۹15 یعنی 
این  درصد   ۳0 و  است  کرده  تغییر  امتیازدهی 
آسیا  تیم ملی در جام ملت های  نتیجه  به  امتیاز 
 15 زیر  جهت  این  از  مطمئنم  ما  دارد.  بستگی 
مراحل  به  ملی  تیم  اگر  گرفته ایم.  امتیاز  درصد 
باالتر صعود می کرد و قهرمان می شد، ۳0 درصد 

را کامل می گرفتیم. 
خود  به  مربوط  امتیاز  درصد   70 ادامه  در  اما 
مطلوبی  نتایج  نتوانیم  ما  اگر  باشگاه هاست. 
بگیریم، سهمیه ما به دو تیم کاهش پیدا می کند. 
زیرا  نمی شود  کسر  ما  آینده  سال  سهمیه  البته 
اگر  است.  ساله  دو  داده اند  ما  به  که  سهمیه ای 
این اتفاق رخ دهد برگرداندن سهمیه ایران به ۴ 

سهمیه واقعا سخت است.
پرسپولیس  باشگاه   حاضر  حال  در  افزود:  وی 
باشگاه  این  اگر  شرایط خوبی ندارد. من معتقدم 
و همین طور باشگاه استقالل حال خوبی داشته 
بود.  خواهد  خوب  حالش  ایران  فوتبال  باشند، 
حتما  برود  آسیا  قهرمانان  لیگ  به  اگر  تیم  این 
اصلی  مشکل  البته  شد.  خواهد  مشکل  دچار 
مورد  در  من  است.  مالی  مسائل  ما  باشگاه های 
استاندار  به  نامه  یک  هم  تراکتورسازی  باشگاه 
کند.  کمک  باشگاه  این  به  که  نوشته ام  تبریز 
فوالد  و  سپاهان  تهران،  نفت  تراکتورسازی، 
خوزستان نمایندگان ایران در آسیا هستند. همه 

باید به این باشگاه ها کمک کنند.

تاج: وضعیت پرسپولیس و فوالد نگران کننده است
 شاید سهمیه ایران دو تیم شود

 نواک جوکوویچ با شکست دادن اندی ماری قهرمان تنیس آزاد استرالیا شد
انتخابات  از  شامپاین  ژروم  کناره گیری  از  پس 
برای  با سپ بالتر  نامزد دیگر  فیفا، سه  ریاست 
فوتبال  نهاد  مهمترین  ریاست  کرسی  کسب 
جهان با هم رقابت خواهند کرد. شاهزاده علی از 
اردن نایب رئیس کنفدراسیون آسیا، لوئیس فیگو 
مایکل  و  پرتغال  فوتبال  ملی  تیم  بازیکن سابق 
سه  هلند  فوتبال  فدراسیون  رئیس  پراگ  فان 
انتخابات ریاست فدراسیون  رقیب سپ بالتر در 

بین المللی فوتبال هستند. 
آقای شامپاین، 5۶ ساله موفق به کسب حمایت 

الزم برای نامزدی در انتخابات ریاست فیفا نشد، 
فوتبال  فدراسیون های  از  انتقاد  با  بیانیه  در  او 
فدراسیون های  است:  گفته  مختلف  کشورهای 
نامزد  تنها  تا  دادند  هم  دست  به  دست  فوتبال 

مستقل فیفا از صحنه کنار رود.
سپ بالتر که از سال 1۹۹۸ بر صندلی ریاست فیفا 
تکیه زده، قصد دارد برای پنجمین دوره پیاپی در 
این سمت باقی بماند. نامزدهای انتخابات ریاست 
از  باید  فیفا  انتخابات ریاست  برای ورود در  فیفا 
فوتبال 5 کشور حمایت شوند،  فدراسیون  سوی 

این در حالی است که تنها فدراسیون فوتبال سه 
کشور از آقای شامپاین حمایت کردند.

سال های  فاصله  در  بیشتر  که  شامپاین  ژروم 
منتقد  بود،  فیفا  دبیرکل  معاون   ۲005 تا   ۲00۲
بوده  گذشته  سال  چند  در  فیفا  عملکرد  اصلی 

است. 
فدراسیون   ۲0۹ حضور  با  فیفا  ریاست  انتخابات 
عضو این نهاد قرار است روز ۲۹ مه امسال ) ۸ 
خرداد 1۳۹۴( در مقر فیفا در زوریخ برگزار شود.

تقاضای  از  پس  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
برای  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  فدراسیون 
سال  در  موتورکراس  جهانی  مسابقات  میزبانی 
موتورسواری  جهانی  فدراسیون  نماینده   ۲01۶
روز شنبه برای ارزیابی امکانات فنی و لجستیکی 

و اقامتی کشورمان وارد ایران شد. 
رئیس  با  مذاکره  از  پس  زومپتی  لوئیچی 
بازدید  و  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  فدراسیون 
پرند  و  تهران  موتورکراس  پیست  امکانات  از 

آزاد کیش ظرفیت های  طی جلسه ای در منطقه 
طریق  از  که  تبلیغاتی  و  گردشگری  و  توریستی 
ایجاد خواهد شد  موتور کراس جهانی  مسابقات 
را مورد بررسی قرار داد. فدراسیون موتورسواری 
فدراسیون  نماینده  گزارش  است  امیدوار  ایران 
جهانی درباره امکانات سخت افزاری و لجستیکی 
کشورمان مثبت ارزیابی شود تا کشورمان بتواند 
در  را  موتورکراس  جهانی  رقابت های  میزبانی 

کیش برعهده بگیرد.

فدراسیون موتورسواری امیدوار به میزبانی 
مسابقات جهانی موتورکراس
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تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

City Fresh Fruit Company
در پرت

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

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

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

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

به آدرس زیر با ما تماس حاصل نمائید
خدمات ما در خدمت شما
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1-Learn well 
2-Practice well 
3-Drives safe 

 123 DRIVING
SCHOOL

Approved RTA / RMS Instructors
 Languages: English and Farsi
Refresher courses
Motorway Training

 )فارسی(

Siamak Shirazi
0401 921 730
E:123drivingschool.au@gmail.com

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

داشتن لبخند زیبا، جویدن راحت 
و تلفظ درست ضمانت کار ماست.

خدمات شامل:
ساخت دست دندان کامل

ساخت دندان تکی )پارسیل(
ساخت پارسیل کرم کبالت )فلز مخصوص(

تعمیر و پالیش دندان های مصنوعی
اصالح و جایگزین دندان 

آسترگیری دندان های لق

PH:02 9727 8128
Mobile: 0407 781 771
Email: gulzardenture@gmail.com
Ground Floor 34A Dale St. Fairfireld

کلینیک
دندانسازی گلزار 

با داشتن 15 سال تجربه کاری درایران، پاکستان و 
استرالیا همچنین دارای فوق دیپلم در بخش دندانسازی 

از سیدنی در خدمت مشتریان عزیز می باشد.

بامدیریت حبیب اهلل جاوید
GULZAR DENTURE CLINIC & CHROME CASTING LAB

 D
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SHIRAZ
Driving School

خدمات آموزش و تعلیم رانندگی توسط واهیک

Auto & Manual

0401 688 597
Email: vahikmat@yahoo.com
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انجام کلیه کارهای الکتریکی
مسکونی و تجاری

نصب انواع ایرکاندیشن
وسایل ارتباطات

سیستمها و دوربین های 
حفاظتی 

آنتن تلویزیون
دزدگیر، سیستم صوتی 
و دوربین پشت ماشین   

PH: 0470 134 729

با انواع کبابها، غذاهای افغانی و ایرانی 
با کیفیت خوب و قیمت مناسب
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میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

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

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

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

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

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

260-262Thomas St. Dandenong Vic 3175
Tel: (03) 9791 9990 Mob: 0401 004 463
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و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک
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هشت وزیر جدید افغانستان سوگند خوردند
ملی  وحدت  دولت  کابینه  وزرای  از  تن  هشت 
افغانستان با حضور در ارگ ریاست جمهوری این 

کشور مراسم سوگند وفاداری را بجا آوردند.
به  که  وزیری  نامزد   ۱۸ میان  از  گذشته  هفته 
مجلس نمایندگان معرفی شدند، تنها هشت تن 
از آنها توانستند، رای اعتماد مجلس را به دست 

آورند.

نورالحق  خارجه،  امور  وزیر  ربانی  الدین  صالح 
حکیمی  اکلیل  داخله/کشور،  امور  وزیر  علومی 
معادن،  وزیــر  صبا  شاه  داوود  ــی،  دارای وزیــر 
مهاجرین،  عودت  وزیر  بلخی  عالمی  سیدحسین 
احمد  نصیر  بهداشت،  وزیر  فیروز  فیروزالدین 
درانی وزیر توسعه روستاها و فیض محمد عثمانی 
وزیر حج و اوقاف، هشت وزیری است که امروز 

با ادای سوگند ویژه رسما به عنوان وزرای کابینه 
دولت وحدت ملی کار خود را آغاز کردند.

امنیت  رئیس  نبیل  اهلل  رحمت  اینها  بر  افزون 
رای  کسب  به  موفق  گذشته  هفته  نیز  ملی 
اما قانون اساسی  اعتماد مجلس نمایندگان شد، 
نیازمند  را که  ادارات مستقلی  افغانستان روسای 
کسب رای اعتماد مجلس هستند، ملزم به ادای 

سوگند قبل از آغاز کار نکرده است. با این حساب 
بعد از حدود چهار ماه از آغاز به کار رئیس جمهور 
غنی و عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی دولت وحدت 
ملی، تنها یک ثلث وزرا کار خود را شروع کرده 
سوی  از  هنوز  وزراتخانه ها  دیگر  ثلث  دو  و  اند 

سرپرست ها اداره می شوند.
افغانستان ۲۵ وزارتخانه دارد. 

مقام های محلی در ولسوالی میوند والیت قندهار 
در جنوب افغانستان تایید کرده اند که دو سرباز 
جمله  از  خود  افغان  همکار  هفت  محلی  پلیس 

فرمانده خود را به قتل رسانده  اند.
به گفته این مقامات حادثه شب گذشته در یک 
از این  افراد مهاجم بعد  پاسگاه محلی رخ داد و 

حادثه به محل نامعلوم فرار کردند.
تایید  با  قندهار  والی  خپلواک، سخنگوی  صمیم 
خبرنگار  ــی،  دران مامون  به  حادثه  این  وقوع 

کوکی  دشت  در  حادثه  این  که  گفته  بی بی سی 
ولسوالی میوند به وقوع پیوسته است.

پلیس محلی  آقای خپلواک فقط کشته شدن ۴ 
اکنون  که  گفته  و  کرده  تایید  حادثه  این  در  را 

موضوع تحت بررسی است.
عینی  شاهدان  بی بی سی  خبرنگار  گزارش  به 
گفته اند که این دو سرباز شماری از هم قطاران 
به ضرب  نیز  را  دیگر  و شمار  بریده  را سر  خود 

گلوله کشته اند.

قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان 
با به عهده گرفتن مسئولیت این حادثه گفته که 
این یک عملیات »فنی« بود که دو نفر از افراد 

این گروه هفت سرباز پلیس را کشته اند.
او گفته که این دو نفر بعد از این حادثه ۹ قبضه 

اسلحه نیز با خود آورده اند.
حمله سربازان پلیس به همقطارانشان یک حادثه 
جنوبی  والیت های  در  بار  چند  نیست.  جدید 
خود  همقطاران  به  پلیس  سربازان  افغانستان 

تیراندازی کرده  اند. این نوع حمله که به »حمله 
که  شده  باعث  تاکنون  است  معروف  خودی« 
نیز کشته شوند.  نیروهای خارجی  چندین سرباز 
شش ماه پیش نیز مشابه این حمله در دانشگاه 
ژنرال  یک  مرگ  باعث  کابل  در  فهیم  مارشال 
والیت  در  محلی  مقام های  شد.  آمریکایی  ارشد 
هرات در غرب افغانستان نیز تایید کرده اند که در 
حمله افراد گروه طالبان بر یک پاسگاه پلیس در 
ولسوالی چشت شریف، ۴ سرباز پلیس کشته شده 

سه  شدن  زخمی  از  نیز  محلی  منابع  برخی  اند. 
سرباز پلیس خبر داده اند. محمد اشرف غنی، چند 
هفته قبل با سفر به والیت هرات حدود ۳۰ نفر 
از مقامات ارشد امنیتی و غیرنظامی این والیت 
شورای  رئیس  علیزایی،  کامران  کرد.  برکنار  را 
علت های  از  یکی  که  می گوید  هرات  والیتی 
اصلی کشته شدن ۴ سرباز پلیس در حادثه شب 
شده  مقرر  تازه  مقام های  آشنایی  عدم  گذشته، 

امنیتی در این ولسوالی بوده است.

دو پلیس افغان هفت همکار خود را کشتند

ST.859.C
O0424 328 659

Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

ناخشنودی اداره بازرسی عمومی آمریکا از طبقه بندی بخش عمده اطالعات جنگ این کشور در افغانستان

اتاق تجارت افغانستان: خوشبینی به وضعیت کار و بار در افغانستان افزایش یافته
اتاق تجارت و صنایع افغانستان براساس گزارش 
تازه خود گفته که هرچند امیدواری ها برای بهبود 
عمل  در  اما  یافته،  افزایش  بار  و  کار  وضعیت 
تغییری در وضعیت سرمایه گذاری دیده نمی شود.

عتیق اهلل نصرت، رئیس هیئت عامل این اتاق به 
خبرنگاران گفت که این گزارش براساس مصاحبه 
با مسئوالن ۱۲۰۹ شرکت در پنج والیت بزرگ 
و پرجمعیت کابل، بلخ، هرات، قندهار و ننگرهار 

انجام شده است.
که  اســت  حاکی  ــزارش  گ ایــن  که  ــزود  اف او 
سه  در  بار  و  کار  وضعیت  بهبود  به  امیدواری ها 
ماه خزان امسال به ۳۲ درصد رسیده، در حالی  که 
این رقم در شش ماه پیش از آن تنها ۰.۷۸ درصد 

بوده است.

آقای نصرت افزود که سه ماه اول امسال بسیار 
و  انتخابات  بوده است، چرا که روند طوالنی  بد 
به  را  کشور  اقتصادی  وضعیت  ناامنی  افزایش 

رکود مواجه کرده بود.
رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان 
گفت که گزارش اخیر حاکی است که هنوز هم 
می توان اثر دشواری های ناشی از طوالنی شدن 
و  اشتغال  سرمایه گذاری،  وضعیت  بر  انتخابات 

کارآفرینی را دید.
به گفته او، ۸۰ درصد شرکت هایی که با مسئوالن 
آنها مصاحبه شده، در شش ماه گذشته یا کامال 

مسدود بوده یا فعالیت های محدودی داشته اند.
شدن  بدتر  که  کرد  تصریح  نصرت  عتیق اهلل 
وضعیت امنیتی به دنبال امضای توافقنامه امنیتی 

و  کابینه  تشکیل  عدم  آمریکا،  و  افغانستان  بین 
بالتکلیفی نهادهای دولتی در شش ماه اخیر بر 
کار تاجران، سرمایه گذاران و کارفرمایان اثرگذار 

بوده است. 
گروه طالبان مخالف امضای این توافقنامه است 
و به دنبال امضای آن به حمالت مسلحانه خود 
بیش  هم  کابینه  اعضای  فهرست  تهیه  و  افزود 
 ۹ تنها  گذشته  هفته  و  یافت  ادامه  روز  صد  از 
از سوی اشرف غنی  از ۲۷ نفر معرفی شده  نفر 
رئیس جمهوری از مجلس نمایندگان رای اعتماد 

گرفتند.
به  را  موانعی  عوامل  این  نصرت،  آقای  گفته  به 
بازار  وجود آورد که باعث کاهش تقاضا و رکود 
در  عملی  تغییر  هم  هنوز  دلیل،  همین  به  شد؛ 

وضعیت کار اهالی تجارت و صنایع دیده نمی شود.
او گفت که رای نیاوردن وزیران پیشنهادی اشرف 
نمایندگان،  مجلس  در  جمهوری  رئیس  غنی 
می تواند بر وضعیت بازار کار، تجارت و صنایع اثر 
اعضای مجلس  رفتن  با  این که  به ویژه  بگذارد، 
به تعطیالت زمستانی، موضوع معرفی افراد دیگر 
دست کم تا نیمه ماه حوت/اسفند در دستور کار 

دولت وحدت ملی نخواهد بود.
رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع گفت که 
نبودن افراد مسئول در راس نهادهای دولتی که 
تاجران، ارباب صنایع و کارفرمایان با آنها سر و 
کار دارند، می تواند بر وضعیت تجارت و صنعیت 

اثر منفی بگذارد.
که  کرد  پیش بینی  نصرت  آقای  این،  وجود  با 

زمینه های  ملی  وحدت  دولت  آینده  ماه  سه  در 
ایجاد محیط مناسبی را برای کار و بار را هموار 
خواهد کرد که امکان فعالیت های استخدامی را 

در شرکت ها فراهم خواهد کرد.
و  زیربنا  نبود  صنایع  و  تجارت  اتاق  گزارش  در 
نیروی برق از دیگر مشکالت بنیادی شرکت های 
تجاری و صنعتی خوانده شده است. آقای نصرت 
گفت که ۷۷ درصد شرکت هایی که با مسئوالن 
آنها مصاحبه شده، به نیروی برق دسترسی ندارند.

صنایع  و  تجارت  اتــاق  عامل  هئیت  رئیس 
افغانستان تاکید کرد که دولت وحدت ملی برای 
و  امنیتی  وضعیت  به  بار  و  کار  شرایط  بهبود 

مسایل زیربنایی به صورت جدی توجه کند.

بازسازی  برای  آمریکا  عمومی  بازرسی  اداره 
افغانستان، سیگار، از تصمیم وزارت دفاع آمریکا 
در  جنگ  اطالعات  کردن  بندی  طبقه  برای 

افغانستان اظهار ناخشنودی کرده است.
به گفته سیگار، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، از 
در  نیروهایش  ماموریت  ارقام  و  آمار  بعد  به  این 
افغانستان و اطالعات مربوط به وضعیت نیروهای 
امنیتی افغان را »طبقه بندی« می کند و در اختیار 
این نهاد قرار نخواهد داد. وزارت دفاع آمریکا از 
شش سال قبل به این سو، هر چهار ماه یک بار 

این کشور  نیروهای  ماموریت  بودجه ای  جزئیات 
در افغانستان و وضعیت کلی نیروهای افغان را به 
این  بار  دفاع  وزارت  مقام های  می فرستاد.  سیگار 
گفته اند که جزئیات در مورد چندوچون ماموریت 
موقعیت  در  را  » دشمن  افغانستان  در  آمریکا 

برتری قرار می دهد.«
کریس بلچر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته 
این  کردن  بندی  طبقه  به  مربوط  تصمیم  است 
بالقوه  نگرانی های  کاهش  هدف  با  اطالعات 
همچنین  بلچر  آقای  است.  شده  گرفته  امنیتی 

مقام های  از  افغانستان  دولت  که  است  گفته 
آمادگی های  جزئیات  تا  است  خواسته   آمریکایی 
نیروهای امنیتی افغان را افشا نسازد. جان سوپکو، 
»بی سابقه«  را  حرکت  این  سیگار  ارشد  بازرس 
خوانده است. سیگار در گزارش خود گفته است 
که طبقه بندی این اطالعات، باعث می شود که 
این نهاد نتواند گزارش دقیقی از چگونگی صرف 
میلیاردها دالر پول آمریکا در افغانستان تهیه کند.

به  می گوید  واشنگتن پست  حــال،  همین  در 
یادداشتی دست یافته که نشان می دهد مقام های 

بقیه  و  طالبان  گروه  استفاده  نگران  نظامی 
برای  گزارش  این  اطالعات  از  تندرو  گروه های 
بین المللی  نیروهای  ضعف  نقاط  از  بهره برداری 
واشنگتن  گزارش  به  هستند.  افغان  نیروهای  و 
کمپبل،  جان  ژنرال  یادداشت  این  در  پست، 
جان  به  افغانستان  در  آمریکا  نیروهای  فرمانده 
سوپکو، بازرس ارشد سیگار نوشته است: »با در 
نظرداشت تهدیدی که همواره در برابر نیروهای 
ما و نیروهای افغان وجود دارد من دستور داده ام 
مرتبط  مطالب  یا  و  عملیاتی  جزئیات حساس  تا 

به آن که مورد استفاده افرادی قرار می گیرد که 
در  می کنند،  تهدید  را  افغان ها  یا  و  ما  نیروهای 

درجه متناسبی طبقه  بندی شود.«
افغانستان و آمریکا موافقتنامه امنیتی دو جانبه را 
نزدیک به ۴ ماه قبل امضا کرده اند که بر اساس 
آن شماری از نیروهای آمریکایی تا ده سال دیگر 

در افغانستان باقی خواهند ماند.
نیروهای  ماموریت   ۲۰۱۴ سال  پایان  از  بعد 
آمریکایی در افغانستان بیشتر بر کمک به ارتش 

و پلیس متمرکز شده است.

آیا زمینه اصالح نظام انتخاباتی در افغانستان فراهم است؟

از سه انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات 
سال   ۱۳ در  که  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
گذشته برگزار شد، اکثر آنها با جنجال روبرو بوده 

است.
دور   ۲۰۰۹ سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
دور  برگزاری  از  قبل  اما  نداشت،  ای  برنده  اول 
آقای  رقیب  تنها  عبداهلل  عبداهلل  انتخابات،  دوم 
کمیسیون  به  اعتماد  عدم  آنچه  دلیل  به  کرزی 
انتخابات اعالم کرد، انصراف داد و حامد کرزی 

رئیس جمهور اعالم شد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ 
نیز به بن بست مواجه شد و سرانجام طرفین با 
توافقنامه سیاسی به تشکیل دولت وحدت  امضا 

ملی رسیدند.
نیز   ۲۰۱۰ سال  نمایندگان  مجلس  انتخابات 
شکایات  به  رسیدگی  ویژه  دادگــاه  به  کارش 

انتخابات پارلمانی کشیده شد.
اصالح نظام انتخاباتی

میان  سیاسی  توافقنامه  اصلی  نکات  از  یکی 
که  است  کرده  تصریح  عبداهلل  و  غنی  آقایان 
نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی افغانستان باید 
اصالح شود. این »اصالح به چه معنی است و با 

چه سازوکاری می تواند عملی شود.
حکومت  تاسیس  از  بعد  توافقنامه  این  براساس 
را  رئیس جمهور کمیسیون خاصی  وحدت ملی، 
طی  افغانستان  انتخاباتی  نظام  اصالح  هدف  با 
و  جمهور  رئیس  که  می کند  ایجاد  فرمان  یک 
رئیس اجرائی بر سر اعضا آن توافق خواهند کرد. 

اختالف برسر اصالح
که  جمهور  رئیس  تحلیف  مراسم  انجام  از  بعد 
بیش از چهارماه از آن می گذرد هنوز از تشکیل 
نیز  غنی  آقای  و  نیست  خبری  کمیسیون  این 
انتخابات  کمیسیون  اعضا  با  دیدارش  آخرین  در 
افغانستان گفته است که اصالحات درکمیسیون 
برای  باید صورت گیرد ولی  افغانستان  انتخابات 
فرصت  یک  به  نیاز  اصالحات  این  شدن  عملی 

مناسب است.
گزارش  افغانستان  رسانه های  از  شماری  اخیرا 
دادند که میان آقای غنی و آقای عبداهلل بر سر 
ایجاد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی افغانستان 
امروز  مساله  این  اما  است  کرده  بروز  اختالفاتی 
توسط محمد محقق، معاون دوم عبداهلل و سرور 

دانش، معاون دوم آقای غنی رد شد.
در  روز دوشنبه کذشته  این دو در سخنرانی که 
افغانستان  انتخاباتی  نظام  اصالحات  کنفرانس 
داشتند، هر دو گفتند که دولت متعهد به اصالح 

نظام انتخاباتی است.
ملی  وحدت  حکومت  در  که  گفت  محقق  آقای 
دارد که اصالحات در سیستم  اراده جدی وجود 
صدد  در  اجرائی  رئیس  آید.  وجود  به  انتخاباتی 
انتخابات  در  اصالحات  برای  کمیسیونی  ایجاد 
است. اوبا اشاره به اینکه اصالحات ضرورت زمان 
نفر )رئیس  است،  به صراحت اعالم کرد که دو 
جمهوری و رئیس اجرایی( »جنجالی در این مورد 

ندارد و من آن را تکذیب می کنم.«
اجرائی  رئیس  به  نزدیک  افراد  از  ناطقی  محمد 

تاکنون کمیسیون مشترک تشکیل  می گوید که 
چه  کمیسیون  این  که  نیست  مشخص  و  نشده 

زمان آغاز به کار خواهد کرد.
مشکل سیستم انتخابات افغانستان در کجاست؟

انتخابات  برگزاری  روند  در  افزایش مشکالت  با 
زمزمه هایی در تاخییر دوماهه انتخابات مجلس 
قرار  به گوش می رسد.  نیز  افغانستان  نمایندگان 
ثور/ درماه  افغانستان  پارلمانی  انتخابات  که  بود 

اردیبهشت یا جوزا/خرداد ۱۳۹۴برگزار شود.
انتخابات  مشکل  که  است  این  پرسش  اکنون 
احمد  فضل  نظر  به  کجاست؟  در  افغانستان 
معنوی، رئیس پشین کمیسیون انتخابات، سیستم 
انتخاباتی و قوانین انتخابات بگونه ای است که 
فراهم  دولتی  مقام های  دخالت  برای  را  زمینه 
می کند. به گفته او به دلیل نبود سیستم شفاف، 
افراد در سطوح مختلف دولت تالش می کنند که 
اشخاص و افراد خود را به منظور برآورده ساختن 
انتخابات  کمیسیون  وارد  مقامات  توقع  و  طمع 
گماشته  نوع  این  گستردگی  معنوی  آقای  کنند. 
ها را از محل رای دهی تا دفتر مرکزی کمیسیون 
انتخابات  روند  بر  خود  که  داند  می  انتخابات 

تاثیرات منفی دارد.

انتخابات بدون احزاب سیاسی
اکنون سیستم انتخابات افغانستان رای واحد غیر 
از مذاکره  انتقال است. ولی محمد ناطقی،  قابل 
کنندگان ارشد تیم اصالحات و همکاری در زمان 
تدوین موافقنامه دولت وحدت ملی می گوید که 

احزاب  نقش  و  کند  تغییر  انتخابات  قانون  باید 
سیاسی در کشور برجسته شود. او افزود که نقش 
نظام  انتخابات جدی گرفته شود  در  باید  احزاب 
رای گیری باید مختلط شود )یعنی در کنار افراد 
واگذار  احزاب  به  ها  کرسی  از  بخشی  مستقل 
شود( و در قانون اساسی نیز تغییراتی اعمال شود.

به گفته او در صورت نبود نظارت احزاب سیاسی 
ماموران  انتخابات،  نظام  در  اصالحات  عدم  و 

برگزاری انتخابات نمی توانند بی طرف بمانند.
چگونه می توان به انتخابات اعتبار بخشید؟

افغانستان  دولت  که  است  معتقد  معنوی  آقای 
مشخص  را  دهندگان  رای  فهرست  تا  دارد  نیاز 
کند. کارت هویت و تذکره )شناسنامه( برای رای 
رای  تعداد  از  جامعی  آمار  شود.  صادر  دهندگان 

دهندگان و محالت رای دهی تهیه شود.
به گفته او باید سیستم انتخابات به گونه ای عیار 
شود که نفوذ افراد دولتی را در تمام سطوح کاهش 
دهد. او می گوید که شمارش آرا در محلهای رای 
نداشته  گذشته  انتخابات  در  مثبت  نتیجه  گیری 
و باید شمارش در حوزه های رای گیری صورت 
گیرد و در مرکز نیز باید سیستم شمارش به گونه 

ای غیر قابل تصرف عیار شود.
به  توان  می  در صورتی  معنوی  آقای  عقیده  به 
به  رسیدگی  مرجع  که  بخشید  اعتبار  انتخابات 
شکایت انتخاباتی با اعتبار به وجود آید نه اینکه 
هر دو کمیسیون مثل اکنون در یک سطح قرار 

داشته باشد.

آیا زمینه اصالحات فراهم است؟
جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانــش،  سرور 
مورد  در  افغانستان  می گوید  نیز  افغانستان 
انتخابات با کاستی ها و چالش هایی مواجه است، 
برخورد  اصالحی  دید  با  انتخابات  مساله  با  باید 

شود.
وحدت  حکومت  توافقات  براساس  که  گفت  او 
فراهم  اصالحات  برای  مناسبی  »فرصت  ملی 

شده است.«
را  انتخابات  مدیریت  شیوه  بهترین  دانش  آقای 
ذکر  کشور  این  اساسی  قانون  در  که  شیوه ای 
باید  نوع اصالحات  و گفت که هر  دانست  شده 
با توافق نظر و اجماع ملی مطرح شود، طرح های 
یک جانبه نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه 

ممکن است با ناکامی مواجه شود.
مرخصی  در  نمایندگان  مجلس  حاضر  حال  در 
است و تا آخرین روزهای سال جاری خورشیدی 
پارلمان تعطیل خواهد بود. از سوی دیگر مجلس 
در سال آخر کاری حق تعدیل یک سری قوانین 

از جمله قانون انتخابات را ندارد.
این در حالی است که اگر انتخابات پارلمانی در 
زمان از قبل اعالم شده یعنی ماه ثور یا جوزای 
قانونی  موعد  شدن  تمام  با  نشود،  برگزار  آینده، 
کار پارلمان، قوه مقننه افغانستان از اعتبار قانونی 
ساقط می شود و این امر دولت وحدت ملی را که 
حاصل یک توافق سیاسی است، با چالش جدی 

مواجه خواهد کرد.

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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PRIME
DRIVING SCHOOL

تخفیف ویژه 
برای درسهای 15 ساعت به باال 

استفاده رایگان از 
ماشین برای روز 
امتحان رانندگی

0450 916 801
www.primedriving.com.au

تعلیم رانندگی
توسط ایرج

Asan
Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
North Shore,Parramatta

& The Hills Shire

آگهی استخدام
 رستوران فارسی
 درمنطقه راید به یک
 نفر خانم جهت کار

 در آشپزخانه و به یک
 خانم باتجربه به عنوان
 ویترس نیازمند است

تلفن تماس
  0452 581 349
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احمد شفایی

بحران انتخابات افغانستان، با وساطت وزیر خارجه آمریکا حل و منجر 
به تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور شد

آگهی استخدام
 رستوران کورش کبیر

 به یک کمک آشپز
 و چند ویتر آشنا به
 زبانهای انگلیسی
 و فارسی برای کار
 در محیط رستوران

 نیازمند است
تلفن تماس

99670051  
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110 Main St. Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 

نان تازه برای فروش نیز موجود میباشد
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TICKETS ON SALE NOW
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