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بستنی شیراز

تهیه انواع 
کیک و شیرینی 

برای جشنها 
و  مراسم شما

195 Merrylands Rd
Merrylands

Ph: 0481 141 990

Shiraz Ice cream

انواع شیرینی تر و خشک
انواع آبمیوه 

فالوده شیرازی
معجون و آب هویج و بستنی

صبحانه
حلیم کرمانشاهی
آش سبزی شیراز

نیمرو و املت
نان و پنیرگردو و سبزی

کره با مربا و عسل

 D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

ایران  نفت  وزیر  معاون  نیا،  زمانی  امیرحسین 
می گوید قیمت منصفانه نفت بشکه ای ۵۵ تا ۶۰ 
دالر است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۱۷ 

به آن رقم برسیم. 
ایرنا، معاون  ایران،  به گزارش خبرگزاری دولتی 
بین الملل وزیر نفت ایران گفته است این کشور 
آماده است اوپک )سازمان کشورهای صادر کننده 
نفت( را برای ایجاد تعادل در بازار بین المللی نفت 
و رسیدن به رقم منصفانه در قیمت ها تشویق و 

همراهی کند.
این در حالی است که جبار علی لعیبی، وزیر نفت 

عراق روز دوشنبه ۲۴ اکتبر خواهان معافیت این 
در  است.  شده  اوپک  نفتی  فریز  طرح  از  کشور 
پی این اظهارات قیمت نفت در بازارهای جهانی 
کاهش یافت. اعضای اوپک حدود یک ماه پیش 
در حاشیه اجالس بین المللی انرژی در الجزیره، 
پایتخت الجزایر، تصمیم گرفتند که سقف تولید 
اوپک را از ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز 
به حدود ۳۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه کاهش 
در اجالس  است  قرار  توافق  این  دهند. جزئیات 

این سازمان در ماه نوامبر نهایی شود.
عربستان سعودی با سهمیه ای بیش از ۱۲ میلیون 

بشکه در روز و تولید نزدیک به ۱۱ میلیون بشکه 
در ماه های اخیر، بزرگترین تولید کننده اوپک و 
از تامین کنندگان اصلی نفت در بازارهای جهانی 
است. عراق در رده دوم بعد از عربستان و ایران 
میلیون بشکه در روز، در رده سوم  با سهمیه ۴ 
قرار می گیرند. به گفته مقامات ایران، تولید نفت 
میلیون بشکه در  به ۳.۶  اخیر  ماه های  ایران در 
روز رسیده است. تحلیلگران می گویند در صورتی 
که عرضه نفت برای کنترل مازاد جهانی به اندازه 
کافی کاهش نیابد خطر کاهش قیمت این کاال 

وجود دارد.

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

Reg No. 97971819

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

با مدیریت نوری

ششمین دوره جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا 
آغاز به  ایران  برتر سینمای  آثار  با هدف معرفی 
آرمین میالدی و  آن دمیگرو مدیران  کار کرد. 
را  جشنواره  این  برگزاری  از  هدف  جشنواره، 
ایجاد تعامل فرهنگی هر چه بیشتر بین ایران و 
استرالیا، تقویت بخشیدن به روابط این دو کشور 
می  ایران  سینمای  برتر  آثار  معرفی  همچنین  و 
و  ها  ورکشاپ  برگزاری  با  جشنواره   دانند.این 
نمایش فیلم های ایرانی سعی در معرفی سینمای 

رو به رشد و فرهنگ ایران دارد.
ابد و یک روز، دختر، فروشنده، النتوری  فیلم:   
شود،  می  وارد  اژدهــا  من،  خسرو،  ــرادرم  ب  ،
با عباس  دقیقه  ماالریا، ۷۶  خشکسالی و دروغ، 
کیارستمی،بدرود آنالوگ، خشت و آیینه، خشم و 
هیاهو در این جشنواره به نمایش در خواهند آمد.

 ۲۰ استرالیا  ایرانی  های  فیلم  جشنواره  افتتاحیه 
اکتبر )۲9 مهر ( در شهر بریزبن با نمایش فیلم 
در  این جشنواره  ادامه  در  و  آغاز شد  و یک  ابد 

شهرهای ملبورن، سیدنی ، ادالید ، کانبرا و پرت 
این جشنواره  برگزار می شود.  این جشنواره  هم 
شامل دو بخش رقابتی است که شامل جایزه نت 
پک )شبکه  ارتقا سینمای آسیا( و بخش جایزه 
بهترین  فیلم،  بهترین  به  که  است  طالیی  انار 
کارگردانی، بهترین بازیگر مرد و بهترین بازیگر 
از  فیلم  بهترین  به  همچنین  شود.  می  اهدا  زن 
نگاه تماشاگران نیز جایزه تعلق می گیرد. داوران 
این بخش آقایان بهروز وثوقی و شهرام مکری و 

خانم فاطمه معتمدآریا هستند.
جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا  از تاریخ ۲۰-
در  نوامبر   ۱  - اکتبر   ۲۷  / بریزبن  در  اکتبر   ۲۳
ملبورن / ۳ - ۶ نوامبر در ادالید /۴ - ۶ نوامبر 
در پرت /۱۰ -  ۱۳ نوامبر در سیدنی و ۱۱ - ۱۳ 
جشنواره  این  شود.  می  برگزار  کانبرا  در  نوامبر 
برگزار خواهد شد.  استرالیا  در  ماه  به مدت یک 
عالقه مندان برای اطالعات بیشتر می توانند  به 
وب سایت www.iffa.net.au مراجعه کنند.

ایــران،  سینمای  مطرح  بازیگر  دو  درعکس 
آرمین  کنار  در  جدیدی  امیر  و  زاده  محمد  نوید 
میالدی و آن دمیگرو مدیران جشنواره و مکسین 
ویلیامسن مدیر جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک که 
رقابتی  بخش  در  ایفا  امسال جشنواره  داوران  از 

نتپک نیز بود، حضور دارند.

جشنواره فیلم های ایرانی این هفته در ملبورن

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

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

Suite 602, 7 Railway St Chatswood NSW 2067
Mobile: 0414 187 045    

Email: ajafari@ajmigration.com 
Website: www.ajmigration.com

انواع ویزاهای پناهندگی 
ویزای همسر

ویزای والدین 
ویزای توریستی 

ویزاهای کار و مهارت
ویزای کار با اسپانسر کارفرما

ویزای سرمایه گذاری )کارآفرین(
یی ویزای دانشجو

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با مدیریت مرتضی عابدینی بهمراه 

کادر ورزیده پذیرای شما میباشد
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342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

روزهای هفته 
قیمتهای ویژه ناهار

همچنان برقرار 
میباشد

کباب 80 
سانتیمتری  
ویژه خانواده
مناسب برای 

5 تا 6 نفر
فقط

 85 دالر
هفت روز هفته
 ناهار و شام

DOWNLOAD 
injob APP FOR REE

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY AUSTRALIA & NEW ZEALAND
راهنمای مشاغل ایرانیان و فارسی زبانان استرالیا و نیوزیلند

 Tel: 02 8883 5551 | Mob:0418 660 399 
admin@injob.com.au |  parsianaustralia@yahoo.com

اپلیکیشن اینجاب دستیابی به مشاغل مورد نیاز را در کوتاهترین مدت برای شما آسان میکنید

Call / Email/ Navigate/ Nearby Services      Tap and go

معاون وزیر نفت ایران: قیمت منصفانه 
نفت بشکه ای 55 تا ۶۰ دالر است

المللی  بین  امور  رویال  موسسه  هاوس  چتم 
محمد  و  آمریکا  خارجه  وزیر  کری  جان  بریتانیا 
جایزه  برندگان  را  او  ایرانی  جواد ظریف همتای 

امسال خود اعالم کرده است.
گفت  جایزه  این  از  استقبال  ضمن  ایران  دولت 
آقای ظریف برای دریافت آن به بریتانیا نخواهد 

رفت.
این جایزه ساالنه به شخص، اشخاص یا سازمان 
هایی اعطا می شود که اعضای چتم هاوس آنها 
را موثرترین افراد در بهبود روابط بین المللی در 

سال پیش تشخیص دهند.
پاس  به  امسال  جایزه  که  نوشت  موسسه  این 
فرآیند  در   ۲۰۱۵ سال  در  دو  این  اساسی  نقش 
مذاکرات برای رسیدن به توافقی در مورد برنامه 
اتمی ایران میان این کشور و گروه پنج به عالوه 

یک اعطا می شود. به گفته چتم هاوس اختالف 
بر سر برنامه اتمی ایران یکی از مهارنشدنی ترین 
رویارویی های دیپلماتیک در امور بین المللی در 

قرن ۲۱ بود.
را  توافق  آن  است:  آمده  موسسه  این  بیانیه  در 
خیلی ها غیرممکن فرض می کردند. سکانداری 
بر  آمدن  فائق  برای  ظریف  و  کری  تعهد  و 
پیچیدگی های فنی، مخالفت های عمیق داخلی 
شدید  خصومت  دهه  سه  و  ایران،  و  آمریکا  در 
رساندن  و  حفظ  همچنین  و  کشور،  دو  میان 
مذاکرات به نتیجه ای موفق نقش اساسی داشت.

وزارت  سخنگوی  قاسی  بهرام  ایرنا  گزارش  به 
این خبر گفت:  به  ایران در واکنش  امور خارجه 
کشورمان  خارجه  وزیرامور  ظریف  جواد  محمد 
تعلق جایزه ویژه موسسه معتبر بین المللی چتم 
هاوس به خود را از آن ملت مقاوم ایران می داند.

این  خارجه  امور  وزیر  کرد:  اضافه  قاسمی  آقای 
جایزه روابط بین المللی را به دلیل کمک به صلح 

جهانی دریافت می کند.
او همچنین اعالم کرد که آقای ظریف به دلیل 
در  فراوان  کاری  مشغله  و  ها  برنامه  فشردگی 

مراسم دریافت این جایزه حضور نمی یاید.
تا   ۲۰۱۲ از  فرانسه  خارجه  وزیر  فابیوس  لوران 
۲۰۱۶ ، کریستیان فیگرز دبیر اجرایی کنوانسیون 
و  اقلیمی  تغییرات  در  ملل  سازمان  چارچوب 
انتخابات  کمیسون  رئیس  جگا،  محمدو  آتاهیرو 
جایزه  این  امسال  نامزدهای  دیگر  نیجریه  ملی 

بودند.
ملکه  سوی  از  نمایندگی  به  هاوس  چتم  جایزه 

الیزابت اعطا می شود.
اعطای این جایزه از سال ۲۰۰۵ شروع شد.

اهل  خواهی  دمکراسی  مبارز  سوچی  سان  آنگ 
هیالری  مرز،  بدون  پزشکان  سازمان  برمه، 
کلینتون وزیرخارجه سابق آمریکا و ملیندا گیتس 
از بنیانگذاران موسسه خیریه بیل اند ملیندا گیتس 

از دریافت کنندگان این جازه هستند.

جان کری و محمد جواد ظریف 
برنده جایزه چتم هاوس شدند

گردو هر کیلو   

9/9936 Station St. Auburn
PH: 02-9643 9584

قیمتهای ویژه
 این هفته

پسته هر کیلو   

21/99دالر

توت خشک سفید
 هر کیلو   
9/99دالر

بادام خام هر کیلو   
13/49دالر

درگذشت
با کمال تأسف درگذشت 

آقای ژاندار یوحنا )۱9۴۷-۲۰۱۶( 
را به آگاهی همگان می رسانیم. مراسم آخرین 

وداع با آن مرحوم 
ساعت 10 صبح روز شنبه 29 اکتبر 
در آرامگاه مک کواری پارک واقع در 

برگزار می شود. حضور همه دوستان و آشنایان 
سبب تألم خاطر بازماندگان خواهد بود.

از طرف خانواده یوحنا

Cnr. Delhi & Plassey Rds, North Ryde
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 هفته نامة
 پیک

پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

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

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

Ph:    03 9530 9750
Mob: 0401 280 808

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

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

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

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

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

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

 Wallace Ave 
 Point Cook. Vic 3030

ملبورن

مالقات با وقت قبلی

خدمات حسابداری و مالیاتی
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شرکت حمل و نقل بین المللی اریون

ارائه خدمات حمل و نقل 
بين المللی دريائی، هوائی 

و بين ايالتی در استراليا
حمل کليه کاالها ی کانتينری 

به تمامی بنادر استراليا 
و يا بلعكس با رعايت 

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

 
Mohammad M.Sinaei  | CEO

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

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

Orion Shipping Pty. Ltd 
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وزیر اطالعات ایران استفاده ابزاری از پروژه نفوذ را 
جفا به آیت اهلل خامنه ای خواند

در  ایــران  اطالعات  وزیر  علوی،  محمود 
مجلس این کشور حاضر شده و به سئواالت 
پروژه  با  مقابله  درباره  مجلس  نماینده  چند 
زمان  از  ای  خامنه  علی  اهلل  آیت  که  نفوذ 
جهانی  قدرت  شش  با  اتمی  توافق  حصول 
درباره آن هشدار می دهد، پاسخ داده است. 

آقای علوی روز چهارم آبان )۲۵ اکتبر( گفته 
است: استفاده ابزاری از نفوذ دشمن در جهت 
و  رهبری  هشدارهای  به  جفا  سیاسی  منافع 
مشکل ساز در برخورد با آن است.از زمانی که 
آیت اهلل خامنه ای درباره خطر نفوذ دشمن به 
ایران هشدار داده، گروهی از منتقدان دولت 
انگاری  سهل  به  را  دولتی  های  مقام  ایران 

درباره این هشدار متهم می کنند.
سئوال کنندگان از وزیر اطالعات:

جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد
حسن نوروزی نماینده رباط کریم

شاهین  نماینده  دلیگانی  حاجی  حسینعلی 
شهر

وزیر اطالعات ایران امروز گفت: هر جا شائبه 
نفوذ وجود داشته اقدامات الزم اطالعاتی به 
طور کامل انجام شده و رهبری نیز بارها از 
عملکرد وزارت اطالعات در برخورد با پروژه 
نفوذ تقدیر کرده اند. سئوال امروز چند نماینده 
جیم  سفر  درباره  اطالعات  وزیر  از  مجلس 
یوتای  ایالت  سنای  مجلس  عضو  داباکیس، 

نمایشگاه  در  ایران  حضور  ایران،  به  آمریکا 
بازی های کامپیوتری در فرانسه و سفرهای 
بوده  صنعت  و  علم  دانشگاه  رئیس  خارجی 
وزارت  که  است  گفته  علوی  آقای  است. 
به  آمریکایی  سناتور  این  ورود  از  اطالعات 
از نمایندگان پرسیده  اما  ایران اطالع داشته 
به  فرد  همین   ۱۳۸۹ سال  سفر  درباره  چرا 
نژاد( چنین  )در دولت محمود احمدی  ایران 

حساسیتی وجود نداشته؟
درباره دو سئوال دیگر هم آقای علوی گفته 
موضوع  از  هم  اطالعات  وزارت  که  است 
نمایشگاه های بازی های کامپیوتری و هم 
سفر رئیس دانشگاه علم و صنعت مطلع بوده 

به  ندارد.  وجود  نگرانی  برای  موضوعی  و 
علوی سفر شهروندان جمهوری  آقای  گفته 
اسالمی ایران به تمامی کشورهای دنیا به جز 
اسرائیل هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ 

شرعی مجاز، مباح و مستحب است.
اطالعات  وزیر  مجلس،  جلسهروز  شروع  در 
اما  بود  جلسه  شدن  غیرعلنی  خواستار 
نمایندگان مخالفت کردند.  اما در میان پاسخ 
جلسه  خواستار  نمایندگان  علوی  آقای  های 
با  بار وزیر اطالعات  این  اما  غیرعلنی شدند 
سئوال  نمایندگان  کرد.  مخالفت  اقدام  این 
کننده از پاسخ های وزیر قانع شدند و بر این 
اساس مجلس در مورد آن رأی گیری نکرد.

دولت  از  متحد  ملل  سازمان  کارشناسان 
گــزارش  ــاره  ب در  تا  خواسته اند  میانمار 
کشتار  و  شکنجه  خودسرانه،  بازداشت های 
روهینگیا  مسلمانان  قضایی  مجوز  بدون 
شد  گــزارش   پیش  هفته  دو  کند.  تحقیق 
در  راخین  استان  در  مرزی  پلیس   ۹ که 
آن  دنبال  به  شده اند.  کشته  میانمار  غرب 
در  بازداشت هایی  به  دست  امنیتی  نیروهای 
سازمان های  زدند.  مسلمان نشین  استان  این 
امدادی می گویند به دنبال عملیات نیروهای 

امنیتی، نزدیک به ۱۵ هزار نفر که بیشترشان 
مسلمان هستند، آواره شده اند.

حمالتی  به  امنیتی  نیروهای  می گویند  آنها 
با  هم مرز  هم  منطقه  سه  در  هدفمند 

بنگالدش دست زده اند.
امنیتی ۳ مهاجم  دولت گفته است نیروهای 
را کشته و ۵۳ نفر را بازداشت کرده اند و در 
بازرسی از منازل ده ها سالح را ضبط کرده اند.
ارتش میانمار دسترسی به مناطق حساس در 
این استان را ممنوع کرده اما نتوانسته جلوی 

بگیرد  را  ویدیویی  تصاویر  و  عکس  انتشار 
وسیعی  طور  به  اجتماعی  شبکه های  در  که 
روهینگیا  مسلمانان  شده اند.  دست  به  دست 
شهروند میانمار محسوب نمی شوند و اغلب با 
تعبیض رو به رو هستند. خبرنگار بی بی سی 
در میانمار می گوید که این موضوعی حساس 
است و بسیاری از دیپلمات ها و سازمان های 
آنگ  نمی خواهند  که  این  خاطر  به  امدادی 

سان سوچی، رهبر این کشور را آزرده کنند.
مقام های سازمان ملل متحد بارها از وضعیت 

مسلمانان میانمار ابراز نگرانی کرده و خواهان 
اقدام فوری مقام های این کشور شده اند.

ساکن  مسلمانان  میانمار،  مردم  از  بسیاری 
از  غیرقانونی  مهاجران  را  راخین  ایالت 
قومی  خشونت های  می دانند.  بنگالدش 
میان بوداییان که اکثریت جمعیت میانمار را 
اقلیت مسلمان روهینگیا  تشکیل می دهند و 
نفر  هزاران  و  گذاشته  جای  بر  کشته  صدها 
آواره  از دست داده و  را  خانه و کاشانه خود 

شده اند.

سازمان ملل از میانمار خواست در مورد شکنجه و کشتار بدون مجوز مسلمانان تحقیق کند

ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیسیاریای 
تا  میالدی  جاری  سال  طول  در  که  می گوید 
کنون بیش از سه هزار نفر از مهاجرانی که تالش 
به  را  خود  مدیترانه  دریای  از  عبور  با  می کردند 
اروپا برسانند، در این دریا غرق شده اند و به این 
ترتیب امسال مرگبارترین سال برای این دسته از 

مهاجران خواهد بود.
به  وابسته  نهاد  این  سخنگوی  اسپیندلر،  ویلیام 
این  امسال  آغاز  از  که  است  گفته  ملل  سازمان 

قربانی   ۳۷۴۰ حدود  مدیترانه(  )دریای  مسیر 
باقی  سال  پایان  تا  ماه  دو  هنوز  و  است  داشته 

مانده است.
این آمار در حالی ارائه شده که تعداد کسانی که 
قصد رسیدن به اروپا از طریق دریای مدیترانه را 
دارند در مقایسه با سال پیش کاهش یافته ولی 
افزایش  مسیر  این  در  مرگ  خطر  حال  عین  در 
ملل،  سازمان  گفته  به  است.  داشته  چشمگیری 
آبهای  در  شدگان  کشته  شمار  افزایش  علت 

مدیترانه، انتخاب مسیرهای پرخطرتر، شرایط بد 
جوی در زمان سفر و تغییر استراتژی قاچاقچیان 
انسان برای رساندن مهاجران به اروپا بوده است.

در طول سال جاری میالدی تا کنون حدود ۳۲۰ 
و  کرده اند  عبور  مدیترانه  دریای  از  مهاجر  هزار 
خود را به اروپا رسانده اند که سفر دریایی بیشتر 
آنها از مبداء لیبی صورت گرفته است، جایی که 
فعالیت  آنجا  در  انسان  قاچاق  بزرگ  شبکه های 

دارند.

در  فقر  و  جنگ  از  مهاجران  این  از  بسیاری 
و  نیجریه  اریتره،  سوریه،  مانند  کشورهایی 

سومالی فرار می کنند.
خارجه  امور  وزرای  پیش  نیم  و  یکسال  حدود 
طرح  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  دفاع  و 
در  انسان  قاچاقچیان  با  مقابله  نظامی  عملیات 
دریای مدیترانه را تصویب کردند که این طرح با 
مخالفت لیبی با طرح ورود به آبهای لیبی روبرو 

شد.

سازمان ملل می گوید که ۲۰۱۶ مرگبارترین سال مهاجران در دریای مدیترانه خواهد بود

ایران خبر داده که  وب سایت حقوق بشر در 
 ۱۸ به  ایران  در  شاهینی  )رابین(  غالمرضا 

این  اتهام  است.  شده  محکوم  حبس  سال 
با دولت  ایرانی-آمریکایی همکاری  شهروند 
شده  عنوان  مقدسات  به  توهین  و  متخاصم 
شهروند  شاهینی،  )رابین(  غالمرضا  است. 
ایرانی آمریکایی که برای دیدار با خانواد ه اش 
سال   ۱۸ به  بود،  رفته  ایران  به  آمریکا  از 
حقوق  وب سایت  است.  شده  محکوم  زندان 
 The بشر در ایران به نقل از پرتال خبری
اعالم  ضمن  آمریکا   Foreign Desk
با  همکاری  را  شاهینی  اتهامات  خبر،  این 
دولت متخاصم و توهین به مقدسات عنوان 
کرده است. بر اساس این گزارش، پست های 
او  اتهامات  مصداق  فیس بوک  در  شاهینی 
عنوان شده اند. رابین شاهینی که از ۱۶ سال 

پیش در آمریکا زندگی می کند، در تاریخ ۱۱ 
ژوئیه )۲۱ تیرماه( در خانه پدرش در تهران 
ایرانی- ساله   ۴۷ این شهروند  شد.  دستگیر 
آمریکایی پیشتر نیز چندین بار به ایران سفر 
بار در سال ۱۳۸۸ چند  او آخرین  کرده بود. 
شاهینی  غالمرضا  است.  بوده  ایران  در  ماه 
حل  و  ملی  امنیت  رشته  فارغ التحصیل 
ایالتی کالیفرنیا در مقطع  مناقشه از دانشگاه 
مقطع  در  تحصیل  برای  و  است  کارشناسی 
پذیرش  نیز  ملی  امنیت  رشته  لیسانس  فوق 
 )۱۳۹۵( امسال  ماه  مرداد  در  بود.  گرفته 
قوه  سخنگوی  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
قضائیه جمهوری اسالمی بدون نام بردن از 
غالمرضا شاهینی، بازداشت او را تایید کرد. 

او در کنفراسن خبری گفت: »نمی دانم عنوان 
اتهامی که به آن تفهیم شده چیست، ضمن 
اینکه چون در گرگان بوده، آنجا دستگیر شده 
و ممکن است پرونده اش در تهران رسیدگی 
شود.« جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا دو روز پس از اظهارات اژه ای در یک 
را  شاهینی  رابین  بازداشت  خبری  کنفرانس 
در  آمریکا  خارجه  وزارت  گفت  و  کرد  تایید 
حال بررسی این گزارش است. در سال های 
بازداشت شده در  تابعیتی  افراد دو  اخیر شمار 
ایران بسیار بیشتر از قبل شده است. منتقدان 
تابعیتی  دو  افراد  از  ایران  می گویند حکومت 
از  امتیاز  گرفتن  برای  گروگان  عنوان  به 

دولت های غربی استفاده می کند.

یک شهروند ایرانی-آمریکایی در ایران به ۱۸ سال حبس محکوم شد

متوسط غلظت دی اکسید کربن در جو زمین که 
در سال گذشته میالدی به آستانه مهم و نمادین 
چهارصد در میلیون رسیده بود، امسال از این مرز 
به حد بی سابقه ای رسیده و نسل های  گذشته و 

متمادی همینطور باقی خواهد ماند.
ملل  سازمان  نهاد  هواشناسی،  جهانی  سازمان 
در زمینه آب و هوا، در گزارش ساالنه وضعیت 
گازهای گلخانه ای که امروز منتشر شد می نویسد 
که پدیده قدرتمند ال نینیو که دنیا در سال ۲۰۱۵ 

شاهد آن بود در این افزایش نقش داشته است.
کربن  اکسید  دی  میزان  آمده:  گزارش  این  در 
پیش از این در بعضی ماه های سال و در برخی 
مناطق به مرز چهارصد در میلیون رسیده بود، اما 
هیچگاه متوسط جهانی آن در تمام مدت سال از 

این حد فراتر نرفته بود.
در  لوآ  مائونا  گلخانه ای  گازهای  پایش  مرکز 
اکسید  دی  غلظت  که  کرده  بینی  پیش  هاوایی 
برای  و   ۲۰۱۶ سال  تمام  در  زمین  جو  کربن 
میلیون  در  از چهارصد  باالتر  متمادی  نسل های 
باقی بماند. این افزایش دی اکسید کربن با پدیده 
پرقدرت ال نینیو تشدید شده است. سال گذشته 
ال نینیو پرقدرتی آغاز شد که تاثیر شدید آن در 

سال ۲۰۱۶ هم باقی است.
آب  سیستم های  طبیعی  تالطم های  به  ال نینیو 
آب  الگوهای  باعث  که  می شود  گفته  هوا  و 
در  شدید  توفان های  مثل  نامعمول  هوایی  و 
مناطق  در  سیل  یا  خشکسالی  و  مناطق  برخی 
دو  تا  ماه  نه  بین  معموال  ال نینیو  دیگر می شود. 
سال طول می کشد و تقریبا هر دو تا هفت سال 
تکرار می شود اما تاثیری که ال نینیوی پارسال بر 

گذشته  سال   ۱۸ در  گذاشت  زمین  هوای  و  آب 
باعث  گذشته  سال  نینیوی  ال  بود.  نداده  رخ 
خشکسالی در مناطق حاره ای شد و توان جنگلها، 
برای جذب  را  اقیانوس ها  و  گیاهی  پوشش های 
دی اکسید کربن کاهش داد. اقیانوس ها، خاک و 
موجودات زنده هنوز نیمی از دی اکسید کربن جو 
را جذب می کنند اما این احتمال وجود دارد که 
شدن  آزاد  نتیجه  در  و  شود  اشباع  ظرفیت  این 
گاز دی اکسید کربن در جو افزایش یابد. عالوه 
اکسید کربن  نیز جذب دی  ال نینیو خود  این  بر 
در  خشکسالی  و  می دهد  کاهش  را  خشکی  در 
مناطق حاره ای و دود آتش سوزی جنگل ها نیز 

دی اکسید کربن بیشتری را وارد جو می کند.
بررسی سازمان هواشناسی جهانی نشان می دهد 
درازمدت  گلخانه ای  اثر  که  اصلی  گاز  سه  که 
 ،)CH4( متان ،)Co2( دارند، دی اکسید کربن
حد  به   ۲۰۱۵ سال  در   )N2O( اکساید  نیتروز 
بی سابقه ای رسید؛ به ترتیب، ۱۴۴، ۲۵۶ و ۱۲۱ 
درصد بیشتر از دوران پیشاصنعتی )پیش از سال 
نیتروز  )بجز  گازها  این  تمام  میالدی(.   ۱۷۵۰
تا   ۲۰۱۴ سال  بین  نکرده(  تغییری  که  اکساید 
۲۰۱۵ از سال قبل آن بیشتر شده و در همه موارد 

بیش از متوسط ده سال پیش شده است.
پتری تاالس دبیرکل سازمان هواشناسی جهانی 
می گوید: سال ۲۰۱۵ با توافق پاریس برای مقابله 
با تغییرات آب و هوایی دورانی پر از امید را نوید 
داد، اما از این نظر هم تاریخ ساز شد که شروع 
زد،  رقم  را  هوا  و  آب  تغییرات  از  تازه ای  دوران 
دورانی که میزان گازهای گلخانه ای به رکوردی 
تازه رسید. ال نینیو ناپدید شد اما تغییر آب و هوای 

بزرگترین  همچنان  کربن  اکسید  دی  نه.  زمین 
مجرم تغییرات آب و هوای زمین است، این گاز 
در جو و حتی مدتی طوالنی تر در  هزاران سال 
انتشار  با  مقابله  بدون  می ماند.  باقی  اقیانوس ها 
و  آب  تغییر  مشکل  بر  نمی توانیم  ما  گاز،  این 
افزایش  هوای زمین غلبه کنیم. مهمترین دلیل 
یقین  به  قریب  احتمال  به  ای  گلخانه  گازهای 
جمعیت،  افزایش  یعنی  است.  بشر  فعالیتهای 
استفاده  افزایش  کشاورزی،  فعالیت های  افزایش 
مصرف  و  شدن  صنعتی  جنگل زدایی،  زمین،  از 
فسیلی  سوخت های  سوزاندن  بصورت  انرژی 

عامل این افزایش است.
افزایش بی رویه  این  به  اینکه کره زمین چگونه 
پیش  قابل  هنوز  دهد  پاسخ  گلخانه ای  گازهای 
کره  طبیعی  سیستم های  شاید  نیست،  بینی 
شاید  کنند،  کند  را  افزایش  روند  بتوانند  زمین 
شتاب  گلخانه ای  گازهای  تجمع  و  نتوانند  هم 
گیرد. اما تحقیقاتی که اخیرا انجام شده شواهدی 
محکمی را ارائه کرده اند که اگر وضع به همین 
ترتیب ادامه پیدا کند، یخ های قطبی سریعتر ذوب 
میزانی  از  بیشتر  برابر  دو  دریاها  آب  و  می شوند 
که در اجالس تغییرات اقلیمی تصور می شد باال 

خواهد آمد.
مهم  بی اندازه  تاالس،  آقای  گفته  به  رو  این  از 
است که توافق پاریس واقعا و پیش از موعد مقرر 

به اجرا گذاشته شود و اجرای آن تسریع شود.
امضا  را  پاریس  توافق  که  کشوری  دویست 
برای  مراکش  در  میالدی  آینده  ماه  در  کرده اند 
هم  گرد  بعدی  اقدامات  مورد  در  تصمیم گیری 

خواهند آمد.

سازمان هواشناسی جهانی: دی اکسید کربن 
جو زمین از حد آستانه گذشته

غالمحسین محسنی اژه ای، معاون اول قوه 
دو  از  یکی  برای  که  می گوید  ایران  قضاییه 
قاری  طوسی،  سعید  علیه  شده  مطرح  اتهام 
معروف قرآن، قرار منع تعقیب صادر شده، اما 
دادگاه دستور داده رسیدگی به اتهام تشویق 

به فساد ادامه یابد. آقای محسنی اژه ای روز 
یکشنبه دوم آبان، در میزگردی مطبوعاتی به 
خبرنگاران گفت که در اتهام  مربوط به موارد 
قرار  طوسی  آقا  برای  عمومی  عفت  خالف 
تشویق  اتهام  در  اما  شده  صادر  تعقیب  منع 
و شواهدی  قرائن  اساس  بر  دادگاه  فساد  به 
نقض  اولیه  تعقیب  منع  قرار  که  داده  دستور 

شود.
قانون  در  عمومی  عفت  خــالف  اعمال 
است  تجاوز  و  لواط  شامل  اسالمی  مجازات 
که در صورت اثبات می تواند به صدور احکام 

سنگینی مانند اعدام منجر شود.
معاون قوه قضاییه می گوید که شاکیان آقای 

طوسی چهار نفر هستند.
بعد از طرح اتهام ها علیه سعید طوسی، این 
اولین بار است که یک مقام قضایی در حضور 
رسانه ها درباره این موضوع توضیح می دهد. 

سعید طوسی کیست و به چه متهم شد؟

معلم  و   ۱۳۴۹ سال  متولد  طوسی،  سعید 
های  دستگاه  در  قرآن،  برگزیده  قاری  و 

حکومتی ایران چهره ای شناخته شده است.
او عضو شورای عالی قرآن و قاری و موذن 
اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا  مصوب 
ایران است و بارها در مراسم بیت رهبر ایران 
در حضور آیت اهلل علی خامنه ای قرآن خوانده 
و با او دیدار کرده است. در گزارش هایی که 
آمریکا مطرح شد، سعید  در صدای  اولین بار 
از  شماری  به  جنسی  تعرض  به  طوسی 
شاگردان خود متهم شده است. گفته می شود 
که پرونده رسیدگی به این شکایت ها از سال 

۱۳۹۱ در جریان بوده است.
اتهام ها را به شدت  این  آقای طوسی تمام 
رد کرده و گفته است: این جانب به حمداهلل 
هرگز دامن به چنین گناهان و اعمال منافی 
عفت نیالوده ام و از درگاه ربوبی و به برکت 
آیات نورانی قرآن، عصمت و پاکی خود را تا 

آخر عمر طلب می نمایم. او هدف از طرح این 
ایران عنوان کرده  به رهبر  را حمله  اتهام ها 

است. دادگاه باید غیرعلنی باشد
با  ایران  قضاییه  قوه  معاون  یکشنبه  روز 
سخت  ادعاها  از  بعضی  اثبات  که  این  بیان 
از موارد امکان  پاره ای  است توضیح داد: در 
تحقیقات ریز در برخی اتهامات منافی عفت 
وجود ندارد و حتی ضابط، حق ورود به این 
دادگاه  به  مستقیم  و  ندارد  را  اتهامات  نوع 
می رود که این هم از محدودیت های قانونی 

و شرعی رسیدگی به این اتهامات است.
عفت  منافی  دادگاه های  که  کرده  تاکید  او 
باید غیرعلنی باشد چرا که در این موارد بیان 

جزئیات اشاعه فحشا است.
را متهم کرد و  ایران  از  او رسانه های خارج 
این  از  دنبال سودجویی  به  گفت ضدانقالب 

پرونده هاست.

معاون اول قوه قضاییه ایران: پرونده سعید طوسی 
در مورد تشویق به فساد همچنان باز است

دفتر وکاللت پارس
با مديريت زهرا فراهانی وکيل رسمی و عضو کانون وکالی ايالت نيوسات ولز

Suite 2, Level 1,35-39 Auburn Rd
Auburn 2144 (entry from Queen St)
zahra@parslawyers.com.au
www.parslawyers.com.au

توجه داشته باشيد در امور بيمه و تصادفات 
اگر پرونده شما برنده نشود شما پولی پرداخت نخواهيد کرد

Tel: (02) 8065 0026
Mobile: 0405 175 450

متخصص در امور
پرونده های بيمه و صدمات بدنی

 | تصادفات خودرو  )CTP(، صدمات جسمی در مراکز عمومی و خصوصی
 از جمله مراکز خرید، کمپ های پناهندگی و ... همچنین اشتباهات پزشکی |

خريد و فروش امالک مسكونی تجاری
 | قراردادهای شرکت های عمومی و خصوصی، تنظیم قرارداد خرید و فروش امالک | 

پرونده های خانواده
 | طالق، مشکالت بعد از طالق و تقسیم دارایی ها |

انحصار وراثت
 | تنظیم وصیتنامه و اعطای وکالت قانونی |
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انـواع وام  NIF
Net International Finance 	انواع وام مسکن

وام مسکن تا 97 درصد	 
وام مستغالت تا 80 درصد	 
وام شخصی در یک ساعت 	 
وام اتومبیل )اگر خانه دارید بدون 	 

مدرک مالیاتی(
وام خرید مغازه و یا کلیه وسایل مغازه 	 
وام مسکن مخصوص کسانی که 	 

ورشکسته و یا دارای بد کردیت 
هستند ) تا 90 درصد بدون بیمه (

ReFinance با بهره کمتر	 

فرصت استثنایی
تا ۸۰ درصد وام برای خرید مسکن	 

تا ۷۵ درصد وام برای خرید امالک 	 
جتاری

بدون نیاز به ارائه مدارک مالیاتی

SYDNEY
Farhad Dalvand
3A, 98 Longueville Rd
Lane Cove NSW
Tel: 02 9420 2939
Tel: 02 9428 3055  
Fax: 02 9420 5010
Mobile: 0411 478 623
Mobile: 0411 309 666
Email: netifinance@optusnet.com.au

 برای اطالعات بیشتر با 
 فرهاد دالوند متاس 
حاصل منایید.  
تلفن متاس: 
0411478623

سرویس ما برای  وام های مسکن کامال  رایگان می باشد

D
es

ig
ne

d 
by

 P
ar

si
an

-S
t.9

67
-c

o

دکتر بهاره سمیعی
متخصص زنان و زایمان

و  اصالح طلب  چه  روحانی  آقای  طرفدار  جناح 
که  می گوید  چیزهایی  برجام  درباره  معتدل  چه 
عمدتًا اشتباه است. در مقابل، انتقاد نیروهای به 
اصطالح دلواپس هم عمدتًا سیاسی است. هنوز 
یک ارزیابی دقیق از برجام نشده و باید بشود... 
من با هر نوع خلع سالح ایران مخالفم. اما بمبی 
در کار نبود که ایران از آن خلع گردد. هدف نابود 
کردن ظرفیت ایران در آن مسیر بود. غرب هرگز 
فتوای آقای خامنه ای را که »بمب در اسالم حرام 

است« را باور نکرد 
* شما قبال گفته بودید که ادامه حیات برجام در 

گرو بهبود روابط ایران و آمریکاست. 
بهبود  گرو  در  برجام  آینده  است.  همینطور   -
رابطه  اگر  یعنی  آمریکاست،  و  ایران  بین  روابط 
یا  می میرد  برجام  نشود  خوب  آمریکا  و  ایران 
بود  این  من  اصلی  حرف  می بیند.  جدی  آسیب 
که من نمی توانم ببینم یک مشکل درون رابطه 
ایران و آمریکا عادی شود در حالی که خود رابطه 
می گفتم  همیشه  که  دومی  نکته  نیست.  عادی 
باشد  یادشان  همیشه  ایران  مردم  می خواستم  و 
این است که من اعتقاد داشتم اگر برجام به حل 
مشکل ایران وآمریکا منتهی شود، به نفع مردم 
ایران است و مهم هم نیست چه امتیازی دادیم. 
اگر برجام همانجا متوقف شود و این رابطه هم 
همانطور بماند به ضرر ملت ایران است مهم هم 

نیست چی گرفتیم.

یا نه  اتفاق خوب می دانید  * شما برجام را یک 
یک اتفاق بد می دانید؟ 

یک  توافق  اعالن  و  مذاکرات  پایان  در  من   -
بدلیل  که  نوشتم  لوزان«  »اتفاق  اسم  به  مقاله 
داشتم  کننده  مذاکره  تیم  برای  که  مالحظاتی 
در  من  بود.  اتفاق  یک  هم  واقعا  نکردم.  چاپ 
کشور ندیده ام که یک ارزیابی منصفانه از برجام 
سیاسی- بیشتر  ارزیابی ها  متاسفانه  باشد.  شده 

چه  روحانی  آقای  طرفدار  جناح  است.  جناحی 
اصالح طلب و چه معتدل درباره برجام چیزهایی 
می گوید که ممکن است بعضا درست باشد ولی 
نیروهای به  قطعا عمدتا اشتباه است. در مقابل، 
منصفانه  نقد های  اگرچه  هم،  دلواپس  اصطالح 
سیاسی  عمدتا  هم  ان ها  نقد  اما  نوشته اند،  تری 
است.. واقعیت این است که هنوز هم یک ارزیابی 
دقیق از برجام نشده و باید بشود و باید هم خیلی 

منصفانه و دانشگاهی بشود. 
بنظر من برای یک ارزیابی دقیق تر از برجام باید 
همین  باشد  قرار  اگر  اما  کرد.  بیشتر صبر  کمی 
االن رای صادر کنم باید بگویم متاسفانه برجام 
اتفاق چندان خوبی نیست. برای اینکه این رای 
بهتر درک بشود باید توجه بدهم به روند مذاکره، 
هدف، روح، و جسم. در رابطه با روند باید بگویم 
بر مذاکرات حاکم شد و  که تعجیل زیان آوری 
در همین حال هم دولت آقای روحانی با عمده 
کشور  اقتصاد  روی  تحریم ها  منفی  تاثیر  کردن 
گرفتن  برای  خود  خواست  در  را  مقابل  طرف 
واقع دولت  در  قدم تر کرد.  ثابت  بیشتر  امتیازات 
سازی  غنی  اهرم  از  اینکه  بجای  روحانی  آقای 
را  امریکا  اهرم  عمال  کند،  استفاده  ایران  باالی 
می گذاشت.  بنمایش  بود  تهدید  و  تحریم  که 
بعالوه، در حالیکه طرف امریکائی از »پلیس های 
ایرانی  طرف  می کرد،  استفاده  خوب  خود  بد« 
باالخره،  و  می کرد.  تخطئه  را  خودش  منتقدین 
تیم  و  ایران  تیم  بین  نابرابری  و  شفافیت  عدم 
طرف مقابل )۴۰ نفر در مقابل ۳۰۰۰ نفر در جلو 

و پشت صحنه( از دیگر غوامل منفی بودند. 
که  بدهم  توجه  باید  اول  هدف،  با  رابطه  در 
آن  متحدان  و  امریکا  مشکل  ایران  سازی  غنی 
متاسفانه  دیگر،  بعبارت  ایران.  مشکل  نه  و  بود 
با ما مذاکره می کردیم نه  ما روی مشکل ان ها 
روی مشکل ما با ان ها. هدف ایران برای مذاکره 
حفظ غنی سازی برای حفظ »عزت« کشور، رفغ 
تحریم ها و قطعنامه های سازمان ملل و در   نهایت 
تحریم ها  رفع  می ان،  این  در  بود.  نظام  حفظ 
محسوب  ایران  بنفع  اقدام  ملموس ترین  بعنوان 
تحریم ها  رفع  برای  هم  ایران  مردم  و  می شد 
روی  مذاکرات  اما  می کردند.  حمایت  مذاکره  از 
هدف ایران متمرکز نبود بلکه روی هدف طرف 
کشور  صنعتی  سازی  غنی  نابودی  یعنی  متقابل 
متمرکز  ایران  اتمی  سالح«  »خلع  در   نهایت  و 
بود. در واقع مذاکرات طوری تنظیم شده بود که 
بعد هدف  تامین شود و  اول هدف طرف مقابل 
ایران بعنوان پیامد منظور گردد. متاسفانه این طرز 
هدف گذاری و مذاکره از   همان اول بضرر ایران 
بود و نتیجه ای که داد هم چندان بنفع کشور نبود.

* خلع سالح هسته ای؟ 
خلع سالح  با هدف  را  مذاکرات  امریکا  آری.   -
هسته ای شروع شد اما هدف آن خلع سالح جامع 

تری است.

* یعنی خلع سالح هسته ای ایران را بد می دانید؟ 
اما  مخالفم.  ایران  خلع سالح  نوع  هر  با  من   -
گردد.  خلع  آن  از  ایران  که  نبود  کار  در  بمبی 
هدف نابود کردن ظرفیت ایران در آن مسیر بود. 
غرب هرگز فتوای آقای خامنه ای را که »بمب در 
اسالم حرام است« را باور نکرد. آن ها می دانستند 
و  ساخته  بمب  پاکستان  اسالمی  کشور  که 
برای  پاکستان  دولت  به  ایران  رسمی  مقامات 

ساختن »بمب اسالمی« تبریک گفته اند.

* یعنی معتقدید ایران باید در آینده بمب داشته 
باشد؟ 

برای  ایران  ظرفیت  کردن  نابود  مخالف  من   -
هستم،  شرایطی  هر  تحت  و  ــا  دوران ه همه 
پاراگراف  دره مان  ایران  متاسفانه  که  تعهدی 
اول برجام داده است. اجازه بدهید توضیح بدهم. 
هدف امریکا از برجام تضعیف ایران است. برای 
بود.  کرده  ریزی  برنامه  قبل  از  هم  منظور  این 
هدف  بود.  ایران  تضعیف  تحریم ها  هدف  اصال 
اسالمی  جمهوری  که  نبود  این  فقط  تحریم ها 
مذاکره  سازی  غنی  درباره  بیاید  کند  مجبور  را 
کند. برای همین هم تحریم های اساسی را بعد 
دارند  اعتقاد  غربی ها  اصوال  برنداشتند.  برجام  از 
که یک ایران قوی یک ایران خطرناک است و 
بهترین ایران برای آن ها یک ایران ضعیف است. 
انگلیسی ها می گفتند برای اینکه به ایرانی و عرب 
و  داری  نگه  گرسنه  را  اولی  باید  کنی  حکومت 

دومی را سیر. 
این تفکر از اواسط قرن ۱۹ وقتی انگلیسی ها هند 
را داشتند و نادر شاه هم قبل از آن ها هند را گرفته 
بود در سیاست انگلیسی ها در قبال ایران متبلور 
شد. آن ها می ترسیدند که باز هم فیل ایران هوای 
تضعیف،  سیاست  مثال های  بکند.  را  هندوستان 
عالوه بر تحریم ها، امتناع انگلیسی ها از کمک به 
ایران برای ساختن راه آهن و امتناع امریکائی ها 
را  )اولی  است  ایران  در  آهن  ذوب  ساختن  از 
بنابراین،  ساختند(.  روس ها  را  دومی  و  آلمانی ها 
از دیدگاه من مذاکرات هسته ای در راستای آن 
فکرشان  امریکایی ها  شد  انجام  تضعیف  هدف 
این بود که تکنولوژی هسته ای ایران بهانه خوبی 

برای تضعیف ایران بدست می دهد. از این منظر، 
به  باید  بلکه  کرد  فکر  ایران  »بمب«  به  نباید 

صنعت هسته ای آن اشاره داشت..

* االن ایران صنعت هسته ای دارد؟ 
تنها  نه.  برجام  ار  بعد  امروز  اما  داشت  قبال   -
هم  آن  آینده  و  است  مانده  باقی  آن  از  نمادی 

خوب نیست.

صنعتی  ویژگی های  که  بود  صنعتی  چه  این   *
را  بودن  اقتصادی  و  خارجی  مبادله  مثل  بودن 

نداشت؟ 
و  اقتصادی  نباید  انسان ها  زندگی  چیز  همه   -
مبادله ای باشد. من االن به شما می گویم آموزش 
پرورش این کشور اقتصادی نیست. باید تعطیل 

شود؟ البته که نه..

* کسی نمی گوید صنعت آموزش پرورش، همه 
می گویند سیستم آموزش پرورش. 

- یک درک غلط از صنعت در ایران وجود دارد. 
زندگی  در  دانش  و  علم  کاربرد  یعنی  صنعت 
بشر. هیچ معنای دیگری ندارد. ما در امریکا به 
کشاورزی و خدمات می گوییم صنعت کشاورزی 
و خدمات  کشاورزی  در  و صنعت خدمات چون 
نوع متفاوتی از   همان علم و دانشی به کار می رود 
که در مونوفاکتور ها و ساخت مثال اتومبیل به کار 
می رود. وقتی می گوییم صنعت یعنی جایی که از 
تکنیک، علم و ماشین برای تولید و تغییر استفاده 
می شود سوای اینکه سود و زیان و یا مبادله ای 

در کار باشد یا نه.

* ما صنعت غیر اقتصادی داریم؟ 
دفاعی  صنایع  از  اکثریتی  داریم.  بخواهید  تا   -
آمریکا  دفاعی  صنایع  از  بخشی  حداقل  و  ایران 
خودمان  ایران  همین  در  هستند.  اقتصادی  غیر 
اکثز صنایع مادر و غیر مادر ما هم ضرر می دهند.

* یعنی سودآور نیست؟ 
- آری، بخشی از آن ها سود آور نیستند و اگر از 
دولت کمک نگیرند از بین می روند. این ها شامل 
بزرک  و  کوچک  حتی  و  مادر  نظامی،  صنایع 
می شوند. بخشی از صنایع نظامی امریکا از دولت 
سوبسید می گیرد و بخشی هم با زور دولت امریکا 
تولیدات خودش را به عرب ها با قیمت های غیر 

بازاری و تحمیلی می فروشند تا زنده بماند.

* ولی می شود برایش سود و زیان محاسبه کرد. 
لزوما  را  درش  دارد  زیان  دیدید  اگر  اما  آری   -
باال  را  بازدهی اش  می کنید  سعی  نمی بندید. 
یا از طروق مختلف به تداوم آن کمک  ببرید و 
کنید. بعالوه، اگر بخواهید بر اساس سود و زیان 
هیچ  بسنجید  شریط  و  حال  همه  در  را  صنعت 
صنعتی به وجود نمی آید برای اینکه همه صنایع 
در ابتدای فعالیتشان ضرر می دهند و یا در جائی 
است.  طبیعی  خیلی  این  می شوند.  نوسان  دچار 
اکر بخواهی یک صنعت راه بیندازی سالهای اول 
و در زمان های بحران باید به آن کمک کنید تا 
را هم اضافه کنم  این  بنیان هایش درست شود. 
از  نباید فقط  توسغه  ایجاد ساختارهای  برای  که 
بلکه  برد  بهره  اقتصادی  زیان  و  سود  تکنیک 
هم  اجتماعی  زیان  و  سود  تکنیک  از  باید  حتما 
کمک گرفت. شما چه قیمتی روی خروجی های 
بخش  روی  یا  و  می گذارید  کشور  دانشگاه های 

سالمت کشور و بهداشت عمومی آن؟ 
دچار  سازی  غنی  صنعت  که  است  درست  این 
دردسرهای زیادی بود، ضرر می داد و هزینه های 
هم  شاید  بود.  کرده  تحمیل  به کشور  را  زیادی 
باید آنهائی که این فعالیت را شروع کردند بیشتر 
اقتصادی  زیان  باره سود و  دقت می کردند و در 
مردم  با  و  می کردند  فکر  بیشتر  آن  راهبردی  و 
می کردند.  مشورت  و  بودند  شفاف  بیشتر  هم 
شهید  چندین  هزینه،  دالر  میلیارد ها  از  بعد  اما 
و  باال  سازی  عنی  )مثل  گیر  چشم  پیشرفت  و 
قابلیت بمب سازی(  امریکائی ها در مقطع  بقول 
بسادگی  آینده  واهی  بخیال  را  این صنعت  نباید 
امروز  ایرادی را که شما  این  نابودش می کردند. 
پیش  باید ۲۰-۲۵ سال  را  دارید  این صنعت  به 
می گرفتید. در آن موقع که شروع می کردند باید 
ما  امنیت  برای  دارد،  این صنعت ضرر  می گفتید 
و  بیائید  کار  آخر  در  اینکه  نه  غیره  و  دارد  خطر 
این حرف ها را مطرح کنید و سعی کنید که نابود 
را  آورد  دست  و  سرمایه  دالر  میلیارد ها  کردن 

توجیح کنید.

* پس ما چیزی به نام صنعت هسته ای در ایران 
نداشتیم! 

- من این را نگفتم. اجازه دهید دونکته را تکرار 
دولت  یک  با  سالم  جامعه  یک  در  اول،  کنم. 
معقول تصمیماتی این چنین مهم مثل ایجاد یک 
اتمی حساب کتاب معقول تری  صنعت حساس 
می شد. مثال، آیا این صنعت برای قدرت و امنیت 
در  متاسفانه  خیر.  یا  است  الزم  کشور  عزت  و 
شروع اصال درباره این موضوعات فکر نشد. زمان 
شاه یک دیکتاتور تصمیم گرفت و سالهای بعد 
هم دیکتاتورهای دیگر ادامه اش دادند. نکته دوم 
زیان در صنعت همیشه  اینکه بحث سود و  هم 
زیان صنایع  و  براساس سود  اگر  نیست.  معقول 
دولتی کشور ارزیابی گردند، شاید ۹۰ درصد آن ها 

باید بسته شوند. 
من از صنعت آمده ام. قبل از اینکه به امریکا بروم 
کارمند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
کهکیلویه  و  لرستان  قند  کاخانجات  در  و  بودم 
رژیم  زمان  آن  در  می کردم.  خدمت  بویراحد  و 
شاه از طریق همین سازمان گسترش صنایعی را 
که در بخش خصوصی ضرر می دادند می خرید، 
سوده می کرد و بعد به آن بخش واگذار می کرد. 
آنموقع  بودم.  قند  کارخانجات  در  کار  ماور  من 
و  پیرانشهر  ممسنی،  یاسوج،  قند  کارخانجات 
شهرکرد دولتی بودند و همه هم ضرر می داند. با 
این وجود دولت از آن ها حمایت می کرد چون در 

این مناطق ایجاد کار کرده بودند. 
از  را  تفنگ  که  ساختند  را  یاسوج  قند  کارخانه 
بویراحمدی ها بگیرند به جایش بیل بدهند. با این 
این معنا که  به  بود  وجود یک کار بسیار مثبتی 
ولی  می کرد  ضرر  کلی  دولت  که  است  درست 
کلی از مردم شریف بویراحمد آنجا کار می کردند 
و  رفتند  چغندر  کشت  سمت  به  نفر  هزار ها  و 
جامعه آنجا عوض شد. شما همیشه نباید برای هر 
صنعتی سود و زیان را در نظر بگیرید. یک سری 
صنایع اساسی هستند که همیشه ضرر می دهند. 
با  خصوصی  بخش  هم  بعد  ندارد.  هم  اشکالی 
بخش  دولت  بخش  می کند.  فرق  دولتی  بخش 
درست  شما  حرف  این  بنابراین،  نیست.  سوده 
خیلی  می توانست  ما  هسته ای  صنعت  که  است 
بهتری  تفکر  با  می توانست  و  باشد  این  از  بهتر 
مثله اش  بیائید  کار  وسط  اینکه  اما  برود  پیش 

بکنید درست نبود. 
متاسفانه این صنعت خیلی هردمبیل و در دست 
انداز و با زور رشد کرد. اعتقاد من این است که 

از اول هدف از این جریان صنعت نبود. بعد گفتند 
هم  صنعت  گفتند  بعدا  شود.  صنعت  می خواهند 
این  شاه  ماندند.  آن  توسعه  در  چون  نمی شود 
انرژی  اینکه  برای  بظاهر  کرد،  شروع  را  جریان 
هدف  می کنم  فکر  من  خفا  در  ولی  کند  تولید 

ایجاد ظرفیت برای بمب سازی بود..

* بعد از انقالب چه؟ 
عده  یک  بود.  دعوا  آن  روی  من  نظر  به   -
می گفتند اصال نداشته باشیم، یک عده می گفتند 
انرژی  باید فقط غنی سازی صنعتی برای تولید 
باشیم، یک عده می گفتند همینقدر پیش  داشته 
برویم که قابلیت بمب سازی داشته باشیم، و یک 
عده هم می گفتند باید بمب بسازیم. یک دعوا سر 
این بود. آخر هم هیچ کدام برنده نشدند. امریکا 

برنده شد. 
قرار  اگر  می گوید  روحانی  آقای  دولت  هم  االن 
نیست بمب بسازیم کارمان با غنی سازی ۳. ۶ 
درصد هم راه می افتد. این حرف تا حدی درست 
است اما کامل نیست. ایران برای مصارف پزشکی 
درصد   ۲۰ سازی  غنی  به  علمی  و  کشاورزی  و 
عغنی  می گفت  احمدینژاد  دولت  دارد.  نیاز  حتما 
ایران است که درست  سازی با هر غلظتی حق 
می گفت. ایران یک کشور مستقل است مثل ۳۷ 
کشوری   ۷ و  می کنند  سازی  غنی  که  کشوری 
نام  به  سازمان  یک  ایران عضو  دارند.  بمب  که 
المللی انرژی اتمی شد و معاهده ای  آژانس بین 
به نام ان پی تی )پادمان( را امضا کرد، برابر آن 
قرارداد ایران می تواند برای مصارف صلح آمیز تا 
هر درصدی غنی سازی کند بشرط اینکه بسوی 

بمب سازی نرود.

غنی  حکامش  وشــورای  آژانس  همان  ولی     *
سازی را برای ایران ممنوع می کند. 

و  شکاکین  دنیای  دنیا  اینکه  بــرای  بله.   -
که  می کند  فکر  آژانس  اینکه  برای  قلدرهاست. 
هیچ  این  است.  کرده  تخطی  معاهده  از  ایران 
می گویند  کشور  در  ندارد.  ایران  حق  به  ربطی 
ما حق غنی سازی را گرفتیم، این حرف درست 
نیست. برای اینکه حق غنی سازی در ان پی تی 
هست و توافق روی غنی سازی در خاک ایران 
از شروع ریاست  هم در مذاکرات مسقط و قبل 

جمهوری آقای روحانی انجام شده بود.

* ولی اجازه نمی دادند ما انجام بدهیم. 
نادرست می گویند شما  یا  اینکه درست  برای   -
مواظب  بیشتر  کمی  بود  بهتر  ما  رفتید.  راه  کج 
بودیم. در همین حال هم باید با صالبت بیشتری 
برجام  موافقین  می کردیم.  برخورد  مشکل  با 
می گویند اگر این قرارداد را نمی پذیرفتیم تحریم 
زیاد می شد و حتی ممکن بود جنگ هم بشود. 
با این منطق می توانیم  جواب من این است که 
نه  نمی شد  انقالب  اگر  کنیم.  رد  هم  را  انقالب 
مشکل جنگ داشتیم و نه تحریم، دوست امریکا 
امروز  را  هم بودیم. وسرمایه دارانی که منتشان 
می کشیم به ایران برگردند هم اینجا بودند. یعنی 
با آن منطق که اگر ما برجام را امضا نمی کردیم، 
جنگ می شد یا تحریم، من انقالب را هم با این 

منطق رد می کنم. این را می گویند منطق کج.

باید   همان رفتارهای ۱۳۵۷  * یعنی معتقدید ما 
را ادامه بدهیم؟ 

- نه من بحث دیگری دارم. انقالب تمام نشده 
است. انقالب می خواست عدالت اجتماعی ایجاد 
یک  می خواست  انقالب  نشده.  هنوز  این  کند. 
کند.  درست  ملی  غیروابسته  شکوفای  اقتصاد 
این هم نشده. انقالب می خواست آزادی بیاورد. 
انقالب  است.  لنگ  پایش  یک  هنوز  هم  این 
وا  هم  این  کند.  درست  استقالل  می خواست 
رفت )برجام؛ استفاده روس ها از پایگاه نظامی ما، 
اف ای ت ای  نفت، حضور سازمان  قرارداد جدید 
-- یعنی هم شرقی و هم غربی(. همه این هدف 
کردیم  انقالب  شاه  علیه  آن  خاطر  به  که  هائی 
خیلی  حتی  اجتماعی  عدالت  نرسیده.  نتیجه  به 
بد تر هم شده. شما االن آدم هایی دارید که ماهی 
۷۵۰میلیون تومان به خودشان حقوق می دهند و 
وام  خودشان  به  تومان  میلیارد ها  هم  آن  باالی 
می دهند. در مقابل حقوق ماهانه یک کارگر ساده 
است.  ماه  در  تومان   ۷۰۰۰۰۰ حدود  در  چیزی 

یعنی تفاوت ۱۰۰۰ برابر است.

پیروز  انقالب  اگر  که  است  این  اصلی  مساله   *
برجام  پذیرش  عدم  با  را  چیز  هیچ  ما  نمی شد 
 ۳۵ ساختار  یک  االن  ولی  نمی دادیم  دست  از 
ساله ای تشکیل شده که امکان داشت با تحریم ها 
ساله   ۳۵ حکومت  یک  برود.  بین  از  چیز  همه 
می کرد  پیدا  ادامه  اگر  تحریم ها  شدید ترین  زیر 
شاید خود حکومت را زیر سوال می برد و از بین 
می رفت. ما با برجام می خواستیم وضع موجود را 
می خواستیم  انقالب  با  که  حالی  در  کنیم  حفظ 

وضع موجود را تغییر بدهیم. 
- اول، ما به مردم نگفتیم که داریم برای حفظ 
نظام مذاکره می کنیم. گفتیم برای رفع تحریم ها 
است. دوم، باید از خودمان بپرسیم که چرا ما به 
اینجا رسیدیم که بقول شما باید برای حفظ نظام 
یک قرارداد بسیار نابرابر را می پذیرفتیم. سوم، چه 
اتفاقی می افتد اگر امریکائیان فردا طرف عرب ها 
به ایستند و تهدید کنند که اگر جزیره ابوموسی 
و  جنگ  ندهید  امــارات  به  را  فارس  خلیج  در 
تحریم می کنیم و نظام را از بین می بریم؟ اینکه 
حق  از  جنگ  و  تحریم  تهدید  با  شما  نمی شود 
ایران  با هدف  که  باال گفتم  در  بگذری.  خودت 
اما تنها وقتی  برای رفع تحریم و جنگ موافقم 
 ۳۰۰۰ ملت  یک  هم  آن  ملت،  یک  حیثیت  که 
ساله، حفظ می شد و برای خواست های نامشروع 
طرف متقابل هم راه باز نمی گردید. یادمان نرود 
که هدف طرف مقابل تضعیف و تحقیر ایران بود. 
تنها  ایران  مشکالت  که  نرود  یادمان  هم  این 
می شود.  مربوط  تحریم ها  به  اندکی  درصد  یک 
یا  و  ضعیف  مدیریت  زائیده  ان ها  بیشتر  بخش 
که  هم  تحریم هایی  هست.  و  بوده  اشتباه  کال 
نیست.  هسته ای  درباره  فقط  گذاشتند  ایران  بر 
و  اهلل  حزب  تروریسم،  بشر،  حقوق  با  رابطه  در 
هیچ  روی  بر  برجام  هست.  هم  وغیره  اسرائیل 
حتی  است.  نداشته  اتری  تحریم ها  این  از  یک 
در رابطه با تحریم های هسته ای هم امریکا فقط 
نوع »ثانوی« ان ها را تعهد داد بردارد و نه همه 
را. یعنی تحریم های هسته ای از نوع »اولیه« را 
کماکان سر جایشان نگهداشته اند. خب این یعنی 
تقریبا هیچ چون تحریم های ثانویه زیر مجموعه 

تحریم های اولیه هستند.

برگردیم،  اول  سوال  همان  به    بخواهیم  اگر   *
برجام یک اتفاق خوب بود یا یک اتفاق بد؟ 

- گفتم که برجام عالوه بر روند و هدفی که آنرا 
تعریف می کند یک روح و جسم دارد. از روند و 
هدف حرف زدم و حاال در جواب سئوال شما باید 
اول از روح آن حرف بزنم و بعد به جسم و نتیجه 
دیپلماسی  یعنی  برجام،  روح  مورد  در  برسم.  آن 

با آن موافق بودم و این در واقع  و مذاکره، من 
آن  تیم  و  ظریف  آقای  آورد  دست  عمده ترین 
بود. اما من یک مشکل با همین دیپلماسی هم 
داشتم. دیپلماسی یعنی دوطرف حرف می زنند و 
برای رسیدن به یک نتیجه منصفانه با هم گفتگو 
می کنند. متاسفانه امریکایی ها به دیپلماسی به آن 
معنایی که در روابط بین الملل مطرح است اعتقاد 
ندارند. آن ها به یک چیزی اعتقاد دارند که من 
به آن »زیپلماسی« می گویم. یعنی دهان طرف 
ضعیف تر متقابل را زیپ می کنند و ویا دهن طرف 
را طوری باز می گذارند که از آن چیز قابل درکی 
بیرون نریزد. زور و نه فقط گفتگو و منطق اساس 
زیپلماسی است. امریکا حین مذاکره هیچوقت از 

تهدید دست برنداشت. 
برابر گفته آقای خامنه ای، آقای ظریف به ایشان 
با استفاده از زور و تهدید  گفته است که امریکا 
و غیره ایران را مجبور کرده که از خطوط قرمز 
به  امریکا  مواردی  در  یعنی  کند.  عبور  رهبری 
زیپلماسی روی آورده است و ایران هم پذیرفته 
تا  است.  راست  قدرت  می گویند  بود.  زور  چون 
وقتی قدرت داری درست هستی. من دیپلماسی 
حدودی  تا  امریکایی ها  اگرچه  داشتم  قبول  را 
بپذیریم.  شدیم  مجبور  ما  و  کردند  زیپلماسی 
این واقعیت زیپلماسی نشان می دهد که کماکان 
دنیای ما دنیای قدرت است و نه فقط دیپلماسی. 
وقتی قدرت نداری باهات زیپلماسی می کنند و نه 
دیپلماسی. توجه کنید که وقتی قرار است ایران 
سربازان امریکائی را که در آبهای ایران در خلیج 
دیپلماسی  کند  آزاد  بودند  شده  دستگیر  فارس 
می کند.  کار  کری  جان  آقای  با  ظریف  آقای 
ولی وقتی آقای ظریف از آقای کری درخواست 
حال  شامل  ویزا  برجام شکن  قانون  که  می کند 
و  زیپلماسی  می شود  دیپلماسی  نشود،  ایران 

نتجه ای برای ایران عاید نمی گردد. 
صفحه   ۱۶۹ در  این  برجام.  نابرابر  جسم  اما  و 
انرا  می توانید  شما  و  است  شده  داده  توضیح 
حاشیه  و  خوانده ام  دقیق  بار  دو  من  بخوانید. 
نیست.  برد-برد  جسم  یک  این  کرده ام.  نویسی 
و  ظریف  آقای  که  چیزی  آن  که  نکنید  شک 
برد-برد،  یعنی  دادند،  ایران قول  به ملت  آقایان 
جسم  یک  درعوض  ندارد.  وجود  جسم  این  در 
من  است.  نسبی  باختش  ولی  است  باخت  برد- 
از دید منافع ملی به این جسم نگاه می کنم، نه از 
دید جناحی »دلواپسان« که نتیجه برجام را برای 
یا  و  ویا »ضرر محض«  می دانند  ایران »هیچ« 
اصالح طلبان دولتی که نتیجه را غالی و تاریخی 
می داند. از دید منافع ملی، من این جسم را حدود 
۹۰ درصد باخت و ۱۰ درصد برد می بینم. ما یک 
خرج  برایش  دالر  میلیارد ها  که  داشتیم  صنعت 
کرده بودیم، دانشمند شهید داده بودیم و... این ها 
چیزهای  خیلی  مقابل  در  داده ایــم.  دست  از  را 

نمادی گرفته ایم. 
اینکه در برجام اجازه چند تا سانتریفیوز را داریم و 
یا نداریم مهم نیست. اگر بخواهم خیلی خالصه 
 ۳۰۰ می توانیم  فقط  آینده  ۱۵سال  تا  ما  بگویم 
کیلو اورانیوم غنی و انبار کنیم نه حتی یک مثقال 
بیشتر. مهم هم نیست چند هزار سانتریفیوژ و از 
چه نوعی داشته باشیم. شما می گویید این صنعت 
سود ده نبود و زیان می داد. حاال از این به بعد باید 
ببینی چه زیانی می دهد! شما یک ساختمان ۷۰ 
طبقه ساخته اید و باید ۱۵ سال آن را نگه داری 
کنی ولی فقط برای استفاده از ۵ طبقه اش. یعنی 
باید هزینه نگهداری ۷۰ طبقه را بدهی که از ۵ 
طبقه اش استفاده کنی. این در حساب سود و زیان 
نمی توانی  هم  آسانسور  از  تازه  دیوانگی.  یعنی 
استفاده کنی و از پله ها هم نمی توانی باال و پایین 
بروی چون بقیه طبقات برای تو نیست. اگر بحث 
را  ساختمان  تمام  باید  باشد  مطرح  زیان  و  سود 

خراب کنیم. 
حاال بعد از برجام اگر بنشینی و برای سود و زیان 
بیاندازی می بینی که توازن سود و زیان  چرتکه 
بهتر  برابر  صد  بود.  بهتر  بمراتب  برجام  از  قبل 
می ارزید.  بیشتر  برابر  صد  قبلی  ضرر  یعنی  بود. 
اتمی  تاسیسات  باید  االن  اسالمی  جمهوری 
عظیم خود را برای ۱۵ سال آینده نگه دارد فقط 
برای غنی سازی ۳۰۰ کیلو اورانیم، و البته برای 
عادی  وضعیت  سال   ۱۵ از  بعد  که  واهی  امید 
مدت  دراز  »در  می گویند  امریکائی ها  می شود. 
آزاد  بازار  در  شده  غنی  اورانیوم  مرده اند«.  همه 
کیلوئی حدود ۱۰هزار دالر است. آن وقت برای 
هزینه  چقدر  باید  ما  کیلو   ۳۰۰ این  از  کیلو  هر 
کنیم؟ شاید چند میلیون دالر! داستان اصلی سود 

و زیان برجام این است. 
این تازه تا ۱۵ سال است. یک فکر واهی می پذیرد 
که بعد از ۱۵ سال غنی سازی ما عادی می شود، 
یعنی می شود مثل غنی سازی در یکی از آن ۳۷ 
دارند.  پیشرفته هسته ای  تکنولوژی  که  کشوری 
براستی در این ۱۵ سال چه اتفاقی قرار است در 
صنعت  که  بیافتد  اسالمی  جمهوری  چهارچوب 
این ۱۵  در  پذیرفته شود؟  ایران  در  سازی  غنی 
دنیا  نظر  که  بیافتد  است  قرار  اتفاقی  چه  سال 
مبنی  بر  صرفا  امریکا  آیا  کند؟  عوض  را  ما  به 
یک قرارداد )نه حتی یک معاهده( به جمهوری 
اسالمی بعد از ۱۵ سال اجازه غنی سازی اورانیوم 
کماکان  اسالمی  نظام  حالیکه  در  داد  خواهد  را 
کند؟  پافشاری  خود  اسالمی  انقالبی گری  بر 
می گویند که عالوه بر امریکا، سازمان ملل، اروپا، 
روسیه و چین هم پشت سر این برجام نشسته اند. 
سر  بر  که  کرده اند  فراموش  حضرات  این  انگار 
و  بودند  امریکا  با  این ها  همه  هسته ای  مسئله 
عادی  برای  گزینه  دو  فقط  من  دید  از  هستند. 
آن  و  است  تصور  قابل  ایران  سازی  غنی  شدن 
اینکه تا آنوقت یا انقالب اسالمی از میان برداشته 
امریکا عادی شده  و  ایران  رابطه  ویا  باشد  شده 

باشد که انهم مشکل انقالب را خواهد داشت.

* اعتمادسازی می شود 
- حاال اگر اعتمادسازی نشد و نظرشان بدترهم 
دونالد  یا  کلینتون  خانم  اگر  می شود؟  چه  شد 
دوباره  کند  شروع  بعد  سال  از  و  بیاید  ترامپ 
من  که  چیزی  چی؟  آنوقت  تهدید  و  تحریم  به 
امریکا  طرف  در  حداقل  برجام،  از  بعد  می بینم 
بد تر شده  امریکا  و  ایران  روابط  من هستم،  که 
است. روابط ایران و دنیای عرب هم که نزدیک 
یک  در  که  هم  ایران  منطقه  و  است  جنگ  به 
آشوب خطرناک فرورفته است که تا چندین دهه 
از آن رهائی نخواهد داشت. اسرائیل هم که بیش 
می کند.  دشمنی  ایران  با  و  شده  جری  پیش  از 
نکته ای که من دارم این است که، وقتی من و 
شما می توانیم با هم اعتمادسازی کنیم که با هم 
گسترده  چارچوب  یک  در  مثبتی  نتیجه  یک  به 
تری رسیده باشیم. من و شما سر یک خانه دعوا 
اعتمادسازی  نمی توانیم  اتاقش  یک  سر  داریم، 

کنیم. 
آنهائی که می گویند وضعیت بهتر می شود و بعد 
در یک  عادی می کنیم  از ۱۵ سال غنی سازی 
امید واهی بسر می برند. خب این دولت هم دولت 
امید است و فکر دیگری ندارد. به نظر من آنهایی 
که می گویند بعد از ۱۵ سال روابط بهتر می شود 

و غنی سازی عادی می گردد، کسانی هستند که 
فکر می کنند طی این دوران انقالب اسالمی از 
امریکا  و  ایران  رابطه  ویا  برداشته می شود  میان 
عادی می گردد. از نظر من طرف آمریکا طی ۱۵ 
فاشیست تر  و  جری تر  می شود.  بد تر  آینده  سال 
با  ایران  رابطه  اینکه  مگر  می شود.  جنگجو تر  و 
متاسفم  شود.  عادی  عرب ها  و  اسرائیل  امریکا، 
که این را می گویم اما مطمئنم همینطور می شود. 
مردم ایران عادت دارند آرزو هایشان را بیان کنند 
و دروغ بشنوند. ما مملکت انشااهلل هستیم و حاال 

هم که دولت امید داریم. 
و  هول  اگر  کرد  بهتر  می شد  را  برجام  جسم 
مرعوب  اسالمی  جمهوری  نمی شدیم.  مرعوب 
می گفت  همیشه  شریعتمداری  ــای  آق شــد. 
با  که  کند  مرعوب  را  ما  می خواهد  امیراحمدی 
این  در  خوشبختانه  کنیم.  برقرار  رابطه  آمریکا 
جریان مرعوب شدن من نقشی نداشتم. ای کاش 
از  نفر  سیصد  دویست  مثال،  نمی شدند.  مرعوب 
روشنفکران کشور را جمع کردند، نامه نوشتند به 
اوباما که تحریم دارد ما را بیچاره می کند. من یادم 
است   همان موقع در یک گفتگو و یک یادداشت 
گفتم این کار را نکنید این ها امپریالیست هستند، 
می آورند.  فشار  بیشتر  کنی  ناله  و  آه  چه  هر  تو 
آن ها تازه فهمیدند که پس تحریم کار کرده است 

و فشار را بیشتر کردند. 
ما سال ها نوشتیم و داد و فریاد کردیم که تحریم 
بعدش  کنید.  ول  را  تحریم  این  نــدارد،  اثری 
خود حکومت ایران آمد به تمام دنیا ثابت گفت 
این  شده ایم.  بیچاره  ما  و  کرده  کار  تحریم  که 
بزرگ ترین اشتباه دولت آقای روحانی بود. برجام 
ناله  و  آه  و  گداز  و  با سوز  و  با عجله  اینطور  را 
درباره تحریم شروع کردند. بعد هم آقای روحانی 
بود که چرخ زندگیشان مثل  به مردم قول داده 
سانتریفیوژ ها بچرخد. اول گفت سه ماهه درست 
می کنم، بعد گفت شش ماهه درست می کنم، بعد 
و... هیچ حکومتی  نیم  و  یک ساله و یک سال 
امریکایی ها  بکند.  زمان  اسیر  را  نمی آید خودش 
هم دیدند این دولت دستپاچه است و پس مواضع 

خودشان را سفت و سخت تر کردند.

روحانی  ــای  آق انتخاباتی  اصلی  شعار   *
چرخیدن  کنار  در  اقتصادی  چرخ های  چرخیدن 

سانتریفیوژ ها بود. 
ماهه  شش  که  نیست  این  معنایش  اما  آری   -
باید این امر مهم انجام می شد. خب نتیجه عجله 
این شد که امروز نه سانتریفیوژ ها می چرخند و نه 

چرخ زندگی مردم.

* ایشان هم نگفت شش ماهه درست می شود. 
- متاسفانه گفت. گفت برجام را شش ماهه انجام 
می دهم. یک واقعیت این است که ۴ ماه قبل از 
اینکه آقای روحانی رئیس جمهور شود، در مسقط 
یود.  گرفته  صورت  امریکا  و  ایران  بین  توافقی 
اصال توافق ژنو توافق مسقط است. توافق مسقط 
پر  را  بردند و جاهای خالی که داشت  ژنو  به  را 
کردند و گفتند توافق ژنو. بنابراین من فرضم این 
است که چون به اقای روحانی گفته بودند که کار 
از ۴ ماه پیش شروع شده و به یک جاهایی هم 
حق  ما  که  کرده اند  قبول  امریکایی ها  و  رسیده 
غنی سازی در خاک ایران را داشته باشیم، ایشان 
هم فکر کرد شش ماهه تمامش می کند. با این 
وجود هیچ سیاستمداری نباید دستانش را از پشت 
ببندد و خودش را گرفتار زمان و تاریخ کند. یک 
سیاستمدار ورزیده هرگز این کار را نمی کند. این 

اشتباه بزرگی بود.

* توافق عمان چقدر شبیه توافق ژنو بود؟ 
- به نظر من توافق عمان یا مسقط خیلی بهتر 
بود. توافق مسقط را خود آقای خامنه ای هدایت 
از معاونین وزارت امور خارجه و  می کرد و یکی 
آن  در  خرازی  کمال  و  والیتی  صالحی،  اقایان 
دخیل بودند. آنجا خط قرمزهای آقای خامنه ای 
لحاظ شده بود. وقتی به ژنو و لوزان و وین رفتند 
فکر  من  شدند.  پاک  قرمز ها  خط  یواش  یواش 
می کردم ای کاش آقای خامنه ای از اول تا آخرش 
این سرپرستی را نگه می داشت. بنظر من ایشان 
اشتباه کرد که پرونده را دست دولت داد. خودش 
یادت  آخر هم می رفت.  تا  باید  بود  کرده  شروع 
آقای خامنه ای می ترسیدند.  از  امریکایی ها  باشد 

از آقای روحانی و ظریف نمی ترسیدند. 
داشته  غنی سازی  می تواند  ایران  که  امتیاز  این 
است  این  واقعیت  شد.  داده  مسقط  در  باشید 
هراس  هم  احمدی نژاد  آقای  از  امریکائی ها  که 
داشتند چون دیدند کارهای »غیرمعقول« می کند 
و ادعای غنی سازی ۶۰ درصدی دارد. ان ها حتی 
آقای  به مسقط و در دوره ریاست  از رفتن  قبل 
احمدی نژاد پذیرفته بودند که ایران در خاک خود 
غنی  ایده  باشد.  داشته  نمادین  سازی  غنی  یک 
موضع  سال ها  که  ایران  خاک  در  صفر  سازی 
رسمی امریکا بود دیگر حتی در داخل کاخ سفید 

هم خریداران چندانی نداشت.

این  از  روحانی  آقای  چون  گفت  می شود   *
استفاده  از فرصت  انتخابات  بود در  آگاه  اتفاقات 

کرد و شعار برجام را داد؟ 
انتخابات  آن  دارم  اعتقاد  من  است.  همینطور   -
»مهندسی« دقیق شده بود و این کلمه مهندسی 
هم از من نیست بلکه از بعضی سران نطام نظیر 
ایت اهلل سعیدی است و در مطبوعات کشور هم 
آمد. من خودم کاندید رئیس جمهوری بودم. من 
ازادی  در هتل  گرفتند ۲۴ ساعت  فرودگاه  از  را 
نگهداشتند و بعد هم برگرداندند به امریکا بدون 
نام بمن داده شود. سعی  اجازه ثبت  اینکه حتی 
کردم به آقایانی که دور و بر من بودند بقبوالنم 
که ثبت نام کنم و بعد هم رد صالحیت شوم. اما 
ان ها نپذیرفتند و گفتند بیخود خودت را وارد یک 
نتیجه اش مشخص است. به من  بازی نکن که 
بشکلی تفهیم شد که من و خاتمی حق ثبت نام 
نخواهیم داشت و آقایان هاشمی و مشائی هم رد 
ماندن  و  عارف  آقای  می شوند. حذف  صالحیت 
چند کاندیدا در طرف مقابل اقای روحانی بخشی 
که  طلبان  اصالح  بعالوه،  بود.  مهندسی  این  از 
ادعا می کنند رژیم تا چند میلیون رای را می تواند 
با  روحانی  آقای  گذاشت  پچرا  پس  کند  جابج 
۲۰۰۰۰۰ رای باال تر از ۵۰ درصد آرا در دور اول 

برنده شود؟

نام  انتخابات ثبت  * من فرض می کنم شما در 
کردید و رای هم آوردید. به شما خبر می دهند که 
با  بقیه اش  انجام شده، حاال  در عمان  مذاکراتی 

شما. شما چه می کردید؟ 
دقیقا  و  می رفتم  خامنه ای  آقای  پیش  اول   -
موضع ایشان را جویا می شدم و نظرات خودم را 

هم دقیقا برایشان تشریح می کردم...

* خود شما مسئول مذاکرات هسته ای می شدید 
چه می کردید؟ 

از    اما  می کردم  مذاکره  قدرت  با   ۱+۵ با  من   -
مذاکره  اصلی  طرف  که  می پذیرفتم  اول  همان 
وقت  و  هستند  فرعی  دیگران  آن  و  امریکاست 
زیادی را با آن ها هدر نمی دادم. با امریکایی ها هم 
قدرت  کشور  امریکا  می کردم.  مذاکره  قدرت  با 

مذاکره  درایت  و  متانت  با  ولی  قدرت  با  است. 
اتمی  العاده  خارق  پیشرفت  اهرم  از  و  می کردم 
ایران حد اکثر استفاده را می بردم. آن ها ترسیده 
بودند چون فکر می کردند که ما عندالقریب بمب 
بسیار  یا می توانیم ظرف یک مدت  می سازیم و 
کوتاه )از چند هفته تا دو ماه( بمب بسازیم. این 
بخوبی  آن  از  که  بود  العاده  خارق  اهرم  یک 
بدلیل  ما  اما  بودند  دستپاچه  آن ها  نشد.  استفاده 
قول و قرارهای آقای روحانی به مردم نه تنها از 
را  بلکه خودمان  نکردیم  استفاده  آن دستپاچگی 

حتی دستپاچه تر نشان دادیم. 
به امریکائی ها تفهیم می کردم که با زور با ایران 
به  می تواند  چون  نیست  ان ها  بنفع  زدن  حرف 
را  ایــران  تاریخ  شود.  منتهی  ما  سازی  بمب 
برایشان تشریح می کردم که با وجود باخت های 
مکرر هنوز کشوری بنام ایران در دنیا وجود دارد 
امریکا  به  رفته اند.  بین  از  برنده ها  حالیکه  در 
تحریم  و  ازجنگ  را  ایران  نباید  که  می فهماندم 
بهراساند چون نمی هراسد. متاسفانه ما عکس این 
عمل کردیم و اثر تحریم ها را بیش از آنچه که 
و  ترسیدیم  جنگ  تهدید  از  و  کردیم  عمده  بود 
امریکائی ها تفهیم  به  در مذاکره تضغیف شدیم. 
ایران  ان ها،  بنفع  ایران  تضعیف  که  می کردم 
را  اخیر  تاریخ  رابطه  این  در  و  نیست  منطقه  و 
باعث  ایران ضعیف  یک  که  می کردم  زد  گوش 

گرفتاریهای عدیده برای ان ها شده است. 
شدن  نهائی  بــرای  و  نمی کردم  تعجیل  من 
نمی کردم، کاری  تعیین  پیش  از  تاریخ  مذاکرات 
که دولت آقای روحانی متاسفانه کرد. من با هدف 
مردم  با  و  می رفتم  جلو  شده  مشخص  پیش  از 
هم در باره این مذاکره و هدف ان کامال شفاف 
می بودم. شفافیت اصل است. حتی برای افزایش 
صحنه  به  را  مردم  کنندگان،  مذاکره  قدرت 
می آوردم و از ان ها می خواستم که از حق خود در 
خیابان ها دفاع کنند. ما برای »مرگ بر امریکا« 
مردم را به خیابان ها می کشانیم ولی برای مذاکره 
باامریکا، آن ها را پشت صحنه نگهمیداریم. این 
اشتباه است. من بازی جناحی نمی کردم و همه 
از  من  می کردم.  مذاکره  این  درگیر  را  جناح ها 
جناح به اصطالح مخالف استفاد »پلیس بد« را 
می کردم یعنی   همان کاری را که امریکا کرد، نه 
اینکه آن ها را تخطئه می کردم یعنی   همان کاری 

که آقای روحانی کرد. 
با  ما  مذاکره  که  می گفتم  امریکائی ها  به  من 
شما مذاکره با ملت و کشور شما در جمع است 
زنبیل یک حزب و  را در  تمام تخم مرغ هایم  و 
فرد )اوباما( نمی گذاشتم. من در   همان حال که با 
دولت اوباما مذاکره می کردم، با جمهوریخواهان 
با  را  کار  این  و  مــی زدم  اساسی  پل های  هم 
اصرار  من  می دادم.  انجام  خودشان  البی های 
می کردم که در تیم مذاکره کنندگان طرف مقابل 
باشند. هیچ  کشور های منطقه هم حضور داشته 
دائمی  نه عضو  را، که  آلمان  ما  ندارد که  دلیلی 
وتو  نه حق  و  است  ملل  امنیت سازمان  شورای 
دارد، در تیم داشته باشیم و عربستان را نه. آلمان 
نه سر پیاز بود و نه ته آن. در مقابل عربستان یک 
وزنه در دنیای عرب و هماسیه ما است و نگران 
مدل  باید  ما  بود.  هم  ما  هسته ای  فغالیت های 
مذاکره روی مسئله افغانستان را مطرح می کردیم 
که در آن کشورهای مطرح منطقه حضور داشتند. 
در  کشور ها  این  از  برخی  حضور  عدم  متاسفانه 
پیش  از  بیش  دشمنی  باعث  برجام  از  بعد  دوره 
بسیار خطرناک  ما شده و یک وضعیت  با  آن ها 

امنیتی برای ما ایجاد کرده است. 

ادامه در صفحه ۱۱

متن کامل مصاحبه عصر ایران با هوشنگ امیراحمدی
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تاریخ  مجموعه  برای  هاشمی  فائزه  با  دهباشی  حسین  ـ  شرق 
در  را  آن  متن  و  داده  انجام  گفت وگویی  خام«  »خشِت  شفاهی 
اختیار »شرق« قرار داده است. گزیده ای از این گفت وگو در ادامه 

می آید.
 زمان انقالب سوم دبیرستان بودم. آن موقع هم به نظر من از لحاظ 
فرهنگی مشکلی اتفاقا نبود. آن  موقع مشکلی که بود بیشتر مشکل 
سیاسی بود؛ یعنی آزادی های سیاسی... ما بی حجاب ها را آدم های 
بد نمی دانستیم؛ چون فامیل ما، همه فامیل محجبه  نبودند؛ مثال 
فامیل ما خیلی فامیل بزرگی ا ست. یک بخشی اش فامیل مامانم 
ولی  کمتر  بابام  فامیل  حاال  بابام.  فامیل  بخشی اش  یک  هست، 
نبودند،  بی حجاب  همه  یعنی  داشتیم؛  رفت و آمد  مامانم...  فامیل 
باحجاب هم نبودند، همه جور بودند توی فامیل ما، ما هم رفت وآمد 
داشتیم و اصال مشکلی نبود؛ مثال وقتی به خانه ما می آمدند به 
احترام بابا، باحجاب می آمدند. ولی بودند فامیل هایی که بی حجاب 
بودند. ما با آن ها رفت وآمد هم داشتیم؛ یعنی اصال این تابو نبود 
که االن این بی حجاب است، ما با او رفت وآمد نکنیم؛ این، این جور 

است، ما با او رفت وآمد نکنیم؛ خیلی این مسائل عادی بود.

بشود!  تشکیل  گفتند  رهبری  اصال  گرفت.  شکل  که   کارگزاران 
انتخابات  تا  بگیرد  شکل  کارگزاران  این  داشت  اصرار  رهبری 
یکدست نباشد! یک رقابتی باشد. چون چپ ها آن موقع قهر کرده 
بودند، کنار بودند. اصال بنا هم نداشتند وارد انتخابات بشوند. سِر 
بودند.  به خاطر رد صالحیت های گسترده عصبانی  مجلس سوم 
آقای مرعشی زنگ زد که بیا کاندیدا شو که ما تو را توی لیست 

کارگزاران می خواهیم بگذاریم.

عامل مهمی که بیشتر باعث مطرح شدن نام و رأی من شد، همین 
اصال  اینکه  از  قبل  نیم  و  سال  یک  بود.  دوچرخه سواری  قضیه 
من وارد کارگزاران بشوم یا کاندیدا بشوم، شهرداری تهران یک 
سمینار برگزار کرد با عنوان دوچرخه، به عنوان وسیله حمل ونقل. 
بانوانش سخنرانی کنم. من  از من هم دعوت کرد برای قسمت 
گفتم اگر قرار است که دوچرخه وسیله حمل ونقل باشد، پس باید 
هم زنان استفاده کنند هم مردان. پس زمینه اجتماعی اش را فراهم 
بکنید. آن موقع اصال حساسیت ایجاد نکرد؛ یعنی هیچ کس نگفت 
انصار  کاندیدا شدم  بالفاصله که  زد. من  را  این حرف  فائزه  چرا 

حزب اهلل شروع کرد. 

انتقاد  کسی  بود!  چهچه  و  به به  می رفتم،  هر جا  آن  از  قبل  من 
فائزه  که  ادبیات  این  با  شد،  شروع  حمله  اینجا  اصال!  نمی کرد 
این  منظورش  فائزه  ندارد!  اشکالی  بانوان  دوچرخه سواری  گفته 
انصار  بکنید.  دوچرخه سواری  تا  بشوید  بی حجاب  باید  که  است 
حزب اهلل شروع کرد روی این قضیه مانوردادن، این سبب می شد 
و  ُپر  من  مجلس  اوال  می رفتم،  انتخاباتی  سخنرانی  هرجا  من 
غلغله جوان ها بود و اولین سؤالی هم که از من می کردند این بود 
اصال  درصورتی که  نمی شود؟  یا  می شود  آزاد  دوچرخه سواری  که 

دوچرخه سواری ممنوع نبود.

 سه تا از آقایان و خانم های اصالح طلب، یکسری چیزهایی مطرح 
کردند؛ ازجمله همین که خود فائزه و آقای کرباسچی پول می دادند 
که به شان حمله کنند که این ها محبوب و مشهور بشوند. کامال 

این حرف دروغ بود. اسمش هم شد پروژه نوارسازان!

خواستند من را در لیست مشارکت بگذارند. من با منش و روششان 
مشکل داشتم.   

بابای من معتقد است تو نماینده اول در مجلس پنجم بودی، ولی 
اول  ندارم که بگویم من  واقعا استداللی  دوم خواندنت. ولی من 

بودم!
نفر  فائزه  بدهید  اجازه  که  دیدند  را  بابات  آمدن  می گوید  مادرم 
دوم اعالم بشود. بابا اصال رد می کند، می گوید اصال چنین چیزی 

نیست....
ولی مامان زیر بار نمی رود و می گوید نه، آمدند راضی اش کردند 

که بگو، اجازه بده که فائزه نفر دوم باشد.

 برای من عجیب بود که در مجلس ششم رأی نیاوردم. منی که 
این قدر ارتباط داشتم و مردم را فراموش نکرده بودم. اصال خیلی 
بود.  اجتماعی  گروه های  با  ارتباطم  من  بود.  غیرقابل باور  برایم 
توی  چون  معتقدم  خودم  بود.  شده  قوی تر  مردم  با  ارتباطم  تازه 
لیست مشارکت نبودم و مردم به لیست کامل رأی دادند، من رأی 
نیاوردم. من در واقع از مردم یک جوری آزرده شده بودم؛ چون در 

این دوره چهارساله واقعا خیلی برای مردم کار کردم.

  انتخابات سال ٨۴ را خوِد دوستان اصالح طلب توی وزارت کشور 
نقشی  اصال  ما  و  است  خارج  ما  از دست  انتخابات  کردند  اعالم 
در انتخابات نداریم! انگلیس بودم. به بابام زنگ زدم که من بیام 
کمک کنم برای انتخابات؟ گفت: نه تو همان جا باشی بهتره! تو 
نبودم،  امن تر هستیم! آن موقع توی سیاست هم  نباشی  ما  کنار 

دنبال هم نمی کردم.

  من خودم کسی بودم که خیلی رفتم سخنرانی برای تبلیغات آقای 
خاتمی دوم خرداد ٧۶. خیلی کار کردم. خودشان ارزیابی کردند که 
حداقل شاید پنج  میلیون رأی جمع کردم! من از دوران سازندگی 
یا  می زدند  سوت  و  کف  مرتب  جمعیت  همه  می کردم،  تعریف 
بود.  تأیید  مورد  می گفتند. همه ا ش  اهلل اکبر  می فرستادند.  صلوات 
جمعیت هم انواع و اقسام داشت. اصال یک چیز عجیب و غریبی 
که  کسی  تنها  االن  اینکه  و  می گفتم  هاشمی  آقای  از  من  بود. 
بین کاندیداهای موجود می تواند این برنامه ها را ادامه دهد، آقای 
خاتمی است؛ چون کارگزاران می خواست از آقای خاتمی حمایت 
کند. من و آقای کرباسچی و آقای نجفی رفتیم پیش آقای خاتمی 
که صحبت کنیم ببینیم برنامه ها چقدر به هم نزدیکیم؟ کارگزاران 
یا نکنند؟ آقای خاتمی گفت من همه چیزم آقای  حمایت بکنند 
هاشمی ا ست من اصال غیر از آقای هاشمی چیزی بلد نیستم! اگر 
آقای  رفت  افتخار  با  که  رئیس جمهوری  تنها  شاید  باشد  یادتان 
هاشمی بود. هم دولتی بود، هم مردمی بود. این نشان دهنده این 
است که مردم در مجموع از عملکرد آقای هاشمی ناراضی نبودند. 
خودش،  دوران  شد.  تخریب  بعد  دولت  دوران  در  هاشمی  آقای 
دوران خیلی پرافتخاری بود، دوران خیلی باشکوهی بود و خیلی 
آن  بعدی  دوران  متأسفانه  ولی  بودند  قضیه  این  قدردان  مردم 

اتفاقات افتاد.

بشوم.  میدان  وارد  باید  که  کردم  تکلیف  احساس   ،٨٨  انتخابات 
چرا؟ توی ستاد کار نمی کردم، در شورای ورزشی ستاد زنان آقای 
میرحسین بودم. اینکه کارهای ستادی و حضور مستقیم و دائمی 
داشته باشم نه؛ اما شایعه درست کرده بودند که یک ستادی ایجاد 
میرحسین  آقای  از  در حمایت  فیروزه ای  دختران  گروهی  و  شده 
هستند. نمی دانم چه چیز آن ها فیروزه ای بود؟ اسمشان این بود! 
ایام  همان  دیدار،    یک  یعنی  کردند،  من  با  دیدار  یک  این ها  بعد 
انتخابات آمدند دفتر من درباره انتخابات و برنامه ها همین طوری 
واقع  در  بودند.  نفر  رفتند١٢  صحبت کردیم مثال مشورت کردند 

بعد  بود.  انتخاباتیشان  برنامه های  جزء  که  بود  تبلیغاتی  کار  یک 
شایعه شد که من ٣٠٠ هزار مانتوی سبز، به این ها دادم که دروغ 

بود.

 دروغ هایی که می گویند متأسفانه! مثل همان هایی است که اموال 
اینجا برای من هست! آن برج برای من هست! آن ویالی نمی دانم 
عظیم برای من هست! برای مهدی هست! برای محسن هست! 
ندارم!  از کشور  ندارم، من هیچ چیز خارج  من هیچ چیز در کانادا 
بکینهام که بودم خانه ام اجاره ای بود! یعنی من پول نداشتم خانه 

بخرم! انگیزه نداشتم خانه بخرم!
 سال ٨۴ یک سی دی پخش کرده بودند که من به اتفاق مثال عمه 
خیلی  تیراژ  میزان  به  داریم،  عظیم  نفتی  شرکت  یک  ٩٠ساله ام 
وسیع در نمازجمعه ها توزیع کرده بودند. محسن رفته بود شمال با 
پسرخاله ام. یکی دیگر از فامیل هایمان که حاال دقیقا یادم نیست 
چه کسی بود گفت برویم به این امالک سر کوچه سر بزنیم ببینیم 
خانه چنده؟ زمین چنده؟ می شود خرید؟ نمی شود خرید؟ می روند 
و  می دهد  نشان  را  ملکی  کوچه  ته  امالکی  صاحب  بزنند  گپی 

می گوید ملک بغلی مال پسر رفسنجانی هست!

پسر  ملک  کو  پس  می گوید  ولی  هست  خودش  محسن  حاال 
این قدر محسن  ببینیم کی هست؟  تو  برویم  بزن  رفسنجانی؟ در 
گیر می دهد، یارو کالفه می شود، محسن می گوید من محسنم این 
ملک نه برای من است، نه برای برادرم، نه برای آن دیگری! این 
دروغ ها را برای چی می گویید؟ می گوید ما می گوییم که مشتری 
پیدا کنیم! وقتی شما وارد کالردشت می شوید یک تپه ای هست 
برای  این  بود  باال هست، مدت ها شایعه  اون  یک ویالی گردی 
بودند  کرده  دنبال  را  این ها  بود  مدتی  یک  محسن  هست.  فائزه 
که یکی یکی این شایعات را دربیاورند تهش از کجاست که بتوانند 
باهاش مقابله کنند، حتی با آدم هایی که این شایعه ها را درمی آورند 

برخورد شود. 
آقایان محلی  از  یکی  به  حاد شده؛ محسن می سپرد  چون خیلی 
که برو ببین چرا می گویند این خانه برای فائزه  است؟ می رود یک 
نفر را می فرستد در می زنند؛ سرایدار می آید دم در، می پرسد این 
خانه برای کیست؟ بچه سرایدار می گوید برای فائزه هاشمی است.

می رود به نیروی انتظامی می گوید که صاحب این ملک را بخواهید، 
به صاحب ملک می گوید خانم هاشمی گفته حاال آب ها از آسیاب 
افتاد ملک را به نامم کن! مرد عصبانی می شود که یعنی چی؟ این 
دارد؟ می گوید  به خانم هاشمی  برای من است؛ چه ربطی  ملک 
خب سرایدارت هم می گوید این برای خانم هاشمی است؛ جریان 
آن چیست؟ آن شخص به لکنت و غلط کردم می افتد. می گوید من 
آمدم اینجا مجوز بگیرم. نه آب نه برق نه مجوز می دهند. دیدم تنها 

راهی که دارم این است که بگویم این برای فائزه  است!

شایعه کردم این برای فائزه ا ست همه کار ها جور شد! یک برجی 
هست در میدان قدس سر خیابان یاسر؛ سر خیابان نیاوران خوشگل 
هم هست؛ روزنامه جوان زمان انتخابات عکسش را انداخت؛ اسم 
خوانده،  درس  بوده،  انگلیس  هـ  نوشت ف.  ننوشت.  فقط  را  من 
این  گفت  و  گفت  را  من  تمام مشخصات  بوده،  آنجا  بوده،  اینجا 
برج برای اوست! البته ما رفتیم شکایت کردیم، دو بار هم پیگیری 
کردیم هیچ فایده ای نکرد. نه جوان را خواستند؛ نه حکمی صادر 

شد؛ نه بررسی ای شد؛ نه رسیدگی ای شد.
سرمایه گذار هایش، صاحب سهامش رفتند شکایت کردند که این 
ملک برای خانم هاشمی نیست؛ چرا شما دروغ گفتید؟ به منافع 
ما ضربه می زنید این حرف ها را می زنید؟ آن ها هم رفتند شکایت 
پالیزدار می آید می گوید که  آقای  کردند اصال رسیدگی هم نشد. 
پوست هندوانه هایی که اسب های فائزه می خورند رسمی ا ست یک 
سخنرانی هست که پخش هم شد- فقط ٣٠٠ هزار تومان است 
حاال بقیه مخارج این اسب ها را ببینید چقدر است؟ من نه اسبی 
باشگاه دار به من  دارم نه اسبی داشتم. یک اسبی خانم منتظمی 
برای خودت، خودت هم  نبردمش، گفتم  داد که من اصال  هدیه 
اجاره بده. اصال احساس نکردم که این برای من است؛ حتی یک 
بار هم سوارش نشدم، چون من گاهگاهی می رفتم اسب سواری. یا 

شایعه طالق من. این خیلی عجیب بود.

او  رفتیم.  پسرم  و  من  نبود  همراهم  همسرم  انگلیس؛  رفتم  من 
می آمد و می رفت، من می آمدم و می رفتم. برایشان عجیب بود که 
یک خانم خودش بلند شود برود انگلیس و همسرش تهران بماند! 
به حدی که پسرخاله من بلژیک زندگی می کند آمد ایران برگشت 
به مادرش گفت آره فائزه طالق گرفته! مثال یکی از پاسدارهای 
بابا، آقاجالل که از   همان روزهای اول انقالب با بابا بود و چند سال 
پیش فوت کرد یک روز از من پرسید فائزه ! خانم تو راستی راستی 

از حمید جدا شدی؟

شایعات را شما هزار بار هم تکذیب کنی، انگار کسی اصال گوش 
باور  می شنود  هم  اگر  نمی شنود؛  را  تکذبیه  کسی  یا  نمی دهد! 

نمی کند.

بود. فکر می کنم که شما یک سر  زدند؛ جمعه هم  به من زنگ 
بیایید دادسرای اوین. گفتم من امشب می ه مان دارم؛ االن حدود 
۴٠، ۵٠ نفر می ه مان دارد می آید. فردا صبح می آیم. گفتند نه اصال 
نمی شود و با آقای رشته احمدی صحبت بکنید، وصل کردند آقای 
دادستان،  معاون  رشته احمدی،  آقای  گذاشتیم.  قرار  رشته احمدی. 

بود رئیس دادسرای اوین بود.

باالخره با هم قرار گذاشتیم فردا من ساعت هشت صبح برم. من 
آن شب می ه مان داشتم. میهمان های من که می آمدند وارد خانه 
می شدند می گفتند پارکتان شلوغ است! جلوی خونه ما یک پارک 
هست، پر از آدم های مشکوک هست، همه دارند خانه شما را نگاه 
می کنند! گفتم یعنی چه؟ همه می آمدند یک اطالعاتی می دادند که 
االن دوِر خانه شما پر از آدم هست، پر از مأمور هست، میهمان ها 
که رفتند این ها در زدند بیایند تو! در را باز نکردیم. چون نه حکمی 
باز کردیم  را  در  ما  را گرفتند.  نگهبان  باالخره  نه چیزی.  داشتند 
آمدند طرف  هم  بالفاصله  بعد  خانه!  توی  ریختند  دیدیم  ناگهان 
من، هنوز فامیل های نزدیک من، بچه های فاطی، پسر خواهرهام 
به طرف  آمدند  دوتا خانم  بودند، یک هو  نرفته  بودند  این ها هنوز 
حمله  می خوام  این ها  به  دربروم؟  می خواهم  االن  که  انگار  من، 
بودم،  خونه  لباس  با  هم  من  حاال  بکنم؟!  تیراندازی  مثال  بکنم؟ 
برویم! گفتم خیلی خب، من  بودند که  یک چادر هم سرم کرده 

لباس عوض کنم.

ایستاده بود، من را سوار ماشین کردند این طرف  پله به پله مأمور 
کوچه مأمور، آن طرف کوچه مأمور.

حدود دو، سه شب بود. ولی من با   همان چادر سفید و لباس خانه 
وارد بند شدم! اکثرشان هیچ کدام من را به قیافه ندیده بودند. تا 
اون  می بینم،  بود،  امرآبادی  مهسا  که  را  زندانی  یک  من  اینکه 
بعضی هایشان  تویی؟  مهسا  می گویم  من  تویی؟  فائزه  می گوید 
ترسیده بودند، می گفتند اگر فائزه را آوردند، معنی اش این است که 

قرار است فردا ما را اعدام کنند؛ یعنی چه اتفاقی بیرون افتاده که 
فائزه را زندان آورده اند! برای آن ها خیلی عجیب بود.

فردای آن روز یا دو، سه روز بعد از آن، که با بابا صحبت کردم، 
گفتم این قدر دارد به من خوش می گذرد خواهشا هیچ کاری نکنی 
بیایم بیرون! چون فردای  بیایم بیرون ! من اصال نمی خواهم  من 

آن روز مهدی را گرفتند.

وقتی آمدند مالقات من گفتند مهدی در بازجویی و انفرادی هست 
و شرایط سختی هم دارد، چون من خوب بودم، من توی بند بودم، 
همه بودند، من اصال شرایط سختی نداشتم. زندگی خیلی خوبی 
بود. حدود سی نفر بودیم، یک سری خبرنگار ها بودند. بله، در زندان 
اصطالحش این بود که باید فردا شب روی صندلی داغ بنشینیم 
و ما همه از تو سؤال بکنیم. درباره همین مجاهدین، حوادث سال 
۶٨ خیلی چیز ها! مثال کارهای دوران سازندگی، اتفاقاتی که در این 
سال ها در مملکت افتاده بود! دوران آقای خاتمی، نظرات خودم، 

این ها را سؤال می کردند، من هم جواب دادم.

من  به  بیرون،  بود  آمده  و  بود  آزاد شده  که  زندانی هایی  از  یکی 
اینجا  بیاید ما  فائزه  گفت که زندانی ها به من گفتند که بگذاریم 
کف خوابش می کنیم. مثال یک جوری انتقام جویی و باالخره اینکه 
دوستت نداریم! یکی دو، سه ساعتی طول کشید! گفتم مثل اینکه 
من قرار است کف خواب بشوم. من االن کجا باید بخوابم؟ این را 
که من گفتم همه زدند زیر خنده. گفتند نه چرا کف خواب! بهاره 
کردند.  آماده  را  من  تخت  کی،  با  نمی دانم  و  شیوا  با  بدو  رفت 

خالصه استقبال کردند.

شب  می کردند.  غیرمنطقی  اَعمال  زندانی ها.  زندان،  داخل  بله، 
جلسه می گذاشتند که باید با این برخورد بکنیم، نباید بگذاریم این 
بازرسی، بدجور زندانی ها را  یا مثال یک دور آمدند  بیفتد  اتفاقات 
می گشتند. بعد دوباره هی شلوغ می شد. رئیس زندان من را صدا 
کرد گفت ببین از وقتی که تو آمدی زندان شلوغ شده! گفتم خب 
به من چه ربطی دارد؟ می خواستین من را نیاورید. برای چی من 
را آوردید؟ گفت که خب تو مقصری که این اتفاقات می افتد! گفتم 
من که کاری نمی کنم شما که دوربین دارید همه تصمیمات در 
زندان هست، ما یک دمپایی می خواهیم جابه جا بکنیم، رأی گیری 
رأی  یک  هم  من  ندارم،  زندان  فعالیت های  در  نقشی  من  است! 
هستم! گفت نه تا حاال این طوری نبوده. تو که آمدی این جوری 

شده! گفتم خب حاال من باید چه کار کنم؟

گفتم که من هم  کنید.  آرام  را  زندان  داریم شما  انتظار  ما  گفت 
چوب را بخورم هم پیازه را؟ گفت به هرحال ما به شما گفته باشیم! 
االن مثال باال تر چنین دستوری دادند که من به شما فشار بیاورم! 
صدا  پایین  فردا  داشت.  ادامه  شرایط  و  نکردم  همکاری  هم  من 
مرخصی  تقاضای  که  من  گفتم  مرخصی!  بروید  شما  که  کردند 
نکرده ام! گفتند دادستان لطف کرده به شما مرخصی داده! گفتم 
خب دادستان چرا به من مرخصی داده. من مرخصی می خواهم چه 

کار؟ من دو ماه است آمده ام فالنی هشت سال است نرفته!

بعد  بیرون.  دادم  بودم،  نوشته  دادستان  علیه  که  هم  را  بیانیه ای 
دادستان در مصاحبه تلویزیونی گفت که آقای هاشمی تقاضا کرد 
که به دخترش مرخصی بدهیم؛ ولی خود ایشان موافقت نکردند. 
ببینید شما همان جوری  ارتباطی ندارد! گفتم  دیگر بقیه اش به ما 
که من را آوردید   همان جوری باید شش ماه تحمل بکنید و من را 
بفرستید بیرون. من می خواستم تحویل سال کنار زندانی ها باشم. 
فاطی رفت بیرون مصاحبه کرد. اعالمیه داد می خواهم زمان تحویل 
را با زندانیان باشم. یک روز زود تر آمدند سراغ من گفتند آزادی. 
بیرون!  دارم من نمی روم  نه،   من هنوز یک روز دیگر  گفتم که 
گفتند مگر خانه خاله  است که نمی روی بیرون. معاون زندان گفت 
گفت  بکنیم؟  گفت وگویی  کنیم.  صحبت  شما  با  ما  اینجا  بیایید 
دستت را می گیرم می اندازمت بیرون مگر دست توست؟ گفتم خب 
بیرون. خانمی که  نمی روم  پای خودم  با  بکنید من  توانستید  اگه 
با من آمده بود دنبال من می دوید که خانم هاشمی از این طرف 
باید بروید، گفتم نه من می خواهم برگردم در بند. من رفتم در بند 
بروم  می خواهم  گفتم  نکردند.  باز  برایم  را  در  بند  جلوی  رسیدم 
داخل، گفتند نه دیگر تو زندانی نیستی. تو آزادی باید بروی. گفتم 
خیلی خب در را باز کن من بروم باال وسایلم را بردارم گفت قول 
که  قول  نه  گفتم  بروی؟  برداری  را  وسایلت  باال  بروی  می دهی 
نمی دهم در را باز نکردند. یک دو ساعتی هم دِم جدول نشستم. 
بعد نگهبان ها آمدند! یکی به اون یکی می گفت خیلی خب اینکه 
بلند نمی شه دستش رو بگیرید ببریدش، اون گفت نه شیفت من 
تموم شده من نمی توانم کاری بکنم! بعد از دو سه ساعت گفتند 
نمی یایی؟ گفتم نه. باز دو نفر آمدند بازوهای من را گرفتند بلندم 
کردند گذاشتنم توی ماشین و من را خانه تحویل دادند. قضیه تمام 

شد و من آزاد شدم!

این زندان تأثیری که روی من گذاشت این بود که به آرمان هایم، 
باورم بیشتر شد. قوی تر ایستادم!

زندان؛  انداخته  را  او  بابا  فکر می کند  آقای عباس عبدی همیشه 
در  نقشی  بابا  اصال  ولی  بابا می کرد  به  خیلی  انتقاد  درصورتی که 
این  اهل  نیست،  این چیز ها  اهل  بابا  اصال  نداشت.  او  زندان رفتن 

انتقام جویی ها نیست!

ایشان همیشه با این زندان ها مخالف بود. در دوران خودش هم اگر 
شما نگاه بکنید، زندانی های سیاسی ما به حداقل می رسد.

 تبلیغاتی که روی این قضیه دیدار با بهاییان شد نه من کردم، نه 
آن ها. آن ها مثال یک عکس گذاشتند در سایتشان! ولی جنجالی 
که روی این قضیه انجام شد و آن تبلیغی که انجام شد مخالفین 
کردند و مخالفین سبب این تبلیغات شدند وگرنه نه من کردم نه 

آن ها این تبلیغات را کردند، بعد هم خودشان پشیمان شدند.

 درباره این عکس باید بگویم، من موقعی که در خانه فریبا بودم 
این عکس را روی دیوار دیدم. گفتم این یا باید پدر فریبا باشد یا 
پدر همسرش، یعنی اصال به ذهنم نرسید که باید فرد دیگری باشد. 
بعد که در خبر ها آمد و گفتند عکس هم باال سرش بوده است، تازه 

فهمیدم که او چه کسی بوده است.

است،  نبوده  شایسته  مالقات  این  گفتند  که  پدرم  نظر   درباره 
اینکه نفس این مالقات کار شایسته ای نبوده با اینکه نظر ایشان 
چیست، به نظر من این نتیجه گیری آن نمی تواند باشد. حاال باید 

از خودشان بپرسید.

تا  پدرم  بودند.  هاشمی  آقای  کاندیداشدن  مخالف  خانواده    تمام 
روز آخر هم می گفت من کاندیدا نمی شوم، ما هم فکر می کردیم 
واقعا نمی شود. مامان به شدت مخالف بود؛ همه مخالف بودیم ولی 
ایشان تشخیص دادند که باید کاندیدا شوند و کار خوبی هم کردند.

این نیست که همراهی  اما معنی اش   ما مخالف آمدن پدر بودیم 
نکنیم. باالخره ایشان باید خودش تشخیص بدهد، ولی اگر تصمیم 
بگیرد بقیه حمایت خواهند کرد. ولی موقع مشورت، ما همه مخالف 

بودیم.

با آقای روحانی هیچ وقت دیدار نداشتم ولی اتفاقی که آن ایام افتاد 
بعد از انتخاب ایشان یک سری شوراهایی تشکیل شد، مثال شورای 
ورزش، شورای زنان، شورای اقتصادی، وزارتخانه ها؛ البته من به 
شرایط خاص خودم این حق را به دولت می دادم که خیلی با ما 
کاری نداشته باشد. کاری که ما کردیم این بود که یک تعدادی 
از خانم های مدیر ورزش را، حدود ۵٠ نفر، جمع کردیم که این ها 

توقعاتشان را نسبت به ورزش به آقای سلطانی فر بگویند.

آقای سلطانی فر را دعوت کردیم؛ این ۵٠ نفر نشستند و با آقای 
مثال   که  عاملی  شد  همین  مثال  بعد  کردند.  گفت وگو  سلطانی فر 
خانم آلیا در مجلس اعالم کرده آقای سلطانی فر با فائزه هاشمی 
تیمی  خانه  ما یک  مثال  انگار  است؛  داشته  زیرزمینی  یک جلسه 
داریم نشستیم با هم گفت وگو کردیم، کلی دردسر شد؛ بنابراین به 

خاطر این معذوریت ها من خودم خیلی دنبال نمی کردم.

Aust Aria پخش از
Ph: 02 9645 6003

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

فائزه هاشمی به روایت فائزه هاشمی
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پیک پارسیان

ترجمه: احمد سیف

بی ثباتی در منطقه خاورمیانه و به خصوص در 
جنگ  یک  درگیر  نوعی  به  که  عراق  و  سوریه 
می  المللی  بین  و  یی  منطقه  سطح  در  نیابتی 
این  داخلی  نابسامان  وضعیت  از  فراتر  باشند، 
کشورهای  روابط  در  آنارشی  یک  موجب  کشور 
همسایه شده است. وضعیت بحرانی این منطقه 
اهداف  و  دولی  بین  روابط  پیچیدگی  دلیل  به 
متفاوت و بعضا متناقض قدرت های منطقه یی 
راه  به  تنها  نه  که  است  ایجاد کرده  را  شرایطی 
حل سیاسی بحران کمک نمی کند که خود نیز 
موتورمحرکه تشدید تنش ها خواهد شد. عراق به 
عنوان کشوری که از سال ۲۰۰٣ میالدی مورد 
تهاجم همه جانبه آمریکا و متحدین منطقه یی  
بین المللی آن قرار گرفت از همان روز تا به امروز 
هرگز روی آرامش را به خود ندیده است. حمله 
به عراق مادر تمام تنش ها و بحران های بعدی 
به  بخشی  نظم  چارچوب  در  که  کرد  فراهم  را 
دلیل  به  ظاهرا  و  گرفت  انجام  نوین  خاورمیانه 
آن  برای  پایانی  بازیگران  منافع  تضاد  همین 
سال  همان  از  که  چند  هر  بود.  نخواهد  متصور 
فرقه  های  جنگ  درگیر  شدت  به  عراق   ۲۰۰٣
یی و ظهور گروه های تروریستی بوده است ولی 
امروز این نوع از تروریسم بنیادگرای اسالمی در 
قالب مدل های القاعده و گروه داعش از مرحله 
جدید کسب  مرحله  به  تروریستی  های  عملیات 
قلمرو سرزمینی برای این چنین پدیده های بی 
ثبات کننده تبدیل شده است که به طور مشخص 
نقشه جغرافیای آن از رقه در سوریه تا موصل در 
عراق ترسیم می شود.                                                                               
یک  تقریبی  حرکت  با  موصل  به  داعش  هجوم 
زره پوش و  از ۷۰۰  بیش  نظامی شامل  کاروان 
ماشین های سبک مجهز به تیربار های سنگین 
از  نفره  هزار  چند  نظام  پیاده  یک  همراهی  به 
به سوی موصل روانه  عمق خاک سوریه شبانه 
شد و صبحگاهان دومین شهر مهم و پرجمعیت 
موفقیت  این  آورد.  در  خود  تصرف  به  را  عراق 
جنگی داعش بیش از آنچه حاصل نبوغ نظامی 
مهاجمان تروریست بوده باشد وابسته به حمایت 
پنهان قدرت های جهانی و منطقه  پیدا و  های 
فرماندهی  از  از یک طرف و خیانت بخشی  یی 
ارتش عراق از طرف دیگر بود. نکته مهم و قابل 
موصل  دردسر  بدون  تصرف  در خصوص  تعمق 
توسط گروه داعش در این است که این کاروان 
بزرگ جنگی در نزدیک به ۱۲ ساعتی که از رقه 
با هیچ مقاومت  بود  به سوی موصل در حرکت 
در  نشد.  مواجهه  هوایی  بازدارندگی  و  زمینی 
حالی که از همان سال ۲۰۰٣ تمام حریم هوایی 
آمریکا  رادارهای  بین  ذره  زیر  شدت  به  عراق 
امکان  و  بود  )ناتو(  شمالی  آتالنتیک  پیمان  و 
روی  بر  نظامی  بزرگ  تحرک  این  که  نداشت 
باشد.  مانده  پنهان  فوق  رادارهای  دید  از  زمین 

نظامی  کاروان  این  رسیدن  که  نسبت  همان  به 
در  معما  یک  عنوان  به  هنوز  موصل  به  بزرگ 
غربی  منابع  گزارشات  به  متکی  تحلیلگران  بین 
مورد  در  حداقل  اما  گیرد  می  قرار  بحث  مورد 
از  استقبال بخش اصلی جمعیت شهری موصل 
تردیدی  و  شک  جای  داعشی،  مهاجمان  ورود 
بزرگترین  عنوان  به  موصل  است.  نمانده  باقی 
اصلی  بخش  موطن  و  عراق  نشین  سنی  شهر 
که  عراق  بعثی  ارتش  بدنه  و  فرماندهی  نظام 
اولین حاکم  برمر  پل  زدایی  بعث  تحت سیاست 
آمریکایی منسوب برای عراق از کار اخراج شده 
بودند و در دوران نخست وزیری نوری المالکی از 
تمامی حقوق اولیه خود محروم گردیدند، چندان 
بر  از دشمنان دولت حاکم  نبود که  غیر منتظره 
سال  یک  حدود  اکنون  کنند.هم  استقبال  بغداد 
است که ائتالف به رهبری آمریکا، دولت عراق 
و بخش اقلیم خودمختار کردستان در شمال این 
کشور از آزادسازی موصل حرف می زنند و بارها 
برنامه تصرف این شهر به دالیل کامال سیاسی 
به عقب انداخته شده و امروز به خاطر تحوالت 
در جبهه حلب سوریه در اولویت ائتالف آمریکایی 

قرار گرفته است.    
پیوند  یک  موصل  آزادســازی  پیچیده  موضوع 
چانه  و  کشور  این  یی  فرقه  منازعات  با  بنیادین 
زنی حول تغییر در مناسبات قدرت در بغداد دارد 
که تا به امروز نه تنها هیچ پیشرفتی نداشته است 
که هر از گاه یک عامل مختل کننده جدید نیز 
در  شود.  می  افزوده  معضالت  این  مجموع  بر 
ارتش  نظامی  حضور  بحث  اخیر  ماه  چند  طول 
ترکیه در شمال عراق و منطقه بعشیقه که بدون 
به  است  گرفته  انجام  عراق  قانونی  دولت  اجازه 
تنش خطرناکی در روابط بین دو کشور و به تبع 
تضادهای فرقه یی بین سنی های عرب، ترکمن، 
کرد عراق و اکثریت شیعه حاکم بر بغداد از یک 
اربیل منجر  بغداد و  بین  از طرف دیگر  طرف و 
شده است. به تبع این دسته بندی نژادی، مذهبی 
از  بیرونی  نیروهای  عراق،  داخل  در  سیاسی  و 
نیز  المللی  بین  و  یی  منطقه  های  قدرت  جمله 
عراق  بحران  در عرصه  را  خود  متناقض  اهداف 
دنبال می کنند. طبق حقوق بین الملل و رعایت 
مستقل  دولت  یک  ارضی  قلمرو  مصونیت  اصل 
در معاهدات بین المللی حضور نظامی یک کشور 
یا  مستقل  دولت  یک  حکومتی  قلمرو  در  ثالث 
قانونی  دولت  همان  رسمی  اجازه  طریق  از  باید 
یا مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام 
در  تنها  حقوقی  قاعده  دو  این  از  خارج  گیرد. 
صورتی قوای نظامی یک کشور می توانند وارد 
قلمرو ارضی کشور دیگر شوند که یا مورد تهاجم 
واقع شده باشند یا اینکه دالیل محکمی دال بر 
وجود تهدید عینی در خاک اشغالی موجود باشد 
که تازه در این صورت هم باید بعد از وارد کردن 

مرزهای  پشت  به  مهاجم  قوای  بازدارنده  ضربه 
بین المللی عقب نشینی کنند. این ادعای دولت 
از  خودمختار  اقلیم  رسمی  دعوت  بر  دال  آنکارا 
حقوق  لحاظ  به  نیز  عراق  در  حضور  برای  آنان 
داشت  نخواهد  حقوقی  مشروعیت  الملل  بین 
قدرت  اربیل  در  حاکم  رهبران  و  اقلیم  که  چرا 
مستقل در سیاست خارجی ندارد و باید تابع اراده 
رسمی  درخواست  باشند.  بغداد  مرکزی  دولت 
نیروهای نظامی ترکیه  برای خروج  دولت عراق 
نظامی  تن  هزار  دو  حدود  که  بعشیقه  پایگاه  از 
برآورد می شود  نظامی  آموزش  و مستشار  کادر 
روابط  در  بزرگ  تنش  به سطح یک  اکنون  هم 
بین دو کشور تبدیل شده است. در خواست دولت 
بغداد در چارچوب معیارهای حقوق بین الملل و 
متکی بر اصل استقالل ارضی کشور انجام گرفته 
و  ترکیه  دولت  که  رسد  می  نظر  به  اما  است 
شخص رجب طیب اردوغان در چارچوب اهداف 
دخالتگرانه و قلدری سیاسی نه تنها به حقوق بین 
المللی عراق احترام نمی گذارند که حتی با طرح 
موصل  منطقه  دمگرافی  وضعیت  از  دفاع  بهانه 
به صورت علنی سعی در دامن زدن به منازعات 
فرقه یی در این کشور را دارند. زبان زورگویانه و 
غیردیپلماتیک اردوغان در جواب درخواست بغداد 
از چنان منطقی پیروی می کند که تخلف آشکار 
در حوزه حقوق بین المللی است. چنانچه در روز 
سه شنبه ۱۱ اکتبر اردوغان در جواب درخواست 
به  قونیه  در  حزبی  تجمع  یک  در  عراق  دولت 
وزیر  نخست  عبادی  حیدر  به  خطاب  صراحت 
عراق ضمن مخالفت با این درخواست می گوید 
نیستی.... من  سطح  در  بدان...تو  را  خودت  حد 

ارتش جمهوری ترکیه در موقعیتی نیست که از 
تو دستور بگیرد، باید درک کنی که ما کاری را 
آلود  خشم  اظهارات  این  می کنیم.  بخواهیم  که 
العمل  با عکس  اردوغان بالفاصله  و قلدرموابانه 
توئیت  یک  در  وی  و  گردید  مواجهه  عبادی 
است  گفته  عثمانی  پاشای  به  خطاب  دار  نیش 
ما کشورمان را با تکیه بر عزم نیروهای خود آزاد 
خواهیم کرد و نه با تماس تلفنی ویدیویی که به 
نوعی اشاره به کودتای نظامی اخیر ترکیه بود.                                              
در حالی که قوانین بین المللی در این خصوص از 
شفافیت کاملی برخوردار است دولت حیدر عبادی 
حاکمیت  نقض  به  نسبت  رسمی  صورت  به  نیز 
ارضی خود توسط ترکیه به شورای امنیت سازمان 
ملل متحد شکایت کرده است. هم اکنون با طرح 
شکایت عراق در شورای امنیت و اذعان مقامات 
رسمی آمریکایی مبنی بر اینکه ترکیه بخشی از 
ائتالف جنگی برای آزادسازی موصل نخواهد بود 
سیاسی  توافق  یک  فراحقوقی حول  توجیه  هیچ 
در چارچوب یک ائتالف منطقه یی یا بین المللی 
حتی برای مشروعیت نسبی این اقدام ترکیه نیز 
وجود ندارد. دولت اردوغان دقیقا همان اهدافی را 

در عراق دنبال می کند که قبل از آن در توجیه 
ورود نیروهای نظامی خود به خاک سوریه دنبال 
می کرد و در هر دو مورد نیز نقض حقوق بین 
یک  ارضی  قلمرو  حریم  رعایت  عدم  و  الملل 
کشور ثالث بوده است. در هر دو مورد نیز دولت 
های مرکزی دمشق و بغداد نه تنها از این کشور 
دعوت به دخالت نکرده اند که به صورت رسمی 
العمل  عکس  آشکار  تجاوز  این  به  نسبت  نیز 
شورای  در  را  خود  رسمی  و شکایت  داده  نشان 
امنیت به ثبت رسانده اند. به همین دلیل اقدامات 
دخالتگرایانه و بی ثبات کننده ترکیه در سوریه و 
نظامی و نقض آشکار  عراق در چارچوب تجاوز 
قوانین بین المللی قابل ارزیابی است.                                                    
هم اکنون به لحاظ مناقشات سیاسی که در بین 
جناح های عراقی و قدرت های منطقه یی حول 
آزادسازی موصل جریان دارد وضعیت  چگونگی 
بسیار فراتر از نبرد با داعش و پاکسازی مناطق 
تصرفی از وجود این گروه تروریستی رفته است. 
سوال بزرگ و بدون جوابی که هم اکنون وجود 
در  عراق  شمال  تبع  به  و  موصل  موقعیت  دارد 
فردای شکست داعش می باشد که در استراتژی 
هر کدام از بازیگران داخلی و خارجی جنگ عراق 
اهداف متفاوت و بعضا متناقضی را به تصویر می 
کشد. به همین دلیل فردای آزادسازی موصل می 
تواند مشکالت پیش روی عراق را دو چندان کند 
مقابل  در  را  بازیگران  همه  االن  که  معضلی  و 
داعش به صف کرده است در مرحله بعدی همین 
رویای  دهد.  قرار  هم  روی  در  رو  را  بازیگران 
در حوزه  متحد  اعاده عراق  برای  دولت مرکزی 
مسعود  تابع  کردهای  مطالبه  واحد،  سرزمینی 
و  بزرگ  کردستان  ایجاد  تحقق  برای  بارزانی 
یک  ایجاد  جهت  سنی  اعراب  تمایل  مستقل، 
گرانیکای مشخص به شیوه اقلیم کردستان جهت 
باالنس در مناسبات قدرت با دولت بغداد و مهم 
تر از همه اهداف ناهمجوش کشورهای همسایه 
اطمینان  قابل  نفوذ  به یک حوزه  برای دستیابی 
انتقال  حول  زنی  گمانه  کنار  در  کشور  این  در 
با  برای جنگ  به طرف سوریه  داعش  نیروهای 
رژیم بشار اسد، همگی عواملی می باشند که به 
طور بالقوه می توانند خود کلیدواژه های مجموعه 
یی از بحران های جدید در عراق در هم گسیخته 
امروز به حساب آیند. در چنین شرایط آنارشیک 
با توجه به اهداف ترکیه و اظهارنظرهای مقامات 
حضور  چرایی  خصوص  در  کشور  این  ارشد 
نیروهای نظامی خود در عراق به نظر می رسد 
به  نیز  موصل  آزادسازی  چگونگی  موضوع  که 
یک معمای جنگی در چارچوب اهداف ژئوپلتیک 
در قالب جنگ های نیابتی همچون جنگ حلب 
تبدیل شده است که می تواند هم بحران عراق را 
وارد فاز تازه یی کند و هم دامنه ی منازعات در 

سوریه را تشدید کند.   

سرنوشت مبهم یک شهر جنگ زده 

در حالی که خاورمیانه در لهیب آتش جنگ های 
نیابتی و بحران های داخلی می سوزد و کشورهایی 
چون عراق، سوریه و یمن هر روز بیش از پیش 
در چنبره مشکالت و خشونت ها دست و پا می 
زنند در همسایگی آنان کشور لبنان تا به امروز با 
درس گیری از تجربه خونبار جنگ های داخلی 
زیادی  حدود  تا  است  توانسته   ۱۹۹۰ تا   ۱۹۷۵
ثبات خود را حفط کند. جناح های سیاسی لنبان 
از سنی ها با ائتالف ۱۴ مارس، شیعیان با ائتالف 
٨ مارس و مسیحان مارونی با احزاب ناهمگون 
در کنار جناح کوچک تر مارونی به رهبری ولید 
تاریخی  و  دار  ریشه  اختالفات  تمام  با  جنبالط 
آمیز  به یک همزیستی مسالمت  خود هم چنان 
وفادار بوده اند. در این میان نباید از نقش ارتش 
لبنان به عنوان نماد ملی کشور هم غافل بود که 
در طول چند دهه گذشته توانسته است خود را از 
اختالفات فرقه یی دور نگهداشته و مورد احترام 
تمامی جامعه در این کشور کثیرالملله باشد. بعد از 
قرارداد صلح طائف هر چند که به صورت موردی 
همواره تنش هایی امنیتی و سیاسی در بین این 
جناح ها بروز کرد که مهم ترین آن حادثه ترور 
رفیق حریری نخست وزیر اسبق این کشور بود 
ولی تا به امروز این تعامل حداقلی از سوی تمام 
تردید  بدون  است.  رعایت شده  داخلی  بازیگران 
این وضعیت منحصر به فرد که امروز در منطقه 
خاورمیانه تقریبا بی بدیل است بیش از هر چیز 
دوران ۱۵ ساله جنگ های  تلخ  تجارب  مدیون 
و  ویرانی  آن  میراث  است که  این کشور  داخلی 
کشتار بود و امروز دیگر هیچ لبنانی با هر کیش و 
آئین و هر دین و مذهب هرگز نمی خواهد که بار 
دیگر به آن روزهای جنون خشم بازگردد.                                              
هر چند که سیستم سیاسی لبنان بر اساس صلح 
طائف سنخیت چندانی با دمکراسی مالوف ندارد 
بر اساس سهمیه  این کشور  و تقسیم قدرت در 

بندی قومی و مذهبی انجام می گیرد و نخست 
جمهوری  رئیس  سنی،  مسلمانان  سهم  وزیری 
پارلمان سهم  ریاست  و  مارونی  سهم مسیحیان 
سیستم  و  حکمرانی  ولی  است  شعیه  مسلمانان 
رقابت  در  دمکراتیک  اصول  از  کشور  سیاسی 
از  بعد  پیروی می کند.  ائتالف ها  آزاد احزاب و 
پایان دوران ریاست جمهوری میشل سلیمان در 
نزدیک  امروز  به  تا  میالدی  ابتدای سال ۲۰۱۴ 
اختالفات  خاطر  به  که  است  نیم  و  سال  دو  به 
فاقد  کشور  این  رقیب،  های  جناح  بین  سیاسی 
رئیس جمهوری بوده و ده ها بار رای گیری در 
پارلمان ۱۲٨ نفره لبنان برای انتخاب یک رئیس 
وضعیت  این  بود.  مانده  ناکام  منتخب  جمهوری 
ریشه در تنش و اختالف بین دو جناح ائتالف ۱۴ 
 ٨ ائتالف  و  المستقبل  جریان  رهبری  به  مارس 
مارس به رهبری جنبش حزب اهلل داشت که بعد 
از ترور رفیق حریری به شدت در تقابل با هم قرار 
داشتند. از آنجا که لبنان بیش از هر کشور دیگری 
شرایط  خصوص  به  و  پیرامونی  حوزه  از  متاثر 
سیاستمداران  بین  در  باشد  می  سوریه  بحرانی 
احتمال  همیشه  الملل  بین  امور  گران  تحلیل  و 
سرریز شدن دامنه این بحران به سرزمین زیتون 
وجود داشته است. در طی بیش از پنج سالی که 
از بحران سوریه می گذرد نیروها و طیف هایی 
گروه  به  پیوستن  با  لبنان  مذهبان  سنی  بین  از 
گسترده  حضور  مقابل  در  و  اسد  مخالف  های 
از دولت دمشق در  نظامی حزب اهلل در حمایت 
منازعات و جنگ نیابتی این کشور همواره خطر 
سرایت بحران را به لبنان گوشزد می کرد. ولی 
به واسطه سیاست زیرکانه جنبش حزب اهلل که 
داخلی  اختالفات  از  را  سوریه  منازعه  در  حضور 
لبنان کامال جدا کرده بود و هم چنین نوک  در 
اقلیت  که  اسالمی  جهادگرایان  حمالت  پیکان 
نشانه  را  مسیحیان  به خصوص  و  مذهبی  های 

رفته بود، یک وحدت رویه در بین مارونی های 
لنبان در نزدیکی به حزب اهلل شکل گرفت و از 
بافت  دلیل  به  نیز  سنی  های  جناح  دیگر  طرف 
با موج  این کشور  اجتماعی و سیاسی  فرهنگی، 
جدید تروریسم اسالمی چندان همجوش نبودند. 
این وضعیت به نوعی یک توافق نانوشته را بین 
کرد  ایجاد  لبنان  سیاسی  جریانات  ترین  اصلی 
های  بحران  و  یی  فرقه  منازعات  ورود  اجازه  تا 
مشابه در منطقه را به محیط ملی خود ندهند و 
هم چنان اختالفات خویش را در چارچوب رقابت 
های سیاسی و حزبی دنبال کنند.                                     
اول ژنرال میشل عون  از همان  جناح ٨ مارس 
فرمانده سابق ارتش لبنان را به عنوان کاندیدای 
مقابل  در  که  کرد  معرفی  جمهوری  ریاست 
جمله  از  مقابل  جناح  حمایت  مورد  کاندیدای 
به  کشور  پارلمان  در  هم  وی  فرنجیه  سلیمان 
در  را  کرسی   ۲۰ قدرتمند  حزب  دومین  عنوان 
تعامل  برای  کاریزمای الزم  و هم  داشت  اختیار 
بود.  دارا  را  ملی  منافع  چارچوب  در  دیگران  با 
 ۲۰۱۶ سال  اوائل  در  تغییر  های  نشانه  اولین 
زمانی که سمیر جعجع رئیس حزب مارونی قوات 
مسلح لبنان دیگر رقیب سیاسی میشل عون در 
سنتی  رقیب  نامزدی  از  مترقبه  غیر  اقدام  یک 
کشور  این  سیاسی  افق  در  کرد  پشتیبانی  خود 
مارونی حول  یکدست شدن جناح  با  هویدا شد. 
کاندیداتوری میشل عون و حمایت کامل جناح ٨ 
مارس تنها جلب حمایت بخشی از احزاب ائتالف 
۱۴ مارس الزم بود که خوشبختانه در ۲۰ اکتبر 
سعد حریری طی صدور یک بیانیه رسما از وی 
برای تصدی ریاست جمهوری حمایت کرد. هر 
المستقبل  حزب  نمایندگان  از  بعضی  که  چند 
بروز  انتخاب  این  از  را  خود  نارضایتی  حریری 
اظهارات علنی حریری  به  با توجه  اند ولی  داده 
می  نظر  به  عون  با  وی  پرده  پشت  مذاکرات  و 

رسد که تا حدود زیادی موضوع حل شده است. 
حریری در بیانیه خود به این نکته مهم اشاره می 
کند که تحوالت منطقه به ویژه آسیبی که لبنان 
حمایت  دلیل  بخورد،  سوریه  جنگ  از  تواند  می 
وی از میشل عون می باشد. از طرف دیگر لبنان 
بزرگ  بازیگران  منافع  و  ها  رقابت  تالقی  محل 
منطقه یی به خصوص ایران و عربستان خواهد 
بود و به نظر می رسد این توافق بین حریری و 
پالس مثبت منطقه یی هم  تواند یک  عون می 
برای تعامالت احتمالی در منطقه و دیگر بحران 
بینی  پیش  قابل  تلقی شود. هر چند که  ها هم 
نیز  عون  و  حریری  مذاکرات  طی  در  که  است 
امتیازاتی به جناح المستقبل داده شده است ولی 
انجام  اهلل  حزب  موافقت  با  معامله  تردید  بدون 
گرفته است. چنانچه این حرکت سیاسی حریری 
باشد،  گرفته  انجام  ریاض  موافقت  چارچوب  در 
پالس  این  به  مناسبی  العمل  عکس  باید  تهران 
و  ها  تنش  از  عبور  که  چرا  دهد،  نشان  مثبت 
ریاض   - تهران  بین  کنونی  گسترده  اختالفات 
می تواند در حل و فصل بحران های منطقه یی 
دیگر از جمله در سوریه، عراق و یمن نیز و حتی 
توافق حول قیمت نفت هم تاثیرگذار باشد. به هر 
حال آنچه این روزها در لبنان در حال انجام است 
به خالف جریان خشونتی که در منطقه جریان 
و حاوی  مثبت  برآیند یک کنش  تواند  دارد می 
تعامل  از  مدل  ارائه یک  برای  درس های الزم 
و زیست مسالمت آمیز در بین ملت های منطقه 
ریاست  توافق حول  فردای  در  لبنان  تلقی شود. 
جمهوری میشل عون با توجه به توافقات پشت 
پرده محورهای رقیب، خود می تواند سرپل یک 
تعامل منطقه یی و میانجیگر اختالفاتی باشد که 
تمام منطقه را با دخالت های خارجی دستخوش 

بحران کرده است.

نسیم خوش مصالحه در لبنان 

هم اکنون به لحاظ مناقشات سیاسی که در بین جناح های عراقی و قدرت های منطقه یی حول چگونگی آزادسازی موصل 
جریان دارد وضعیت بسیار فراتر از نبرد با داعش و پاکسازی مناطق تصرفی از وجود این گروه تروریستی رفته است. سوال 
بزرگ و بدون جوابی که هم اکنون وجود دارد موقعیت موصل و به تبع شمال عراق در فردای شکست داعش می باشد که در 

استراتژی هر کدام از بازیگران داخلی و خارجی جنگ عراق اهداف متفاوت و بعضا متناقضی را به تصویر می کشد ...

اردشیر زارعی قنواتی

 آنچه این روزها در لبنان در حال انجام است به خالف جریان خشونتی که در منطقه جریان دارد می تواند برآیند یک کنش 
مثبت و حاوی درس های الزم برای ارائه یک مدل از تعامل و زیست مسالمت آمیز در بین ملت های منطقه تلقی شود ...

بحران یمن و نقش عربستان در رهبری ائتالف 
جنگی علیه این کشور به بهانه حمایت از عبد ربه 
منصور هادی رئیس جمهوری موقت و مستعفی 
این کشور، به تازگی با افزایش سرسام آور تلفات 
است.  گرفته  خود  به  جدیدی  ابعاد  غیرنظامی 
و  درمانی  مراکز  به  ائتالف  این  مداوم  حمالت 
آموزشی از یک طرف و هدف قرار دادن مراسم 
های پرجمعیت عروسی و ترحیم از طرف دیگر نه 
تنها میزان فشار افکارعمومی و نهادهای حقوق 
بشری را بر ریاض افزایش داده است که به دلیل 
از واشینگتن  این کشور  از متحدین غربی  انتقاد 
گرفته تا بروکسل، از طرف دیگر امکان حمایت 
خارجی از ائتالف را به میزان زیادی کاهش داده 
عربستان  رهبری  به  ائتالف  هوایی  حمله  است. 
در روز شنبه هشتم اکتبر به مجلس عزاداری پدر 
به  که  صنعا  بر  حاکم  موقت  دولت  کشور  وزیر 

کشته شدن حداقل ۱۴۰ تن و زخمی شدن بیش 
بود که  بزرگ  انجامید همان شوک  تن  از ۵۰۰ 
کاسه صبر افکارعمومی بین المللی را لبریز کرد. 
نقض  واسطه  به  نیز  حمله  این  از  قبل  چند  هر 
آشکار حقوق بشر و کشتار کودکان توسط ائتالف 
عربی در فقیرترین کشور عرب از طرف بازرسان 
بین  امداد  نهادهای  دیگر  و  متحد  ملل  سازمان 
المللی به صراحت از ریاض به عنوان متهم اصلی 
در لیست جنایت علیه کودکان نام برده شده بود 
ولی معموال با مماشات جهانی و باج خواهی مالی 
های  دولت  و  نهادها  این  از  عربستان  رهبران 
متحد نادیده گرفته می شد. ظاهرا حمله عامدانه 
به این مجلس ترحیم در صنعا که در ابتدا رهبران 
ریاض رسما منکر آن شدند و بعدا با اعالن اینکه 
کاهش  در  سعی  و  گرفته  انجام  اشتباهی  حمله 
انتقادات داشتند، خشم جهانی را چنان برانگیخت 

که دامنه آن از ریاض تا واشینگتن و از صنعا تا 
لندن را فراگرفت.                                           

اینجا  در  سوریه  بحران  با  یمن  موضوع  تفاوت 
بود که در این کشور جنگ تروریستی به مفهوم 
کنونی آن وجود خارجی ندارد و یک جنگ سیاسی 
- نظامی بین دو نیروی رقیب تلقی می شود ولی 
تروریسم  بین  جنگ  و  کارزار  امروز  سوریه  در 
جهانی با رژیم بشار اسد که در مقیاس بزرگ با 
دخالت تمام بازیگران منطقه یی و جهانی، خارج 
ائتالف  یمن  در  است.  انجام  حال  در  کنترل  از 
حوثی صالح به عنوان دو نیروی سیاسی، جنگ 
خود را با حامیان رئیس جمهوری فراری و مورد 
حمایت عربستان انجام می دهند و تروریسم بین 
ندارد.  موقعیت  این  در  آلترناتیوی  المللی جایگاه 
در حالی که سوریه درگیر یک جنگ تمام عیار 
بین  و  یی  منطقه  متحدین  و  دولتی  ارتش  بین 

المللی آن با گروه های تروریستی شناخته شده 
اکنون  هم  که  النصره  جبهه  و  داعش  جمله  از 
با حمایت متحدین خارجی آن  الشام  نام فتح  با 
هیچ  هم  با  دو  این  مقایسه  که  گیرد  می  انجام 
توجیه حقوقی و سیاسی نخواهد داشت. به همین 
برای سیاست  راه  دلیل در بحران و جنگ یمن 
جهت  در  سیاسی  های  بازی  و  االکلنگی  های 
حمایت توجیه گرایانه در قبال اقدامات و حمالت 
سخت  زیادی  حدود  تا  غیرنظامیان  علیه  کور 
خواهد بود. در چنین شرایطی فشار افکارعمومی، 
از  های  بخش  حتی  و  بشری  حقوق  نهادهای 
عربستان  متحدین  میان  در  حکومتی  نهادهای 
را  آنان  بین  در  نارضایتی  و  ناخرسندی  موجب 
فراهم آورده است. هر چند که این فشارهای در 
غربی  حامیان  طیف  در  دولتی  نهادهای  عرصه 
مهار  و  توجیه  سیاست  از  حدودی  تا  عربستان 

نادیده  ولی  کند  می  پیروی  افکارعمومی  خشم 
به  حمله  آخرین  از  بعد  خصوص  به  آن  گرفتن 

صنعا برای این دسته از متحدین 
سخت به نظر می رسد.                                                                                           
به خالف آنچه جریان اصلی رسانه در خصوص 
ولی  کند  می  دنبال  یمن  فجایع  گرفتن  نادیده 
متحد،  ملل  سازمان  بازرسان  مستند  گزارشات 
و  جهانی  سرخ  صلیب  مــرز،  بــدون  پزشکان 
سازمان عفو بین المللی نشان می دهد که جنایت 
خاموش در یمن حتی در مقایسه با سوریه نیز بی 

سابقه بوده است. 
چنانچه به گفته همین نهادهای حقوق بشری در 
سوریه مناطق تحت محاصره ارتش و گروه های 
تروریست جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ هزار تن را شامل 
می شود در صورتی که نزدیک دو سال است که 
ائتالف حوثی  تقریبا دو سوم یمن که در دست 
صالح می باشد زیر شدیدترین محاطره اقتصادی 
کودکان  صندوق  چنانچه  دارند.  قرار  دارویی  و 
سازمان ملل متحد )یونیسف( در آخرین گزارش 
خود در روز جمعه هفتم اکتبر اعالن کرده است 
که یمن به دلیل محاصره غذایی و دارویی هم 
اکنون به شدت در معرض فراگیری بیماری وبا 
 ۱۵ حداقل  نشود  اقدام  فورا  اگر  که  دارد  قرار 
درصد مبتالیان جان خود را از دست می دهند. 

هم  که  است  آمده  چنین  هم  گزارش  این  در 
اکنون یک و نیم میلیون کودک از سوءتغذیه رنج 

می برند که ٣۷۰ هزار تن از این کودکان دچار 
سوءتغذیه شدید می باشند.                                                       
آنچه هم اکنون در یمن می گذرد دیگر مرزهای 
سکوت رسانه یی را شکسته است و به خصوص 
بعد از حمله به مسجدی در صنعا با ۱۴۰ کشته 
حتی صدای مقامات در واشینگتن که تاکنون به 
عنوان بخشی از ائتالف عربی از آن حمایت می 

کردند را هم در آورده است. 
پرایس  ند  هولناک  جنایت  این  از  بعد  روز  یک 
سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید اعالن 
کرد همکاری امنیتی آمریکا با عربستان سعودی 
یک چک سفید امضا نیست در سایه رخدادهای 
با  خود  گرفته ایم همکاری های  تصمیم  ما  اخیر، 
ائتالف به رهبری عربستان سعودی، که حمایت 
از آن در حال حاضر هم به شدت کاهش یافته، 
آماده ایم  و  دهیم  قرار  فوری  بازبینی  تحت  را 
که  کنیم  تنظیم  طوری  را  خود  حمایت های 
بادوامی،  به شکل  و  فورا  یمن  تراژیک  نبردهای 
پایان یابند. در همین راستا روز یکشنبه ۱۶ اکتبر 
با  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  کری  جان  دیدار  در 
بوریس جانسون همتای بریتانیایی وی در لندن 
دو طرف ضمن هشدار نسبت به وضعیت موجود 
یک  برقراری  زمان  حال  داشتند  اظهار  یمن  در 
میز  سوی  به  رفتن  و  شرط  و  بی قید  آتش بس 

مذاکرات است. 
گذشته  روز  چند  طی  در  که  بود  حالی  در  این 

حداقل سه بار مقامات پنتاگون اعالن کرده بودند 
که از طرف مناطق تحت کنترل حوثی ها هر بار 
دو موشک به طرف ناوشکن آمریکایی میسون در 
دریای سرخ شلیک شده است که به تالفی آن 
منهدم  موشک  توسط  حوثی  راداری  موضع  سه 
گردید. در چنین شرایطی معادالتی شکل گرفته 
است که تا حدود زیادی سوال برانگیز خواهد بود 
اول اینکه اگر واقعا گزارش آمریکاییان مبنی بر 
طرف  از  آمریکایی  ناوشکن  به  موشک  شلیک 
حوثی های انجام شده باشد برای یک ابرقدرت 
در چنین شرایطی پیشگامی برای برقراری آتش 
بس با مسببان این اقدام یک نقطه ضعف بزرگ 

است. 
در  ها  حوثی  با  بس  آتش  پیشنهاد  اینکه  دوم 
شرایطی که این گروه و متحدان آن به صراحت 
شرایط قبلی ائتالف به رهبری عربستان را برای 
خلع سالح قبل از توافق بر روی تشکیل دولت 
بس  آتش  طرح  هرگونه  اند،  نپذیرفته  انتقالی 
شود.  دنبال  جدید  چارچوب  یک  در  باید  جدید 
جنگ کنونی در یمن به خالف ادعای عربستان 
قانونی  دولت  علیه  شورشی  گروه  یک  درگیری 
به  دستیابی  در  ائتالف  شکست  و  نبوده  کشور 
واقعی  صورت  به  که  شرایطی  در  خود  اهداف 
ائتالف  از  نظامی  حمایت  امکان  قدرتی  هیچ 
اثبات  برای  دلیل  بهترین  ندارد،  را  صالح  حوثی 

این واقعیت است.      

Tell your family and friends if they get on a boat without  
a visa, they will not end up in Australia.

www.australia.gov.au/novisa

Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra

 به خانواده و دوستانتان بگویید اگر بدون ویزا سوار 
قایقی بشوند به استرالیا نخواهند رسید.

–  استقرار در استرالیا هرگز برای کسی که به صورت غیر 
قانونی با قایق سفر میکند گزینه نخواهد بود.

این مقررات شامل همه کس است. هیچ استثنائی وجود ندارد.  –

به هیج وجه
استرالیا مقررات سخت حفاظت از مرزهایش را کاهش نخواهد داد.

 هر کس سعی کند به صورت غیر قانونی با قایق به 
استرالیا سفر کند برگردانده خواهد شد.

اردشیر زارعی قنواتی

نارضایتی متحدین غربی عربستان از روند تحوالت یمن
در بحران و جنگ یمن راه برای سیاست های االکلنگی و بازی های سیاسی در جهت حمایت توجیه گرایانه در قبال اقدامات و حمالت 
کور علیه غیرنظامیان تا حدود زیادی سخت خواهد بود. در چنین شرایطی فشار افکارعمومی، نهادهای حقوق بشری و حتی بخش های 

از نهادهای حکومتی در میان متحدین عربستان موجب ناخرسندی و نارضایتی در بین آنان را فراهم آورده است. ...

اردشیر زارعی قنواتی
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بی بی سی  به  هاوکینگ  استیون  پیش  سال  دو 
گفت کمال هوش مصنوعی یعنی زوال بشر.

او البته تنها نبود. چهره هایی چون ایلون ماسک و 
بیل  گیتس و استیو ووزنیاک هم پیش و پس از او 
در مورد پیشرفت هوش مصنوعی هشدار داده اند. 
آخرالزمانی تر  هاوکینگ  پروفسور  تصویر  اما 
نتیجه  این  به  روبات ها  که  دنیایی  بود  همه  از 

می رسند دیگر نیازی به آدمیزاد ندارند.
هاوکینگ و دیگران می خواستند تلنگری به دنیا 
بزنند بلکه جهان به خود بیاید و ببیند علم کجا 
می رود. می خواستند دیگران هم در این بحث به 
دانشمندان بپیوندند و دستکم در این هدف دوم 

موفق بودند.
کمبریج  دانشگاه  در  هوش  آینده  مرکز  اخیرا 
افتتاح شد، مرکزی که راه افتاده تا به پیامدهای 
هوش مصنوعی بپردازد. پروفسور هاوکینگ هم 
بود. می گفت: خوشحالم که یکی حرف ما  آنجا 

را جدی گرفت.
تهدیدهای  و  فرصت ها  شفاف  زبانی  با  او 
تکنولوژی را برشمرد، به بعضی دستاوردهای تازه 
از جمله در خودروهای بی راننده پرداخت، و البته 

از آینده گفت.
می تواند  مغز  که  کاری  معتقدم  من  می گفت: 
بکند،  می تواند  کامپیوتر  یک  که  کاری  و  بکند 
تفاوت اساسی ندارد. با این فرض، کامپیوترها در 
و  کنند  تقلید  را  انسانی  هوش  می توانند  تئوری 
از آن پیشی بگیرند. به باور پروفسور هاوکینگ، 
چنین پیشرفتی می تواند بیماری و فقر را از بین 
را حل  زمین  اقلیمی  تغییرات  ببرد، حتی معضل 
کند. در عین حال می تواند چیزهایی بیافریند که 
خودمختار،  سالح های  باشیم:  نداشته  دوست  ما 
اراده  که  ماشین هایی  یا  اقتصادی،  بحران های 

داشته باشند و جلوی بشر بایستند.
هوش  ظهور  اینکه،  کالم  خالصه  می گفت: 
مصنوعی می تواند بهترین یا بدترین اتفاق برای 
خواهد  کدام  نمی دانیم  هنوز  ما  و  باشد.  بشریت 

بود.

است  قرار  کمبریج  دانشگاه  تازه تأسیس  مرکز 
محلی باشد برای تحقیق در این باره. به همین 
کافیست:  بدهد  پاسخ  پیش پاافتاده  پرسش  یک 

باالخره هوش مصنوعی ما را می کشد یا نه.
از شوخی گذشته، مرکز آینده هوش جایی است 
و  وکیل ها  و  روان شناس ها  و  فیلسوف ها  که 
متخصصان کامپیوتر برای پاسخ به پرسش هایی 

عملی گرد هم می آیند.
برسیم که  آنجا  به  آنکه  از  پیش  نمونه  به عنوان 
روبات ها بخواهند تصمیم بگیرند بشر کال مازاد 
است یا نه باید فکر کنیم ببینیم خودروی بی راننده 
باید برای حفظ جان سرنشین برنامه ریزی شود یا 

حفظ جان عابر؟
از دیگر سخنرانان مراسم افتتاحیه پروفسور مگی 
بادن بود، از چهره های برجسته هوش مصنوعی 

در پنجاه سال گذشته.
خالی  بحث  این  جای  مدت هاست  می گفت  او 
است. اما نگران انقراض نوع بشر نبود. در واقع، 
پروفسور هاوکینگ  که  آن طور  که  داشت  تردید 
هوش  آینده  به  عجیب  سرعتی  با  می گوید 

مصنوعی نزدیک می شویم.
دغدغه پروفسور بادن بیشتر تأثیر رومزه ماشینی 
شدن زندگی بود، مثال بر سالخوردگان در ژاپن. 
برای  روبات  از  بیشتر  روزبــه روز  آنها  می گفت 
استفاده  سا لخوردگان  و  بیماران  از  مراقبت 
کار  این  بپرسد  خود  از  باید  جامعه  و  می کنند، 
انسانی است یا نه. پروفسور بادن پس از دهه ها 
پژوهش در باره هوش مصنوعی، همچنان معتقد 
و هوش  کارهایی که هم دلی  در  روبات ها  است 
آدم  جایگزین  نمی توانند  می طلبد  احساسی 
است  ممکن  مصنوعی  هوش  می گفت  بشوند. 
هزینه سرسام آور خدمات اجتماعی دولت ها را کم 
کند، اما آنها که به این کمک ها نیاز دارند ضرر 
خواهند کرد. این صرفا یکی از مسایلی است که 
مرکز آینده هوش به آن خواهد پرداخت مسئله ای 
که به نظر واجب تر از تهدید احتمالی ترمیناتور در 

دهه های آینده است.

هوش مصنوعی: منجی یا قاتل بشر؟

مارتین اسکورسیزی در ماه فوریه فیلم جدیدش 
دنیرو  رابرت  حضور  با  را  »ایرلندی«  عنوان  با 
فیلم  فیلمبرداری  می زند.  کلید  پاچینو  آل  و 
»ایرلندی« در ماه فوریه شروع می شود تا بر این 
اساس فیلمی که از اوایل سال ۲۰۱۶ همه منتظر 

شنیدن خبری درباره اش بودند، کلید زده شود.
از زمانی که رابرت دنیرو ساخته شدن این فیلم 
را تایید کرد، جماعت زیادی هیجان زده منتظر 
رسیدن اطالعات بیشتری از این فیلم بودند که 
کنار  در  را  پاچینو  آل  و  دنیرو  رابرت  است  قرار 

یکدیگر در برابر دوربین قرار دهد.
در حالی که به نظر می رسد پسکی که از بازیگران 
از ۶ سال  »دوستان خوب« بود و قرار بود پس 
برای نخستین بار برابر دوربین ظاهر شود از این 
فیلم بیرون رفته است، اما گفته شده این امر در 
برنامه ریزی فیلم تغییری ایجاد نمی کند. او از دهه 
۱۹۹۰ از بازیگری اعالم بازنشستگی کرد و تنها 
با فیلمی که دنیرو سال ۲۰۰۶ با عنوان »چوپان 

خوب« کارگردانی کرد به سینما بازگشت.
دانته فرتی طراح تولید این فیلم در گفتگویی با 

اعالم این خبر گفته است همه صحبت ها شده تا 
فوریه یا مارس فیلمبرداری این فیلم شروع شود.

این فیلم اقتباسی از کتاب »شنیدم خانه ها را رنگ 
می کنی« چارلز برنت است که به کتابی پرفروش 
نقش شخصیت  در  دنیرو  است  قرار  و  شد  بدل 
فیلمنامه  زیالن  استیو  بازی  کند.  شیران  فرانک 
نیویورکی«  دسته های  و  »دار  مشهور  نویس 

اسکورسیزی فیلمنامه این فیلم را نوشته است.
با  پاچینو  آل  همکاری  نخستین  فیلم  این 

خواهد  »پدرخوانده«  فیلم  از  پس  اسکورسیزی 
با  دنیرو  مشترک  همکاری  دهمین  و  بــود 
همکاری  آخرین  می زند.  رقم  را  اسکورسیزی 
سال  در  »کازینو«  فیلم  اسکورسیزی  و  دنیرو 
»راننده  شهر«،  پایین  »خیابان های  بود.   ۱۹۹۵
و  وحشت«  »تنگه  خشمگین«،  »گاو  تاکسی«، 
با  که  است  فیلم هایی  دیگر  از  خوب«  »رفقای 

همکاری این دو شکل گرفت.  
دنیرو و آل پاجینو با  فیلم »قتل عادالنه« جان 

آونت در سال ۲۰۰۸ برابر هم بازی کردند.

جدیدترین فیلم اسکورسیزی یعنی »سکوت« با 
بازی لیام نیسن و آدام دراویر و اندرو گارفیلد ۶ 

ژانویه ۲۰۱۷ راهی سینماها می شود.
شده  اعالم  پیش  مدتی  از  که  فیلم  این  ساخت 
اقتباسی آن  فیلمنامه  تا  ماند  بود، مدت ها معوق 
بر مبنای خاطرات زندگی یک مرد مزدور به نام 

فرانک شیران یا همان »ایرلندی« آماده شود.
پارامونت امتیاز ساخت این فیلم را در اختیار دارد 
 ۱۰۰ حدود  بودجه  تامین  با  است  قرار  فیلم  و 

میلیون دالر ساخته شود.

فیلم جدید اسکورسیزی با حضور رابرت دنیرو و آل پاچینو

روری سلن جونز

نهادها و مؤسسات مختلف آموزشی مدام مشغول 
مختلف  حوزه های  در  برترین ها  کردن  فهرست 
مقاله های  تعداد  و  دانشگاه  شهرت  از  هستند، 
معتبرش گرفته تا نسبت تعداد دانشجو به استاد 
ندرت  به  نکته  یک  اما  پژوهشی.   بودجه  و 
مقایسه می شود: توانایی دانشجویانی که در این 

دانشگاه ها درس خوانده اند.
چندی پیش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 
یا او.ای.سی.دی )که ۳۵ کشور عضو آن هستند( 
دانش آموختگان  توان  سنجش  برای  آزمونی 
دانشگاه ها در کشورهای عضو این سازمان برگزار 
کرد که نتیجه اش به تازگی منتشر شده و با آنچه 

تصور می شود کامال تفاوت دارد.
با توجه به اینکه برترین دانشگاه های جهان مثل 
کمبریج  آکسفورد،  استنفورد،  ام آی تی،  هاروارد، 
انتظار  هستند،  بریتانیا  و  آمریکا  در  یوسی ال  و 
این است که دانش آموختگان دانشگاه ها در این 

کشورها هم بهتر از بقیه باشند. 
نوشتن  و  خواندن  مهارت های  آزمون  در  اما 
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی موفق ترین ها 

از ژاپن و فنالند و هلند بودند. رده بندی ده کشور 
از  که  تصویری  با  بن  و  بیخ   از  آزمون  این  اول 

بهترین دانشگاه ها در ذهن داریم تفاوت دارد:

۱. ژاپن
۲. فنالند
۳. هلند

۴. استرالیا
۵. نروژ

۶. بلژیک
۷. زالندنو

۸. انگلستان
۹. آمریکا

کشورهای  دانشگاه های  چک  جمهوری   .۱۰
رده بندی  در  معموال  فهرست  ایــن  ــاالی  ب
اما  ندارند.  جایی  جهان  دانشگاه های  بهترین 
از  که  جوانانی  سازمان  این  گزارش  مبنای  بر 
دانشگاه های نروژ و استرالیا بیرون می آیند تواناتر 
آمریکا  مشهور  دانشگاه های  دانش آموختگان  از 

هستند.

)که  جهان  دانشگاه های  رتبه بندی  آخرین  در 
موسسه کیو.اس هر سال منتشر می کند(، از ۱۰۰ 
از  یکی  فقط  و  آمریکایی اند  تا  اول ۳۲  دانشگاه 
او.ای. آزمون  در  کم  دست  اما  است.  نیوزیلند 

نیوزیلند  دانشگاه های  دانش آموختگان  سی.دی 
آمریکا  دانشگاه های  در  هم  قطاران شان  از  بهتر 

نتیجه گرفته اند.
یک نکته مهم هزینه است، یا در واقع بازگشت 
می شود،  عالی صرف  آموزش  در  که  سرمایه ای 
از مالیات مردم، چه جیب دانشجو. به عنوان  چه 
به  شهریه ای  با  هلند  دانشگاهی  نظام  نمونه، 
مراتب کمتر بهتر از دانشگاه های آمریکا و بریتانیا 

نتیجه می گیرد.
آیا  است:  دانشگاه  و  مدرسه  رابطه  دیگر  مسئله 
موفقیت نظام آموزش ابتدایی به معنای موفقیت 
سازمان  پاسخ  هست؟  هم  عالی  آمــوزش  در 
همکاری و توسعه اقتصادی به این پرسش منفی 

است. 
در  دو  هر  که  سنگاپور،  و  جنوبی  کره  مثال 
در  هستند،  جدول  باالی  مــدارس  رتبه بندی 

میانگین  از  پایین تر  دانشگاه ها  دانش آموختگان 
کسانی  برای  مهم  پرسش  اما  گرفته اند.  قرار 
که  است  این  بروند  دانشگاه  به  می خواهند  که 
ویژه  به  است،  چقدر  دانشگاهی  مدرک  ارزش 
در کشورهایی مثل ایتالیا، اسپانیا و یونان، که ته 

جدول او.ای.سی.دی هستند.
او.ای.سی.دی،  آموزش  مدیر  شالیخر،  اندریاس 
می گوید نتایج این آزمون نشان می دهد که توان 
افراد با مدرک تحصیلی مشابه گاه بسیار متفاوت 
کشورهای  در  عالی  آمــوزش  کیفیت  و  است 

مختلف تفاوت اساسی دارد. 
در  که  کسی  باشد،  سواد  بحث  اگر  او،  باور  به 
بگیرید  دیپلم  هلند  یا  فنالند  ژاپن،  مثل  جایی 
ممکن است وضعش از کسی که در ایتالیا، اسپانیا 
یا یونان بعد از دیپلم هم درس خوانده، بهتر باشد.

دانشگاه های  که  اس  کیو  مدیر  ساوتر،  بن 
اینکه  با  است  معتقد  رده بندی می کند،  را  جهان 
مرسوم  رتبه بندی  با  او.ای.سی.دی  آزمون  نتایج 
دانشگاه ها کامال فرق دارد، ولی این دو رتبه بندی 

با هم ناسازگار نیستند.

او می گوید اگر همه دانشگاه های آمریکا بررسی 
نماینده  بدترین ها  بین  هم  شوند،  رده بندی  و 

خواهند داشت، هم بین بهترین ها.
ایاالت  دانشگاهی  نظام  که  است  این  واقعیت 
متحده به شدت دو قطبی است، اما این واقعیت 
معرفی  را  بهترینها  صرفا  که  رتبه بندی هایی  در 
می کنند، به چشم نمی آید. ده دانشگاه برتر جهان 

از دید کیو اس

)سال تحصیلی ۲۰۱۷-۲۰۱۶(
۱. مؤسسه تکنولوژی ماساچوست )ام.آی.تی(

۲. استنفورد
۳. هاروارد
۴. کمبریج

۵. مؤسسه تکنولوژی کالیفرنیا )کل تک(
۶. آکسفورد

۷. دانشگاه کالج لندن )یو.سی.ال(
۸. ای.تی.اچ زوریخ

۹. امپریال کالج لندن
۱۰. شیکاگو آقای سوتر معتقد است موفقیت کشور 

فنالند در پرورش دانش آموختگانی در سطح باال، 
همان قدر که به دانشگاه های این کشور ربط دارد 
به مدرسه های این کشور هم مربوط می شود. به 
انداختن  راه  بد  دانشگاه  فنالند  در  بیان خودش، 

سخت تر است تا در آمریکا.
آقای سوتر می گوید نتایج تحقیق او.ای.سی.دی 
عالی  آموزش  در  همیشگی  دغدغه  یک  بیانگر 
است: آیا بهتر است کشورها طوری سرمایه گذاری 
کنند که سطح آموزش در کل قابل قبول باشد، یا 
مؤسسه  چند  معطوف  را  توجه شان  همه  اینکه 

آموزشی در سطح جهانی کنند؟
یک  اقتصاد  برای  معتقدند  کارشناسان  بسیاری 
سطحی  دانشگاه هایش  همه  است  بهتر  کشور 
قله  در  بعضی  اینکه  تا  باشند،  داشته  قابل قبول 

باشند و بعضی کف دره.
صرفا  دانشگاه ها  رتبه بندی  سوتر،  آقای  باور  به 
اما  می کند،  مقایسه  را  دانشگاه ها  تعدادی 
آموزش  نظام  از روی آن فهمید وضع  نمی توان 

عالی یک کشور چطور است.
است  پیسا  آزمون  او.ای.سی.دی  مقایسه  مبنای 

را  کشور   ۷۰ دبیرستانی  دانش آموزان  سطح  که 
آزمون  می خواستند  آزمون  متولیان  می سنجد. 
پیاده کنند، که  مشابهی برای آموزش عالی هم 
بشود دانش آموختگان دانشگاه ها را با هم مقایسه 
آمریکا،  در  به ویژه  دانشگاه ها،  برخی  اما  کرد. 

راضی نبودند.
به نظر نمی رسد در آینده نزدیک چنین فهرستی 

بر مبنای توانایی دانش آموختگان  تهیه شود.
رتبه بندی ها  این  به  که  ایرادهایی  همه  به رغم 
به  شد،  اهمیت شان  منکر  نمی شود  می گیرند، 
باید مثل مدل ها  دانشگاه ها  ویژه در فضایی که 
هم  با  مشتری  جذب  برای  مختلف  برندهای  یا 

رقابت کنند.
بار  اولین  برای  آکسفورد  دانشگاه  که  امسال 
لقب  جهان  دانشگاه  بهترین  تایمز  رده بندی  در 
گرفت، رسانه های بریتانیا با خوشحالی خبرش را 

منعکس کردند. 
معیار  را  او.ای.سی.دی  گزارش  اگر  آنکه،  حال 
دانش آموخته  کند  شادی  باید  که  آن   بگیریم، 

دانشگاه های فنالند و ژاپن است.

دانشجویان کدام کشورها موفق ترند؟ شان کافلن

فیلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی برنده 
هوگوی نقره ای، جایزه ویژه هیات داوران پنجاه 

و دومین جشنواره فیلم شیکاگو شد.
داوران این جشنواره از فروشنده برای بیان سطوح 

مختلف موقعیت های انسانی قدردانی کرده اند.
توصیف  در  شیکاگو  جشنواره  داوران  هیات 
فروشنده گفته است: فیلمی که دریچه  بی همتایی 
چگونگی  و  جنسی  تجاوز  یک  پیامد  مسایل  به 
می گشاید.  آن  با  ]ایرانی[  عربی  جامعه  مواجهه 
را  انتقام  درباره  قوی  داستانی  فیلم  همزمان 
که  می کند  روایــت  واقعگرایانه ای  شکل  به 
موقعیت های پیچیده و دردناک در آن جای دارند.
در این بیانیه به اشتباه از جامعه ایرانی به عنوان 

جامعه عربی یاد شده است.
و  رعنا  نام  به  شوهری  و  زن  داستان  فروشنده 
عماد )با بازی شهاب حسینی و ترانه علیدوستی( 

نمایش  در  بازی  حال  در  که  می کند  روایت  را 
مرگ فروشنده آرتور میلر هستند.

رخ  حادثه ای  نمایش  افتتاح  شب  آستانه  در 
درگیر  ناخواسته  را  زوج  این  رابطه  که  می دهد 

تنش و التهاب می کند.
فیلم فروشنده پیش از این برنده بهترین فیلمنامه 
و بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره کن 
به  فروشنده  مونیخ  فیم  در جشنواره  است.  شده 
به  آمستردام  در جشنواره  و  فیلم  بهترین  عنوان 

عنوان بهترین فیلم تماشاگران انتخاب شد.
فروشنده از طرف ایران برای جایزه اسکار بهترین 

فیلم خارجی نامزد شده است.
جشنواره  فیلم  بهترین  طالیی  هوگوی  جایزه 
کارگردانی  بهترین  نقره ای  هوگوی  و  شیکاگو 
کارگردان  پویو،  کریستی  از  سیرانوادا  فیلم  به 

رومانیایی رسیده است.

فروشنده فرهادی برنده 
هوگوی نقره ای شیکاگو شد
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BEST IN THE WEST

کافه رستوران تراس در پاراماتاکافه رستوران تراس در پاراماتا

انواع غذاهای غربی قهوه و دسرهای متفاوت با بهترین سرویس

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

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

 Book your
next function with us

 Weddings
 Engagements 

 Birthday parties
Farewells

 Graduations
School Formals, etc

برگزاری جشنهای شما 
تا ظرفیت 100 نفر

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

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

سرو
 قلیان 

در 
فضای 

بیرونی 
رستوران

7 days
 Open for Breakfast

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

انواع برنج باسماتی
و سبزیجات خشک

ایرانی

انواع خشکبار و شیرینیجات ایرانی
ترشی و مرباجات

در چتسوود عرضه کننده بهترین ها

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

 
Ph: 02 9417 6766         337 Penshurst St.  Willoughby               

خواص شلغم آنقدر زیاد است که می توان گفت 
این گیاه برای هر دردی درمان است و اگر مردم 
تمام  درد  فایده  چقدر  گیاه  این  که  دانستند  می 
و هر  میکاشتند  را شلغم  خانه خود  باغچه های 

روزه از آن استفاده می کردند.

خواص درمانی شلغم
های  بیماری  برابر  در  را  افراد  شلغم  مصرف 
پوستی بیمه می کند و در بهبود جوش صورت 
موثر است. افرادی که مبتال به جوش صورت و 
اگزما هستند، چنانچه هر روز مقدار کمی شلغم 
برطرف  گوگرد  به  ها  آن  بدن  نیاز  بخورند  خام 
بین  از  ها  آن  صورت  جوش  نتیجه  در  و  شده 

خواهد رفت.
در تقویت تخمدان ها نقش اساسی دارد و رحم 
را برای پرورش نوزادی سالم و قوی، تقویت می 

کند. 
آرام بخش و ترمیم کننده سریع زخم ها بوده و 

برای تقویت کبد مفید است.
روده  قوی  کننده  پاک  فیبر،  داشتن  علت  به 
را  آن  شلغم،  دهنده  تسکین  خواص  و  هاست 
است.  کرده  تبدیل  آور  خواب  طبیعی  داروی  به 
با  مبتال  ناحیه  شستشوی  شقاق،  بهبودی  برای 

آب جوشانده شلغم مفید است.
و  تنفسی  مشکالت  برونشیت،  درمان  در  شلغم 

آسم موثر است .
شلغم در فصل زمستان رویش خوبی دارد و این 
متناسب  میوه  هر  رویش  فصل  دهد  می  نشان 
بسزایی در  تأثیر  زیرا شلغم  با خواص آن است، 

درمان سرماخوردگی دارد.

مشکالت  برونشیت،  درمان  در  تواند  می  شلغم 
این  گفته  به  باشد.  موثر  هم  آسم  و  تنفسی 
کارشناس تغذیه، بهترین شیوه مصرف شلغم به 
صورت بخارپز، سوپ و یا آش است. بهتر است 

در ساعات اولیه صبح مصرف شود.

قرقره کردن آب شلغم گلودردهای باکتریایی را 
نیز تسکین می دهد.

دارای  و  دارد   اکسیدان  آنتی  چنین شلغم نقش 
مقادیر زیادی ویتاین c بوده و از تشکیل رادیکال 

های آزاد در بدن جلوگیری می کند.
در  آن  آب  که  است  آور  اشتها  ای  ماده  شلغم 

تنظیم خون نقش دارد.
تقویت  به  در شلغم  موجود  فسفر  فراوان  مقادیر 

حافظه و سیستم عصبی کمک می کند.
امالح کلسیم و منیزیم موجود در شلغم بر رشد 

زنان  اسکلت  تقویت  و  کودکان  های  استخوان 
باردار نیز تأثیر می گذارد.

را  تیروئید  ترشح  تواند  می  شلغم  در  موجود  ید 
تنظیم کند و به دلیل مقادیر فراوان آهن آن جز 

میوه و سبزیجات خون ساز به شمار می رود.
دفع  در  و  است  بدن  کننده  پاک  شلغم   عصاره 
نقش  کلیه هم  های  رفع سنگ  و  اوریک  اسید 
شلغم  خواص  دیگر  از  کوری  شب  درمان  دارد. 

است.
روده  قوی  کننده  پاک  فیبر،  داشتن  علت  به 
هاست و خواص تسکین دهنده شلغم، آن را به 

داروی طبیعی خواب آور تبدیل کرده است.

نظر ابن سینا درباره شلغم
دانشمند نامی ایران در کتاب قانون راجع به شلغم 
گفته است:شلغم یا شلجم بیابانی و کاشتنی دارد. 

شلغم کاشتنی از بیابانی کم غذاتر است. طبیعت 
هر دو نوع مرطوب و گرم است. شلجم پخته با 
گوشت چرب، سینه و گلو را نرم می کند. شلغم 
در معده زیاد ماندگار است. گویند خوردن شلغم 
آور  ادرار  آبش  است.  نفع چشم  به  پخته  و  خام 
است. شلغم قوای جنسی را زیاد می کند و تخم 

آن نیز همین خاصیت را دارد.

شلغم خوب دارای مشخصات زیر است:
باید سفت و تو پر باشد؛ در غیر این صورت کهنه 
باید  شلغم  پوست  است.  زیادتر  آن  نفخ  و  بوده 
سنگین  باید  شلغم  باشد.  صاف  و  شفاف  براق، 
های  شلغم  باشد.  شفاف  و  روشن  آن  درون  و 
کوچک، شیرین تر و شلغم های بزرگ مؤثرترند!

شلغم را با آویشن بخورید
سنتی  طب  متخصص  امتیازی،  مجید  دکتر 
توصیه کرد:از آنجایی که شلغم نفاخ و دیر هضم 
زیره  یا  آویشن  با مصلح  را  آن  است  بهتر  است 

مصرف کرد.
درمان  در  شلغم  نقش  خصوص  در  ایشان 
شلغم  کرد:مصرف  اظهار  زکام  و  سرماخوردگی 
نقش مهمی در پیشگیری و درمان سرماخوردگی 
انواع  دارای  شلغم  که  این  بیان  با  وی  دارد. 
و  گرم  مزاج  دارای  گفت:شلغم  است،  مختلفی 
معتدل بوده و ضمن خاصیت صاف کنندگی سینه 
نیز  به سرفه  مبتالیان  درمان  در  موثری  داروی 
می باشد. شلغم یک ماده غذایی مغذی، تقویت 
کننده چشم بوده و برای مبتالیان به سنگ کلیه 

نیز مفید است.

فواید بی نظیر شلغم

طعم بهتر - کیفیت برتر
تفاوت را با یکبار امتحان ببینید

Info@Lunexco.com.au  Ph:0434 060 337

خواص متعددی برای خرمالوی نارس ذکر شده 
است که مهم ترین آن تقویت معده و روده است  
در  اگرچه  که  است  هایی  میوه  جمله  از  خرمالو 
را  آن  اگر  ولی  است  نارس گس و سفت  حالت 
در دمای معمولی اتاق قرار دهید، به مرور خواهد 

رسید و نرم و شیرین می شود.
و  بتاکاروتن   ،  A ویتامین  از  سرشار  خرمالو 
های  ویتامین  توجهی  قابل  مقدار  همچنین 
B1، B2، B3 و ویتامین C است. این میوه 

بدن  نیاز  مورد  مختلف  معدنی  مواد  همچنین 
و  منیزیم  فسفر،  آهن،  گوگرد،  کلسیم،  مانند  را 
نمو  و  رشد  برای  جهت  همین  به  دارد؛  پتاسیم 

کودکان بسیار مفید شناخته شده است.
میزان ویتامین C موجود در خرمالو قابل توجه 
ایمنی  سیستم  تقویت  برای  ویتامین  این  است. 
سرما  فصل  در  اگر  است.  و ضروری  الزم  بدن 
لثه هایتان خونریزی می کند امکان دارد به دلیل 

کمبود ویتامین C باشد.

خرمالوی  سنتی،  طب  متخصص  یک  گفته  به 
نارس با این که بسیار گس و قابض است و حالت 
جمع شدگی در دهان ایجاد می کند، بهترین و 
التیام  و  معده  تقویت  برای  دارو،  موثرترین 
التهابی روده است. این متخصص  بیماری های 
جمع  حالت  نباشد،  رسیده  که  افزود:خرمالویی 
قابض  نشانه  ایجاد می کندکه  شدگی در دهان 
تقویت  و  معده  پرزهای  برای  و  است  آن  بودن 
افرادی  همچنین  است.  مفید  بسیار  عمل هضم 

 )IBD( روده  التهابی  های  بیماری  دچار  که 
اولسراتیو هستند،  و کولیت  بیماری کرون  مانند 
می توانند از خاصیت جمع کنندگی خرمالویی که 
قدری نارس است نفع ببرند و خونریزی گوارشی 

خود را کنترل کنند.
معدوی  مشکل  که  افرادی  به  متخصص  این 
ندارند توصیه کرد گاهی از پوست خرمالو استفاده 
کنند، چرا که پوست این میوه می تواند پرزهای 

معده را دباغی کند.
غذاهای  از  همیشه  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نرم استفاده کنیم، دچار شلی و لزج شدن سطح 
داخلی معده و روده می شویم گفت:معده و روده 
باشند  داشته  سمباده  حالت  و  زبر  اندکی  باید 
دستگاه  از  و  کنند  هضم  و  ریز  را  غذا  بتواند  تا 
گوارش عبور دهند، در نتیجه خوردن گهگاه میوه 
های گس و قابض همچون خرمالو، پوست میوه 
مواد  مواد  به هضم  بهتری  کمک  سبوس  و  ها 

معدنی موجود در غذاها می کند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه، ضمن اشاره به 
بدن  در  خون  تولید  به  تواند  می  خرمالو  اینکه 
کمک کند گفت:با این که خرمالو طبع گرم و تر 
دارد، اما حرارت خیلی باالیی در بدن ایجاد نمی 
این  با  است؛  مناسب  ها  مزاج  اکثر  برای  و  کند 
ایجاد  و  دارد  آلرژن  حالت  افراد  برخی  در  حال، 
بروز  باعث  است  ممکن  و  کند  می  حساسیت 
مصرف  در  باید  افراد  این  شود.  سرفه  و  عطسه 

خرمالو جانب احتیاط را رعایت کنند.

رفع مشکالت معده و روده با خرمالوی نارس

پزشکی  ــورودا،  آی در  دور  های  گذشته  از  هل 
برای  درمانی  عنوان  به  یونانی  پزشکی  و  چینی 
است.  بوده  استفاده  مورد  گوارشی  اختالالت 
عصاره متانولی گرفته شده از هل جزئی است که 
به کنترل اختالالت گوارشی مانند اسیدیته، نفخ 

شکم، و گرفتگی معده کمک می کند. 
هل ادویه ای بومی هند، نپال و بوتان محسوب 
می شود. امروزه، این ماده در بیشتر مناطق آسیا 
از جمله، هند، چین، بوتان، ویتنام، مالزی، کره و 
ژاپن یافت می شود. از هل به عنوان ملکه ادویه 
ادویه  ترین  گران  از  یکی  و  برند  می  نام  جات 

های جهان پس از زعفران و وانیل نیز است. 
از جمله فواید سالمت هل می توان به حفاظت 
کنترل  کلسترول،  کنترل  گوارش،  دستگاه  از 
عروقی،  و  قلبی  مشکالت  تسکین  سرطان، 
این  کرد.  اشاره  بدن  در  خون  جریان  بهبود  و 
گیاه برای درمان بیماری های دهان و دندان و 
عفونت های دستگاه ادراری مانند التهاب مثانه، 

نفریت، و سوزاک مفید است. 
هل دارای ویژگی های تقویت کننده میل جنسی 
برای ضعف  درمانی  عنوان  به  و همچنین  است 
نیز  زودرس  انزال  و  نعوظ،  در  اختالل  جنسی، 
به  هل  شناسی،  گیاه  نظر  از  شود.  می  استفاده 
با  و  دارد  تعلق   Zingibercease خانوده 
 Elettaria cardamomum نام علمی
شناخته می شود. دو نوع اصلی از هل وجود دارند 
برای هل   Elettaria علمی  های  نام  به  که 
سبز یا هل واقعی، و Amomum برای هل 

سیاه، سفید یا قرمز، شناخته می شوند. 
هل به شکل غالف هایی کوچک که دانه هایی 
یافت می  اند،  قرار گرفته  آنها  سیاه رنگ درون 
شود. هم دانه ها و هم غالف هل دارای عطر و 
طعم دلپذیری هستند. از این رو، هل به عنوان 
بسیار  آشپزی هندی  یک عامل طعم دهنده در 
چای  کنار  در  هل  چای  است.  استفاده  مورد 
بسیار مشهور در هند  نوشیدنی های  از  زنجبیل 

محسوب می شود. 
به  هل  از  استفاده  آشپزی،  مصارف  بر  افزون 
در  طوالنی  ای  سابقه  دارویی  گیاه  یک  عنوان 
فرهنگ هندی و پزشکی سنتی چینی دارد. باور 
برای عفونت  درمانی  است که هل  بوده  این  بر 
ریه،  گرفتگی  گلو،  ناراحتی  لثه،  و  دندان  های 
گوارشی،  اختالالت  پلک،  التهاب  ریوی،  سل 
ناراحتی کلیه، و سنگ کیسه صفرا محسوب شده 
و به عنوان یک پادزهر برای سموم و زهرها نیز 

کاربرد داشته است.

ارزش غذایی هل
 100 هر  آمریکا،  کشاورزی  وزارت  اعالم  بنابر 
گرم هل حاوی 300 کیلوکالری انرژی، 68 گرم 
فیبر  گرم   28 پروتئین،  گرم   11 کربوهیدارت، 
از  سرشار  هل  است.  کلسترول  فاقد  و  غذایی، 
ویتامین ها و ریزمغذی های مختلف نیز است که 
پیریدوکسین،  نیاسین،  به  توان  می  جمله  آن  از 
 ،C ویتامین   ،A ویتامین  تیامین،  ریبوفالوین، 

منگنز،  آهن،  مس،  کلسیم،  پتاسیم،  سدیم، 
منیزیم، فسفر و روی اشاره کرد.

فواید سالمت هل
بسیار  سالمت  فواید  با  آل  ایده  ای  ادویه  هل 
است. از محبوب ترین و شناخته شده ترین فواید 
اشاره  زیر  موارد  به  توان  می  ماده  این  سالمت 

کرد:

ویژگی های ضد سرطان
از  یکی  بزرگ،  روده  سرطان  ویژه  به  سرطان، 
دالیل اصلی مرگ و میر در جهان است. افزایش 
عوارض  و  سرطان  درمانی  روش  های  هزینه 
جایگزین  یافتن  به  را  پژوهشگران  آن،  جانبی 
مطالعات  است.  کرده  تشویق  پایدارتر  هایی 
سرطان  ملی  موسسه  توسط  گرفته  صــورت 
چیتارانجان در کلکته نشان داده اند، رژیم غذایی 
حاوی هل نتیجه مثبتی در مقابله با سرطان روده 

بزرگ دارد.

سالمت قلب و عروق
مصرف  تاثیر  زمینه  در  گرفته  صورت  مطالعات 
هل بر سالمت قلب و عروق نشان داده اند این 
ماده به پایین آوردن ضربان قلب یا کنترل ریتم 
ضربان کمک می کند و فشار خون باال را کنترل 

می کند.

کنترل کلسترول
با  توانند  می  هل  در  موجود  های  ریزمغذی 
افزایش سطوح چربی در بدن انسان مقابله کنند. 
طی مطالعه ای آنزیم های آنتی اکسیدانی کبدی 
با  هایی  روی موش  از هل  گرفته شده  قلبی  و 
رژیم غذایی حاوی چربی باال مورد استفاده قرار 
گرفت. این آنزیم ها بر سطوح کلسترول تاثیرگذار 
بوده و به کنترل آنها کمک قابل توجهی کردند. 

ضد افسردگی
باور بر این است که هل دارای ویژگی های ضد 
افسردگی است. روغن عصاره هل یکی از روغن 
های اصلی مورد استفاده در رایحه درمانی است. 
بلکه  افسردگی  با  مقابله  برای  تنها  نه  ماده  این 
برای درمان انواع مختلف بیماری ها از اختالالت 

معده تا بیماری های ریوی قابل استفاده است.

درمان اختالالت ادراری
پزشکی  درباره  هندی  باستانی  )علم  آیورودا  در 
برای  درمانی  عنوان  به  هل  زندگی(،  سبک  و 
بیماری ها و عفونت های دستگاه ادراری مانند 
التهاب مثانه، نفریت و سوزاک مورد استفاده بوده 

است.

های  بیماری  برابری  در  محافظت 
دستگاه گوارش

پزشکی  ــورودا،  آی در  دور  های  گذشته  از  هل 
برای  درمانی  عنوان  به  یونانی  پزشکی  و  چینی 

است.  بوده  استفاده  مورد  گوارشی  اختالالت 
است  جزئی  هل  از  شده  گرفته  متانولی  عصاره 
به کنترل اختالالت گوارشی مانند اسیدیته،  که 
نفخ شکم، و گرفتگی معده کمک می کند. روغن 
بر  مثبت  آثار  هل  از  شده  استخراج  فرار  های 

اختالالت دستگاه گوارش را نشان داده اند.

ویژگی های ضد میکروبی
برای هزاران سال باور بر این بوده است که هل 
دارای ویژگی های ضد عفونت است. برای علم 
مدرن این به معنای ویژگی های ضد میکروبی 
فرار  های  روغن  از  ای  مطالعه  طی  است.  هل 
فرضیه  این  بررسی  برای  هل  از  شده  استخراج 
توانایی  این روغن ها  استفاده شد که نشان داد 
های  میکروب  از  برخی  گسترش  و  رشد  مهار 
را  هستند  غذایی  مسمویت  دلیل  که  خطرناک 

دارد.

ویژگی های ضد اسپاسم
اسپاسم عضالنی اغلب در افراد مسن گزارش می 
شود. انقباض ناگهانی در عضالت این اسپاسم ها 
را موجب می شوند. هنگامی که عضله منقبض 
می شود می تواند به شکل گیری درد ناگهانی 
صورت  های  آزمایش  نتایج  بنابر  شود.  منجر 
گرفته روی حیوانات، هل می تواند برای کنترل 

اسپاسم عضالت مورد استفاده قرار بگیرد.

بیماری های دهان و دندان
پزشکی  و  آیورودا  در  که هل  است  صدها سال 
و  دهان  مشکالت  درمان  برای  چینی  سنتی 
دندان مورد استفاده قرار می گیرد. پس از اختراع 
آنتی بیوتیک ها، مشخص شد این آنتی بیوتیک 
به  جانبی  عوارض  و همچنین  نتایج مختلف  ها 
همراه دارند. از جمله عوارض جانبی مصرف آنتی 
بیوتیک ها مهار باکتری های پروبیوتیک مفید در 
روده است. در مقابل، استفاده از ادویه ها ایده آل 
است زیرا تنها میکروب های عفونی را مهار می 
کنند و کاری با باکتری های پروبیوتیک ندارند. 
کالیفرنیا  دنشگاه  توسط  گرفته  صورت  مطالعه 
وجود ویژگی های ضد میکروبی در هل را تایید 

کرده است. 

ویژگی ضد آسم
و  آسم  برای  درمانی  عنوان  به  تواند  می  هل 
بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  تنفسی  مسائل  دیگر 
هل  خام  عصاره  داد  نشان  مطالعه  یک  نتایج 
حیوانات  در  هوایی  مسیرهای  کردن  باز  به 
در  آنها  همچنین،  کند.  می  کمک  آزمایشگاهی 
آرامش بخشیدن به بافت های نای موثر بوده اند.

ویژگی های ضد التهابی
و  مفاصل  درد  تسکین  برای  هل  آیورودا،  بنابر 
عضالت خوب است. شواهد تجربی جدید نشان 
داده اند هل دارای ویژگی های ضد التهابی و ضد 

سرطان زا است.

سم زدایی
فرآیندهای سوخت و ساز در بدن انسان رادیکال 
های سمی و آزاد منتشر می کنند که سلول های 
سموم  این  دهند.  می  قرار  تاثیر  تحت  را  سالم 
گیری  ساز شکل  زمینه  توانند  می  شده  انباشته 
چندین بیماری از جمله سرطان و پیری زودرس 
شوند. هل به عنوان یک عامل سم زدا شناخته 
می شود. روغن های عصاره ای و مواد زیستی-

شیمیایی موجود در هل آثار سم زدایی ارائه می 
کنند.

بهبود گردش خون
در درمانی های سنتی مانند رایحه درمانی، هل 
برای درمان نشانه های آسم و برونشیت از طریق 
بهبود جریان خون به ریه ها مورد استفاده قرار 
گرفته است. روغن عصاره ای استخراج شده از 
هل روی افرادی دارای استرس آزمایش شده و 
مشخص شده است که هل به بهبود جریان خون 

در بدن کمک می کند.

بهبود تهوع و استفراغ
هل به طور سنتی به عنوان درمانی برای تهوع 
است  محرک  و  موثر  تونیکی  هل  دارد.  کاربرد 
استفراغ خوب  و  تهوع  احساس  تسکین  برای  و 

است. 

ویژگی های تقویت کننده میل جنسی
طور  به  دارد،  شیرین  طعمی  که هل  آنجایی  از 
سنتی اعتقاد بر این بوده است که دارای ویژگی 
های تقویت کننده میل جنسی است. نه تنها هل 
می  شناخته  جنسی  برانگیزنده  یک  عنوان  به 
شود، بلکه در زمینه درمان ضعف جنسی و انزال 

زودرس نیز کاربرد داشته است. 

گلو درد
هل همانند یک درمان خوب برای گلو درد عمل 
می کند. هل و دارچین را می توانید به همراه هم 
در آب جوشانده و برای کنترل گلو درد هر روز 

صبح این آب را غرغره کنید. 

سکسکه
سکسکه، به ویژه برای کودکان، می تواند بسیار 
از درمان های موثر  باشد. هل یکی  آزار دهنده 
برای سکسکه شناخته می شود. چند غالف هل 
می  آب  این  نوشیدن  با  و  بجوشانید  آب  در  را 

توانید از شر سکسکه خالص شوید. 

خوشبو کننده نفس
به عنوان  توانند  دانه های هل می  غالف ها و 
و  عطر  شوند.  جویده  نفس  کننده  خوشبو  یک 
وجود  واسطه  به  دارد  وجود  هل  در  که  طعمی 
روغن عصاره ای است. جای شگفتی نیست که 
روغن عصاره ای هل به عنوان یک ماده تشکیل 
دهنده در آدامس ها مورد استفاده قرار می گیرد.

خواص هل
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دفتر وکالت
وکالی برجسته فارسی زبان 

بر مبنای سالها تجربه حقوقی 
در دادگاههای استرالیا قادر به 

حداکثر کمک در موارد قانونی و دادگاهی 
در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان

DAVID LEGAL
Migration Agent Reg Number 0104743

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

سوزی دیویدفرد دیوید

*خرید و فروش امالک و مستقالت    
*خرید و فروش مشاغل - شرکت و غیره

*کلیه امور دادگاهی 
*امور جنایی

*دادخواهی از دادگاههای استرالیا
*امور مهاجرت

*خانواده و طالق
*تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت

compensation*

Tel: 02  8014  9608

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی و خامن مریم نوروزی

از استـرالیا به تـهران قیمت متوسط   یکطـرفه از ۹۹۰ دالر دوطـرفـه ۱۵۵۰ دالر
)قیمت بیشتر یا کمتر، بستگی به فصل، روز مسافرت و شرکت هواپیمایی دارد. لطفا سوال بفرمایید(

تلفن:  9608  8014 - 02

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

جهان با آژانس مسافرتی ای تی اس متاس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

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

www.airtravelservices.com.au

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز
به سرتاسر دنیا بویژه ایران

آژانس مسافرتی سان تراول 

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

    T: 02 82491832
M: 0403 421 955

 azadeh@suntravelagency.com.au 
Level 19 / 1 O’Connell St. Sydney NSW 2000

Travel agency license Number 
(TCF) 2TA10812    
ABN Number 86161697276
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 FARNAM
IMMIGRATION SERVICES

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

دفتر امور مهاجرت فرنام رزاقی پور

آماده خدمت به هموطنان عزیز در اخذ ویزاهای موقت و دائم

برای تعیین وقت قبلی خواهشمندیم با تلفنهای زیر تماس حاصل نمائید

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

 ترجمه کلیه مدارک اداری و خصوصی از زبان فارسی
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فرهنگ  بیمار،  حقوق  که  است  مدتی  ایران  در 
بیمار و خطای پزشکی به موضوع  درمان، توقع 
در  روز  هر  تقریبا  و  شده  تبدیل  گفت وگو 

شبکه های اجتماعی در آن بحث می شود.
و  بیمار  فرهنگ  و  درمانی  امکانات  و  نظام ها 
پزشک در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است، 
منحصر  و  هستند  جهانی  موضوعاتی  این ها  اما 
به ایران نیستند. آگاه کردن بیمار از نوع بیماری 
درمان های  از  بیمار  کردن  مطلع  آن،  و خطرات 
موجود و فواید و عوارض آن و مشارکت بیمار در 
تمام مراحل تصمیم گیری باید در تمام دنیا محور 
رویکردهای تشخیصی و درمانی باشند. از این رو 
عاقالنه  انتخاب  نام  با  بین المللی  جنبشی  اخیرا 
راه اندازی شده برای تعاملی سازنده بین بیمار و 
پزشک تا از تجویز بی مورد دارو و انجام آزمایش 
و درمان هایی که ضرورتی ندارند جلوگیری شود. 
آغاز  پیش  سال  چهار  از  جنبش  این  آمریکا  در 
از  تا  شده  ارائه  توصیه   ۴۵٠ حال  به  تا  و  شده 
درمان یا آزمایش هایی که نفعی برای بیمار ندارند 
یا نفع آن ها بقدری کم است که می توان از آن 

صرف نظر کرد پرهیز شود.
از جمله کانادا،  پانزده کشور دنیا  از  اکنون بیش 
و  سوییس  ژاپن،  هلند،  آلمان،  برزیل،  استرالیا، 
ایتالیا به این جنبش پیوسته اند و توصیه های خود 

را مرتب منتشر می کنند.
سلطنتی  انجمن های  آکادمی  نیز  بریتانیا  در 
سلطنتی  آکادمی   ۲۴ )هماهنگ کننده  پزشکی 
تخصصی پزشکی در بریتانیا( سال گذشته جنبش 
انتخاب عاقالنه را راه اندازی کرد که هدف آن 
بین  سازنده تر  گفتگوی  و  بهتر  رابطه  برقراری 
معیارهای  اساس  بر  تا  است  بیماران  و  پزشکان 

زیر تصمیم عالقالنه تری بگیرند:
تایید  را  تصمیم طبی  علمی  مستندات  و  شواهد 
کند. از تکرار آزمایش ها یا کار هایی که قبال برای 

بیمار انجام شده جلوگیری شود
بی خطر باشد

واقعا الزم باشد
برنامه  محور  باشد  منطبق  بیمار  ارزش های  با 
روشنگر  و  آگاه کننده  مکالمه ای  عاقالنه  انتخاب 
و  منافع  از  بیمار  تا  است  بیمار  و  پزشک  بین 
کامال  تشخیصی  روش های  و  درمان  خطرات 

آگاه شود.
جایگاه ویژه آکادمی انجمن های سلطنتی پزشکی 
بیماری های  که  می دهد  امکان  آن  به  بریتانیا 
پزشکی  مختلف  تخصص های  بین  در  مشترک 
به  و  کند  بررسی  را  آنها  درمان های  بهترین  و 
بحث برانگیز  و  متفاوت  رویه های  بین  اجماعی 

برسد.

این آکادمی به تمام بیماران توصیه می کند که در 
مورد هر درمانی پنج سوال اساسی را مطرح کنند:

آیا من به این آزمایش یا این شیوه درمانی نیاز 
دارم یا نه؟

خطرات یا مضرات آن چیست؟
عوارض جانبی احتمالی کدامند؟

آیا انتخاب های کم خطرتر و آسان تر وجود دارد؟
در  می افتد؟  اتفاقی  چه  نکنم  کاری  هیچ  اگر 
تحقیقی که سال گذشته در بریتانیا انجام شده ٨۲ 
درصد پزشکان گفتند که دارو یا درمانی را تجویز 
کرده اند که می دانستند سودی ندارد، اما فشار یا 
است.  کرده  کار  این  به  وادار  را  آنها  بیمار  توقع 
انتخاب عاقالنه در واقع راهی برای جلوگیری از 

مشکل بیش درمانی است.
سلطنتی  آکامی  رییس  بیلی،  سو  پروفسور 
مهمترین  می گوید:  بریتانیا  پزشکی  انجمن های 
بیماران  هم  و  پزشکان  هم  که  است  این  اصل 
این سوال را بپرسند که آیا این درمان بخصوص 
ضروری است یا نه. توصیه  پزشک به بیمار الزم 
نیست حتما درمان دارویی یا جراحی باشد و اصال 
توصیه هایی  چنین  این  که  نیست  معنی  این  به 

بهترین روش هستند.
در اولین گزارش انتخاب عاقالنه در بریتانیا، چهل 
نفعی  بیمار  برای  که  تشخیصی  روش  یا  درمان 
ندارند یا نفع آن بسیار اندک است ذکر شده است. 
برخی از توصیه های انتخاب عاقالنه بریتانیا که 

برای همگان سودمند هستند عبارتند از:

سرطان:
تهدید  را  آدم  جان  که  بیماری ای  با  آمدن  کنار 
باره  در  تصمیم  نــدارد.  ثابتی  فرمول  می کند 
مراقبت  از بیمار، همیشه باید بر اساس باورها و 
شرایط فرد گرفته شوند. سرطان بسیار پیشرفته 
دشواری  تصمیم های  نیازمند  اغلب  )ترمینال( 
است، یک طرف کیفیت زندگی در ماه های آخر 
عمر است، یک طرف طول عمر. تصمیم در مورد 
اینکه بهترین درمان برای شما کدام است کامال 
است  مهم  خیلی  و  است  مربوط  شما  خود  به 
با عزیزانتان، پزشکان و  را  این تصمیم  که شما 

پرستاران کامال در میان بگذارید.
بیماران مبتال به سرطان که بیماری شان درمان 
درمان  تسکینی  شیمی درمانی  با  اغلب  ندارد 
کردن  کوچک  برای  گاهی  روش  این  می شوند. 
آزاردهنده  عالئم  کردن  برطرف  یا  تومور  اندازه 
انجام می شود. تاثیر این داروهای قوی بر هر فرد 

به ماهیت تومور بستگی دارد.
می شود،  بیشتر  درمانی ها  شیمی  تنوع  چه  هر 
به  می شود.  کمتر  آنها  معنی دار  تاثیر  احتمال 

عالوه، اگر یک روش شیمی درمانی کامال ناموفق 
بوده، بعید است روشی دیگر مفید واقع شود.

خاصیت  )داروها  است  سمی  شیمی درمانی  ذات 
سمی دارند(. بنابراین عدم موفقیت شیمی درمانی 
از  بیش  است  ممکن  آن،  بودن  به عالوه سمی 
نفع، ضرر برساند. نکته آخر اینکه شیمی درمانی 
در حالی که احتمال فایده معنی دار آن کم است، 
ممکن است باعث امید کاذب شود. اگر سرطان 
پیشرفته دارید و فایده شیمی درمانی کم و ضرر 

آن بسیار، با دقت زیاد تصمیم بگیرید.
اگر بی اندازه ضعیف شده اید و به شما گفته شده 
که کمتر از یک سال از عمرتان باقی مانده سعی 
عالئم  که  مصرف  کنید  را  داروهایی  فقط  کنید 

شما را تخفیف می دهند.

جراحی
شود،  انجام  شما  روی  سنگین  جراحی  باید  اگر 
باید از گزینه های موجود مطلع شده باشید و این 
پزشکتان  با  که  باشد  شده  داده  شما  به  فرصت 
درباره منافع و مضرات بالقوه جراحی گفتگو کنید. 
بر حسب سن، نوع جراحی و ابتال به بیماری های 
شما  بیشتر  است  ممکن  سنگین  جراحی  دیگر، 
قرار  مرگ  حتی  یا  عوارض  خطر  معرض  در  را 
دهد. اگر چنین باشد این موضوع باید روشن شود 
باید برای تصمیم گیری درست به شما کمک  و 

شود.
اگر باید جراحی سبک تری کنید، جراحی یک روزه 
)مثل الپاراسکوپی( باید انتخاب اصلی باشد مگر 
جراحی  باشند.  مانع  عواملی  یا  مشکالت  اینکه 
یک روزه سرعت درمان و بهبود را زیاد می کند، 
خطر  و  می کند  مختل  کمتر  را  روزمره  زندگی 

عفونت های بیمارستانی را کاهش می دهد.

فشار خون
درمان فشار خون برای پیشگیری از بیماری های 
قلبی و سکته مغزی فقط وقتی باید مد نظر قرار 
دارند  وجود  دیگری  ساز  عوامل خطر  که  بگیرد 
از  بیش  مرتبا  شما  خون  فشار  و  دیابت(  )مثال 
١۵٩-١۴٠ )بین ١۴تا ١۶( روی ٩٩-٩٠ )بین ٩ 

و ١٠( است.

کلسترول
چگالی  کم  لیپوپروتئین  آوردن  پایین  برای  اگر 
است(  معروف  بد  کلسترول  به  )که  ال دی ال  یا 
استاتین  شده  تجویز  برایتان  که  مقداری  به 
می خورید، الزم نیست مرتب کلسترول خون خود 
داشته  دیگری  عارضه  اینکه  مگر  کنید  چک  را 
یا سابقه  یا مغزی  باشید مثال سابقه سکته قلب 

خانوادگی مشکالت ناشی از چربی خون باال.

)PSA پروستات )آزمایش
سابقه  یا  نژاد  دلیل  به  که  ــواردی  م در  بجز 
پروستات  سرطان  خطر  معرض  در  خانوادگی 
هستید، اندازه گیری آنتی ژن اختصاصی پروستات 

باعث افزایش طول عمر شما نمی شود.
باور نادرستی وجود دارد که اندازه گیری زودهنگام 
PSA در تشخیص سرطان پروستات در مراحل 
و  فواید  بین  باید  اما  است،  مفید  همیشه  اولیه 
زودهنگام  تشخیصی  آزمایش   بالقوه  مضرات 
انجام آن سبک و سنگین کرد.  PSA یا عدم 
فایده بالقوه آزمایش پیشگیرانه PSA، تشخیص 
مضرات  اما  است،  پروستات  سرطان  زودهنگام 
بالقوه مراجعه بیشتر به بیمارستان، آزمایش های 
غیر  تشخیص  احتمال  و  اضطراب  و  بیشتر 
در  پروستات  سرطان  )تشخیص  است  ضروری 
بیمار  زندگی  طول  در  است  ممکن  که  حالی 
و  غیرضروری  درمان  به  و  نکند  ایجاد  عالمت 

عوارض جانبی آن منجر شود(.
بیمار  به  که  است  اهمیت  حائز  موضوع  این 
اطالعات کافی درباره ارزش چنین آزمایشی داده 

شود تا آگاهانه تصمیم بگیرد.

سقط
اگر سقط مکرر یا سقطی که علتش روشن نشده 
احتمال سقط  برای کاهش  افتاده،  اتفاق  برایتان 
یا  هپارین  آسپرین،  مثل  داروهایی  نباید  بعدی 

پروژسترون برایتان تجویز شود.

یبوست کودکان
اولین  باید  زندگی  سبک  یا  تغذیه  نوع  تغییر 
مزمن  یبوست  عالئم  کردن  برطرف  در  اقدام 
نبود،  مفید  اقدامات  این  اگر  باشد.  کودکان  در 
پیدروالکس  تجاری  نام  )با  گالیکول  پلی اتیلن 
)با  الکتولوز  نه  شود  تجویز  باید  میراالکس(  یا 

نام های تجاری رگولوز، الکتوگال(.

بریدگی و خراش های سطحی
شستشوی  سطحی  خراش های  و  بریدگی  برای 
زخم با آب شیر به اندازه شستشو با نرمال سالین 

)سرم شستشو( مفید است.

کمردرد
هم  نگران کننده ای  نشانه  و  دارید  کمردرد  اگر 
اعصاب(  ریشه  روی  فشار  )مثل  ندارد  وجود 
عکس  مثل  تشخیصی  روش های  به  است  بعید 

رادیولوژی نیاز باشد.

پیوستن پانزده کشور از جمله استرالیا به این طرح
 به بیماران چگونه باید درباره جراحی یا درمان سرطان تصمیم بگیرند؟

دکتر مهبد ابراهیمی

حمله ای سایبری به یک کمپانی آمریکایی باعث 
اختالل در برخی از پرطرفدارترین سرویس های 
اینترنتی نظیر آمازون، توییتر، پی پل، نت فلکیس، 
داین،  است.  شده  کالود  ساوند  و  اسپاتیفای 
اینترنت می گوید  زیرساخت  فناوری های  شرکت 
قرار  سایبری  حمله  مورد  امروز  عصر  و  صبح 

گرفته است.
بنا به گزارش ها به دلیل این اختالالت دسترسی 
میلیون ها نفر در شرق آمریکا به برخی سایت ها 
محدود شده است. گفته می شود که سایت های 

برای  هم  گاردین  و  سی ان ان  چون  رسانه هایی 
برخی کاربران از دسترسی خارج شده است.

در برخی نقاط دیگر جهان نیز اختالالتی گزارش 
شده است.

شرکت  این  نام  دامنه  شبکه  داین  اعالم  به  بنا 
سرویس  از  محروم سازی  توزیع شده  حمله  مورد 
با  مقابله  حال  در  و  گرفته  قرار   )DDoS )یا 
تعداد  با  حمله کنندگان  روش  این  در  است.  آن 
اختیار  در  که  شبکه هایی  و  کامپیوتر  زیادی 
ارسال  با  و  می گیرند  هدف  را  سرور  یک  دارند 

آن  بازدید،  برای  انبوه  جعلی  درخواست های 
سرورها را از کار می اندازند. یکی از مدیران داین 
حمله امروز را حمله دی داس جهانی خوانده است. 
هنوز مشخص نیست که چه فرد یا گروهی عامل 
این حمله است. مقام های آمریکایی تحقیق روی 

حمله امروز را آغاز کرده اند.
ریاست  انتخابات  به  هفته  چند  امــروز  حمله 
که  شده  انجام  حالی  در  و  آمریکا  جمهوری 
نگرانی ها درباره تهدیدهای سایبری در این کشور 
ایمیل هایی  اخیر  هفته های  در  است.  گرفته  باال 

مربوط به کارزار انتخاباتی هیالری کلینتون هک 
شده و در اختیار وبسایت افشاگر ویکی لیکس قرار 
گرفته است. حدود یک ماه پیش یک کارشناس 
پرسابقه امنیت اینترنت هشدار داد که هکرهایی 
برای  تالش  در  نیست  مشخص  هویتشان  که 
اشنایر،  بروش  هستند.  اینترنت  کردن  مختل 
متخصص مسایل امنیتی، گفته بود در یک سال 
شرکت های  علیه  دقیق  کامال  حمالتی  گذشته 
فراهم  را  اینترنت  زیرساخت های  که  اصلی 

می  کنند صورت گرفته است.

حمله ای  سایبری برخی سرویس های اینترنتی را مختل کرد
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فارسی زبانان استرالیا 

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA

ART & DESIGN SERVICES

VIC

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

e. info@shiraziartgallery.com.au

By Appointment

AUTOMOTIVE

CAR DEALERS

NSW

25 Elizabeth Street
 WETHERILL PARK

Telephone: 02 9756 1300

Tyre Land
MECHANICAL REPAIRS

NSW

North Parramatta

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

WEST END MAZDA
No.1 Mazda Dealer in Australia

 590 Church Street North Parramatta
PH: 1300567397

CAR RENTAL

WA

 Elite Charter
Services

Elite Charter ServicesElite Charter Services

PERTHPERTH

 0404777467 0404777467

کرایه ماشینهای لوکس درپرت

DRIVING SCHOOL

NSW

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

0424 328 659
Hornsby - Northshore

northshoredrivinglessons.com.au

FOOD IMPORTERS
NSW
PTY LTD

FOOD IMPORTS

PH: (02) 9645 6003
تلفن مرکز پخش

FUNERAL DIRECTORS

HAIR & BEAUTY SALONS
NSW

 Shop A, Level 1, 453
Victoria Ave Chatswood

PH: 02 9411 7722

در چتسوود
سالن آرایش و زیبایی میالنو

 MILANO
Hair & Beauty Salon

 

 

North Ryde  9887 2244  |  guardianfunerals.com.au

 

Proudly serving

the local

community for

over 85 years.

NSW

North Ryde
9887 2244

guardianfunerals.com.au

Funerals are  
too important to

   leave to anyone...

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

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

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

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

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

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

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

Sydney  TechAuto

0423 426 615

Complete Mobile Automotive Maintenanace
Peyman Khazaee

NSW
Hazrati Immigration 

Services
professional, expert and honest advice

Hazrati Immigration 
Services

 Level 11, 65 York street
Sydney NSW 2000

Phone: (02) 9665 4881

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

Phone:  (02) 89359410
Mobile: 0414187045

www.ajmigrationconsultants.com.au

LAWYERS & SOLICITORS
NSW

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

  DAVID LEGAL
دفتر وکالت دیوید لیگال

MONEY EXCHANGE

صرافی کیهان

 KAYHAN
 INTERNATIONAL
MONEY EXCHANGE Pty.Ltd

Tel: 03 9787 8942
Mob: 0410 303 415

ملبورن

VIC

PATISSERIE
NSW

بستنی شیراز

195 Merrylands Road
Merrylands 2160

PH: (02) 9637 9032

  RESTAURANT & CATERING
NSWرستوران  آشپزباشی

 Ph: 02 9416 1889
 319 Pacific HWY Lindfield 2070

 VISA SERVICES & IMMIGRATION 

NSW

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

رستوران کوروش بزرگ

SA Ghanbari & Associates Migration Agency

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

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

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

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

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

8:30am to 9:00pm

NSW

رستوران و سالن پذیرایی 
نوربند در مریلندز

www.norbandrestaurant.com.au

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

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

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

www.persianherald.com.au

NSW

با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY. Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

  SUPERMARKETS GROCERY STORES 

NSWARIA FOOD STOREARIA FOOD STORE

 34 Ross Street
North Parramatta

PH: 02 9683 7330

VIC

NSW

پدی سوپرمارکت
در بلک تاون

PEDDY
SUPERMARKET
PEDDY

SUPERMARKET

  111Main Street
 Blacktown NSW
PH: 02 8678 3413

NSW

PH: 0470 134 729
110 Main St. Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

NSW

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS

NSW

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

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

Tel: 02  8014  9608

لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Email: sam@airtravelservices.com.au

www.airtravelservices.com.au

NSWآژانس مسافرتی ای تی اس 
با تصدی آقای ملکی

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

www.airtravelservices.com.au

NSW

201 Northumberland Street Liverpool NSW

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

www.ictt.com.au

آژانس مسافرتی اینترنشنال تور اند تراول 

NSW

شعبه بولکهام هیلز
5A Old Northern Rd. Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St. North Parramatta
Ph: 02 9683 1916

شعبه نورت پاراماتا

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

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

Ph: 02 9686 8885

اخبار 
ورزشی

مدیریت خارج از زمین تیم ملی بار دیگر شکست خورد 
متأسفانه تقصیر این اتفاقات با »هیچ کس« نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری فارس، کارلوس کی روش 
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پیامی گفت: به 
خاطر می آورید که هدفمان تبدیل غیرممکن به 
ممکن بود؟ این هدف اکنون دوباره دشوارتر شده 
است. بار دیگر موفق نشدیم. البته این امر اتفاق 
جدیدی خارج از زمین در دپارتمان سازمان دهی 
شکست  دوباره  و  دوباره  دیگر،  بار  ما  نیست: 

می خوریم.
* ما توانایی این را نداریم که از تیم ملی حمایت 
از  خارج  حرفه ای  و  خوب  اردوی  یک  و  کنیم 
امکانات  که  اردویی  کنیم؛  هماهنگ  را  کشور 

حرفه ای، استاندارد و بین المللی داشته باشد.
* ما توانایی این را نداریم که از تیم ملی حمایت 
بتوانیم  تا  کنیم  پیدا  دوستانه  بازی  یک  و  کرده 
بازیکنان جوان خود را توسعه بخشیم و به آن ها 

تجربه بین المللی اعطا کنیم.
طبق  و  متأسفانه  که  کنم  عرض  دیگر  بار  باید 
با  اتفاقات  این  تقصیر  و  روال همیشه مسئولیت 

»هیچ کس« نخواهد بود.
کردن  پیدا  دنبال  به  که  خیابانی  زرنگ  تفکر 

است،  توجیهات  گونه  همه   و  بهانه جویی ها 
یافتن  برای  الزمه  توانایی  و  ظرفیت  جایگزین 

راه حلهای مورد نیاز شده است و هرگز فراموش 
دنبال  به  که  افرادی هستند  این ها همان  نکنید 

واقعیت  ولی  دیگرانند.  کردن  معرفی  مقصر 
از  خارج  مدیریت  بماند:  پنهان  ما  از  نمی تواند 
آخر  در  دیگر شکست خورد.  بار  ملی  تیم  زمین 
اتفاقی که می افتد این است که ما تداوم و روند 
مناسب  راه حل های  ارائه  در عدم  بسیار یکسانی 

برای حمایت کامل از تیم ملی داریم.
بهترین  وقتی  را  خود  مدیریت  ارزش  هیچ گاه 
و  تحسین  نسنجید.  دارید،  اختیار  در  را  امکانات 
باید  تنها  فوق العاده  مدیریت  یک  از  شما  تقدیر 
زمانی صورت گیرد که بتوانیم از همه چیز به نحو 
استحقاق  ما  بازیکنان  کنیم.  بهره برداری  احسن 
شایستگی  ما  ملی  تیم  دارند.  را  این ها  از  بهتر 
بهتری دارد و هواداران استحقاق خیلی بیشتر از 
از  بیشتر  به  ما  عزیزم!  دوستان  دارند!  را  این ها 
این ها نیاز داریم. ما برای حضور در جام جهانی 
احتیاج بیشتری داریم. ما نیاز به تعهد حرفه ای و 
التزام کامل به هدف و مأموریتی داریم که همان 
برای  است:  ممکن  به  غیرممکن  کردن  تبدیل 
اولین بار دومین صعود پیاپی با تیم ملی به جام 

جهانی و دستیابی به روسیه 2018.

فوتبال  ملی  تیم  پیشین  سرمربی  لیپی  مارچلو 
ایتالیا که به همراه این تیم قهرمان جام جهانی 
عهده  به  را  چین  ملی  تیم  هدایت  شد،   200۶

گرفت.
لیپی ۶8 ساله جانشین گائو هانگ بو شد که اوایل 
ماه جاری میالدی و پس از شکست 0-2 چین 
مقابل ازبکستان در مسابقات انتخابی جام جهانی 

2018 روسیه، استعفا کرد.
گوانگژو  باشگاه  با  دیگر  سال  یک  لیپی  آقای 
این  مسئوالن  اما  داشت  قرارداد  چین  اورگراند 
مربی  این  با  قراردادشان  تا  شدند  حاضر  باشگاه 

ایتالیایی را لغو کنند.
به  است:  آمده  چین  فوتبال  فدراسیون  بیانیه  در 
توسط  ملی  تیم  سرمربی  انتخاب  فرآیند  دنبال 

مذاکراتی  از  پس  و  چین  فوتبال  فدراسیون 
اعالم  رسمی  طور  به  فدراسیون  این  دوستانه، 
اکتبر   22 تاریخ  از  لیپی  مارچلو  که  می کند 

سرمربی تیم ملی فوتبال چین است.
کنفرانس مطبوعاتی رسمی آقای لیپی نیز شش 
فوتبال  ملی  تیم  شد.  خواهد  برگزار  دیگر  روز 
اول مقدماتی  امتیاز قعرنشین گروه  با یک  چین 
تیم  این  امتیاز  تنها  است.  آسیا  در  جهانی  جام 
آمده  دست  به  چین  در  ایران  مقابل  تساوی  از 
است و چین سه بازی دیگر خود مقابل تیم های 
کره جنوبی )2-۳(، سوریه )0-1( و ازبکستان )0-

2( را باخته است.
لیپی قرار بود که برای فصل آینده جانشین لوئیز 
ملی  تیم  پیشین  )سرمربی  اسکوالری  فیلیپه 

فوتبال برزیل( در باشگاه گوانگژو شود، اما حاال 
بگیرد.  تحویل  را  چین  بحران زده  ملی  تیم  باید 
چین تا به حال تنها یکبار در سال 2002 توانسته 
به رقابت های جام جهانی راه پیدا کند. هرچند که 
قدرت های  از  کشور  این  زنان  فوتبال  ملی  تیم 
 1۹۹۹ سال  در  توانسته  و  است  جهان  مطرح 

نایب قهرمان جام جهانی شود.
این کشور اخیرا و با جذب بازیکنان نامدار فوتبال 
اصلی  قدرت  به  آینده  در  تا  دارد  قصد  جهان 

فوتبال آسیا تبدیل شود.
دفاع  پست  در  بازی  دوران  در  که  لیپی  مارچلو 
عنوان  به  نتوانست  هیچگاه  می کرد  بازی  آخر 
لیپی  ایتالیا شود.  فوتبال  ملی  تیم  راهی  بازیکن 
سرمربی گری در سری آ فوتبال ایتالیا را در سال 

تجربه  چزه نا  نیمکت  روی  حضور  با  و   1۹8۹
با  توانست  که  بود   1۹۹۳-۴ فصل  در  اما  کرد. 
ناپولی سهمیه حضور در جام یوفا را بگیرد و برای 
خودش نامی دست و پا کند. پس از آن بود که 
اولین سال  لیپی به باشگاه یوونتوس رفت و در 
فوتبال  حذفی  جام  و  لیگ  قهرمان  حضورش 
ایتالیا شد. لیپی در سال 1۹۹۶ توانست یوونتوس 

را قهرمان لیگ قهرمانان اروپا کند.
لیپی که در سال 200۶ قهرمان جام جهانی شد، 
در جام جهانی 2010 نیز هدایت تیم ملی ایتالیا را 
به عهده گرفت اما به دنبال ناکامی مطلق ایتالیا 
در آن جام و عدم صعود از مرحله گروهی جایش 

را به چزاره پراندلی داد.

قهرمان جهان مقابل ایران، لیپی سرمربی تیم ملی چین شد

اپلیکیشنinjob را هم اکنون به رایگان دانلود کنید

اولین  انگلستان  فوتبال  برتر  لیگ  نهم  هفته  در 
با  چلسی؛  سابقش  تیم  با  مورینیو  ژوزه  تقابل 
یونایتد  منچستر  تحقیرآمیز  و  سنگین  شکست 

همراه بود.
منچستر سیتی به رغم تساوی خانگی همچنان 
مقابل  تساوی  با  آرسنال  اســت.  صدرنشین 
میدلزبورو شانس صدرنشینی را از دست داد تا با 
پیروزی لیورپول و چلسی، رقابت در صدر جدول 

حساس تر شود.
چلسی ۴ - منچستر یونایتد 0

پس از تساوی منچستر یونایتد مقابل لیورپول به 
نظر می رسید چلسی برای بازکردن سیستم بسته 
رو  پیش  دشواری  کار  یونایتد  منچستر  ودفاعی 
پدرو  عالی  اول حرکت  دقیقه  در همان  اما  دارد 
و عدم سازمان دهی مناسب خط دفاعی منچستر 

یونایتد موجب شد چلسی به گل برسد.
در بازیهایی چنین حساس، حفظ نظم و انضباط 
در  یونایتد  منچستر  و  است  مهم  بسیار  تیمی 

همان ابتدا، کنترل بازی را کامال از دست داد.
در سیستم 1-2-۴-۳ چلسی مهمترین موضوع 
مانند بازی گذشته مقابل لستر، حرکت ادین آزار 
و پدرو به فضای بین دومدافع مرکزی تیم حریف 
بود، البته نباید فراموش کرد که حرکت های دیگو 
کاستا هم از عوامل اصلی موفقیت چنین تاکتیکی 

است.
کاستا با بازی بدون توپ وجنگندگی بی امان خود 

فضای الزم را برای آزارو پدرو بوجود می آورد.
یونایتد در سیستم 1-۳- 2-۴ سعی داشت ابتدا 
جریان بازی را کنترل کند اما گل زودهنکام پدرو 
که دقیقا از فضای پشت مدافعان مرکزی یونایتد 
به دست آمد تمامی نقشه های مورینیو را خنثی 

کرد.
حرکت عالی پدرو از راست وحمله به نقطه کور 
آنان  پشت  در  توپ  تصاحب  و  مرکزی  مدافعان 

واقعا در این صحنه دیدنی بود.
ناهمانگی  اوج  در  و  دیگر  یکبار  کی هیل  گری 
مدافعان یونایتد از یک ضربه کرنر دروازه ده خیا 

را باز کرد تا تیره روزی  یونایتد دو چندان شود.
نیمه دوم مورینیو تغییر سیستم داد. با اضافه شدن 
میانی،  به خط  فلینی  مروان  به جای  ماتا  خوان 
مارکوس رشفورد درکنارزالتان ابراهیموویچ قرار 
-۴-2 سیستم  در  داشت  قصد  یونایتد  و  کرفت 

بگذارد،  فشار  را تحت  مهاجم چلسی  دو  با  و   ۴
میانه  یونایتد  شد  موجب  که  ریسکی  تاکتیکی 

میدان را کامال از دست بدهد.
بازی  با  حدی  تا  یونایتد  دوم  نیمه  حالیکه  در 
بود،  گرفته  اختیار  در  را  میدان  کنترل  مستقیم، 
یونایتد  مدافع  بهترین  بایی  اریک  مصدومیت 

کرد.  خنثی  را  مورینیو  نقشه های  دیگر  یکبار 
ترکیب  در  متوالی  هفته های  که  روخو  مارکوس 
یونایتد قرار نگرفته بود به میدان آمد تا دیلی بلیند 
از دفاع چپ به مرکز دفاع منتقل شود و در کنار 

اسمالینگ قرار بگیرد.
چلسی با شش بازیکن در میانه میدان در مقابل 
عددی  برتری  یونایتد  منچستر  بازیکن  چهار 

داشت.
توپهای  تمام  یونایتد  منچستر  مستقیم  بازی  در 
دوم نصیب هافبک های چلسی می شد و به همین 
دلیل جریان بازی کامال بنفع بازیکنان کونته بود.

را  الزم  فضای  تاکتیکی  نشینی  عقب  با  چلسی 
در اختیار آزار و پدرو قرارمی داد تا این دو بازیکن 
به محض دریافت توپ درزمین خودی با سرعت 
وتکنیک خوب خود دفاع آشفته منچستر یونایتد 

را به دردسر بیندازند.
یونایتد  منچستر  دفاعی  سیستم  مفرط  ضعف 
والنسیا  و  ماتا  و  بود  مشهود  کامال  در گل سوم 
حرکتی  با  آزار  شدند.  آزار  حرکات  مقهور  کامال 
اسمالینگ،  و  والنسیا  بین  فضای  در  هوشمندانه 
این  دقایق  بیشتر  در  -که  ماتیچ  خوب  پاس  با 
تیر خالص  و  شد  توپ  بود- صاحب  آزاد  بازی 

را شلیک کرد.
و  عالی  حرکت  دیگر  یکبار   ٧0 دقیقه  در 
کانته  برای  را  مطلوبی  فضای  پدرو  هوشمندانه 

باز کرد و چلسی به گل چهارم رسید.
در این صحنه کانته که از لحاظ تکنیکی بازیکن 
و  اسمالینگ  براحتی  آید  می  شمار  به  متوسطی 
پوگبا را در داخل محوطه جریمه از جریان بازی 
خارج کرد و با خونسردی ده خیا را مغلوب کرد تا 
مورینیو نگاه ویژه ای به خط دفاعی متزلزل خود 

داشته باشد.
استراتژی  از  بازیکنان  درست  درک  فوتبال  در 
و  است  موفقیت  اصلی  دالیل  از  یکی  مربیان 
دستورات  بخوبی  روزها  این  چلسی  بازیکنان 
می کنند.  پیاده  زمین  در  را  کونته  تاکتیکی 

منچستر سیتی 1 - ساوثهمپتون 1
ساوثهمپتون با مربی فرانسوی اش، کلود پوئل در 

زمین منچستر سیتی یک امتیاز حساس گرفت.
از  جلوگیری  راه  تنها  می دانست  بخوبی  پوئل 
پرسینگ  منچسترسیتی،  جانبه  همه  برتری 
به  آوردن  وفشار  منچسترسیتی  زمین  از  سنگین 
مدافعان این تیم است. به این ترتیب ساوثمپتون 
تصاحب  با  می توانست  بازی  جریان  بجزکنترل 
توپ در یک سوم دفاعی حریف، در کوتاه ترین 
زمان ممکن به دروازه منچستر سیتی حمله کند.

و  انگلستان  فوتبال  در  بازیکنان  بدنی  قدرت 
حضور مربیان صاحب سبک فوتبال دنیا در لیگ 

برتر، پیاده کردن این نوع فوتبال را که برمبنای 
بازیکنان است  قدرت بدنی و جنگندگی بی امان 

امکان پذیر می کند.
شروع  را  بازی   ۴-۳-۳ سیستم  با  ساوثهمپتون 
دوسان  و  ردموند  نیتان  آستین،  چارلی  و  کرد 
پرسینگ سنگین  با  تیم  این  تادیچ درخط حمله 
از  مانع  سیتی،  منچستر  مرکزی  مدافع  سه 
اول  نیمه  در  و  شد  تیم  این  آهنگ  شکل گیری 

کامال این روش موفق بود.
به  که  میدان  میانه  در  رومئو  اوریل  بازی  نوع 
عنوان بازیکن پوششی مانع می شد توپ به خط 
میانی منچستر سیتی برسد یکی از دالیل اصلی 

موفقیت ساوثهمپتون بود.
سیستم  با  اورتون  با  بازی  مثل  سیتی  منچستر 
 ۳-2-2-۳ را  آن   می توان  اعداد  با  که   MW

تعریف کرد وارد زمین شد.
دفاعی  خط  مرکر  به  کمپانی  وینسنت  بازگشت 
بود  سیتی  منچستر  برای  خبرخوشحال کننده ای 
بدنی  نظر  از  تنها  نه  کمپانی  می رسید  بنظر  اما 
آماده نیست بلکه با استراتژی منچستر سیتی نیز 

بیگانه است.
که  استونز  جان  فاحش  اشتباه  با   2٧ دقیقه  در 
ساوثهمپتون  کرد  ردموند  تقدیم  براحتی  را  توپ 

به گل رسید.
کامال  که  استونز  اشتباه  رغم  به  این صحنه  در 
می توانست  کمپانی  بود،  گرفته  قرار  فشار  تحت 
با کمی عقب نشینی و با آزاد کردن خود انتخاب 
اما کمپانی  باشد  برای دریافت پاس  استونز  اول 
دقیقا برعکس عمل کرد و با حرکت به جلو نشان 
با  وقتی  دفاعی  خط  از  بازیسازی  در  هنوز  داد 
پرسینگ سنگین حریفان روبرو است ضعف دارد.

و  بی رمق  کامال  اول  نیمه  در  سیتی  منچستر 
سرعت تیمی آنان در حد فاجعه بود.

فرناندینیو و گوندوغان  به همراه  مدافعان سیتی 
دو هافبک دفاعی، براحتی توپ را در یک سوم 
دفاعی از دست می دادند و توان رساندن توپ به 

هافبک ها و سرخیو آگوئرو را نداشتند.
در این شرایط کلودیو براوو و همچنین مدافعان 
را  آگوئرو  بلند  پاسهای  با  داشتند  سعی  سیتی 

صاحب توپ کنند.
گواردیوالدر بایرن مونیخ با این تاکتیک و استفاده 
سنگین  پرسینگ  زیادی  حد  تا  بلند  توپهای  از 
حریفان را خنثی می کرد اما تفاوت بایرن مونیخ 
این  مهاجم  بازی تک  نوع  در  منچستر سیتی  و 

دو تیم است.
بسیار  هوایی  توپ های  در  لواندوفسکی  روبرت 
بیگانه  بازی  نوع  این  با  آگوئرو  اما  دارد  مهارت 

است.

و  بازی خوب  اسیر  اول  نیمه  در  منچستر سیتی 
تغییر  با  و  دوم  نیمه  اما  بود  ساوثهمپتون  منظم 

تاکتیک گواردیوال جریان بازی متفاوت شد.
کمبود سرعت در خط حمله یکی از عوامل اصلی 
به  و  بود  اول  نیمه  در  سیتی  منچستر  ناکامی 

همین دلیل کلیچی ایهاناچو وارد زمین شد.
با تعویض کوین دبروینه و اضافه شدن ایهاناچو 
به خط حمله، سیستم منچستر سیتی تغییر کرد 
ارایش این تیم به MM )2-۳-2-۳( تبدیل  و 
شد. ایهاناچو وظیفه داشت با قرار گرفتن در بین 
از سرعت  استفاده  با  و  خط دفاعی ساوثهمپتون 
وتکنیک خاص خود نه تنها سازمان دفاعی این 
تیم را به هم بریزد بلکه رابط خط میانی و آگوئرو 

نیز باشد.
استرلینگ  رحیم  و  سانه  لروی  سیستم  این  در 
کامال نزدیک به خط بازی می کردند و کانالهای 
خط دفاعی حریف در اختیار ایهاناچو بود. به این 
فرناندینیو  و  گوندوغان  جلوی  در  سیلوا  ترتیب 

آزادتر شد وبیشتر در جریان بازی قرار گرفت.
ایهاناچو وظیفه داشت بیشتر به خط میانی اضافه 
شود و برتری عددی ایجاد کند اما در زمان هایی 
که استرلینگ و سانه صاحب توپ می شدند باید با 
سرعت تمام خود را به محوطه جریمه می رساند.

بازی  جریان  تعویض  با  فرناندینیو   ٥٥ دقیقه  در 
به  حضور  با  ایناچو  کرد،  توپ  صاحب  را  سانه 
محوطه جریمه خود را در موقعیت گل قرار داد و 
منچستر سیتی به گل تساوی رسید. نوع حرکت 
ایهاناچو و اضافه شدن او به محوطه جریمه نمونه 

آشکار تاکتیک نیمه دوم گواردیوال بود.
منچستر سیتی نیمه دوم تیم برتر میدان بود اما 
بارسلونا  تاتنهام و  ساوثهمپتون در کنار سلتیک، 
نشان دادند بازیکنان گواردیوال در مقابل تیم هایی 
را  آنان  دفاعی  خط  از  سنگین  پرسینگ  با  که 
تحت فشار قرار می دهند مشکالت فراوانی دارند.

تغییر پست فرناندینیو به مرکز خط دفاعی در 1٥ 
پست  این  در  گواردیوال  داد  نشان  پایانی  دقیقه 
به دنبال بازیکنانی است که در شرایط پرفشار و 
پرسینگ سنگین، در بازی با توپ مهارت داشته 

و توان پاس دادن داشته باشند.
سایرنتایج:

لیورپول 2- وست بروم ویچ 1
آرسنال 0 - میدلزبرو 0
سوانزی 0- واتفورد 0

وستهم 1 - ساندرلند 0
برنلی 2 - اورتون 1
هال 0 - استوک 2

لستر ۳ - کریستال پاالس 1
بورنموث 0 - تاتنهام 0

هفته نهم لیگ برتر انگلستان، شکست تحقیرآمیز منچستریونایتد
محمد تقوی

ماه  سه  و  سرانجام  بارسلونا  برزیلی  ستاره  نیمار 
او  کرد.  امضا  قرارداد  باشگاه  با  توافق  از  پس 
قراردادش را به مدت ٥ سال تمدید کرد و تا سال 

2021 در این باشگاه می ماند.
طبق این قرارداد هزینه لغو قراداد این مهاجم 2۴ 
ساله نیز افزایش پیدا کرد و اگر باشگاهی نیمار را 
بخواهد باید 200 میلیون یورو خرج کند. این رقم 
در دومین سال قراداد 222 میلیون یورو و در سه 

سال آخر آن 2٥0 میلیون یورو است.
نیمار از سال 201۳ به باشگاه بارسلونا آمده و در 
تیم کرده و ۹1  این  برای  بازی  این مدت 1٥0 

گل زده است.
تمدید  گفت:  بارسلونا  سرمربی  انریکه  لوئیس 
از  نشان  این  است.  خوبی  خبر  نیمار  قــرارداد 
پیشرفت او به همراه بارسلونا است که او را تبدیل 
به یکی از بهترین بازیکنان دنیا کرده است. نیمار 

در باشگاه و با هم بازی هایش راحت است و برنده 
عناوین مختلف می شود. باشگاه هم نسبت به او 

حس مشابهی دارد.
نیمار از زمانی که به بارسلونا آمده به همراه این 

تیم دو بار قهرمان لیگ اسپانیا، یک بار قهرمان 
بار هم قهرمان جام  اروپا و یک  لیگ قهرمانان 

حذفی اسپانیا شده است.
بارسلونا  به  سانتوز  از  او  پیش  سال  سه  انتقال 
فوتبال  مسئوالن  و  شد  همراه  جنجال هایی  با 
مسئوالن  کردند.  تحقیق  آن  مورد  در  اسپانیا 
میلیون  نیمار ٥٧  انتقال  برای  بارسلونا می گویند 
یورو پرداخت کرده اند که از این میان ۴0 میلیون 
سهم باشگاه شده و 1٧ میلیون به خانواده نیمار 

پرداخت شده است.
اما در ماه ژوئن باشگاه به دلیل فرار مالیاتی پنج 
میلیون و ٥00 هزار یورو جریمه شد. مسئله ای که 
گذشته  ماه  می کنند.  تکذیب  بارسلونا  مسئوالن 
نیز مسئوالن لیگ اسپانیا گفتند که می خواهند از 
جزئیات توافق بارسلونا با مسئوالن قضایی اسپانیا 

آگاه شوند.

نیمار تا ۲۰۲۱ در بارسلونا، هزینه لغو قرارداد ۲۰۰ میلیون یورو

دیدار  یک  برای  که  ایــران  زنان  فوتبال  تیم 
دوستانه به سوئد سفر کرده بود از تیم ملی این 

کشور شکست خورد.
بار  تیم ملی فوتبال زنان سوئد موفق شد هفت 
فوتبالیست  زنان  اما  باز کند  را  ایران  تیم  دروازه 
ایرانی نتوانستند هیچ یک از این گل ها را جبران 
به  که  تیمی  می گویند  ایران  رسانه های  کنند. 
نمایندگی از ایران برای بازی با تیم ملی فوتبال 
زنان سوئد به این کشور سفر کرده است نه تیم 
ملی کشور که ترکیبی از تیم های شهرداری بم 

و شهرداری سیرجان است. تیم ملی فوتبال زنان 
تیم  از  شکست  با  ریو   201۶ المپیک  در  سوئد 

آلمان، نایب قهرمان این مسابقات شده بود.
هفت گل این مسابقه را تیم سوئد در نیمه اول 
بازی به ثمر رساند و در نیمه دوم این بازی هیچ 

گلی وارد دروازه دو تیم نشد.
میت براشتید ورزشی نویس سوئدی که این دیدار 
کرده  گزارش  سوئد  اکسپرس  روزنامه  برای  را 
می گوید در این بازی تعداد گل ها اهمیت چندانی 

ندارند و مهم خود بازی است.

تیم فوتبال زنان ایران از سوئد شکست خورد
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شرق  در  ننگرهار  والیــت  محلی  مقام های 
افغانستان می گویند که بزرگان محلی در ولسوالی 
خوگیانی والیت ننگرهار در شرق افغانستان برای 
مقابله با گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( 

آماده قیام شده اند.
هفته گذشته مردم پچیراگام شاهد حمله نیروهای 
وابسته به گروه داعش بودند که غارت خانه ها و 

اسارت ساکنان محل را در پی داشت.
در مدت  ولسوالی های شش گانه شینوار  ساکنان 
با  خونین  درگیری  شاهد  بارها  گذشته  سال  دو 

گروه طالبان و افراد وابسته به داعش بوده اند.
نبرد بین گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( 
حدود  از  افغانستان  شرق  در  دولتی  نیروهای  و 
باعث  و  یافته  ادامه  تاکنون  و  آغاز  قبل  روز   ۶
پچیراگام  منطقه  ساکنان  از  شماری  شدن  آواره 

نیز شده  است.

داعش  نیروهای  حمله  دراین  که  می شود  گفته 
غیر  و  زدند  آتش  را  محل  ساکنان  خانه های 

نظامیان را گروگان گرفته اند.
دو  در  شینوار  گانه  شش  ولسوالی های  ساکنان 
گاهی  خونین،  درگیری های  شاهد  گذشته  سال 
با طالبان و گاهی با ستیزه جویان داعش بوده اند.
حاجی زلمی، ولسوال خوگیانی به بی بی سی گفت 
که مردم بار دیگر برای مقابله با شورشیان داعش 

آماده می شوند.
او گفت که در مورد چگونگی سازماندهی ساکنان 
محل برای خیزش مردمی پس از مشوره با والی 

والیت ننگرهار تصمیم خواهند گرفت.
آقای زلمی افزود: ما با مردم کار کرده ایم و آنان 
از  که  آماده اند  مردم  اکنون  کرده ایم.  متحد  را 
خاک خود دفاع کنند و هماهنگ با دولت باشند.

شینوار  مردم  نیزقیام  گذشته  سال  که  گفت  او 

علیه داعش بود که باعث شکست ستیزه جویان 
در شهر  بزرگان محلی  از  بعضی  این گروه شد. 
جالل آباد از نشست های مشورتی میان مقام های 
بی اطالعی  اظهار  محل  بزرگان  و  ولسوالی 
در  بی بی سی  خبرنگار  به  دیگر  شمار  می کنند، 
شرق افغانستان گفته که رایزنی برای جلوگیری 
به  داعش  گروه  ستیزه جویان  احتمالی  حمله  از 

ولسوالی خوگیانی ادامه دارد.
ننگرهار  والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطااهلل 
پچیراگام  ولسوالی  در  که  گفت  بی بی سی  به 
در  اما  می کنند،  تجهیز  را  مردمی  خیزش های 
شیرزاد  ولسوالی  شمول  به  ولسوالی ها  دیگر 
مردمی  خیزش های  ایجاد  برای  خوگیانی  و 

زمینه سازی می شود.
کار  مورد  این  در  مرکزی  اداره  با  ما  گفت:  او 
مردمی  نیروهای خیزش  نگاه  هر  از  تا  می کنیم 

به ویژه مردم ولسوالی پچیراگام را تجهیز کنیم. 
تاکنون نشست های هماهنگی با اقوام آغاز شده 
شده  زمینه سازی  حرکت ها  چنین  ایجاد  برای  و 

 است.
مردم  که  نشستی  در  خوگیانی  آقای  گفته  به 
اگر  که  کردند  تعهد  داشتند،  شیرزاد  ولسوال  با 
دشمن به ویژه شورشیان گروه داعش در ولسوالی 
شیرزاد دست به تحرکات نظامی بزنند، آنها هم 

برای سرکوب شورشیان اقدام خواهند کرد.
در  طالبان  علیه  مردمی  خیزش های  تجربه 
والیت های مختلف متفاوت است. در برخی موارد 
نیروهای خیزش مردمی از حکومت به دلیل عدم 

توجه و حمایت الزم از آنان ناراضی اند.
به گفته آنها در خیلی از موارد آنها قربانی شدند 
و بعد از قیام در میدان جنگ تنها و بدون سالح 

رها شده اند.

بزرگان قومی در شرق افغانستان آماده قیام در برابر داعش شده اند

0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

قصابی ولیعصر
در مریلندز

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

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

Merrylands Rd. Merrylands

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

فرصت طالیی جهت سرمایه گذاری در ملبورن
سوپرمارکت

 Fresh Fruit Way 
Doveton در منطقه
به فروش میرسد. 

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

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

موقعیت مکانی جهت دسترسی مردم این 
منطقه فرار دارد.

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

با شماره زیر تماس بگیرید

0423502991D
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توجه      توجه     

فرصت طالیی جهت سرمایه 
 گذاری

Doveton درمنطقه   Fresh fruit way سوپرمارکت 

  051 به مساحت به فروش میرسد. این سوپرمارکت

خرید درمرکز واقع  Cool-room  متر و مجهز به 

 Doveton  توجه با میرسد بفروش استثنایی قیمت با

نیازهای افزایش نیز و منطقه این در جمعیت رشد به  

موقعیت ترین نزدیک و بهترین در فروشگاه این مردم  

.دارد قرار منطقه این مردم دسترسی جهت مکانی   

هستید گزاری سرمایه برایی مناسب جایی دنبال به اگر  

بیشتر معلومات برایی ندهید دست از را فرصت این  

بگرید تماس زیر شماره با  

1932513440   

ST
.5

28
.C

O

میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

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

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

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

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

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

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

بره
ی آهو

جها
 برن

مایندگی
ن

وریا
یکت

ر و
ی د

جزئ
ی و 

و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

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

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

9126 9489

آگهی استخدام
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 به چند نفر برای کار
Cleaning  تمیزکاری 

بطور نیمه وقت نیازمندیم

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

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

شرق سیدنی و مرکز شهر
توسط خانم مینو دایمی

آموزگار متخصص و باتجربه 
رانندگی را اصولی و در کمترین 

زمان ممکن بیاموزید
All Eastern Suburbs and City Area

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

یک فروشگاه مواد غذایی
با یک سال سابقه کار در اوبورن

با تردد مشتری خوب و موقعیت عالی 
به فروش می رسد.

Mobile: 0401 298 159D
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آگهی فروش

با صادق تماس بگیرید

وزیر مالیه/ دارایی دولت افغانستان و رئیس اداره 
توسعه بین المللی آمریکا روز دوشنبه سوم میزان/ 
میلیون   ۷۹۱ بالعوض  کمک  موافقتنامه  آبان 
دالری را امضا کردند. اکلیل حکیمی، وزیر دارایی 
جمله  از  کمک ها  این  که  کرد  اعالم   افغانستان 
کمک های آمریکا است که در کنفرانس بروکسل 
کشورهای  بود.  داده  وعده  افغانستان  دولت  به 
شرکت کننده در نشست بروکسل برای افغانستان 
چهار  را طی  دالر  میلیارد   ۱۵.۲ که  دادند  وعده 
سال آینده برای بازسازی افغانستان در اختیار این 

این کمک ها برای  او  کشور قرار  دهند. به گفته 
 ۳۳۳ از  بیش  که  یافته  اختصاص  بخش  چهار 
توسعه ای  استراتژیک  اهداف  برای  دالر  میلیون 
و ۱۸۰ میلیون دالر برای تقویت بخش اقتصادی 

و خصوصی در نظر گرفته شده است.
مقدار کمک ۶۵  این  از  افزود که  آقای حکیمی 
میلیون دالر برای حکومت داری خوب و حدود 
۲۱۵ میلیون دالر برای آموزش عالی و بهداشت 

به مصرف می رسد.
او گفت که قرار است ۵۰ درصد از این کمک ها 

از طریق بودجه دولت افغانستان مصرف شود.
در  افغانستان  دولت  که  کرد  تاکید  مالیه  وزیر 
قسمت حسابدهی و شفافیت در روند مصرف این 

بودجه متعهد و در زمینه حساب ده کامل  است.
انتظار  افغانستان  دولت  حکیمی  آقای  گفته  به 
که  را  انتظاری  کمک،  این  مصرف  با  که  دارد 
پرورش،  و  آموزش  قسمت  در  افغانستان  مردم 
زندگی  در  دارند،  خصوصی  بخش  و  بهداشت 
برای  این بودجه  او  خود احساس کنند. به گفته 
چهار سال اختصاص یافته و اگر دولت افغانستان 

نیازمندی بیشتر به بودجه در این بخش ها داشت 
او  کابل خواهد گذاشت.  اختیار  در  آمریکا  دولت 
روند کم  به  اشاره  با  کنفرانس  این  در  همچنین 
افغانستان  مصرف بودجه توسط نهادهای دولتی 
که  نهادهای  دولت  تصمیم  براساس  که  گفت 
خود  بودجه  شده  تعیین  مقدار  مصرف  به  موفق 
نشده، بودجه آنان به نهادهای دیگر انتقال خواهد 
یافت. او گفت که در انتقال این بودجه ها موضوع 
گرفته  نظر  در  نیز  به شهروندان  رسانی  خدمات 

می شود.

آمریکا ۷90 میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

ادامه از صفحه ۳
مشکل  که  می کردم  تفهیم  امریکائی ها  به  من 
هسته ای مشکل ما نیست بلکه مشکل آنهاست، 
و بنابریان مذاکره روی مشکل ان ها بتنهائی کار 
ساز نیست. ما که داشتیم کار خودمان را می کردیم. 
آن ها با ما مساله داشتند و می گفتند دارید بمب 
شما  مشکل  این  خب  می گفتم  من  می سازید. 
است و تنها مشکل شما هم با ما نیست. می گفتم 
ما هم با شما یک تعداد مشکل داریم. برای حل 
پیشنهاد  امریکایی ها  به  آلترناتیو  یک  هم  آن ها 
می کردم. به آن ها می گفتم بیائید همه مشکالت 
را روی میز بگذاریم. یک چیزهایی تو می گویی 
و می دهی و یک چیزهایی من، و اینجوری شاید 
همه و یا بخشی از مشکالت حل و یا کم شوند. 
مشکل  با  کنم،  قانع  را  امریکائی ها  اینکه  برای 
هسته ای شروع می کردم ولی پایان ان را منوط 
به حل و یا حداقل تخفیف در مشکالت فیمابین 
قبول  با  اول  همان  از    متاسفانه  می کردم.  دیگر 
جدا کردن مشکل هسته ای از سایر مسائل دچار 
ما  مشکل  که  می دانستیم  باید  ما  شدیم.  اشتباه 
صرفا  نه  است  عادی  غیر  رابطه  یک  امریکا  با 

غنی سازی. 
ایران درست می کردم  بزرگی در طرف  تیم  من 
کنار  را  خودی  غیر  و  خودی  فکر  اینجا  در  و 
ایرانیان متخصص وطن پرست  از  می گذاشتم و 
از هر ایده ای و هر جا حداکثر استفاده را می بردم. 
با  بودیم و طرف مقابل  نفر در صحنه  با ۴۰  ما 
شاید بیش از ۳۰۰۰ نفر. این یعنی کربال! درون 
این ۴۰ نفر هم معلوم نیست چه کسانی بودند و 
چه می کردند. این اواخر معلوم شده حد اقل یکی 
از آن ها ممکن است جاسوس هم بوده. من طی 
مذاکره قهرمان سازی نمی کردم و جشن بیمورد 
با  نمائی  مظلوم  من  برعکس  نمی گرفتم.  هم 
قدرت می کردم، یعنی به مردم خودم و مردم دنیا 
حالی می کردم که دارند زور می گویند و اجحاف 
اجحاف  و  ظلم  این  مقابل  در  من  می کنند. 
طور  این  امریکائی ها  به  من  می کردم.  مقاومت 
تفهیم نمی کردم که »هر قراردادی بهتر از نبود 

یک قرارداد است.« این یعنی اعالن درمانگی. 
وسواس  برجام  متن  تصحیح  و  نوشتن  در  من 
بیشتری نشان می دادم. روی هر کلمه و جمله آن 
سیاسی  حقوقی،  متخصصین  از  و  می کردم  فکر 
و فنی خود حداکثر استفاده را برای تصحیح آن 
بکار می گرفتم. من حتما از کسانی که با جزئیات 
و مکانیسم های تداخلی تحریمهای متعدد امریکا 
علیه ایران آشنائی دقیق و تخصصی داشتند حد 
رابطه  همچنین  من  می بردم.  را  استفاده  اکثر 
تحریم های  با  امریکا  »ثانوی«  تحریم های 
من  می کردم.  بررسی  دقت  با  را  آن  »اولیه« 
را  هسته ای  به  مربوط  تحریم های  رابطه  حتما 
موشکافی  دقت  با  غیرهسته ای  تحریم های  با 

را  آن ها  تداخل  موارد  این  تمام  در  و  می کردم 
شناسائی می کردم. 

که  است  داده  تعهد  امریکا  اینکه  به صرف  من 
»تحریم های ثانویه مربوط به هسته ای« را بردارد 
تعهد  این  که  می دانستم  چون  نمی کردم  اکتفا 
حتی اگر با دقت هم اجرا شود کار ساز نخواهد 
بود. متاسفانه برجام پراست از خلل وفرج و این 
باعث بی فرجامی آن در رفع موثر تحریم ها شده 
است. این نقیصه را آقای خامنه توجه داده است. 
تحریم های  همیشه  امریکا  با  ما  اصلی  مشکل 
اولیه بودند و تحریم های ثانویه بچه تحریم های 
باشد  اولیه  تحریم های  وقتی  تا  هستند.  اولیه 
برخورد  ثانویه  تحریم های  به  بروی  طرف  هر 
می کنی. تلحریم های اولیه هم تا وقتی رابطه ما 

با امریکا عادی نشده است باقی خواهند ماند. 
را  بزرگی«  امریکا »معامله  حاال فرض کنید که 
آنوقت  نمی پذیرفت.  را  پیشنهاد می دادم  که من 
قیمت  یک  کشور  هسته ای  تاسیسات  روی  من 
می گفتم  و  دالر،  میلیارد   ۳۰۰ مثال  می گذاشتم، 
من باید برای اینکه این صنعت را نمادین بکنم 
متحدین شما  یا  و  از شما  را  این چنین غرامتی 
)مخصوصا عرب ها( بگیرم و در همین حال هم 
کنید  فرض  بروند.  باید  مشخصی  تحریم های 
اگرچه   -- نمی پدیرفتند  هم  را  این  امریکائی ها 
چانه  رقم  روی  و  می کردند  قبول  می کنم  فکر 
می زدند چون از بمب ایران ترسیده بودند. یادمان 
بدنبال  ایران  که  نپذیرفتند  آن ها هرگز  نرود که 
بمب سازی نیست. انوقت ما مرسیدم به اینجا که 
ان ها تحریم بیشتر می کردند و ما هم بسوی بمب 
سازی می رفتیم. چه کسی فکر می کند که امریکا 

حاضر بود این وضع پیش بیاید؟ فقط دیوانه ها. 
تصادفا امریکائی ها شدیدا نگران بودند که ایران 
وضعیتی  به  یعنی  بکشاند،  اینجا  به  را  مذاکرات 
که اگر معامله منصفانه ای نگیرد از پادمان خارج 
شود. ایران این حق را درون معاهده دارد. برای 
همین هم آن ها از   همان ابتدا فرمول »یا معاله و 
یا جنگ« را بطور وسیع تبلیغ می کردند. براستی 
که  اوباما  آقای  که  کند  باور  می تواند  کسی  چه 
بدلیل ضدیت با جنگ رئیس جمهور شده بود و 
جایزه نوبل صلح هم گرفته بود، و امریکا هم در 
باطالق خاورمیانه گیر افتاده بود علیه ایران جنگ 
»جنگ«  یک  شرایط  بد ترین  در  بیاندازد؟  راه 
احتمالی محدود می شد به تخریب هوائی برخی 
از تاسیسات ایران، یعنی   همان کاری که خودمان 
صورتی  چنین  در  کردیم!  هم  خودمان  دست  با 
اما  ایران کند  به گفته خود آن ها بمب سازی  و 

حتمی می شد. 
ما ایرانی ها صد ها جنگ کردها ایم و ۹۵ در صد 
هم    باز  مانده ایم.  زنده  اما  باخته ایم  هم  را  ان ها 
به  تهدید  از  باید  اتفاق می افتاد. پس چرا  همان 
جنگ و تحریم بتریسم؟ اصال اگر ما را قرار باشد 

از این نوع تهدید ها بترسانند آنوقت تکلیف این 
بعدی  تهدید های  و  دیگرش  مسائل  با  مملکت 
را  قدرتمان  اهرم  بزرگ ترین  ما  می شود؟  چه 
دادیم.  دست  از  بیخود  و  الکی  دادیم.  دست  از 
دلیلش هم این بود که یک مقدار مرعوب شدیم، 
یک مقدارعجله کردیم، و یک مقدار زیادی هم 
کم کاری داشتیم. متاسفانه از »نرمش قهرمانه« 
حرام  بر  مبنی  ایشان  فتوای  و  خامنه ای  آقای 
بودن بمب در اسالم در هر دو طرف سوء استفاده 
شد. نتیجه اش هم این شد که هیالری کلینتون 
بگوید که ما بدون اینکه یک گلوله شلیک کنیم 
تاسیسات  با دست خودش  وادار کردیم  را  ایران 

هسته ای را جمع کند. 
کنم  تکرار  را  کاری ها  کم  بعضی  بدهید  اجازه 
چون یادآوری آن ها جدا آموزنده اند. امریکا ۲۰۰۰ 
نفر پشت صحنه این مذاکره داشت. حاال تعدادی 
و  فرانسه  و  انگلستان  و  چین  و  روسیه  در  که 
آلمان پشت صحنه بودند بماند. در ایران   نهایت 
۴۰ نفر درگیر این مذاکرات بودند. من حداقل ۵ 
دنیا  تمام  در  را  متخصص  ایرانیان  از  نفر  هزار 
مجهز می کردم. تیم ما به دلیل تغجیل حاکم بر 
با دقت  مذاکرات حتی وقت نکرد سند برجام را 
امریکا حق  پاراگراف ۲۶ می گوید  مثال،  بخواند. 
ندارد جلوی ایران را برای استفاده از منافع برجام 
بگیرد اما در قسمت دوم پاراگرف می خوانیم که 
این تعهد مشروط است به اینکه با قوانین داخلی 
امریکا منافات نداشته باشد. ایران باید این قسمت 
دوم پاراگرف را بهیچ وجه نمی پذیرفت. من فکر 

می کنم تیم ما این جمله را ندید. 
است که کم کاری شد و  این  دارم  نکته ای که 
تخصص هم نبود. باالخره ۴۰ نفر به اندازه ۴۰ 
نفر می فه مند و ۲۰۰۰ نفر به اندازه ۲۰۰۰ نفر. من 
فکر می کنم آقای روحانی و آقای ظریف باید یک 
جریان عظیم را وارد این موضوع می کردند ولی 
مخفی  جریان  این  گرفتند  تصمیم  ابتدا  از  خب 
باشند.  میدان  در  پهلوان  عده  یک  تنها  و  باشد 
به روزنامه ها اطالعات  با مردم صحبت نکردند، 
غلط دادند. و رسانه ها را در جهت غلط قهرمان 
سازی تهییج کردند. من از امریکایی ها امتیازات 
از  که  هستم  کسی  تنها  من  می گرفتم.  زیادی 
شخص وزیر خارجه وقت امریکا به نمایندگی از 
رئیس جمهور آن کشور برای مردم ایران جهت 
در  حسین  صدام  از  حمایت  مرداد،   ۲۸ کودتای 
جنگ با ایران و حمایت نا مشروع از دیکتاتوری 
تا  و  است  تاریخ  این  گرفته ام.  عذرخواهی  شاه 
و  برود  من  از  جلو تر  نتوانسته  کسی  هم  االن 

نخواهد هم توانست. 
ّسر من در چیست؟ در صداقت و صمیمیت. در 
امانت داری. در تفکر و تعقل و  وطن پرستی و 
درایت. در حسن نیت برای حل مشکل و ایجاد 
و مشورت کردن.  در شفافیت و شجاعت  صلح. 

به عنوان یک استاد دانشگاه هم نبابد غیر از این 
باشم. من ۲۷ سال در رابطه ایران و امریکا کار 
کرده ام. با دربان دم در تا رئیس جمهورامریکا و 
بچه هایشان در کالس درس کار کرده ام. من فکر 
امریکا در باره ایران را مثل کف دستم می شناسم. 
یازدهم  دولت  آقایان  می کنید  فکر  وجود  این  با 
هرگز خواستند با من حتی یک کلمه هم مشورت 
بکنند؟ هرگز! آن ها نوشته ها ومصاحبه های متعدد 
تخصصی مرا هم نادیده گرفتند. آن ها عقل کل 
تیم کوچک خودشان  جز  به هیچ کس  و  بودند 

نیازی نداشتند. 
من یادم است   همان تابستانی که مجلس داشت 
گیری  رای  روحانی  آقای  دولت  وزرای  برای 
نوشتند  روزنامه ها  آمدم.  ایران  به  من  می کرد 
روحانی  آقای  با  می خواهد  آمده  امیراحمدی 
بیانیه  یک  روحانی  آقای  دفتر  کند.  مالقات 
امیراحمدی  از  مهم تر  خیلی  آدم های  ما  که  داد 
به  بعدا  نداریم.  نیاز  ایشان  به  داریم،  امریکا  در 
مثال  بودند.  کسانی  آدم ها چه  آن  می گویم  شما 
ایران  یک نفر که ۳۵ سال در کشور نبود را به 
امریکا  به  روحانی  آقای  هواپیمای  با  و  آوردند 
که  دیگری  فرد  با  هم  امریکا  در  و  برگرداندند 
آدم  می کنند.  کار  بود  کرده  حمایت  تحریم ها  از 
دلش می گیرد. من یک آدم ملی و وطن پرست 
هستم. نمی خواهی با من کار کنی ایرادی ندارد، 
آدم های درست و حسابی تری را درون تیم خود 
بیاور. کسانی را تحویل بگیر که کاری از دستشان 

برمیاید و کشور فروش نیستند. 
افتخار این »قهرماانان« ما این بود که با ۶ قدرت 
مثل  مذاکراتش  و  برجام  می کنند.  مذاکره  دنیا 
در  متهم  یک  بعنوان  ایران  که  بود  دادگاه  یک 
آن نشسته بود. آن طرف هم شش نفر دادستان 
چنین  می دادیم  اجازه  نباید  ما  بودند.  نشسته 
این است  بیاید. نکته ای که دارم  وضعیتی پیش 
که اگر من بودم شفاف عمل می کردم و حداقل 
می کردم.  استفاده  دنیا  درتمام  ایرانی  هزار   ۵ از 
شاید بگویند به این ها نمی شد اعتماد کرد. مگر 
به انهائی که اعتماد کردید درست از آب درآمدند؟ 
رسمی  مقامات  از  برخی  که  است  این  نه  مگر 
کشور از جناحهای مختلف در خارج از کشور علیه 
آن ها  میان  در  می کنند؟  کار  آن  منافع  و  ایران 
حتی وزیر و معاون وزیر و وکیل مجلس سابق 

هم هستند..

* شما از بین شیوه مذاکره آقای ظریف و شیوه 
مذاکره آقای جلیلی کدام را می پسندید؟ 

- صادقانه هیچ کدام را نمی پسندم.

* مدل مذاکره الریجانی هم داشتیم. 
- مدل الریجانی را بیشتر می پسندیدم.

از  که  افغانستان  اجرایی  رئیس  عبداهلل،  عبداهلل 
سفر سه روزه عربستان سعودی بازگشته می گوید 
ریاض ابراز آمادگی کامل کرده که از روند صلح 

افغانستان پشتیبانی کند.
روابط  گسترش  برای  افغانستان  اجرایی  رئیس 
حمایت  جلب  و  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی، 
راس  در  از تالش های صلح کشورش  عربستان 
یک هیات بلندپایه دولتی عازم عربستان سعودی 
شده بود. آقای عبداهلل در نشست خبری که روز 
یکشنبه، ۲ عقرب/آبان در کابل برگزار کرد گفت 
که ملک سلمان، پادشاه عربستان در مالقات یک 
ساعته  که با او داشته اطمینان داده است که هر 

بخواهد،  افغانستان  که  سطحی  هر  در  و  موقع 
دولت  گفتگوهای صلح  به  است  آماده  عربستان 

با شورشیان طالبان همکاری کند.
او گفت: عربستان آمادگی کامل خود را هر لحظه 
اعالم  افغانستان  دولت  تقاضای  با  مطابقت  در 
کرد. این مربوط به ما است که شیوه حمایت یا 
سهم هر کشور را در این راستا مشخص بسازیم 

و از آنها تقاضا کنیم که همکاری داشته باشند.
علمای  کنفرانس  که  افزود: همین  عبداهلل  آقای 
صلح،  دربــاره  و  شود  می  دایر  آنجا  در  اسالم 
لحاظ  از  پذیریی  همدیگر  و  وسطیت  اعتدال، 
می  بحث  اسالمی  اصلی  روحیه  و  اسالم  دین 

افغانستان  شود، خودش یک قدم است. رهبران 
از زمان روی کار آمدن دولت وحدت ملی در این 
کشور تالش های گسترده  منطقه ای را در محور 
تا  کرده  اندازی  راه  چین  و  پاکستان  عربستان، 
فشارهای الزم بر گروه طالبان برای تن دادن به 

گفتگوهای رو در روی صلح وارد شود.
گفته می شود که عربستان رابطه استراتیژیک با 
رهبری  از  بسیاری  احترام  مورد  و  دارد  پاکستان 
جناح های  رهبران  رو،  این  از  است.  هم  طالبان 
در  را  ریاض  نقش  افغانستان  دولت  مختلف 
به  ای شان  منطقه  حامیان  و  تشویق شورشیان 

گفت و گو مهم می دانند.

به تازگی هم گزارش های از انجام چند گفتگوی 
سری بین معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی 
شورای  عضو  آخند،  عبدالمنان  مال  و  افغانستان 
گروه  بنیان گذار  مالعمر  برادر  و  طالبان  رهبری 

طالبان در دوحه منتشر شده است.
اما  نداد  توضیحاتی  مورد  این  در  عبداهلل  آقای 
دانست.  ضرورت  یک  افغانستان  برای  را  صلح 

اختالفات داخلی
به  سعودی  عربستان  به  حالی  در  عبداهلل  آقای 
که  است  کرده  سفر  افغانستان  از  نمایندگی 
با  او  اختالفات  که  دارد  وجود  گمانه زنی های 
او  پا برجاست و  رئیس جمهوری غنی همچنان 

عبداهلل از آمادگی کامل ریاض برای کمک به روند صلح افغانستان خبر داد

مخدر  مواد  کشت  افزایش  گزارش  نشر  از  پس 
کشور،  این  نمایندگان  مجلس  افغانستان،  در 
وزرای بهداشت، مبارزه با مواد مخدر و امور داخله 

)کشور( افغانستان را استجواب کردند.
ملل  سازمان  سوی  از  گذشته  روز  که  گزارشی 
نشان  شد،  نشر  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  و 
در  مخدر  مواد  کشت  افغانستان  در  که  می دهد 
سال ۲۰۱۶ ده درصد و تولید آن ۴۳ درصد نسبت 

به ۲۰۱۵ افزایش یافته است.
نشر  از  پس  نیز  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
معتادان  شمار  افزایش  به  توجه  با  گزارش،  این 
در افغانستان، وزرای مبارزه با مواد مخدر، داخله 
و صحت را فرا خواند. شماری از اعضای مجلس 
نمایندگان وضعیت کنونی را نگران کننده خوانده 
آن  به  زودتر  هرچه  باید  حکومت  که  می گویند 
رسیدگی کند. شماری از نمایندگان می گویند که 
تجارت مواد مخدر عوامل بیرونی داشته و شماری 

از کشورها را در این تجارت متهم می کنند.
برخی نمایندگان نیز از وضعیت امنیتی در کشور 

شکایت کرده و می گویند که حکومت باید هر چه 
زودتر در این زمینه توجه جدی کند.

روز گذشته مقامات، افزایش ناامنی ها را یکی از 
دالیل افزایش کشت کوکنار خوانده بودند.

تاج محمد جاهد، وزیر داخله افغانستان، می گوید 
روبرو  ناشده  اعالن  جنگ  یک  با  افغانستان  که 
افغانستان  در  جهانی  دهشت افگنان  و  است 
توانسته  افغانستان  حکومت  اما  می جنگند، 

مخالفانش را از پا درآورد.
ناامنی،  کنار  در  که  می پذیرد  نیز  جاهد  آقای 
کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از چالش هایی 
است که دولت با آن روبرو است و مقابله با آن 

نیاز به مبارزه مشترک دارد.
مبارزه  معاون  احمدی،  بازمحمد  در همین حال، 
با مواد مخدر وزارت داخله می گوید که حدود سه 
میلیون تن در کار و بار مواد مخدر مصروف اند و 
اداره آنها با ۲۵۰۰ نفر تشکیل نمی تواند به گونه 

شاید و باید با آن مبارزه کند.
که  داد  اطمینان  نمایندگان  به  داخله  وزیر  اما 

مواد  با  مبارزه  برای  قوی  اراده  افغانستان  دولت 
صحت  وزیر  فیروز  فیروزالدین  دارد.  مخدر 
افغانستان نیز در نشست امروزی مجلس، اعتیاد 
به مواد مخدر را سونامی خاموش خوانده، گفت 
که مبارزه مشترکی را با همکاری وزارت حج و 
تبلیغات  جلوگیری  برای  کشور  علمای  و  اوقاف 

علیه این روند راه اندازی کرده اند.
آقای فیروز افزود که امسال شمار مراکز تداوی 

معتادین را به ۱۰۹ افزایش داده اند.
بستری   ۲۰۰ مرکز  یک  ایجاد  از  همچنین  او 
زنانه در کابل، ایجاد مراکز زنانه در بلخ و هرات 
والیت های  در  بستری   ۱۵۰ مرکز   ۵ ساخت  و 
برنامه های  عنوان  به  ننگرهار  و  نیمروز  هلمند، 
را  آنها  کار  صحت  وزرات  که  کرد  یاد  دیگری 

روی دست دارد.
به باور وزیرصحت، برای مبارزه با این پدیده نیاز 
نهادهای  همکاری  به  ملی  کارگاه  یک  تا  است 
کار می کنند،  زمینه  این  در  بیرونی که  و  داخلی 
عملی  و  استراتیژی مشخص  و  اندازی شود  راه 

این  طرح شود. او همچنین به کمبود بودجه در 
برای  پولی که دولت  افزود:  و  اشاره کرد  بخش 
مبارزه تخصیص می دهد، در مقابل پولی که مافیا 
دارد...  تفاوت  بسیار  ترویج اش می پردازند  برای 
ما  است.  آسان  بسیار  مخدر  مواد  به  دسترسی 
تداوی  بار  چهار  سه،  که  داشتیم  هایی  مریض 

شدند اما دوباره معتاد شدند.
سالمت عظمیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر، نیز 
تولید،  با  مبارزه  که  گفت  مجلس  نمایندگان  به 
کشت، قاچاق و اعتیاد به این مواد نیاز به مبارزه 

مشترک و همه جانبه داخلی و بیرونی دارد.
خانم عظیمی ناامنی را از دالیل اساسی افزایش 

کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان می داند.
ساخت ۲۰ کلینیک تداوی معتادین مواد مخدر، 
دادن  آموزش  بستری،   ۱۵۰۰ شفاخانه  ایجاد 
حرفه به معتادین که ترک اعتیاد کرده اند، ایجاد 
دو مرکز ۱۵۰ بستری در ننگرهار و یک مرکز در 
هلمند از دستاوردهای این وزارت است که وزیر 

مبارزه با مواد مخدر به آن اشاره کرد.

مجلس افغانستان وزرای بهداشت، مبارزه با مواد مخدر و داخله را استجواب کرد

متن کامل مصاحبه عصر ایران با هوشنگ امیراحمدی

هنوز هم درد جنگ و خطر ناامنی تا مغز استخوان 
مردم افغانستان نفوذ دارد. در یک چنین فضای خبر 
از راه رسیدن جشنواره فیلم اتفاق خوبیست، نه تنها 
برای من بلکه برای خیلی ها و بهانه ای خوب تر برای 
عالقمندان سینما و فیلم، در بین نسل جدید افغانها 
که به دور از سنت های دست و پا گیر و مشکالت 

روزمره این روزهای شهر کابل به دنبال یکدیگرند.
چهارمین دوره جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات 
از  بار  اولین  برای  امسال  سال،  هر  روال  بر خالف 
عالقمندان  و  شیفتگان  دل  تا  آمد  کابل  به  هرات 
خود را بیش از پیش به وجد آورد. این جشنواره تنها 
اتفاق سینمایی مهم افغانستان است که همه ساله در 
هرات به کمک آرمان شهر و خانه فیلم رویا و افغان 

فیلم برگزار می شد.
برگزارشد.  ملکه،  بابر، قصر  باغ  در  امسال جشنواره 
هزاران  دیوارش  و  در  که  رویایی  و  زیبا  فضای  در 
شهرش.  مردم  دلدادگی های  و  ازعشق  دارد.  قصه 
اکنون این مکان تاریخی دوباره زیبایی هایش را به 

رخ می کشد.
با خود  را  امسال مهمانان شناخته شده ای  جشنواره 
به همراه آورد. گرمای خاصی را هم به جشنواره و 
فاطمه  و  افشار  مهناز  بخشید.  عالقمندانش  به  هم 
ایران  بازیگران شناخته شده سینمای  از  آریا  معتمد 
در کنار خانم رخشان بنی اعتماد از کارگردانان خوب 
بار  اولین  ایران، سازنده فیلم زیر پوست شهر برای 
به  بودند.  افغانستان  پایتخت  کابل،  شهر  مسافران 
خاطر هم زبان بودن و زندگی بسیاری از افغانها در 
ایران این بازیگران برای بسیاری از افغانها شناخته 

شده هستند.
با برگزاری این جشنواره در کابل تب فیلم دیدن و 
حرف در مورد فیلم و سینما زدن برای شبی در دل 
هر دختر و پسر شهر زنده می شود، گویا که می شود 
در مورد چیزهای زیباتری هم سخن گفت و به آن 
به  جشنواره  اینکه  به  توجه  با  خندید.  و  بست  دل 
خاطر مسائل امنیتی از آمدن مهمانان خود تبلیغات 
نکرده بود، بسیاری ها از حضور مهمانان ایرانی مطلع 
به  بازیگران  این  از  عالقمندان  استقبال  اما  نبودند 
خصوص مهناز افشار بی سابقه بود و برای بسیاری از 
دختران و پسرانی که برای اولین بار هنر پیشه مورد 
عالقه خود را از نزدیک می دیدند، شبی بود به یاد 

ماندنی و بازار سلفی گرفتن نیز داغ داغ بود.
فضای ایجاد شده در جشنواره فضای خوبی بود، گویا 
کردند.  فراموش  را  ناامنی  از  ترس  همه  لحظه ای 
از  با یک داور  از کشورهای مختلف همراه  داورانی 
عهده  بر  را  فیلم ها  از  دوره  این  داوری  افغانستان، 

داشتند. فیلم ها همراه با حضور سازندگانش نمایش 
مورد  در  سازندگان  فیلم  هر  ختم  از  پس  شد.  داده 
تماشاگرانش  توسط  سپس  دادند،  توضیح  فیلمش 
مورد نقد و تحلیل قرار گرفت. نمایش فیلم روسری 
آبی از ساخته های رخشان بنی اعتماد فیلم ساز ایرانی 
با حضور داشت خود او نمایش داده شد اما به خاطر 
مشکالت فنی از نمایش بازماند که ناراحتی عده ای 
را به دنبال داشت. رخشان بنی اعتماد در مورد کارها 
و  پرداخت  گفت وگو  به  حاضرین  با  فیلم هایش  و 

بسیاری از تجربیاتش را با آنان شریک ساخت.
در زمان برگزاری جشنواره درمحفلی در افغان فیلم 
و  مهمانان  همه  افغانستان،  فیلم  دولتی  نهاد  تنها 
یکدیگر  با  نزدیک  از  تا  کردند  شرکت  سینماگران 

در مورد وضعیت سینمای افغانستان گفت وگو کنند.
با  رقابت  در  امسال  جشنواره  خوبی ها،  این  همه  با 
گفتن  برای  زیادی  حرف  کشورها  دیگر  تولیدات 
هتل  در  که  جشنواره  اختتامیه  مراسم  نداشت. 
موسیقی  نواختن  با  شد،  برگزار  کابل  انترکانتیننتال 
از شرکت کنندگان  بود.  آواز خوانی همراه  و  سنتی 
دیگر  کشورهای  فیلم های  را  جوایز  اکثر  امسال 
همانند روسیه، هند، ایران و فرانسه دریافت کردند. 
این  از  یک  کدام  هر  با  کردن  رقابت  که  حالی  در 

کشورها بسیار سخت می نماید.
به کارگردانی  افغانی  بهترین فیلم مستند  در بخش 
کارگردانی  به  کوتاه  فیلم  بهترین  و  رضایی  سامره 
به  را  جوایزی  افغانستان  سینمای  روحانی،  جالل 
نیز  اندرکاران سینما  از بزرگان و دست  دست آورد. 
نیز  جشنواره  دراختتامیه  شد.  تقدیر  مراسم  این  در 
جشنواره  از  مخاطبان  استقبال  آن،  افتتاحیه  همانند 

بسیار خوب و پر رنگ بود.
به  امنیتی کشور چندان خوب  هر چند که وضعیت 
امروز  نسل  قلب های  و  آرزوها  اما  نمی رسد.  نظر 
هنوز برای سینمای کشورش می تپد و با پشت سر 
گذاشتن سختی ها و محرومیتها و شکستن سنتهای 
گذشته شان در تالش هستند برای رشد و ترقی در 
شوند  پلی  تا  زنند  باال  آستین  سینما  و  فیلم  زمینه 
امید  این  به  بسیاری ها  شان.  آینده  نسل های  برای 
جشنواره را ترک کردند تا سال دیگر نیز بتوانند در 
کشور باشند و با شرکت در یک جشنواره دیگر زیر 

سقفی با هم نفس بکشند.

نگاهی به سینمای افغانستان
به بهانه جشنواره امسال بهتر است نگاهی بیندازیم 
به وضعیت سینما در افغانستان که حال و روز چندان 
خوبی ندارد. به خاطر نبود حمایت های دولتی، امنیت 

شغلی، موقعیت کاری و رقابت های ناسالم، بسیاری 
از فیلم سازان جوان، کشور را ترک کرده اند و مهاجر 
آرزوهای  به  دیگر  کشورهای  در  شاید  تا  شده اند. 

دست نیافته شان دست یابند.
مکان  نداشتن  کشور،  در  فیلم  تولید  چرخه  نبود 
مناسبی برای نمایش این فیلم ها، استقبال نه چندان 
داخلی،  تولیدات  به  عالقمندان  و  مخاطبان  گرم 
تعطیلی یا بسته شدن بسیاری از سالن های سینما را 

در طول چند سال اخیر به دنبال داشته است.
در کنار تمام این مشکالت عالقمندی برای تولید و 
ساخت فیلم در بین نسل جدید و جوانتر هنوز در حال 
رشد است. تالش ساخت فیلم هایی با موضوعات و 
امیدهای  به عنوان  پیام های جهانی تر که می توان 

آینده سینمای افغانستان به آنها نگاه کرد.
از  که  صنعتی  است،  فرهنگی  صنعت  یک  سینما 
بیرون مرزها به داخل فرهنگ این کشور آمده است. 
سواد و دانش خاص خود را می خواهد. این فرهنگ 
سازی و پذیرش آن در بین نسل جوانتر فیلم سازان 
افغان بیشتر است و آنها هستند که بیشتر و بهتر از 
قبل در حال آموختن و فراگیری این هنر هستند. در 
حالی که نسل گذشته تر آنها هنوز نتوانسته اند خود 
را با چنین فرهنگی عیار کنند. به خاطر تولید بسیار 
پایین فیلم های افغانی بسیاری از افغانها با سینما و 
فیلم ساختن بیگانه اند و تعریفشان از فیلم و سینما 

همان فیلم های هالیوود و بالیوود است.
در حالی که افغانستان بیشترین شبکه های تلویزونی 
داراست،  به همسایگان خود  توجه  با  را  رسانه ای  و 
اما به خاطر کمبود نیروهای فنی و حرفه ای و نبود 
بودن  وابسته  و  نیروها  این  در  خالقیت  توانمندی، 
نتوانسته اند  احزاب و شخصیت های سیاسی  به  آنها 
این  تولیدات  باشند.  داشته  توجهی  قابل  تولیدات 
شبکه ها قابل مقایسه با تولیدات کشورهای همسایه 
افغانستان هم نیست. عالقمندان به سینما را می توان 
بیشتر در همین جشنواره ها و نمایش فیلمها جستجو 
کرد.  دنبال  را  کارهایشان  و  شناخت  را  آنها  و  کرد 
اکثر آنها جوان هستند و نسل بعد از جنگ یا متولد 
نظر  به  آنجا.  شده  بزرگ  حتی  و  دیگر  کشورهای 
می رسد که درک بهتری از دنیای پیرامونشان دارند.

در جشنواره امسال حضور این نسل از افغانها برجسته 
و پر رنگ بود و استقبال آنها به عنوان مخاطب پر 
افغانستان  آنها می دانند که سینما در  اکثر  تر.  رنگ 
در چه وضعیتی است و با چه مشکالتی روبرو است 
از  حمایت  و  جشنواره  در  بودن  از  خود  عالقه  اما 

سینماگران کشورشان را پنهان نمی کنند.

جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات از معدود اتفاقات سینمایی افغانستان
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