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برای مبالغ بیش از بیست هزار دالر مجوز توسط این شرکت تهیه میشود

با مدیریت نوری

 با دانلود رایگان اپلیکیشن راهنما استرالیا
 روی تلفن موبایل خود میتوانید همیشه و در همه جا
 به کلیه مشاغل فارسی زبان دسترسی داشته باشید

 Download RAHNAMA AUSTRALIA  App

342 Pacific  HWY , Crows Nest

 02 9417 7344  -   02 9439 4488

www.facebook.com/OrchidPersianRestaurant 

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

جشن 
ولنتاین

14 فوریه

کباب خانواده 80 سانتیمتری فقط در رستوران  ارکیده

on full priced
 wedding gown
   over $1600*

           با برش این کوپن از
 

10 درصد تخفیف
+

تور عروس رایگان
بهره مند شوید

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

تور عروس را یگان و
10 درصد تخفیف برای

لباس رویایی شما

Get a
FREE VEIL

+10% off your
dream dress

Call:  02 9757 6400 

تخفیف برای بازنشستگان %20

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

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

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

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

MITHFIELD
EDICAL AND DENTAL
ENTRE

M
C   www.smithfielddentist.com.au

لبخند زیبا حق شماست

دکتر بهزاد شکوهی )جراح دندانپزشک(
DR BEHZAD SHOKOUHI 

BDS (King’s College London )  MJDF RCS Eng

تخفیف ویژه 
Teen Vauchers Bulk Billing

S

Shop 9/254 Pitt st Merrylands NSW 2160

Tel: 02 9637 3020           Mob:0410 707 010 

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

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

KERATIN
 STRACHTENINC

(Long hair Extra)
+Style Cut
+ Threading

HEAD
MASSAGE

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

HALF 
HEAD FOILS

&FULL COLOUR
(Long hair Extra)

+Treatment
+ Style Cut
+Blow Dry

FULL 
COLOUR

+Treatment
+ Style Cut
+Blow Dry

FULL 
COLOUR
+10 FOILS

+Treatment
+ Style Cut
+Blow Dry

FULL 
HEAD FOILS

(Long hair Extra)
(Long hair Extra)

+Treatment
+ Style Cut
+Blow Dry

HALF
HEAD FOILS

(Long hair Extra)

+Treatment
+ Style Cut
+Blow Dry
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انواع  کباب و غذاهای ایرانی با کیفیتی عالی
روز قلبها در 

رستوران ارکیده
 با موزیک زنده

 شاد باشید

از هم اکنون میز
 خود را رزرو کنید

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

با پارکینگ رایگان 
در پشت رستوران

ورود به پارکینگ از شماره 17 
Nicholsonخیابان

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

مدیریت ارکیده رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
افتخار دارد 

با سرآشپز جدید 
و بهره گیری از 
تجربیات وی در 

رستوران نایب تهران
در خدمت شما باشد 

هفت روز هفته ناهار و شام
لطفا ًبرای  روزهای آخر هفته از قبل 

میز خود را رزرو کنید .

دادستان مالزی واریز چند صد میلیون دالر توسط 
این  وزیر  نخست  حساب  به  سعودی  عربستان 

کشور را مصداق فساد مالی ندانسته است.
روز سه شنبه، ۶ بهمن )۲۶ ژانویه(، دادستان کل 
مالزی با صدور اطالعیه ای، نجیب رزاق، نخست 
وزیر را از هرگونه تخلف یا فساد مالی در ارتباط 
با دریافت ۶۸۱ میلیون دالر از خانواده سلطنتی 
سعودی مبرا دانست و اعالم نظر کرد که در این 

زمینه، جرم قابل پیگرد واقع نشده است.
واریز  نجیب  آقای  به حساب شخصی  مبلغ  این 
ماه های  طی  دولت  مخالف  احزاب  و  بود  شده 
دلیل  کشور  این  دادستانی  بودند  خواسته  اخیر، 
پرداخت این مبلغ و محل مورد نظر برای استفاده 
آن را مورد بررسی قرار دهد. آنان تاکید داشتند 
تحقیقات،  این  صحت  از  اطمینان  برای  که 
استعفای نخست وزیر الزم است. آقای رزاق این 

درخواست را رد کرده بود.
احزاب  این  دادستانی،  اطالعیه  صدور  پی  در 
گفتند که شخص دادستان اخیرا از سوی نخست 
همین  به  و  شده  منصوب  سمت  این  به  وزیر 
دلیل، نمی توان نظر حقوقی او را بیطرف و برای 
وزیر  نخست  توسط  پول  دریافت  به  رسیدگی 

دارای صالحیت دانست.
از صنندوق  مبلغ  این  که  بود  شده  گفته  پیشتر، 
حالیکه  در  بود  برداشت شده  مالزی  ملی  توسعه 
است.  بوده  مواجه  منابع  کمبود  با  صندوق  این 
یک  را  پول  این  که  گفتند  دولتی  مقامات  بعدا 

هدیه کننده خاورمیانه ای در اختیار نخست وزیر 
قرار گرفته است. دادستان مالزی با اعالم اینکه 
خانواده سطلنتی سعودی  پول،  این  کننده  هدیه 
بوده، گفته است که دلیلی برای اهدای این مبلغ 
به نخست وزیر ارائه نشده و این موضوعی به او 

و خانواده سعودی مربوط است.
در  قضایی  تحقیقات  پرونده  که  است  گفته  وی 
مورد دریافت این مبلغ بسته شده و اقدام دیگری 
احزاب  گرفت.  نخواهد  صورت  زمینه  این  در 
مخالف گفتند که اگر این پول به عنوان رشوه و 
در برابر دریافت امتیازات خاصی به نخست وزیر 
سیاسی  اهداف  برای  قطعا  هم  باشد  نشده  داده 
انتخاباتی حزب حاکم در اختیار او قرار گرفته  و 

است.
از افشای پرداخت این مبلغ و فشار احزاب  پس 
رزاق،  نجیب  آن،  به  رسیدگی  برای  مخالف 
این  به  رسیدگی  مشغول  که  را  وقت  دادستان 
موضوع بود برکنار کرد و دادستان جدید را، که 
با حزب حاکم است،  ارتباط های نزدیک  دارای 

به این سمت منصوب کرد.
دریافت این مبلغ در ماه ژوئیه سال گذشته و در 
اتهامات  درگیر  رزاق  نجیب  که  شد  فاش  حالی 
دالر  میلیون  صد  چند  شدن  ناپدید  به  مربوط 
نخست  بود.  کشور  این  ملی  توسعه  صندوق  از 
امنای صندوق  وزیر مالزی سمت ریاست هیات 
صندوق  عملیات  دارد.  اختیار  در  را  ملی  توسعه 
ملی و ارتباط احتمالی آن با فعالیت های غیرمجاز 

در  فساد  با  مبارزه  نهادهای  تحقیقات  موضوع 
سوئیس، هنگ کنگ و آمریکا نیز بوده است.

نجیب رزاق از سال ۲۰۰۹ سمت نخست وزیری 
دومین  او  پدر  است.  بوده  دار  عهده  را  مالزی 
این  از کسب استقالل  نخست وزیر مالزی پس 
کشور بوده است. نجیب رزاق رهبر حزب سازمان 
دهنده  تشکیل  احزاب  از  مالزی،  ملی  متحد 

ائتالف حاکم است.

دادستان مالزی: پول دریافتی نخست وزیر 
از خانواده سلطنتی سعودی قانونی بود

به  که  آمریکا  جمهور  رئیس  معاون  بایدن،  جو 
آمریکا  نظر  از  که  است  گفته  کرده  سفر  ترکیه 
گروه  همانند  کردستان)پ ک ک(  کارگران  حزب 
موسوم به دولت اسالمی )داعش( تهدیدی بزرگ 

برای ترکیه محسوب می شود.
گروهی  عنوان  به  را  پ ک ک  بایدن،  آقــای 
هر  ترکیه  که  گفت  و  کرد  محکوم  تروریستی 

اقدامی را که برای محافظت از شهروندانش الزم 
بوده، انجام داده است.

بیان شده که  از آن  این اظهارات یک روز پس 
آقای بایدن از دولت ترکیه به دلیل محدود کردن 

آزادی بیان انتقاد کرد.
خاطر  به  کشور  این  از  همچنین  بایدن  آقای 
تهدید روزنامه نگاران، تعطیل کردن شبکه های 

که  دانشگاهی  چهره های  بازداشت  و  اجتماعی 
مخالف سیاست های دولت هستند انتقاد کرد.

دادستانی ترکیه در حال بررسی پرونده گروهی از 
دانشگاهیان این کشور است که به دلیل مخالفت 
با عملیات نظامی علیه پ ک ک بازداشت شده اند.

از شهرهای مناطق  در چند ماه گذشته بسیاری 
کردنشین ترکیه در جنوب شرق این کشور صحنه 

درگیری های خونین بین نیروهای امنیتی ترکیه و 
نیروهای پ ک ک بوده است.

گزارش ها همچنین از استقرار تانک های ارتش 
در برخی از مناطق کردنشین حکایت دارد.

کردنشین  شهرهای  از  بسیاری  در  ترکیه  دولت 
مقررات منع عبور و مرور وضع کرده است.

آتش بس بین دولت و پ ک ک که حدود دو سال 

دوام داشت، در ژوییه سال گذشته میالدی زیر پا 
گذاشته شد.

معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفر جاری به 
و  رئیس جمهور  اردوغان،  با رجب طیب  ترکیه، 
دیدار  کشور  این  وزیر  نخست  اوغلو،  داود  احمد 

و گفتگو کرد.

بایدن: پ ک ک همانند داعش تهدیدی بزرگ برای ترکیه است

تایید  اسامی  زودی  به  است  قرار  حالیکه  در 
به  خبرگان  مجلس  نامزدی  شدگان  صالحیت 

داوطلبان  از  نگهبان  شورای  شود،  ابالغ  آنان 
رد صالحیت شده خواسته است شکایات خود را 

بهمن   ۶ شنبه،  سه  روز  کنند.  شورا  این  تسلیم 
)۲۶ ژانویه(، پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان 
انتخابات  بر  نظارات  مرکزی  هیات  اطالعیه 
مورد  در  رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین 
انتخابات  این  شدگان  صالحیت  رد  شکایت 
که  است  آمده  اطالعیه  این  در  کرد.  منتشر  را 
که  انتخابات  از  دوره  این  نامزدی  داوطلبان 
صالحیت آنها توسط شورای نگهبان مورد تایید 
 ۱۶ ماده   ۲ تبصره  طبق  می توانند  نگرفته  قرار 
قانون انتخابات مجلس خبرگان، حداکثر به مدت 
سه روز از تاریخ ۸ تا ۱۰ بهمن برای شکایت در 

مورد تصمیم شورا مراجعه کنند.
هیات  پیک، سخنگوی  ره  سیامک  گذشته،  روز 
با  مصاحبه  در  خبرگان  انتخابات  بر  نظارت 
خبرگزاری صدا و سیما گفته بود که روز سه شنبه  
انتخابات  این  داوطلبان  بررسی صالحیت  نتیجه 

به وزارت کشور ابالغ خواهد شد.
به  ایرنا   - اسالمی  جمهوری  دولتی  خبرگزاری 
میان  از  که  کرد  گزارش  پیک  ره  آقای  از  نقل 
کرده  نام  ثبت  انتخابات  این  برای  که  کسانی 
بودند، ۱۵۸ نفر انصراف دادند، ۱۱۸ نفر غیرمجاز 
نکردند  آزمون کتبی شرکت  در  نفر  بودند، ۱۵۰ 

و در نتیجه، حذف شدند، ۲۰۷ نفر رد صالحیت 
شورای  تایید  به  نفر   ۱۶۶ صالحیت  و  شدند 
عنوان  به  دارند  اجازه  افراد  این  رسید.  نگهبان 
نامزد در انتخابات خبرگان که روز ۷ اسفند برگزار 

می شود به رقابت بپردازند.
داخلی  رسانه های  برخی  سه شنبه،  صبح 
پذیرفته  اسامی  از  را  نشده ای  تایید  گزارش های 
شدگان و مردودین نامزدی این انتخابات منتشر 

کردند.
میان  از  ایلنا   - ایران  کار  به گزارش خبرگزاری 
آیت اهلل  نوه  خمینی،  حسن  نمایندگی،  داوطلبان 
روح اهلل خمینی، رد صالحیت شده اما صالحیت 
حسن روحانی، رئیس جمهوری، و اکبر هاشمی 
به  رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
خبرگزاری،  این  گزارش  به  است.  رسیده  تایید 
و  نگهبان،  شورای  دبیر  جنتی،  احمد  صالحیت 
شده  تایید  هم  اطالعات  وزیر  علوی،  محمود 
است. ایلنا با ذکر نام خانوادگی شمار دیگری از 
یا رد صالحیت  تایید  از جمله  را  آنان  داوطلبان، 
شدگان گزارش کرده است. براساس این گزارش، 
امینی، باقری، بطحایی، تسخیری، جنتی، حائری، 
دری نجف آبادی، مصباحی یزدی، محسن قمی، 

امامی  هریسی،  زاده  هاشم  شبستری،  مجتهد 
کاشانی، اعرافی، عباسعلی اختری، محمد یزدی 
منتجب  رسول  و  شدگان  صالحیت  تایید  از 
از  انصاری  مجید  آقاتهرانی  مرتضی  امجد،  نیا، 
این  گزارش  به  هستند.  شدگان  صالحیت  رد 
تایید  نیز  زن  داوطلبان  از  یکی  هیج  خبرگزاری 
تایید  نامزدهای  اسامی  نشده اند. هنوز  صالحیت 
خبرگزاری  و  نشده  اعالم  رسما  شده  صالحیت 
دولتی ایران - ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک 
به بیت امام گفت که رد یا تایید صالحیت سید 
حسن خمینی رسما به وی اعالم نشده است. این 
منبع به ایرنا گفته است که آنچه تا کنون منتشر 
شده، فقط گمانه زنی های رسانه ای بوده است و 

هیچ کدام مورد تایید ما نیست.
می توانند  کسانی  تنها  اسالمی،  جمهوری  در 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  در  نامزد  عنوان  به 
کنند  شرکت  خبرگان  مجلس  و  شورا  مجلس 
که در مرحله اول، صالحیت آنان توسط شورای 
انتخابات  نامزد  عنوان  به  و  بررسی  نگهبان 
گزینش شده باشند. در مرحله بعد، رای دهندگان 
خود  نظر  مورد  افراد  به  آنان،  میان  از  می توانند 

رای دهند.

مجلس ایران کلیات طرح جرم سیاسی را تصویب کرد

از  یکی  قتل  اتهام  به  نوجوان  پناهجوی  یک 
بازداشت  سوئد  در  پناهجویان  اردوگاه  کارکنان 

شده است.
پلیس سوئد گفته است که یک پسر  سخنگوی 
نوجوان  پناهجویان  اردوگاه  در  که  ساله  پانزده 
واقع در مولندال، در نزدیکی شهر گوتنبورگ در 
غرب سوئد سکونت داشت، با کارد به یک زن ۲۲ 
ساله حمله کرده و او را کشته است. این زن از 

کارکنان این مرکز بود.
ضارب بازداشت شده اما انگیزه او هنوز مشخص 

نیست.
در اردوگاه محل وقوع قتل پناهجویان بین سنین 
۱۴ تا ۱۷ ساله نگهداری می شوند اما منابع پلیس 

ملیت ضارب را اعالم نکرده اند.
در حالیکه سوئد با موج پناهجویان مواجه است، 
سخنگوی پلیس گفته که اقدامات خشونت آمیز 
پناهجویان به صورت یک امر عادی در آمده و 
سوئد  پلیس  خارج،  از  بیشتر  پناهجویان  ورود  با 
از  افزایشی  به  روز  موارد  به  رسیدگی  به  مجبور 

خشونت توسط پناهجویان بوده است.
خواستار  دولت  از  سوئد  پلیس  رئیس  پیشتر، 
پلیش  نیروی  به  کارمند  و  مامور   ۴۱۰۰ افزودن 
ناشی  از عهده فشار  بتواند  نیرو  این  تا  بود  شده 
همچنین  و  تروریستی  تهدیدهای  با  مقابله  از 
عملیات مرتبط با پناهجویان از جمله حفظ نظم، 
رسیدگی به شرایط اردوگاه ها و اقدامات اداری و 
عملیاتی جهت اخراج پناهجویان برآید. وی گفته 
است که نیروی پلیس با موارد متعدد خشونت و 
اختالل در مراکز پذیرش پناهجو مواجه است و 

و  منابع  به  موارد  این  با  مقابله  موارد،  برخی  در 
امکانات فراوانی نیاز دارد. به گفته رئیس پلیس 
پیش  ماه  شش  وضعیت  با  امرو  شرایط  سوئد، 
نیروی  و  مالی  منابع  از  استفاده  و  کرده  تفاوت 
باعث  پناهجویان  با  مرتبط  موارد  برای  انسانی 
سایر  انجام  برای  پلیس  امکانات  که  است  شده 

وظایف آن کافی نباشد.
این  حالیکه  در  سوئد،  مهاجرت  اداره  گفته  به 
کشور در سال ۲۰۱۵ با افزایش سریع پناهجویان 
مواجه بوده، آمار اقدامات خشونت آمیز در مراکز 
پذیرش پناهجویان نیز به بیش از دو برابر سال 
تعداد  یافته است. در سال ۲۰۱۴،  افزایش  پیش 
به ۳۲۲  فقره رسید که  به ۱۴۸  اینگونه حوادث 
بر  عالوه  یافت.  افزایش   ۲۰۱۵ سال  در  فقره 
چندین  پناهجویان،  مراکز  داخل  در  خشونت 
مورد حمله و آتش زدن این مراکز ظاهرا توسط 

مخالفان مهاجرت هم به وقوع پیوسته است.
در همانحال، گروه هایی نیز در سوئد تشکیل شده 
تا ضمن کمک به پناهجویان، از ورود و سکونت 
گروه ها  این  کنند.  حمایت  کشور  این  در  آنان 
و  آنان  بین  و  زده اند  به تظاهرات  نیز گاه دست 
ماموران پلیس یا مخالفان مهاجرت درگیری روی 

داده است.
مقصد نهایی شماری از پناهجویانی که از طریق 
می شوند،  اروپا  عازم  زمینی  مسافرت  یا  دریا 
رسیدن به سوئد و دریافت پناهندگی از این کشور 
است. سوئد در چند دهه اخیر مقصد تعداد قابل 
توجهی از مهاجران و پناهجویان از جمله از ایران 

بوده است.

نوجوان پناهجو به اتهام قتل 
کارمند اردوگاه پناهجویان 

در سوئد بازداشت شد

سازمان بهداشت جهانی هشدار داد ویروس زیکا 
که احتماال باعث به دنیا آمدن نوزادان با سرهای 
کوچک می شود، در سراسر قاره آمریکا گسترش 

خواهد یافت.
این بیماری که در اکثر موارد بدون عالمت است 
و  سردرد  خفیف،  تب  همچون  خفیفی  عالئم  یا 
درد مفاصل دارد تاکنون در ۲۱ کشور در کارائیب، 
آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی مشاهده شده 
کشورهای  در  زیکا  ویــروس  شیوع  با  است. 
با  نوزاد  هزار  چندین  تولد  و  التین  آمریکای 
طبیعی(  حد  از  کوچکتر  )جمجمه  میکروسفالی 
خواستند  کشورشان  زنان  از  کلمبیا  و  السالوادور 

فعال باردار نشوند.
در  آمریکا  در  جهانی  بهداشت  سازمان  دفتر 
بیانیه ای گفت: ما انتظار داریم که شیوع ویروس 
زیکا ادامه پیدا کند و به تمامی کشورهای منطقه 

که دارای پشه ناقل ویروس هستند راه یابد.
قاره  در  طبیعی  ایمنی  وجود  عدم  می شود  گفته 
بیماری کمک کرده  این  به شیوع سریع  آمریکا 
تایید  همچنین  جهانی  بهداشت  سازمان  است. 
راه  جنسی  رابطه  احتماال  مورد  در یک  که  کرد 
انتقال بوده و این ویروس در منی نیز یافت شده 

است.
اما این گزارش تاکید کرد که به شواهد بیشتری 
نیاز است تا ثابت شود این ویروس از طریق رابطه 

جنسی انتقال می یابد.

اما آنچه بیش از هر چیز باعث نگرانی است تاثیر 
باردار  مادران  جنین  مغزی  رشد  بر  بیماری  این 
است. از ماه اکتبر تاکنون، تنها در برزیل ۳۵۰۰ 

نوزاد مبتال به میکروسفالی گزارش شده است.
پژوهشگران  از  یکی  رودریگز  لورا  پروفسور 
و  بهداشت  دانشکده  و  برزیل  علوم  آکادمی 
ماه  تا  ما  می گوید:  لندن  حاره ای  بیماری های 
بیماری  این  شیوع  از  اطالعی  هیچ  نوامبر 
سریعتر  هرچه  و  شدیم  غافلگیر  کامال  نداشیتم، 

می خواهیم در مورد آن یاد بگیریم.
او در ادامه گفت: هر جا که تب دنگی هست، پشه 
هم هست، پس احتمال آنکه این بیماری نه تنها 
در قاره آمریکا بلکه در آسیا هم شیوع پیدا کند 
بسیار باالست. زیکا یک بیماری خفیف ویروسی 
اوگاندا  در  زیکا  جنگل  از  را  خود  نام  که  است 
گرفته، جایی که این ویروس نخستین بار در سال 
ابتدا در ماه مه  ابتال  ۱۹۴۷ شناسایی شد. موارد 
۲۰۱۵ در برزیل گزارش شد و این کشور بیش از 
دیگر کشورهای منطقه به این ویروس آلوده شده 

است. پس از آن کلمبیا در مرتبه بعدی است.
اجپتی  ایدیس  نوع  پشه  توسط  زیکا  ویروس 
)aedes aegypti( منتقل می شود که ناقل 
ویروس های تب دنگی، تب زرد و چیکونگونیا هم 
هست. این پشه در همه کشورهای قاره آمریکا 

بجز کانادا و شیلی یافت می  شود.
زیکا واکسن و درمان ندارد.

هشدار سازمان بهداشت جهانی 
درباره شیوع زیکا 

در سراسر قاره آمریکا

از  آمریکا  درخواست  ایران  خارجه  امور  وزارت 
ایران برای کمک به یافتن سه آمریکایی ربوده 
شده در عراق را تایید و اعالم کرده است که در 
صورت توانایی و تایید مجاری ذی ربط، به آمریکا 

کمک خواهد کرد.
حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه 
با  ارتباط  در  گفته  ژانویه(   ۲۵( بهمن   ۵ ایرانروز 
آنچه که در عراق رخ داده است اگر ایران بتواند 
کمکی بکند بر اساس سیاستگذاری هایی که در 

کشور انجام می شود این امر پیگیری می شود.

مقام های آمریکایی و عراقی به رسانه ها گفته 
بغداد  در  که  آمریکایی  شهروند  سه  که  بودند 
مورد  نظامیان شیعه  اختیار شبه  در  ناپدید شدند 

حمایت ایران هستند.
پیش از این جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا 
آمریکایی  سه  سرنوشت  دربــاره  که  بود  گفته 
ناپدیدشده در بغداد با محمدجواد ظریف، همتای 
اگر  خواسته  او  از  و  کرده  گفت وگو  اش  ایرانی 
ایران راهی برای کمک کردن می داند یا این که 
به شیوه ای می تواند برای گرفتن نتیجه درست، 

تاثیری داشته باشد اقدام کند. هر دو مقام هفته 
پیش در داووس سوئیس، محل برگزاری اجالس 
داشتند. سخنگوی  حضور  اقتصاد  جهانی  مجمع 
وزارت خارجه ایران، این گونه کمک ها را مبتنی 
و  کرده  توصیف  ایران  انسان دوستانه  نگرش  بر 
گفته سیاست جمهوری اسالمی در مورد مسائل 
انسان دوستانه، انجام کمک در صورتی که توانایی 
آن را داشته باشد است. آقای جابر انصاری مبادله 
اخیر زندانیان بین ایران و آمریکا را از جمله این 

سیاست های ایران خوانده است.

احتمال کمک ایران به آزادی 
سه آمریکایی ربوده شده در عراق
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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 

ADM شرکت حسابداری و مالیاتی
با مدیریت داریوش مرادی

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

 CTA و IPA حسابرس و عضو حسابداران استرالیا

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

انجام می رسانیم

خدمات این شرکت شامل:

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

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

Level 1, Suite 33
15 Terminus St

Castle Hill NSW 2154
Tel: 02 9659 6680

www.admaccountants.com.au
info@admaccountants.com.au
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ویزای کار و تجارت
ویزای تحصیلی

ویزای ازدواج
ویزای خانواده 

AMS دفتر خدمات مهاجرت

7/1-3 Trelawney st. Eastwood
 Ph: 9874 3230
0404 192 828 SAEED ZAMANI

AMS MIGRATION

سعید زمانی 
متخصص در کلیه امور مهاجرت 

و انواع ویزای توریستی - اقامت دائم و موقت

فرجام خواهی 
برای پرونده های 
مهاجرتی ناموفق

migration number:1572625

اصالح طلبان  چهره سرشناس  تاجزاده،  مصطفی 
به  زندان  داخل  از  سرگشاده  نامه ای  در  ایران 
آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، در مورد تکرار 
خطاهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ 
و انتخابات مجلس سال ۱۳۹۰ هشدار داده و از 
انتخاباتی  او خواسته که زمینه را برای برگزاری 

رقابتی فراهم کند.
آقای تاجزاده ضمن انتقاد از رد صالحیت حدود 
۶۰ درصد داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس 

نوشته است که رقابت چهار شرط دارد که اولین 
شرط آن حضور حداقل دو رقیب در میدان است.

او همچنین حضور داوران بی طرف، وجود شرایط 
و فرصت های برابر برای رقیبان و رقابت قانون 
و اخالقی آنها را دیگر شرایط برگزاری انتخاباتی 
رقابتی دانسته و گفته تنها در صورت تحقق این 
رأی  وسیع  مشارکت  انتظار  توان  می  شرایط 

دهندگان در انتخابات را داشت.
آقای تاجزاده با اشاره به تأکید اخیر رهبر ایران بر 

برگزاری انتخابات پرشور و شرکت همه واجدان 
شرایط در آن، نوشته است که انتظار مشارکت ۵۴ 
میلیونی با قلع و قمع نامزدهای منتقد، ناسازگار 

است.
هیئت های نظارت شورای نگهبان بیش از نیمی 
که  را  مجلس  انتخابات  در  نامزدی  داوطلبان  از 
قرار است در اسفندماه برگزار شود، رد صالحیت 

کرده اند.
ایران نوشته  نامه خود به رهبر  آقای تاجزاده در 
به  نیاز  انتخابات  است که حتی مهندسی کردن 
رد صالحیت هایی چنین گسترده نداشته است و 
احتماال کسانی عمدا قصد شوک وارد کردن به 

رأی دهندگان و دلسرد کردن آنها را دارند.
رأی  گسترده  مشارکت  که  کرده  استدالل  او 
و  طلبان  اصالح  نفع  به  انتخابات  در  دهندگان 
میانه روهای طرفدار دولت حسن روحانی خواهد 
دولت(  تندروی  )مخالفان  دلواپسان  این  و  بود 
می  سود  مشارکت  میزان  کاهش  از  که  هستند 

برند.
اتفاق چهره  به  اکثر قریب  نوشته:  تاجزاده  آقای 
های شناخته شده و رأی آور اصالح طلب برای 
ثبت  نشود،  برانگیخته  شما  حساسیت  که  این 
به  عادالنه  رسیدگی  برای  فضا  تا  نکردند  نام 
صالحیت دیگر داوطلبان حامی دولت باز شود که 
نشد... در این روند نیز نه رد صالحیت شدگان و 
نه طرفدارانشان به تحصن و تجمع دست نزدند، 
لحن و ادبیاتشان را تغییر ندادند و از عدم شرکت 
و تحریم سخن نگفتند. به عکس، بر مشارکت در 
این انتخابات تحت هر شرایطی تأکید ورزیدند و 
عرض حال به شورای نگهبان بردند. حال نوبت 

و  بزرگواری  و  گمانی  نیک  این  به  که  شماست 
ترجیح مصالح ملی بر منافع جناحی پاسخ درخور 

دهید.
موافقان  چه  ایرانیان،  همه  که  است  نوشته  او 
حکومت و چه مخالفان آن، رهبر ایران را مسئول 
هر آنچه از این پس رخ دهد می دانند و آن را 

سیاست رهبری قلمداد خواهند کرد.
در  نوشته:  ایران  رهبر  به  خطاب  تاجزاده  آقای 
خود  شکست  را  نژاد  احمدی  شکست   ۸۸ سال 
همین  و  خصوصی،  جلسات  در  البته  خواندید، 
موضع به بسیج قوای لشکری و کشوری به سود 
او انجامید و سرانجام آن شد که نباید می شد. در 
سال ۹۰ نیز با راهبرد »مجلس اصولگرا با سالیق 
مختلف« راه را بر تک صدا شدن گشودید و صد 

البته نتیجه یکدست شدن حکومت را دیدید.
اقتصادی کشور در سال های  او وخامت اوضاع 
اخیر، تشدید اختالفات میان اصولگرایان، تحریم 
های بی سابقه بین المللی و فراگیر شدن فساد 
در حکومت ایران را از جمله نتایج یکدست شدن 
اکنون  که  است  نوشته  و  کرده  تلقی  حکومت 

نوبت جبران خطاهاست.
آقای تاجزاده که در دولت محمد خاتمی معاون 
سال  انتخابات  در  بود،  کشور  وزارت  سیاسی 
میرحسین  از  مشارکت  حزب  همراه  به   ۱۳۸۸
موسوی حمایت کرد. او و تعداد دیگری از چهره 
حکومت  منتقد  و  طلب  اصالح  سرشناس  های 

بالفاصله پس از انتخابات بازداشت شدند.
و  بازداشت  بار  چند  هنگام  آن  از  تاجزاده  آقای 
زندانی شده است و اکنون در زندان اوین به سر 

می برد.

نامه تاجزاده به رهبر ایران 
هنگام جبران خطاها در انتخابات است

 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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info@photex.com.au
www.photex.com.au

عکاسی و فیلمبرداری
از مجالس عروسی و نامزدی

عکاسی فوتکس و فیلمبرداری گبریل فیلم
با سالها تجربه در امور عکس و فیلم در استرالیا

و بهره وری از آخرین تکنولوژی موجود خاطرات خوش شما را جاودانه می سازند.
Collectively we are one of the most creative 

Wedding Cinematography and Photography teams in Sydney.
Please call Changiz on 

1300746839 
info@gabrielfilm.com.au
www.gabrielfilm.com.au

Shop address:72 Ramsay Rd. Five Dock NSW 2046D
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صفحه  در  خمینی  حسن  فرزند  خمینی،  احمد 
نگهبان  شورای  که  داده  خبر  خود  اینستاگرام 
رقابت  در  شرکت  برای  را  پدرش  صالحیت 
نکرده  احراز  رهبری،  خبرگان  مجلس  انتخابات 
صفحه  در  ژانویه(   ۲۶( بهمن   ۶ روز  او  است. 
اینستاگرام خود نوشت شب ۵ بهمن دیگر قطعی 
شد که شورای نگهبان نتوانسته صالحیت علمی 
بابا را احراز کند و نتوانستند از شهادت ده ها مرجع 

و عالم و فقیه به اجتهاد پی ببرند.

احمد خمینی نوشته به نظرم برای همگان علت 
عدم احراز، احراز شده است، مخصوصا که برخی 
شده  احراز  اجتهادشان  امتحان  بدون  هم  دیگر 
جمهوری  بنیان گذار  نوه  خمینی،  حسن  است. 
اسالمی که داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری شده، در آزمون اجتهاد داوطلبان 

که در ۱۵ دی ماه برگزار شد شرکت نکرد.
در روز برگزاری آزمون، علی خمینی، برادر حسن 
در  شرکت  برای  برادرش  از  که  گفت  خمینی 

پیامک  ایشان  و  بود  نشده  آزمون مذکور دعوت 
یا دعوتنامه ای در این رابطه دریافت نکرده بود.

همزمان با این وقایع، خبرگزاری تسنیم به نقل از 
مسئوالن شورای نگهبان و بدون ذکر نام آنها از 
دعوت حسن خمینی از طریق پیامک خبرداده و 
افزوده بود که شرکت نکردن داوطلبان در آزمون 
اجتهاد به منزله انصراف از نامزدی تلقی می شود. 
با این همه سخنگوی شورای نگهبان اعالم کرد 
که ممکن است این شورا، صالحیت داوطلبان را 

بدون امتحان هم احراز کند. بنابر قانون انتخابات 
دارا  تشخیص  مرجع  رهبری،  خبرگان  مجلس 
خبرگان،  انتخابات  برای  نامزدی  شرایط  بودن 

فقهای شورای نگهبان هستند.
و  خبرگان  فعلی  اعضای  قانون  این  اساس  بر 
کسانی که رهبر معظم انقالب صریحا و یا ضمنا 
اجتهاد آنان را تائید کرده باشد از نظر علمی نیاز 
نخواهند  نگهبان  شورای  فقهای  تشخیص  به 

داشت.

فرزند حسن خمینی از رد صالحیت پدرش 
در نامزدی انتخابات خبرگان خبر داد

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در اولین سفر 
ریاست  دوران  آغاز  از  بعد  خود  اروپایی  رسمی 
جمهوری، وارد رم پایتخت ایتالیا شد و با رئیس 

جمهور این کشور دیدار کرد.
آقای روحانی روز ۵ بهمن )۲۵ ژانویه( در فرودگاه 
سزایی  به  اهمیت  از  سفر  این  که  گفت  رم 

برخوردار است .
وزیر خارجه ایتالیا در فرودگاه به استقبال رئیس 
سپس  و  رفت  همراهش  هیئت  و  ایران  جمهور 
با  روحانی  آقای  دیدار  و  رسمی  استقبال  مراسم 

سرجیو ماتارال، رئیس جمهور ایتالیا برگزار شد.
از  رسمی  دیدار  یک  برای  ایران  جمهور  رئیس 
ایتالیا و فرانسه که تا پنج شنبه این هفته به طول 
خواهد انجامید، صبح روز ۵ بهمن به وقت محلی 

تهران را ترک کرد.
را بسیار  او در فرودگاه مهرآباد تهران سفر خود 
مهم توصیف کرد و گفت چون این سفر در پسا 
اهمیت  شود،  می  انجام  تحریم  پسا  و  برجام 

بسزایی دارد.
او که در راس هیئتی بلندپایه، تیم اقتصادی خود 
شده  اروپا  راهی  ایرانی  بازرگانان  از  گروهی  و 
و  مدت  میان  راه  نقشه  سند  این سفر  در  گفت: 
بلند مدت همکاری های تهران با ایتالیا و فرانسه 
مورد بررسی و توافق قرار خواهد گرفت. همچنین 
را  صادراتی  بیمه  که  موسساتی  خصوص  در 

تضمین می کنند تفاهماتی انجام می گیرد.
ایران  اقتصادی  فعاالن  از  تعدادی  گذشته  شب 
همراه با رئیس کل بانک مرکزی و رئیسان چند 
رئیس  ماتارال،  رفتند. سرجیو  رم  به  ایران  بانک 
ایرنا  ایران،  رسمی  خبرگزاری  به  ایتالیا  جمهور 
تعادل  در  تنها  نه  ایران  نقش  که  است  گفته 
بسیار  المللی  بین  های  تعامل  در  بلکه  منطقه، 

مهم است.
ما  طبیعتا  است.  همه  به همکاری  نیاز  گفت:  او 
روی اینکه ایران بتواند تعاملی سازنده و مثبت در 

سطح بین المللی داشته باشد، حساب می کنیم

با پاپ فرانسیس، رهبر  آقای روحانی قرار است 
روز  او  کند.  گفت وگو  نیز  جهان  کاتولیک های 
سه شنبه نیز در یک نشست اقتصادی با بیش از 
۵۰۰ تن از کارآفرینان، سرمایه گذران و صاحبان 

گزارش  کند.  می  شرکت  ایتالیا  بزرگ  صنایع 
با  شده که ارزش قراردادهایی که آقای روحانی 
شرکت های ایتالیایی امضا خواهد کرد به بیش از 

۱۷ میلیارد دالر می رسد.

فرانسه  و  ایتالیا  به  روحانی  آقای  سفر  بود  قرار 
پیشتر صورت گیرد، اما پس از حوادث تروریستی 
این  پاریس  در  میالدی  گذشته  سال  نوامبر  ماه 

سفر به تاخیرافتاد.
این نخستین سفر رسمی اروپایی آقای روحانی به 
عنوان رئیس جمهور ایران و نخستین سفر رسمی 
دهه  یک  در  اروپا  به  ایرانی  جمهور  رئیس  یک 
ایتالیا و فرانسه  با دعوت مقامات  اخیر است که 

انجام می شود.
نشست  در  پیش  سال  دو  روحانی  آقای  البته 

داووس در سوئیس شرکت کرده بود.
خواهد  پاریس  به  چهارشنبه  روز  روحانی  آقای 
با  فرانسه  جمهور  رئیس  با  دیدار  جز  به  و  رفت 

مدیرکل یونسکو هم مالقاتی خواهد داشت.
امضای قرارداد خرید بیش از صد فروند هواپیمای 
ایرباس از مهمترین برنامه های سفر ۴ روزه آقای 

روحانی است.
اول رئیس جمهور و  اسحاق جهانگیری، معاون 
ایران  رهبر  بین الملل  مشاور  والیتی،  علی اکبر 
آقای روحانی را در فرودگاه مهرآباد بدرقه کردند.

ایران  تجاری  بزرگ  شریک  دو  فرانسه  و  ایتالیا 
تحریم  دوران  در  تجاری شان  رابطه   که  بوده اند 

کاهش یافته بود.
محسن جالل پور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع 
نفر  از ۱۰۰  ایران گفته است که بیش  و معادن 
از فعاالن اقتصادی در رشته های مختلف در این 
سفر حضور دارند و چندین قرارداد و تفاهم نامه از 
جمله قراردادی دو میلیارد دالری با شرکت فوالد 
ایتالیا در حضور مقامات سیاسی امضا خواهد شد.

روحانی در رم با رئیس جمهور ایتالیا دیدار کرد

 ۷۰ به  تهران  بهادار  اوراق  بورس  کل  شاخص 
سابقه  کم  رشد  یک  شاهد  و  رسیده  واحد  هزار 

بوده است.
شاخص  ایران،  های  رسانه  گزارش  اساس  بر 
 ۶ روز  معامالت  در  تهران  بهادار  اوراق  بورس 
ششم بهمن )۲۶ ژانویه( از ۷۰ هزار واحد گذشت.

شرکت های خودرو سازی، معدنی و فوالدی در 
معامالت امروز با افزایش قیمت و تقاضای خرید 

مواجه بوده اند.
در  امروز  شده  معامله  سهام  ایسنا  خبرگزاری 
به  سهم  میلیون   ۲۰۰ از  بیش  را  تهران  بورس 

با  است.  کرده  اعالم  تومان  میلیارد   ۴۵۲ ارزش 
تهران  بورس  در  بازار  ارزش  معامله  این  انجام 

امروز به بیش از ۲۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.
با  تهران  بهادر  اوراق  بورس  شاخص  افزایش 
جمهور  رئیس  روحانی  حسن  رسمی  سفر  اولین 
است.  شده  همزمان  اروپایی  کشور  دو  به  ایران 
این سفر ۱۰ روز بعد از رفع تحریم های اقتصادی 

ناشی از پرونده اتمی انجام می شود.
رسانه های ایران می گویند بورس تهران روز ۶ 
ششم بهمن در شرایطی به کار خود پایان داد که 

با صف های خرید میلیونی مواجه بود.

اقتصادی که در جریان  انعقاد قراردادهای جدید 
ایتالیا و فرانسه قرار است  سفر آقای روحانی به 
بورس  بازار  رونق  دالیل  از  یکی  شود  نهایی 

تهران عنوان شده است.

رشد کم سابقه بورس تهران
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سرویس مجانی برای وامهای مسکن

arman@myloanexpert.com.au 

Credit Representative 470 943

برای اطالعات بیشتر با آقای آرمان تماس حاصل فرمائید

www.myloanexpert.com.au

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

انواع وام مسکن تا 97 درصد
وام اتومبیل

وام شخصی 
انواع وام شغلی و سرمایه گذاری

تهیه وام بدون ارائه مدارک مالیاتی

FREE HOME LOAN 
HEALTH CHECK

02 888 35456 0425 238 464 
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NIFانواع وام

GOLD COAST
Shervin Shazad
07 5564 9238
0416 010 112

سرویس ما برای وامهای 
مسکن کاماًل مجانی میباشد. 

CANBERA
Taher Dashti
02 62595546
0415372493

Net International Finance

 NIF
 Winner for NSW

 office of the year

 2011 by

 BANKWEST

 and 2012 by

CITIBANK

انواع وام مسکن
وام مسکن تا 97 درصد

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

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

برای آگاهی بیشتر با آقای فرهاد دالوند تماس بگیرید تلفن    0411478623

SYDNEY
                                Farhad Dalvand
                  Suite 3A / 98
               Longueville Rd.
 Lane Cove
02 9420 2939
02 9428 3055
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مهسا کرچی
وكیل دادگاه فدرال استرالیا 

MARN 1572132

تینا نعمتیان
وكیل دادگاه فدرال استرالیا 

MARN 1173577

رامتین تودیعی
وكیل دادگاه فدرال استرالیا

MARN 1572132

ما میتوانیم شما را برای اخذ ویزای استرالیا کمک کنیم

دولت استرالیا كار اقدام برای ویزاهای 

را شروع نموده، ما میتوانیم با سابقه كمك در بیش از
 ٩٠٠٠ پرونده شما را در اقدام برای این ویزاها همراهی كنیم. 

The Temporary Protection Visa (TPV) 
The Safe Haven Enterprise Visa (SHEV) مهاجرت

امور دادگاهی
خرید و فروش امالک

قانون بازرگانی و تجارت
خانواده و طالق

وصیت، ملک، و سرمایه
بازیافت بدهی و ورشکستگی

قانون قصور، یا غفلت در مباالت 
ویزای کار موقت و دائم 
ویزای پناهندگی دائمی

ویزاهای خانوادگی، ویزای همسر، والدین، و فرزند
تجدید نظر و مرور در دیوان AAT یا در دادگاه فدرال 

دفتر وکالت کرداک موری نیومن با وکالی برجسته ایرانی در خدمت شما

   PH: +61 2 8268 4000
   Email:Craddock@Craddock.com.au
www.craddock.com.au
 Address: Level 3, 131 York Street
Sydney  NSW  2000

نظرسنجی ها  در  ترامپ  دونالد  ماندگار  پیشتازی 
میان صفوف حزب  فزاینده در  ایجاد شکافی  به 
لحظه  هر  كه  شده  منجر  آمریکا  جمهوریخواه 

ممکن است به یك جنگ داخلی تبدیل شود.
روند  گذشته  روزهای  طی  كه  می رسد  نظر  به 
شده  شروع  دسته  دو  به  محافظه كارها  تقسیم 
بنیادین  را خطری  ترامپ  آقای  آنهایی كه  باشد 
برای جنبش ایدئولوژیك خود حساب می كنند و 
دیگرانی كه می خواهند عقایدش را شکل دهند و 
موجی را كه در حمایت از او ایجاد شده به قدرت 

سیاسی بزرگتری تبدیل كنند.
كهنه كار  سیاست مداران  از  تعدادی  عقیده  به 
جمهوریخواه كه در این دسته دوم قرار دارند، تد 
كروز، سناتور ایالت تگزاس كه نزدیکترین رقیب 
جذابی  پرچمدار  او  اندازه  به  است،  ترامپ  آقای 

برای حزبشان نیست.
در میان آنها سیاستمداران جاافتاده ای چون باب 
دول، نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه 
در سال ۱٩٩۶، ترنت الت، رهبر سابق فراكسیون 
سابق  شهردار  جولیانی،  رودی  و  سنا،  اكثریت 
نیویورک، و برخی مقامات فعلی مانند پیتر كینگ، 
نماینده نیویورک در مجلس نمایندگان، و اورین 

َهچ، سناتور ایالت یوتا، دیده می شوند.
ایدئولوژیك  شدیدا  كروز  آقای  می گویند  آنها 
فکر می كند و در سه سال گذشته به استراتژی 
آقای  اما  زده  ضربه  سنا  در  جمهوری خواه ها 
به  می تواند  است،  ناشناخته  این كه  با  ترامپ، 
نامزدی قابل تحمل و همکاری برای حزب آنها 

تبدیل شود.
كه  گفت  تلویزیونی  مصاحبه ای  در  هچ  آقای 
این است كه آقای كروز برای  احساس خیلی ها 
ترامپ  درباره  خودم  نظر  نیست.  جذاب  همگان 
كه  نیستم  مطمئن  راستش  شده.  عوض  اندكی 
حزب با نامزدی او انتخابات را خواهد باخت چون 
به  عالقه ای  سابقا  كه  را  خیلی ها  نظر  توانسته 

نامزدهای جمهوری خواه نداشته اند جلب كند.
افراد دیگری هم در حزب جمهوری خواه هستند 
كه با این نظر كه نامزدی آقای ترامپ آن اندازه 
كه قبال تصور می شد فاجعه بار نخواهد بود توافق 

دارند.

اقتصاددان محافظه كار سرشناسی كه  لَفر،  آرتور 
سیاست های اقتصادی خاصی را به رونالد ریگان 
كه  است  گفته  پست  واشنگتن  به  كرد،  توصیه 
وظیفه ما پرورش نامزدها و رام كردن آنها است 

و این شامل ترامپ هم می شود.
جمهوری خواه،  البی گران  از  یکی  بلك،  چارلز 
قابل  ترامپ  آقای  كه  گفت  تایمز  نیویورک  به 
آموزش است و در نهایت با افرادی كه تا امروز 

تحقیر كرده مشورت خواهد كرد.
را  او  قطعا  شدن  نامزد  بلك  آقای  گفته  به 
وحشتزده خواهد كرد و آن وقت است كه برای 

صحبت با اعضای حزب تماس بگیرد.
فاصله  شدن  همگانی  با  هنوز  موضع  این  ولی 
زیادی دارد. در حالی كه به نظر می رسد بعضی 
آقای  نامزدی  با  می خواهند  جمهوری خواه ها  از 
ترامپ كنار بیایند، دیگران دارند برای یك جنگ 

تمام عیار آماده می شوند.
توسط  تاسیس  زمان  از  كه  ریویو،  نشنال  مجله 
ویلیام باكلی در سال ۱٩۵۵ نقش پاسدار اصول 
ویژه ای  شماره  سپرده،  خود  به  را  محافظه كاری 
كرده  منتشر  ترامپ  با  مخالفت  در  عنوان  تحت 
كه حاوی چندین مقاله به قلم مفسران، مورخان، 

فعاالن و روزنامه نگران است.
یك  ترامپ  شماره  این  سرمقاله  نوشته  به 

كه  است  فلسفه  فاقد  و  سیاسی  فرصت طلب 
باعث شکسته شدن اجماع گسترده بر سر اصول 
شد  خواهد  جمهوری خواه ها  میان  محافظه كاری 
گرایش های  با  همراه  شناور  پوپولیسم  نوعی  و 

اقتدارگرایانه را جایگزین آن خواهد كرد.
این سرمقاله این گونه جمع بندی می كند كه ترامپ 
پرونده اش  بودن  خالی  كه  شود  مدعی  می تواند 
كه  می ماند  كسی  مثل  او  اما  است.  حسن  یك 
در  یا،  بگیرد  وام  اعتبار،  داشتن  بدون  می خواهد 
 ۸/۳ بودجه  یك  بخواهد  بخصوص،  مورد  این 
قوی ترین  و  بگیرد  اختیار  در  را  دالری  تریلیون 
كریستول،  ویلیام  كند.  كنترل  را  دنیا  ارتش 
در  هفتگی،  استاندارد  محافظه كار  مجله  سردبیر 
مقاله ای كه با هدف مذمت آقای ترامپ نوشته او 
آمریکای  دیکتاتورهای  از جنس  را كالهبرداری 
جنوبی خطاب كرده كه می خواهد ناسیونالیسم و 

پوپولیسم را جایگزین اصول محافظه كاری كند.
او می پرسد آیا محافظه كاران امروزی قرار است 
در برابر این گونه سیاست ها سکوت كنند و با آنها 
در  محافظه كاری  وظیفه  امروزه  آیا  بیایند؟  كنار 

آمریکا عادی سازی ترامپ و ترامپیسم است؟
با واكنش  این حركت نشنال ریویو خیلی سریع 
روبه رو شد. به گفته جك فاولر، ناشر این مجله، 
كمیته ملی حزب جمهوری خواه به او اطالع داده 

كه كه این مجله دیگر اجازه ندارد در مناظره ۲۵ 
فوریه نامزده های جمهوری خواه در تگزاس نقشی 

را ایفا كند.
در این میان یکی از مشاوران سابق میت رامنی، 
 ،۲٠۱۲ سال  در  جمهوری خواه  حزب  نامزد 
كمیته ای سیاسی برای گذاشتن چوب الی چرخ 
این  گزارش ها  بر  بنا  داده.  تشکیل  ترامپ  آقای 
كمیته تا این جا ۴۵ هزار دالر در ایالت آیووا خرج 
ارسال نامه هایی در ضدیت با آقای ترامپ كرده.

نیویوركی  میلیاردر  به  حال  به  تا  كه  حمله هایی 
سنگین  حمله های  این  آیا  اما  بوده  بی اثر  شده 
می توانند صحنه رقابت جمهوری خواه ها را تغییر 
دهد؟ این حركت با تشویق جب بوش، فرماندار 
سابق فلوریدا، روبه رو شده كه در میان نامزدهای 
آقای  به  را  انتقادها  سخت ترین  جمهوری خواه 

ترامپ وارد كرده.
او شماره ویژه نشنال ریویو را توییت كرد و نوشت 
به مبارزه خوش آمدید. ترامپ محافظه كار نیست.

یك  دارد  بوش  آقای  كه  می رسد  نظر  به  البته 
كه  حالی  در  می كند.  حساب شده  سیاسی  بازی 
حمله  ترامپ  آقای  به  رقابت  جریان  در  خودش 
و  وقت  بیشتر  او  به  وابسته  گروه های  می كند، 
البته پول خود را صرف حمله به نامزدهایی چون 
ماركو روبیو، سناتور ایالت فلوریدا، و جان ِكیسك، 
فرماندار ایالت اوهایو، می كنند كه می خواهند مثل 
او مستقیما نظر رای دهندگان سنتی و نزدیك به 

حاكمیت جمهوری خواه را جلب كنند.
حلقه  در  آگاه  منابع  به  استناد  با  پلیتیکو،  مجله 
رقیبان  كردن  خارج  می گوید هدف  بوش،  آقای 
مستقیم او از چرخه رقابت و تبدیل آن به انتخابی 

دوگانه بین آقای بوش و آقای ترامپ است.
البته این بازی می تواند خطرناک باشد.

و اگر جمهوری خواه هایی كه حاال دارند از آقای 
را  كروز  آقای  و  می كنند  نیم بند  حمایت  ترامپ 
می كوبند مشغول بازی مشابهی باشند چه؟ شاید 

عاقبت بدشگونی در انتظار آن ها باشد.
اگر آقای ترامپ نامزد حزبشان شود و، به جای 
آشتی با كسانی كه سابقا مخالف او بودند، بخواهد 
با آتش زدن حزب جمهوری خواه راه خودش را باز 

كند، آن وقت تکلیف چیست؟

جنگ داخلی در انتظار جمهوری خواهان آمریکا؟

وزارت خزانه داری آمریکا به بی بی سی گفته است 
كه والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را از نظر 

مالی فاسد می داند.
دستیاران  بر  را  هایی  تحریم  قبال  آمریکا  دولت 
آقای پوتین اعمال كرده است، اما تصور می شود 
اولین بار باشد كه مستقیما رهبر روسیه را به فساد 

متهم می كند.
است  گفته  بی بی سی  به  پوتین  آقای  سخنگوی 
نیازمند  مسائل  یا  اتهامات  این  از  یك  هیچ  كه 
محض  تخیل  موضوع  چون  نیست،  پاسخگویی 

است.
هفته پیش یك هیات تحقیق عمومی در بریتانیا 
احتماال حکم  پوتین  آقای  نتیجه گیری كرد كه 
قتل الکساندر لیتویننکو جاسوس سابق روس را 

تصویب كرده بود.
امنیت  سازمان  برای  زمانی  كه  لیتویننکو  آقای 
از  و  كرد  می  كار  بی(  اس  )اف  روسیه  فدرال 
سال  در  بود  پوتین  آقای  الهجه  منتقدان صریح 
۲٠٠۶ با ماده رادیواكتیو پولونیوم در لندن مسموم 

و كشته شد.

ثروت مخفی
آدام زوبین، كه بر تحریم های وزارت خزانه داری 
بی بی سی  پانورامای  برنامه  به  دارد،  نظارت 
و  است  فاسد  روسیه  جمهور  رئیس  كه  گفت 
این  به  كه  است  سال  های  سال  آمریکا  دولت 
موضوع واقف است. او گفت:  ما شاهد بوده ایم 
كه او با استفاده از دارایی های دولتی دوستان و 
متحدان نزدیکش را ثروتمند می كند، و آنهایی 
را كه دوست خود نمی داند به حاشیه می راند. 
چه با استفاده از ثروت انرژی روسیه، چه با سایر 
قراردادهای دولتی، اینها را در اختیار كسانی می 
و  هستند  او  خدمت  در  كند  می  فکر  كه  گذارد 

را محروم  باشند  او  با  نمی كند  كسانی كه فکر 
می كند.

را  هایی  تحریم   ۲٠۱۴ سال  در  آمریکا  دولت 
كرد  اعمال  كرملین  داخلی  محفل  اعضای  علیه 
و اعالم كرد كه والدیمیر پوتین سرمایه گذاری 
حال  این  با  دارد.  انرژی  بخش  در  مخفی  های 
متهم  مستقیما  را  او  زمان  آن  در  آمریکا  دولت 

به فساد نکرد.
های  سازمان  و  افراد  شامل  بعدا  ها  تحریم  آن 
بیشتری شد كه با تدابیر مشابه اتحادیه اروپا علیه 
روسیه همراه بود. انضمام كریمه به خاک روسیه 
آن  دلیل  اوكراین  در  سیاسی  تالطم  جریان  در 
تحریم ها بود. مقام های دولت آمریکا رغبتی به 
مصاحبه در مورد سرمایه آقای پوتین نداشته اند، 
پانورامای  برنامه  در  با مشاركت  زوبین  آقای  اما 
كرد  می  تحقیق  مورد  این  در  كه  بی بی سی 

موافقت كرد.

 ۲٠٠۷ سال  محرمانه  گزارش  یك  مورد  در  او 
سازمان اطالعات مركزی، سیا، كه میزان ثروت 
آقای پوتین را حدود ۴٠ میلیارد دالر رقم می زد 
جمهور  رئیس  كه  گفت  او  اما  نکرد.  نظر  اظهار 
روسیه به طور مخفیانه درحال ثروت اندوزی بوده 
است. آدامه زوبین گفت:  او ظاهرا ساالنه چیزی 
از دولت حقوق می گیرد.  حدود ۱۱٠ هزار دالر 
اما این به دقت ثروت او را منعکس نمی كند، و 
او سابقه طوالنی در آموزش و ممارست در زمینه 

چگونگی پنهان كردن ثروت واقعی خود دارد.
سال  در  است.  كرده  رد  را  ادعاها  این  كرملین 
او  كه  ادعا  این  به  شخصا  پوتین  آقای   ،۲٠٠۸
ثروتمندترین مرد اروپاست چنین پاسخ داد: این 
دماغ  از  را  ها  حرف  این  است.  مزخرف  ادعایی 
هایشان  پاره  كاغذ  روی  و  اند  درآورده  كسی 

مالیده اند.

قایق تفریحی
اما پانوراما با اعضای سابق محافل داخلی دولت 
اطالعات  گویند  می  كه  كرده  صحبت  روسیه 

دست اولی از ثروت مخفی آقای پوتین دارند.
شركت  مدیر  زمانی  كه  اسکارگا،  دیمیتری 
گوید  می  بود،  سووكامفالت  دولتی  كشتیرانی 
او ناظر بر انتقال یك قایق تفریحی ۳۵ میلیون 

دالری به آقای پوتین بوده است.
آقای اسکارگا می گوید كه قایق ۵۷ متری المپیا 
را رومان آبراموویچ، كه به عنوان صاحب باشگاه 
فوتبال چلسی معروف ترین سرمایه دار روس تبار 

بریتانیاست به پوتین هدیه داد.
آقای  كه  است  واقعیت  یك  »این  گفت:   او 
آبراموویچ، از طریق كارمندش، قایق تفریحی را 
مارس  ماه  آخر  من  كرد.  منتقل  پوتین  آقای  به 
و  بودم.  قایق  این  سوار  آمستردام  در   ۲٠٠۲
كه  گفت  او  بود...  آنجا  آبراموویچ  آقای  نماینده 

رومان صاحب این قایق است.«
آقای اسکارگا می گوید كه المپیا سپس از طریق 
پوتین  والدیمیر  به  روسیه  از  خارج  یك شركت 
منتقل شد. او سپس مسئول مدیریت قایق برای 
آقای پوتین شد و گزارش هزینه های اداره قایق 

را آماده می كرد.
او گفت: »هزینه نگهداری قایق از بودجه دولتی 

پرداخت می شد.«
نگه  مخفی  قایق  كه  گوید  می  اسکارگا  آقای 
داشته شد چون شخصا متعلق به والدیمیر پوتین 

بود، نه دولت روسیه.
آبراموویچ  رومان  از  قایق  این  مورد  در  پانوراما 
رومان  ــاره  درب ادعاها  او  وكیل  كــرد.  ســوال 
رد  و شایعات  زنی  عنوان گمانه  به  را  آبراموویچ 
این  برای  مصاحبه  درخواست  پوتین  آقای  كرد. 

برنامه پانوراما را رد كرده است.

خزانه داری آمریکا می گوید پوتین فاسد است

گروه موسوم به دولت اسالمی )داعش( ویدئویی 
انجام  به  مظنون  مسلح  مرد  نه  ظاهرا  كه  را 
آن  انجام  از  پیش  پاریس،  نوامبر   ۱۳ حمالت 

حمالت را نشان می دهد منتشر كرده است.
سر  حال  در  افراد  این  از  بعضی  تصاویر  این  در 
بریدن زندانیان و انجام آموزش های نظامی در 

خاورمیانه دیده می شوند.
 ۱۳٠ كه  پاریس  در  حمله  مورد  نقاط  همچنین 
دیده  ویدئو  این  در  رسیدند  قتل  به  آنها  در  نفر 

می شود.

نمایندگان  حمایت  از  تصاویری  با  ویدئو  این 
پارلمان بریتانیا از حمالت هوایی علیه داعش در 

سوریه تمام می شود.
گروه نظارتی سایت گفت كه داعش این ویدئو را 
از طریق كانال رسانه ای خود منتشر كرده است.

عمال  كه  رقه،  در  ویدئو  این  كه  گفت  سایت 
پاریس  حمالت  از  پیش  و  است،  داعش  پایگاه 

فیلمبرداری شده.
در یکی از این تصاویر مردی با شباهت زیاد به 
عبدالحمید اباعود، مظنون به سركردگی عملیات 

پاریس، دیده می شود. اباعود، كه شهروند بلژیك 
بود، چند روز پس از حمالت در یورش پلیس به 
آپارتمانی در محله سن دنی، در نزدیکی پاریس، 

كشته شد.
یا  حمالت  روز  همان  در  مظنونان  از  نفر  نه 
هنوز  دیگر  نفر  دو  و  شدند  كشته  بعد  روزهای 

فراری هستند.
این  درباره  نظر  اظهار  از  فرانسه  خارجه  وزارت 

ویدئو خودداری كرده است.

داعش فیلم مهاجمان پاریس قبل از حمالت را منتشر کرد

كه  عظیم  بوران  و  برف  جبهه  یك  تضعیف  با 
شمال  از  وسیعی  بخش  شنبه  و  جمعه  روزهای 
منع  مقررات  كرد،  سفیدپوش  را  آمریکا  شرقی 
تردد در جاده های شهر نیویورک لغو شده است.

كه  گفت  نیویورک  شهردار  بالزیو  دی  بیل 
گذشته  روز  دو  در  آمریکا  شهر  ترین  پرجمعیت 
دومین ركورد بارش برف از سال ۱۸۶٩ را ثبت 
ایالت  پنج  زمستانی  توفان  این  جریان  در  كرد. 
شاهد بارش ٩۱ سانتی متر برف یا بیشتر بودند و 
خطرهای پارو كردن برف بار دیگر با مرگ شش 
سایر  در  هم  دیگر  نفر   ۱۴ كرد.   خودنمایی  نفر 
حوادث مرتبط با برف از روز جمعه جان باخته اند.

رسانه ها در نیوجرسی گزارش دادند كه یك مادر 
و پسر یك ساله اش شنبه شب در اثر مسمومیت 

مونواكسید كربن مردند.
این مادر و  اگزوز خودروی  لوله  پلیس گفت كه 
پسر را برف پوشانده بود و افزود كه حال دختر ۳ 

ساله این زن وخیم است.
این توفان كه لقب هایی مثل برف آخرالزمان و 
و  است  شدن  ضعیف  درحال  گرفته،  هیوالبرف 
توفان  رود.  می  پیش  اطلس  اقیانوس  سوی  به 

تحت  را  نفر  میلیون   ۸۵ زندگی  خود  مسیر  در 
تاثیر قرار داد، از جمله باعث قطع برق ۳٠٠ هزار 
در  متر(  سانتی   ۱٠۷( بارش  بیشترین  شد.  نفر 

گلنگاری در ویرجینیای غربی گزارش شد.

شهر  مترو  پایتخت،  سی،  دی  واشنگتن  در 
همچنان بسته است و پروازها با اختالل بیشتری 
مواجه شده. حدود ۷ هزار پرواز در روزهای پایان 
پروازها همچنان  از  لغو شماری  و  لغو شد  هفته 

ادامه دارد به طوری كه حداقل ۶۱۵ پرواز در روز 
دوشنبه لغو شده.

زمانی كه برف بعد از دو روز بند آمد، در سنترال 
بود  نیویورک ۶۸ سانتی متر برف نشسته  پارک 
كه دومین ركورد از ۱۸۶٩ تاكنون است. این فقط 
٠.۲۵ سانتی متر كمتر از ركورد سال ۲٠٠۶ است.

پل ها و تونل های شهر نیویورک صبح یکشنبه 
فرماندار  كومو  اندرو  حال  این  با  شده.  گشوده 
نیویورک گفت كه خط آهن النگ آیلند به دلیل 
تا روز دوشنبه بسته خواهد  قابل توجه  خسارات 
همچنین  و  ایالت   ۱۱ در  توفان  جریان  در  بود. 
ناحیه كلمبیا، پایتخت، وضعیت اضطراری اعالم 
شد. مقام های پایتخت از ساكنان شهر خواسته 
طول شب  در  ها  جاده  بودن  یخی  علت  به  اند 
از رانندگی پرهیز كنند. در كنتاكی، پنسیلوانیا و 
ویرجینیای غربی رانندگان ساعت ها در بزرگراه 
ها سرگردان بودند. به گزارش روزنامه نیویورک 
به  نیویورک  منطقه  در  نفر  پنج  حداقل  تایمز 
هنگام پارو كردن برف جان خود را از دست داده 
اند. یك نفر دیگر هم در شهر بالتیمور مریلند در 

شرایط مشابه درگذشت.

فروشگاه آریا با انواع خواروبار - مواد غذایی - خشکبار - ترشیجات و مرباهای ایرانی دومین رکورد بزرگ بارش برف در نیویورک ثبت شد
آجیل و تنقالت - سبزیجات خشک - انواع حبوبات و کلیه مایحتاج غذایی خانه 

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

34 Ross St. North Parramatta
PH: 02 9683 7330

ARIA SUPER STORE

7 صبح تا 8 شب هفت روز هفته

آنتونی زوركر

كمتر از یك ماه بعد از بازگشایی سفارت عربستان 
در بغداد، وزارت خارجه عراق، سفیر سعودی را در 
اظهاراتش درباره شبه نظامیان شیعه  به  اعتراض 
مورد حمایت ایران و دخالت در امور داخلی عراق 

احضار كرد.
ژانویه   ۲۴ یکشنبه  روز  عراق  خارجه  وزارت 
)چهارم بهمن( در بیانیه ای سخنان ثامر السبهان، 
پروتکل  نقض  را  عــراق  در  عربستان  سفیر 

دیپلماتیك و بر پایه اطالعات غبر دقیق خواند.
در  عربستان  سفیر  نخستین  كه  سبهان  آقای 
در  است،  گذشته  سال   ۲۵ حدود  طی  در  عراق 
حشد  شیعه  نیروهای  تلویزیونی  گفت وگویی 
زدن  دامن  به  را  عراق  مردمی  بسیج  یا  شعبی 
به تنش های فرقه ای متهم كرده و گفته بود كه 
نیستند.  عراقی  جامعه  فرزندان  قبول  مورد  آنها 
آنها  از  بخشی  كه  شیعه  نظامی  شبه  نیروهای 

مورد حمایت ایران هستند، طی دو سال گذشته و 
در چندین عملیات علیه نیروهای گروه موسوه به 
دولت اسالمی در عراق در كنار ارتش این كشور 

نقش داشته اند.
از  متعددی  موارد  در  كرد  و  سنی  گروه های  اما 
نیروهای حشد  از  رفتارهای خشونت آمیز بخشی 

شعبی انتقاد كرده اند.
سفیر عربستان در بغداد در مصاحبه خود از دولت 

عراق خواسته است كه این نیروهای شیعه را از 
نبرد با داعش كنار بگذارد. اما وزارت خارجه عراق 
در بیانیه اش گفته است كه نیروهای حشد شعبی 
ارضی  تمامیت  از  دفاع  برای  و  تروریسم  علیه 
كشور، تحت فرمان فرماندهی كل قوا می جنگند.

از  شدت  به  هم  عراق  مجلس  شیعه  نمایندگان 
خواهان  و  كرده  انتقاد  عربستان  سفیر  اظهارات 

اخراج او از عراق شده اند.

عراق سفیر عربستان را برای اعتراض فرا خواند
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با مراجعه به سایت خبری پرشین هرالد کلیه فارسی زبانان 
میتوانند روزانه در جریان آخرین رویدادهای خبری 

در ایران، افغانستان و سراسر جهان قرار بگیرند
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  ) Safe Haven Enterprise Subclass 790 ( ویزای جدید پناهندگی * 
) Temporary Protection ( ویزای پناهندگی موقت * 

) Federal ( ویزای مستقل کار * 
 * ویزای مهارت  و تخصصی ) اسپانسر ایالتی (

 * ویزای والدین و همسر
 * ویزای سرمایه گزاری بازنشستگی

 * ویزای سرمایه گزاری

Leve 5,7 Eden Park Drive, Macquarie Park, NSW
Phone:  (02) 89359410
Mobile: 0414187045
Email: sydney@ajmigrationconsultants.com.au
www.ajmigrationconsultants.com.au

Azam Jafari
Registered Migration Agent

MARA 1571733
Member of MIA

دفتر امور مهاجرت اعظم جعفری

مشاوره رایگان

آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما از نخستین مرحله تقاضا 
تا  گرفتن ویزا و اقامت دائم

PTY LTD
FOOD IMPORTS
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سبزی قورمه سرخ شده 
Ph: 02 9645 6003

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

تلفن مرکز پخش یوشیهیدی  ژانویه(،   ٢٢( بهمن   ٢ جمعه،  روز 
که  گفت  ژاپن،  دولت  ارشد  سخنگوی  سوگا، 
جمهوری  بین  اتمی  توافق نامه  شدن  اجرایی  با 
نیز تحریم  اسالمی و جامعه جهانی برجام ژاپن 
از  زمینه  و  لغو  را  ایران  علیه  هسته ای  های 
دوجانبه  تجاری  و  اقتصادی  همکاری  سرگیری 

را فراهم آورده است.
پیشتر، قدرت های عمده جهانی و شورای امنیت 
توافق  اجرایی شدن  به  واکنش  در  ملل  سازمان 
جمهوری اسالمی برای تغییراتی در برنامه های 
هسته ای خود، اعالم کرده بودند که تحریم های 
لغو  ها  برنامه  این  علیه  یکجانبه  و  المللی  بین 

شده است.
آقای سوگا گفت: ژاپن مایل است روابط همکاری 
خود با ایران را گسترش دهد و به این ترتیب، از 
طریق احیای روابط دوستانه و سنتی خود با ایران، 

به صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه کمک کند. با 
لغو تحریم های هسته ای، شرکت های بیمه ژاپنی 
بین  اقتصادی  مبادالت  و  قراردادها  توانند  می 
از جمله  دو کشور و همچنین کاالهای تجاری، 
محموله های نفت صادراتی ایران را بیمه کنند. 
بار  داشت  امکان خواهند  ژاپنی هم  شرکت های 
دیگر به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران 

مبادرت ورزند.
تا پیش از این، ژاپن نه تنها به عنوان یک عضو 
تحریم های  رعایت  به  ملزم  متحد  ملل  سازمان 
بین المللی مصوب شورای امنیت بود، بلکه تحت 
آن  منفی  واکنش  بیم  از  و  متحده  ایاالت  فشار 
کشور، محدودیت هایی جدی را در زمینه مبادالت 
نفتی، بیمه و همچنین نقل و انتقاالت بانکی با 
ایران به اجرا گذاشته بود. ژاپن زمانی از شرکای 
بزرگ تجاری ایران و از خریداران عمده نفت این 

در  ژاپنی  شرکت های  و  می شد  محسوب  کشور 
ایران سرمایه گذاری کرده  اقتصاد  از  بخش هایی 
ایران  با  نفتی  مبادالت  تحریم،  زمان  در  بودند. 
برخوردار  دولتی  بیمه  محدود  امکانات  از  تنها 
نفت  صادرات  توجه  قابل  کاهش  باعث  که  بود 
دیگر  به  ژاپن  آوردن  روی  و  ژاپن  به  ایــران 

صادرکنندگان نفت شد.
زودی  به  می رود  انتظار  کارشناسان،  گفته  به 
ایران  و  ژاپن  بین  سرمایه گذاری  قرارداد  چند 
ژاپنی عالقمندی خود  و شرکت های  امضا شود 
هم  را  ایران  با  تجاری  روابط  سرگیری  از  به 
شرکت  گذشته،  روز  جمله  از  کرده اند.  اعالم 
به  است  مایل  که  گفت  اتومبیل سازی سوزوکی 

بازار ایران باز گردد.
انرژی  بین المللی  آژانــس  گذشته،  شنبه  روز 
در  خود  تعهدات  به  ایران  که  کرد  اعالم  اتمی 

چارچوب برجام عمل کرده و تغییرات مورد نظر 
را در برنامه های هسته ای خود داده است. به این 

ترتیب، اجرای برجام بالمانع است.
سایر  و  متحده  ایاالت  آژانــس،  نظر  اعالم  با 
کشورها تحریم هایی را که در زمینه های مختلف 
علیه برنامه هسته ای ایران به اجرا گذاشته بودند 
تحریم  خصوص  به  تحریم ها،  این  کردند.  لغو 
مالی و نفتی ایاالت متحده و کشورهای غربی، 
کمابیش ایران را طی پنج سال گذشته به انزوای 
اقتصادی و تجاری کشاند و خسارات سنگینی را 

به اقتصاد این کشور وارد کرد.
تالش  را  خود  اقدام  دلیل  ایران  تحریم کنندگان 
جمهوری اسالمی برای دستیابی به اسلحه اتمی 
همواره  را  اتهام  این  ایران  اما  می کردند  عنوان 
تکذیب می کرد و بر صلح آمیز بودن برنامه های 

هسته ای خود تاکید داشت.

ژاپن تحریم اقتصادی ایران را لغو کرد

بر اساس برآوردهای اولیه ای که اداره آمار روسیه 
منتشر کرده، تولید ناخالص داخلی این کشور در 
یافته  کاهش  درصد   ۳.۷ میالدی  گذشته  سال 

است.
این آمار نشان می دهد بخش خرده فروشی ۱۰ 
درصد و سرمایه گذاری ۸.۴ درصد کاهش یافته 
که حاکی از ضعیف ترین عملکرد اقتصاد روسیه 

از سال ٢۰۰۹ تاکنون است.
اما در مقابل، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 

٢۰۱۴ میالدی، ۰.۶ درصد افزایش یافته است.
 ۱۵ در  که  خام  نفت  بهای  العاده  فوق  سقوط 
ماه گذشته تا ۷۰ درصد کاهش یافته به اقتصاد 

روسیه صدمه زده است.
جزیره  شبه  الحاق  از  پس  غرب  تحریم های 
بر  نیز  به روسیه در سال ٢۰۱۴  اوکراین  کریمه 

اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته است.
اوایل  دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه در 
بهای  سقوط  که  داد  هشدار  میالدی  جاری  ماه 

نفت می تواند کشورش را وادار به بازنگری بودجه 
سال ٢۰۱۶ کند.

ماه  روسیه  جمهوری  رئیس  پوتین،  والدیمیر 
گذشته گفته بود که بودجه این کشور بر اساس 
بهای نفت ۵۰ دالر در بشکه محاسبه شده است. 
دالر   ۳۰ از  بیش  اندکی  نفت  بشکه  هر  اکنون 

معامله می شود.
دولت  درآمد  از  نیمی  حدود  گاز  و  نفت  مالیات 

روسیه را تشکیل می دهد.

دالر  مقابل  در  روسیه  پول  واحد  روبل،  ارزش 
آمریکا در هفته گذشته به پایین ترین سطح سقوط 
کرد، اما پس از ترقی اندک بهای نفت تا حدی 
افزایش پیدا کرد. نرخ بیکاری در روسیه در حد 
۵.۸ درصد در ماه گذشته ثابت باقی ماند که به 
این معنی که ۴.۴ میلیون نفر در این کشور بیکار 
کاهش  واقعی ۱۰ درصد  و دستمزدهای  هستند 
از  مقامات  می گویند  ناظران  برخی  است.  یافته 

چشم انداز ناآرامی های اجتماعی نگران هستند.

کاهش بهای نفت به اقتصاد روسیه صدمه زده است

ایران  شهرسازی  و  راه  وزیر  آخوندی،  عباس 
فروند   ۱۱۴ خرید  قرارداد  کشورش  که  می گوید 
هواپیمای مسافربری از نوع ایرباس را به زودی 

امضاء خواهد کرد.
آقای  گفته  به  خبرگزاری ها،  گزارش  اساس  بر 
حسن  سفر  خالل  در  داد  قرار  این  آخوندی 
امضا  فرانسه  به  ایران،  جمهور  رئیس  روحانی، 
هفته  در  است  قرار  روحانی  آقای  شد.  خواهد 

جاری از فرانسه دیدار کند. 
بود  قرار  فرانسه  و  ایتالیا  به  روحانی  آقای  سفر 
پیشتر صورت گیرد، اما پس از حوادث تروریستی 
این  پاریس  در  میالدی  گذشته  سال  نوامبر  ماه 

در خصوص  آخوندی  آقای  افتاد.  تاخیر  به  سفر 
نظر  در  که کشورش  ایرباسی  هواپیماهای  مدل 
دارد خریداری کند جزئیاتی نداده اما تاکید کرده 
است که همه هواپیماهای مشمول این قرارداد، 

نو خواهند بود.
شرکت  با  مذاکره  از  همچنین  ایران  راه  وزیر 
بوئینگ آمریکا برای خرید هواپیما خبر داده است.

آقای آخوندی تاکید کرده است که ایران در حال 
که  دارد  مسافرتی  هواپیمای  فروند   ٢۵۶ حاضر 
بسیار  نیز  مابقی  و  زمین گیرند  درصد   ۴۰ حدود 
عابدزاده،  علی  همزمان  ــد.  دارن باالیی  سن 
که  است  گفته  ایران،  هواپیمایی  سازمان  رئیس 

کشورش به ۱۵۰ فروند هواپیمای مسافرتی جدید 
او  دارد.  احتیاج  مسافر   ٢۵۰ از  بیش  ظرفیت  با 
افزوده است که ایران همچنین به ۳۰۰ هواپیمای 
با برد بلند احتیاج دارد. به گفته آقای عابدزاده این 
در حالی است که در حال حاضر تنها ۹ فروند از 
این نوع هواپیما در ایران فعال است. شرکت های 
هواپیمایی ایران سال هاست که بر اثر تحریم های 
عمده  های  شرکت  با  مستقیم  معامله  از  آمریکا 
آنها  اصلی  دار  سهام  آمریکا  که  هواپیماسازی 
هواپیمای  فروش  تحریم  بوده اند.  محروم  است، 
مسافربری به ایران مربوط به تحریم هایی است 
دیپلمات هایش  دلیل گروگانگیری  به  آمریکا  که 

در سال ۱۳۵۸  تهران  در  این کشور  در سفارت 
علیه ایران اعمال کرد و ارتباطی با پرونده اتمی 
ساله  دو  مذاکرات  جریان  در  اما  نداشت،  ایران 
کردن  متقاعد  به  موفق  ایرانی  مقام های  اتمی، 

آمریکا به لغو این تحریم شدند.
اواخر دی ماه آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید 
توافق  براساس  خود  تعهدات  به  ایران  که  کرد 
با گروه ۱+۵ عمل کرده است و به  اتمی  جامع 
دنبال آن اتحادیه اروپا و دولت آمریکا بالفاصله 
اعالم کردند که تحریم های مرتبط با فعالیت های 
هسته ای ایران، از جمله تحریم های اعمال شده 

توسط شورای امنیت برداشته شده است.

ایران: قرارداد خرید بیش از صد ایرباس را بزودی امضا می کنیم

مقام های ایرانی پس از اجرایی شدن موافقتنامه 
اتمی با قدرت ها در روز شنبه، می گویند بخشی 
این  شده  مسدود  های  دارایی  دالر  میلیاردها  از 

کشور را با موفقیت جابجا کرده اند.
به  ایران  مرکزی  بانک  رئیس  سیف  اهلل  ولی 
این  دولت  که  این کشور گفت  دولتی  تلویزیون 
دارایی ها را از بانک هایی در ژاپن و کره جنوبی 
امارات متحده عربی  و  آلمان  بانک هایی در  به 

منتقل کرده است.
او میزان دقیق مبالغ جابجا شده را فاش نکرد اما 
به  )برجام(  اتمی  توافق  براساس  ایران  گفت که 
۳٢ میلیارد دالر دارایی هایش در خارج از کشور 

دسترسی خواهد یافت. 
به گفته او هزینه مبادالت ارزی هم برای ایران 

۱۵ درصد کاهش می یابد.
باره  این  در  خبری  در  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
ایران  در  هنوز  اعتباری  های  کارت  که  نوشت 
پردازش  های  دستگاه  سیستم  و  کنند  نمی  کار 
جهان  باقی  از  منفک  ام(  تی  )ای  پول  خودکار 

است.
اتمی  برنامه  به  مربوط  های  تحریم  رفع  از  بعد 
ایران، وزارت دارایی آمریکا راهنمایی را در اختیار 
شرکت های آمریکایی گذاشت و به آنها یادآوری 
آن  دولت  یا  ایران  با  معامله  ممنوعیت  که  کرد 

شامل  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  برای  کشور 
شرکت ها در آمریکا عمدتا ادامه دارد.

این شامل شرکت هایی مثل مسترکارد و ویزای 
می  کنند  می  صادر  اعتباری  کارت  که  آمریکا 

ها  ایرانی  که  گفت  آمریکا  دارایی  وزارت  شود. 
برای  خارجی  های  بانک  از  بود  خواهند  قادر 
ارسال پول به بانک های محلی در ایران استفاده 
کار  ایران  در  خارجی  بانک  هیچ  هنوز  اما  کنند. 

نمی کند. به گزارش آسوشیتدپرس علیرغم رفع 
تحریم ها ایرانی های آمریکا فعال همچنان برای 
انتقال پول از خدمات صرافان از جمله در دوبی و 
استانبول استفاده می کنند. موسسه سوئیفت در 
بلژیک که جابجایی پول میان موسسات مالی را 
های  بانک  با  که  گفت  یکشنبه  دهد  می  انجام 
ایرانی خارج شده از فهرست تحریم ها در تماس 

است تا خدمات آنها را احیا کند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه شنبه 
در سخنانی که از تلویزیون این کشور پخش شد 
گفت که گشایش تازه همه مشکالت اقتصادی 
ایران را حل نخواهد کرد و هشدار داد:  تازه در آغاز 
یک راه سخت هستیم. اما او از باز شدن دست 
بانک ها در معامالت خارجی ابراز خرسندی کرد: 
مالی،  انتقاالت  و  نقل  برای  را  شرایط  ما  امروز 
دیروز  با  شرایط  خیلی  و  کرده ایم  آماده  بیمه 
متفاوت است،  بانک های ما می توانند فعال شوند 
و ما داشتیم به چند قرن پیش برمی گشتیم و همه 
چیز از طریق صرافی و از طریق تو بمیری من 
و  را حل می کردیم  اقتصاد کشور  مسائل  بمیرم 
اکنون به نقطه درست و صحیح برگشتیم بنابراین 

بانک ها باید به صحنه بیایند.
او  بزرگترین مشکل کشور را بیکاری، رکود و نبود 

رونق اقتصادی دانست.

ایران موفق به جابجایی بخشی از میلیاردها دالر دارایی خود شد

ایران  به  چین،  جمهور  رئیس  پینگ،  جین  شی 
رفته و با مقام های عالی جمهوری اسالمی دیدار 

کرده است.
آقای شی روز شنبه ۳ بهمن به دیدار آیت اهلل علی 

خامنه ای، رهبر ایران رفت.
پینگ،  جین  شی  و  روحانی  حسن  آن  از  پیش 
روسای جمهور ایران و چین، برای افزایش روابط 

تجاری دو کشور گفت و گو کردند.
رسانه های ایرانی از قول آقای روحانی نوشته اند 
که ایران و چین درباره افزایش روابط تجاری تا 
مذاکره  آینده  سال   ۱۰ ظرف  دالر  میلیارد   ۶۰۰
کرده اند. عالوه بر این آنها درباره مسائل امنیتی و 

مبارزه با تروریسم نیز گفت و گو کرده اند.
با آقای  از دیدار  ایرنا آقای شی پس  به گزارش 
فیمابین  روابط  توسعه  دارم  یقین  گفت:  روحانی 
نه تنها به نفع دولت وملت دو کشور، بلکه برای 
کمک  هم  جهانی  و  منطقه ای  توسعه  و  صلح 
وارد  جمعه  شب  پینگ  جین  شی  کرد.  خواهد 
روحانی  حسن  بهمن   ۳ شنبه  روز  و  شد  تهران 
در کاخ سعد آباد تهران از او استقبال رسمی کرد.

آقای شی در ادامه اولین سفر خاورمیانه ای خود، 
شب  سعودی  عربستان  و  مصر  به  سفر  از  پس 
تهران  وارد  بلندپایه  هیات  راس یک  در  گذشته 
محمدجواد  استقبال  مورد  فرودگاه  در  و  شد 

ظریف، وزیر امور خارجه ایران قرار گرفت.
ارتقا  و  گسترش  خواهان  چین  رئیس جمهوری 
اولین سفر  این  ایران شده است.  با  سطح روابط 
یک رئیس جمهوری چین به ایران طی ۱۴ سال 

جیانگ  این  از  پیش  می رود.  شمار  به  گذشته 
زمین، رئیس جمهوری وقت چین در سال ٢۰۰٢ 
در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به ایران 

سفر کرده بود.
روسای جمهور دو کشور پس از مراسم استقبال 
جمع  در  سپس  و  داشتند  خصوصی  ــداری  دی
خبرنگاران حاضر شدند. هیات های عالی رتبه ای 

نیز از دو کشور با هم دیدار داشته اند.

امضا  نیز  همکاری  سند  چندین  که  شده  گفته 
خواهد شد. روابط اقتصادی ایران و چین

آغاز  از چین که در سال ۱۳۷۶ و  ایران  واردات 
در  بود،  دالر  میلیون   ۳۹۴ خاتمی  محمد  دولت 
بر  و   ۱۳۸۴ سال  در  خاتمی  آقای  دولت  پایان 
مجلس  های  پژوهش  مرکز  گــزارش  اساس 
افزایش  دالر  میلیارد   ٢.٢ به  اسالمی  شورای 
تجاری  مبادالت  در  اصلی  جهش  اما  یافت. 

در  چین  از  ایران  واردات  ویژه  به  چین  و  ایران 
دولت های نهم و دهم در زمان ریاست جمهوری 
محمود احمدی نژاد رخ داد . به گفته رئیس اتاق 
بازرگانی ایران و چین، حجم مبادالت دو کشور 
در سال ۱۳۹۰ به ۴۵ میلیارد دالر رسید که ۶.۵ 

میلیارد دالر آن واردات ایران از چین بود.
چین در برخی حوزه های نفت و گاز، سد سازی 
راه تهران شمال سرمایه گذاری  آزاد  یا احداث  و 
کرده اما در زمان تحریم های هسته ای، این کشور 
تحت فشار آمریکا از برخی سرمایه گذاری ها در 
صنعت نفت و گاز و سدسازی ایران کنار کشید یا 

از سرمایه گذاری جدید اجتناب کرد.
سال  در  چین  و  ایران  تجاری  مبادالت  حجم 
 ۳۶ چین  و  بود  دالر  میلیارد   ۵٢ حدود   ٢۰۱۴
درصد کل تجارت خارجی ایران را در این سال به 
خود اختصاص داد. در سال ٢۰۱۵ به علت کاهش 
با  کشور  دو  تجاری  مبادالت  حجم  نفت  قیمت 
قرار  چین  رئیس جمهوری  شد.  مواجه  کاهش 
کشور  این  مجلس  رئیس  و  ایران  رهبر  با  است 

نیز دیدار کند.
تلویزیون ایران گفته است که مهم ترین اسنادی 
که قرار است به امضا روسای جمهوری دو کشور 
راه  به  مربوط  توافقنامه  و  راهبردی  سند  برسد، 

تجاری جاده ابریشم است.
چین به همراه روسیه از حامیان ایران در مجامع 
شرکای  مهم ترین  از  یکی  و  بوده  بین المللی 

اقتصادی ایران به شمار می رود.

مذاکره ایران و چین برای افزایش روابط تجاری

اسالمی  جمهوری  هواپیمایی  شرکت  ایران ایر، 
به  سوخت رسانی  محدودیت  رفع  از  ــران،  ای
فرودگاه های  در  ایران  مسافربری  هواپیماهای 

اروپایی خبر داده است.
در  ژانویه(   ٢۳( بهمن  سوم  شنبه،  روز  ایران ایر 
توافق  اجرای  پی  در  که  کرد  اعالم  بیانیه ای 
به  سوخت رسانی  محدودیت  ایران،  هسته ای 
شده  لغو  دی ماه   ٢۹ از  کشور  این  هواپیماهای 

است.
ژانویه   ٢٢ روز  که  پروازی  بیانیه،  این  بر  بنا 

فرودگاه فرانکفورت در آلمان را ترک کرده، بدون 
بین المللی  برای سوخت گیری در فرودگاه  توقف 

تهران به زمین می نشیند.
در  ایرانی  هواپیماهای  ایــران ایــر  گفته  به 
فرودگاه های لندن، پاریس، آمستردام و کلن هم 

سوخت مورد نیاز خود را دریافت کرده اند.
از حدود چهار سال پیش و با افزایش تحریم های 
ــران،  ای هسته ای  برنامه  علیه  بین المللی 
از  بیش  در  ایرانی  هواپیماهای  سوخت گیری 
این  شد.  روبرو  اختالل  با  اروپایی  فرودگاه  ده 

ایرانی  هواپیماهای  که  می شد  باعث  محدودیت 
مجبور شوند برای سوخت گیری در مسیر برگشت 

در فرودگاهی ثالث توقف داشته باشند.
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  پیش،  هفته  یک 
برنامه  در  خود  تعهدات  به  ایران  که  کرد  تایید 
در  و  کرده  عمل  )برجام(  مشترک  اقدام  جامع 
برداشته  ایران  علیه  تحریم های هسته ای  نتیجه 
شد. ایران امیدوار است با رفع این تحریم ها بتواند 
ناوگان هوایی خود را با خریدن قطعات و همین 

طور هواپیماهای جدید نوسازی کند.

ایران ایر از رفع محدودیت سوخت رسانی در فرودگاه های اروپایی خبر داد
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پیک پارسیان

آیا شورای نگهبان موجب تزلزل رهبری خواهد شد؟

غرب در برابر شرق؟ برخورد تمدن ها؟ جنگ های 
علیه  سنی ها  شیعیان،  علیه  سنی ها  مذهبی 
این  آیا  صلیبی ها؟  برابر  در  مسلمانان  سنی ها، 
تصویر واقعی است؟ نه خیر ابداً، این صرفًا برخی 
بحران  دلیل  به  که  سرمایه داری  جهان  عناصر 
در  را  اخیر  رویدادهای  و  شده  متزلزل  اقتصادی 
جنگ امپریالیستی به راه انداخته است. یمن صرفًا 

نمونه ای دیگر است.
که  اجتماعی  و  اقتصادی  ویرانه ی  میانه ی  در 
به اصطالح بهار عربی ایجاد کرد بعضی از قدرت 
های امپریالیستی محلی از جمله عربستان سعودی 
با حدت و شدت بیش تری خود را نشان داده اند. 
در رژیم سلطنتی نفتی ریاض، که با وهابی گری 
بنیادگرایی  از محدودکننده ترین شکل های  یکی 
میلیون جمعیت  ده  برابر  در  اداره می شود،  سنی 
این کشور، ده میلیون کارگر خارجی هستند که 
را  کارهایی  همه ی  و  واقعی اند  بردگانی  درواقع 
که شهروندان ثروتمند سعودی نمی کنند بر دوش 
را  خود  این صورت  به  برده بودن شان  آن هاست. 
نشان می دهد که کارگران خارجی که می خواهند 
متوسط  به طور  بکنند  کار  در عربستان سعودی 
باید رقمی حدود ۴۰۰۰ یورو به صورت مالیات، یا 
رشوه و یا اجاره ی مسکن، براساس یک قرارداد 
بپردازند.  کرده،  تضمین  شهروند  یک  که  کاری 
پاسپورت  او کفیل می گویند  به  این شهروند که 
آن ها را پیش خود نگاه می دارد و تصمیم می گیرد 
که چه گونه و چه  زمانی به قرارداد اشتغال آن ها 

پایان بدهد. 
قرار  ندارد.  وجود  اتحادیه ای  حمایت  گونه  هیچ 
باشد  روز  در  ساعت  هشت  کاری  ساعات  است 
ولی معمواًل ۱۰ تا ۱۲ ساعت است. اضافه کاری 
پرداخت نمی شود و کارگران حتی اختیاری برای 
این که  گرفتن مرخصی ندارند و وقتی به دلیل 
کفیل دیگر نیاز به استثمار آن ها ندارد از قرارداد 
شش  حدود  تا  باید  خالص  می شوند،  اشتغال 
و  گذرنامه  گرفتن  بازپس  برای  را  خود  مزد  ماه 

بازگشت به کشورخویش بپردازند. 
قانونی  به طور  که  آن هــا  خارجی،  کارگران 
غیر  به طور  که  آن ها  بدتر  آن  از  و  میکنند  کار 

و  بنگالدش  هند،  از  عمومًا  کارمی کنند،  قانونی 
از بلوچستان و یا شاخ افریقا می آیند. در کشوری 
که باالترین درآمد سرانه ی جهان را دارد شرایط 
دهشتناک  حدی  به  کارگران  این  برای  زندگی 
گرسنگی  از  یا  خارجی  کارگر  هزاران  که  است 
در حال مرگ اند و یا به علت الکلیسم که درواقع 
گریزگاه غیرواقعی شان است دچار سیروز کبدی 
شده اند. اگرچه مصرف الکل در اسالم حرام است، 
ولی می توانند با قیمت باال الکل به دست بیاورند، 
و تعداد بیشتری هم گرفتار افسردگی هستد که 

به خودکشی منجر می شود.
با همه ی این ها، بزرگ ترین رژیم سلطنتی نفتی 
دنیا چنگال هایش را در خارج از کشور هم نشان 
به  که  سعودی،  عربستان  امپریالیسم  دهد.  می 
دلیل درآمدهای نفتی می تواند سالح های زیادی 
واردکننده ی  بزرگ ترین  به صورت  وارد کند که 
پرقدرت ترین  و  است  درآمده  جهان  در  سالح 
برای  خود  قدرت  از  دارد،  را  خاورمیانه  ارتش 
کند  می  استفاده  اوپک  درون  در  رقابت  حذف 
و همه ی  کنترل  را  نفت  بهای  ترتیب  این  به  و 
یا  باشند  شیعه  چه  می کند؛  حذف  را  مخالفان 
به عنوان  سنتی  وهابی گری  گسترش  برای  خیر. 
وسیله ای برای کنترل و سلطه برای متحدانش، 
به  وابسته  و  دست نشانده  حکومت  زیادی  تعداد 
ایجاد کرده  فارس  تا خلیج  افریقا  از شمال  خود 
ایجاد  شبکه  این  ایجاد  برای  کوشش  در  است. 
بعضی سازمان های تروریستی را تسهیل و آن ها 
داعش.  تا  طالبان  از  کرده،  هم  مالی  تأمین  را 
امنیتی  متحدشان دراین فرایند هم سازمان های 
امریکایی بودند و هدف هم مقابله با کشورهایی 
را  برنامه های هژمونیک ریاض  بود که بخواهند 

به مخاطره اندازند.
دراین  شده  به کارگرفته  ایدئولوژیک  اسلحه ی 
موقعیت های سیاسی مذهب است. یعنی دفاع از 
یعنی وهابی گری سنی  این  تمامیت کلمه اهلل و 
تفسیر سنت  از  که ممکن  انحرافی  هر  درمقابل 
ایجاد شود، یعنی درمقابل همه ی گروه های شیعه. 
تردیدی نیست که استفاده از مذهب صرفًا یک 
ایدئولوژی های  در  پوشش است، همان طور که 

)مثل  دارد  وجود  پوشش ها  این  از  هم  سکوالر 
غرب  امپریالیسم  سوی  از  دموکراسی(  آوردن 
تفاوت تنها بستگی دارد که برای رواج این ایده 
کدام  است،  جنگ ضروری  که  توده ها  میان  در 
برای  که  جنگی  می کند؛  اثر  بهتر  مخدر  ماده ی 
توده ها  منافع  درواقع  که  است  منافعی  از  دفاع 
اجتماعی  و  اقتصادی  آنتی تز  برعکس  و  نیست 

تمامی موجودیت شان است.
چه گونه  می دهد  نشان  که  آشکاری  نمونه ی 
کتمان  برای  ساتری  پرده ی  صورت  به  مذهب 
داستان  می کند  عمل  نظامی ها  واقعی  اهداف 
یمن  است.  یمن  به  سعودی  عربستان  حمله ی 
و  دارد  کمی  کشاورزی  است،  فقیر  کشوری 
 ۲۰۱۱ در  روزانــه اش  تولید  نفت،  هم  کمی 
حاضر  حال  در  که  بود  بشکه  ۰۰۰ر۴۴۰  روزی 
پرداخت هایش  تراز  است.  یافته  تقلیل  نصف  به 
با کشورهای دیگر همیشه منفی است و بیکاری 
هم  زندگی  و سطح  دارد  وجود  آن جا  در  زیادی 
و  این،  به رغم  است.  بخورونمیر  حداقل  معادل 
بین  داخلی  این وضعیت، یک جنگ  دلیل  به  یا 
قبایل شیعه حوثی درشمال و قبایل سنی جنوبی 

درگرفت. 
علت درگیری هم کنترل همین اندک منابع نفتی 
است و این که چه کسی بندر استراتژیک عدن 
حوثی  شیعه های  از  علنًا  ایران  کند.  کنترل  را 
سعودی  عربستان  که  درحالی  می کند،  حمایت 
این جا  در  است.  جنوب  سنی های  پشتیبان  هم 
است.  رفته  فراتر  همیشه  از  سعودی  عربستان 
قبایل  مالی،  کمک های  بر  عالوه  نه تنها  یعنی 
منظم  طور  به  بلکه  کرده  مسلح  را  جنوب  سنی 
مبادرت می کند.  هوایی حوثی ها  بمباران  به  هم 
سلطان نشین عربستان سعودی، به عنوان بخشی 
از ائتالف امریکا علیه شیعه های علوی بشار اسد 
جمله  از  تروریستی  های  گروه  هم  سوریه،  در 
اسد  مقابل  در  که  را  النصره  جبهه  و  داعش 
می جنگند مسلح، به آن ها کمک مالی و از آن ها 
حمایت سیاسی می کند. رژیم ریاض به سه دلیل 
دست  مستقیم  اقدام  به  یمن  در  گرفت  تصمیم 
داد  اجازه  نباید  که  است  بدیهی  اول  دلیل  بزند. 

عربستان  جنوبی  مرزهای  در  شیعه  دولت  یک 
ایجاد  فرصتی  دوم  دلیل  شود.  ایجاد  سعودی 
استراتژیک  بندر  بر  نفوذ  اعمال  برای  شده است 
المندب به دریای  از طریق تنگه ی باب  عدن و 
سرخ دسترسی داشت، جایی که میلیون ها بشکه 
نفت خام به سوی کانال سوئز در حرکت اند. دلیل 
سوم و مهم تر مبارزه ی جدی با دشمن تاریخی 
حوثی ها  جناح  از  فقط  نه  که  است  ایران  خود 
بلکه  می کند  دفاع  می جنگند  سنی  دولت  با  که 
منطقه  بر  وهابی گری  امپریالیستی  سلطه ی  با 
مخالف است. این مسئله با کوشش امریکا برای 
دست یابی به یک توافق اتمی با ایران حساس تر 
یکی  برسد  سرانجام  به  توافق  این  اگر  و  شده 
عرصه ی  در  اوباما  دولت  پیروزی های  معدود  از 
لغو  تحریم ها  هنگامی که  است.)۱(  بین المللی 
شود و فشار به شدت محدودکننده ی تحریم های 
بین المللی به زیان عربستان سعودی کم تر شود، 
جمهوری  نقش  ایران  در  بیش تر  سرمایه گذاری 

شیعه ی آیت اهلل ها را پررنگ تر می کند.
ولو آن که  یافت،  ادامه خواهد  ایران  مبارزه علیه 
آیت اهلل های  در دست  که کشوری  این  جای  به 
ما می  بود.  باشد یک کشور سنی مذهب  شیعه 
و  ریاض  دولت  دررابطه ی  را  نکته  این  توانیم 
داعش  ایجاد  به  اگرچه  کنیم.  مشاهده  داعش 
کمک کرد ولی اکنون با آن مبارزه می کند چون 
داعش از کنترل عربستان سعودی خارج شده و از 
نظر اقتصادی و سیاسی در برابر منافع عربستان 

سعودی استقالل یافته است. 
که  می کنند  اعتراف  البغدادی  و  داعش  اگرچه 
سنی هستند و به شریعت سنی که یک راهنمای 
قوانین  ولی  دارند.  باور  است  معنوی  و  اجتماعی 
حاکم بر منافع امپریالیستی از این که چه کسی 
را چه گونه  آیه قرآن  یا آن  این  تصمیم می گیرد 
در  تفاسیر  این  مهم ترند.  بسیار  کند  تفسیر 
بهترین حالت خمیرمایه ای هستند برای پوشش 
ایدئولوژیک برای توده هایی که از نظر اجتماعی 
دم  گوشت  به عنوان  ولی هم چنان  ندارند  چیزی 
تا برای سلطه ی همان  توپ فراخوانده می شوند 

قصابان قدیمی بجنگند.

 02-4256 6135
40 Princes HWY. Yallah NSW 2530

Parts, Rebuild & Engine Experts

فروش، سرویس و تعمیر 
فروش لوازم یدکی و موتور

انواع قایق تفریحی

نمایشگاه و فروشگاه ما واقع در ولونگانگ است 
و بزودی شعبه جدید در سیدنی افتتاح می شود
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با 113 دالر 
در هفته 

صاحب یک قایق شوید

Boats sales (new and used)        
Engine sales         
Service and repair        
Boating accessories       
New trailers and Trailer repair      

Amir Mazhari 

و  ها  تنش  تشدید  به  توجه  با  افغانستان  بحران 
داعش  قامت  در  دیگری  مخرب  بازیگر  ورود 
که  است  رسیده  یی  مرحله  به  بحران،  متن  به 
امروز دولت مرکزی کابل و قدرت های جهانی 
بیش از پیش نسبت به وخامت اوضاع این کشور 
احساس خطر می کنند. به همین دلیل به تازگی 
یک اجماع ملی، منطقه یی و بین المللی جهت 
خروج از این بن بست در افق پدیدار گشته است. 
در  سیاسی  میانجیگری  عرصه  به  چین  ورود  با 
بحران افغانستان با توجه به احساس خطری که 
این کشور نسبت به گسترش بنیادگرایی اسالمی 
در بین اقلیت اویغور در استان سین کیانگ کرده 
است در کنار نفوذ انکار ناپذیر این کشور بر روی 
دولت پاکستان که به نوعی پشتیبان اصلی گروه 
باشد،  می  طالبان  جمله  از  افغانی  مخالف  های 
از هر زمانی ایجاد  انداز نسبی صلح بیش  چشم 
از  متشکل  صلح  چهارجانبه  نشست  است.  شده 
نمایندگان کشورهای افغانستان، پاکستان، آمریکا 
و چین در تاریخ ۱۱ ژانویه در اسالم آباد را می 
سیاسی  های  تالش  از  یی  مرحله  شروع  توان 
صلح به حساب آورد که این بار به خالف دفعات 
بازیگران  بین اضالع  در  را  مثبت  موازنه  پیشین 
که  چند  هر  است.  کرده  فراهم  منازعه  عرصه 
نشست اسالم آباد درگیر بحث های کلی جهت 
دستاورد  هیچ  و  گردید  مذاکرات  روند  تعیین 
مشخصی را به همراه نداشت اما به جهت واقع 
تا  کنندگان  مذاکره  پراگماتیسم  مواضع  و  بینی 
حدود زیادی در مسیر یک نقشه راه درست قرار 
گرفت. در این نشست هم چنین مشخص گردید 
که دور دوم مذاکرات یک هفته بعد باید در کابل 
نیز  افغانستان  و  پاکستان  از طرف  و  دنبال شود 
در خصوص نمایندگان اپوزیسیون )طالبان( یک 
توافق انجام شود. طبق جدول اعالن شده در روز 

با حضور  کابل  در  مذاکرات  دوم  دور  ژانویه   ۱٨
دوم  و هیات های چهارگانه، نشست  نمایندگان 
برگزار شد تا مشخص شود این بار همه بازیگران 
طول  در  نتیجه  به  رسیدن  به  مصمم  و  متعهد 
مراحل زمانبر مذاکرات صلح می باشند.                                                       
نمایندگان گروه طالبان  در طول هر دو نشست 
شرکت نداشتند اما خبرهای حاکی از آن است که 
حداقل جناح اصلی این گروه به رهبری مال اختر 
محمد منصور در تماس دائم با مقامات پاکستانی 
از  یکی  چنانچه  دارنــد.  قرار  خصوص  این  در 
ضمن  فرانسه  خبرگزاری  به  گروه  این  رهبران 
تایید تماس های بین آنان و دولت پاکستان گفته 
است که رهبران این جناح می خواهند بدانند که 
آیا نمایندگان جناح های انشعابی نیز در مذارکات 
می  گفته  دیگر  طرف  از  کرد.  خواهند  شرکت 
شود که جناح مال رسول آخوند مخالفت خود را 
با حضور هیات پاکستانی در این مذاکرات صلح 
اعالن کرده است و تا کنون جناح های کوچک 
انشعابی دیگر از طالبان در این خصوص سکوت 
کرده اند که با توجه به عدم حمایت های قدرت 
و  تاثیرگذاری  به  قادر  آنان  از  یی  منطقه  های 
تخریب مذاکرات صلح نخواهند بود. از آنجا که 
تا به امروز به اذعان مقامات افغانی و تحلیلگران 
امور این کشور نقطه قوت طالبان در حفظ حیات 
به حمایت جدی  و موقعیت قدرتمند خود منوط 
پاکستان و به خصوص سازمان اطالعات ارتش 
این کشور موسوم به آی اس آی بوده است به 
نظر می رسد که جناح اصلی طالبان به رهبری 
در  یی  کننده  تعیین  نقش  چنان  هم  اختر  مال 
یا  شکست  و  گروه  این  سیاسی  آینده  تعیین 
داشت.  خواهد  صلحی  فرایند  هرگونه  پیروزی 
از طرف دیگر به دلیل حضور پکن در مذاکرات 
صلح جدید به دالیل امنیت داخلی - منطقه یی 

برای  کشور  این  ژئوپلتیک  منافع  چنین  هم  و 
برای  بار  این  افغانستان،  آینده  در  ثبات  حفظ 
طرف پاکستانی و گروهبندی نظامی این کشور 
قبلی  تجارب  طبق  که  بود  خواهد  بسیار سخت 
هم چنان سیاست آالکلنگی خود را در بی ثبات 
از سوی دیگر  ادامه دهد.  سازی کشور همسایه 
و  پاکستان  در  تروریستی  های  گروه  تحرکات 
به مرحله یی رسیده است  اکنون  افغانستان هم 
که دیگر از کنترل خارج شده و می رود تا ثبات 
و امنیت دو سوی هندوکش را با خطرات جدیدی 
انطباق  یک  شرایطی  چنین  در  کند.  رو  روبه 
دولت های حاضر  بین  یی  منطقه  و  ملی  منافع 
در مذاکرات جدید صلح به وجود آمده است که 
این فرصت را در اختیار آنان قرار می دهد تا با 
عبور از تهدیدات، یک توازن در مناسبات قدرت 

منطقه یی را دنبال کنند.             
در طی ماه های اخیر با ورود بازیگر جدیدی در 
متشکل  که  افغانستان  بحران  به  داعش  شمایل 
از بخشی از انشعابیون طالبان و تروریست های 
کیانگ،  سین  قفقاز،  میانه،  آسیای  از  صادراتی 
خاورمیانه عربی و حتی غربی است، زنگ خطر 
جامعه  و  دولت  برای  که  طنینی  پر  همان  به 
امنیت  برای  است  آمده  در  صدا  به  افغانستان 
منطقه و به میزان زیادی طالبان نیز آوای گوش 
خراشی داشته است. درگیری و جنگ های اخیر 
بین گروه طالبان و هسته های شورشی وابسته 
به داعش در والیت ننگرهار و از جمله مجادالت 
ایالت بین  خونینی که در ولسوالی اجین در این 
طالبان و داعش انجام گرفته و تا به امروز ده ها 
است، هشداری  کرده  معدوم  را  دو طرف  از  تن 
جدی به طالبان بود که می دید یک مهمان تازه 
از راه رسیده به سر سفره یی نشسته که همیشه به 
آنان تعلق داشته است. از آنجا که گروه واپسگرا و 

تروریستی طالبان جدا از تعلق ایدئولوژیک خود به 
بنیادگرایی دینی، به نوعی ریشه در ناسیونالیسم 
جایگاه  هژمونی  تهدید  همین  دارد  نیز  پشتون 
اپوزیسیونی طالبان از سوی یک مهمان ناخوانده 
و فراناسیونالیستی می تواند بزرگترین انگیزه یی 
باشد که این گروه را به روند سیاسی و مذاکرات 
صلح تشویق کند. با چیدن قطعات این پازل به 
ابعاد ملی و منطقه یی، می توان  هم ریخته در 
امیدوار به نتیجه رسیدن فرایند صلح در یک بازه 
زمانی میان مدت بود، البته به شرطی که اراده و 
بین قدرت های چهارگانه ی  همکاری الزم در 
حاضر در مذاکرات جدید صلح وجود داشته باشد. 
با درک منطقی از سیر تحوالت جاری و خطری 
که هم اکنون جهان از تروریسم داعشی احساس 
حدود  تا  بار  این  که  رسد  می  نظر  به  کند  می 
زیادی این اراده تامین شده است. هم اکنون هیچ 
را  خطر  این  که  ندارد  وجود  منطقه  در  نیرویی 
باشد و به همین دلیل زمان آن  احساس نکرده 
رسیده است تا بحران افغانستان خرج سفره خود 
از نفوذ جناح عربی جدا کرده و سعی خود را  را 
انفکاک  پیرامونی جهت  منطقه  به  معطوف  تنها 
بحران از بی ثباتی کلی خاورمیانه کند. پاکستان 
به  توجه  با  طالبان  حامی  ترین  اصلی  عنوان  به 
این دالیل دیگر نمی تواند به سیاست بی ثبات 
سازی گذشته خود ادامه دهد و افغانستان نیز به 
نقطه یی رسیده است که می بایست برای یک 
این  کند.  اقدام  ملی  سطوح  در  قدرت  بازتوزیع 
ناپذیر  اجتناب  و  کنار خواست علنی  در  وضعیت 
بازیگران بزرگ بین المللی از جمله آمریکا و چین 
برای ایجاد ثبات در این منطقه شرایطی را ایجاد 
انتهای  از درون آن می توان در  کرده است که 
تونل تاریک کنونی کورسوی از روشنایی و امید 

را دید. 

زمان حل و فصل بحران افغانستان فرا رسیده است 

ترجمه: احمد سیف

اسلحه ی ایدئولوژیک به کارگرفته شده دراین موقعیت های سیاسی مذهب است. تردیدی نیست که استفاده از 
مذهب صرفاً یک پوشش است، همان طور که در ایدئولوژی های سکوالر هم از این پوشش ها وجود دارد 

)مثل آوردن دموکراسی( از سوی امپریالیسم غرب تفاوت تنها بستگی دارد که برای رواج این ایده در میان توده ها 
که جنگ ضروری است، کدام ماده ی مخدر بهتر اثر می کند؛ ...

عربستان سعودی: مذهب در خدمت امپریالیسم 

سازمان حقوق بشری عفو بین الملل در گزارش 
های  سال  فاصله  در  که  است  نوشته  مفصلی 
نوجوانی  در  که  نفر   ۷۳ حداقل  تا ۲۰۱۵   ۲۰۰۵
مرتکب جرم شده بودند در ایران اعدام شدند و 

ده ها نفر در شرایط مشابه منتظر اعدام هستند.
این گروه که در لندن مستقر است گزارش ۱۱۰ 
را تحت عنوان بزرگ شدن در  صفحه ای خود 
 ۱٨ زیر  مجرمان  و  اعدام  مجازات  اعدام:  سایه 

ساله در ایران منتشر کرده است.
و  نام  اند  توانسته  بین الملل  عفو  گروه  محققان 
حکم  با  که  نوجوانی  مجرمان  از  نفر   ۴۹ محل 
کنند، هرچند  آوری  را جمع  روبرو هستند  اعدام 
این گروه می گوید که رقم واقعی احتماال باالتر 

است.
سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ شمار مجرمانی که 
به خاطر جرایم مرتکب شده زیر ۱٨ سالگی در 
ایران با اعدام روبرو هستند را بیش از ۱۶۰ نفر 

اعالم کرده بود.
از ۷۳ نفری که عفو بین الملل می گوید از ۲۰۰۵ 
سالگی   ۱٨ زیر  جرم  ارتکاب  علت  به   ۲۰۱۵ تا 
اعدام شدند، اکثر آنها متهم به قتل بودند. سایرین 
به خاطر جرایمی مثل تجاوز، جرایم مواد مخدر یا 

امنیت ملی مثل محاربه اعدام شدند.
ایران یکی از بزرگترین آمارهای اعدام در جهان 
الملل  بین  عفو  تازه  گزارش  براساس  و  دارد  را 
قرار  از چین در جایگاه دوم  بعد  در سال ۲۰۱۴ 

گرفت.
عفو بین الملل به رشته اصالحات معرفی شده در 
سال ۲۰۱۳ اشاره کرد که به قضات آزادی عمل 

بیشتری در به حساب آوردن بلوغ ذهنی مجرمان 
تر  بالقوه خفیف  اعمال مجازات های  و  نوجوان 
عالی  دیوان  که  شد  اشاره  عالوه  به  دهد.  می 
ایران از آن زمان گفته است که امکان محاکمه 
مجدد مجرمان نوجوانی که با اعدام روبرو هستند 

وجود دارد.
عفو بین الملل نوشت:  علیرغم بعضی اصالحات 
جزایی در مورد افراد زیر ۱٨ سال، ایران همچنان 
از باقی جهان عقب است، و قوانینی را حفظ کرده 
که امکان صدور حکم اعدام برای دختران از سن 
۹ سالگی و پسران از سن ۱۵ سالگی را فراهم 

می کند.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور 
حقوق بشر ایران در گزارشی که اواخر ماه اکتبر 
منتشر کرد نسبت به افزایش شمار اعدام ها در 
اعدام  و گفت که سرانه  نگرانی کرد  ابراز  ایران 
در این کشور از هر کشور دیگری در دنیا باالتر 
است. به گفته او، روند افزایش شمار اعدام ها از 
با ۷۵۳  آغاز شده و در سال ۲۰۱۴  سال ۲۰۰۵ 

اعدام به اوج رسیده است.
در گزارش آقای شهید آمده بود که افزایش شمار 
مخدر  مواد  جرایم  افزایش  به  ظاهرا  ها  اعدام 
مربوط می شود و دست کم ۶۹ درصد اعدام ها 
مربوط  مخدر  مواد  به   ۲۰۱۵ سال  اول  نیمه  در 

بوده است.
زیانبار  آثار  به  ایران  آقای شهید، دولت  به گفته 
قاچاق مواد مخدر بر سالمت و امنیت مردم ایران 
اشاره می کنند و جرایم مواد مخدر را به همین 

دلیل جزو جرایم جدی می دانند.

ده ها مجرم نوجوان 
منتظر اعدام در ایران

حسین باستانی

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

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

ضمن راهنمایي شما درخرید  اتومبیل مناسب بطور نقد یا اقساط و لیز 
بهترین قیمت ممکن را به ایرانیان و فارسي زبانان گرامي ارائه میدهد.
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PH: 1300567397
فاینانس اتومبیل 

با بهترین بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

 NEW
ARRIVAL

اردشیر زارعی قنواتی

بحران افغانستان با توجه به تشدید تنش ها و ورود بازیگر مخرب دیگری در قامت داعش به متن بحران، به مرحله یی رسیده است 
که امروز دولت مرکزی کابل و قدرت های جهانی بیش از پیش نسبت به وخامت اوضاع این کشور احساس خطر می کنند ...

 برای دریافت انواع وام و بیمه
 در سراسر استرالیا

با خانم آتوسا میراسکندری تماس بگیرید

شورای نگهبان در قبال موضوع بررسی صالحیت 
نامزدهای مجلس خبرگان دو گزینه در پیش رو 

داشته است.
گزینه اول آن است که مصلحت را بر پایه اجماع 
مختلف  جناح های  نمایندگان  به  یعنی  بگذارد. 
حکومت و گروه های ذینفوذ جامعه اجازه دهد که 

در انتخابات حضور پیدا کنند.
انعکاس  بعدی  خبرگان  مجلس  شود  چنین  اگر 
دستگاه  صدایی  چند  و  ترکیب  از  دقیق تری 

سیاسی و جامعه ایران خواهد بود.
تعیین  وقت  چون  که  است  این  همه  از  مهمتر 
مختلف  جناح های  نمایندگان  برسد  فرا  رهبر 
انتخاب رهبر  حکومتی و گروه های اجتماعی در 

جدید سهیم خواهند بود.

پایگاه وسیع تر، نفوذ کالم  نتیجه رهبر جدید  در 
سیاسی  صحنه  در  عملی تری  برش  و  بیشتر 
خواهد داشت و خواهد توانست نهاد والیت فقیه 
را متناسب با ترکیب نظام مدیریت کند و امکان 

ماندگاری آن را در شرایط جدید افزایش دهد.
که  است  بوده  این  نگهبان  شورای  دوم  گزینه 
مصلحت را بر پایه برتری جناحی قرار دهد و نظر 
ایدئولوژیکی را تعقیب کند و تعیین رهبر را، نه از 
طریق اجماع، که بر اساس کشف از طریق رمز و 
رموز شهود فرازمینی بداند و آن را هم به برخی 
خواص فقه خوانده حوزه های علمیه محدود کند.

ترجمان چنین فکری در عمل سیاسی این خواهد 
افراد  عده  یک  به  فقط  نگهبان  شورای  که  بود 
در  شرکت  اجازه  خود  نظر  مورد  و  تایید  مورد 
کامل  برتری  عمل  در  و  می  دهد،  را  انتخابات 
جناح محافظه کار و حزب الهی اصولگرا را فراهم 

می کند.
منعکس  بعدی  خبرگان  مجلس  سان،  بدین 
کننده نظرات یک جناح حکومت و بخش بسیار 
وقت  چون  و  بود.  خواهد  جامعه  از  محدودی 
خبرگانی  چنین  برسد،  فرا  جدید  رهبر  انتخاب 
چنان رهبری را برخواهند گزید که صرفا موقعیت 
و  داشت  خواهد  نظر  مورد  را  برگزیننده  گروه 
و  حکومتی  دیگر  جناح های  با  اندک  ارتباطی 

گروه های اجتماعی خواهد داشت. آسان نخواهد 
سیاسی  جناح های  و  حکومتی  نهاد های  که  بود 
قائل  اتوریته  و  تسلط  نفوذ،  رهبری  چنان  برای 
داشته  شنوی  حرف  او  از  مردم  اقشار  و  باشند 

باشند و از سر اختیار به او تمکین کنند.
ولی  محدود  نفوذ  اوضاعی  چنین  طبیعی  پیامد 
اسالمی  جمهوری  در  فقیه  والیت  نهاد  و  فقیه 
با  می کرد  فکر  که  نگهبانی  شورای  بود.  خواهد 
محدود کردن دایره انتخاب به افراد انگشت شمار 
و مورد نظرش می تواند پایگاه ولی فقیه را تحکیم 
و آینده آن را تضمین کند در عمل اوضاع را به 

ضرر آن می چرخاند.
با افت نفوذ نهاد والیت، نهادهای دیگر اجتماعی 
کرد.  خواهند  استفاده  شده  ارائــه  فرصت  از 
گرفته  کشوری  و  لشکری  از  حکومی  نهادهای 
موقعیت  از  بوروکراتیک  شبه  دستگاه های  تا 
جدید بهره برداری و جهت توسعه حوزه نفوذ خود 

فعالیت خواهند کرد.
غیر  نهادهای  که  کرد  تصور  می توان  حتی 
سهم  و  روند  این  تشویق  در  مدنی  و  حکومتی 

خواهی از شرایط جدید مستثنی نباشند.
می تواند  نگهبان  شورای  که  است  سان  بدین 
و شکنندگی ستون خیمه مذهبی  شرایط ضعف 

نظام را بدست خود فراهم آورد.

سعید برزین
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مدیریت این رستوران با افتخار همکاری با
آقای سید علی حسینی

استاد انواع کبابها و خوراکهای ایرانی و فرنگی
و سرآشپز سابق رستوران البرز تهران را 

اعالم میدارد 

رستوران کورش بزرگ مکانی دلپذیر با ظرفیت 150 نفر 
برای برگزاری جشنها و میهمانیهای شما

رستوران کورش بزرگ

جمعه شبها با موزیک زنده و منوی آزاد
شنبه شبها با موزیک زنده همراه 

با رقص شرقی و ست منو

شش روز هفته ناهار و شام 
چای و قلیان در محل باز رستوران

یکشنبه ها با منوی آزاد

پرویز جاهد

فروزان، ستارۀ سرشناس سینمای قبل از انقالب 
ایران در سن ۷۸ سالگی درگذشت.

 ۴ در  فروزان  هنری  نام  با  خیربخش،  پروین 
بود  آمده  دنیا  به  انزلی  بندر  در   ۱۳۱۶ شهریور 
و فعالیتش را در سینمای ایران، از سال ۱۳۴۱ با 

دوبله و گویندگی فیلم ها آغاز کرد.
فروزان در طی دو دهه از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۶ که 
در سینمای ایران فعال بود، در ۵۸ فیلم سینمایی 
ایران  سینمای  بازیگران  مشهورترین  کنار  در  و 
مطیعی  ملک  ناصر  وثوقی،  بهروز  فردین،  مثل 
فارسی  فیلم های  بازی کرد و در  قادری  ایرج  و 
مطرح و پرفروشی مثل گنج قارون، خاطرخواه و 

باباشمل ظاهر شد.
در  را  سینما  در  اش  بازیگری  فعالیت  فروزان، 
سال ۱۳۴۲ با بازی در فیلم ساحل انتظار ساخته 
درامی  انتظار،  کرد. ساحل  آغاز  یاسمی  سیامک 
اجتماعی با مایه های عاشقانه بود و فروزان در 
آن در نقش دختری به نام مریم در برابر فردین 
از  قبل  سینمای  ستارگان  میان  در  شد.  ظاهر 
شهرت  و  محبوبیت  از  فروزان  ایران،  انقالب 
فیلم های  در  او  بازی  و  بود  برخوردار  بسیاری 
تجاری، عامل تعیین کننده ای برای موفقیت و 

فروش آن فیلم ها بود.
موقعیتی  ایران،  سینمای  در  فروزان  موقعیت 
تجاری  ملودرام های سینمای  در  او  بود.  نمادین 
ایران، زنی را بازنمایی می کرد که آمیزه ای از 
سنت و مدرنیسم بود و با الگوها و کلیشه های 
در  داشت.  دقیقی  همخوانی  فیلم فارسی  مسلط 
انقالب  از  قبل  سینمای  ساالری  ستاره  نظام 
با  او  داشت.  ای  ویژه  موقعیت  فروزان،  ایران، 
سینمای  های  کارگردان  مهمترین  از  برخی 
رضا  رهبر،  صابر  یاسمی،  سیامک  از  فارسی 
تا  گرفته  قریب  شاپور  و  ژورک  مهدی  صفایی، 
فیلمسازان موج نویی مثل علی حاتمی و داریوش 

مهرجویی همکاری کرد.
بود  پسندی  ساده  بر  اساسش  که  سینمایی  در 
برای  امکانی  فروزان،  چون  زیبایی  ستارگان  و 
ایفای نقش هایی متفاوت نداشتند و جز بازتولید 
نقش زنان رقاصه و اغواگر، توقع دیگری از آنان 
عشوه  ها،  ژست  با  توانست  فروزان  رفت،  نمی 
ها، رقص ها و آوازهای خود، در دل تماشاگران 
محبوبیت  به  و  کند  نفوذ  تجاری  فیلم های 

چشمگیری دست یابد.
گنج  فیلم  در  بازی  با   ۱۳۴۴ سال  در  فروزان 
قارون ساخته سیامک یاسمی و در کنار فردین، 
به شهرت و محبوبیت زیادی دست یافت. پس 
فیلم  این  از موفقیت تجاری و فروش چشمگیر 
به  فــروزان،  و  فردین  مثل  بازیگرانی  که  بود 
تبدیل شدند.  ایران  رقیب سینمای  بی  ستارگان 
دیگر حضور فروزان در هر فیلمی تضمین کنندۀ 

موفقیت تجاری آن فیلم بود.
فیلم  در  بازی  خاطر  به   ۱۳۴۸ سال  در  فروزان 
جایزه  برندۀ  یاسمی  سیامک  ساختۀ  اژدها  تنگه 
بهترین بازیگر زن در جشنوارۀ سینمایی سپاس 
که حول  بود  خانوادگی  درامی  اژدها،  تنگه  شد. 
محور عشق و انتقام ساخته شده بود و فروزان در 

آن در کنار بهروز وثوقی ظاهر شده بود.
خاطرخواه )۱۳۵۱( ساخته امیر شروان )بر اساس 
رمانی از ارونقی کرمانی(، از فیلم های مطرح و 

موفق فروزان بود.
شدۀ  شناخته  الگوهای  اساس  بر  که  فیلمی 
فیلمفارسی ساخته شده بود و داستان کلیشه ای 
عشق مردی صاحب اسم و رسم و اعتبار با بازی 
ناصر ملک مطیعی را که عاشق زنی روسپی به 

نام بهجت می شود را بازگو می کرد.
فروزان در سال ۱۳۵۰ فیلم ایوب ساخته مهدی 
نوری  اسماعیل  از  ای  نوشته  اساس  )بر  ژورک 
عالء(، نقش زنی کاباره ای را در کنار جاهلی به 

نام فردین ایفا کرد. ایوب، داستان دو برادر است 
که بر سر عشق زنی با هم درگیر می شوند.

برخی  در  فارسی  های  فیلم  بر  عالوه  فروزان، 
از ساخته های سینماگران موج نویی و متفاوت 
سینمای ایران موسوم به موج سوم بازی کرد. در 
قریب  شاپور  ) ۱۳۴۹( ساخته  رقاصه شهر  فیلم 
)بر اساس فیلمنامه ای از رضا میرلوحی(، فروزان 
در نقش رقاصۀ یک کاباره ظاهر شد که عاشق 
مرد لوطِی متاهلی می شود و کارش را به خاطر 
نفع همسر  به  مدتی،  از  بعد  اما  کند  رها می  او 
می  باز  کاباره  به  و  کرده  رها  را  او  جاهل،  مرد 
موج  های  کارگردان  از  نیز  حاتمی  علی  گردد. 
نویی سینمای ایران بود که فروزان با او در فیلم 
های باباشمل )۱۳۵۰( و قلندر )۱۳۵۱( همکاری 
کرد. او به خاطر بازی در فیلم موزیکال بابا شمل 
سینما  زن  بازیگر  بهترین  سپاس  جایزه  دومین 

ایران را دریافت کرد.
قلندر نیز درامی عاشقانه و تراژیک بود در مورد 
که  مطیعی(  ملک  ناصر  بازی  )با  لوطی  مردی 
عاشق زنی است که خواهر شیری او به حساب 

می آید.
ادامه  پنجاه،  دهۀ  اوایل  تا  فروزان  محبوبیت 
داشت و پس از آن به تدریج رو به کاهش نهاد. 
داریوش مهرجویی، در دایرۀ مینا، تصویر کلیشه 
ای این ستارۀ موفق سینمای فارسی را شکست و 
با به کارگیری او در نقشی کامال متفاوت با نقش 

های پیشین او، از چهرۀ او آشنایی زدایی کرد.
پردۀ  بر  که  بود  فروزان  فیلم  آخرین  مینا،  دایره 
در  فیلم  این  درآمد.  نمایش  به  ایران  سینماهای 
سال ۱۳۵۵ ساخته شده بود اما به خاطر مواجهه 
با سانسور دولتی، با تاخیر در سال ۱۳۵۷ نمایش 
داده شد. سرسپرده، محصول ۱۳۵۶ ساخته ایرج 
مطلبی،  سعید  از  سناریویی  اساس  بر  قادری 
ایران بود. در  آخرین حضور فروزان در سینمای 
این فیلم او در کنار امل ساین، خواننده معروف 
ترکیه ظاهر شد. داالهو، لذت گناه، شهرآشوب، 
و  اسیر خشم  میرد،  امشب دختری می  سوگلی، 

ستاره فروزان از فیلم های دیگر فروزان است.
بعد از انقالب ایران در سال ۱۳۵۷، دیگر عرصه 
فروزان  چون  بازیگری  فعالیت  ادامه  برای  ای 
از  دیگر  بسیاری  همچون  او  و  نداشت  وجود 
ستارگان سرشناس سینمای ایران، برای همیشه 

از فعالیت در سینمای ایران محروم شد.
کناره  سینما  از  تنها  نه  فروزان  انقالب،  از  بعد 
گیری کرد بلکه به انزوایی خودخواسته تن داد و 
هیچگاه در جمع سینماگران و دوستدارانش ظاهر 
نشد و از گفتگو با خبرنگاران و رسانه ها امتناع 
کرد. او ستاره ای بود که عمر هنری اش پیش 
از موعد به سر رسید و فروغش، با انقالب ایران 

خاموش شد.

فروزان، ستاره ای که خاموش می شود

ایران  اجتماعی  فعاالن  و  هنرمندان  از  نفر   ۱۶۵
طی نامه ای تشدید سرکوب هنرمندان را محکوم 
کرده و به خصوص به احکام سنگین صادره برای 
یوسف عمادی، حسین و مهدی رجبیان اعتراض 

کرده اند.
مهدی رجبیان و یوسف عمادی، موسیقی دان و 
حسین رجبیان فیلم ساز که در انتظار حکم دادگاه 
تجدیدنظر هستند، دو سال پیش بازداشت شدند 

و درحال حاضر به قید وثیقه آزاد هستند.
به مقدسات  اتهام توهین  به  ماه  اردیبهشت  آنها 
و تبلیغ علیه نظام هر یک به ۶ سال زندان و ۲۰ 

میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند.
در نامه هنرمندان و فعاالن که از جمله به امضای 
شهرنوش پارسی پور، محسن نامجو و مهرانگیز 
اهالی  و  هنرمندان  که  است  آمده  رسیده  کار 
فرهنگ به علت بازداشت ها و حکم های سنگین 
روزهای  اخیر  های  ماه  در  فعالیت  ممنوعیت  و 

دشوارتری را نسبت به قبل می گذرانند.
در این نامه با اشاره به پرونده برادران رجبیان و 
یوسف عمادی آمده است:  این هنرمندان که در 
سال ۱۳۹۲ ابتدا چندین هفته را در محلی نامعلوم 
در حبس سپری کرده و تحت شکنجه، فشار و 
و  بودند  گرفته  قرار  تلویزیونی  اعتراف  به  اجبار 
زندان  دو-الف  بند  در  را  ماه  دو  از  بیش  سپس 
اوین در انفرادی گذرانده و بعد با قرار وثیقه ۲۰۰ 
بودند،  شده  آزاد  یک،  هر  برای  تومانی  میلیون 
شد،  برگزار  جاری  سال  در  که  بدوی  دادگاه  در 
به گذراندن هجده سال حبس محکوم  مجموعا 
شدند. در ادامه آمده است:  صدور چنین حکم هایی 
از سوی نهادهای قضایی، بیشتر می تواند در مورد 

جانیان باورپذیر باشد تا هنرمندان. 
به  مجازات های  امروز،  ایران  در  متاسفانه  اما 
نسبت  به  هنرمندان  برای  را  شدیدتری  مراتب 
جنایتکاران شاهدیم. ما اهالی موسیقی و فرهنگ 

امضاکننده  این متن، ضمن محکوم کردن اعمال 
هنرمندان،  مورد  در  سرکوب  و  فشار  نوع  هر 
خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط این سه 
هنرمندان  با  برخورد  شیوه   این  یافتن  پایان  و 

هستیم.
نجفی،  شاهین  امینی،  آسیه  پناهی،  جعفر 
اروین  ملودی صفوی،  و  یوسف، صفورا  هانیبال 
خاچیکیان، رعنا منصور و حامد نیک پی از جمله 

امضاکنندگان این نامه هستند.
پیشتر انجمن آزادی بیان موسیقی)فری میوز( به 
نامه ای  با ارسال  همراه ۹ سازمان حقوق بشری 
ایرانی  مقام های  دیگر  و  قضاییه  قوه  رئیس  به 

خواستار تبرئه این سه نفر شده بود.
اوله ریتوف، مدیر اجرایی فری میوز، نوشت: ایران 
به  هسته ای  گفتگوهای  از  ایران  اعتبار  چه  هر 
دست آورده با شیوه های بی رحمانه دستگیری و 
ارعاب هنرمندان، رسانه ها و جامعه مدنی از دست 
موسیقی  رجبیان موسس سایت  می دهد. مهدی 

برگ موزیک است. یکی از اتهامات آقای رجبیان 
موسیقی  انتشار  با  موزیک  برگ  که  است  این 
را  به مقدسات  ترویج بی اعتنایی  زیرزمینی قصد 

داشته است.
بشر  حقوق  بین المللی  کمپین  به  آگاه  منبع  یک 
ضبط  حال  در  رجبیان،  مهدی  که  گفته  ایران 
که  بود  تار  سه  روایت  به  ایران  تاریخ  پژوهش 
شخصی  استودیوی  توقیف  با  پروژه  آن  تمامی 
شده  ضبط  صداهای  حاوی  دیسک های  هارد  و 

متوقف شد.
زمان  در  و  است  آهنگساز  نیز  عمادی  یوسف 
سایت  سی دی های  فروش  مسئولیت  بازداشت 

برگ موزیک را برعهده داشت.
اما حسین رجبیان ارتباطی با سایت برگ موزیک 
سینمایی اش  فیلم  اولین  اتمام  از  پس  او  ندارد. 
دستگیر و فیلم مذکور که دارای مجوز ساخت هم 
بود توقیف شد و هنوز تصاویر و صداهای نهایی 

شده فیلم به او بازگردانده نشده است.

فیلم سینمایی بیگ شورت که برای اسکار بهترین 
تهیه کنندگان  انجمن  جوایز  در  شده  نامزد  فیلم 
آمریکا به عنوان بهترین فیلم شناخته شده است.

این فیلم که نگاهی طنزآمیز به بحران اقتصادی 
در آمریکا دارد تا پیش از این بخت  اصلی اسکار 
به شمار نمی رفت اما جایزه انجمن تهیه کنندگان 
این فیلم را در صدر فهرست بنگاه های شرط بندی 

برای گرفتن اسکار بهترین فیلم قرار داد.
جایزه تهیه کنندگان به این دلیل تعیین کننده است 
فیلم منتخب  بهترین  که در هشت سال گذشته 

این انجمن برنده اسکار هم بوده است.
جوایز  به  توجه  با  این  از  پیش  تا  کارشناسان 
دیگر سینمایی امسال، فیلم های برخاسته از گور 
مریخی یا اسپات الیت را بخت های اصلی اسکار 

بهترین فیلم  می دانستند.
سینمایی  جوایز  مراسم  در  شورت  بیگ  فیلم  از 
دیگر مانند گلدن گلوب و جایزه منتخب منتقدان 

استقبالی نشده بود.
این  احتمال  که  هیل  ویلیام  شرط بندی  بنگاه 
فیلم را برای بردن مهمترین جایزه اسکار امسال 
انجمن  جایزه  از  بود پس  برآورد کرده  به ۱۰   ۱

داد.  تغییر   ۵ از   ۴ به  را  عدد  این  تهیه کنندگان 
گاسلینگ  رایان  و  کارل  استیو  بیل  کریستین 
دالالنی  نقش  مک کی  ادام  ساخته  تازه ترین  در 
در  مسکن  بازار  سقوط  سر  که  می کنند  بازی  را 

آمریکا شرط بندی می کنند.
بیگ شورت عالوه بر نامزدی در بخش بهترین 
بهترین  جمله  از  دیگر  رشته  چهار  در  فیلم 
نامزد  نیز  اقتباسی  کارگردانی و بهترین فیلمنامه 
شده است. انجمن تهیه کنندگان آمریکا همچنین 
خواننده  واینهاوس  امی  زندگی  درباره  امی  فیلم  
مستند  بهترین  عنوان  به  را  بریتانیایی  فقید 
سال معرفی کرد و پشت و رو هم جایزه بهترین 

انیمشین بلند را گرفت.
نامزدهای بهترین فیلم

)Big Short( بیگ شورت
)Bridge of Spies( پل جاسوسان

بروکلین
 Mad Max: Fury( مدمکس: جاده خشم

)Road
)The Martian( مریخی

)Revenant( برخاسته از گور)Room( اتاق
)Spotlight( اسپات الیت

شانس بیگ شورت برای اسکار بهترین فیلم باال رفت

دوره  سی ویکمین  مدیر  نوربخش،  حمیدرضا 
اساس  بر  که  است  گفته  موسیقی  جشنواره 
ساالر  فجر،  جشنواره  نظارت  شورای  تصمیم 
دلیل  به  ایرانی  سنتی  موسیقی  خواننده  عقیلی، 
حضور در تلویزیون من وتو از جدول این دوره از 

جشنواره حذف خواهد شد.
ایران،  دانشجویان  به خبرگزاری  نوربخش  آقای 
حضور  با  عقیلی  ساالر  که  آنجا  از  گفت:  ایسنا 
در یک شبکه ماهواره ای غیرمجاز، قوانین وزارت 
است،  کرده  نقض  را  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 

این  موسیقی،  دفتر  تصمیم  اساس  بر  بنابراین 
جشنواره  دوره  سی ویکمین  جدول  از  هنرمند 

موسیقی فجر حذف خواهد شد.
قرار بود گروه موسیقی وزیری به سرپرستی کیوان 
ساکت و خوانندگی ساالر عقیلی در ۲۳ بهمن ماه 
روی صحنه برود، اما ساالر عقیلی خواننده این 
گروه در این اجرا نخواهد بود و کیوان ساکت از 

خواننده ای دیگر استفاده می کند.
حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد پیشتر 
از  عقیلی  آقای  بازگشتن  زمان  تا  که  بود  گفته 

قطعی  فجر  جشنواره  در  او  حضور  عدم  سفر، 
نوش آبادی  آقای  ایسنا،  گزارش  به  بود.  نخواهد 
در  عقیلی  ساالر  حضور  دربــاره  که  بود  گفته 
هنوز  فجر  موسیقی  جشنواره  دوره  سی ویکمین 
تصمیم قطعی گرفته نشده، چون به گفته او ابتدا 

باید ابعاد این اتفاق بررسی شود.
آخرین  اساس  بر  گفت:  خبری  نشستی  در  او 
ارشاد داشته  با شخص وزیر  بنده  هماهنگی که 
فعالیت  خصوص  در  گیری  تصمیم  هرگونه  ام، 
کالن تر  سطح  در  باید  هنرمند  این  آتی  های 

اتخاذ شود. اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  در 
لندن  به  کنسرت  اجرای  برای  که  عقیلی  ساالر 
سفر کرده است، در استودیوی تلویزیون من وتو 
شبکه  این  برنامه های  از  یکی  در  و  شد  حاضر 
ماهواره ای به گفت وگو نشست. حضور او در این 
برنامه با واکنش منفی رسانه های محافظه کار در 
ایران روبه رو شد. همچنین گزارش شده که در 
پی این ماجرا وضعیت پخش صدای او در تیتراژ 
سریال معمای شاه که اکنون از تلویویون ایران 

پخش می شود نامشخص است.

ساالر عقیلی از جشنواره موسیقی فجر کنار گذاشته شد

اعتراض گروه بزرگی از هنرمندان به حکم زندان 
عمادی و برادران رجبیان
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در فضای خانوادگی با 
ظرفیت بیش از صد نفر 
با انواع غذاهای ایرانی 

آشپزباشی با کادر مجرب 
در خدمت شما

 Ph: 02 9416 1889
319 Pacific Hwy. Lindfield

رستوران آشپزباشی
         در محله لیندفیلد سیدنی

یا به عربی حمص یک غذای رایج در  هوماس 
سراسر خاورمیانه  است که از نخود پخته له شده 
ترش،  لیمو  آب  زیتون،  روغن  با  مخلوط شده 
بذر  از  ساخته شده  )خمیر  تاهینی  و  سیر  نمک، 

کتان( تهیه می شود.
هوماس که کم چربی و غنی از ویتامین C و آهن 

 B6 است و مقدار قابل توجهی فوالت و ویتامین
دارد، میان وعده سالم جایگزینی است.

نخود منبعی عالی از پروتئین و فیبرهای غذایی 
اسیدآمینه  از  عالی  منبعی  کتان  بذر  و  است 
متیونین است. پروتئین نخود و بذر کتان مکمل 
یکدیگر هستند و هنگام سرو شدن با نان تغذیه 

لوبیاها  و  برنج  به  نسبت  را  کامل تری  پروتئینی 
ایجاد می کنند.

است  ممکن  تهیه  شیوه  به  بسته  هوماس 
داشته  تک اشباع نشده  چربی  از  متفاوتی  مقادیر 
رژیم  که  افرادی  برای  می تواند  هوماس  باشد. 

گیاهخواری دارند، هم مفید است.

آشنایی با هوماس

مقدار  باشد.  مي   Cویتامین از  سرشار  کیوي 
موز  از  کمتر  حدي  تا  وزني  نظر  از  آن  پتاسیم 
است. همچنین داراي ویتامین A'E'کلسیم'آهن 
و اسید فولیک مي باشد. یک عدد کیوي متوسط 

۴۶ کالري انرژي دارد. 
کننده  حل  آنزیم  زیادي  مقادیر  داراي  کیوي 
تجاري  نظر  از  که  است  پاپایین  نام  به  پتاسیم 
احتمال  اما  است  مفید  گوشت  کردن  نرم  براي 
بویژه  باشد.  زا  آلرژي  افراد  برخي  براي  دارد 
مستعد  دارند  حساسیت  آناناس  به  که  افرادي 
با  آنزیم  این  نیز هستند.  میوه  این  به  حساسیت 

پختن میوه به سرعت از بین مي رود. 
به این ترتیب استفاده از کیوي خام در دسرهاي 
نامناسب  دیگر  لبني  فراورده  هر  یا  شیر  حاوي 
در  دقیقه  چند  عرض  در  آنزیم  این  زیرا  است 
حالیکه بوي بسیار بدي تولید مي کند شروع به 

حل کردن پروتئین شیر مي نماید. 
متأسفانه آنزیمهاي کیوي در معده به وسیله اسید 
معده از بین مي رود. اما اسید معده بعد از خوردن 
غذاهاي گوشتي و لبني زیاد' مقداري خنثي مي 
شود و آنزیمهاي کیوي مي توانند مدت کوتاهي 
مواد  تا  است  کافي  زمان  این  و  کنند  فعالیت 
پروتئیني در اثر این آنزیمها به قطعات کوچکتري 
غذاهاي  هضم  عمل  امر  این  و  شوند  تجزیه 

سنگین را در معده و روده آسانتر مي کند. 
شدن  رقیق  موجب  آسپرین  قرص  مانند  کیوي 
خون شده از ایجاد پالك در خون جلوگیري مي 
کند. این میوه به دلیل خاصیت کاهندگي که بر 
مي  خون  غلظت  از  دارد  گلیسیرید  تري  سطح 

کاهد و از تنگ شدن عروق و بروز انواع سکته 
ها جلوگیري مي کند.  

کاهش  در   C ویتامین  که  بدانید  است  جالب 
عالئم بیماري آسم بسیار موثر است و مطالعات 
از  عدد  ۷تا۵  هفته  در  که  کودکاني  داده  نشان 
این میوه مصرف مي کنند داراي عالئم تنفسي 
در هفته  به کودکاني هستند که  نسبت  کمتري 

فقط ۱ عدد میل مي کنند.  
کیوي سیستم حفاظتي بدن را تقویت مي کند و 

از بروز سرطان جلوگیري مي نماید.
 کیوي با داشتن ویتامینC و اسید قهوه دو ماده 

اتساسي ضد سرطان در اختیار مي گذارد.

کیوي پادزهر سیگار :
دارندو  نیاز  بیشتري   C ویتامین  به  ها  سیگاري 
زیرا مواد سمي مخصوصًا رادیکالهلي آزاد موجود 
در دود سیگار ویتامینها را از بین مي برد. بنابراین 
 C ویتامین  بیشتر   %۴۰ حدود  باید  سیگاریها 
مصرف کنند. این مقدار با خوردن ۲ عدد کیوي 

کسب مي شود. 
 

کیوي بمبي علیه استرس : 
استرس و کمبود خواب روي بدن انسان اثر مي 
دچار  وضع  این  به  خواهد  مي  هرکس  گذارد. 
عدد   ۴ بخورد.  کیوي  عدد   ۴ روز  در  باید  نشود 
مثاًل صبح،  تقسیم کنید.  روز  را در طول  کیوي 
نمي  انسان  بدن  چون  عصر.  ظهر،بعدازظهرو 

تواند ویتامین C را ذخیره کند.

۶ دلیل براي کیوي خوردن وجود دارد:

را کاهش  کلستـرول  دارد که  فیبـر  ۱- ۳ گرم 
داده از سرطان جلوگیـري مي کند و به کنترل 

انسولین کمک مي نماید. 

۲- در مقایسه با یک عدد پرتقال هم اندازه خود 
ویتامین C بیشتري دارد.

  
اکسیدان  آنتي  توجهي  قابل  مقادیر  حاوي   -۳
که   )  E و   Aویتامین است)  چربي  در  محلول 

براي مبارزه با رادیکالهاي آزاد مفید مي باشد. 
 

۴- حاوي فیتوناتریفت هایي از جمله کاروتنوئید 
داده  نشان  تحقیقات  که  است  فالوونوئید  و 
اکسیژن  به  مربوط  آسیبهاي  از  را   DNA که 

محافظت مي کند. 
 

را  پتاسیم پیشنهادي روزانه  از  ۵- حدود %۱۰ 
داراست ) حدود ۳۰۰ میلي گرم ( . 

 
۶- حاوي مقادیر زیادي فوالت است که بدن را در 
مقابل بیماریهاي قلبي سرطان و غیره محافظت 
مي کند و براي شکل گیري هموگلوبین حامل 

اکسیژن ضروري است.

مضرات کیوی:
که  است  اگزاالت  زیادي  مقدار  داراي  کیوي 
موجب تشکیل سنگ در کلیه و کیسه صفرا مي 

شود. به همین دلیل بار یافراد مستعد سنگ کلیه 
و سنگ صفرا مضر است.

بهترین روش نگهداري کیوی :
انگشتان  میان  در  را  آن  میوه  این  خرید  هنگام 
خود قرار دهید و در صورتي که بر اثر فشار جزئي 
نرمي زیر دستان خود احساس کردید از خرید آن 
توانید در دماي  را مي  میوه  این  صرفنظر کنید. 
به مدت چند روز ذخیره  نگهداري کرده و  اتاق 

کنید.  
سیب  و  گالبي  سیب،  کنار  را  میوه  این  هرگز 
گازي  ها  میوه  این  از  زیرا  ندهید  قرار  زمیني 
متصاعد مي شود که موجب رسیدن بیش از حد 
این میوه مي شود.اما اگر نارس باشد مي توان ان 
را در کنار میوه هاي ذکر شده قرار داد تا فرایند 
توجه  میوه  اندازه  به  شود.هرگز  تسریع  رسیدن 
تغذیه  ارزش  بزرگتر  میوه  نکنید  تصور  و  نکنید 

اي بیشتري دارد.

طرز تهیه دسر کیوی
مواد الزم:

کیوي ۳ عدد 
سیب ۱ عدد 

نعناع تازه به میزان دلخواه 
یخ به میزان الزم

کیوي و سیب را خرد کرده و در مخلوط کن به 
یا  ظرف  در  را  آن  سپس  درآورید.  پوره  صورت 
لیوان مورد نظر ریخته به ان یخ اضافه کرده و 
تزیین  تازه و تکه هاي سیب و کیوي  نعناي  با 

و سرو کنید.

کیوی برای رفع استرس و پادزهر سیگار 

از  بسیاری  تواند  می  نمک  بی  و  خام  پسته 
و  امالح  و  پروتئین  نظر  از  را  بدن  احتیاجات 
ویتامین ها تامین کند. روی هم رفته بیشتر از ۳۰ 
نوع ویتامین و امالح و فیبر و پروتئین در پسته 
وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از ویتامین 
قوی.  اکسیدان های  آنتی  و  منگنز  B6، مس، 
در ضمن پسته حاوی مقدار زیادی از اسیدهای 
چرب ضروری است که در سالمتی و بهزیستی 
بدن نقش دارند. مطالعات علمی نشان می دهد 
پیشگیری  سبب  پسته  در  موجود  ترکیبات  که 
در  تنها  نه  و  شده  عروق  و  قلب  های  بیماری 

بلکه  دارد،  نقش   )LDL( بد  کلسترول  تقلیل 
میزان کلسترول خوب خون )HDL( را افزایش 
می دهد. کیفیت پروتئین موجود در پسته باالست 
و به راحتی می تواند نیاز پروتئین بدن را برآورده 
کند. در ضمن مقدار زیادی فیبر در پسته وجود 
دارد که به اهمیت آن می افزاید. ویتامین E و 
اسیدهای چرب امگا۳ موجود در پسته به همراه 
ساالد سبزی جذب سلینیوم موجود در سبزی را 
افزایش می دهد. به همین جهت اضافه نمودن 

مقداری پسته با ساالد سبزی توصیه می گردد.

پژوهشگران دانشگاه هاروارد طی مقاله جالبی در 
می  گردو  مغز  که  نمودند  اعالن  تغذیه  ژورنال 
از  و  شده  خون  بد  کلسترول  تقلیل  سبب  تواند 
بروز پیشرفت التهاب بدن مانند دردهای مفاصل 
جلوگیری کند. التهاب مزمن موجب بروز بسیاری 
از بیماری ها مانند برخی سرطان ها، درد اعضای 
بدن و در ضمن بیماری های قلب و عروق می 

شود. 
قبال بارها گزارش شده بود که دانه های روغنی 
می  غیره  و  زمینی  بادام  و  بادام  و  پسته  مانند 
و عروق  قلب  بهزیستی  و  توانند سبب سالمتی 
شوند، ولی این بار بررسی علمی که بر روی گروه 
بزرگی از مردم که ۱۰ تا ۲۵ درصد انرژی روزانه 
مورد لزوم خود را از مغز گردو دریافت می کردند 
و حدود ۲۴ هفته بررسی و پیگیری شده بودند، 
معلوم گردید که کلسترول بد خون این افراد در 
اثر مصرف گردو به طور چشمگیری کاهش یافته 
است.  گردیده  آنها  سالمتی  باعث  نتیجه  در  و 
امگا  چرب  اسیدهای  بودن  دارا  بر  عالوه  گردو 

۳ و مقدار قابل توجهی امالح و ویتامینها، حاوی 
رفته  اکسیدانهای قوی است که روی هم  آنتی 
بدن موثر خواهد  التهاب  پیشگیری و درمان  در 
ثابت  قبل  سال  چند  استرالیایی  دانشمندان  بود. 
ساز  و  در سوخت  گردو  مغز  خوردن  که  نمودند 
قند خون نقش دارد. تنها زیان مصرف زیاد گردو 
خاصیت چاق کنندگی آن است، زیرا حاوی مقدار 
روزی  مصرف  است.  چربی  و  پروتئین  زیادی 
توصیه  غذایی  رژیم  همراه  به  گردو  عدد  یک 
می شود. پوست قهوه ای رنگ مغز گردو حاوی 
مقدار زیادی تاتن است که در جذب آهن رژیم 
غذایی خلل به وجود می آورد و در نهایت باعث 
که  افرادی  این صورت  در  شود.  می  خونی  کم 
کم خون هستند و یا آمادگی ابتال به عارضه کم 
خونی را دارند بهتر است با خیساندن مغز گردو 
در مقداری آب و کمی نمک، قبل از خوردن آن، 
از مغز گردو جدا نمایند تا  پوست مورد بحث را 

مشکلی به وجود نیاید.

گردو: داروی التهاب بدن و پائین آورنده کلسترول خون 

دکتر مایکل موزلی

تر  سالم  غذای  خواهند  می  مردم  از  بسیاری 
مشکل  برایشان  غذایی  رژیم  تغییر  ولی  بخورند 
است اما فقط عوض کردن وقت خوردن غذا می 

تواند در سالمت شخص تاثیر بگذارد.
تغییر  که  شده  روشن  موضوع  این  مدت هاست 
متابولیسم  و  در وزن  زمان خوردن غذا می تواند 
این  باشد؛ الاقل در مورد موش ها  شخص موثر 

موضوع ثابت شده است.
از آزمایش هایی که روی موش ها صورت گرفته 
شدن  بهتر  رمز  که  می رسد  نظر  به  چنین  بود 
ساعات  زمانی  محدوده  کردن  کمتر  سالمت، 
غذاخوردن )فاصله صبحانه تا شام( است که در 
نتیجه آن فاصله خوردن شام تا صبحانه افزایش 

یافته و مدت گرسنه ماندن بیشتر می شود.
چند سال قبل، پرفسور ساتچیداناندا، از انستیتوی 
دارد،  جهانی  شهرت  که  کالیفرنیا  در  سالک 
نشان داد موش هایی که با غذای پرچربی تغذیه 
در مدت  را  غذا  این  فقط می توانند  اما  می شوند 
هستند  موش هایی  از  سالم تر  بخورند،  ساعت   ۸
که درست همین غذا به آنها داده شده بود ولی 
محدودیتی برای مدت زمان خوردن آن نداشتند.

در بررسی هایی که سال های بعد صورت گرفت 
همان پژوهشگران یک بار دیگر صدها موش را 
در طول روز برای مدت زمان متفاوت، از ۱۲ تا 
۱۵ ساعت، گرسنه نگاه داشتند و به این نتیجه 
ساعت   ۱۲ حداقل  که  موش هایی  که  رسیدند 
موش هایی  از  سالم تر  بودند،  مانده  غذا  بدون 
بودند که همان مقدار کالری را بتدریج و در طول 

مدت بیشتری مصرف کرده بودند.
ولی آیا این موضوع در مورد انسان نیز صدق می 
کند؟ برای یافتن پاسخ این سوال دکتر جاناتان 
 ۱۶ بریتانیا،  در  ساری  دانشگاه  از  جانسون، 
داوطلب را به مدت ۱۰ هفته تحت نظر قرار داد.

تیم تحقیقاتی دکتر جانستون، در بدو امر چربی 
و  )تری گلیسیرید(  خون  چربی  و  قند  بــدن، 
و  گرفتند  اندازه  را  داوطلبان  کلسترول  همچنین 
بعد به طور تصادفی یعنی بدون در نظر گرفتن 
مالحظه خاصی، آنها را به دو گروه قرمز و آبی 

تقسیم کردند.
بود، گفته شد که  آبی که گروه کنترل  به گروه 
ولی  دهند  ادامه  را  خوردنشان  غذا  عادی  روال 
رژیم  که  حالی  در  شد  خواسته  قرمز  گروه  از 
 ۹۰ را  صبحانه  می کنند،  حفظ  را  خود  معمولی 
وقت  از  زودتر  دقیقه   ۹۰ را  شام  و  دیرتر  دقیقه 
مدتی  به  ترتیب  این  به  کنند.  صرف  همیشگی 
که گروه دوم غذا نمی خوردند، جمعا سه ساعت 
یادداشتی  دفتر  داوطلبان  از  یک  هر  شد.  اضافه 
داشتند که مدت خواب و مقدار غذای روزانه شان 

را در آن می نوشتند تا مطمئن باشند هر روز در 
همان حد معمول غذا می خورند. ولی چرا کوتاه تر 
کردن محدوده زمانی که شخص غذا می خورد، 
باید چیزی را عوض کند؟ برای پاسخ باید به دو 

مکانیسم احتمالی اشاره کرد.
می دهد  نشان  متعدد  آزمایش های  که  این  اول 
مفید  گرفتن  روزه  مثل  غذا،  از  طوالنی  پرهیز 
انسان  بدن  که  می رسد  نظر  به  همچنین  است. 
روز  از  معینی  اوقات  در  کالری،  سوزاندن  برای 
بهتر کار می کند. دکتر جانستون معتقد است که 
بدترین موقع برای پر کردن معده از قند و چربی، 
مواد  این  مقدار  که  وقتی  یعنی  است  شب  آخر 
در خون زیاد است. برای این که این موضوع را 
تجربه کنم بر روی خودم آزمایشی را که خوش 
در حالی که در طول  دادم.  انجام  نبود   آیند هم 
شب چیزی نخورده بودم، مقداری از خودم خون 
صبحانه  یک  صبح   ۱۰ ساعت  در  بعد  گرفتم، 
معمولی انگلیسی یعنی مقدار زیادی بیکن، تخم 
مرغ و سوسیس خوردم. بالفاصله بعد از خوردن 
این صبحانه و نیز در چند ساعت آینده، هر نیم 
این  البته  گرفتم.  خون  خودم  از  بار  یک  ساعت 
کار آزاردهنده بود. دوازده ساعت بعد یعنی ساعت 
۱۰ شب دومین غذای روزانه را که درست مانند 
صبحانه ام بود خوردم. بعد گرفتن خون از خودم 
اینکه باالخره  را به همان ترتیب تکرار کردم تا 
از  بعد  خوابیدم. آزمایش خون من نشان داد که 
به  سریعا  من  خون  قند  میزان  صبحانه  صرف 
در حالی که کم شدن  بود  برگشته  وضع عادی 
شده  شروع  بعد  ساعت  سه  خونم  چربی  میزان 
همان  درست  شام  برای  که  حالی  در  ولی  بود. 

خونم  قند  میزان  بودم،  خورده  را  غذاهای صبح 
مدت به مراتب طوالنی تری باال باقی مانده بود و 
مقدار چربی چهار ساعت پس از پایان غذا هنوز 

در حال باالرفتن بود.
راست  جانستون  دکتر  که  رسیدم  نتیجه  این  به 
هنگام  که  ندارد  دوست  واقعا  ما  بدن  می گوید، 
با مقدار زیادی چربی و قند دست و پنجه  شب 
نرم کند. برای بدن تاثیر منفی خوردن در نصف 
شب به مراتب از خوردن همان چیز در طول روز، 

بیشتر است.
را  گوید: صبحانه  می  قدیمی  المثل  یک ضرب 
مانند پادشاه، نهار را مانند شاهزاده و شام را مانند 
درست  توصیه  این  رسد  می  نظر  به  بخور.  گدا 
پرچربی  و  سرخ کردنی  غذاهای  باید  اگر  است. 

بخوردید، آن را صبح بخورید.
مدت  کاهش  یعنی  اصلی،  آزمایش  نتیجه  ولی 
زمانی که به داوطلبان اجازه غذا خوردن داده شد، 
داد که گروهی که  نشان  ما  یافته های  بود؟  چه 
صبحانه را دیرتر و شام را زودتر خورده بودند، در 
از چربی  بیشتری  با گروه کنترل، مقدار  مقایسه 
بدنشان را از دست داده بودند و میزان قند خون 

و کلسترولشان هم پایین تر بود.
به این ترتیب می توان گفت نتیجه این آزمایش 
ها که اولین بار بود بر روی انسان انجام می گرفت 

بسیار مفید بود.
برای  است  ممکن  غذا  از  پرهیز  مدت  افزایش 
بسیاری کامال مقدور نباشد، ولی مطالعات نشان 
می دهند که اگر بتوانید این برنامه را دنبال کنید 
بی فایده نخواهد بود و مطمئنا کار خوبی است که 

خوردن چیزبرگر را در نیمه شب کنار بگذارید.

وقت غذا خوردن چقدر 
در سالمتی تاثیر دارد؟

پسته غذای کامل و مفید

چغندر یک گیاه شلغمی شکل که به رنگ زیبا 
ی سرخ تیره مایل به سیاه آفریده شده و ما آن را 
جوشانده به عنوان لپوی بسیار شیرین و خوشمزه 
است.  غذایی  خواص  از  سرشار  کنیم  می  میل 
حتی برگهای خوش رنگ این گیاه بی نظیر نیز 

بخش خوراکی هستند.
عنصر  زیــادی  مقدار  حاوی  اصل  در  چغندر   
پتاسیم، فسفر، کلسیم، گوگرد، ید، آهن، مس و 
کاسیوم  و  یوم  روبید  مثل  کمیابی  بسیار  عناصر 
است. به عالوه این گیاه دارای کربوهیدرات کمی 
پروتئین و غنی از چندین ویتامین ها ی ویژه چو 

ن نیاسین است. 
دانشمندان کشف کرده اند که نوشیدن روزانه دو 
عمده  میزان  دز  را  خون  فشار  چغندر  آب  لیوان 
ای کاهش می دهد. اخیرا ثابت شده که ماده ی 
مفیدی که باعث چنین خاصیت متحیر کننده ای 
در چغندر است نوع خاصی از نیترت است که در 

برخی از گیا هان خوراکی با برگهای سبز رنگ 
این نخستین پژوهشی است که  نیز وجود دارد. 
را در کاهش فشار خون  تاثیر خاص آب چغندر 

ثابت کرده است. 
بر رسی ها کامال نشان داده که یک ساعت بعد 
از مصرف آب چغندر کاهش تاثیر گذاری در فشار 
خون دیده می شود و بعد از سه تا چهار ساعت به 
میزان حد اکثر رسیده و حتی آثار شگفت انگیزآن 
بعد از ۲۴ ساعت نیز باقی می ماند. این مطالعه 
را می  نشریه علمی چاپ شده  در  ی جدید که 
توان به عنوان کم هزینه ترین راهی برای درمان 

بیماری فشار خون شمرد. 
نوشیدن آب چغندر جذ ب اکسیژن را در بدن به 
میزان مناسبی کاهش می دهد که خیلی اکتشاف 
بیماریهای  با  مسن  انسانهای  برای  ای  شایسته 
قلبی-عروقی و تنفسی محسوب می شود. بعالوه 
آزمایشات ثابت کرده که نوشید ن دو لیوان آب 

چغندر برای شش روز متوالی دوچرخه سواری را 
در جوانان به میانگین ۱۱.۲۵ دقیقه افزایش داده. 
این خاصیت مهم نیز برای نیترت خاص موجود 
در آب چغندر است. اگر چه مکانسیم نیترت در 
آب چغندر برای افزایش استقامت بدن به صورت 
این  که  شده  مظنون  اما  نشده  شناخته  علمی 
میزان  که  اکسید  نیتریک  به  نیترت  تبدیل  از 
اکسیژن را در بدن به حد طبیعی کاهش می دهد.

 بدین گونه این اکتشاف را می توان به صورت 
علمی به شرح ذیل بیان کرد که گیا هان غنی 
مقابل  در  را  بدن  پایداری  چغندر  مثل  نیترت  از 
ورزش می افزایند. این یک اکتشاف بسیار مهمی 
چغندر  آب  است.  ایی  فه  حر  ورزشکاران  برای 
که سرشار از انرژی است بهترین نوشیدنی برای 
اشخاصی که از داشتن تندرستی معدود رنج می 
برند مطرح می شود. این اشخاص می توانند آب 
چغندر را به عنوان مکملی مر بوط به رژیم غذایی 

افزایش  را  خود  تی  حیا  نیروی  و  کنند  استفاده 
دهند. 

نیترت موجود در آب چغندر که مربوط به رژیم 
غذایی محسوب می شود بسیار ماده ی موثری 
است چون نه تنها فشار خون را کاهش می دهد 
بلکه برای محتوی کردن ویتامین های و ا جب 
رفتار  بدن  برای  اکسیدان مقوی  آنتی  مثل یک 
پر  از رنگ  بودن  دارا  برای  می کند. آب چغندر 
طراوت یک نوشید نی لذیذ و نیرو دهنده به شمار 
مرکبات  با  توان  می  نیز  را  چغندر  آب  رود.  می 
نوشید که یک  و کرفس  با آب هویج  یا همراه 
نوشیدنی عالی برای بهبود تندرستی ثا بت شده 

است. 
من توسعه می کنم که روزانه با نوشیدن حداقل 
کنترل  را  خود  خون  چغندرفشار  آب  لیوان  یک 

کرده و استقامت بدن خود را افزایش دهید.

آب چغندر را فرراموش نکنید
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سراسر  در  قند(  )مرض  دیابت  بیماری  به  ابتال 
ولی  است.  افزایش  حال  در  سرعت  با  جهان 
میزان ابتال به این بیماری در کشورهای در حال 
توسعه بیش از جاهای دیگر است چون ساکنان 
این کشورها اخیرا به رژیم غذایی مملو از قند و 
کشورهای  سالهاست  که  آورده اند  روی  نشاسته 

غنی را دچار مشکل کرده است.
ساکنان کشورهای آسیایی و به خصوص جنوب 
بیماری  این  برابر  در  سایرین  از  بیش  آسیا 

آسیب پذیرند.
من ۴۲ ساله ام ، مادر دو فرزند و روزنامه نگاری 
ساکن شهر دهلی پایتخت هند که اخیرا به یکی 
از آلوده ترین شهرهای جهان بدل شده است. من 
مواد غذایی طبیعی می خورم، در مجموع الغر و 
از نظر بدنی فعال هستم و به خصوص در مقایسه 
با دوستان آمریکایی ام هیکلم خیلی جمع و جورتر 

است.
به مرکز ملی دیابت سریالنکا رفتم تا ببینم چرا 
دیابت دو که تصور می شود  به  مبتالیان  تعداد 
مخصوص افرادی است که چاقند و اضافه وزن 
دارند در این کشور به شدت رو به افزایش است.

مرکز  این  در  تغذیه  متخصص  راناسینگ  چایا 
می کند  که  کاری  اولین  می کند.  معاینه  مرا 

اندازه گیری دور کمر است. 
این عامل  برای مردمان جنوب آسیا  او  به گفته 
مهم  بسیار  دیابت  به  ابتال  احتمال  ارزیابی  در 
است چون ساختار ژنتیک این مردم طوری است 
انباشت  دور کمر  و  ناحیه شکم  در  را  که چربی 
داخل  و  شکم  ناحیه  در  چربی  انباشت  می کند. 
برای  دیابت  به  ابتال  اصلی  عوامل  از  یکی  کبد 

مردم این بخش از جهان است.
سال  در  آمریکا  پزشکی  انجمن  گزارش  طبق 
اندازه گیری چربی در بدن نشان  ۲۰۰۹، فناوری 
می دهد که آسیایی تباران با شاخص توده بدنی 
)بی ام آی( سالم در مقایسه با اروپایی های با بی 
ام آی مساوی، در شکم خود چربی بیشتری دارند 

و این احتمال ابتال به دیابت را افزایش می دهد.
چربی بافت های بدن را در برابر انسولین، هورمون 
مسئول تنظیم قند خون، مقاوم می کند. بنابراین 
گلوکز در خون انباشته می شود و زمینه را برای 

ابتال به دیابت نوع دو فراهم می کند.

دیابت چیست؟
ناتوانی  آن  دلیل  که  است  مزمنی  بیماری 
پانکراس )لوزالمعده( در تولید انسولین کافی و یا 
ناتوانی بدن در مصرف انسولین تولید شده است.

این وضعیت باعث می شود که گلوکز زیادی در 
خون جمع شود.

انسولین  ناکافی  تولید  یک  نوع  دیابت  ویژگی 
است. دلیل ابتال به دیابت نوع دو ناتوانی بدن در 
مصرف انسولین تولید شده و معموال نتیجه اضافه 

وزن و عدم تحرک جسمی است.

منبع: سازمان بهداشت جهانی
براساس برخی تحقیقات پزشکی، آسیایی ها و به 
انباشت  بر  عالوه  آسیا  جنوب  مردمان  خصوص 
چربی در ناحیه شکم و کمر، در مجموع ماهیچه 
کمتری دارند و این مقاوم شدن بافت های بدن 

به انسولین را افزایش می دهد.
عالوه بر این، زنان آسیایی بیشتر در معرض خطر 
ابتال به دیابت دوران بارداری هستند که ممکن 
است احتمال ابتالی فرزندان آنها به دیابت نوع 

دو را در دوران بلوغ افزایش دهد.
به همین خاطر عالوه بر پنج شاخص تاریخچه 
سالمتی خانواده، سیگار، الکل، ورزش و فعالیت 
برای مردان  استرس، دور کمر  میزان  و  جسمی 
 ۸۰ حداکثر  زنان  برای  و   ۹۰ حداکثر  آسیایی 
است.  مهم  بسیار  دیابت  به  ابتال  در  متر  سانتی 
مرکز  یک  مدیر  ویجیارانته  چاندریکا  پروفسور 
می گوید:  سریالنکا  در  دیابت  از  پیشگیری 
»مردمان جنوب آسیا ویژگی خاصی دارند که ما 
که  فنوتیپ صرفه جو  می گوئیم  آن  به  اصطالحا 
باعث می شود انرژی به شکل چربی در بدن آنها 
ذخیره شود. ولی امروزه با توجه به رواج گسترده 
مواد غذایی ناسالم ذخیره انرژی افراطی و بسیار 

زیاد است.«
براساس  که  بدنی  توده  شاخص  او  اعتقاد  به 
دارای  معمولی،  مثل  گروه هایی  به  افراد  آن 
باید  می شوند  تقسیم بندی  چاق  یا  وزن  اضافه 
انطباق  تباران  آسیایی  ویژه  بدنی  با خصوصیات 

داده شود؛ به عنوان نمونه برای یک فرد اروپایی 
 ۳۰ تا   ۲۵ بین  آی(  ام  )بی  بدنی  توده  شاخص 
اضافه وزن تلقی می شود ولی برای آسیایی تباران 

این شاخص باید ۲۳ تا ۲۵ در نظر گرفته شود.
به گفته پروفسور ویجیارانته شکر و شیرینی تنها 
عامل دیابت نیست و »نشاسته نیز مشکل بزرگی 

است.«
غذایی  مواد  اصلی ترین  از  یکی  که  اینجاست 
نشان  را  خود  اهمیت  برنج  یعنی  آسیا  مردم 
نماد  برنج  می کردم  فکر  همیشه  من  می دهد. 
نشان  تحقیقات  ولی  است  آسیایی  سالم  تغذیه 
داده که برنج سفید، که دانه های آن پوست گیری 
و سفید شده، با بدن ما مردمان جنوب آسیا از نظر 

ژنتیکی انطباق ندارد.
بهتر  می گوید  تغذیه  متخصص  راناسینگ  چایا 

است برنج سرخ و قهوه ای بخورم:
»برنج سفید، سبوس و در نتیجه الیاف خود را از 
دست داده و هضم آن سریعتر است. چون شما را 
کمتر سیر می کند بیشتر می خورید و خیلی سریع 

در خون به قند تبدیل می شود.«
 ۳۵۰ حدود  می گوید  جهانی  بهداشت  سازمان 
دو  نوع  دیابت  به  جهان  مردم  از  نفر  میلیون 
به  رقم  این  آینده  دهه  دو  طی  و  هستند  مبتال 
برای  این  یافت.  خواهد  افزایش  نفر  میلیارد  نیم 

آسیایی تباران یک زنگ خطر جدی است.
چین با حدود ۱۰۹ میلیون مبتال به دیابت، معادل 
دیابت  مرکز  امروزه  کشور،  جمعیت  درصد   ۱۰

میلیون،   ۶۹ حدود  درهند  می شود.  تلقی  جهان 
بیماری  این  به  کشور  جمعیت  درصد   ۹ معادل 
کافی  بررسی های  هند  در  البته  هستند.  مبتال 
مبتالیان  رقم  است  ممکن  و  نمی گیرد  صورت 
درصد   ۱۰ سریالنکا  در  باشد.  این  از  بیشتر 
عالئم  دیگر  درصد   ۱۰ و  دارند  دیابت  جمعیت 

اولیه ابتال به آن را نشان می دهند.
که  جهانی  بهداشت  سازمان  آمارهای  طبق 
یک  از  بیش  است،  پیش  سال  ده  به  مربوط 
به  چهارم جمعیت سریالنکا اضافه وزن دارند و 
خاطر کمبود میوه و سبزیجات در رژیم غذایی، 
احتمال ابتال به بیماری دیابت در این کشور بسیار 
 ۱۰ تا  می گویند  سریالنکا  در  پزشکان  باالست. 
سال پیش دیابت نوع دو فقط در افراد میانسال 
و  بیست  افراد  امروزه  ولی  می شد  دیده  مسن  و 
بیماری  این  به  نیز  نوجوانان  حتی  و  ساله  چند 

مبتال می شوند.
های  نشاست   و  برنج  باالی  مصرف  آن  دلیل 
درمانی  خدمات  است.  سموسه  مثل  شده  سرخ 
کشور برای معالجه تعداد روز افزون این بیماران 
با مشکل روبرو شده است. امروزه بیماران مبتال 
و  آسم  دیابت،  مثل  غیرعفونی  بیماری های  به 
به  را  درمانی  بخش  خدمات  درصد   ۹۰ سرطان 

خود اختصاص می دهند.
پس از بازگشت به دهلی عواملی را که می تواند 
باعث ابتالی من به بیماری دیابت بشود بررسی 
کرده و براساس آن در تغذیه و شیوه زندگی خود 

تغییراتی ایجاد کردم.
با  آن  جایگزینی  و  سفید  برنج  حذف  گام  اولین 
انواع برنج سبوس دار بود. در عین حال باید بیشتر 
ورزش کنم. ولی شهر دهلی فضای سبز مناسب 
برای ورزش در محیط باز ندارد و میزان آلودگی 

هوای آن به طور متوسط دو برابر پکن است.
ولی در هر صورت و به هر شکلی باید این شرایط 
اثر عوارض دیابت  بر  . مادربزرگم  تغییر دهم  را 
فوت کرد و پدرم که با سماجت حاضر نبود قند 
رتینوپاتی  به  نهایت  در  کند  رعایت  را  خونش 
مبتال شد. دیابت باعث تخریب رگ های ظریف 
شبکبه چشم می شود و از دست دادن بینایی به 

این دلیل دائمی است.
رحم  من  به  من،  آی  ان  دی  که  بپذیرم  باید 
نخواهد کرد و اگر در تغذیه و شیوه زندگی خود 
تغییرات اساسی ایجاد نکنم ممکن است به همان 

سرنوشت دچار شوم.
این تغییرات برای من نقل مکان به محلی است 
که آلودگی کمتری داشته باشد و ورزش و فعالیت 
جسمی برایم ساده تر شود. مردمان ساکن جنوب 
آسیا که با خطر ابتال به دیابت روبرو هستند باید 
چشمان خود را به روی این واقعیت گشوده و در 
تغییرات  تفریح خود  و  زندگی، کار  تغذیه، روش 

الزم را ایجاد کنند.

من الغرم، چرا ممکن است دیابت بگیرم؟

دکتر پرویز قدیریان

مشکالتی که پیش می آید
های  بدکاری  آنورکسی  مشکالت  مهمترین 
بیش  و  کم  که  است  بیمار  بدن  فیزیولوژیکی 
خطرناکند و بر اثر الغر شدن و مصرف مسهل 

ها تولید می شوند.
رشد  عدم  باعث  کودکان  در  شدید  شدن  الغر 

طبیعی کودک می شود.
کم  عضالت،  ضعف  باعث  غذایی  مواد  کمبود 
های  فعالیت  ضعف  پایین،  خون  فشار  خونی، 
استئوپروز می شود  تولید  و  قلب، کمبود کلسیم 
که  شوند  می  آمنوره  دچار  بیمار  زنان  اکثر  و 
تولید  خونریزی  اثر  بر  زیرا  شود،  نمی  مشخص 
مخفی  حاملگی  ضد  قرص  مصرف  اثر  بر  شده 

می ماند.
استفراغ های مکرر هم می تواند مشکالتی مانند 
از بین رفتن مینای دندان ها، انفالماسیون مری 
و تورم غدد بزاقی به وجود بیاورد و کمبود پتاسیم 
می تواند مشکالتی در ضربانات قلب تولید کند.

موجب  است  ممکن  هم  ها  مسهل  مصرف 
مشکالتی مانند عدم تونسیته در رودها، یبوست، 
اعضای  در  آب  شدن  جمع  بدن،  در  آب  کمبود 
بشود.  کلیوی  کاری  کم  و  سدیم  کمبود  و  بدن 
باالخره خطرناک ترین و غم انگیزترین مشکالت 
آنورکسی مرگ بر اثر مشکالت تولید شده و یا 
بیماری  زودتر  چه  هر  است.  بیمار  خودکشی 
تشخیص داده و درمان شود پیش آگهی بیماری 
بهتر است و سیمپتوم ها در اکثر موارد پس از ۵ 

تا ۶ سال پس از شروع درمان از بین می روند.

سیمپتوم های آنورکسی ذهنی
سیمپتوم های آنورکسی عبارتند از:

ـ نخوردن غذا
ـ وحشت شدید از اضافه وزن

ـ الغر شدن شدید
ـ مرتبًا روی ترازو رفتن

ـ مصرف ادرارآورها، مسهل ها و تنقیه
ـ پریود نشدن و آمنوره
ـ ورزش کردن سخت

ـ گوشه گیری
ـ به عمد استفراغ کردن پس از خوردن غذا

ـ ورانداز کردن اندام های بدن در آیینه و تصور 
چاق بودن

ـ عدم آگاهی از عوارض پزشکی الغری شدید

ذهنی  آنورکسی  نوع  دو  به  پزشکی  ادبیات  در 
برمی خوریم

رژیم  بیمار  که  وقتی  محدود:  نوع  آنورکسی  ـ 
بسیار شدید همراه با ورزش های بدنی طوالنی 
دارد ولی خودش را مجبور به استفراغ و استفاده 

از مسهل نمی کند.
بیمار  بولیمی:  کریز  با  همراه  آنورکسی  ـ 
سیمپتوم های آنورکسی ذهنی و بولیمی را دارد 
مسهل مصرف  و  کند  می  استفراغ  و مخصوصًا 
بلکه  ندارد  بولیمی  بیمار  این حالت  در  می کند. 

آنورکسی همراه با حمالت بولیمی دارد.

چه کسانی در خطر مبتال شدن هستند

آنورکسی اغلب در نوجوانی شروع می شود بین 
۱۴ تا ۱۸ سالگی ولی در ۱۰ تا ۲۰ درصد موارد 

از ۱۲ سالگی و خیلی کمتر پس از ۲۵ سالگی.
شوند  می  مبتال  پسرها  از  بیشتر  خیلی  دخترها 
در  ای  تغذیه  مشکالت  اکثر  مثل  آنورکسی  و 
کشورهای صنعتی بیشتر دیده می شود. دارندگان 
بعضی از شغل ها که شخص باید خوش هیکل 
باشد مثل، هنرپیشگان، مانکن ها، ورزشکاران و 
رقصنده ها بیشتر از سایر شغل ها دچار مشکالت 

تغذیه ای می شوند.
و باالخره افرادی که از یک پاتولوژی مزمن رنج 
می برند و مجبورند که رژیم غذایی سخت داشته 
هایپر  و  یک  نوع  دیابتیک  بیماران  مثل  باشند 
کلسترولمی فامیلی امکان بیشتری دارند که دچار 

آنورکسی ذهنی بشوند.
یک حادثه دراماتیک مانند مرگ یک عزیز و یا 
طالق یا تغییری در زندگی روزانه می تواند عامل 
دارد  آمادگی  که  شخصی  نزد  در  بیماری  تولید 

بشود.

پیشگیری
هنوز روش مطمئنی برای پیشگیری وجود ندارد 
ولی هر چه زودتر تشخیص داده بشود از پیشرفت 
بشود جلوگیری می  این که مزمن  از  و  بیماری 
نوجوانتان  یا  کنید که کودک  اگر فکر می  کند. 

مشکلی دارد با پزشک مشورت کنید.

 

درمان های دارویی آنورکسی ذهنی
بدون همراهی درمان بیماری بسیار مشکل است. 
تجویز دارو توسط پزشک با همکاری متخصص 
گاهی  باشد.  توام  باید  درمانی  روان  و  تغذیه 
تحت  مخصوص  بیمارستان  در  شدن  بستری 
نظر متخصصان مربوطه الزم می شود. مطالعات 
نشان داده که داروی Prozac که یک آنتی 
با  همراه  دپرسیون  درمان  برای  است  دپرسور 
آنورکسی و همین طور داشتن وزن طبیعی پس 
ضد  داروهای  کند.  می  کمک  شدن  بستری  از 
شدن  کم  برای  است  ممکن  گاهی  هم  نگرانی 

نگرانی های بیمار قبل از غذا تجویز شود.
داروهای دیگری هم ممکن است برای مشکالت 
یا  غذایی  بی  اثر  بر  شده  تولید  فیزیولوژیکی 
مصرف زیاد مسهل ها و استفراغ ها مثل کمبود 
گوارشی،  مشکالت  معدنی،  مواد  و  ها  ویتامین 

قلبی، کلیوی و هورمونی تجویز شود.
کفایت  و  مهم  بسیار  ای  تغذیه  درمان  کنترل 
دارویی  های  درمان  همراه  باید  و  است  کننده 
بیمار  مخصوص  پزشک  باشد.  درمانی  روان  و 
تخصص  با  درمانگر  گروه  یک  کننده  اداره  باید 
یک  و  باشد  بیمار  درمان  برای  مختلف  های 
کمبود  و  وزن  شدن  اضافه  برای  اهدافی  سری 
مواد غذایی مورد احتیاج بیمار تهیه کنند و از او 

بخواهند که همکاری داشته باشد.
درمان های تغذیه ای به بیمار یاد می دهد که 
چگونه رژیم غذایی متعادل داشته باشد و شروع 
و  کره  مثل  )تابو(  ممنوعه  غذاهای  خوردن  به 
شکر بکند و غذاهای حاوی قند مالیم را به مقدار 
کم و به تدریج اضافه کند که دچار کریز نشود 
و ۴ بار در روز در کنار میز غذا خوری بنشیند و 
به میزان الزم و متعادل بخورد، وزنش را متعادل 
با قدش نگه دارد و از مسهل ها استفاده نکند و 

خیلی چیزهای دیگر روان درمانی…
صورت  به  درمانی  روان  بیماران  اکثر  برای 
برای  که  شود  می  تجویز  تنهایی  به  یا  گروهی 
شخصیت سازی و اعتماد به نفس و رفع بعضی 
از مشکالتی که بیمار با خود و دیگران دارد به 
کار می رود. همین طور اطرافیان بیمار احتیاج به 

کمک های روان درمانی دارند.
توسط  باید  که  دارد  مختلفی  انواع  درمانی  روان 
درمان  برای  اجرا شود هم  و  انتخاب  متخصص 

آنورکسی و هم برای درمان دپرسیون.
مخصوص  بیمارستان  در  شدن  بستری  گاهی 
برای اضافه کردن شانس درمان بیمار الزم می 

معمولی  های  درمان  که  وقتی  مخصوصًا  شود 
جواب نمی دهد و وقتی که بیمار به شدت الغر 
را  اش  زندگی  شدید  مشکالت سالمتی  و  شده 
که  دارد  بیمارستان  به  بستگی  کند،  می  تهدید 
بیمار را تا درمان کامل بستری نگه دارد یا فقط 
روزها بستری باشد و شب ها به خانه برگردد و 
پزشک،  مانند  تیم متخصص  توسط یک  درمان 
متخصص تغذیه، روان شناس و روانکاو و غیره 

انجام می شود.
کننده تصمیم  درمان  تیم  بسیار شدید  مواقع  در 
معده  وارد  بینی  راه  از  سوند  یک  که  گیرد  می 
یک  یا  شود  انجام  آن  طریق  از  تغذیه  و  بکنند 

تغذیه قوی از راه ورید.

طب مکمل
مکمل های زیادی وجود دارد که باعث کم شدن 
اشتها و در نتیجه از دست دادن وزن می شود و 
افرادی که از آنورکسی رنج می برند آنها را می 
شناسند و بسیار زیاد مصرف می کنند. این مواد 
می توانند بر روی داروهای شیمیایی اثر بگذارند 
و گاه تولید خطرات شدید کنند مثل مسهل ها و 
ادرار آورنده ها که بیماران زیاد از آنها استفاده می 
خطرناک  ثانویه  ناخواسته  آثار  تواند  می  و  کنند 
برای سالمتی آنها داشته باشد مثل نامرتب بودن 
ضربانات قلب، تصورات واهی، بی خوابی، حالت 
تهوع، سرگیجه و عصبیت. درباره این مکمل ها 

و آثار آنها با پزشک مشورت شود.
که  دارند  عقیده  متخصصان  از  بعضی  یوگا:  ـ 
باید  و  بیمار است  بر روی  آثار مفید  دارای  یوگا 
به عنوان تکمیل کننده درمان ها به کار رود، زیرا 
یوگا می تواند به شخص کمک کند که احساس 

آرامش و آسایش بیشتری داشته باشد.
بیمار  بر روی ۵۴ نوجوان  اخیراً  یک مطالعه که 
انجام شده نشان داده که درمان های استاندارد 
 ۸ مدت  به  هفته  در  یوگا  جلسه  دو  همراه  اگر 
هفته زیر نظر معلم یوگا انجام شود بسیار موثرتر 

بوده است.
نقاشی،  تئاتر،  رقص،  صورت  به  درمانی:  هنر  ـ 
کند  بیمار کمک می  به  غیره  و  مجسمه سازی 
که به نحو دیگری غیر از حرف زدن با دیگران 

گفتگو کند و احساساتش را نشان بدهد.
ـ هیپنوز: مطالعاتی در جریان است که نشان می 
دهد هیپنوتیزم برای درمان آنورکسی مفید است 
ولی مطالعات بیشتری برای اثبات آن باید انجام 

شود.

آنورکسی ذهنی )بخش دوم و پایانی(

عرق گالب، شاطره ، کاسنی، نسترن، شوید، گاوزبان

وقتی صحبت از کیفیت است
عرقیات ترگل در جهان

 حرف اول را میزند 

Aust Aria پخش از
Ph: 02 9645 6003

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

سازمان  کودکان  چاقی  ریشه کنی  کمیسیون 
بهداشت جهانی پس از دو سال گزارش خود را 
این معضل جهانی منتشر کرد و  با  مقابله  برای 
از دولت ها خواست که برای پیشگیری از چاقی 

کودکان زیر پنج سال وارد عمل شوند.
سازمان بهداشت جهانی می گوید که حداقل ۴۱ 
میلیون کودک زیر پنج سال در دنیا اضافه وزن 
دارند یا چاق هستند و این تعداد در حال افزایش 
است. افزایش شمار کودکانی که دچار اضافه وزن 
یا چاقی هستند بیشتر در کشورهای کم درآمد یا با 

درآمد متوسط اتفاق می افتد.
مشترک  رییس  گلوکمن،  پیتر  سر  گفته  به 
غلبه  برای  کودکان،  چاقی  ریشه کنی  کمیسیون 
بر معضل جهانی اضافه وزن یا چاقی در کودکان 

به تعهد سیاسی بیشتری نیاز است.
دکتر سانیا نیشتر هم که همراه با پیتر گلوکمن 
این کمیسیون را بر عهده دارد  ریاست مشترک 
معتقد است: اضافه وزن و چاقی بر کیفیت زندگی 
کودکان تاثیر می گذارد و آنها را با موانع مختلف 
جسمی، روانی و مشکالت سالمتی روبرو می کند. 

این گزارش گسترش شهرنشینی و جهانی شدن 
و عرضه غذای ناسالم در تمام کشورها و در تمام 
را  فقیر  تا  گرفته  ثروتمند  از  اجتماعی  طبقات 
عامل این معضل دانسته و تبلیغات غذای ناسالم 
و نوشابه های غیرالکلی را بعنوان یکی از عوامل 
اصلی افزایش اضافه وزن یا چاقی در کشورهای 

در حال توسعه ذکر کرده است.
تعداد کودکان  بهداشت جهانی  به گفته سازمان 
زیر پنج سالی که اضافه وزن دارند در مدت ۲۵ 
سال )۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴( از ۳۱ به ۴۱ میلیون نفر 

افزایش یافته است.
از  درصــد(   ۴۸( نیمی  تقریبا   ۲۰۱۴ سال  در 
کودکان زیر پنج سال دنیا که گرفتار اضافه وزن 
یا چاقی بودند در آسیا و یک چهارم آنها در آفریقا 
زندگی می کردند. در گزارش این کمیسیون نقشه 
پنج  با میزان چاقی کودکان زیر  دنیا  کشورهای 
سال منتشر شده و در آن ایران بعنوان کشوری 
که آماری در این زمینه ندارد مشخص شده است.

در این نقشه آمار تمام کشورهای همسایه ایران 
بجز ترکمنستان مشخص شده است.

تبلیغات غذای ناسالم و نوشابه  عامل اصلی چاقی کودکان زیر پنج سال
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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*

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز
به سرتاسر دنیا بویژه ایران

آژانس مسافرتی سان تراول 
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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

Tel: 02  8014  9608

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

با آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

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

www.airtravelservices.com.au

با تصدی آقای ملکی 
و خانم مریم نوروزی

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               

جین ویکفیلد

با یک ربات هم خانه شوید  بتوانید  فکر می کنید 
یا در کنار آن ها کار کنید؟ هر دو مورد دارد باب 
می   شود و باعث شده رابطه ما با آنها زیر ذره بین 
برود و عالقه توام با ترس ما را به ماشین هایی 
برمال کند که دارند هر چه بیشتر به یکی از ارکان 

مهم زندگی ما تبدیل می شوند.
رباتی شان چنان  ژاپنی ها به سگ های  وابستگی 
مجلس  برایشان  می میرند  وقتی  که  است  زیاد 

ختم برگزار می کنند.
اسباب بازی  این  که  آیبو  سازنده  شرکت  سونی، 
کرد،  عرضه  بازار  به   ۱۹۹۹ سال  در  را  محبوب 
را  آنها  دیگر  که  گرفت  تصمیم   ۲۰۱۴ سال  در 
تعمیر نکند و به این ترتیب دیگر چاره ای جز دور 

انداختن آنها در صورت خرابی نیست.
نشان  آنها  انداختن  دور  به  عالقه ای  مردم  اما 
نداده اند و ترجیح می دهند به همان شکلی با آنها 
وداع کنند که با یک انسان یا حیوان خانگی وداع 
محقق  دارلینگ،  ِکیت  که  همان طور  می کنند. 
دانشگاه ام آی تی، نشان داده، عالقه نامعقول به 

ماشین ها یکی از ویژگی های انسانی است.
او که در یک آزمون تحقیقاتی از مردم خواسته 
بود پِلیو، دایناسور رباتی دوست داشتنی، را شکنجه 
نمی دادند.  کار  این  به  تن  مردم  می گوید:  کنند، 
مجبور می شدیم آنها را تهدید کنیم که یا شکنجه 

می کنند یا ما دایناسور را از بین می بریم.
شاید فکر کنید که او سادیسم دارد ولی واقعیت 
این است که این برنامه تحقیقاتی با هدف یافتن 
به  مردم  اندازه  از  بیش  وابستگی  برای  پاسخی 

ماشین ها انجام شده بود.
او در یک سال گذشته بررسی های مشابه دیگری 
را در آزمایشگاه اجرا کرده؛ مثال از مردم خواسته 
که با پتک یک ربات را بزنند خواسته ای که مانند 

آزمایش قبلی با مخالفت روبه رو شد.
سوالی که پیش می آید این است که چرا بدرفتاری 

با ربات برای مردم کار سختی است؟
ما  بود:  این  بی بی سی  به  دارلینگ  خانم  پاسخ 
تمایل داریم که برای همه چیز شخصیت انسانی 
از روی غریزه به حرکت هایی که  قائل شویم و 
ظاهرا منشاء حیاتی دارند واکنش نشان می دهیم. 
تصور می کنیم که نیتی پشت این حرکات نهفته 
ناخودآگاه حرکات و صداهای ربات های  است و 

نسبت  احساسات  و  شور  به  را  معاشرت  اهل 
می دهیم.

ربات های ناز
به  زیــادی  عالقه  ربــات  سازنده  شرکت های 
خود  توجه  و  دارند  ویژگی  این  از  بهره برداری 
ربات هایی  کردن  دوستانه تر  و  نازتر  بر  اغلب  را 

معطوف می کنند که مشتری عام دارند.
انسان نما همه جا هستند. کافی است  ربات های 
ربات  سازندگان  همایش های  از  یکی  به  سری 
بزنید؛ خواهید دید که حتی ماشینی ترین ربات ها 
انسانی  چهره ای  یا  دارند  تن  بر  تی شرت  یا  هم 

دارند تا خون گرم تر به نظر برسند.
»پپر«، رباتی که قرار است همراه و همدم شما 
شده،  گذاشته  فروش  به  ژاپن  در  اخیرا  و  باشد 

نمونه چنین رباتی است.
پپر همچنین به شکلی طراحی شده که احساسات 
بین  بتواند  این که  برای  کند.  درک  را  انسانی 
ویدیویی  شود،  قائل  تمایز  مختلف  احساسات 
با  ابتدا  نفر  یک  که  می شود  داده  نشان  آن  به 
با مهربانی حرف های مهمل  عصبانیت و سپس 
می زند تا این ربات بتواند الگوهای صوتی متفاوت 

را تشخیص دهد.
در  پپر،  طراحان  سرگروه  ِکلِرک،  وینسنت 
گفت:  ِگرنوبل  اخیر  کنفرانس  در  خود  سخنرانی 
و  برقرار  رابطه  ربات ها  با  مردم  می خواهیم  »ما 
ما  نظر  از  کنند.  پیدا  احساسی  درگیری  آن ها  با 
جاروبرقی  مثل  ساده  ماشین  یک  نباید  ربات ها 
باشند. وقتی خسته می شوید ظاهرتان هم خسته 
متوجه خستگی شما  باید  ربات خوب  و  می شود 

بشود.«

نگرانی های جنسیتی
شبیه کردن بیش از پیش ربات ها به انسان، غالبا 
به  و  است  همراه  آن ها  برای  جنسیت  تعیین  با 
گفته پروفسور َکتلین ریچاردسون، اخالق شناس 
مسائل  روی  که  دی مونت فورت  دانشگاه  در 
این رویه  ربات ها کار می کند،  با  اخالقی مرتبط 
می تواند به یک مساله جنجالی عمده در صنعت 

ربات سازی تبدیل شود.
کاوش  بیشتر  مرد  ربات های  »نقش  او  گفته  به 

ربات های  نقش  که  حالی  در  است،  جنگیدن  یا 
زن جذاب، کار در پذیرش مراجعان یا پیشخدمتی 

است.«
بپرسید  را ساخته اند  آنها  دانشمندانی که  از  ”اگر 
بر چه اساسی برای آن ها جنسیت تعیین کرده اند 
این  نبوده ولی  به شما خواهند گفت که عمدی 
حرف واقعیت ندارد و این کار معصومانه صورت 
تجربه  نتیجه  که  است  تصمیمی  این  نمی گیرد؛ 

شخصی آنها از زندگی در این دنیا است.«
پروفسور دارلینگ به همین اندازه از کلیشه های 

جنسیتی در هوش مصنوعی دلسرد است.
تا  بود  رفته  تگزاس  در  آستین  شهر  به  اخیرا  او 
از برنامه هوش مصنوعی شرکت آی بی ام بازدید 
شرکت  این  مدیرعامل  اولین  یاد  به  که  کند 
واتسون نامیده شده. تجربه ای که او را به شدت 

عصبانی کرد:
بود.  اتاق  در  هم  دومی  مصنوعی  هوش  »یک 
از  استقبال  و  چراغ ها  کــردن  روشــن  کــارش 
بازدیدکنندگان بود و صدایی زنانه داشت  داشتم 

دیوانه می شدم.«
ربات ها  این  ساخت  در  که  کسانی  او  گفته  به 
نقش دارند باید به جنسیت و ظاهر ربات هایی که 
طراحی می کنند بیشتر فکر کنند تا »کلیشه های 

موجود را بیشتر مستحکم نکنند.«

ربات های خیالی
قدمت  سال  هزار  چندین  متفکر  ماشین  ایده 
فکر  که  است  چیزهایی  دسته  آن  از  و  دارد 
شدن  زنده  از  کرده   مشغول  خود  به  را  انسان 
گرفته  یونانی  اساطیر  در  »پیگمالیون«  مجسمه 
و مدت ها  ویکتوریا  ماشین های خودکار عصر  تا 
ماشین ها  به  بخشیدن  انسانیت  آرزوی  که  است 

را در سر می پرورانیم.
وقتی چنین کاری می کنیم  در کتاب ها، فیلم ها 
چهره  معموال  ماشین ها  تلویزیونی  برنامه های  و 
بدی از خود نشان می دهند. از شخصت »هال« 
فیلم  تا  ادیسه فضایی« گرفته  فیلم »۲۰۰۱:  در 
وضوح  به   ،۲۰۱۵ سال  ساخته  ماشین«،  »فرا 
مشخص است که ما اعتماد زیادی به ماشین ها و 

وفاداری آنها نداریم.
پس چرا ابتدا ربات ها را به شکل خودمان تصور 

می کنیم و بعد خیانت به ما را در دستور کارشان 
قرار می دهیم؟

در  محقق  و  طراح  فورلیزی،  جودی  اعتقاد  به 
موسسه روابط انسان و رایانه در دانشگاه کارنگی 
انسان  در طبیعت  ریشه  رفتار  این  آمریکا،  ملون 
ما  می کنم  »فکر  گفت:  بی بی سی  به  او  دارد. 
درباره همه چیز در دنیا داستان می سازیم و روایت 
و  زامبی ها  ارواح،  ربات ها،  مردم،  خلق می کنیم: 

غیره که ما را در تقابل با آنها قرار می دهند.«
با  مــی خــواســت  »هــیــچ بــات«  ربــات  وقتی 
رایگان سواری از یک سر آمریکا به سر دیگرش 
برود و با این کار رابطه ما با ماشین ها را بیازماید، 
خیلی سریع متوجه قابلیت بدجنسی انسان ها شد.

او را در فیالدلفیا تکه تکه کردند و به این ترتیب 
سفرش خیلی ناگهانی به پایان رسید. هر طور که 
می خواهید آن را تفسیر کنید، نمونه ای از گرایش 
در  سر  آن  از  که  چیزی  کردن  خراب  به  انسان 

نمی آورد یا خراب کاری بدون فکر.
انتشار  با  سازندگانش  ربات،  این  نابودی  از  پس 
بیانیه ای اعالم کردند که »عشق او به انسان ها 
می رسد  زمانی  آیا  شد.«  نخواهد  کم رنگ  هرگز 
از وفاداری را به نمایش  که ما هم چنین حدی 
بگذاریم؟ رایان کاتو، پروفسور حقوق در دانشگاه 
نهایت  در  ربات ها  فواید  است  معتقد  واشنگتن، 
شبهات ما را برطرف خواهد کرد و برای همین 
آن ها را به خانه، محیط کار و ماشین هایمان راه 
که  نیست  مطمئن  خیلی  او  ولی  داد.   خواهیم 
با  ما  برخورد  برای  را  الزم  قوانین  بتواند  جامعه 
آن ها وضع کند. به گفته او »این ربات ها در ما 
در  چیزی  هیچ  و  می کنند  ایجاد  انسانی  حس 
قانون وجود ندارد که به رابطه میان یک انسان و 
یک چیز مربوط باشد. ما در یک دنیای تاریک و 

ناشناخته سیر می کنیم.«
نگرانی او از این است که بازنده نهایی این ماجرا 
ما  زندگی  باشند. »این دستگاه ها شاید  انسان ها 
را بهتر کنند ولی در عین حال همیشه به شکلی 
منفعل به حرف های شما گوش می دهند و حضور 
فیزیولوژیک دارند. آنها در ماشین ها و خانه های 
ما حضور خواهند داشت و شما هیچ وقت احساس 
خوبی  چیز  اصال  این  و  کرد  نخواهید  تنهایی 
نیست، چه از منظر روحی و چه از منظر روانی.«

آیا حضور ربات ها را در زندگی مان خواهیم پذیرفت؟

تقویت  برای  است  پزشکی  وسیله  یک  سمعک 
امواج صوتی محیط پیرامون.

در دهه های اخیر، انواع مختلف سمعک وارد بازار 

شده اما عملکرد تمامی آنها تقریبا مشابه است و 
صدای  تقویت  برای  بلندگو  از  آنها  تمام  اصوال 

دریافتی استفاده می کنند.

با  صداهایی  درک  به  قادر  انسان  شنوایی  قوه 
است.  کیلوهرتز   ۲۰ تا  هرتز   ۲۰ بین  فرکانس 
توجه  با  ــازار،  ب در  موجود  سمعک های  اکثر 

فقط  بلندگو،  مکانیکی  محدودیت های  به 
کیلو   ۵ حدود  تا  هرتز   ۱۰۰ بین  فرکانس های 

هرتز را تقویت کرده و انتقال می دهند.
بهبود  برای  سمعک  از  که  ــرادی  اف بنابراین 
استفاده می  اختالالت و مشکالت شنوایی خود 
کنند قادر به شنیدن صداهایی با فرکانس باالتر 
از ۵ کیلوهرتز نیستند؛ این فرکانس ها معموال به 
وضوح و شفافیت صدا در محیط های شلوغ و پر 

سر و صدا کمک می کنند.
سمعک  از  استفاده  با  فرکانس  محدودیت  این 
جدیدی که به آن لنز پرده گوش گفته می شود، 
رفع شده و فرکانس های باالتر از ۵ کیلوهرتز نیز 

براحتی قابل دریافت خواهند بود.
اخیرا سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز فروش 
 Earlens سمعک لیزری پیشرفته ای را به نام
صادر   Contact Hearing Device

که  معمول  سمعک های  خالف  بر  است.  کرده 
تقویت  و  دریافت  برای  بلندگو  و  میکروفون  از 
صدا استفاده می کنند، این سمعک لیزری از یک 
انتقال  برای  بهینه  و  متفاوت  کامال  تکنولوژی 

صوت به گوش انسان استفاده می کند.
این سمعک لیزری از سه قسمت اصلی تشکیل 
سایر  مشابه  تقریبا  )که  اول  قسمت  است.  شده 
سمعک هاست( در پشت الله گوش قرار می گیرد. 
وظیفه این قسمت دریافت و آنالیز امواج صوتی 
الکترونیکی  پالس های  صورت  به  آنها  انتقال  و 
گفته  نوری  سر  آن  به  که  است  دوم  بخش  به 
می شود. سر نوری که یک لیزر مادون قرمز دارد 

داخل مجرای گوش قرار می گیرد.
به این ترتیب امواج صوتی تبدیل به امواج نوری 
بخش  به  لیزر  این  از  شده  ساطع  نور  و  شده 
کرد  تلقی  قلب سیستم  می توان  را  آن  که  سوم 
که  سمعک،  این  سوم  بخش  می شود.  منتقل 

به  تماسی چشمی عمل می کند،  لنزهای  مشابه 
صورت یک لنز روی پرده گوش می نشیند. این 
لنز تماسی که به آن لنز پرده گوش گفته می شود 
برای هرفرد به صورت اختصاصی تولید می شود، 
زیرا شکل و هندسه پرده گوش هر فرد مثل اثر 

انگشت یک مشخصه منحصر به فرد است.
به  را  نوری  سر  از  دریافتی  نور  تماسی  لنز  این 
به  توجه  با  می کند.  تبدیل  مکانیکی  ارتعاش 
گوش  پرده  لنز،  با  گوش  پرده  مستقیم  تماس 
لرزش  با  صوتی  امواج  و  آمده  در  ارتعاش  به 
به  نهایتا  و  میانی  به گوش  پرده گوش  مستقیم 
تقویت  صدای  فرد  و  شده  منتقل  داخلی  گوش 
شده را با وضوح باال دریافت می کند. با توجه به 
بنابراین  ندارد  بلندگو  نوری،  سمعک  این  اینکه 
محدودیت های نهفته در بلندگو نیز خود به خود 
حذف شده و فرکانس های باالتر از ۵ کیلوهرتز 
نیز براحتی منتقل شده و فرد قادر به درک صدا 

مهمترین  بجز  است.  و شفاف  واضح  به صورت 
مزیت این سمعک که انتقال فرکانس های باال و 
افزایش شفافیت صدا است، عدم نیاز به جراحی 
نیز یکی دیگر از مزایای این سمعک لیزری است، 
براحتی  بینی  پزشک متخصص گوش و حلق و 
این لنز را می تواند روی پرده گوش نصب کند. 
عالوه بر این، لنز پرده گوش به صورت بی سیم 
به یک اپلیکیشن مرتبط است که روی تلفن های 
می تواند  اپلیکیشن  این  می شود.  نصب  هوشمند 
بلندی صدا و زیر و بم بودن آن را تنظیم کند و 
تماس های تلفنی یا موسیقی را مستقیما به این 
MedGad�  سمعک منتقل کند. نشریه معتبر
بهترین  لیست  در  را  گوش  پرده  لنز  این   get

تکنولوژی های سال ۲۰۱۵ خود قرار داده است.
وارد  میالدی   ۲۰۱۶ سال  اواسط  محصول  این 
بازار آمریکا و سپس بتدریج وارد بازار اروپا و آسیا 

خواهد شد.

لنز گوش وارد بازار می شود
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در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 
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کمیسیون اصل نود مجلس: فساد 
در فوتبال ایران غیر قابل انکار است

کمیسیون اصل نود مجلس ایران در گزارشی به 
فساد در فوتبال ایران پرداخته و گفته که وجود 
غیر  ایران  فوتبال  از  زیادی  در بخش های  فساد 

قابل انکار است.
به گفته محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه 
مجلس، این گزارش با عنوان فساد در فوتبال که 
ایران  خبرگزاری های  اختیار  در  آن  کامل  متن 
شده  ارائه  رئیسه  هیأت  به  پیش تر  گرفته،  قرار 
بود و فردا در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار 

خواهد گرفت.
به گفته حمید رسایی از نمایندگان مجلس ایران، 
قوه  به  نفر   ۱۸ اسامی  گزارش،  قرائت  از  پس 

قضائیه معرفی می شود.
در گزارش کمیسیون اصل نود آمده است که این 
کمیسیون با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه با مراجع 
امنیتی، نظارتی، انتظامی، وزارتخانه های مرتبط، 
مدیران  فوتبال،  فدراسیون  مدیران  رسانه ها، 
مربیان،  کارشناسان،  باشگاه ها،  از  برخی  عامل 
نهادهای  با  مکرر  مکاتبات  داوران  و  بازیکنان 
مربوطه گفت وگو با چهره های مختلف و شنیدن 
سخنان مطلعان به این نتیجه رسیده که فساد در 
فوتبال ایران وجود دارد و برخی از مصادیق آن 
عبارتند از: تبانی رشوه خواری جعل اسناد مصرف 

الکل و مواد مخدر و روابط نامشروع.
تهیه کنندگان این گزارش همچنین نوشته اند که 
انحرافی  پاسخ های  و  توضیحات  ارائه  در  تعلل 
در  کمیسیون  مکاتبات  به  فوتبال  فدراسیون 

این پرونده و عدم همکاری  به  جریان رسیدگی 
از نهادها از جمله حراست وزارت  مناسب برخی 
عدم  و  پرونده  این  به  رسیدگی  روند  ورزش، 
همکاری مناسب برخی از نهادها از جمله حراست 
وزارت ورزش از جمله موانع در تهیه این گزارش 
بوده است. مصادبق فساد در فوتبال ایران از نگاه 

کمیسیون اصل نود:
تبانی رشاء و ارتشاء دوپینگ شرط بندی غیرمجاز 
جعل و استفاده از سند مجعول تصدیق نامه های 
روابط  و  الکل  مصرف  مالیاتی  فرار  واقع  خالف 
خرافه گرایی  رواج  مخدر  مواد  مصرف  نامشروع 
طریق  از  مال  تحصیل  جادو  و  سحر  جمله  از 
و  مقررات  و  قوانین  آشکار  نقض  نامشروع 
قراردادهای غیرواقعی. این گزارش بخش مهمی 
از وجود فساد در فوتبال را که بنا بر این گزارش 
و  تماشاگران  شدید  کاهش  جمله  از  پیامدهایی 
پدیده های ضد فرهنگی و ضد اخالقی را در پی 

داشته متوجه دولت و وزارت ورزش می داند.
برابر  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  بودن  »منفعل 
تخلفات فدراسیون« »سوء مدیریت و تصمیمات 
خالف قانون روسای وقت سازمان تربیت بدنی« 
فوتبال«  فدراسیون  فعلی  رئیس  مدیریت  »سوء 
از  بخشی  مدیران«  عملکرد  بر  نظارت  »عدم 
ایران  فوتبال  در  فساد  افزایش  و  بروز  دالیل 

خوانده شده است.
در بخشی از این گزارش بدون نام بردن از کسی 
با اشاره به روسای پیشین و فعلی فدراسیون برخی 

از آنان را فاقد تخصص و پیش زمینه در فوتبال 
فدراسیون  رئیس  انتخاب  به  مشخصا  و  دانسته 
فوتبال در دولت هفتم )محسن صفایی فراهانی( 
انتفاد کرده و انتخاب این »چهره سیاسی بدون 
سابقه مرتبط و مدیریت ورزشی« را موجب »دور 
و حرفه ای«  اصلی  اهداف  از  این ورزش  شدن 

دانسته است.
همچنین انتخاب رئیس فعلی )علی کفاشیان( در 
سال ۱۳۸۵ زیر سوال برده شده است که از نگاه 
کمسیون اصل نود با توجه به اینکه نامزد دیگری 

نبوده »منصوب« شده است.
علی کفاشیان در این گزارش فردی فاقد »توان 
و سابقه قابل توجه مدیریتی و مرتبط با فوتبال« 
نامساعدترین  در  و  یکباره  »به  که  شده  خوانده 
با  که  شده«  کشور  فوتبال  عرصه  وارد  شرایط 
توجه به ساختار تغییر یافته اساسنامه »تا هر زمان 
اراده کند، به شکل ظاهرا دموکراتیک، می تواند 

در این جایگاه باقی بماند«.
رئیس  انتخاب  از  گزارش  این  در  حال  این  با 
)محمد  هشتم  دولــت  در  فوتبال  فدراسیون 

دادکان( تمجید شده است.
کمیسیون اصل نود همچنین نشریات ورزشی در 
ایران را از عوامل عمده فساد در فوتبال می داند 
که عالوه بر حاشیه سازی و بزرگ نمایی دست به 
انتشار »اخبار کذب« می زنند که نتیجه »نظارت 

ناکافی« بر این نشریات بوده است.
جشن  از  بازیکنان  خصوصی  زندگی  به  »ورود 

و  استفاده  مورد  های  ماشین  تعداد  تا  ازدواج 
خریداری امالک، فعالیت های اقتصادی، حضور 
در فعالیتهای خیریه و عامل المنفعه و حتی درج 
اخبار کذب درباره بازیکنان، مربیان و تیم های 
تعمدی  کردن  مطرح  و  بزرگنمایی  نظر،  مورد 
برخی از افراد )چهره سازی( و معرفی بازیکن یا 
مربی به باشگاه ها از جمله حواشی در مطبوعات 

ورزشی مذکورند.«
سردبیران  از  یکی  که  آمده  گزارش  این  در 
پرتیراژ فوتبالی به این کمیسیون گفته که هشت 
سال پیش از بازیکنی ۱۰ میلیون تومان گرفته 
اول  صفحه  در  روزانه  صورت  به  هفته  یک  تا 
روزنامه پوشش داده شود که به گفته او همین 
مبلغ  به  بازیکن  این  قیمت  افزایش  باعث  کار 

کالن در فصل نقل و انتقاالت شد.
گزارش های  اساس  »بر  همچنین  گزارش  این 
متعدد اهالی فوتبال و برخی شواهد«، به »نقش 
تلویزیون  فوتبال  برنامه های  از  »یکی  فزاینده 
ایران در »افزایش ناهنجاری های این ورزش« 
اشاره و عنوان کرده »برخی شائبه ها درباره نقش 
مربیان  اتصال  برای  برنامه،  این  اصلی  عوامل 
و بازیکنان خارجی به باشگاه های داخلی وجود 

دارد که موضوع قابل رسیدگی دقیق تر است«.
هنوز دولت و مقامات وزارت ورزش و فدراسیون 
نشان  گزارش  این  به  رسمی  واکنش  فوتبال 

نداده اند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه پنجم بهمن 
باشگاه های  بین  مسابقات  برنامه  گرفت  تصمیم 
قهرمانان  لیگ  در  را  سعودی  عربستان  و  ایران 

آسیا در سال ۲۰۱۶ تغییر دهد.
تصمیم  این  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  گفته  به 
برای ارزیابی مستقل امنیت و ایمنی در ایران و 

عربستان سعودی اتخاذ شده است.
برگزاری  کمیته  نشست  دومین  در  تصمیم  این 
مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا در دوحه قطر 

گرفته شد.
پیچیده  و  فرد  به  منحصر  وضعیت  کمیته  این 
درخواست  و  کرده  بررسی  دقت  به  را  موجود 
عربستان و امارات متحده عربی برای تغییر مکان 

تمام مسابقات باشگاهی و ملی این دو کشور با 
ایران را مد نظر قرار داده است.

و  تکمیل  امسال  اسفند   ۲۵ تا  باید  ارزیابی  این 
با  ایران  باشگاه های  مسابقات  آیا  مشخص شود 
عربستان بطور عادی برگزار یا تا پایان رقابت ها 

به زمین بی طرف منتقل شود.
لیگ  گروه  چهار  در  مسابقات  برنامه  رو  این  از 

قهرمانان آسیا تغییر کرده است.
تاریخ بازی هایی که تغییر کرده عبارت است از:

برنده  با  سپاهان  مبارکه  فوالد  بازی  یک:  گروه 
با  عربستان  باشگاه  یک  بین  آف  پلی  بازی 

باشگاهی از اردن
گروه دو: بازی ذوب آهن با النصر عربستان

الهالل  با  تبریز  سازی  تراکتور  بازی  سه:  گروه 
عربستان

گروه چهار: برنده پلی آف بین باشگاهی از ایران 
با قطر با االهلی عربستان

واکنش عنوان کرده  ایران در  فوتبال  فدراسیون 
که انتظار دارد کنفدراسیون فوتبال آسیا »دخالت 
سیاست را در فوتبال مجاز نداند« و تاکید کرده 

که ایران »امن ترین« کشور منطقه است.
فراهم  بر  تعهد خود  به  فدراسیون همچنین  این 
باشگاهی  تیم های  تمام  ایمنی  و  »امنیت  کردن 
تاکید  مختلف«  بین المللی  رقابتهای  در  ملی  و 

کرده است.
با  ایرانی  باشگاههای  بازی های  برنامه  اینکه  با 

اماراتی تغییر نکرده اما کنفدراسیون فوتبال آسیا 
خواسته یک »طرح  ایران  فوتبال  فدراسیون  از 
امنیتی جامع« برای مسابقات باشگاهای اماراتی 

در ایران داشته باشد.
مسابقات  برای  برگزاری  کمیته  این،  بر  عالوه 
ناظر  ایران یک  امارات در  با  ایران  باشگاه های 

امنیتی هم تعیین خواهد کرد.
عربستان سه هفته پیش، بعد از حمله گروهی به 
سفارت این کشور در تهران و مشهد، روابط خود 

را با ایران قطع کرد.
روحانی  اعدام  به  اعتراض  در  افراد  این  حمله 

شیعه شیخ نمر در عربستان بود.
به دنبال عربستان، امارات نیز رابطه دیپلماتیک 

برنامه مسابقات باشگاهی ایران و عربستان سعودی تغییر کرد

مایلی کهن  محمد  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
که با رادیو ورزش صحبت می کرد، در خصوص 
المپیک  مقدماتی  مسابقات  از  امید  تیم  حذف 
خودشان  تالش  بازیکنان  حال  هر  به  گفت: 
ما  بود.  بهتر  داشت  همراه  به  نتیجه  اما  کردند، 
گفته ام  همیشه  متأسفانه  اما  داشتیم  مشکالتی 
که حریفان داخلی ما سخت تر از حریفان خارجی 

هستند.

داخلی  حریفان  از  منظورش  اینکه  مورد  در  وی 
به  که  قطر  با  بازی  از  بعد  داد:  ادامه  چیست، 
ببریم. در  را  باختیم، موفق شدیم چین  تیم  این 
بودند که دیدم  بازیکنان مشغول شادی  رختکن 
وقتی  نیست.  بازیکنان  جمع  در  چشمی  روزبه 
دنبال او گشتم دیدم در گوشه ای نشسته و گریه 
می کند، از او دلیل گریه اش را پرسیدم که گفت 
نمی دانید در این دو سه روز چه بر من گذشته و 
چه حرف هایی که به من نزدند، چرا باید اینطور 
تفاوت  اینقدر  ما  تیم های  بین  باید  چرا  باشد؟ 
وجود داشته باشد؟ تیم ملی بزرگساالن ما کدام 

بازی رسمی را برده است؟

مشکل  اینکه  مورد  در  امید  تیم  سابق  مدیرفنی 
زیرساخت های فوتبال ما در نتیجه نگرفتن تیم 
زیرساخت ها  بحث  افزود:  بوده،  تأثیرگذار  امید 

که کاماًل مشخص است، ما در کشورمان زمین 
کوچکی  کشور  که  قطر  در  اما  نداریم،  مناسب 
داشت،  وجود  عالی  تمرین  زمین  چندین  است، 
البته کم و کاستی هایی هم در راه تیم امید بود که 
با حضور حبیب کاشانی این کاستی ها کمتر شد.

مایلی کهن در مورد خبر سایت فدراسیون فوتبال 
میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۵ بودجه  از  که صحبت 
صورت  گفت:  بود،  کرده  امید  تیم  برای  تومانی 
مخارج را می توانید ببینید که کجا پرداخت شده 
و چه کسی پرداخت نکرده است. باید بگویم در 
در  ما  اردوی  به  که  ورزش  وزیر  نوبت  آخرین 
هرمزگان آمده بود از من و خاکپور خواست که 
پیش او برویم و او گفت که 4۰۰ میلیون تومان به 
تیم امید کمک خواهد کرد اما اگر شما این 4۰۰ 
این 4۰۰  را دیدید ما هم دیدیم!  تومان  میلیون 
میلیون کجا رفت؟ در حالی که باید این پول به 
تیم امید تزریق می شد اما این تیم به فدراسیون 
فوتبال داده شد که به دست ما هم نرسید. خاکپور 
تا همین حاال قرارداد ندارد و قرارداد من هم ۱۲ 
آذر  از  ما  که  حالی  در  هم  آن  شده  بسته  دی 
تنظیم  یعنی  هستیم.  کار  به  مشغول  قبل  سال 

یک قرارداد اینقدر مشکل است؟

وی در مورد اینکه چرا خاکپور قرارداد ندارد، افزود: 

این را باید از فدراسیون فوتبال و حسابداری آن 
بپرسیم وقتی وزیر ورزش در حضور من و خاکپور 
گفت 4۰۰ میلیون به تیم امید کمک می کند ما 
اینجاست  جالب  که  کردیم  پیگیری  را  پول  این 
کجا  نمی دانیم  اما  شده  پرداخت  میلیون   4۰۰
پیگیری کردیم که  را  این مسئله  ما  رفته است. 

فدراسیون فوتبال ناراحت شد.

پیشکسوت فوتبال کشورمان در مورد انتقادهایی 
که به سطح فنی کادر فنی تیم امید وارد می شود، 
افزود: در هر مقطعی از تیمی که برنده می شود 
بازنده.  تیم  حال  به  وای  گرفت  ایراد  می توان 
بود  تلویزیون  در  برنامه ای  گذشته  شب  دوشنبه 
که مجید جاللی و جالل چراغپور صحبت هایی 
را مطرح کردند که کاماًل مشخص شد تیم امید 
فوتبال مدرنی ارائه داده، خاکپور سالها در آمریکا 
بوده  ملی  تیم  کاپیتان  و  داشته  فوتبال  آکادمی 

است.

اذعان  خاکپور  خود  چرا  پس  اینکه  درباره  وی 
باخته  امید  به  او  کم  فنی  دانش  دلیل  به  کرده 
افزود: او به خاطر باخت این حرف را زد خاکپور 
شکست نفسی کرده که این را گفته اما در این 
۵ سال که تیم دیگر ما باخت آیا کسی گفت که 

من اشتباه کرده ام؟

می رسد  نظر  به  اینکه  مورد  در  مایلی کهن 
تصریح  است،  جلو  به  رو  فرار  صحبت هایش 
کرد: من اصاًل فرار رو به جلو نمی شناسم دیشب 
مجری  که  شد  پخش  تلویزیون  در  برنامه ای 
محترم آن آیا خود کی روش نبود؟ چرا سرمربی 
فدراسیون  یعنی  آمد؟  قطر  به  بزرگساالن  تیم 
تیم  دارد؟ وقتی  امید  تیم  افتاده که  یادش  تازه 
آسیا  بازی های  در  کی روش  و  وینگادا  با  امید 
بدترین نتایج را گرفت از آن به بعد شمشیر را 
برای تیم امید از رو بستند آیا او در این ۱4 ماه 

یکبار هم بر سر تمرینات ما آمد؟

امید خاطرنشان کرد: چیزی که  تیم  مدیر فنی 
فدراسیون  رئیس  که  است  این  است  مشخص 
فوتبال ما خود سرمربی تیم ملی است چرا که او 
حرف اول و آخر را می زند و کسی نمی تواند به 
او بگوید که باالی چشم تو ابروست. همه امور 
و  اوست  اختیار  در  فوتبال کشورمان  به  مربوط 
یک رانت رسانه ای قوی هم دارد که وقتی گوام 

را بردیم انگار قهرمان جام جهانی شدیم.

این  در  ما  که  فوتبالی  افــزود:  پایان  در  وی 
فوتبال  در  اما  بود  مناسب  دادیم  ارائه  مسابقات 
همیشه تیم قوی برنده نمی شود ما در 9۰ دقیقه 

می توانستیم ژاپن را شکست دهیم که نشد.

مایلی کهن: مجری برنامه 90 شب گذشته خود کی روش بود
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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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Proudly serving

the local

community for

over 85 years.

NSW

North Ryde
9887 2244

guardianfunerals.com.au

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

NSW
Hazrati Immigration 

Services
professional, expert and honest advice

Hazrati Immigration 
Services

 Level 11, 65 York street
Sydney NSW 2000

Phone: (02) 9665 4881

NSW

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

PIZZA & SANDWICHES
NSW ساندویچ، همبرگر و پیتزا ذغالی 

مرغ سوخاری هایدا

130 Merrylands Road Merrylands
0425 40 27 50  |  0434 016 136

RESTAURANT & CATERING
NSW

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

رستوران کوروش بزرگ

NSW

با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY. Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

NSW

PH: 0470 134 729
110 Main St. Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

NSWرستوران  آشپزباشی

 Ph: 02 9416 1889
 319 Pacific HWY Lindfield 2070

NSW

کافه رستوران تراس در پاراماتاکافه رستوران تراس در پاراماتا
399-403 Church Street, Parramatta 2150 

ph: 02 9890 9787 
web: terracecaferestaurant.com.au

facebook: Terrace Cafe/Restaurant

 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

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 

 IMMIGRATION &
VISA SERVICES

ورزشی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  اسدی  علیرضا 
خبرگزاری فارس، در مورد جوسازی رسانه های 
عربی مبنی براینکه ایران جلسه خود در قطر را 
به عربستان واگذار کرده و قرار است AFC به 
چه  جلسه  دستور  گفت:  بدهد،  رأی  سعودی ها 
چیزی بوده که عربستانی ها این طور می گویند. 
دستور این بود که بازی های باشگاهی به خاطر 
عدم امنیت در ایران در کشور ثالث برگزار شود 
ضمن اینکه آنها برای این موضوع اسناد درستی 
این  سفارتخانه  به  ایران  در  چون  داشتند  هم 
کشور حمله شده بود و باالتر از این چه سندی 
می خواستند داشته باشند. گفتند امنیت نداریم و 
ما باید چه چیزی می گفتیم. آنها اعالم کردند که 
به سفارت کشورشان حمله شده و ما نمی توانیم 
این موضوع  تا  بود  قرار  و  بازی کنیم  ایران  در 
مصوب شود. ما باید چه جوابی می دادیم وقتی 
همه چیز به نفع آنها بود؟ حاال با این وضعیت 

نتیجه چه شده است؟
با  کشور  دو  که  شد  این  نتیجه  داد:  ادامه  وی 
هم تفاهم کنند و این یعنی چه؟ قرار بود امروز 
مصوب کنند تا تمام بازی ها در خارج از ایران و 
در کشور بی طرف برگزار شود اما آیا این اتفاق 
هم  با  دادند  زمان  کشور  دو  به  که  این  افتاد؟ 
تفاهم کنند و روابط شان عادی شود، آیا شکست 
است؟ قرار بود این موضوع مصوب شود و اسناد 

باید چه دفاعی  ما  بود و حاال  ما  هم همه علیه 
پیش  طوری  جلسه  احوال  این  با  اما  می  کردیم 

رفت که ما بردیم.
اسدی تأکید کرد: با یک دفاع جانانه گفتیم چرا 
اگر  شود.  تصویب  ایران  علیه  چیزی  چنین  باید 
همین طور  باید  کرده اند  جوسازی  عربستانی ها 
باخته ایم.  که  می گوییم  ما  مگر  بگویند.  هم 
همین  بود  شده  حمله  آنها  سفارت  به  چون 
در  مسابقات  بگیرند  تصمیم  می خواستند  امروز 
این تصمیم  آیا  اما  برگزار شود  ثالث  یک کشور 
را گرفتند؟ این در حالی است که تصمیم گرفته 
شد که اواًل امارات در این قضیه دخالت نکند و 
فقط عربستان باشد و سپس بازی ها طبق جدول 
در  اسفند  تا  باشگاهی  بازی های  و  شود  برگزار 
ایران ادامه پیدا کند. به این می گویند شکست یا 

اوج برنده شدن.
بیاییم  بود  قرار  فوتبال گفت:  دبیرکل فدراسیون 
در یک جلسه بنشینیم و با حضور 7 کشور عربی 
ایران محکوم شود اما ایران محکوم نشد. ما یک 
نوع از سیستم خود دفاع کردیم که این مصوبه 

شکل نگیرد در واقع خواستیم با برگزاری در ایران 
بگوییم مشکل امنیتی ندارد اما باید مراقب باشیم 
اگر اتفاقی بیفتد قضیه به حالت اول برمی گردد و 
ما باید به تهران بیاییم و رایزنی ها را ادامه دهیم و 

مراقبت کنیم تا میزبانی را از دست ندهیم.
 AFC وی در مورد اینکه با حضور کفاشیان در
بود،  امیدوار  میزبانی  نشدن  گرفته  به  می توان 
از  فوتبال  چون  است  طور  همین  دقیقا  گفت: 
کشورهای  در  اینکه  ضمن  جداست.  سیاست 
عربی حرف اول و آخر را دولت هایشان می زنند 
بعدش هم نباید بهانه دهیم که کشور امن نیست. 
اگر بازی ها بیرون برود نشان می دهد که کشور 
ما امن نیست و کشورهای عربی به خواسته خود 

می رسند. 
سفارت  به  حمله  به  توجه  با  می گویند  یعنی 
کشورمان ایران امن نیست، در این صورت فردا 
ایران چطور می خواهد یک بازی ۱۰۰ هزار نفری 

را میزبانی کند.
اسدی در مورد اینکه برخی گفته اند سکوت ایران 
عامل شکست در این جلسه بود، گفت: مگر شما 
دستور جلسه را می دانید قرار بوده تصمیم بگیرند 

تا میزبانی را از ما به صورت قطعی بگیرند. قرار 
اما  بگیرند.  منفی  تصمیم  سه  ایران  علیه  بود 
فرصت  ما  کردیم؟  ما سکوت  یا  اینطور شد.  آیا 
در  چون  است؟  سکوت  اسمش  این  خریدیم 
جلسه نیستند و نمی دانند چه اتفاقی افتاده اینطور 
می گویند. عربستان، امارات و کویت می خواستند 
برگزار  هم  ملی  سطح  در  حتی  ایران  در  بازی 
نشود و می گفتند چه تضمینی در این رابطه وجود 
دارد که امنیت داشته باشیم. اما ما پروپزالی ارائه 
هم   AFC گزینه های  از  هیچ کدام  که  کردیم 
در آن نبود و در واقع کشورهای عربی پروپزال 
ما را قبول کرده و پیشنهاد AFC را رد کردند 
و  ساعت صحبت  سه  دو  با  نتایج  این  البته  که 
مذاکره  به دست آمد نمی دانم چرا این حرف ها 

را مطرح می کنند.
اسدی گفت: این روابط ظریف است و گفتن آن 
باعث می شود تیم های حریف ما فردا مقابل مان 
موضع بگیرند و اگر فردا یک ترقه هم در ورزشگاه 
ترکید همه چیز تمام شود. از سوی دیگر اولین 
کار ما در جلسه بود که بگویم ماجرا به این تندی 
نیست که شما ادعا می کنید. تصمیم این بود که 

میزبانی را از ایران بگیرد که این اتفاق نیفتاد و 
این بزرگترین برد برای ما بود.

وی تأکید کرد: اول مقرر شد تا پرونده تیم ملی 
از سایر موضوعات جدا شود و طبق روال گذشته 
عمل شود و AFC از همان ابتدا بحث ملی را از 
پرونده کنار گذاشت. سپس از مشارکت امارات با 
عربستان جلوگیری به عمل آمد و از آنها خواسته 
شد تا در این قضیه ورود نکنند و در نهایت زمان 
اثبات  را  خود  مهمان نوازی  نوعی  به  تا  خریدیم 
کنیم. حاال این دستاوردهایی که به دست آمده 

شکست است؟
این  گفت:  پایان  در  فوتبال  فدراسیون  دبیرکل 
اقتداری است  و  ما  به حیثیت  توهین  صحبت ها 
که از نظر سیاسی و فرهنگی که در منطقه داریم 
آن هم در کشوری که یک ترقه هم نمی ترکد. 
قدرت  با  است.  توهین  مثل یک  این صحبت ها 
در جلسه اعالم کردیم کشور ما امن ترین کشور 
منطقه است و اشاره کردیم که حتی میزبان چند 
می گوید  که  کسی  هستیم.  ایران  در  ملی  تیم 
این  نه  و  دیپلماسی سردرمی آورد  از  نه  سکوت، 

صحبت ها را درک می کند.

اسدی: اسناد علیه 
ما بود اما قاطعانه 

پیروز شدیم
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میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

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

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

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

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

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

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

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

PH: 0422 7440 44

آموزشگاه رانندگی سوپر

با معلم مجرب و با تجربه در سیدنی
و همچنین معلم خانم برای آموزش بانوان 
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.St.927-co

PRIME
DRIVING SCHOOL

تخفیف ویژه 
آموزش رایگان 

و استفاده رایگان 
از ماشین برای 

روز امتحان رانندگی
0450 916 801
www.primedriving.com.au

تعلیم رانندگی
توسط ایرج
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انجام کلیه کارهای الکتریکی
مسکونی و تجاری

نصب انواع ایرکاندیشن
وسایل ارتباطات

سیستمها و دوربین های حفاظتی 
آنتن تلویزیون

دزدگیر، سیستم صوتی 
و دوربین پشت ماشین   

City Fresh Fruit Company
در پرت

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

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

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

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

به آدرس زیر با ما تماس حاصل نمائید
خدمات ما در خدمت شما

ST.361.C
O

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

ST.859.C
O0424 328 659

Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم
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0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

Asan
Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
North Shore,Parramatta

& The Hills Shire

با کادر مجرب و فارسی زبان

Diamond Mansouri

PH: 0470 367 438
akbarm@live.com.auD
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کلیه امور قطع و هرس درخت و ریشه
Tree Services

House Demolition 
& Excavation   

Carpentry
Deck

Pergola
All renovation

Fully Licensed & insurance

اعالم کرد  افغانستان  زراعت )کشاورزی(  وزارت 
که در سال جاری میزان صادرات گیاهان دارویی 
از افغانستان به خارج، ۲۵ درصد افزایش یافته و 

ارزش آن به ۹۴ میلیون دالر رسیده است.
ساالنه  صادرات  مجموع  افغان  مقامات  گفته  به 

این کشور به حدود ۵۰۰ میلیون دالر می رسد.
طبیعی  منابع  رئیس  قاضی زاده،  رفیع  محمد 

وزارت زراعت افغانستان به زمزمه نیازی خبرنگار 
بی بی سی گفته که شیرین بویه، هنگ، زعفران، 
تخم ریحان و زیره از اقالم مهم گیاهان دارویی 

افغانستان است که به خارج صادر شده است.
والیت های  از  گیاهان  این  بیشتر  او  گفته  به 
بلخ  تخار،  بدخشان،  مثل  شمال شرقی  و  شمالی 
اصلی  منبع  می شوند.  جمع آوری  سمنگان  و 

از  مناطق  این  در  روستایی  خانواده های  درآمد 
بیشتر  افغان  به گفته مقاماهای  افغانستان است. 
است.  شده   هند صادر  کشور  به  دارویی  گیاهان 
از  )آنغوزه(  هنگ  و  بیان(  )شیرین  شیرین بویه 
است.  صادراتی  دارویــی  گیاهان  اصلی  اقالم 
میوه  از  پس  افغانستان  دولت  اعالم  براساس 
خشک، میوه تازه و قالی، گیاهان دارویی در رده 

پنجم اقالم صادراتی افغانستان قرار دارد.
فراوری  به  اگر  می گوید  صنایع  و  تجارت  اتاق 
درست گیاهان دارویی توجه جدی صورت گیرد، 
کشور  اقتصادی  وضعیت  بهبود  به  آن  صادرات 
کمک بیشتری خواهد کرد. عبدالحسیب رحیمی، 
که  گفت  بی بی سی  به  تجارت  اتاق  عامل  مدیر 
دولت افغانستان سال گذشته شماری از مناطق را 
به دلیل نگرانی های محیط زیستی قرنطین کرده 
بود و برداشت گیاهان دارویی را منع نموده بود. 
وزارت مالیه افغانستان اعالم کرده که اکنون بر 
وضع  مالیات  درصد   ۲ دارویی  گیاهان  صادرات 
کرده و دولت انتظار دارد که با توجه به بازار خوب 
کشور،  این  خارج  در  افغانستان  دارویی  گیاهان 
میزان صادرات این اقالم روز به روز افزایش یابد. 
از طرف دیگر فعاالن محیط زیست در این کشور 
هشدار می دهند که استفاده غیر علمی و کنترل 
نسل  انقراض  باعث  می تواند  گیاهان  این  نشده 

زیادی از گیاهان دارویی افغانستان شود.

افغانستان به ارزش ۹۴ میلیون دالر 
گیاهان دارویی صادر کرد

پلیس تاجیکستان تایید کرده است که امر الدین 
تندرو  انصارهلل، یک گروه  طبری، رهبر جماعت 
تاجیک  پیکارجویان  از  )متشکل(  مذهبی عبارت 

در شمال افغانستان، کشته شده است.
روز  تاجیکستان،  کشور  وزیر  رحیم زاده،  رمضان 
)۵ بهمن - ۲۵ ژانویه( در نشستی مطبوعاتی به 
تقریبا چند  امر الدین طبری  خبرنگاران گفت که 
شده  کشته  افغانستان  در  عملیاتی  در  پیش  ماه 
طبری  آقای  تاجیکستان  پلیس  گفته  به  است. 

تحت تعقیب پلیس بین الملل نیز بوده است.
اداره  به  حمله  به  را  گروه  این  تاجیک  مقامات 
در  کشور  این  شمال  در  سغد  والیت  پلیس 
دولتی  نیروهای  با  درگیریها  و   ۲۰۱۰ سپتامبر 
تا   ۲۰۰۹ سالهای  بین  در  تاجیکستان  شرق  در 
امرالدین طبری ملقب  بودند.  ۲۰۱۱ متهم کرده 
دهستان  غالمان  روستای  زاده  امرالدین  مال  به 
سمساریق ناحیه نورآباد، در شرق تاجیکستان، بود 
تاجیکان  اولین فعاالن نهضت اسالمگرایی  از  و 

در اوایل دهه ۱۹۹۰ محسوب می شد.
مهدی صابر، کارشناس مسایل نظامی، می گوید: 
مال  و  نوری  عبداهلل  با  همراه  طبری  امرالدین 
نهضت  )حزب  نهضتیها  همه  عموما  و  عبداهلل 
 ۱۹۹۰ دهه  اوایل  گردهمایی های  در  اسالمی( 
جنگ  آغــاز  از  پس  داشــت.  گسترده  فعالیت 
و  رفت  افغانستان  به   ۱۹۹۳ سال  وی  داخلی، 
در  دولتی  نیروهای  با  مخالفان  درگیریهای  در 
موافقت  امضای  با  او  داشت.  شرکت  طویلدره 
مخالفان  و  بین حکومت  نامه صلح سال ۱۹۹۷ 

اسالم گرای آن مخالف بود.
انصاراهلل  جماعت  گروه  صابر  آقای  اعتقاد  به 
شاخه ای از القاعده است که از شهروندان تاجیک 

تشکیل شده است.
دادگاه عالی تاجیکستان چهار سال پیش فعالیت 
جماعت انصاراهلل را در این کشور به عنوان یک 

تشکل تروریستی و افراط گرا ممنوع کرد. تا حال 
دهها تن از افراد به اتهام عضویت در این گروه 

بازداشت و زندانی شده اند.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان 
در پاییز سال ۲۰۱۳ ماموران امنیتی تاجیکستان 
از  آنها  که  کردند  اعالم  و  بازداشت  را  گروهی 
داشته اند  قصد  و  بوده  انصاراهلل  اعضای جماعت 

به تعدادی از ساختمانهای دولتی حمله کنند.
اما این گروه با انتشار بیانیه ای این ادعا را رد کرد 
و گفت که هیچگونه دستور یا فتوایی برای هیچ 
گروهی صادر نکرده است. در این بیانیه آمده بود: 
هر عملیاتی که در آن انسان تلف می یابد یا ضرر 
آن به عالوه دولت به ملت هم می رسد، بی اجازه 
شورای  خطی  فتوای  و  مشورتی  شورای  خطی 

علمای انصاراهلل قطعا ممنوع است.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری گذشته این 
گروه همچنین از دولت تاجیکستان برای تمدید 
انتقاد  پایگاه نظامی روسیه در این کشور  حضور 
کرده و توافق با روسیه را ادامه تجاوز روس به 
سرزمین اسالمی تاجیکستان خواند و گفت هدف 
از این کار حفظ قدرت در دست امامعلی رحمان، 

رئیس جمهوری، است.
در  گروه  این  به  وابسته  سایت  چند  گذشته  در 
پیش  دو سال  ولی حدود  بودند،  عموم  دسترس 
این سایتها مسدود شدند؛ اگرچه از پاییز گذشته 
شبکه  در  گروه  این  به  منتسب  دیگری  سایت 

جهانی فعال شده است.
این گروه با انتشار بیانیه هایی از مقامات و برخی 
شخصیتهای اجتماعی تاجیکستان، از جمله سید 
مکرم عبدالقادرزاده، رئیس مرکز علمای اسالمی 
تازه ترین  از  یکی  است.  کرده  انتقاد  کشور،  این 
گروه  با  بیعت  تکذیب  در  گروه  این  بیانیه های 
موسوم به دولت اسالمی )داعش( بود که پیشتر 

در برخی از رسانه ها انتشار یافته بود.

پلیس تاجیکستان: رهبر جماعت 
انصاراهلل تاجیکستان در شمال 

افغانستان کشته شده است

داده  قول  افغانستان  جمهور  رئیس  غنی  اشرف 
است که گروه پیکارجوی دولت اسالمی )داعش( 
و  دولتی  نیروهای  با  آن  محلی  شاخه  که  را 

پیکارجویان طالبان درگیر شده است دفن کند.
که  گفت  بی سی  بی  با  مصاحبه  در  غنی  آقای 
آن  جنایات  و  نیست  افغان  پدیده  یک  داعش 

باعث رویگردانی مردم از این گروه شده.
او گفت:  افغان ها حاال با انگیزه انتقام جویی می 
جنگند. اینها )داعش( اشتباه کرده اند با این ملت 

طرف شده اند.
آقای غنی همچنین خواستار اقدامات علیه داعش 

در سطح منطقه ای و بین المللی شد.
او که در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس 
شرکت کرده بود گفت: نمی توان انکار کرد که 
ما اکنون با خطرات قابل توجهی روبرو هستیم... 
ایجاد  هدف  با  من  دیپلماسی  از  زیادی  مقدار 
که  ای  منطقه  و  شده،  انجام  ای  منطقه  اجماع 
وارث خصومت های قبلی و رفتارهای کوته بینانه 

است نیازمند تالش و تمرکز خواهد بود.
وزارت خارجه آمریکا هفته پیش گفت که شاخه 
تعریف  تروریستی  سازمان  یک  را  داعش  افغان 

کرده است.
به گفته وزارت خارجه آمریکا این گروه در ژانویه 
اعضای  از  متشکل  و  شد  تشکیل  گذشته  سال 
سابق طالبان پاکستان و طالبان افغانستان است.

ژانویه  پنتاگون هم روز ۲۱  آمریکا،  وزارت دفاع 
افغانستان  در  خود  فرماندهان  به  که  کرد  تایید 
داده  مجوز  داعش  علیه  نظامی  عملیات  برای 
است. آقای غنی در اظهار نظر دیگری اخطار داد 
که اگر گفت وگوهای صلح با طالبان شروع نشود 
نبردها تا ماه آوریل شدت خواهد گرفت و تبعات 

آن در سراسر منطقه حس خواهد شد.
او گفت: زمان با ما یار نیست. همه ما می فهمیم 

که فوریه و مارس حیاتی هستند.
طالبان  که  شد  گزارش  یکشنبه  روز  در  پیشتر 
آغاز  برای  را  تــازه ای  شرایط  بار  اولین  برای 
اعالم  افغانستان  دولت  با  صلح  گفت وگوهای 

کرده.

باید  ناظران  که  گفت  افغانستان  جمهور  رئیس 
از  یکی  فقط  در کشورش  کنند که جنگ  درک 
همچنین  که  است  تری  گسترده  جنگ  اجزای 

پاکستان را در بر می گیرد.
او گفت:  مشکالت... به هم مرتبط است و نمی 
توان با استفاده از زور فقط در یک کشور آنها را 
گروه  علیه  باید  پاکستان  که  گفت  او  کرد.  حل 
هایی از طالبان که با گفت وگوها موافق نیستند 
وارد عمل شود. آقای غنی در پاسخ به این سوال 
که چه پیامی برای مهاجران افغان به اروپا دارد 
گفت: چیزی که به آنها می گویم این است که 
بستن  درحال  اروپا  ندارید.  ای  آینده  اروپا  در 
مرزهایش است. شما تازه با نخست وزیر فرانسه 
مصاحبه کردید آن را برایشان پخش کنید. آینده 

)مال( افغانستان است.

اشرف غنی: داعش را دفن می کنیم

با  افغانستان می گوید حکومت  ریاست جمهوری 
گروه هایی برای صلح مذاکره می کند که خشونت 

و جنگ را ترک کنند.
ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
افغانستان، روز ۲۵ ژانویه در نشست خبری گفت: 
ما با گروه هایی گفت وگو می کنیم که خشونت را 
ترک کنند. اعمال تروریستی را ترک کنند و آنچه 
به حیث اصل  بین المللی می باشد  نورم های  در 
در گفت وگوهای صلح بپذیرند. ولی گفت وگو را 
افغانستان  مردم  بگذارند،  با گروه هایی که شرط 

قبول نمی کنند.
وی همچنین مشخصا به شرط بیرون شدن نام 
سازمان  سیاه  فهرست  از  طالبان  گروه  اعضای 
ملل اشاره کرد و افزود عملی شدن همچو شرایط 
و  نیست  مربوط  گروه  و  فرد  یک  تصمیم  به 

معیارهای خاص خود را می  طلبد.
طالبان  گروه  سیاسی  دفتر  شناختن  رسمیت  به 
از  گروه  این  رهبران  نام  کردن  خارج  قطر،  در 

فهرست سیاه سازمان ملل و حذف جوایز تعیین 
آزادی  آنها،  بردن  بین  از  یا  بازداشت  برای  شده 
زندانیان طالب و پایان دادن به تبلیغات زهرآگین 
علیه این گروه، از جمله شرایط تازه ای است که 
این گروه برای آغاز گفت وگوهای صلح با دولت 

افغانستان اعالم کرده است.
در بیانیه  گروه طالبان در این مورد، گفته شده که 
روی مسائلی که به نیروهای خارجی، بخصوص 
میان  مستیقما  باید  می شود،  مربوط  آمریکایی ها 
در  اما  شود  گفت وگو  و  بحث  آمریکا  و  طالبان 
مسائل مربوط به افغان ها، این گروه باور دارد که 

افغان ها آمادگی و ظرفیت حل آنها را دارند.
گروه طالبان این شرایط را در نشست دو روزه ای 
که به میزبانی نهاد تحقیقاتی پگواش در دوحه، 

پایتخت قطر برگزار شد، بیان کردند.
نشست  دومین  پایان  در  که  است  حالی  در  این 
چهارجانبه صلح افغانستان، از طالبان خواسته شد 

که با حکومت افغانستان وارد گفت وگو شوند.

حکومت  که  کرد  تاکید  امروز  نیز  هاشمی  آقای 
موقف  با  را  صلح  گفت وگوهای  افغانستان 
در  و  جهانی  شرکای  جانب  از  که  مشخصی 
)افغانستان،  جانبه  سه  نشست های  توافقات 
جانبه  چهار  نشست های  و  چین(  و  پاکستان 
آمریکا(صورت  و  چین  پاکستان،  )افغانستان، 
گرفته، پیش خواهد برد و هدف این نشست ها 

تعیین چارچوبی برای پیشبرد گفت وگوهاست.
در  جنگ  درگیر  طرف های  از  پگواش  نهاد 
افغانستان، شماری از نمایندگان پارلمان و فعاالن 
نشست  این  در  تا  بود  کرده  دعوت  افغان  مدنی 
را  دعوت  این  افغانستان  دولت  اما  کنند  شرکت 

نپذیرفت.
حاضر  حال  در  که  گفت  افغانستان  ــت  دول
تالش های رسمی برای آغاز گفت وگوهای صلح 
جریان  در  هماهنگی  چهارجانبه  گروه  جانب  از 
زمان  این  در  پگواش  نشست  برگزاری  و  است 

مناسب و ضروری نیست.

ارگ: مردم افغانستان گفت وگو با گروه هایی را که 
شرط بگذارند، قبول نمی کنند

ایاالت متحده آمریکا روز جمعه، ۲۵ جدی )دی(، 
چهار فروند هواپیمای جنگی از نوع A-۲۹ را به 
نیروهای هوایی افغانستان تحویل داد. قرار است 
۱۶ فروند هواپیمای دیگر هم در روزهای آینده 

به افغانستان تحویل داده شود.
افزون بر این، پیش از این هند هم سه فروند هلی 
کوپتر MI-۲۵ به افغانستان تحویل داده است.

افغانستان،  در  آمریکا  حضور  سال   ۱۴ در  چرا 
ایمل  نشد؟  تجهیز  کشور  این  هوایی  نیروی 
حکومت  در  جمهوری  رئیس  سخنگوی  فیضی، 
تاخیر ۱۴  اصلی  دلیل  را  حامد کرزی، دو عامل 
می کند:  عنوان  هوایی  نیروهای  تجهیز  در  ساله 
مخالفت  و  منطقه  در  آمریکا  درازمدت  اهداف 

پاکستان با تجهیز نیروهای دفاعی افغانستان.
که  بود  این  ارگ  تحلیل  می گوید:  فیضی  آقای 
منطقه  در  که  درازمدتی  اهداف  به  نظر  آمریکا 
دارد می خواهد نیروهای دفاعی )هوایی و زمینی( 
خود  نیروهای  کمک  به  متکی  را  افغانستان 

نگهدارد،  نه مستقل.
آمریکا  فیضی،  آقای  نظر  به  زمان،  عین  در 
دفاعی  نیروهای  واقعی  تقویت  با  نمی خواست 
افغانستان، برای پاکستان دردسر ایجاد کند. آقای 
آمریکا  از  به صراحت  پاکستان  می گوید،  فیضی 
خواسته بود که به جای کمک به نیروهای دفاعی 

افغانستان، نیروهای پاکستان را تقویت کند.
دفاع  وزارت  پیشین  معاون  بریالی،  عتیق اهلل 
افغانستان و یکی از بانیان ارتش جدید افغانستان 
با تحلیل ایمل فیضی در مورد مخالفت پاکستان 
او  است.  موافق  افغانستان  نیروهای  تجهیز  با 
افغانستان  به  سابق  شوروی  که  زمانی  می گوید 
این  همسایگان  نظریات  مالحظه  به  نیاز  آمد، 
افغانستان  ارتش  دلیل،  به همین  نداشت،  کشور 
جدا  بریالی،  آقای  نظر  به  ساخت.  مجهزتر  را 
نیروهای  تجهیز  در  تاخیر  سیاسی،  موضوع  از 
آقای  دارد.  هم  اقتصادی  بعد  افغانستان  هوایی 
بریالی می گوید، فناوری شوروی کم هزینه تر بود، 
ارتش افغانستان مجهز به سیستم روسی بود، به 
همین دلیل برای شوروی تجهیز نیروهای هوایی 

افغانستان نسبتا کم هزینه بود.

این در حالی است که به نظر آقای بریالی خرید 
نیروهای  تجهیز  برای  آمریکایی  جدید  فناوری 
از  و  است  پرهزینه  آمریکا  برای  افغان،  هوایی 
روسی  فناوری های  خریداری  در  آنها  نیز  سویی 

برای افغانستان اکراه دارند.
کرده اند،  بیان  فیضی  آقای  و  بریالی  آقای  آنچه 
بازسازی  برای  آمریکا  بازرسی  اداره  گزارش  با 
شد،  منتشر  گذشته  ماه  که  )سیگار(  افغانستان 
همخوانی ندارد. سیگار گفته است که آمریکا در 
پنج سال گذشته بیش از ۲.۳ میلیارد دالر برای 
توسعه نیروی هوایی افغانستان کمک کرده است.

براساس این گزارش از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۵، 
را برای توسعه  از ۱.۸ میلیارد دالر  آمریکا بیش 
نیروی هوایی افغانستان هزینه کرده و عالوه بر 
فراهم  برای  نیز  دالر  میلیون   ۹۳۵ از  بیشتر  آن 
ساختن تجهیزات و هواپیما اختصاص داده است.

بعد از شکست سریع گروه طالبان در سال ۲۰۰۱ 
و روی کار آمدن حکومت جدید به رهبری حامد 
کرزی، کشورهای دخیل در افغانستان به رهبری 
افغانستان به دلیل  این فکر بودند که  آمریکا به 
نداشتن اقتصاد قوی و توانایی های مالی، نیاز به 

یک ارتش بزرگ و نیروی هوایی توانا ندارد.
کرزی،  حامد  حکومت  اول  سال  ده  در  شاید 
مجموعه ای از دالیل مانند مالحظه خواسته های 
پاکستان، فقیر بودن افغانستان و در آخر پرهزینه 
بودن تجهیز ارتش افغانستان مد نظر آمریکا بوده 
این کشور در چند  نظر می رسد که  به  اما  است 
سال گذشته سیاست اش را عوض کرده است و 
 ۲.۳ اخیر،  سال   ۵ در  تنها  دلیل  همین  به  شاید 
افغانستان  هوایی  نیروهای  هزینه  دالر  میلیارد 
نیروهای هوایی  نیازمندی مشخص  است.  کرده 

افغان چیست؟
نظامی  مسائل  کارشنان  کابلی،  محمد  نیک 
حاضر  حال  در  حتی  و  گذشته  در  که  می گوید 
استراتژی  یک  که  نتوانسته  افغانستان  دولت 
مدون نظامی یا دکترین نظامی را تهیه کند تا به 
اساس آن چند وچون نیازمندی های نیروی هوایی 

افغانستان مشخص می شد.
که  کسانی  از  دیگر  یکی  حبیبی،  امین اهلل  ولی 

افغانستان  زمینه  در  ناتو  با  اخیر  سال های  در 
دکترین  یک  از  جدا  می گوید  است،  کرده  کار 
مدون که جزئیات هر نیازمندی نیروهای امنیتی 
افغانستان را مشخص کند، ارتش این کشور یک 
سلسه نیازمندی های ابتدایی دارد که در هر حال 

و به هر قیمت افغانستان آنها را باید تهیه کند.
بر  که  می کند  مطرح  را  اصلی  پنج  بریالی  آقای 
به  افغانستان  ارتش  نیازمندی  سطح  آن  اساس 
می گوید  او  می شود.  مشخص  هوایی  نیروی 
نخست تهدید دشمن باید تعریف شود، دوم هم 
جغرافیای جنگ، سوم، بررسی تهدیدات احتمالی 
بعدی دشمن، چهارم فناوری نیروهای خودی و 

پنجم کمیت و کیفیت نیروهای خودی.
دشمن  استراتژی  چون  می افزاید  بریالی  آقای 
سقوط دولت از طریق جنگ های شورشگری در 
تحلیل  است،  ناهموار  و  پیچیده  جغرافیای  یک 
تهدیدات احتمالی بعدی هم مثبت نیست، فناوری 
که در اختیار دولت قرار دارد، فناوری پیشرفته ای 
گروه  غالب  تاکتیک  نظرداشت  در  با  و  نیست 
آن  مخالفان  و  دولت  زمینی  آتش  توان  طالبان، 
همسان است. به همین اساس افغانستان نیازمند 

یک نیروی هوایی متداول تر از حداقل است.
تجهیزات دولت افغانستان در دهه ۶۰ خورشیدی 
کنونی  تجهیزات  برای  معیاری  بریالی  آقای  را 
دکتر  رهبری  با  افغانستان  دولت  می دهد.  قرار 
با تجهیزاتی که داشت، در جنگ های  نجیب اهلل 
آن زمان، دست باال داشت. او می گوید دولت آن 
زمان در آخرین روزهای حیاتش بین ۴۶۰ تا ۴۷۰ 
هیلی کوپتر، هواپیماهای باربری و جنگی داشت. 
کنونی  متوسط  نیازمندی  بریالی،  آقای  گفته  به 
هر  گفته  به  است.  تعداد  همین  هم،  افغانستان 
سه کارشناس، اولویت نیازهای نیروهای افغان از 
این قرار است: هواپیماهای باربری، تا هم بتواند 
نیروهای امنیتی را در نقاط دوردست اکمال کنند 
و هم مجروحان ارتش را به سرعت انتقال دهند 
)هلی کوپتر های  جنگی،  حمایتی  هواپیماهای  و 
با  چون  جنگی(  پیشرفته  جت های  و  توپ دار 
این  به  ارتش  نیاز  جنگ  ماهیت  نظرداشت  در 
که  است  حالی  در  این  است.  متغیر  هواپیما،  دو 
هفته گذشته، ژنرال دیوید پترایس، رئیس پیشین 
سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( گفته بود 
اختیار  در  قوی  هوایی  نیروی  افغانستان  اگر  که 
می داشت، شاید جنگجویان مسلح در این کشور 
شهر  مقطعی  تسخیر  چون  دستاوردهایی  حتی 
قندوز و به دست گرفتن کنترل مناطقی در هلمند 

نیز نمی داشتند.

همدردی روزنامه نگاران ایرانی 
با قربانیان حمله به کارکنان شبکه 

طلوع در افغانستان

جمعی از روزنامه نگاران ایرانی خارج و داخل این 
به  حمله  قربانیان  با  ای،  نامه  امضای  با  کشور، 
کارکنان شبکه طلوع در افغانستان ابراز همدردی 

کرده اند.
به  انتحاری  حمله  در  گذشته  هفته  چهارشنبه 
مینی بوس حامل کارمندان گروه رسانه ای موبی 
در کابل، ۷ کارمند این شرکت رسانه ای که برای 
تولید می کردند کشته و  برنامه  تلویزیون طلوع 
۲۵ نفر دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این 

حمله را به عهده گرفتند.
در نامه روزنامه نگاران ایرانی که به امضای حدود 
۱۰۰ تن رسیده، آمده است: ضمن ابراز همدردی 
شرایطی  چنین  در  که  سوگوارمان  همکاران  با 
افغانستان  در  را  آزاد  رسانه های  چراغ  همچنان 
را  صمیمانه مان  همبستگی   نگه داشته اند،  روشن 

با آنها اعالم می داریم و از همه  مقامات مسئول 
در افغانستان می خواهیم تا امنیت کامل را برای 

اصحاب رسانه تامین کنند.
امضا کنندگان نامه از دولت افغانستان خواسته اند 
که مسببان این حادثه  دهشتناک را تحت پیگرد 

قانونی قرار دهند.
تلویزیون  کارمندان  به  چهارشنبه  روز  حمله 
مدنی،  فعاالن  مردم،  گسترده  واکنش  با  طلوع 
از  شماری  همچنین  و  افغانستان  رسانه های 
المللی مدافع حقوق بشر و حقوق  نهادهای بین 

خبرنگاران روبرو شد.
را  حمله  این  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
محکوم و فدراسیون خبرنگاران افغانستان روزی 
که حمله انجام شده را چهارشنبه سیاه در تاریخ 

رسانه ای افغانستان نامگذاری کرده است.

با  افغانستان می گوید حکومت  ریاست جمهوری 
گروه هایی برای صلح مذاکره می کند که خشونت 

و جنگ را ترک کنند.
ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری 
افغانستان، روز ۲۵ ژانویه در نشست خبری گفت: 
ما با گروه هایی گفت وگو می کنیم که خشونت را 
ترک کنند. اعمال تروریستی را ترک کنند و آنچه 
به حیث اصل  بین المللی می باشد  نورم های  در 
در گفت وگوهای صلح بپذیرند. ولی گفت وگو را 
افغانستان  مردم  بگذارند،  با گروه هایی که شرط 

قبول نمی کنند.
وی همچنین مشخصا به شرط بیرون شدن نام 
سازمان  سیاه  فهرست  از  طالبان  گروه  اعضای 
ملل اشاره کرد و افزود عملی شدن همچو شرایط 
و  نیست  مربوط  گروه  و  فرد  یک  تصمیم  به 

معیارهای خاص خود را می  طلبد.
طالبان  گروه  سیاسی  دفتر  شناختن  رسمیت  به 
از  گروه  این  رهبران  نام  کردن  خارج  قطر،  در 

فهرست سیاه سازمان ملل و حذف جوایز تعیین 
آزادی  آنها،  بردن  بین  از  یا  بازداشت  برای  شده 
زندانیان طالب و پایان دادن به تبلیغات زهرآگین 
علیه این گروه، از جمله شرایط تازه ای است که 
این گروه برای آغاز گفت وگوهای صلح با دولت 

افغانستان اعالم کرده است.
در بیانیه  گروه طالبان در این مورد، گفته شده که 
روی مسائلی که به نیروهای خارجی، بخصوص 
میان  مستیقما  باید  می شود،  مربوط  آمریکایی ها 
در  اما  شود  گفت وگو  و  بحث  آمریکا  و  طالبان 
مسائل مربوط به افغان ها، این گروه باور دارد که 

افغان ها آمادگی و ظرفیت حل آنها را دارند.
گروه طالبان این شرایط را در نشست دو روزه ای 
که به میزبانی نهاد تحقیقاتی پگواش در دوحه، 

پایتخت قطر برگزار شد، بیان کردند.
نشست  دومین  پایان  در  که  است  حالی  در  این 
چهارجانبه صلح افغانستان، از طالبان خواسته شد 

که با حکومت افغانستان وارد گفت وگو شوند.

حکومت  که  کرد  تاکید  امروز  نیز  هاشمی  آقای 
موقف  با  را  صلح  گفت وگوهای  افغانستان 
در  و  جهانی  شرکای  جانب  از  که  مشخصی 
)افغانستان،  جانبه  سه  نشست های  توافقات 
جانبه  چهار  نشست های  و  چین(  و  پاکستان 
آمریکا(صورت  و  چین  پاکستان،  )افغانستان، 
گرفته، پیش خواهد برد و هدف این نشست ها 

تعیین چارچوبی برای پیشبرد گفت وگوهاست.
در  جنگ  درگیر  طرف های  از  پگواش  نهاد 
افغانستان، شماری از نمایندگان پارلمان و فعاالن 
نشست  این  در  تا  بود  کرده  دعوت  افغان  مدنی 
را  دعوت  این  افغانستان  دولت  اما  کنند  شرکت 

نپذیرفت.
حاضر  حال  در  که  گفت  افغانستان  ــت  دول
تالش های رسمی برای آغاز گفت وگوهای صلح 
جریان  در  هماهنگی  چهارجانبه  گروه  جانب  از 
زمان  این  در  پگواش  نشست  برگزاری  و  است 

مناسب و ضروری نیست.

ارگ: مردم افغانستان گفت وگو با گروه هایی را که 
شرط بگذارند، قبول نمی کنند

پرواز دیرهنگام نیروی هوایی در آسمان افغانستان
مریم امان
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