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

با مدیریت نوری

قطار  دو  برخورد  دلیل  به  می گوید  آلمان  پلیس 
نفر کشته  آلمان چند  بایرن در جنوب  در استان 
کشته  نفر   ۸ حداقل  است  گفته  پلیس  شده اند. 
شده اند. پلیس گفته است نزدیک به ۱۰۰ نفر هم 
زخمی شده اند و حال شماری از آنها وخیم است.

این برخورد در شهر باد آیبلینگ در ۶۰ کیلومتری 

جنوب شرقی مونیخ روی داده است. برخورد این 
دو قطار اوائل صبح روز سه شنبه، ۹ فوریه روی 
داد. یکی از قطارها از خط خارج شد و شماری از 
واگن ها واژگون شدند. قسمت هایی از هر دو قطار 
از خط خارج شده بوده و به هم برخورد کردند و 

در نتیجه این برخورد، واگن ها واژگون شدند.

حمالت هوایی کانادا علیه داعش 
ظرف دو هفته متوقف می شود

گزارش  تازه ترین  در  انرژی  بین المللی  آژانس 
ماهانه خود که روز سه شنبه، ۲۰ بهمن ماه، منتشر 
شدن  اجرایی  آغاز  با  ایران  که  می گوید  کرد، 
توافق هسته ای در ماه ژانویه، تولید نفت خود را 
تا ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش داده و به رقم دو 

میلیون و ۹۹۰ هزار بشکه در روز رسانده است.
در این زمینه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، 
شدن  اجرایی  به  اشاره  با  بهمن،   ۱۷ شنبه،  روز 
شدن  نهایی  و  بهمن ماه  اواخر  در  توتال  قرارداد 
آینده ای  در  ایتالیا  انی  به  نفت  فروش  قرارداد 
به  ایران  خام  نفت  »فروش  بود:  گفته  نزدیک، 
اروپا تاکنون به بیش از ۳۰۰ هزار بشکه رسیده 

 است.«
آژانس  پیش بینی  همچنین  تازه  گزارش  این  در 
بازار طی سال جاری نسبت به  از نفت مازاد در 
یافته و علت  افزایش  این سازمان  گزارش قبلی 
این امر افزایش تولید نفت اوپک طی سال ۲۰۱۶ 
عنوان شده است. به گزارش سایت رسمی آژانس 
بین المللی انرژی، طی سال گذشته میالدی رشد 
روز  در  بشکه  میلیون   ۱.۶ نفت  جهانی  تقاضای 
بود، اما با توجه به کاهش آهنگ رشد اقتصادی 
به  این رقم در سال جاری  اروپا، چین و آمریکا 

۱.۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
نفت  تولید  که  می نویسد  ادامه  در  گزارش  این 
بشکه  هزار   ۲۸۰ روزانه  ژانویه  ماه  در  اوپک 
افزایش یافت و به رقم ۳۲ میلیون و ۶۳۰ هزار 

بشکه در روز رسید.
این حال تولید نفت کشورهای غیر اوپک در  با 
همین ماه حدود نیم میلیون بشکه نسبت به ماه 

قبل آن کاهش یافته است.
با ۲۰۰  ژانویه  در  نفت جهان  تولید  در مجموع، 
 ۵۰۰ و  میلیون   ۹۶ رقم  به  کاهش  بشکه  هزار 
رقم  این  حال  این  با  رسید،  روز  در  بشکه  هزار 
از  بیشتر  بشکه  هزار   ۷۵۰ و  میلیون  یک  هنوز 

عبارتی،  به  است.  نفت  برای  جهانی  تقاضای 
بازارهای جهانی هنوز هم با تولید انبوهی از نفت 

مازاد مواجه هستند.
تفصیلی  گزارش  به  که  نیز  بلومبرگ  خبرگزاری 
گزارش  دارد،  انرژی دسترسی  بین المللی  آژانس 
داده است که غیر از ایران، عراق و عربستان نیز 

تولید خود را افزایش داده اند.
این نهاد بین المللی مستقر در پاریس که به ۲۹ 
کشور صنعتی مشاوره انرژی می دهد می گوید که 
باال  نفت  قیمت  کاهش  ریسک  کوتاه مدت،  در 
است. قیمت های جهانی نفت از نیمه دوم ۲۰۱۴ 
کاهش  دالر   ۳۰ حدود  به  دالر   ۱۰۸ از  تاکنون 
یافته است. طی ماه گذشته، قیمت های نفت به 
زیر ۳۰ دالر نیز سقوط کرد و حتی قیمت نفت 

اوپک به بشکه ای ۲۲ دالر نیز رسید.
این گزارش می افزاید که تولید کنونی نفت اوپک، 
بازارهای  نیاز  از  بیشتر  بشکه  هزار   ۹۰۰ روزانه 

جهانی به نفت این سازمان است.
ماه گذشته دوباره ۵۰ هزار  تولید نفت عراق در 
بشکه افزایش یافت و به رکورد چهار میلیون و 

۳۵۰ هزار بشکه در روز رسید.
تولید عربستان نیز با ۷۰ هزار بشکه افزایش به 
ده میلیون و ۲۱۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

تولید  می رود  انتظار  که  می افزاید  گزارش  این 
نفت کشورهای غیر اوپک در سال جاری روزانه 
تا ۶۰۰ هزار بشکه کاهش یابد که قسمت اعظم 

آن از نفت شیل آمریکا خواهد بود.
میلیون   ۲٫۲ تا  روزانه  تحریم ها  از  پیش  ایران 
بشکه صادرات نفت خام داشت، اما تحریم ها این 

رقم را به حدود یک میلیون بشکه کاهش داد.
نیمه  که  کرد  اعالم  تحریم ها  لغو  از  پس  ایران 
اول سال جاری تولید خود را ۵۰۰ هزار بشکه در 
روز افزایش خواهد داد و در نیمه دوم ۲۰۱۶ نیز 
به همین میزان افزایش تولید نفت خواهد داشت.

آژانس بین المللی انرژی: افزایش تولید 
نفت ایران همزمان با اجرای برجام

با پارکینگ رایگان 
در پشت رستوران

ورود به پارکینگ از شماره 17 
Nicholsonخیابان
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342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با مدیریت مرتضی عابدینی بهمراه 

کادر ورزیده پذیرای شما میباشد
هفت روز هفته ناهار و شام

شبهای شنبه و یکشنبه
13 و 14  فوریه 

بمناسبت روز والنتاین
موزیک و رقص شرقی
همراه با منوی ویژه 

ناهار هفت روز هفته
چلوکباب کوبیده یا جوجه

فقط 10 دالر

 جوجه تنوری با سس 
مخصوص اکبر جوجه

 از همین هفته در ارکیده

کباب ویژه خانواده
مناسب برای 5 تا 6 نفر

فقط 85 دالر
برخورد دو قطار در آلمان 8 کشته 

و 100 زخمی بر جای گذاشت

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفته است که 
جنگنده های این کشور حداکثر تا روز ۲۲ فوریه 
در  داعش  گروه  مواضع  علیه  بمباران  عملیات 

عراق و سوریه را متوقف خواهند کرد.
او روز دوشنبه در اتاوا گفت که این حمالت به 
تنهایی برای تضمین ثبات درازمدت برای مردم 

منطقه کافی نبوده است.
آقای ترودو در ماه اکتبر بالفاصله پس از پیروزی 
این  های  جنگنده  که  کرد  اعالم  انتخابات  در 

کشور را از عملیات ضدداعش خارج خواهد کرد.
در  را  تجسسی  هواپیمای  دو  کانادا  گفت  او  اما 

منطقه حفظ خواهد کرد.
سوختگیری  ویژه  هواپیماهای  همچنین  کانادا 
بر  و  نگاه خواهد داشت  را در منطقه  در آسمان 
شمار سربازانی که به نیروهای بومی برای نبرد 
با داعش )گروه دولت اسالمی( آموزش می دهند 
خواهد افزود. آقای ترودو گفت:  مهم است درک 
برای  تواند  کنیم که هرچند عملیات هوایی می 

دستیابی به اهداف کوتاه مدت نظامی مثل عقب 
زدن دشمن خیلی مفید باشد، به خودی خود به 
ثبات درازمدت برای جوامع بومی دست نمی یابد.

دهه  را طی یک  این موضوع  کانادا  او  گفته  به 
خیلی دشوار در افغانستان آموخت. نخست وزیر 
در  کشور  این  مسلح  نیروهای  که  گفت  کانادا 
عوض انرژی بیشتری را صرف آموزش نیروهای 
آدم  اراذل  مشتی  تا  کرد  خواهند  عراق  امنیتی 
کش که شماری از آسیب پذیرترین مردم زمین 

را مرعوب می کنند را شکست دهیم. اقدام آقای 
ترودو با انتقاد حزب مخالف روبرو شده است.

جریان  در  کاران  محافظه  رهبر  آمبروز  رونا 
نشست پارلمان دولت را به عقب کشیدن از نبرد 
با داعش در زمانی که متحدان ما این جنگ را 

تشدید می کنند متهم کرد.
دانست:   درست  را  خود  تصمیم  اما  ترودو  آقای 
ما  نظر  اما  است،  کهنه  ما  فکر  طرز  کنید  فکر 
این است که باید از همان کاری پرهیز کنیم که 

دشمن می خواهد انجام دهیم. آنها می خواهند 
درگیر  شویم،  ترس  تسلیم  کنیم،  بزرگ  را  آنها 
نفرت شویم، با سوءظن به هم نگاه کنیم و عقل 

را زمین بگذاریم.
 ۱۵۰ از  بیش  افغانستان  جنگ  جریان  در  کانادا 
کشته داد و بسیاری از مردم این کشور اشتیاقی 

به ماموریت های نظامی خارجی ندارند.

36 Station Str. Auburn
PH: 8021 9292

قیمتهای ویژه این هفته

خیار شور یک و یک 
500 گرمی   

4/95
برنج تاج 

کالسیک 5 کیلویی 

14/49
قند رشد

 700 گرمی 

2/99

پنیر بلغاری 
900 گرمی   

9/95

گردو هر کیلو   

10/99

قورمه سبزی خشک 
تیار 180 گرمی   

3/95
سس مایونز دلپذیر 

240 گرمی   
0/99سنت

کشک کامبیز بزرگ   
7/95

تاریخ شروع تخفیفات از  11/02/2016   تا   17/02/2016  میباشد

اعزام  برای  به قصد عربستان  دیگر  واکنشی  در 
رئیس  معاون  جزایری،  مسعود  سوریه،  به  نیرو 
اظهار  چنین  ایران،  مسلح  نیروهای  کل  ستاد 
نظر کرد که عربستان سعودی »امکانات جدیدی 
روز  گزارش  به  ندارد«.  سوریه  در  حضور  برای 
دانشجویان  خبرگزاری  بهمن،   ۲۰ سه شنبه، 
یک  حاشیه  در  که  جزایری  آقای  ایسنا،  ایران، 
همایش در تهران با خبرنگاران گفت وگو می کرد 
افزود: »سربازان، نظامیان و کسانی که عهده دار 

در  گذشته  سال  پنج  در  هستند  نیابتی  جنگ 
پرسش  این  اکنون  داشتند.  سوریه حضور جدی 
پیش می آید که عربستان آیا پتانسیل جدیدی را 

دارد که مجددا وارد سوریه کند؟«
بیان  با  ایران  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  معاون 
این که عربستان سعودی »فاقد چنین امکاناتی« 
است، گفت که این کشور »همه امکانات خود را 
در عراق، سوریه و یمن به کاربرده اما... نتوانسته 
در راستای سیاست های آمریکا و صهیونیست ها 

مانند  نیز  جزایری  سردار  کند.«  کسب  موفقیتی 
سیاسی  مقام های  و  نظامی  فرماندهان  دیگر 
را  سعودی  عربستان  اســالمــی،  جمهوری 
و  تولیدکننده  سال ها  این  »در  که  کرده  متهم 
در  تروریست ها  حامی  و  پشتیبان  توزیع کننده، 

منطقه« بوده است.
این اتهامات در حالی مطرح می شود که عربستان 
سعودی عضو ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا 
در نبرد با گروه حکومت اسالمی )داعش( است. 

داعش،  مانند  گروه هایی  همچنین  کشور  این 
القاعده و جبهه النصره را »تروریست« می داند و 
همزمان با شیخ نمر، روحانی شیعه معترض، بیش 
از ۴۰ متهم همکاری و عضویت در این گروه ها را 
اعدام کرد. عربستان سعودی هفته گذشته اعالم 
کرد که آماده است نیروهای زمینی خود را برای 
مقابله با گروه حکومت اسالمی به سوریه اعزام 
کند. دولت سوریه واکنش تندی به این اظهارات 
پیشنهاد  این  از  آمریکا  که  حالی  در  داد،  نشان 

استقبال کرد. پیشتر محمدعلی جعفری، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، نیز در عین 
حال که گفته بود اعزام نیروهای زمینی سعودی 
به سوریه »چیز بدی نیست«، افزوده بود: »فکر 
نمی کنم جرات این کار را داشته باشند و اگر این 

کار را کنند تیر خالص به خود زده اند.«
اسد،  بشار  سقوط  خواهان  سعودی  عربستان 
رئیس جمهور سوریه، است، اما ایران قاطعانه از 

آقای اسد حمایت می کند.

مقام نظامی ایران: عربستان امکانات جدیدی برای حضور در سوریه 

صالحیت  رد  ایــران  دانشگاهیان  از  گروهی 
آینده را  انتخابات ماه  نامزدی  گسترده داوطلبان 

مورد انتقاد قرار داده اند.
امضای  به  سرگشاده  نامه  متن  کلمه  وبسایت 
خطاب  ایران  دانشگاه های  استادان  از  تن   ۲۹۶
به حسن روحانی، رئیس جمهوری را منتشر کرده 
که ضمن ابراز خرسندی از انتخاب آقای روحانی 
و  شعارهای  براساس  ایران  ملت  اکثریت  توسط 
از او خواسته شده است تا  انتخاباتی  وعده های 
نهایت سعی خود را برای بسط تعامل و گفتگوی 
سازنده و جدی در راستای وحدت و آشتی ملی 

در داخل کشور به کار گیرد.
کار  به  را  ملی  وحدت  نامه،  این  کنندگان  امضا 
قانون  و  کاردان  و  فهیم  نیروهای  تمامی  گیری 
مدار صرفنظر از سالئق فکری آنها توصیف کرده 
و با انتقاد از آنچه که رد صالحیت های گسترده 
در انتخابات پیش رو خوانده اند، از آقای روحانی 
از  صیانت  برای  که  کسی  عنوان  به  خواسته اند 
قانون اساسی حمهوری اسالمی سوگند یاد کرده، 
عادالنه  رقابتی،  سالم،  انتخابات  برگزاری  زمینه 

داده اند که  آنان هشدار  آورد.  فراهم  را  فراگیر  و 
برگزار شدن چنین انتخاباتی، باعث کاهش شأن 
در  افزوده اند:  و  شد  خواهد  اسالمی  جمهوری 
چنین شرایطی، عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر 

انجام آن ارجحیت خواهد داشت
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسالمی و 
پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری ماه آینده 

برگزار خواهد شد. 
ریاست جمهوری،  انتخاباتی  رقابت های  به  ورود 
در  خبرگان  مجلس  و  اسالمی  شورای  مجلس 
که  است  کسانی  به  منحصر  اسالمی  جمهوری 
نامزدی آنان پیشاپیش مورد تایید شورای نگهبان 

قرار گرفته باشند. 
اصالح  به  موسوم  جناح  به  وابستگان  از  برخی 
به  را  نگهبان  شورای  اسالمی،  جمهوری  طلب 
در  جناح  این  داوطلبان  گسترده  صالحیت  رد 

انتخابات ماه آینده متهم کرده اند.
در نامه منتشر شده در کلمه، اسامی امضاکنندگان 

و محل تدریس آنان ذکر شده است.

اساتید دانشگاه به روحانی: انتخابات 
غیر رقابتی برگزار نشود، بهتر است

 Bamyan
 Kebab
House

رستوران بامیان عرضه کننده انواع 
چلوکباب و خوراکهای افغانی و ایرانی

308هفت روز هفته از ساعت 11 صبح تا 10 شب )شنبه ها تا 11 شب( Church Street
Parramatta
Phone:9687 1999
www.bamyanhouse.com.au

رستوران بامیان در پاراماتا
افتتاح شد

سالن ویژه پارتی های خصوصی
در طبقه دوم رستوران با ظرفیت تا یکصد نفر

)City Extra روبروی(
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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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 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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سپاه  فرمانده  جعفری،  محمدعلی  سرلشکر 
پاسداران  می گوید  اسالمی،  انقالب  پاسداران 
عالقه زیادی به رفتن به سوریه دارند، اما سیاست 
سپاه اعزام گسترده نیرو برای درگیری مستقیم در 

جنگ نیست.
مراسم  در  بهمن،   ۱۷ شنبه  روز  جعفری  آقای 
در  شده  کشته  ایرانی  نیروی  چند  جنازه  تشییع 
بین  زیادی  اصرار  و  رقابت  است:  گفته  سوریه، 
یگانهای زمینی سپاه برای این رزم و مبارزه وجود 

دارد.
اما او افزوده است که سیاست و تدبیر این نیست 
به  مستقیم  رزم  برای  زیادی  افراد  ایران  از  که 

پاسداران برای حضور هستیم. محمدعلی جعفری سوریه برود ولی ما شاهد اشتیاق و عالقه در بین 

کشته  ایرانیان  از  ایران  رهبر  تقدیر  به  اشاره  با 
شده در جنگ سوریه گفت: رهبر معظم انقالب 
تاکید  حرم  مدافع  شهدای  خانواده  با  دیدار  در 
کردند که اگر این دفاع صورت نگیرد، تهدید به 
مرزهای ما می آید. برای همین بسیار اهمیت دارد 
از  دورتر  بسیار  کشور،  از  دفاع  برای  نیروها  که 
مرزها می جنگند. ایران تاکنون تاکید داشته است 
که تنها کمک های مستشاری به ارتش سوریه و 
نیروهای وفادار به بشار اسد می دهد و اظهارات 
امروز سرلشکر جعفری یکی از نخستین مواردی 
است که یک مقام عالی تلویحا به حضور رزمی 

محدود نیروهای ایرانی در سوریه اشاره می کند.
سوریه،  در  ایرانی  نیروی  ده ها  اخیر  ماه های  در 

اغلب در حلب، کشته شده اند.
محسن  دوم  سرتیپ  پیش  روز  چند  جمله  از 
پاسداران  سپاه  زرهی  تیپ  فرمانده  قاجاریان، 

نیشابور، در سوریه کشته شد.

شنبه  که  است  حاکی  ایران  از  گزارش ها 
شب ۱۷ بهمن ماه مأموران شهرداری به یک 
کردند  حمله  تهران  سعادت آباد  در  کارواش 
و پس از ضرب و جرح کارگران کارواش و 
و  کارواش  این  کنار  در  قدس  مسجد  خادم 

تخریب اموال، محل را ترک کردند.
حادثه  شب  در  که  مسجد  خــادم  همسر 
بودند،  نیز حمله کرده  آنها  ماموران به خانه 
دانم  نمی  اصال  گفت:  فارسی  بی بی سی  به 
کارواش  به  شب  نیمه  بود،  چه  مشکلشان 
از  کــارواش  جوان  کارگران  کردند،  حمله 
ترس جانشان از روی دیوار کوتاه بین مسجد 
به داخل حیاط مسجد آمدند که  و کارواش 
ماموران شهرداری نیز با چوب و چاقو و قمه 

به دنبال آنها وارد حیاط شدند.
او گفت: خواب بودیم که با حمله آنها بچه 
می  شوهرم  شدند،  بیدار  زده  وحشت  هایم 
خواست که مانع ورود آنها شود که با شمشیر 

)قمه( به پیشانی همسر من زدند. بچه شش 
ساله ام داد می زد بابام رو کشتند و بچه ۱۰ 
یک  بچه  بود،  شده  شوکه  کامال  من  سال 
تواند  نمی  بعد  به  آن شب  از  هم  من  ساله 
خواب  از  دقیقه   ۱۰ هر  و  ترسیده  و  بخوابد 

می پرد و ناآرام است.
گزارشها حاکی است که این کارواش ۲۰۰۰ 

متری وقف مسجد قدس است.
طاهر فاضل، رئیس هیات امنای مسجد قدس 
نیز با تایید خبر حمله ماموران شهرداری به 
کارواش و ضرب و جرح کارگران و تخریب 
گفته  )ایلنا(  ایران  کار  خبرگزاری  به  اموال 
است: میان ما و شهرداری تهران در ارتباط 
آن  کناری  زمین  و  کارواش  این  زمین  با 
گذشته  سال های  در  دارد.  وجود  اختالفاتی 
مقرر شد مسجد برای احداث جاده در منطقه 
زمان  آن  در  لذا  کند،  دریا عقب نشینی  بلوار 
صورتجلسه ای  وقت  شهردار  احمدی نژاد، 
امضا کرده و در ازای این عقب نشینی این دو 
قطعه زمین را به ما داد. چند سال بعد قائم 
مقام قالیباف، شهردار فعلی تهران اعالم کرد 
که ما این دو قطعه زمین را به شما می دهیم 
امضا  ارتباط  این  در  نیز  را  و صورتجلسه ای 
کرد  عقب نشینی  مسجد  نهایت  در  که  کرد 
گفته  به  شد.  داده  تحویل  ما  به  زمین ها  و 
این  امنای مسجد قدس، سند  هیات  رئیس 
زمین که از اراضی بنیاد مستضعفان بوده و 
این  اختیار  در  هنوز  شده،  داده  شهردای  به 
مسجد قرار نگرفته است. اما شهرداری برای 
صادر  مجوز  مسجد  توسط  کارواش  احداث 

کرده است.
اخیرا  کرد:  اعالم  همچنین  فاضل  آقای 
متوجه شدیم که شهرداری این زمین را بابت 
بدهی خود به یکی از ارگان ها فروخته است 
و حاال به دنبال تخلیه زمین و تحویل آن به 

ارگان مذکور است.
رئیس هیات امنای مسجد قدس با انتقاد از 
عملکرد شهرداری گفت: ماموران شهرداری 
به کارواش آمده و با قمه و چماق بچه ها را 

کتک زدند، اموال را تخریب کرده و بردند و 
کارواش را تبدیل به ویرانه کردند.

تهران   ۲ منطقه  شهرداری  عمومی  روابط 
به تماسهای مکرر بی بی سی فارسی در این 

مورد پاسخ نداد.
ــران،  ای خبرگزاری های  ــزارش  گ به  امــا 
ارتباطات  مرکز  رسانه  معاون  خلفی،  فرزاد 
شهرداری تهران از دستور محمدباقر قالیباف، 
شهردار تهران برای پیگیری حادثه کارواش 
زمان  تا  کرد:  اعالم  و  داد  خبر  آباد  سعادت 
ماند،  منتظر  باید  موضوع  شدن  مشخص 
و  منطقه  ناحیه،  سوی  شهردار  از  موضوع 
شهرداری کل در حال بررسی است و نتیجه 

آن بزودی اعالم خواهد شد.
شورای شهر: با متخلفان برخورد کنید

در ادامه واکنش ها به حمله به کارواش در 
کمیته  رئیس  سرخو،  محسن  آباد،  سعادت 
پخش  با  تهران  شهر  شورای  نقل  و  حمل 
شورای  صحن  در  درگیری  فیلم  از  دقایقی 
و  مردمی  واصله  گزارش  برابر  گفت:  شهر، 
اولین  در  قدس  مسجد  امنای  هیات  رئیس 
سالجاری  بهمن   ۱۷ مورخه  بامداد  ساعات 
ضرب  و  حمله  به  اقدام  شهرداری  عوامل 
موقوفه  کارواش  تخریب  و  کارگران  و شتم 
مسجد کرده اند و پس از تخریب، با قراردادن 
نیوجرسی )مانع بتنی( و خاکریزی مقابل در، 
مانع گذر افراد شدند و از طرفی دو شب قبل 
از بروز حادثه نیز عوامل شهرداری به محل 
مذکور مراجعه و به کارگران اعالم کردند که 
ترک  را  محل  مسجد  کارواش  پلمب  برای 
و  کارگران  و  نگهبان  مقاومت  با  که  کنند 
ترک  را  موقعیت  درگیری،  ایجاد  با  نهایتا 
به  مجددا  دیگری  عده  سپس  اما  کردند؛ 
کارواش موقوفه حمله و آن را تخریب کردند. 
شهرداری  از  سرخو  آقای  ایسنا،  گزارش  به 
خواست تا با متخلفان برخورد شود و گفت: 
یا  تعطیل  احتمالی  مجوز  ارائه  عدم  علت 
تخریب بنای کارواش و سایر اقدامات خالف 
نیست  مشخص  مذهبی  و  اخالقی  شئون 

فجر  مبارک  دهه  در  گرفتن  قرار  به  نظر  با 
دوم  ساله   ۵ برنامه  در  اینکه  به  توجه  با  و 
ساخت ۲۰۰۰ مسجد برای شهرداری تکلیف 
ساله  همه  تهران  شهرداری  و  است  شده 
هزینه های زیادی را برای ساخت و یا تجهیز 
رویه های  این  اعمال  می کند  هزینه  مساجد 
نادرست بر خالف اهداف عالیه نظام اسالمی 
است؛ لذا مقتضی است ضمن برخورد سریع 
و قاطع با متخلفان، نتیجه را اعالم و از تکرار 
چنین حوادث تلخ و غیر قابل دفاع ممانعت 

بعمل آورند.
همچنین اقبال شاکری رئیس کمیته عمران 
برای  گروهی  تشکیل  از  نیز  شهر  شورای 
رئیسه  هیات  سوی  از  موضوع  این  بررسی 
این  پرونده  گفت:  و  داد  خبر  شهر  شورای 
از  می شود؛  مربوط   ۸۴ سال  به  موضوع 
در  قدس  مسجد  از  متر   ۱۰۰۰ که  آنجایی 
راست گرد معابر آن محدوده از بین رفته بود، 
احمدی نژاد شهردار سابق تهران دستور داده 
بود ۳۰۰۰ متر زمین مجاور به مسجد تعلق 

گیرد.
که  کرد  عنوان  همچنین  شاکری  آقای 
شهربان  )شرکت  شهربان  شرکت  ماموران 
کارگران  و  تهران(  شهرداری  بان  حریم  و 
این کارواش با یکدیگر درگیر شدند و رفتار 

ماموران شهرداری تهران بدون تدبیر بود.
ابوالفضل  شهر،  شــورای  جلسه  ادامــه  در 
نیز  رئیسه شورای شهر  قناعتی عضو هیات 
با بیان اینکه از روز گذشته تاکنون عکس و 
فیلم هایی از سوی اشخاص ناشناس از این 
ارسال  شورا  اعضای  از  برخی  برای  حادثه 
نیست  تردید  جای  گفت:  ایسنا  به  می شود 
قانونی  به وظایف  باید  تهران  که شهرداری 
خود در قبال متخلفان عمل کند، اما آنچه که 
مهم است، شیوه اجرای احکام است که باید 
بررسی  باید  باشد.  اصولی  و  علمی  منطقی، 
شود که چه کسی دستور حمله این چنینی را 
صادر کرده و قطعا شورای شهر با مسببان و 

متخلفان این حادثه برخورد خواهد کرد.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با انتقاد از 
محدود کردن نقش زنان در حوزه های سیاسی و 
اقتصادی گفته است که ما تفکرات فمینیستی را 

قبول نداریم، اما تحجر را هم نمی پذیریم.
آقای روحانی روز یکشنبه ۱۸ بهمن در همایش 

زنان، اعتدال و توسعه از زنان خواست تا پیشقدم 
شوند و نقش خود را به رخ جامعه بکشند.

خانم ها  می گویند  که  کسانی  از  انتقاد  با  او 
را  سوال  این  دهند  انجام  مادری  وظیفه ی  باید 
مطرح کرد که آیا وظیفه فقط مادری است، پس 

وظیفه ی پدری چه می شود؟
رئیس جمهور ایران گفته است: نمی دانم عده ای 
همیشه  برای  باید  زن  می گویند  مبنایی  چه  بر 
که  این  مثل  اینها  بماند.  خانه  در  محصور 
زور  به  را هم  زهرا  فاطمه  و عظمت  مقام  حتی 

می پذیرند.
آنها  راس  در  و  ایران  محافظه کاران  از  بسیاری 
آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی، 
بارها از پررنگ شدن نقش زنان در جامعه انتقاد 
کرده و خواهان انجام وظیفه مادری آنها شده اند.

گفته  متعدد  سخنرانی های  در  خامنه ای  آقای 
است که اشتغال از مسائل اصلی مربوط به زنان 

نیست و خانواده اولویت دارد.
نیست  قبول  قابل  امروز گفت:  آقای روحانی  اما 
مردها  دوشادوش  دانش  و  علم  در  خانم ها  که 
و  اقتصاد  عرصه  در  اما  باشند،  داشته  حضور 

سیاست شاهد عدم تناسب باشیم.
ارث،  مانند  اموری  در  ایران  قوانین  زنان مطابق 
و  اشتغال،  تحصیل،  فرزندان،  سرپرستی  طالق، 

نیز  ندارند و در عمل  با مردان  برابر  سفر حقوق 
تاکنون در برخی مقام های عالی مدیریتی حضور 

نداشته اند.

نفع کمتر یا ضرر حتمی؟
اذعان  با  خود  امروز  سخنان  در  روحانی  حسن 
به عملی نشدن خواسته های بخشی از مردم در 
انتخابات قبلی ار عملکرد خود دفاع کرد و گفت: 
من هر جا مشکلی را دیدم سکوت نکردم، هیچ 
مشکلی از لحاظ بیان مشکالت ندارم هزینه ها را 
می دانم، هزینه ها را آنچه مربوط به شخص من 

است پرداخت می کنم.
او شرکت در انتخابات آتی را ترجیح دادن نفع کم 
به ضرر حتمی دانسته و از مردم خواسته تحت هر 
رای  صندوق  پای  اسفندماه  هفتم  باید  شرایطی 

بروند.
آقای روحانی پیش از این از رد صالحیت گسترده 
نامزدهای انتخابات مجلس و خبرگان انتقاد کرده 
و خواهان تجدید نظر شورای نگهبان در بررسی 

صالحیت ها شده بود.
شواری نگهبان در دو روز گذشته اعالم کرد که 
صالحیت ۲۵ ردصد از معترشان را تایید کرده، اما 
بسیاری از نامزدهای غیراصولگرا همچنان از راه 

یافتن به رقابت های انتخاباتی باز مانده اند.

و  اجتماعی  امور  کل  مدیر  شهریور،  سیاوش 
 ۱۸ شنبه  یک  روز  تهران  استانداری  فرهنگی 
نوزادان  فروش  از  مواردی  تایید  با  ماه  بهمن 
معتاد  خانم های  از  برخی  کرد:  اعالم  تهران  در 
متجاهر یا کارگر جنسی که تعداد آنها کم است، 
باردار می شوند. آنها گاهی اقدام به فروش نوزادان 
خود می کنند، باید بپذیریم بخشی از نوزاد فروشی 

به شکل سازمان یافته انجام می شود.
شهریور  آقــای  مهر،  خبرگزاری  ــزارش  گ به 
فروش  به  اقدام  که  دیگری  گروه  به  همچنین 
محله  در  گفت:  و  کرد  اشاره  می کنند،  نوزاد 
آن  در  قدیم  از  که  هستند  غربتی هایی  هرندی 

جا ساکنند و تعداد زیادی بچه به دنیا می آورند.
خود  بچه های  فروش  به  اقدام  نیز  افراد  این 

می کنند اما تعداد آن ها چندان زیاد نیست.
آقای شهریور همچنین عنوان کرد که حدود ۸۰ 
درصد از این زنان و تعداد قابل توجهی از فرزندان 

آن ها مبتال به اچ آی وی هستند.
فراگیر  اجتماعی  کار  و  ساز  یک  هنوز  گفت  او 
که بتواند این افراد را پوشش دهد وجود ندارد و 
دولت برخالف تمام دنیا این افراد را زیر پوشش 

نمی گیرد. تحت این شرایط هیچ راهی برای این 
این  فرزندان  اگر  ندارد.  وجود  دیده  آسیب  زنان 
افراد به بهزیستی سپرده شوند، پذیرفته و از آن 

ها نگهداری می شود.
آقای شهریور با رد بحث مافیای فروش نوازادان 
گفت: مافیا عنوان عرض و طویل، غیرانسانی و 
را  عنوان  این  نمی توان  که  است  خشونت باری 
گفت  می توان  اما  گذاشت.  مذکور  بحث  روی 
است.  شده  سازمان دهی  اقدام  این  از  بخشی 
کار  این  پشت  دادستانی  و  پلیس  باشید  مطمئن 
است و اگر شهروندان در این خصوص اطالعی 

دارند حتما اعالم کنند.
شورای  اجتماعی  کمیته  رئیس  دانشور،  فاطمه 
اسالمی شهر تهران که نخستین بار در ماه های 
اخیر این موضوع را رسانه ای کرد، در مورد قیمت 
اعالم  پیشتر  تهران  در  نوزادان  فروش  و  خرید 
می دهند  نشان  گزارشات  متاسفانه  بود:  کرده 
خانم های کارتن خواب و زنان روسپی به هنگام 
و  جنوب  بیمارستان های  از  برخی  در  زایمان 
نوزاد  به دنیا آمدن  از  مرکز شهر مراجعه و پس 
با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را 

نیرو  فرمانده  نیا،  ساجدی  حسین  می فروشند. 
انتظامی تهران بزرگ نیز در واکنش به سخنان 
حل  برای  باید  که  که  کرد  عنوان  دانشور  خانم 
حال  به  فکری  کودکان،  فروش  و  خرید  مسئله 
میزان  درباره  اطالعاتی  کرد:  دیده  آسیب  زنان 
خرید و فروش کودکان به پلیس نرسیده اما این 

به معنای نداشتن این اطالعات نیست.
نیروی  منتظرالمهدی سخنگوی  سعید  همچنین 
انتظامی با اشاره به معضل فروش نوزادان گفته 
در  و  تلقی می شود  بود که کودک فروشی جرم 

صورت مشاهده برخورد قانونی می شود.
براساس آمار نیرو انتظامی بیش از ۱۵۰۰ نفر زن 
اعتیادش آشکار است(  معتاد متجاهر )کسی که 

در تهران وجود دارد.
مددکاری  انجمن  رییس  چلک،  موسوی  حسن 
ایران اصلی ترین عامل خرید و فروش نوزادان را 
فقر و نیاز مالی عنوان می کند و معتقد است که 
نظام حمایتی اجتماعی در ایران به گونه ای نیست 
از  اثر بخشی برای حمایت  که پوشش فراگیر و 

این افراد وجود داشته باشد.

استانداری تهران: بخشی از نوزاد فروشی 
در پایتخت سازمان دهی شده است

ماموران شهرداری با قمه و چوب به کارواشی در تهران حمله کردند

 لباس های عروسی
کرست  دار

 ( شکم بند دار ) 
 را  که اندام شما را

  عروسانه کرده  میدوزیم
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دوخت لباس

 برای دیدن نمونه های موجود خرید
  و اطالعات  بیشتر با ایمیل
و تلفن با ما تماس بفرمایید

Sydney, Glenwood 
Ph: 0406858017  

maxalvandi@yahoo.com.au

رئیس جمهور ایران از زنان خواست 
نقش خود را به رخ جامعه بکشند

کانال  در  قایقی  بر  ایرانی که سوار  چهار مهاجر 
به  فرانسه  از  را  خود  می کردند  تالش  مانش 
از سوی  آستانه غرق شدن،  در  برسانند،  بریتانیا 

گارد ساحلی نجات پیدا کردند.
امدادگران زمانی به وضعیت این ایرانیان مهاجر 
پی بردند که پناهجوی پنجم شناکنان خود را به 
شمال  در  کاله  بندر  نزدیکی  در  سنگات  ساحل 
نظر  از  نامناسب  وضعیتی  در  و  رساند  فرانسه 
دیگر درخواست کمک  نفر  برای چهار  جسمانی 

کرد.
هر  فرانسه  شمال  در  محلی  مقام های  گفته  به 
چهار سرنشین قایق دچار سرمازدگی شدید شده 

بودند. تالش برای عبور از کانال مانش با هدف 
رسیدن به بریتانیا به دلیل تدابیری که در مناطق 
شمالی فرانسه برای رفت و آمد قایق ها در نظر 

گرفته شده، کم سابقه توصیف شده است.
به گفته یک پلیس محلی، قایق کوچک مهاجران 
ایرانی در اثر باد شدید، باران و امواج بلند در حال 

غرق شدن بوده است.
از  را  قایق  مقام های محلی گفته اند که موقعیت 
طریق ردیابی موبایل یکی از چهار سرنشین آن 

پیدا کرده اند.
نام ایرانی های پناهجو اعالم نشده، اما گفته شده 
است که آنها چند روز اخیر را با وضعیتی دشوار در 

از پناهجویان  بندر کاله گذرانده اند. شمار زیادی 
و مهاجران در بندر کاله فرانسه و مناطق جدیدی 
که برای اسکان آنها در نظر گرفته شده، در انتظار 
مهاجرت به بریتانیا هستند و بعضی از آنها تالش 
می کنند به هر ترتیبی خود را به سوی دیگر آب 

برسانند.
مهاجران  از  حمایت  فرانسوی  سازمان  یک 
می گوید این نگرانی وجود دارد که شمار بیشتری 
از پناهجویان تالش کنند خود را از طریق دریا به 
بریتانیا برسانند، چرا که محدودیت ها برای عبور 
از راه زمینی و تونل مانش به شدت افزایش پیدا 

کرده است.

مهاجران ایرانی از غرق شدن 
در کانال مانش نجات یافتند

انگلیسی  تلویزیونی  شبکه  تی وی،  پرس 
تأیید  ایران  سیمای  و  صدا  سازمان  زبان 
از  پس  را  خود  مدیران  از  تن  دو  که  کرده 
آزار جنسی  اتهام  با  ارتباط  در  نامشان  آنکه 
یکی از مجریان این شبکه مطرح شد، از کار 
معلق کرده است. با این حال روابط عمومی 
پرس تی وی اعالم کرده که نسبت به انتشار 
فایل صوتی منسوب به یکی از این مدیران، 
قانونی  بدون طرح شکایت به مراجع متعدد 

در داخل کشور مشکوک است.
تی وی  پرس  سابق  مجری  شیرانی،  شینا 
روز  سایت  اختیار  در  را  صوتی  فایلی  اخیرا 
مکالمه  از  گوید  می  که  داده  قرار  آنالین 

تلفنی با مدیرش ضبط کرده است.
شخصی که صدایش در فایل صوتی شنیده 
می شود، به اصرار از خانم شیرانی درخواست 

شیرانی  خانم  کند.  می  جنسی  رابطه  نوعی 
گفته است که این شخص قبال هم بارها او 

را به صورت کالمی آزار داده و در محیط کار 
تالش کرده به بدن او دست بزند.

در مکالمه مذکور، نام یکی دیگر از مدیران 
طرف  شود.  می  شنیده  هم  تی وی  پرس 
این  از  که  گوید  می  شیرانی  خانم  مکالمه 
مجری سابق در مقابل سختگیری های فرد 

دوم حمایت کرده است.
فایل صوتی  اصوال  گوید:  می  تی وی  پرس 
از لحاظ قانونی و قضایی وجاهت نداشته و 
شکایتی نیز تاکنون ارائه نشده است، اما به 
، مسووالن ذیربط در  اهمیت موضوع  دلیل 
و  تشخیص صحت  و  آن  به  رسیدگی  حال 
سقم این ادعا بوده و تا مشخص شدن نتایج 

کامل تحقیقات، این دو تن تعلیق شده اند.

تعلیق دو مدیر پرس تی وی در ارتباط با اتهام آزار جنسی

است:  گفته  ایران  جمهور  رئیس  روحانی،  حسن 
وقتی می خواهید تولید کنید، یک دستگاه فاسدی 
می تواند  چگونه  که  ببرم  نام  نمی خواهم  که 
رشد  کشور  گذارد  نمی  کند،  وارد  قاچاق  کاالی 

کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم.
آقای روحانی در عین حال گفت: هرچه بخواهید 
دستگاه نظارتی داریم که نشسته اند و فقط ایراد 
می گیرند و هر کاری کنید، می گویند این طرف 
البته  داشت.  ایراد  طرفش  آن  یا  و  بود  کج  آن 
اصل وجود دستگاه های نظارتی برای کشور الزم 
است، اما به شرطی که در چارچوب قانون عمل 
کنند و بگذارند کشور پیشرفت کند و به پیشرفت 

کشور کمک کنند.

رئیس جمهور ایران این سخنان را روز سه شنبه 
۲۰ بهمن )۹ فوریه( در مراسم افتتاح ۱۳۸ طرحی 
تصویب  به  استانی  سفرهای  در  که  کرد  بیان 
دولت  روحانی گفت که هدف  آقای  بود.  رسیده 
نفتی،  اقتصاد  از  قدم  به  قدم  گرفتن  فاصله 
واگذاری  و  فساد  و  خواری  رانت  از  جلوگیری 
اقتصاد به بخش خصوصی است: انحصار را باید 

کنار بگذاریم و رقابت واقعی ایجاد کنیم.
او از وجود بروکراسی پیچیده و به هم تنیده در 
ایران انتقاد کرد و گفت که این امر، مانع حرکت 
زنجیر  فقط  است:  خصوصی  بخش  اقتصادی 
تحریم نبود، بلکه بروکراسی هم یک زنجیر است 

که باید یک روز پاره کرد.

انتقاد روحانی از فساد و ایرادگیری دستگاه های نظارتی
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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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تینا نعمتیان
وكیل دادگاه فدرال استرالیا 

MARN 1173577

رامتین تودیعی
وكیل دادگاه فدرال استرالیا

MARN 1277621

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

سازمان ملل متحد می گوید كه بیش از ۵٠ هزار 
كودک سومالیایی به دلیل خشکسالی طوالنی با 

خطر مرگ روبرو هستند.
انساندوستانه سازمان  امور  دفتر هماهنگ كننده 
ملل  )OCHA( وضعیت سوءتغذیه كودكان در 

این كشور را هشداردهنده توصیف كرد.
میلیون  یك  تقریبا  كه  ــزود  اف سازمان  این 
این  جمعیت  دوازدهــم  یك  یعنی  سومالیایی، 
كشور، برای رفع نیازهای غذایی خود در تقالست.

خشکسالی جاری در سومالی تا حدودی به دلیل 
پدیده جوی ال نینیو است كه بخش های مختلف 
جهان از جمله شرق و جنوب آفریقا را تحت تاثیر 

قرار داده.
از  هایی  بخش  كشور  نواحی  ترین  دیده  آسیب 

پونتلند و جمهوری خودخوانده سومالیلند است.
اثر  در  كه  هستند  كسانی  نیازمندان  از  بسیاری 
سال ها مناقشه داخلی از محل زندگی خود رانده 

شده اند.

در مجموع ۴.۷ میلیون نفر كه تقریبا ۴٠ درصد 
كمك  نوعی  نیازمند  است  كشور  این  جمعیت 

رسانی انساندوستانه هستند.
پیتر دی كلرک هماهنگ كننده امور انساندوستانه 
سازمان ملل گفت با شدت گرفتن خشکسالی در 
این كشور شمار خیلی بزرگتری در ورطه سقوط 

مجدد به وضعیت بحرانی قرار دارند.
كه  گفت  كودكان  وضعیت  كردن  پررنگ  با  او 
مراقبت  اگر  و ۳٠٠ كودک هستند كه  ۵۸ هزار 

خواستار  كلرک  دی  آقای  مرد.  خواهند  نشوند 
سریع  رسانی  كمك  امکان  تا  شد  بیشتر  كمك 

فراهم شود.
اتیوپی واقع در همسایگی سومالی هم بیش  در 
به كمك  به دلیل خشکسالی  نفر  از ۱٠ میلیون 

غذایی نیاز دارند.
زیمبابوه هم در بعضی بخش های كشور وضعیت 

فاجعه دیده اعالم كرده است.

بیش از ۵۰ هزار کودک سومالیایی با خطر مرگ روبرو هستند

سازمان های  الزام  الیحه  به  اسرائیل  پارلمان 
مالی  كمك های  جزئیات  انتشار  به  غیردولتی 
داده  مثبت  رای  خارجی  دولت های  از  دریافتی 

است.
الیحه  فوریه(،   ٩( بهمن   ۲٠ شنبه،  سه  روز 
مالی  منابع  انتشار  به  مربوط  انجمن ها  قانون 
با  اول،  شور  در  غیردولتی  سازمان  های  خارجی 
۵٠ رای مثبت در برابر ۴۳ رای منفی به تصویب 
این  رسید.  اسرائیل  پارلمان  كنست  نمایندگان 
است  موسوم  نیز  شفافیت  قانون  به  كه  الیحه 
راستگرای  دادگستری  وزیر  شاكد،  آیلت  توسط 

كابینه ائتالفی اسرائیل تهیه و ارائه شده بود.
میری ریگو، وزیر فرهنگ اسرائیل نیز در تدوین 
این قانون مشاركت داشته و از آن حمایت می كند.

در صورتی تصویب نهایی، سازمان های غیردولتی 
منابع  از  نیمی  از  بیش  كه  صورتی  در  اسرائیل 
نهادهایی  یا  خارجی  دولت های  از  را  خود  مالی 
مانند اتحادیه اروپا دریافت دارند ملزم خواهند بود 
گزارش  در  را  مالی  دریافت های  كامل  جزئیات 

دریافت كنندگان  كنند.  درج  خود  ساالنه  های 
غیردولتی  موسسات  یا  افراد  از  مالی  كمك های 
این  مشمول  یهودیان  انجمن های  مانند  خارجی 
قانون نخواهند بود. شخصیت ها و سازمان های 
چپگرای اسرائیل به خصوص سازمان های طرفدار 
حقوق فلسطینیان، این قانون را مورد انتقاد قرار 
داده و دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو را متهم 
كرده اند كه در نظر دارد با اعمال فشار روی این 

گروه ها، فعالیت آنها را با دشواری مواجه سازد.
به گزارش رویترز، در اسرائیل بیش از سی هزار 
سازمان غیردولتی ثبت شده و حدود نیمی از آنها 

همچنان فعال هستند. 
مشخصا  غیردولتی  سازمان  هفتاد  حدود  فعالیت 
تالش  فلسطینیان،  و  اسرائیل  بین  اختالف  به 
برای حل مسالمت آمیز آن و كمك به فلسطینیان 
مربوط می شود. این سازمان ها بخش عمده ای از 
و  اروپا  اتحادیه  از  را  خود  نیاز  مورد  مالی  منابع 
سوئد  دانمارک،  مانند  اتحادیه،  عضو  دولت  چند 
عضو،  غیر  غربی  دولت های  برخی  و  بلژیك  و 

دادگستری  وزیر  می كنند.  دریافت  نروژ  از جمله 
مالی«  شفافیت  »قانون  كه  است  گفته  اسرائیل 
به دولت امکان تا به مقابله با »مداخله خارجی و 
تالش برای تضعیف مشروعیت دولت اسرائیل« 
كه  كرده  رد  را  اتهام  این  وی  كند.  مبادرت 
قرار  هدف  را  خاصی  سازمان های  قانون،  این 
اكثر  الیحه،  این  مخالفان  گفته  به  داد.  خواهد 
اشغال  ادامــه  حامی  غیردولتی  سازمان های 
شهرک های  توسعه  و  فلسطینی  سرزمین های 
یهودی نشین كمك های خارجی خود را از افراد 
كه  می كنند  دریافت  خصوصی  سازمان های  یا 

البته مشمول این الیحه نمی شوند.
با  صلح  طرفدار  اسرائیلی  گروه های  بر  عالوه 
نگرانی  ابراز  و  انتقاد  با  الیحه  این  فلسطینیان، 
بین المللی هم مواجه شده است. از جمله سفیران 
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا در اسرائیل نسبت 
به تبعات اجرای این قانون ابراز نگرانی كرده اند.

از  پس  متحده  ایاالت  سفیر  پیش،  هفته  چند 
صدور  با  اسرائیل،  دادگستری  وزیر  با  مالقات 

دموكراتیك،  نظام های  در  كه  گفت  بیانیه ای 
و  بیان  آزادی  حق  »از  هستند  ملزم  دولت ها 
اعتراض و مخالفت مسالمت آمیز با دولت حمایت 
كنند.« وی هرگونه اقدامی را كه چنین حقوقی را 
تضعیف كند، برای دموكراسی خطرناک توصیف 

كرد.
جمله  از  حــاال«  »صلح  غیردولتی  سازمان 
های  شهرک  مخالف  اسرائیلی  سازمان های 
و  اردن  رود  باختری  كرانه  در  نشین  یهودی 
بیت المقدس، این الیحه را »جنایت تعصب آمیز 
علیه دموكراسی« توصیف كرده است. در مقابل، 
این الیحه  نخست وزیر اسرائیل گفته است كه 
»با موازین دموكراسی و دفاع از حقوق شهروندی 

انطباق كامل دارد.«
برای تبدیل به قانون، باید این الیحه در دو شور 
قرار  رای گیری  و  مذاكره  مورد  كنست  در  دیگر 
یك  اكثریت  از  اسرائیل  ائتالفی  كابینه  گیرد. 

كرسی در كنست برخوردار است.

پارلمان اسرائیل به الیحه انتشار منابع مالی خارجی سازمان های غیر دولتی رای داد

 ۳۳ كم  دست  شدن  غرق  از  تركیه  های  رسانه 
پناهجو در نزدیکی آبهای این كشور خبر داده اند.

گفته شده كه قایق های این پناهجویان در راه 
یونان در آبهای تركیه غرق شده است.

خبرگزاری های آناتولی و دوغان تركیه گزارش 
كرده اند كه ۲۲ نفراز این پناهجویان در نزدیکی 
جزیره لسبوس یونان جان خود را از دست دادند.

نفر دیگر هم در  به گفته خبرگزاری دوغان ۱۱ 

حادثه ای جداگانه در جنوب و در نزدیکی شهر 
دیکیلی در تركیه جان خود را از دست دادند.

هفته  تا  مهاجرت  المللی  بین  سازمان  گفته  به 
پیش دست كم ۳۷۴ نفر در راه رسیدن به اروپا 

یکی  یونان  به  تركیه  دریایی  مسیر  شدند.  غرق 
از پررفت و آمد ترین مسیرها برای پناهجویانی 
بود كه قصد داشتند در سال گذشته میالدی وارد 

كشورهای اروپایی شوند.

در جریان غرق شدن دو قایق در آبهای ترکیه ۳۳ پناهجو کشته شدند

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

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

34 Ross St. North Parramatta
PH: 02 9683 7330

ARIA SUPER STORE

7 صبح تا 8 شب هفت روز هفته

جمعیتی شامل حدود دو هزار زن در بوسنی علیه 
ممنوعیت پوشیدن حجاب اسالمی در دادگاه ها 

و سایر مراكز قضایی تظاهرات كرده اند.
می  مذهبی  مظاهر  همه  شامل  ممنوعیت  این 
نام  حجاب  از  خصوص  به  تازه  دستور  اما  شود 

می برد.
سارایوو،  در  ساعت  یك  حدود  برای  معترضان 
در  حجاب  پوشش  كردند.  راهپیمایی  پایتخت، 
یوگسالوی  از  بخشی  هنوز  بوسنی  كه  دورانی 
سابق بود توسط مقام های كمونیست آن كشور 
ممنوع شده بود. بوسنی سال ۱٩٩۲ مستقل شد.

تظاهرات یکشنبه در واكنش به تصمیم شورای 
عالی قضایی بوسنی كه بر عملکرد قوه قضایی 
نظارت دارد برگزار شد. این شورا گفت كه از این 

پس همه مظاهر مذهبی در مراكز قضایی ممنوع 
خواهد بود.

شعار  با  پالكاردهایی  تظاهركنندگان  از  بعضی 
حجاب حق من است حمل می كردند.

این  دهنده  سازمان  والجیچ  زونیچ  سمیرا 
ای  حمله  حجاب  ممنوعیت  كه  گفت  تظاهرات 
مسلمانان  هویت  و  شخصیت  حیثیت،   به  جدی 
است و هدف آن محروم كردن زنان از حق كار 
رهبران  از طرف  همچنین  ممنوعیت  این  است. 

سیاسی و مذهبی مسلمانان بوسنی محکوم شد.
میلیون   ۳.۸ درصد جمعیت  مسلمانان حدود ۴٠ 
مردم  باقی  دهند.  می  تشکیل  را  بوسنی  نفری 
بوسنی اغلب پیرو مسیحیت ارتدكس یا كاتولیك 

هستند.

اعتراض زنان در بوسنی به ممنوعیت حجاب در مراکز قضایی

استقبال  با  قدیمی  بدافزارهای  اینترنتی  آرشیو 
بی نظیری مواجه شد و پنج روز بعد از شروع به 

كار بیش از صد هزار نفر از آن بازدید كردند.
بر  را  پیامی  یا  انیمیشن  بدافزارها،  این  از  بعضی 
دیگر  برخی  و  می كردند  ظاهر  آلوده  كامپیوتر 

صاحب كامپیوتر را به بازی دعوت می كردند.
میکو هایپونن، متخصص امنیت اینترنتی و طراح 
این موزه آنالین می گوید بسیاری از این بدافزارها 
ساخته  جرم  ارتکاب  و  سوءاستفاده  قصد  به 
نشده اند، بلکه ساخته هکرهای بازیگوش هستند، 
شخصی  لذت  برای  و  تفنن  سر  از  كه  كسانی 
این  بدافزارهای  همه  می كردند.  تولید  ویروس 
موزه مجازی مربوط به سال های دهه هشتاد و 
نود میالدی هستند كه توان تخریبی شان گرفته 
شده؛ اكنون آنها فقط پیامی را كه روی صفحه 
كامپیوتر آلوده ظاهر می كردند، برای عالقمندان 
به نمایش در می آورند اما آسیبی به كامپوتر آنها 

نمی زنند.

های  ویروس  فقط  او  گوید  می  هایپونن  آقای 
كرده  انتخاب  مجازی  موزه  این  برای  را  جالب 
است. یکی از اینکه ویروس های جالب كازینو نام 

دارد، ویروسی كه یکی از مهمترین قسمت های 
بازنویسی  را  عامل  سیستم  داده پردازی  ساختار 
و  می گیرد  كپی  شخصی  فایل های  از  و  كرده 

به  فایل هایش  گرفتن  پس  برای  را  قربانی  بعد 
هایکونن  آقای  می كند.  دعوت  )جك پات(  قمار 

می گوید: كازینو واقعا دردسر بزرگی است.
در آن زمان توصیه این بود كه با این قمار چیزی 
را از دست نمی دهید. آن روزها در اوایل دهه نود 
میالدی هنوز معمول نبود كه افراد از فایل های 
)اگر  بنابراین  كنند،  تهیه  پشتیبان  نسخه  خود 
بود(  شده  آلوده  كازینو  ویروس  به  كامپیوترتان 
فایل هایتان را از دست داده بودید و دیگر چیزی 

برای باختن نداشتید.
قدیمی  بدافزارهای  به  كه  عالقه ای  و  استقبال 
نشان داده شده آقای هایپونن را شگفت زده كرده 

است. او می گوید:
»بیشتر بدافزارهایی كه ما امروز بررسی می كنیم 
كار جنایتکاران سازمان یافته یا نهادهای امنیتی 

هستند.«
»هکرهای بازیگوش قدیمی كه كه برای تفریح 

ویروس تولید می كردند ناپدید شده اند.«

موزه ویروس های کامپیوتری با استقبال غریبی مواجه شد

آغاز  را  فعالیتش  تازگی  به  كه  گرشاد  اپلیکیشن 
كرده است، راه حلی است برای شهروندان ایران 
تا بدون روبرو شدن با گشت ارشاد در شهر تردد 

كنند.
سایت گرشاد در صفحه نخست خود در مورد دلیل 
فعالیتش نوشته است: چندی پیش، خشمگین از 
این همه ستم بی دلیل، به دنبال راه حلی گشتیم 
این  برابر  تا شاید راهی برای مقاومت عملی در 
حجم بی عدالتی بیابیم و به طور مسالمت آمیز و 
پس  را  آزادی مان  از  بخشی  ریسك،  حداقل  با 
بگیریم. گرشاد راه  حلی بود كه به ذهن ما رسید.
براساس اعالم این سایت، خروجی گرشاد نقشه 
شهرهای مختلف ایران است كه با اطالعاتی از 
آخرین نقاط حضور گشت ارشاد در لحظه به روز 
می شود. افراد با نگاه كردن به این نقشه می توانند 
با  احتمال برخود  انتخاب كنند كه  را  مسیرهایی 

گشت ارشاد با آنها كمتر شود.
همچنین كاربران می توانند با دیدن گشت ارشاد 
در نقاط مختلف شهر با استفاده از اپلیکشن این 
سایت مکان گشت را نشانه گذاری كرده و دیگر 

كاربران را مطلع كنند.
به  رسانی  خدمات  نحوه  مورد  در  گرشاد  سایت 
مکانی  اطالعات  است:  نوشته  خود  كاربران 
گشت ها توسط خود شهروندان گزارش می شود و 
دقت گرشاد به همکاری و دقت خود شما بستگی 

دارد.
از  شهروندان  از  زیادی  تعداد  شهر  یك  در  اگر 

گشت ها  كردن  گزارش  و  كنند  استفاده  گرشاد 
بود  خواهد  دقیق  بسیار  گرشاد  بگیرند،  جدی  را 
مکان  اندكی  افراد  تنها  دیگری  شهر  در  اگر  و 
گشت ها را گزارش كنند ممکن است گشت های 
زیادی در نقشه دیده نشود و افراد زیادی گرفتار 
مزاحمت های گشت امنیت اخالقی شوند. ما تمام 
تالش مان را برای ارائه پشتیبانی مناسب می كنیم 
اما در نهایت این شما هستید كه درباره موفقیت و 

شکست گرشاد تصمیم می گیرید.
عامل  سیستم  برای  فقط  حاضر  حال  در  گرشاد 

اندروید آماده شده است.

نیما اكبرپور از كلیك فارسی می گوید: اپلیکیشن 
گردآوری  اطالعات  پایه  بر  گرشاد  چون  هایی 
در  می دهند.  ارائــه  خدمات  كاربران  از  شده 
اپلیکیشن های مشابه می بینیم كه كاربران روی 
نقشه درباره غذاخوری، وضعیت ترافیك یا اماكن 

مختلف بازخورد می دهند.
دیگر  كاربران  راهنمای  بازخوردها  این  مجموعه 
است. گرشاد هم از همین روش استفاده می كند. 
موفقیت چنین برنامه هایی بسته به تعدد كاربرانش 
استفاده كنند و  آن  از  بیشتر  افراد  است. هر چه 
كاربردی تر  كنند،  ثبت  را  بیشتری  گزارش های 

خواهد بود. از سوی دیگر این برنامه ها باید برای 
همه سیستم های عامل آماده شوند.

در این مورد، عالوه بر اندروید باید برای سیستم 
عامل های دیگری چون آی او اس و ویندوز فون 
هم تولید شود تا سلیقه های مختلف پوشش داده 

شود و به موفقیت برسد.
كشورهای  در  اپلیکشن هایی  چنین  از  استفاده 

دیگر نیز رایج است.
دو سال پیش كه دانشجویان لندنی در اعتراض 
به گران شدن شهریه ها راهپیمایی كردند. پلیس 
هدایت  و  مسیرها  از  برخی  بستن  به  تصمیم 
تا  كرد  مشخصی  محل های  به  دانشجویان 
تظاهرات را كنترل كند. اما گروهی از دانشجویان 
در  در مخفیگاهی  تظاهرات  در  به جای شركت 
هوشمند  تلفن های  برای  و  شدند  جمع  لندن 

اپلیکیشنی به نام )سوكی( ساختند.
هدف این اپلیکیشن جمع آوری پیام ها، توییت ها و 
عکس های تظاهركنندگان از سراسر شهر و ارائه 
دوباره  فرستادن  و  رویدادها  از  تصویر صحیحی 
اطالعات به گروهی از تظاهركنندگان بود كه این 

اپ را در اختیار داشتند.
اختیار  در  را  قطب نمایی  ابزارک سوكی  واقع  در 
بهترین  آن  وسیله  به  كه  می داد  قرار  معترضان 
جهت را برای حركت پیدا می كردند. اپلیکیشنی 
كه با رنگ قرمز مسیر تله پلیس را نشان می داد. 
در نتیجه فردی كه گیر افتاده بود، با دنبال كردن 

مسیر سبز راه فرار را پیدا می كرد.

گرشاد، اپلیکیشنی برای دور زدن گشت ارشاد

صادرات هوای تازه بریتانیا به چین، هر شیشه چهارصد هزار تومان
شهری  مناطق  هوای  فروش  با  بریتانیایی  یك 
بریتانیا در چین هزاران دالر به دست آورده است.
به گزارش سی  ان ان، لئو دی واتس مرد ۲۷ ساله 
هر  چین  در  را  بریتانیا  تازه  هوای  بریتانیایی، 
چهارصد  )حدود  پوند  هشتاد  لیتر(   ۵۸٠( شیشه 

هزار تومان( می فروشد.
به چین شروع  هوا  كه صادرات  گذشته  از سال 
شده، كاركنان شركت، ساعت پنج صبح در دشت 

و دمن در مناطق مختلف بریتانیا هوا را در شیشه 
می كنند تا به آن سوی دنیا فرستاده شود.

به گفته آقای دی واتس بعضی مشتریان سفارش  
بخصوصی  ویژگی های  با  هوا  و  دارند  خاص 
را  دره  ته  هوای  یا  كوه  باالی  هوای  مثال  را، 

درخواست می كنند.
هوا  چه  هر  كه  می گوید  همچنین  واتس  آقای 
جا  شیشه  در  بیشتری  هــوای  باشد  خنك تر 

می گیرد و از این رو كار مناسب تر است. شركت 
صادركننده هوا برای سال نوی چینی یك بسته 
قیمت  به  هوا  شیشه  پانزده  حاوی  هدیه،  ویژه 
معضل  با  چین  است.  گرفته  نظر  در  پوند،   ۸۸۸
جدی آلودگی هوا روبرو است و پکن پایتخت این 
كشور حدود دو ماه پیش به علت شدت آلودگی 
تعطیل  مدارس  گرفت،  قرار  قرمز  وضعیت  در 

شدند و رفت و آمد بسیار محدود شد.
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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

فرشته قاضی

PTY LTD
FOOD IMPORTS

 D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y
 PA

R
S

IA
N

سبزی قورمه سرخ شده 
Ph: 02 9645 6003

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

تلفن مرکز پخش

شرکت ایران خودرو مجموعه غرامت دریافتی از 
شرکت فرانسوی پژو را بیش از ۴۲۷ میلیون یورو 
اعالم کرده، هر چند گفته است که این غرامت 
نه به صورت نقدی که به صورت مجموعه ای از 

خدمات و تخفیف ها ارائه خواهد شد.
ایران  گروه صنعتی  عامل  مدیر  یکه  زارع،  هاشم 
خودرو، روز یکشنبه ۱۸ بهمن اعالم کرد که ۱۱۶ 
مسائل  به  مربوط  خسارات  این  از  یورو  میلیون 
حال و گذشته است و بیش از ۳۱۱ میلیون یورو 
این شرکت در نظر گرفته  آینده  هم در خدمات 

شده است.
پژو-سیتروئن اولین شرکت خودروسازی اروپایی 
ایران  هسته ای  تحریم های  رفع  از  بعد  که  بود 
مشترک  قراردادی  کشور  این  به  بازگشت  برای 
یورو  میلیون   ۴۰۰ ارزش  به  خودرو  ایران  با 
امضا کرد. پیش از وضع تحریم های اتمی علیه 
ایران این شرکت در کنار رنو یکی از فعال ترین 

خودروسازان حاضر در ایران بود.
به گفته آقای یکه زارع، خسارات تعیین شده برای 
پژو مستقل از سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون یورویی 

آنها بر اساس قرارداد تازه است.
دولت  آن  منتقدان  قرارداد،  این  امضای  زمان  از 
متهم  خساراتی  گرفتن  نادیده  به  را  ــران  ای

می کردند که خروج پژو از ایران به اقتصاد کشور 
وارد کرده بود.

یکی از سخنگوهای پژو در گفت وگو با خبرگزاری 
توافقی  را  ایران  با  شرکت  این  قرارداد  فرانسه 

متوازن توصیف کرده است.
رقم غرامت پژو به ایران در حالی اعالم شده که 

روز شنبه، ۱۷ بهمن، محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت ایران قراردادهای خارجی 
دولت را محرمانه خوانده و از بیان مبلغ خسارت 

پژو به ایران خودداری کرده بود.
بسته غرامت ها

جزییات  توضیح  در  خودرو  ایران  مدیرعامل 

گفته  گذشته  و  حال  مسائل  به  مربوط  خسارات 
یورو، در سال  از مجموع ۱۱۶ میلیون  است که 
پژو  از  مجانی  قطعات  یورو  میلیون   ۲۵ جاری 
تجهیزات  یورو  میلیون   ۱۱ شد،  خواهد  دریافت 
گرفت  خواهد  قرار  خودرو  ایران  اختیار  در  تولید 
را  پژو  قبلی  طلب های  از  میلیون   ۱۱ ایران  و 

پرداخت نخواهد کرد.
عالوه بر این، به گفته آقای یکه زارع ایران مبلغ 
۶۹ میلیون یورو حق لیسانس )رویالتی( پژو را که 
به دوره تولید این خودرو در غیاب پژو در ایران 

مربوط می شود، پرداخت نخواهد کرد.
غرامت هایی  توضیح  در  خودرو  ایران  مدیرعامل 
گفته  شد،  خواهد  کسر  پژو  آینده  خدمات  از  که 
است که عالوه بر ۲۰ میلیون یورو تخفیف، چهار 
ایران و  میلیون یورو هزینه ارسال کارشناس به 
پرسنل  آموزش  یورو  هزار   ۶۰۰ و  میلیون  یک 

ایران خودرو در فرانسه پرداخت نخواهد شد.
اصلی  بخش  یــکــه زارع  ــای  آق گفته  به  امــا 
 ۲۸۰ خودرو،  ایران  به  پژو  آینده  غرامت های 
میلیون یورویی است که به صورت تخفیف برای 
حق لیسانس محصوالت کنونی و آینده در نظر 

گرفته شده است.

ایران خودرو: پژو بیش از ۴۰۰ میلیون یورو غرامت غیرنقدی می دهد

چهره های  صالحیت  که  نیست  بار  اولین  این 
سوی  از  حاکمیت  در  نفوذ  با  حتی  و  شاخص 
شورای نگهبان برای حضور در عرصه انتخاباتی 
مجلس خبرگان رهبری تأیید نمی شود؛ همچنان 
که اولین بار نیست ردصالحیت ها تا جایی پیش 
تایید  داوطلبان  تعداد  برخی حوزه ها  در  رفته که 
آن  کرسی های  تعداد  با  برابر  شده  صالحیت 

حوزه ها در خبرگان رهبری است.
عمر ۳۳ ساله مجلس خبرگان رهبری که تاکنون 
با  دوره  پنجمین  و  شده  سپری  آن  دوره  چهار 
خواهد  جاری شکل  سال  اسفند  پنجم  انتخابات 
گوناگونی  حواشی  و  ردصالحیت ها  با  گرفت 
تا جایی که در برخی دوره ها برخی  بوده  همراه 
لیست  اعالم  از  اعتراض،  در  سیاسی  جناح های 
خودداری کرده و به نوعی تحریم خاموش را در 

پیش گرفتند.

خبرگان اول؛ سرنوشت ساز و بدعت ساز
که  اساسی  قانون  خبرگان  مجلس  از  پس 
مسئولیت تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی 
را برعهده داشت در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ انتخابات اولین 
دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار شد. از ۱۶۸ 
نفر   ۱۰ شدند،  صالحیت  رد  نفر   ۱۲ داوطلب، 
انصراف دادند و در نهایت ۸۳ نفر به مجلسی راه 
خبرگان  تصمیمات  سرنوشت سازترین  که  یافتند 
حسینعلی  آیت اهلل  انتخاب  گرفته اند.  را  تاکنون 
خمینی  آیت اهلل  مقام  قائم   عنوان  به   منتظری 
خامنه ای  علی  آیت اهلل  تعیین  و   ۱۳۶۴ آبان  در 
به عنوان رهبر جدید بعد از درگذشت بنیان گذار 
تنها   ۱۳۶۸ خرداد  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
مجلس  دوره  اولین  سرنوشت ساز  تصمیمات 
پایانی  ماه های  در  آنها  نبود.  رهبری  خبرگان 
تشخیص  مرجع  که  کردند  تصویب  دوره،  این 
فقهای  رهبری،  خبرگان  داوطلبان  صالحیت 
شورای نگهبان هستند. پیش از آن و بر اساس 
آیین نامه ای که به امضای آیت اهلل خمینی رسیده 
خبرگان  مجلس  نامزد  می توانستند  کسانی  بود، 
از  نفر  دو  را  آنها  صالحیت  که  شوند  رهبری 
مدرسین شناخته شده حوزه علمیه قم یا علمای 

بزرگ کشور تایید کرده باشند.
پس از درگذشت آیت اهلل خمینی و تنها سه ماه 
مانده به پایان دوره اول مجلس خبرگان رهبری، 
اعضای این مجلس تعیین صالحیت ها را بر عهده 
شورای نگهبان گذاشتند؛ تصمیمی که جناح چپ 
و راست آن زمان یعنی مجمع روحانیون مبارز و 
داد.  قرار  هم  رویاروی  را  مبارز  روحانیت  جامعه 
تقلید  مراجع  از  زنجانی،  بیات  اسداهلل  آیت اهلل 
ملی  اعتماد  روزنامه  با  مصاحبه ای  در  شیعه 
نبود  این تصمیم بحث علمی  گفته است که در 
راه یابی رقبای  تغییر روش، عدم  این  از  و هدف 

سیاسی شان به مجلس خبرگان بود.
اما زمینه ساز برگزاری امتحان از داوطلبان مجلس 
نامه  نگهبان،  شورای  توسط  رهبری  خبرگان 
بود؛  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  سرگشاده 
نامه ای که از فقهای شورای نگهبان می خواست 
خبرگان  مجلس  داوطلبان  صالحیت  بررسی  در 
سخت گیری بیشتری بکنند و با برگزاری امتحان 
شوند.  خبرگان  در  کسی  هر  نامزدی  از  مانع 
نگهبان  شورای  استقبال  مورد  که  مسئله ای 
قرار گرفت. این موضوع همچنان با گذشت ۲۵ 
سال حاشیه ساز و مورد انتقاد طیف های مختلف 

سیاسی است که آن را بدعتی تازه می خوانند.

خبرگان دوم؛ اشبه به انتصاب
انتخابات دومین دوره مجلس خبرگان رهبری که 
یک سال و شش ماه بعد از درگذشت بنیان گذار 
جمهوری اسالمی برگزار شد، انتخاباتی حاشیه ساز 
دوره  این  در  بود.  سیاسی  عرصه  در  جنجالی  و 
چهره های شاخصی چون مهدی کروبی، علی اکبر 
محتشمی پور، صادق خلخالی، هادی خامنه ای و 
اسداهلل بیات زنجانی رد صالحیت شدند. آیت اهلل 
مجلس  نماینده  زمان  آن  که  زنجانی  بیات 
شورای  جدید  روند  درباره  بود  اسالمی  شورای 
خبرگان  داوطلبان  بررسی صالحیت  در  نگهبان 
ملی  اعتماد  روزنامه  به  مصاحبه ای  در  رهبری 
خبرگان  انتخابات  در  ردصالحیت کنندگان  گفته 
]دوره دوم[ شاید به دلیل اینکه رای آوردن آقای 
ما  فعالیت های  براساس  را  موسوی  میرحسین 
قوانین حکومتی  تصویب  جریان  در  می دانستند، 
نیز عامل اصلی را ماها می دانستند به این اقدام 
دست زدند. آنها از درون حوزه حمایت می شدند و 
در قالب برخی تشکیالت ها شکل گرفته بودند که 
گرفته  نفوذشان  جلوی  انقالب،  اوایل  سال های 

شده بود.
به گفته او یکی از کسانی که به امتحان دعوت 
شده بود محمدکریم مروجی، نماینده بروجرد بود 
رد  ولی  آورد  خوبی  بسیار  نمره  امتحان  در  که 
از فقهای شورای نگهبان  صالحیت شد و یکی 
علمی  نظر  از  ایشان  که  کرد  اعالم  آن  از  پس 

خوب بود، اما یک ذره تقوایش کم بود.
مسئله ای که به مجلس شورای اسالمی کشیده 
شد و آیت اهلل بیات زنجانی اعالم کرد تا به  حال 
گرماسنج و تب سنج داشتیم، اما تقواسنج نداشتیم. 
آقایان یک تقواسنج هم اختراع کردند که  اخیرا 

میزان تقوای افراد را تشخیص می دهند.
در انتخابات این دوره بنا به اعالم عبداهلل نوری، 
وزیر کشور وقت کل تعداد ثبت نام کنندگان ۱۷۸ 
ثبت نام  دوران  در  نفرشان  هفت  که  بودند  نفر 
آنها  از  و  ماندند  باقی  نفر  و ۱۷۱  دادند  انصراف 
۶۲ نفر را شورای نگهبان تایید نکرد و ۱۰۹ نفر 
برای شرکت در انتخابات تایید صالحیت شدند و 
پنج نفر از ۱۰۹ تایید صالحیت شده هم انصراف 

دادند.
 ۱۹ تنها  کرسی   ۱۵ بــرای  تهران  استان  در 
محمد  انصراف  با  شدند.  صالحیت  تایید  نفر 
و  خراسانی  عبایی  محمد  موسوی خوئینی ها، 
محمدرضا توسلی تعداد نامزدها به ۱۶ نفر رسید. 
این سه نفر که صالحیتشان بدون امتحان تایید 
نحوه  و  به ردصالحیت ها  اعتراض  در  بود،  شده 

تعیین صالحیت های داوطلبان انصراف دادند.
و  نماند  محدود  نفر  سه  این  به  اعتراض ها 

اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  از  تعدادی 
خامنه ای،  آیت اهلل  به  خطاب  نامه ای  انتشار  با 
چنین  که  کردند  اعالم  اسالمی  جمهوری  رهبر 
است  انتصاب  به  اشبه  حقوقی  نظر  از  انتخاباتی 
تا انتخاب و اثر عملکرد شورای نگهبان و جناح 

مورد اتفاق، چنین وضعی را پیش آورده است.
استان  در هفت  که  بود  اشاره شده  نامه  این  در 
کشور، تعداد نامزدها برابر تعداد نمایندگان مورد 
نیاز و در بعضی استان ها نیز تعداد نامزدها کمتر 

از تعداد مورد نیاز است.
در  را  فوریتی  سه  طرحی  همچنین  نمایندگان 
دادند  قرار  اسالمی  شورای  مجلس  کار  دستور 
که برمبنای آن کلیه انتخابات در سطوح مختلف 
که  است  اجرا  قابل   به  شرطی  ملی  و  منطقه ای 
منتخبین  تعداد  برابر  دو  حداقل  کاندیداها  تعداد 
آبستراکسیون  با  اما  طرح  این  باشد.  موردنیاز 
مجلس  در  راست  جناح  از  عمدتا  که  مخالفان 

بودند، ناکام ماند.
مجلس  دوره  دومین  و  شد  برگزار  انتخابات 
حمایت  با   ۱۳۶۹ بهمن   ۲۸ رهبری  خبرگان 

آیت اهلل خامنه ای شروع به کار کرد.

خبرگان سوم؛ فقیه و غیرفقیه
که  رهبری  خبرگان  دوره  سومین  انتخابات  در 
داوطلب،   ۳۹۶ از  شد  برگزار   ۱۳۷۷ آبان  اول 
صالحیت ۲۱۴ نفر توسط شورای نگهبان رد شد، 
۱۳ نفر انصراف دادند و ۶۰ نفر در امتحان شرکت 
شرکت  امتحان  در  که  کسانی  غالب  نکردند. 
نکردند از جناح چپ آن زمان بودند که به روند 
داشتند.  اعتراض  امتحان  و  صالحیت ها  بررسی 
خراسانی،  عبایی  محمد  طاهری،  جالل الدین 
به  اعتراض  در  فاضل هرندی و صادق خلخالی 
انصراف دادند و مجمع  عملکرد شورای نگهبان 
محققین  و  مدرسین  مجمع  و  مبارز  روحانیون 

حوزه علمیه قم از ارائه لیست خودداری کردند.
حزب کارگزاران سازندگی تنها حزب از جناح چپ 

بود که در این انتخابات لیست ارائه داد.
خبرگان  در  روحانی  غیر  ــراد  اف حضور  عدم 
از  نگهبان  شورای  استصوابی  نظارت  و  رهبری 
بود.  انتخابات  از  دوره  این  در  اعتراض ها  عمده 
مجاهدین  سازمان  دبیرکل  سالمتی،  محمد 
بود  گفته  روزنامه همشهری  به  اسالمی  انقالب 
دیگر  بعد  نیست.  فقیهان  مختص  فقط  خبرگان 
آن سیاسی، تدبیر امور و مدیریت رهبر و اشراف 
داشتن به مسائل اجتماعی و اقتصادی است که 
ندارند،  به آن اشراف  از خبرگان کنونی  بسیاری 
چه رسد به آنکه بخواهند در این زمینه ها بر کار 
رهبر نظارت کنند و یا رهبری را که واجد چنین 

شرایطی است انتخاب کنند.
او با انتقاد از روند بررسی صالحیت ها در شورای 
برای  شورا  این  اعضای  خود  بود:  گفته  نگهبان 
شرکت در انتخابات خبرگان نامزد هستند و نامزد 
در  این  که  می کنند  رد صالحیت  را  خود  رقیب 

هیچ جای دنیا سابقه ندارد.
چند ماه مانده به انتخابات سومین دوره مجلس 
وقت  کل  دبیر  کروبی،  مهدی  رهبری،  خبرگان 
مجمع روحانیون مبارز در نامه ای خطاب به هیئت 
رئیسه مجلس خبرگان با انتقاد از مصوبه ماه های 
تعیین  چگونگی  ــاره  درب اول  خبرگان  پایانی 
خبرگان  بازگشت  خواستار  داوطلبان،  صالحیت 
به قانون اولیه خود شده و نوشته بود که بررسی 
صالحیت ها باید به حوزه های علمیه واگذار شود.

زن،   ۹ قبلی،  دوره  دو  برخالف  دوره  این  در 
داوطلب حضور در مجلس خبرگان رهبری شده 

بودند که صالحیت هیچ یک تایید نشد.

خبرگان چهارم؛ ادامه اعتراض ها
خبرگان  مجلس  دوره  چهارمین  انتخابات  در 
انتخابات  با  همزمان   ۱۳۸۵ آذر   ۲۴ که  رهبری 
شوراها برگزار شد مجمع روحانیون مبارز و مجمع 
مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در اعتراض 
لیست  ارائــه  از  گسترده  ردصالحیت های  به 

همچون دوره قبلی خودداری کردند.
علی  و  عباسی فرد  محمدرضا  انصاری،  مجید 
ارومیان، سه عضو مجلس خبرگان در دوره سوم 
از چهره های شاخصی بودند که در این دوره رد 
محمود  و  آقاتهرانی  مرتضی  شدند.  صالحیت 
دعایی از دیگر رد صالحیت شده ها در چهارمین 

دوره انتخابات خبرگان رهبری بودند.
از ۴۹۳ داوطلب در این دوره، نهایتا ۱۶۴ نفر به 
دوره چهارم  در  یافتند.  راه  انتخاباتی  رقابت های 
که  بودند  شده  داوطلب  زن   ۱۰ هم  خبرگان 

صالحیت هیچ کدام تایید نشد.
مبارز  روحانیون  مجمع  کل  دبیر  کروبی،  مهدی 
صالحیت های  رد  منتقدان  از  هم  دوره  این  در 
گسترده بود و همچنین به این موضوع اعتراض 
نامزدها  تعداد  استان ها  برخی  در  چرا  که  داشت 
برابر با تعداد کرسی هاست در حالی که به گفته او 

باید شمار نامزدها دو برابر کرسی ها باشد.
حاال کمتر از یک ماه به انتخابات پنجمین دوره 
شورای  است،  باقی  رهبری  خبرگان  مجلس 
کرده  تایید  را  داوطلب   ۱۶۶ صالحیت  نگهبان 
است. در این دوره ۸۰۱ نفر برای انتخابات ثبت نام 
دستغیب،  محمد  علی  خمینی،  حسن  کرده اند. 
موسوی  محمد  و  امجد  محمود  انصاری،  مجید 
بجنوردی از چهره های شاخص ردصالحیت شده 
هرچند  هستند  انتخابات  از  دوره  این  در  فعلی 
بررسی  نهایی  نتیجه  و  کرده اند  اعتراض  بعضی 
صالحیت ها و رسیدگی به اعتراضات ردصالحیت 

شده ها هنوز اعالم نشده است.
اردبیل،  غربی،  آذربایجان  استان های  در  اما 
بوشهر، خراسان شمالی، سمنان و هرمزگان تعداد 
داوطلبان تایید صالحیت شده با کرسی های این 
برابر است.  استان ها در مجلس خبرگان رهبری 
شش  کرسی،  پنج  برای  شرقی  آذربایجان  در 
داوطلب و در خوزستان برای شش کرسی، هفت 
داوطلب تایید صالحیت شده اند. در این دوره هم 
برای  هیچ کدام  صالحیت  داوطلب،  زن   ۱۶ از 

حضور در عرصه انتخاباتی تایید نشده است.
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، 
هفتم اسفندماه همزمان با انتخابات دهمین دوره 

مجلس شورای اسالمی برگزار خواهد شد.

پنج دوره خبرگان، رد صالحیت ها

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن تجارت 
ایران  خارجی  قراردادهای  همه  می گوید  ایران 

محرمانه است. 
گفته  خبرنگاری  به  پاسخ  در  نعمت زاده  آقای 
است که یکی از شرایط قرارداد ایران با شرکت 
این  طرف  از  غرامت  پرداخت  پژو  فرانسوی 

شرکت بوده است.
ایران  با  مشترکی  سرمایه گذاری  پروژه های  پژو 
واسطه  به  و  پیش  سال  چهار  حدود  اما  داشت 

پژو  اقدام  این  رفت.  ایران  بازار  از  تحریم ها 
ایران خودرو کرد. حال  زیان چشمگیری متوجه 
محمدرضا نعمت زاده می گوید که پژو برای زیان 
وارده غرامت می دهد، اما او رقم خسارت پرداختی 
پژو را بیان نکرده و گفته است: همه قراردادهای 

خارجی از جمله قرارداد پژو محرمانه هستند.
درباره  نفت،  وزیر  زنگنه،  بیژن  نیز  جمعه  روز 
زمینه  این  در  گفت:  نفتی  جدید  قراردادهای 
تا کنون هیچ قراردادی بسته  باید گفت  نخست 

آماده  قراردادها  از  مدل  این  متن  حتی  و  نشده 
که  گفت  همچنین  زنگنه  آقای  است.  نشده 
او در عین حال  بود.  قراردادها محرمانه خواهند 
گفت که پیش نویس قراردادها محرمانه نخواهد 
با  که  است  امیدوار  روحانی  حسن  دولت  بود. 
بخشی  تجارت خارجی  افزایش  و  تحریم ها  رفع 
اما  کند.  برطرف  را  ایران  اقتصادی  از مشکالت 
عده ای انتقاد می کنند که تکیه دولت بر تجارت 

خارجی زیاد و رویکردش غیرشفاف است.

وزیر تجارت ایران: همه قراردادهای خارجی محرمانه است

ترکیه می گوید دیوان داوری اتاق بازرگانی بین 
به  ایران  صادراتی  گاز  بهای  کاهش  به  المللی 

ترکیه حکم داده است.
حکم  ترکیه،  انرژی  وزیر  البیرق،  برات  گفته  به 
شامل  المللی  بین  بازرگانی  اتاق  داوری  دیوان 
گاز  بهای  در  درصدی   ۱۵.۸ تا   ۱۳.۳ تخفیف 
خریداری شده از ایران از سال ۲۰۱۱ به بعد است.

ایران از صادرکنندگان عمده گاز طبیعی به ترکیه 
نیاز  پنجم  این کشور ساالنه حدود یک  و  است 
خود به این سوخت را که ده میلیارد متر مکعب 

است ، از ایران خریداری می کند.
ترکیه در ژانویه ۲۰۱۲ به خاطر اختالف با ایران 
بر سر قیمت گاز وارداتی از این کشور، به دیوان 
داوری بین المللی که به اتاق بازرگانی بین المللی 

وابسته است شکایت کرد.
البیرق دو کشور تا چند ماه دیگر  به گفته آقای 
درباره قیمت نهایی گاز طبیعی به توافق خواهند 
رسید در غیر این صورت، تعیین این رقم با رای 

دیوان خواهد بود.

حمید رضا عراقی، معاون وزیر نفت ایران نیز با 
المللی گفته است  بین  تایید حکم دیوان داوری 
که احتماال ایران باید حدود یک میلیارد دالر به 
ترکیه جریمه بپردازد. به گفته او رقم دقیق این 

مبلغ هنوز مشخص نیست.
آقای عراقی به خبرنگاران گفت ایران باید قیمت 
گاز صادراتی به ترکیه را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش 
دهد. به گفته آقای عراقی، ترکیه خواستار اعمال 
تخفیف از سال ۲۰۱۰ بود ولی دیوان داوری بین 
المللی این تخفیف را از سال ۲۰۱۱ در نظر گرفته 
المللی  بین  بازرگانی  اتاق  داوری  دیوان  است. 
پیش تر در دسامبر ۲۰۱۴ با بررسی یک شکایت 

دیگر ترکیه از ایران، به نفع ایران رای داده بود.
به گفته آقای عراقی، ترکیه در شکایت نخست 
های  سال  برای  گاز  فروشی  کم  ادعای  با  خود 
۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ ادعای ۲۰ میلیارد دالر خسارت 

کرده بود اما دیوان به نفع ایران رای داد.
اختالف و چانه زنی دو همسایه

بهای  کاهش  خواهان  که  هاست  سال  ترکیه 

در  موضوع  این  و  است  ایران  از  وارداتــی  گاز 
سفر آوریل سال گذشته رجب طیب اردوغان به 
تهران و دیدارش با حسن روحانی نیز مورد تاکید 
بهای  کاهش  شرط  تر  پیش  ایران  گرفت.  قرار 
گاز صادراتی به ترکیه را افزایش میزان صادرات 
به این کشور عنوان کرده بود که مورد موافقت 

ترکیه قرار نگرفت.
به گفته امید شکری، تحلیلگر حوزه نفت و گاز، 
منشاء اختالف ایران و ترکیه بر سر قیمت گذاری 
گاز مایع به قرارداد ۲۵ ساله ای بر می گردد که 
نجم  وزیری  نخست  زمان  در  و  در سال ۱۹۹۶ 

الدین اربکان بین دو کشور امضا شد.
بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، ایران ساالنه ۱۰ 
میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می کند که 
تعیین  دالر  آن ۵۰۷  مکعب  متر  هزار  هر  بهای 

شده است.
این مبلغ بیشتر از بهای گاز خریداری شده از دو 
تامین کننده دیگر گاز طبیعی ترکیه یعنی روسیه 

و جمهوری آذربایجان است.

بهای گاز وارداتی از جمهوری آذربایجان به ترکیه 
در حدود ۳۴۹ دالر به ازای هر هزار متر مکعب 
است. آقای شکری می گوید در زمان عقد قرارداد 
۲۵ ساله میان تهران و آنکارا، روسیه تنها تامین 
خاطر  همین  به  و  بود  ترکیه  طبیعی  گاز  کننده 
آنکارا با پذیرفتن خواسته های ایران سعی داشت 
سوخت،  این  کنندگان  تامین  در  تنوع  ایجاد  با 

امنیت انرژی خود را تضمین کند.
صادر  حالی  در  المللی  بین  داوری  دیوان  حکم 
شده که در هفته های گذشته و در پی اوج گرفتن 
اختالف ها میان ترکیه و روسیه که تامین کننده 
برای  آنکارا  است،  کشور  این  طبیعی  گاز  اصلی 
افزایش سهم دیگر فروشندگان در برآورده کردن 
کار  به  دست  فسیلی  های  سوخت  به  خود  نیاز 
خط  ساخت  در  تسریع  برای  تالش  است.  شده 
لوله از میدان گازی شاه دنیز جمهوری آذربایجان 
و امضای قرارداد خرید گاز طبیعی مایع، ال ان 
جی، از قطر از جمله اقدام های دولت ترکیه برای 

تضمین امنیت انرژی خود است.

کاهش بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه با حکم دیوان اتاق بازرگانی بین المللی
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پیک پارسیان

با وجود رواج  پدیده موسوم به »ازدواج سفید« که 
به زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی و شرعی 
سبک  یک  عنوان  به  می شود،  گفته  ایران  در 
زندگی جایگزین با سبک های ترویج شده توسط 
دستگاه های حکومتی، مقامات و دستگاه های ذی 
زمره   در  را  اجتماعی  واقعیت  این  همچنان  ربط 
آسیب های اجتماعی طبقه بندی می کنند و آن را  
»شرم آور« و یا حتی »همباشی سیاه« می نامند.

در  زنان  امور  در  متخصص  شناس  جامعه  یک 
نامش  اجتماعی که خواست  آسیب های  و  ایران 
بشر  حقوق  المللی  بین  کمپین  به  نشود  فاش 
برای  روشی  چنین  انتخاب  که  گفت  ایران  در 
فرار  نوعی  »به  جوانان  از  برخی  توسط  زندگی 
از همزیستی به شیوه دست و پاگیر و پردرد سر 
ازدواج و همچنین پس زدن شرایط نابرابر ازدواج 
در ایران«، و از پیامدهای »تفکیک جنسیتی« از 

سنین کودکی تا جوانی است.
به گفته این جامعه شناس، به رسمیت نشناختن 
چنین پدیده ای از سوی مقامات و دستگاه های 
ذی ربط می تواند برای زنان همراه با نگرانی هایی 
چنین  انتخاب  که  مزایایی  وجود  با  چون  باشد، 
جهان  نقاط  از  بسیاری  در  زندگی  برای  روشی 
می تواند داشته باشد، درایران اما با آسیب هایی 
شریک  سوی  از  که  زنی   « است:  همراه  هم 
انواع  مورد  نکرده  ازدواج  او  با  که  زندگی اش 
خشونت قرار بگیرد، هیچ پناهی ندارد، مسئوالن 
نسبت اش  درباره  او  از  اول  قضایی  و  انتظامی 
ازدواج  ثبت  عدم  در صورت  و  می پرسند  مرد  با 
دردسر بزرگتری در راه خواهد بود، از سوی دیگر 
زندگی  خود  شریک  با  مخفیانه  افراد  این  اغلب 
این  از  ایرانی  سنتی  اغلب  خانواده  و  می کنند 
رابطه و همزیستی بی خبر است، بنابر این از سوی 
خانواده هم حمایتی وجود ندارد، این است که زن 

در مقابل خشونت بی پناه و تنهاست.«
جوامع  در  مساله  این  جامعه شناس  این  گفته  به 
فرد  نیست:”  حلی  قابل  غیر  معضل  پیشرفته 
خشونت دیده می تواند از هر کسی که او را آزار 
او  رسمی  نیست همسر  مهم  کند،  داده شکایت 
از زنان به  با او همباشی دارد  باشد یا کسی که 
چرا  کردم  یاد  خشونت  احتمالی  قربانی  عنوان 

که طبق آمار جهانی و کشوری بیشتر این زنان 
قرار  خشونت  مورد  مردان  سوی  از  که  هستند 

می گیرند. ”
مذهبی،  آموزه های  همچنین  و  قوانین  براساس 
زندگی مشترک زن و مرد زیر یک سقف بدون 
جاری شدن عقد شرعی “حرام” و رابطه جنسی 
در این صورت “زنا” است. در آذرماه سال ۱۳۹۳ 
حتی محمدمحمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت 
اهلل خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی از افزایش 
است  :”شرم آور  گفت  و  کرد  انتقاد  سفید  ازدواج 
یک زن و مرد یا دختر و پسر بدون عقد و ازدواج 
با هم زندگی کنند”، یک روز پس از آن  محمود 
و  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون  گلزاری، 
را  کشور  در  سفید  ــای  ازدواج ه وجود  جوانان، 
ما  جامعه  در  اصاًل  که  کرد:”معتقد هستیم  انکار 
فرهنگی  معاون  ندارد.”  وجود  سفید  ازدواج های 
درباره  ماه  دی   ۲۳ چهارشنبه  روز  قضاییه   قوه 
»ازدواج سفید« گفت: بهتر است برای این “امر 
نشود  استفاده  سفید”  “ازدواج  واژه  از  نامبارک” 
و به جای آن عبارت “همباشی سیاه” جایگزین 

شود.
برخی از رسانه های وابسته به نهادهای حکومتی 
مجموعه  زیر  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  مانند 
سفید  ازدواج  اسالمی،  جمهوری  صداوسیمای 
آزادی  به  جوانان  »برخی  گرایش  محصول  را 
غرب«  »توطئه  درنهایت  و  غربی  مدرنیته«  و 

خوانده است.
رواج این پدیده به خصوص در میان جوانان در 
این  انتخاب  که  می دهد  نشان  بزرگ  شهرهای 
چنین  برخالف  ازدواج،  برای  جایگزین  روش 
شرایط  محصول  بدبینانه ای  اظهارنظرهای 
اقتصادی، اجتماعی برخی قشرهای جامعه است.

به گفته یک جامعه شناس که تحقیقات مختلفی 
است،  داده  انجام  زنان  مطالعات  حوزه  در  را 
کسانی که این روش زندگی را انتخاب می کنند، 
با جنس  برای تجربه هم زیستی  را فرصتی  آن 
مخالف می دانند: “در ایران زنان و مردان کمترین 
فرصت را برای زندگی در کنار یک دیگر دارند، 
اماکن  از  خیلی  و  مدارس  در  جنسیتی  تفکیک 
این  است.  را گرفته  این فرصت طبیعی  عمومی 

بدون  مرد  و  زن  اجازه می دهد  زندگی  از  سبک 
پذیرفتن قید و شرط های دست و پاگیر ازدواج در 
ایران طعم زندگی زیر یک سقف را بکشند.” او 
با اشاره به آمار باالی طالق در ایران که بنا به 
اعالم سازمان ثبت احوال از هر ۴/۴ ازدواج یک 
ازدواج به طالق منجر می شود این اتفاق را گامی 
پیش گیرانه می داند. این جامعه شناس این سبک 
زندگی را نوعی پس زدن شرایط نابرابر ازدواج در 
نفع  به  عقدنامه  مواد  اغلب  می داند:”  هم  ایران 
مردان است زنان و مردان در صورت ازدواج وارد 
یک رابطه برابر نمی شوند، مردان حقوق از پیش 
تعیین شده بیشتری مثل حق طالق، حق تعیین 
کشور،  از  خروج  برای  زن  اجازه  زندگی،  محل 
و  دارند   … و  کار  و  تحصیل  برای  زن  اجازه 
گذشته از آن طالق و جدایی برای به ویژه زنان، 
بسیار سخت و زمان بر است چرا که دادگاه های 
به  طالق  به  مرد  تمایل  عدم  صورت  در  ایران 
راحتی حکم به طالق نمی دهند، این است که 
ازدواج سفید به نوعی فرار از همزیستی به شکل 

نابرابر و پردرد سر ازدواج است. ”
در ایران رسانه های اصولگرا اما با نگاهی سراسر 
کار شناسان  و  می نگرند  پدیده  این  به  منفی 
عواقب  به  نسبت  رسانه ها  سایر  در  هم  بسیاری 
این نوع ازدواج در جامعه ایرانی هشدار داده اند. از 
جمله امان اهلل قرایی مقدم، جامعه شناس گفت: ” 
این نوع روابط مسلمًا تدوام ندارد و تنها تا زمانی 
در  دارد،  رویی  و  بر  دختر  که  می کند  پیدا  ادامه 

حقیقت این زنان تبدیل به روسپی می شوند.”
این نوع  نژادفرید، روان شناس درباره  علی اصغر 
ازدواج بر این نظرست که “از نظر قانونی جرم و 
از نظر شرعی نیز گناه محسوب می شود و همواره 
چنین  عواقب  از  نگرانی  و  ترس  نوعی  با  فرد 
چنین  در  می کند.  نرم  پنجه  و  دست  رابطه ای 
هر  طرفین  از  یکی  که  دارد  امکان  ازدواج هایی 
بی میلی  اظهار  رابطه  این  ادامه  به  نسبت  لحظه 
کند و این امر موجب وارد شدن صدمات روحی 
قابل توجهی به طرف مقابل به ویژه زنان می شود 
چرا که آنان بر حسب طبیعت خود دوست دارند 
این  روی فردی سرمایه گذاری عاطفی کنند که 

فرد از ارزش الزم برخوردار باشد. “

متفاوتی  دیدگاه  جامعه شناس،  معیدفر،  سعید  اما 
دارد. او  شهریور ماه گذشته به روزنامه شهروند 
گفت:” ازدواج های سفید می تواند پیامد منفی هم 
نداشته باشد بسته به اینکه مدیران وبرنامه ریزان 
فرهنگی چطور به آن توجه کنند. یکی از دالیلی 
شیوه  این  با  می دهند  ترجیح  عده ای  االن  که 
زندگی مشترکشان را آغاز کنند به نوعی فرار از 
شکل  به  ازدواج  که  است  مشکالتی  سختی هاو 
زمانی که  اصوال  از جوانان  بسیاری  دارد.  سنتی 
سایر  و  جهیزیه  بحث  و  سنگین  هزینه های  به 
حواشی مربوط به ازدواج فکرمی کنند همین مانع 
همین  و  بگیرند  ازدواج  به  تصمیم  که  می شود 
ازدواج  فرار  و  مشترک  زندگی  مانع  تشریفات 

جوانان شده است. “
شهریورماه سال پیش خبرگزاری ایسنا از نهایی 
در  پایدار”  خانواده  “اعتالی  طرح  اجرای  شدن 
استان تهران خبر داد و آن را طرحی برای مقابله 

با” ازدواج سپید “معرفی کرد. 
و  اجتماعی  امور  مدیرکل  شهریور،  سیاوش 
فرهنگی استانداری هم به این خبرگزاری گفت 
که” باید جوانان را به این سمت سوق دهیم تا 
بدانند که آرامش در ازدواج پایدار است و این نوع 
ازدواج یک نگاه وارداتی است و نمی تواند آرامش، 
سالمت و بهروزی را برای خانواده های ایرانی به 

همراه داشته باشد. “
سفید  ازدواج  وجود  مسثول،  مقام  این  گفته  به 
که  ایران  جامعه  “در  آسیب  یک”  عنوان  به 
شدن  مدرنیته  سمت  به  و  است  گذار  حال  در 
خصوص  این  در  اما”  است  طبیعی  مــی رود، 
از  دقیقی  آمار  وما  است  شده  بزرگ نمایی هایی 

میزان گستردگی آن نداریم. ”
به رسمیت نشناختن ازدواج سفید، به عنوان یک 
روش زندگی توسط شهروندان، عمال باعث شده 
این پدیده اجتماعی به صورت موازی  است که 
جریان  در  ایران  شهرهای  پوست  زیر  در  ولی 
جنبه های  بررسی  برای  فضایی  و  باشد  داشته 

مثبت و منفی آن وجود نداشته باشد. 
و  باورهای سنتی   بر روی  تواند  فضایی که می 
واقعیت های  به  را  آنها  و  بگذارد  تاثیر  مذهبی  

اجتماعی نزدیک تر کند.

 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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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 

همه قبول دارند که آسمان آبی است، اما از کجا 
می بینم،  آبی  من  که  را  چیزی  بفهمم  می توانم 
شما قرمز نمی بینید؟ این پرسش از سالیان دور، 
فیلسوفان را مبهوت گذاشته است. می گویند اگر 
قرن  بود،  فیزیک  دوران  میالدی  بیستم  قرن 
آگاهی  است.  مغز  دوران  میالدی  یکم  و  بیست 
یکی از چالش های فکری اصلی برای دانشمندان 
امروزی است. عالقۀ من به این موضوع ربطی به 
هیچ یک از راه حل های مربوط به خاستگاه آگاهی 
ندارد، بلکه این سؤال برای من جذاب است: چرا 

آگاهی را یک »مشکل« به شمار می آورند؟
خاطر  همین  به  و  شدم  بزرگ  استرالیا  در  من 
عاشق این بودم که روی چمن زارها دراز بکشم، 
غرق در بوی اقیاقیا شوم و به آسمان خیره گردم. 
و  عمیق تر  آبی ای  بود،  استثنایی  که  آسمانی 
این  دیده ام؛  دیگر  جاهای  در  هرآنچه  از  غنی تر 
را هم بگویم که من به هر هفت قاره، از جمله 
معتقدند که  استرالیایی ها  جنوبگان سفر کرده ام. 
الیۀ  غیرمعموِل  نازک شدِن  از  آسمانمان  رنگ 
نابهنجاری  یک  یعنی  می شود،  حاصل  ازون 

فیزیکی موجب اشباع حسی می گردد. 
همه قبول دارند که آسمان آبی است، اما از کجا 
می بینم،  آبی  من  که  را  چیزی  بفهمم  می توانم 
سالیان  از  پرسش  این  نمی بینید؟  قرمز  شما 
جان  است.  گذاشته  مبهوت  را  فیلسوفان  دور، 
بشری  فاهمۀ  باب  در  جستاری  کتاب  در  الک 
آیا  که  می کند  مطرح  را  پرسش  این   )۱۶۹۰(
»یک شیء، در عین حال، در ذهن چندین فرد 
مختلف، ایده های متفاوتی را ایجاد می کند؟ مثاًل 
یک  ذهن  در  بنفش  رنگ  دیدن  که  ایده ای  آیا 
زرد  رنگ  که  نیست  همانی  می کند،  ایجاد  فرد 
در ذهن دیگری به وجود می آورد؟ و بالعکس؟« 
را  آن  ذهن،  فیلسوفان  امروزه  که  پرسش الک 
طیف معکوس۱ می نامند، اشاره به اسرار تجربۀ 
ذهنی و مشکل همراه آن، یعنی »آگاهی« دارد. 

پرسش  این  برای  فیزیک دانان  عینی،  نظر  از 
که آبی چیست، توضیحی دارند. بنا به معادالت 
ماکسول، آبی امواجی از الکترومغناطیس است که 
طول موجی بین ۴۵۰ و ۴۹۵ نانومتر دارند. درِک 
موج بنیاد از رنگ ها که یکی از موفقیت های علم 
نوین بشمار می آید، ما را قادر می سازد تا ترکیب 
ستارگانی را که میلیاردها سال نوری از ما فاصله 
عناصر  شیمیایی  ترکیبات  و  کنیم  تعیین  دارند 
تشکیل دهندۀ شان را بسنجیم. اما همین موفقیت 

در چنین تبیینی، معمایی را برجسته می کند؛ هر 
طیف سنجی می تواند در یک لحظه، آبی را ثبت 
یک  است.  آگاه  که  گفت  نمی توان  اما  نماید، 
»آگاه«  پس  نمی کند.  درک  را  آبی  طیف سنج، 

بودن از رنگ به چه معناست؟ 
که  است  اصطالحی  آگاهی،  سخِت«  »مشکل 
در  استرالیایی  فیلسوف  چامرز،  دیوید  بار  اولین 
سال ۱۹۹۵ بکار برد. این مسئله، شاخص تمایز 
بین ثبت کردن یک پدیده و احساس کردِن واقعِی 
آن است. فیلسوفان به اینگونه احساسات »کیفیات 
یعنی  ساده  زبان  به  که  می گویند،  ذهــن۲« 
ویژگی هایی که با آن ها، تجربیاتمان را بر اساس 
در  می کنیم.  دسته بندی  هستند«  »چطور  اینکه 
سال ۲۰۰۸، میشل بیت بول، اندیشمند فرانسوی، 
تمایزی جالب بین حس کردن و ثبت کردن قائل 
شد. اشاره او به تفاوت بین جملۀ ذهنی »گرمم 
باالتر  اتاق  این  »دمای  عینی  جملۀ  و  است«، 
را  دوم  جمله  بود.  است«  الکل  جوش  نقطۀ  از 

می توان از طریق دماسنج بررسی نمود. 
ممکن است برای بسیاری از خوانندگان عجیب 
 ۳۰۰ فیلسوفان،  و  دانشمندان  اما  بیاید،  نظر  به 
سال است در مورد این مطلب بحث می کنند که 
ذهن ما ممکن است مانند دماسنج بیت بول عمل 
نکند. گرچه »مشکل سخت« چامرز، اصطالحی 
جدید است، اما سؤاالت زیربنایی آن، علم نوین 
را از همان ابتدا درگیر کرده است؛ ویژگی آگاهی، 
باعث  که  است  ویژگی هایی  نخستین  از  یکی 
از  پیچیده  از مجموعه ای  ما چیزی غیر  می شود 

اعداد و ارقام باشیم. 
تجربه گرایی،  بنیان گذاران  از  یکی  الک،  جان 
به  حسی  تجربۀ  از  عمدتًا  دانش  که  بود  معتقد 
دست می آید، به طوری که موجودات آگاه، دانش 
واقعی را حس می کنند. در قرن هفدهم میالدی، 
تجربۀ  تقلیل ناپذیر  محوریت  بر  هم  دکارت  رنه 
ذهنی اصرار داشت و استدالل می کرد که اصواًل 
را  انسان  رفتار  که  ساخت  دستگاهی  نمی توان 
دستگاِه  یک  وجوِد  دکارت،  نظر  از  کند.  تقلید 
)یعنی  فراتر  چیزی  چون  نیست،  ممکن  آگاْه 
روح( الزم است تا طیف کامل اعمال و چشم انداز 
و الک، همچون  دکارت  زند.  رقم  را  ذهنی مان 
به  چیزی  را  آگاهانه  تجربۀ  بیت بول،  و  چامرز 
شمار می آوردند که نمی توان آن را به طور کامل 

با قوانین فیزیکی تبیین کرد. 
گروهی  میالدی،  هجدهم  قرن  اوایل  در  اما 

که  کردند  ادعا  سازوکارگرایان۳  از  نوظهور 
جانبی  فرآورده های  صرفًا  عواطف  و  احساسات 
بر  بنا  هستند.  متحرک  مادۀ  حقیقِی«  »واقعیت 
کتاب  در  متری  دو ال  افره  ژولین  که  نظر،  این 
می کند،  اظهار  را  آن   )۱۷۴۸( ماشینی  انسان 
انسان ها اصواًل دستگاه هایی گوشتی هستند که 
البته پیچیده اند،اما نهایتًا نوعشان تفاوتی با یک 
ساعت گران قیمت ندارد. هدف علم این بود که 
آن ها  اساس  بر  ماده  که  کند  کشف  را  قوانینی 
رفتار می کند؛ به همین خاطر، مسئلۀ وجود یک 
خوِد آگاه )همان »من« ی که گرمش می شود و 
آبی را حس می کند( بیشتر به یک مسئلۀ نامربوط 

تبدیل شد تا یک مشکل. 
این ایده که قوانین طبیعت می تواند تجربۀ آگاه 
نامیده  فیزیکالیسم  که  )موضعی  کند  توجیه  را 
میالدی  نوزدهم  قرن  در  تدریج  به  می شود( 
حامیانی به دست آورد و با پدیدار شدن معادالت 
ماکسول و دیگر چارچوب های قوی ریاضیاتی که 
فیزیک دانان در عصر طالیی خود طراحی کردند، 
نامرئِی  میدان  اگر  داشت.  چشم گیری  پیشرفت 
حاصل  طبیعی  قوانین  از  می تواند  آهن ربا  یک 
شود، آیا ممکن نیست این امر در مورد احساسات 

هم صدق کند؟ 
قرن  اوایل  فیلسوفان  برخی  که  همانطور  اما، 
بیستم میالدی اشاره کردند، فیزیکالیسم خطایی 
قوانین  جانبی  فراوردۀ  آگاهی  اگر  دارد.  منطقی 
علیتی  نظر  از  قوانین  این  اگر  و  است،  فیزیکی 
ادعا  فیزیکالیست ها  که  آنگونه  )یعنی  بسته اند 
آن ها  با  می توان  عالم  در  را  همه چیز  می کنند، 
نامربوط  چیزی  واقعًا  آگاهی  پس  نمود(،  تبیین 
می شود. درضمن، فیزیکالیسم به ما اجازه می دهد 
یک  کنیم،  تصور  را  آگاهی  بدون  دنیایی  تا 
ماست  دنیای  شبیه  دقیقًا  که  زامبی ها«  »دنیای 
و مردمانی دارد که دقیقًا مانند ما رفتار می کنند، 
احساسات،  زامبی هایی  چنین  نیستند.  آگاه  اما 
بدون  آن ها  ندارند؛  ذهنی  تجربیات  و  عواطف 
که  همانطور  می کنند.  زندگی  ذهنی«  »کیفیت 
چامرز اشاره می کند، زامبی بودن مثل هیچ چیز 
دنیا،  از  فیزیکالیست ها  روایت  در  اگر  و  نیست. 
زامبی ها می توانند وجود داشته باشند، پس بنا به 
گفتۀ چامرز، این روایت نمی تواند توصیفی کامل 
وجود  احساسات  ما  دنیای  در  باشد.  ما  دنیای  از 
نیاز  طبیعت،  قوانین  ورای  بیشتری،  چیز  دارند: 

است تا تجربۀ ذهنِی آگاه را توجیه کند. 

این جور سخنان خصمانه اند و برخی دانشمندان 
این  به مثل می کنند. در صف مقدم  مقابله  هم 
دانشمندان، عصب شناسان هستند. آن ها به کرات 
تجربۀ  چطور  که  می دهند  ارائه  نظریه هایی 
نورون ها  از  مجموعه ای  از  است  ممکن  ذهنی 
شود.  پدیدار  مغز  شیمیایی  انفعاالت  و  فعل  و 
جاری  کتاب ها  از  سیلی  گذشته،  دهۀ  دو  در 
آگاهی  برای »مشکل«  راه حل هایی  که  شده اند 
کتاب ها  این  شناخته شده ترین  از  می دهند.  ارائه 
رویکردی  آگاهی:  جستجوی  به  می توان 
کریستوف  اثر   ۴)۲۰۰۴( عصب زیست شناختی 
تبدیل  خیال  به  چگونه  ماده  آگاهی:  عالم  ُکخ، 
جرالد  و  تونونی  جولیو  اثر   ۵)۲۰۰۰( می شود 
عاطفه  و  جسم  اتفاقات:  احساس کردِن  اِِدلمن، 
در ساخت آگاهی )۱۹۹۹( اثر آنتونیو داماسیو، و 
عنوان گستاخانۀ تبیین آگاهی )۱۹۹۱(۶ اثر دنیل 

دنِت فیلسوف اشاره نمود. 
گفته می شود که اگر قرن بیستم میالدی دوران 
دوران  میالدی  یکم  و  بیست  قرن  بود،  فیزیک 
فکری  چالش های  از  یکی  آگاهی  است.  مغز 
اصلی برای دانشمندان امروزی است. عالقۀ من 
به این موضوع ربطی به هیچ یک از راه حل های 
مربوط به خاستگاه آگاهی ندارد )از نظر من تا آخر 
این هزاره، این بحث ادامه خواهد داشت(، بلکه 
را  آگاهی  برای من جذاب است: چرا  این سؤال 
یک »مشکل« به شمار می آورند؟ دقیقًا چه شد 
که آگاهی به یک مشکل تبدیل شد؟ و با توجه به 
اینکه سال ها، جایگاهی در مباحث علمی نداشت، 
چرا امروزه به موضوعی داغ برای پژوهش تبدیل 

شده است؟ 
وضعیت  دربــارۀ  وسطی  ــروِن  ق الهی دانان 
آن ها  نمی کردند.  بحث  زامبی ها  هستی شناختی 
هستند؛  آگاه  انسان ها  که  می دانستند  مسلم 
و  کنترل  سیستم  قاعده،  همین  مبنای  بر  آن ها 
را  مردم  کاتولیْک  کلیسای  ساختند.  را  مجازاتی 
به خاطر جرم های الهیاتی ای شکنجه می داد که 
داشته اند؛  آگاهانه  انتخاِب  آن ها  انجام  در  افراد 
مهم ترین این جرم ها خطا در ایمان بود: آیا فرد 
یا  داشت  اعتقاد  الهی  تثلیث  به  باید(  که  )آنطور 
شکنجه  بود؟  معتقد  توحید  ارتدادآمیز  مفهوم  به 
روشی برای کنترل ذهنی بود. زیربنای این روش، 
از  آگاه،  ذهن های  آن،  در  که  بود  جهان بینی ای 
لحاظ اخالقی مسئول اند. زامبی ها، بالعکس، ذهن 
واقعی و موازین اخالقی ندارند: نه خوب اند و نه 

به طور  را  درد  هیچگاه  زامبی ها  که  آنجا  از  بد. 
آن ها  شکنجه دادن  نمی کنند،  حس  معناداری 
زامبی ها  می شود  باعث  که  چیزی  است.  بیهوده 
در سینما به چنین حریف ترسناکی تبدیل شوند 
این است که آن ها ورای حدوِد ذهنیت هستند. ما 
احساس  چون  نداریم،  آن ها  به  نسبت  احساسی 
دارند.  تعلق  جرگه  به همین  ربات ها هم  ندارند. 
رفتار ما نسبت به ربات ها فقط زمانی اهمیت پیدا 
می کند که فکر کنیم آن ها درحال توسعۀ آگاهی 
هستند )چیزی که در فیلم های بلید رانر و اکس 

ماکینا۷ مشاهده می کنیم(. 
درد و رنج ابعاد کاماًل حاضری از چشم انداز ذهنِی 
همین  به  و  بودند  وسطی  قرون  در  اروپائیان 
رنج  و  درد  جهنم،  به  مربوط  تصاویر  در  خاطر، 
آرنای  )کلیسای  می کردند  ترسیم  وضوح  به  را 
معرض  در  افراِد  به  تا  بیاورید(  یاد  به  را  جوتو۸ 
گناه، عذاب هایی را یادآوری کنند که اگر در این 
دنیا تصمیمات اخالقی درست نگیرند، در دنیای 
اروپائیان  از نظر  بود.  انتظار آن ها خواهد  بعد در 
قرون وسطی، ذهنیت ورای قبر ادامه می یافت؛ و 

نکته همین جا بود. 
سازوکاری  بلکه  نبود،  هدف  خودش  خودآگاهی 
یک  در  جاودانش  روِح  و  انسان  آن،  با  تا  بود 
طرح کیهانی متجسم شوند، طرحی که همه چیز 
را به خدایی ازلی پیوند می دهد. بهشت و زمین 
انسان  عمل  از  درهم تنیده  اما  جدا،  عرصۀ  دو 
ثنوی  ذاتًا  وسطایی  قرون  کیهان شناسی  بودند. 
را  روح  معنوی  عرصۀ  بدن  جسمی  عرصۀ  بود: 

در کنار خود داشت؛ و از نظر اندیشمندان قرون 
وسطی، عرصۀ دوم عرصه اصلِی حقیقت بود. در 
تصاویر قرون وسطایی، وضعیت اخالقی مردم را 
نمود.  اندازۀشان مشاهده  به سادگی در  می توان 
باالترین  چون  است،  تصویر  بزرگ ترین  مسیح 
هستند  مالئک  او  از  بعد  دارد.  را  اخالقی  مقام 
که مقداری کوچک ترند؛ سپس قدیسان و شهدا، 
از  کوچک تر  عادی.  انسان های  آن ها  از  بعد  و 
همه، گناهکاران در جهنم هستند که در نقاشی 
جوتو به صورت چهره هایی کوچک ترسیم شده اند 
اخالقیات  و  هستند  دردشــان  بر  متمرکز  که 
برخالف  است.  کرده  گرفتار  را  آن ها  ضعیفشان 
سایۀ  به صورت  بهشت  جهنم،  سیاهِی  و  تیرگی 
دارای طیفی  ترسیم می شد که  آبی رنگی  زیبای 
و  الجورد  سنگ های  حاوی  و  رنگ ها  از  فاخر 
ارزش  تمثیاًل  که  است  قیمتی  سنگ های  دیگر 
رستگاری را نشان می دهند. در اینجا، آبی طوِل 

موج خداست. 
وقتی علم مدرن این طرح ثنوی نمادین را کنار 
اقلیدسی  خالء  نوعی  در  را  خود  اروپایی ها  زد، 
در  که  می کردیم  زندگی  سیاره ای  در  ما  یافتند: 
در  ناچیز  ستارۀ  یک  دور  به  بی کران،  فضایی 
می گفتند  ما  به  فیزیک  و  هندسه  بود.  چرخش 
که این فضا با قوانین ریاضیاتی کنترل می شود. 
معنویت زدایی شده،  اقلیدسِی  فضای  این  در 
اینک  )که  قدیسان  و  مسیح  جمله  از  انسان ها، 
بودند(  طبیعی  قوانین  مشمول  سایرین  مانند 
تصویر کشیده می شدند.  به  اندازه  در یک  لزومًا 
اساس  که  اقلیدسی،  بی سیمای  و  همگن  خالء 
در  می دهد،  تشکیل  را  نیوتنی  و  گالیله ای  علم 
طرح همگِن بازنمایِی پرسپکتیوی نمود می یابد، 
آسمانی  و  زمینی  آن، فضای  در  بازنمایی ای که 
به هم پیوند می خورد. اکنون تمام اشیاء در یک 
در  که  پرسپکتیو  گرفتند.  جای  مرجع  چارچوب 
»تصویرگری  اشتیاق  با  میالدی  سیزدهم  قرن 
هندسی« خوانده می شد، هنرمندان را قادر ساخت 
اما  کنند،  شبیه سازی  را  فیزیکی  عمق  توهم  تا 
درعوض معیاری را که قباًل از طریق آن، عمق 
اخالقی را به تصویر می کشیدند، از آن ها گرفت. 
همزمان با گسترش علم نوین، هنر نمادین جای 
عالم  از  ما  برداشت  و  داد  عینی  هنر  به  را  خود 
اخالقی نیز مشمول همگن سازی و نهایتًا نوعی 

فرسودگی شد. 
نظر  در  ریاضیاتی  میدانی  به مثابۀ  را  عالم  وقتی 
بگیریم، این سؤال به وجود می آید که ساحت روح 
را در کجای این طرح می توان یافت؟ به خصوص، 
اقلیدسی،  غیرمعنوی  و  بی کران  عالم  یک  در 
صحبت کردن  اینک  نیست.  بهشت  برای  جایی 
از مکانی ورای ساحت فیزیکی مشکل ساز است. 
مشکل  این  وسطایی  قرون  کیهان شناسی  در 
در  که  همانطور  بود.  محدود  کائنات  نبود، چون 
تصاویر ماقبِل رنسانس مشاهده می شود، کائناِت 
در  که  بود  کوچک  نسبتًا  جایی  وسطایی  قرون 
آن، زمین مانند پیازی در مرکز قرار دارد و یک 
دسته فلک های هم مرکز که حامل خورشید، ماه، 
سیاره ها و ستارگان بودند، به دور آن می چرخیدند. 
بعد از آخرین الیۀ ستارگان، تمثیاًل فضای زیادی 
پایان  برای عرش ملکوتی خدا وجود داشت. در 
کمدی الهی )۱۳۲۰( هنگامی که دانته به پایان 
عالم فیزیکی می رسد، پوسته کائنات را می شکافد 
و در محضر عشقی قرار می گیرد »که خورشید و 
با  اما  درمی آورد«.  حرکت  به  را  ستارگان  دیگر 
به  بهشت  »مکان«  مشکل  نیوتنی،  علم  ظهور 

یک امر بی معنای جغرافیایی تبدیل گشت. 
وقتی جایی برای بهشت وجود نداشت، جایی نبود 
که روح بعد از مرگ برود. این سؤال مطرح شد 
که آیا برای یافتن معنا در وضعیت انسان، اصاًل 

به روح نیازی هست؟ اگر وضعیت دنیا ریاضیاتی 
مسائل  چرا  است،  هندسی  واقعیْت  فضای  و 
در  را  خود  مختصات  و  نگذاریم  کنار  را  روحانی 
فضای اقلیدسی پیدا کنیم؟ چرا جزئیات بیشتری 
به  جاری اند  فضا  این  در  که  »قوانینی«  درمورد 

دست نیاوریم؟ 
تفکری که  زاده شد؛  ماتریالیسم  بود که  ینگونه 
از  که  می دید  جسمانی  صرفًا  اشیاء  را  انسان ها 
که  آمده اند  وجود  به  تشکیل دهنده ای  اجزای 
حرکت  فضا  در  ریاضیاتی،  قوانین  با  مطابق 

می کنند. 
از  را  با خدا  ارتباط کیهانی  و  انسان ها روح خود 
دستگاه  یک  فرعی  واحدهای  به  و  دادند  دست 
جهانی تبدیل شدند. کار علم این بود که قوانینی 
بر  جهانی  دستگاه  این  که  کند  مشخص  را 
اساس آن ها عمل می نماید، یعنی »قوانین عینی 
به طور  ذهنیت  مسئلۀ  صورت،  بدین  طبیعت«. 
کامل دور انداخته شد. می توان گفت نوزاد تجربه 
به  آگاهانه  اخالقی  مسئولیت پذیری  و  شخصی 

همراه آب درون وان روح بیرون انداخته شد. 
از  قدیمی  )نوعی  همه جانبه  ماتریالیسم  گرچه 
به طور  میالدی  هجدهم  قرن  تا  فیزیکالیسم( 
در  می توان  را  آن  سایه  نشد،  داده  شرح  کامل 
در  ذهنی  و  عینی  ویژگی های  بین  گالیله  تمایز 
کتاب  در  گالیله  یافت.  میالدی  هفدهم  قرن 
گوش ها،  »اگر  می نویسد:   ۹)۱۶۲۳( آزماینده 
من،  نظر  به  شوند،  برداشته  بینی ها  و  زبان ها 
بوها،  اما  باقی می مانند،  شکل، کمیت و حرکت 
مزه ها و صداها پایان می یابند«. شکل، کمیت و 
حرکت؛ این ها فقط ابژه های علم نبودند، واقعیت 
اصلی همین این ها بودند. در گالیله، شاهد جهش 
عظیم رو به جلویی در به کارگیری علم هستیم، 
اما شاید مهم تر از آن، در تفکر او سرآغاز نگرشی 
جدید نسبت به مسئلۀ چیستی واقعیت را مشاهده 

می نماییم. 
در اینجا آینده ای پیشگویی شد که دکارت تالش 
دکارت  گرچه  کند.  اجتناب  آن  از  تا  بود  کرده 
معتقد بود که علِم ریاضیات گامی به جلو برای 
او کاتولیک بود  اما  شناخت عالم فیزیکی است، 
و به واقعیت روح انسان نیز اعتقاد داشت. همین 
تفکر موجب ثنویت مشهور او شد که دو عرصۀ 
ماده  گستردۀ  عرصه  می کرد:  متمایز  را  وجود 
عواطف  احساسات،  تفکرات،  عرصه  و  متحرک 
گوهرۀ  تا  می خواست  دکارت  اخالقی.  عمل  و 
ثنویت قرون وسطایی را حفظ کند، ولی درعین 
نبوغ  نماید.  باز  ریاضیات  علم  برای  را  راه  حال 
نهاد  بنیان  را  تحلیلی  هندسه  او  بود؛  اینگونه  او 
)که ما را قادر می سازد تا در عالم راکد اقلیدسی، 
بهتر جهت یابی کنیم(، اما همچنین تالش نمود 

تا پدیدار روح را »نجات دهد«. 
به  چندانی  عالقه  او،  معاصر  دانشمند  گالیله، 
او  نوشته های  که  دالیلی  از  یکی  نداشت.  روح 
است.  همین  می رسد  نظر  به  جدید  همچنان 
و  دست  پرسش  این  با  دکارت  مانند  هم  گالیله 
چه  و  چیست  جدید  علم  که  می کرد  نرم  پنجه 
نماید.  توصیف  می تواند  را  واقعیت  از  ابعادی 
دکارت از خفیف کردن ذهنیت تحت لوای علم 
در  او  ماند.  الادری  گالیله  اما  داشت،  وحشت 
اموری  و  با حس  رابطه  »در  می نویسد  آزماینده 
به  دارند، چیز چندانی نمی دانم.  تعلق  به آن  که 

همین خاطر آن را ناگفته رها می کنم«. 
ناگفته  نوین  تاریخ علم  اعظم  در بخش  ذهنیت 
ورای  که  است  موضوعی  چون  است،  مانده 
دسترس معادالت و لوله های آزمایش است. پس 
تفکر علمی  به صدر  با چنین شدتی  امروزه  چرا 

بازگشته است؟ 
ادامه در صفحه ۱۱

چرا و چگونه آگاهی به مشکل تبدیل شد؟

ترجمه: احمد سیف

مبارزه نهادهای حکومتی با »ازدواج سفید«

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 راهنمايي شما درخريد  اتومبيل مناسب بطور نقد يا اقساط و ليز 
بهترين قيمت ممكن را به ايرانيان و فارسي زبانان گرامي ارائه ميدهد.
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PH: 1300567397
فاينانس اتومبيل 

با بهترين بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

 NEW
ARRIVAL

کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران

 برای دریافت انواع وام و بیمه
 در سراسر استرالیا

با خانم آتوسا میراسکندری تماس بگیرید
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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

موفق ترین  از  یکی  می توان  را  بحرانی  محمد 
کاراکتر  با  او  دانست،  اخیر  سال های  هنرمندان 
از نظر بحرانی دارای شخصیتی  جناب خان که 
جداست توانسته دل میلیون ها ایرانی را شاد کند.
در  آن قدر  خان  جناب  و  جوان  رامبد  با  خندوانه 
ایران محبوب است که همه منتظرند تا قسمت 
جدیدش شروع شود و بازهم هر شب حداقل یک 
و  بحرانی  محمد  با  گو  و  گفت  بخندند.  ساعت 
از دست  را  از طرف جناب خان  او  صحبت های 
اینجا  از  را  مصاحبه  بحرانی  آقای  ندهید. 

شروع کنیم، طرفدار چه تیمی هستید؟
من یا جناب خان؟

شما  است،  نفتی  صنعت  که  خان  جناب 
چطور؟

بله مطمئنًا جناب خان طرفدار صنعت نفت است 
و  هستم  شیراز  شهرم،  تیم های  طرفدار  من  اما 
برق  مثل  شیرازی  تیم های  این  روزی  امیدوارم 
و فجر دوباره لیگ برتری شوند تا شیرازی های 
عزیز بازهم تیمشان را در لیگ برتر ببینند. پیگیر 
می توانم  متأسفانه  تنها  و  فجر هستم  بازی های 
آرزو کنم که بازهم این تیم ها در لیگ برتر باشند.

شما دوست فوتبالیست شیرازی هم دارید؟
اکنون که نه اما روزگاری با سیاوش اکبرپور چند 
باری گل کوچک بازی کرده ام. من یک دوست 
صمیمی جنوبی به نام بهنام ارشدی نژاد دارم که 
در آن روزها باعث آشنایی ما شد. او و سیاوش 
در تیم های پایه ی شیراز هم تیمی بودند و ما در 
بعید می  البته  بازی می کردیم  یکدیگر  با  کوچه 

دانم سیاوش من را یادش بیاید.

جناب  با  و  است  محبوبی  تیم  نفت  صنعت 
به  اینکه  دلیل  است،  شده  محبوب تر  خان 

لیگ برتر صعود نمی کند چیست؟
صعود  نفت  صنعت  دارد  آرزو  خان  جناب  قطعًا 
فنی  هم  نظرم  به  صعودش  عدم  دلیل  اما  کند 
و هم مدیریتی است. آبادان ذاتًا شهر ثروتمندی 
است، حیف است که مردم آبادان در رفاه نباشند 

و تیمشان هم در لیگ برتر نباشد.
به  شما  هم  و  است  جنوبی  خان  جناب  هم 

نوعی جنوبی هستید، حس بچه های جنوب 
به فوتبال چیست؟

من در منطقه ای از شیراز بزرگ شدم که بچه های 
جنوبی که به دلیل جنگ آنجا مهاجرت می کردند 
زیاد بود، بهنام ارشدی نژاد هم از آنجا رفیقم شد. 
در کوچه ما جنوبی ها فوتبالی تر و با تکنیک تر از 
بقیه بودند. فکر می کنم حال و هوای برزیل در 

خون بچه های جنوب جریان دارد.

تیمی، جناب خان  اروپا چطور؟ شما چه  فوتبال 
کدام تیم؟

جناب خان که مالک پاری سن ژرمن و طرفدار 
این تیم است اما من از بچگی طرفدار آلمان و 

بایرن مونیخ بوده ام.

جناب خان در لیگ خنداننده ی برتر حاضر 
نبود، آیا دلیلش این بود که مثل بارسلونای 

گواردیوال اول می شد؟
جناب خان در این زمینه ادعایی ندارد و به نظر 
نمی داند،  کمدین  استندآپ  را  خودش  حتی  من 
هیچ وقت هم ادعای کمدین بودن نکرده، جناب 
مدیرعامل  یک  و  حرفه ای  لبوفروش  یک  خان 
نبود که  اصاًل درست  نظر من  به  است،  باشگاه 
بخواهیم جناب خان را در این مسابقات شرکت 

بدهیم.

در  خان  جناب  دادن  جواب  عمل  سرعت 
آیا این دیالوگ ها  خندوانه فوق العاده است، 
بین مهمانان و جناب خان از قبل پیش بینی 

شده بود؟
جناب  قسمت های  اصواًل  هستند،  بداهه  همگی 
داستانی  خط  یک  مبنای  بر  خندوانه  در  خان 
کلی که در ذهن شکل می گیرد و بقیه اش بداهه 
رامبد  و  بین جناب خان  اساس  بر همین  است، 
بدل می شود که خط خاصی  و  رد  دیالوگ هایی 
دارد اما از قبلش چیزی نمی نویسیم و فوق العاده 
بودن رامبد هم در پاس کاری دیالوگی به جناب 
رامبد  و  خان  جناب  می کند.  کمک  خیلی  خان 

نوعی از تیکی تاکا را ارائه می کنند.

جناب خان در چه وضعیتی است؟

من اکنون دقیق نمی دانم جناب خان کجاست اما 
لبو فروشی اش را گسترش داده است و همچنان 

در پاری سن ژرمن تیم داری می کند.

ایده پاری سن ژرمن از کجا رسید؟
شما می توانید بپرسید چرا آبرامویچ در چلسی تیم 
داری می کند؟ قطعًا برای خودش منطق بیزینسی 
دارد. مطمئنًا جناب خان صالح دیده که این تیم 
را بخرد و برای او بیزینس خوبی بوده است، این 
را هم بگویم که صد درصد سهام تیم پاری سن 

ژرمن مال اوست.

بعد از برد چند روز گذشته پاری سن ژرمن 
تیمش  بازیکنان  به  خان  جناب  تولوز  برابر 

چه پاداشی داد؟
لبوی فالفلی!

جای خالی بین تیاگوسیلوا و داوید لوئیز چه 
شد؟

من آخرین بازی تیم را که دیدم همچنان جای 
خالی بینشان پر نشده و حفره باقی مانده است، 
مونیخ  بایرن  بازیکن  بواتنگ  دنبال  که  شنیده ام 

است.

جای  و  شدند  انتخاب  بازیکن  دو  این  چرا 
خالی بین کاوانی و زالتان سوژه نشد؟

باالخره این نظر جناب خان بود و مشکل تیمش 
را در دفاع دیده است.

بازیکن می شد  اگر  نظر شما جناب خان  از 
شبیه کدام بازیکن بود؟

مطمئنًا کاپیتان و بازی ساز وسط زمین بود و به 
نظر من شبیه زیدان بود.

و  خان  جناب  نگاه  از  جهان  منتخب  تیم 
محمد بحرانی کدام است؟

نویر- الم - بواتنگ - راموس - مارسلو - تونی 
کروس - داگالس کاستا - آرین روبن - مسی 

- رونالدو - ابراهیمویچ.

بازیکن مورد عالقه جناب خان؟

زالتان ابراهیمویچ.

وضعیت لبوفروشی دی ماریا به کجا رسید؟
هم  پاریس  در  ماریا  دی  منچستر،  شعبه  از  بعد 
مغازه لبو فروشی راه اندازی کرده بود اما موفقیت 

آمیز نبود، از دی ماریا فروشنده بیرون نمی آید.

سن  پاری  به  آزمون  سردار  انتقال  موضوع 
ژرمن چقدر جدی است؟

خان  جناب  خود  از  باید  نمی دانم  دقیق  را  این 
خان  جناب  خود  خواسته ی  مطمئنًا  اما  بپرسید. 

است، او هرکس را بخواهد به تیمش می برد.

حتی مسی را؟
نه تنها مسی  لبو فروشی اش  از گسترش  بعد  او 

بلکه کل بارسلونا را می تواند بخرد.

با  آزادی  ورزشگاه  به  رفتن  از  خان  جناب 
رامبد جوان برای دیدار والیبال به شما چیزی 

نگفت؟
بسیار  آزادی  ورزشگاه  به  رفتنش  از  خان  جناب 
خوشحال شده بود و فکر می کنم هواداران هم با 
حضور جناب خان حال کرده بودند و خود جناب 

خان هم با هواداران کلی انرژی گرفته بود.

رابطه ای  اآلن  نفت  صنعت  با  خان  جناب 
دارد؟

بله همچنان بحث لیدری را با رفقایش حسون و 
عدنان ادامه می دهد.

برای  بالتر  و  پالتینی  محرومیت  موضوع 
جناب خان مشکلی به وجود نیاورد؟

جناب خان هم مدتی از طرف کمیته ی اخالقی 
وضعیت  نمی کنم  فکر  اما  بود  پیگرد  تحت  فیفا 
جناب  چون  باشد  نیامده  وجود  به  برایش  بدی 

خان در بیزینس کاماًل سالم عمل می کند.

نظر جناب خان درباره ابراهیم تهامی را به 
تو گفته است؟

داشتنی ترین  دوست  از  یکی  تهامی  ابراهیم 
کنم  فکر  و  است  ایران  فوتبال  تاریخ  بازیکنان 
جناب خان ابراهیم تهامی را در کنار علی کریمی 

یکی از بهترین دریبل زن های ایران می داند.

وضعیت بهنام و احالم به کجا رسید؟
وگرنه  نشوید  خان  جناب  شخصی  زندگی  وارد 

میاد براتونا!

حرف آخر خطاب به هواداران جناب خان؟
من  و  شماست  همه  پای  خاک  خان  جناب 
من  به  خوبی  حس  و  خوشحالم  محمدبحرانی 
ابراز  مردم  خیابان  در  که  زمانی  می دهد  دست 
رضایت می کنند و این رضایت را با هیچ چیزی 
این  من  فوتبالی  آرزوی  کرد.  عوض  نمی شود 
بتوانند  ما  فوتبالیست  بچه های  بازهم  که  است 
است  خالی  آنجا  در  جایشان  و  کنند  بازی  اروپا 
بازی شان  دیدن  با  جمعی  دسته  حال  یک  تا 
بیلفیلد،  آرمینیا  نتایج  که  زمان هایی  مثل  بکنیم 
بایرن  و  هامبورگ  کلن،  سی  اف  برلین،  هرتا 
مونیخ را به خاطر فوتبالیست های عزیزمان دنبال 
می کردیم و یا در بازی منچستر - بایرن مونیخ 
زمین  به  دایی  علی  تا  می زدیم  بال  بال   ۱۹۹۹

بیاید، امیدوارم این آرزو برآورده شود.

مصاحبه با جناب خان
زن  سینماگران  اعتراض های  که  است  مدتی 
صدای  با  سینما  صنعت  در  جنسی  تبعیض  به 
دستمزد  بین  تفاوت  می رسد.  گوش   به  رساتری 
ستارگان مرد و زن و جنسیت زدگی پنهان بعضی 
حرفه های تخصصی مربوط به فیلم سازی یکی از 
عمده ترین نگرانی هایی است که سینماگران زن 

در اعتراض های اخیرشان منعکس کرده اند.
سینمای  تاریخ  آغاز  از  فیلم  تولید  ایــران،  در 
است.  شده  قلمداد  مردانه  عموما  پدیده ای  ایران 
به  بیش تری  دسترسی  زنان  انقالب،  وقوع  با 
موفق  اما  محدود  تعدادی  و  کردند  پیدا  سینما 
با  شدند.  عرصه  وارد  زن  کارگردانان  از  پرکار  و 
این وجود نگاهی گذرا نشان می دهد که حضور 
زنان سینماگر اگرچه در مقابل دوربین قابل توجه 
سینمایی  آثار  تولید  در  آن ها  نقش  اما  است، 

هم چنان بسیار محدود باقی مانده است.
که  فجر  فیلم  جشنواره  چهارم  و  سی  دوره  در 
بین چهل  از  است،  برگزاری  در حال  روزها  این 
مشارکت  وجود  با  شده،  داده  نمایش  بلند  فیلم 
دو  تنها  جوان،  کارگردانان  و  اولی ها  فیلم  فعال 
اثر توسط کارگردانان زن )تینا پاکروان و نرگس 

آبیار( ساخته شده اند.
به  فیلم ساز گرچه  زنان  اندک حضور  این درصد 
شده،  تبدیل  ایران  سینمای  مشخصات  از  یکی 
این  که  دریافت  می توان  دقیق تر  نگاهی  با  اما 
حتی  فیلم  تولید  مشاغل خاص  بعضی  در  مقدار 
در مقایسه با دو سال گذشته نیز کم تر بوده است.

پشت  در  زنان  حضور  بررسی  نتیجه  زیر  آمار 
است  ایران  سینمای  داستانی  بلند  آثار  دوربین 
که در سه دورۀ پیشین جشنواره  فجر به نمایش 
درآمده اند. این مطالعه فقط فیلم های بلند داستانی 
را شامل می شود، گرچه یک بررسی سریع نشان 
بلند مستند  زنان در سینمای  می دهد که حضور 
کم رنگ تر  داستانی  سینمای  از  مراتب  به  نیز 
است. مشاغلی که در این تحقیق بررسی شده اند 
از این قرارند: کارگردان، نویسنده فیلم نامه، مدیر 
سازندۀ  تدوین گر،  صحنه،  طراح  فیلم برداری، 

موسیقی متن و تهیه کننده.
زنان در جشنواره فجر سی و دوم )۱۳۹۲(

داستانی  بلند  فیلم  هشت  و  پنجاه  دوره  این  در 
ایرانی در بخش های مختلف نمایش داده شدند.

زنان کارگردانی  را  فیلم ها  این  ۸ ممیز ۶ درصد 
کرده اند.

۹ ممیز ۲ درصد این فیلم ها را زنان نوشته اند یا 
فیلم نامه نویس  یک  با  آن ها  نوشتن  در  که  این 
مرد همکاری کرده اند. چهار نمونه همکاری بین 
فیلمنامه نویس زن و مرد در نگارش یک اثر دیده 
می  شود، اما فقط یکی از این چهار فیلم توسط 

یک کارگردان زن ساخته شده است.
هیچ مدیر فیلمبرداری زنی وجود ندارد.

هیچ آهنگساز زنی وجود ندارد.
زن  فیلم ها  صحنه  طراحان  درصد   ۳ ممیز   ۹

هستند.
۹ ممیز ۱ درصد تدوینگران این آثار زن هستند.

۳ ممیز ۴ درصد تهیه کنندگان زن هستند.
پشت  در  زنان  مشارکت  بیش ترین  با  فیلم هایی 
)رخشان  قصه ها  و  پاکروان(  )تینا  خانوم  دوربین 

بنی اعتماد( هستند.
زنان در جشنواره فجر سی و سوم )۱۳۹۳(

داستانی  بلند  فیلم  شش  و  چهل  دوره  این  در 
ایرانی در بخش های مختلف نمایش داده شدند. 
۱۳ درصد این فیلم ها را زنان کارگردانی کرده اند. 

زنان فیلمسازی که اولین اثرشان را می سازند )۵ 
نفر از ۱۵ نفر فیلم اولی ها( حضوری قابل توجه 
دارند. بیش تر آن ها حداقل یک همکار زن دیگر 
را برای یکی از مسئولیت های اصلی فیلم انتخاب 

کرده اند.
۵ ممیز ۲ درصد از این فیلم ها را زنان نوشته اند، 
با یک فیلم نامه نویس  یا این که در نوشتن آن ها 

مرد همکاری کرده اند.
هیچ مدیر فیلمبرداری زنی وجود ندارد.

هیچ آهنگساز زنی وجود ندارد.
زن  فیلم ها  صحنه  طراحان  درصد   ۲ ممیز   ۴

هستند.
۴ ممیز ۲ درصد تدوینگران این آثار زن هستند.

۱۳ درصد فیلم های از زنان تهیه  کنندگی کرده اند.
بیتا منصوری، تهیه کننده فیلم رخ دیوانه، سیمرغ 
جشنواره(  جایزه  )مهمترین  فیلم  بهترین  بلورین 

را می گیرد.
زنان در جشنواره فجر سی و چهارم )۱۳۹۴(

در  ایرانی  داستانی  بلند  فیلم  دوره چهل  این  در 
بخش های مختلف نمایش داده شدند.

در کم ترین میزان در سه سال اخیر تنها ۵ درصد 
هیچ  کرده اند.  کارگردانی  زنان  را  فیلم ها  این 

کارگردان زنی فیلم اولش را نساخته است.
۲۰ درصد این فیلم ها را زنان نوشته اند، یا این که 
مرد  فیلم نامه نویس  یک  با  آن ها  نوشتن  در 

همکاری کرده اند.
هیچ مدیر فیلمبرداری زنی وجود ندارد.

تنها یک آهنگساز زن )پالیز شاه محمدی( وجود 
دارد.

۱۸ درصد طراحان صحنه فیلم ها زن هستند.
۲۱ ممیز ۶ درصد تدوینگران این آثار زن هستند.
تهیه  کنندگی  زنان  از  فیلم های  ۹ ممیز ۷ درصد 
کرده اند. نتایج دیگری که از بررسی این سه سال 

به دست می آید از این قرارند:
متفاوت  سینمای  و  جوان  کارگردانان  فیلم های 
زنان  مشارکت  در  بیش تری  سهم  الزامًا  ایران 

ندارند.
برای  فیلم  سازنده  گروه های  اعضای  بیش تر 

کودکان مرد هستند.
)کارگردانانی  شبه دولتی  سینمای  مرد  کارگردان 
که آثارشان یا مورد تأیید نهادیهای دولتی است 
نقش  آن ها  سرمایه گذاری  در  مستقیمًا  دولت  یا 
و  دارند  زنان  استخدام  به  تمایل  کم تر  داشته( 
بر  فیلم سازی  تیم  کلیدی  وظایف  تمام  معمواًل 

دوش مردان است.
در فیلم های با مضمون مذهبی معمواًل زنان نقش 

فعالی در تولید ندارند.
فیلم هایی که دربارۀ مسائل زنان و حقوق آن ها 
بعضًا  هم  شده اند  ساخته   مرد  کارگردانان  توسط 

در پست های اصلی مورد مطالعه هیچ زنی را به 
کار نگرفته اند.

مردان در نوشتن فیلم نامه های سینمای ایران با 
زنان  اما  نفر(،  سه  یا  )دو  می کنند  مشارکت  هم 
ایران  سینمای  فیلم نامه های  گروهی  نوشتن  در 

معمواًل نقشی ندارند.

مقایسه با آمارهای جهانی
کشورهای  سینمای  با  ایران  سینمای  مقایسه 
اما  باشد.  نداشته  حاصلی  چندان  شاید  پیشرفته 
در شرایط عدم دسترسی به آمار حضور زنان در 
به  بیش تری  ترکیه که شباهت  سینماهایی مثل 
سینمای ایران دارد شاید بشود از این قیاس فقط 
برای یادآوری نابرابری جنسی در صنعت سینما و 
این که این پدیده  تا چه حد جهانی است استفاده 

کرد.
در  و   ۲۰۱۴ سال  در  آمریکا  سینمای  در  مثاًل 
بررسی هفتصد فیلم مشخص شده است که ۲۰ 
درصد مشاغل پشت دوربین در مجموع متعلق به 

زنان است.
 ۱۷ به  رقم  این  سال  پرفروش  فیلم   ۲۵۰ بین 
فیلم های  کارگردانان  درصد   ۱۳ می رسد.  درصد 
دوباره  زنان اند.  فیلم(  هفتصد  )همان  شده  یاد 
تنزل  نصف  به  اول  فیلم   ۲۵۰ بین  در  رقم  این 
کیفیت  بین  که  است  این  معنایش  می کند.  پیدا 
در  زنان  استخدام  و  سینمایی  آثار  محبوبیت  و 

سینمای آمریکا رابطه ای معکوس وجود دارد.
سینمایی  سال  یک  در  زنان  مشارکت  مقایسه 
صنعت  از  سال  یک  و  آمریکا  سینمای  صنعت 
سینمای ایران )فقط آثار مجوز دار( شباهت های 
بسیاری را آشکار می کند. مثاًل می توان به روشنی 
سهم یکسان )و پایین( کارگردانان زن را در هر 

دو سینما دید.
کارش  به  زن  فیلم بردار  بدون  ایران  سینمای 
ادامه می دهد و اما درصد مشارکت تدوینگران و 

نویسندگان زنش بیش تر از سینمای آمریکاست.
باالتر  بریتانیا  سینمای  در  زنان  مشارکت  نرخ 
اگر  آمریکاست.  سینمای  در  مشابهش  مورد  از 
را   ۲۰۱۳ تا   ۲۰۰۳ سال های  بریتانیای  سینمای 
با سال گذشته سینمایی ایران مقایسه کنیم نتایج 

باال به دست می آید.
جالب است که نسبت نویسندگان زن در سینمای 
سینمای  صنعت  در  زن  نویسندگان  به  ایران 

بریتانیا )و آمریکا( به مراتب باالتر است.

نیاز و تغییر
سینمای  آثار  تولید  در  زنان  نقش  که  نکته  این 
مسأله  و  است  مسأله  یک  است  اندک  ایران 
این  میزان  پیش بینی ناپذیر  تغییرات  دیگر 
زنان  که  فیلم  تدوین  جز  به  مشارکت هاست. 
تعداد  شدید  افت  دارند،  آن  در  مستمر  حضوری 
به  را  صحنه  طراح  زنان  یا  فعال  کارگردانان 

سختی بتوان توضیح داد.
به عالوه این واقعیت که در بعضی از مهم ترین 
فیلمبرداری - که  و  آهنگسازی  حرفه ها - مثل 
تفاوت جنسی نباید نقشی داشته باشد حضور زنان 
سؤال  جای  است  صفر  تقریبًا  و  کمرنگ  چنین 

دارد.
حاال باید دید آیا سیاست های فرهنگی و سینمایی 
دولت جدید موفق خواهد شد در تغییر این شرایط 
زنان  تا  کند  فراهم  فرصتی  و  کند  بازی  نقشی 

بیش تری وارد عرصه تولید بشوند.

حضور کمرنگ زنان در پشت دوربین سینمای ایران



خواص  دارای  و  معطر  بسیار  سرخ  گل  دم نوش 
متفاوتی است. این گیاه قابض، مقوی و شاداب 
همچنین  و  افسردگی  و ضد  بخش  آرام  کننده، 

تقویت کننده جنسی است.
درختچه   )Rosa( علمی  نام  با  سرخ  گل 
کوچکی به ارتفاع 60 سانتیمتر تا 5/1 متر است. 
گل سرخ بوته ای است که از شرق و به خصوص 
ایران نشات گرفته و پس از جنگ های صلیبی به 
اروپا راه یافت. انواع متفاوتی از گل سرخ موجود 
است که بهترین نوع آن در ایران یافت می شود.

این گیاه عمومًا در زمین های آهکی، در حاشیه 
جنگل ها و در کنار راه ها و پرچین ها به صورت 
کاشته  باغچه ها  اکثر  در  البته  و  می روید  خودرو 

می شود.
گل سرخ مظهر زیبایی و محبت است و بیشتر به 
خاطر زیبایی و عطرش کاشته می شود تا خواص 
دارویی. ساقه های جوانش دارای خارهای ریز و 
ندارند.  خار  پیرتر  ساقه های  ولی  است،  فراوانی 
و  دندانه دار  برگچه  پنج  دارای  غالبًا  برگ هایش 
به  منفرد  و  درشت  گل هایش  است.  تیره  سبز 
رنگ سرخ مایل به ارغوانی است. گل ها در اواخر 

بهار تا اواسط تابستان باز می شود.

ترکیبات گل سرخ
گالیک،  اسید  تانن،  قند،  دارای  معطر  گیاه  این 
است.  رنگی  مــاده  و  پکتینی  مــواد  اسانس، 
کاسبرگ رز وحشی یکی از منابع سرشار ویتامین 
قلمرو گیاهان شناخته می شود. کاسبرگ  C در 
 K و   A، B ویتامین های  از  غنی  همچنین  رز 
تهیه  شربتی  رز  کاسبرگ  از  گذشته  در  است. 
می گردید  جیره بندی  زمان جنگ  در  که  می شد 
برابر  در  کودکان  بدن  مقاومت  افزایش  برای  و 
عفونت ها و درمان سرماخوردگی معمولی به آن ها 

خورانده می شد.

خواص گل سرخ
گل سرخ مصارف مختلفی دارد و خوراکی بودن 

آن از دیرباز شناخته شده است.
از این گل معطر، در ترکیبات ادویه، تهیه گالب، 
همچنین  می شود.  استفاده  مربا  و  شربت  تهیه 
خواص  دارای  گیاه  این  دارویی،  کاربرد  نظر  از 
ارزشمندی است که گیاه شناسان و اطبای معروف 
ارزش  درباره  سینا  ابن  کرده اند.  تأکید  آن  بر 
بیماری سل  دارویی مربای گل سرخ در درمان 

و نتایج مفید آن سخن گفته است.
گالب گل سرخ نشاط آور است، قلب و اعصاب 

را تقویت کرده و بوی بد دهان را رفع می کند. 
با خوردن گالب، دردهای عضالنی و  همچنین 

سردردها برطرف می شود

جالینوس،  همچون  معروفی  گیاه شناسان 
طبی  ارزش  گیاه  این  برای  پلین  و  دیوسکوریه 
خواص  به  جمله  از  و  بوده اند  قائل  فراوانی 
درمان  در  را  آن  تأثیر  و  کرده  اشــاره  گالب 
عوارض  گوارشی،  دستگاه  گوش،  ناراحتی های 
پوستی و استخوانی نیکو دانسته و غرغره آن را 
مفید  لوزه ها  تورم  لثه،  و  دهان  زخم های  برای 
عنوان  به  سرخ  گل  از  آن  بر  عالوه  دانسته اند. 

داروی ضد تهوع و قابض نام برده اند.

خواص دارویی گل سرخ
خواص دارویی رز سال ها است که شناخته شده 
و مورد بهره برداری قرار می گیرد. رومیان باستان 
ابوعلی  و  بودند  قائل  رز  برای  دارویی  خاصیت 
گالب  سرخ،  گل  از  بار  اولین  برای  که  سینا 
گرفت از خواص درمانی آن بهره می برد. ساکنان 
اولیه آمریکای شمالی نیز برای تسکین سوزش 
با  شده  دم  چای  معده  ناراحتی های  و  معده  سر 

گلبرگ های رز می نوشیدند.

عین  در  سرخ  گل  بدانید  که  است  جالب   *
و  مسهلی  خاصیت  اسهال(،  )ضد  بودن  قابض 
کننده  برطرف  گیاه  این  دارد.  نیز  کنندگی  نرم 
نفخ معده است. گلبرگ های گل سرخ دارای اثر 
سایر  به  نسبت  آن  امتیاز  و  است  مالیم  قابض 
است  آن  معطر  و  مالیم  بوی  مشابه  داروهای 
درمان  در  آن  از  می توان  داخلی  مصارف  در  و 
اخالط  مزمن،  اسهال های  چون  بیماری هایی 
خونی و غیره استفاده کرد. انواع رز با عفونت های 
آن ها  خوردن  و  می کند  مبارزه  گوارش  دستگاه 
آنتی  دوره  یک  مصرف  از  پس  می شود  موجب 
مفید  و  بی ضرر  باکتری های  میزان  در  بیوتیک 

موجود در دستگاه گوارش تعادل برقرار شود.

* گل سرخ تقویت کننده و برطرف کننده تپش 
شدید قلب است. چکیده یا عصاره گل سرخ به 
عنوان آرام بخش قلب و مفرح اعصاب شناخته 
بر  دارد.  کاربرد  غذاها  و  شربت ها  در  و  شده 
سرخ  گل  روغن  شده  انجام  تحقیقات  اساس 
موجب  رز   * است.  آور  شادی  و  ضدافسردگی 
بیماری ها شده و  برابر  افزایش مقاومت بدن در 
ریه ها را تقویت می کند از این رو برای افرادی که 

بدنی ضعیف دارند و از مصونیت کمی برخوردارند 
مفید است. چای گلبرگ رز عوارض و نشانه های 
گرفتگی های  و  زکام  آنفلوآنزا،  سرماخوردگی، 

برونشی را از بدن دور می کند.

* عسل آمیخته به گل سرخ از دیرباز به عنوان 
داروی آنژین به کار می رفته است.

تأمین  مهم  منبع  عنوان  به  سرخ  گل  میوه   *
ویتامین C ارزش زیادی دارد و در تولید چای، 

شربت و نوشابه های میوه ای کاربرد دارد.

استعمال  در  بیشتر  سرخ،  گل  برگ های  از   *
و  غرغره  ــرای  ب آن  کــرده  دم  از  و  خارجی 
شستشوی زخم ها استفاده می شود، زیرا در التیام 
زخم ها، خون ریزی ها و ترشح مواد مخاطی موثر 
را  درد  گلو  آن  کرده  دم  کردن  غرغره  است. 

برطرف می کند.

فرآورده های گل سرخ مانند گالب و روغن آن 
نیز دارای خواص درمانی و دارویی است.

* گالب گل سرخ نشاط آور است، قلب و اعصاب 
را تقویت کرده و بوی بد دهان را رفع می کند. 
با خوردن گالب، دردهای عضالنی و  همچنین 

سردردها برطرف می شود.

* گالب استخراج شده از رز، پاک کننده ایده آل 
با گالب  پوست  کردن  پاک  است.  پوست  برای 
چین های ظریف و سطحی پوست را باز می کند 
از میان می برد ضمن  را  التهاب و سرخی آن  و 
این که در درمان آکنه و دانه های سرسیاه روی 
سلول های  بازسازی  گالب،  است.  مفید  پوست 
پوست را تسریع و خستگی و سرخی پلک ها را 

برطرف می کند.

برای  آن  روغن  یا  گیاه  این  از  همچنین   *
مو،  تقویت  سر،  موی  شدن  سفید  از  جلوگیری 

ماسک زیبایی و تقویت بینایی استفاده می کنند.
طرز تهیه چای و دم نوش گل سرخ

برای تهیه چای گل سرخ که یک نوشیدنی آرام 
بخش و معطر است، مقدار یک قاشق غذاخوری 
قاشق  یک  با  را  سرخ  گل  برگ های  از  ُپر 
که  سیاه(  یا  )سبز  نوع  هر  از  چای  چای خوری 

مایل باشید دم کرده و نوش جان کنید.

گلبرگ  گرم  الی 40   30 آن؛  تهیه شربت  برای 
خشک را به مدت یک روز در نیم لیتر آب جوش 
بیفزایید  شکر  گرم   50 و  کرده  صاف  کنید.  دم 
از  شود.  فراهم  غلیظی  مایع  تا  بپزید  دوباره  و 
هر  از  پیش  بخش،  آرام  عنوان  به  شربت  این 
غذا یک قاشق غذاخوری میل کنید. این شربت 
ضدافسردگی و تقویت کننده )زیاد کننده( قوای 

جنسی است.
از  گرم   60 سرخ؛  گل  عسل  تهیه  منظور  به 
قوری  یک  در  روز  یک  مدت  به  را  آن  گلبرگ 
آب جوش دم کنید. بعد از صاف کردن 100 گرم 
عسل بدان بیفزایید. روی حرارت مالیم بگذارید 
برای  مایع  این  آید.  دست  به  غلیظی  مایع  تا 
مراقبت از دندان و التهابات لثه بسیار مفید است 
تنفسی  عفونت های  ضد  آور،  خلط  عنوان  به  و 
تسکین  برای  و  می رود  بکار  غرغره  صورت  به 

دردهای گلو در آنژین نیز موثر است.
خشک  گلبرگ  سرخ،  گل  کرده  دم  تهیه  برای 
مدت  به  و  بریزید  آب سرد  لیتر  نیم  در  را  شده 

پانزده دقیقه بجوشانید و بگذارید سرد شود.
این دم کرده، برای درمان اسهال ) به خصوص در 
کودکان ( کاربرد دارد و برای شستشو و مالیدن 

بر روی مخاط دهان از آن استفاده می شود.
و  زخم ها  روی  بر  را  جوشانده  این  همچنین 

سوختگی ها می مالند.

مربای گل سرخ
مربای گل سرخرز  گلبرگ های گل  از  ایران  در 
محمدی مربایی خوش طعم تهیه می شود که در 

اینجا به روش تهیه آن اشاره می کنیم:
تقریبًا هم وزن گلبرگ رز مورد نظرتان شکر در 
و  بریزید  قابلمه ای  در  آب  مقداری  بگیرید.  نظر 
روی آتش اجاق گاز به جوش آورید. گلبرگ های 
بریزید و بگذارید  رز پاک شده را در آب جوش 
یک  در  را  آن  سپس  بجوشد،  دقیقه  دو  حدود 
نمایید.  آبکشی  با آب سرد  و  آبکش خالی کنید 
گرفته  گل  تلخی  اصطالح  به  ترتیب  این  به 
و  رفته  کاماًل  گل  اضافی  آب  بگذارید  می شود. 

تقریبًا خشک شود.
و  بریزید  ای  قابلمه  در  آب  مقداری  با  را  شکر 
مورد  غلظت  به  و  آمده  قوام  تا  بجوشد  بگذارید 
نظر برسد، کمی زعفران در آن بریزید و سپس 
گلبرگ ها را اضافه کنید. بگذارید چند جوش بزند. 
سپس مربا را در ظروف شیشه ای دردار استریل 

بریزید.
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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

درمان های  طبیعی ترین  از  یکی  زنجبیلی  چای 
موجود با خواص فوق العاده ای است که در جهت 
ارتقای سالمتی بدن غوغا می کند. این نوشیدنی 
کمک  شما  به  دارد  که  خواصی  تمام  بین  در 
شیوه ی  سالم ترین  و  ساده ترین  به  که  می کند 

ممکن وزن کم کنید.
زنجبیل ریشه ی مفیدی است که به چربی سوزی 
دردهای  تسکین  باعث  و  می کند  زیادی  کمک 
جسمی نیز می شود. این ماده ی غذایی را بهترین 
ماده ی ضدالتهابی طبیعی موجود بدانید. در این 
مطلب قصد داریم شما را با روش ساده ی الغری 

با کمک چای زنجبیلی بیشتر آشنا کنیم. 

چرا چای زنجبیلی به الغری کمک می کند؟
چاق  کمی  اواخر  این  که  می کنید  احساس  اگر 
شده اید و شکم و پهلوهایتان چربی آورده است 
زمان آن فرا رسیده تا سریع وارد عمل شوید و 
به فکر چربی زدایی از این مناطق باشید. در گام 
اول یادتان باشد که برای الغری الزم است که 
به مدت چند روز چای زنجبیلی میل کنید. این 
چای مکمل مناسبی برای یک رژیم سالم است. 
را  چربی  مصرف  که  است  الزم  این  بر  عالوه 
کاهش دهید و تغذیه ی مناسبی سرشار از ساالد، 
فیبرهای  سالم،  پروتئین های  بخارپز،  سبزیجات 

غذایی و آب را دریابید.
اگر عالوه بر موارد اشاره شده، روزانه کمی ورزش 
باشید که مصرف یک  اضافه کنید، مطمئن  نیز 
از هر وعده ی غذایی  فنجان چای زنجبیلی بعد 
باعث می شود که در مدت 5 هفته به وزن ایده 
آل خود نزدیک شوید. فراموش نکنید که الغری 
و  اراده ی قوی  به  نیاز  تناسب اندام  به  و رسیدن 
اراده کنید و توصیه های  کمی تالش دارد. پس 

زیر را به کار ببندید.

چای زنجبیلی برای بهبود گوارش
یکی از بزرگ ترین خواص چای زنجبیلی کمک 
در  است.  مصرفی  غذایی  مواد  بهتر  هضم  به 
واقع زنجبیل حاوی خواص طبیعی است که به 
بزرگ  و  کوچک  روده ی  معده،  درست  عملکرد 
کمک  با  می توانید  نتیجه  در  می کند.  کمک 
مصرفی تان  غذاهای  غذایی  ماده ی  این  خواص 
را بهتر هضم کنید و مواد مغذی را جذب و مواد 

زائد را با سرعت باالیی از بدن دفع کنید.

زنجبیل خواص ترموژنیک دارد
اطالق  خوراکی هایی  به  ترموژنیک  غذایی  مواد 
می شود که دمای بدن را افزایش می دهند و در 
می کنند.  تحریک  را  بدن  ساز  و  سوخت  نتیجه 
به همین دلیل نیز به چربی سوزی کمک زیادی 
می کنند. در واقع این مواد غذایی به چربی سوزها 
آن  از  یکی  نیز  زنجبیل  ریشه  هستند.  معروف 
طبیعی ترین  به  که  است  موثری  گیاهان  دست 

شیوه به کاهش وزن کمک می کند.

زنجبیل باعث سیری می شود
که  است  آمده  پیش  هم  شما  برای  بدون شک 
گرسنگی  احساس  ناهار  خوردن  از  بعد  اندکی 
بکنید. در این مواقع معمواًل به سمت ریزه خواری 

کشیده خواهید شد. زنجبیل یکی از مواد غذایی 
مفید برای ایجاد احساس سیری است که میل به 

ریزه خواری را کنترل می کند. 
به همین دلیل نیز توصیه می شود که بعد از هر 
وعده ی غذایی یک فنجان چای زنجبیلی بنوشید 
بین وعده های غذایی  ریزه خواری در  به  تا میل 

کنترل شود.

زنجبیل خاصیت آنتی اکسیدانی قوی دارد
طبیعی  نوشیدنی هاي  از  یکی  زنجبیلی  چای 
باید  آنتی اکسیدان هاست.  از  باالیی  میزان  با 
مغذی  ترکیبات  این  لطف  به  بدن  که  بدانید 
از  راحت تر  و  می تواند هر چه سریع تر  که  است 
خالص  التهاب زا  و  بیماری زا  توکسین های  شر 
می کند  کار  بهتر  بدن  ارگان های  بنابراین  شود. 
چای  چگونه  می سوزانند.  بیشتری  چربی های  و 

زنجبیلی تهیه کنیم؟

مواد الزم:
آب: یک لیوان )200 میلی لیتر(

بزرگی  به  ریشه  معادل یک  گرم  زنجبیل: 300 
یک انگشت

آب لیموترش: نصف یک عدد
عسل: یک قاشق

طرز تهیه: قبل از هر کاری الزم است که یک 
فنجان آب بجوشانید. بهتر است از ظروف مسی 
فلزات  و  آلومینیوم  تا  کنید  استفاده  سفالی  یا 
حفظ  از  مانع  جدید  چای سازهای  در  موجود 

حداکثری خواص این گیاه دارویی نشوند.
زمانی که آب به جوش آمد زنجبیل را اضافه کنید 

و اجازه دهید به مدت بیست دقیقه بجوشد.
سپس زیر شعله را خاموش کنید و اجازه دهید به 
را صاف  نهایت چای  در  بماند.  دقیقه  مدت 10 
به  و  را گرفته  لیموترش  کنید و آب نصف عدد 
افزوده  را  عسل  نیز  نهایت  در  کنید.  اضافه  آن 

و میل کنید.

زنجبیلی  چای  نوشیدنی  برای  زمانی  چه 
مناسب است؟

روزانه دو فنجان، یک فنجان بعد از ناهار و یک 
فنجان بعد ازشام از این چای پرخاصیت بنوشید. 

این عادت را به مدت 15 روز ادامه دهید.
سپس به مدت یک هفته نوشیدن چای زنجبیلی 
را  آن  مصرف  دوباره  سپس  و  کنید  متوقف  را 
در  است  الزم  که  نکنید  فراموش  کنید.  شروع 
رژیم  یک  الغری  معجون  این  مصرف  کنار 
از ورزش  باشید و  غذایی مناسب و سالم داشته 

روزانه غافل نشوید.

موارد منع مصرف چای زنجبیلی
افرادی که مشغول  مصرف چای زنجبیلی برای 
مصرف داروهای ضد دیابت یا فشارخون هستند 
گیاهان  با  نباید  داروها  این  نمی شود.  توصیه 
دارویی مصرف شوند. عالوه بر این مصرف این 
نیز توصیه  باردار و شیرده  برای خانم های  چای 

نمی شود.

چای زنجبیلی راه حل جدید الغری

آن  نظیر  که  است  خاصیتی  پر  سبزی  کرفس 
گزارش نشده است. دست اندرکاران طب سنتی 
و آنهایی که به قلیایی و اسیدی بودن بدن باور 
دارند معتقدند که این سبزی می تواند PH بدن 
قلیایی  عوارض  بروز  از  و  داشته  نگه  طبیعی  را 
جلوگیری  بدن  داخلی  محیط  بودن  اسیدی  یا 
از  از ممالک دنیا  نماید. در طب سنتی، بسیاری 
کرفس و آب و تخم آن برای پیشگیری و درمان 
بسیاری از بیماریها استفاده می کردند، زیرا امالح 
و ویتامین ها و فیتوکمیکال های موجود در آن 
از نظر کمیت و کیفیت به صورتی تنظیم گردیده 
که نظیر آن را نمی توان در غذای دیگر مشاهده 
توجهی  قابل  مقدار  حاوی  کرفس  برگ  نمود. 
ویتامین A )بتاکاروتن( است در حالی که ساقه 
 B6, B2, B1 های  ویتامین  منبع  کرفس 
فولیک،  اسید  پتاسیم،  همچنین  و   C ویتامین 
کلسیم، منیزیوم، آهن، فسفر، سدیم و چند نوع از 
گیاهی  هورمونهای  ضروریست.  امینه  اسیدهای 
موجود در کرفس به همراه روغن های ضروری 
دهند،  می  کرفس  به  معطری  طعم  تنها  نه  آن 
بلکه در کنار بقیه امالح و ویتامین ها کرفس را 
به معجونی تبدیل می نمایند که در حقیقت می 

تواند داروی هردردی باشد.
ـ آب کرفس از بروز و پیشرفت سرطان پیشگیری 
از  گروه  این سبزی حاوی هشت  زیرا  کند،  می 
سلولهای  پیشرفت  از  و  است  سرطان  مواد ضد 
سرطانی در بدن و به وجود آمدن غده های دیگر 
جلوگیری می کند. یکی از ترکیباتی که در این 
زمینه نقشی مهم دارد Acetylenics است 
شده  شناخته  وضوح  به  شناسی  سرطان  در  که 
و  کرفس  در  موجود   Phonolic اسید  است. 
را که در رشد  نوعی هورمون  آب کرفس عمل 
و نمو تومورهای سرطانی نقش دارد، خنثی می 
کند. در ضمن آنتی اکسیدانهای قوی موجود در 
کرفس به رادیکالهای آزاد موجود در بدن اجازه 
حقیقت  در  و  زده  صدمه  سلولها  به  دهند  نمی 

سلولهای سرطانی بروز نمایند.
خون  کلسترول  میزان  کرفس  آب  و  کرفس  ـ 
سالمتی  سبب  نتیجه  در  و  میدهند  کاهش  را 
 Butyl شوند.  می  عروق  و  قلب  بهزیستی  و 
Phthalide موجود در کرفس ماده شیمیایی 
بد  کلسترول  کاهش  در  که  است  مخصوص 

خون)LDL( نقش دارد. 
پژوهشگران دانشگاه شیکاگو ثابت کرده اند که 
روز  در  تازه  از کرفس  فقط دو شاخه  با خوردن 
میتوان میزان کلسترول بد خون را تا هفت واحد 

پایین آورد.
این  و  بوده  موثر  صفرا  ترشح  ازدیاد  در  کرفس 
خود در سوخت و ساز کلسترول خون عملکردی 

چشمگیر دارد.
ـ کرفس و محتویات آن به هضم و جذب مواد 
به  کرفس  آب  کند.  می  کمک  بدن  در  غذایی 
علت داشتن امالح و ویتامین ها و همچنین فیبر 
با کیفیت باال از بروز یبوست جلوگیری میکند و 
حرکت روده ها را تنظیم می کند، در این صورت 
های  وعده  همراه  به  کرفس  مقداری  مصرف 
قدرت هضم  رفتن  باال  تواند موجب  غذایی می 
و جذب غذا شده و مقدار زیادتری از مواد غذایی 
موجود در رژیم غذایی را از طریق جدار روده وارد 
ساز  و  در سوخت  تا  کرده  لنف  و  خون  سیستم 

پیچیده آنها در سلولها موثر باشد.

ـ کرفس به علت داشتن پتاسیم و سدیم خاصیت 
ازدیاد ادرار و دفع مواد زائد از سوخت و ساز غذا 
ها  کلیه  طریق  از  بدینوسیله  و  دارد  را  بدن  در 

میزان مایعات موجود در بدن را تنظیم می کند.
و  کرفس  در  موجود   Polyacetylene ـ 
ضد  شیمیایی  ماده  ترین  قدرت  پر  کرفس  آب 
التهاب بدن است و می تواند عوارض و دردهای 
مفاصل به خاطر روماتیسم یا آرتروز، آسم، نقرس 
یک  در  دهد.  کاهش  را  ریوی  ناهنجاریهای  و 
شده  معلوم  کرفس  آب  روی  بر  جالبی  بررسی 
که ماده شیمیایی Luteolin می تواند شروع 
و عملکرد عوارض التهاب را که در مغز سرانجام 
می گیرد کنترل و خنثی کند و در نهایت بدن را 

در برابر بروز التهاب محافظت کند.
ـ کرفس و آب کرفس فشار خون باال را کاهش 
از  ها  چینی  را  کرفس  خاصیت  این  دهد.  می 
فشار  درمان  در  و  دانستند  قبل می  صدها سال 
نوشیدن  کنند.  می  و  کرده  استفاده  آن  از  خون 
روزی یک لیوان آب کرفس، پس از حدود یک 
هفته فشار خون باال را کاهش داده، به صورتی 
را نشان  که هیچ داروی شیمیایی چنین قدرتی 
نداده است. ماده شیمیایی Phtalides موجود 
در کرفس سبب آرامش بافت ها و ماهیچه های 
انعطاف  و  نرمی  و  گــردد  می  عــروق  و  بدن 
مخصوص به آنها می دهد. به همین جهت خون 
به آسانی در عروق گردش کرده و به تمام بافت 
این ماده شیمیایی سبب  ها می رسد. در ضمن 
کاهش ترشح هورمون استرس در بدن می شود. 
کرفس  آب  مدام  مصرف  موقع  در  اینکه  جالب 
بیشتر  و  میماند  باقی  طبیعی  حد  در  خون  فشار 
از آن کاهش نمی یابد که خود یکی از شگفتی 

های طبیعت این سبزی است که در کنار عوامل 
شناخته و ناشناخته موجود در آن اعمال بسیاری 

از اعضا بدن انسان را تنظیم می کند.
ـ کرفس و آب کرفس از بی خوابی و بدخوابی 
داشتن  به خاطر  این سبزی  کند.  جلوگیری می 
روغن های طبیعی و ضروری و امالح و ویتامین 
ها و هورمونهای گیاهی سبب نوعی آرامش در 
بدن می شود و سیستم مغز و اعصاب را تسکین 
به  کرفس  خوردن  جهت  همین  به  دهد.  می 
افرادی که دچار عوارض کم خوابی و بی خوابی 

هستند توصیه می شود.
به  کمتر  خورند  می  کرفس  که  اشخاصی  ـ 
می  پیدا  گرایش  شیرین  و  قندی  مواد  خوردن 
کنند. به عبارت دیگر طبیعت این سبزی به علت 
تمام نعمت های موجود در آن بر روی هورمون 
اثر گذاشته و در  اشتها و گرایش به مواد قندی 
نهایت از زیاد شدن وزن بدن جلوگیری می کند.

به  شیمیایی دست  مواد  با خوردن  که  آنهایی  ـ 
که  بدانند  باید  زنند  می  بدن  اعضا  کردن  تمیز 
کرفس در تمیز کردن کبد و کلیه و کیسه صفرا 
بی نظیر است و از بروز سنگ کلیه و کیسه صفرا 
نیز جلوگیری می کند. به عقیده من هر از گاهی 
روزه پزشکی و نوشیدن آب کرفس می تواند یک 
و  انجام دهد  بدن  در  تکانی چشمگیر  نوع خانه 

درون انسان را تمیز کند.
ـ و باالخره کرفس و آب کرفس قدرت جنسی 
شخص را افزایش می دهد. چینی ها باور دارند 
که کرفس یکی از پر قدرت ترین دارویی است 

که ناهنجاریهای جنسی را درمان می کند.
آب کرفس را می توان به همراه آب میوه ها و 

سبزیجات دیگر و به صورت خام مصرف کرد.

خواص بی نظیر کرفس

آشنایی با خواص چای گل سرخ
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عرق گالب، شاطره ، کاسنی، نسترن، شوید، گاوزبان، شیرین 

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

می خواهید وزن کم کنید؟ 
آشپزخانه را تمیز و مرتب نگه دارید

و  ریخته  هم  در  محیط  می گویند  دانشمندان 
نامرتب و شلوغ در افزایش وزن بدن نقش دارد، 
اگر آشپزخانه کثیف و نامرتب است احتمال اینکه 
به غذاهای پرکالری هجوم ببرید بیشتر می شود 
که این خود تناسب اندام و سالمتی را در معرض 

خطر قرار می دهد.
دانشجوی   ۱۰۱ کورنل  دانشگاه  پژوهشگران 
دختر را به دو گروه تقسیم کردند، یک گروه را به 
آشپزخانه  نامرتب و پر از ظرف کثیف فرستادند و 

یک گروه را به آشپزخانه تمیز و مرتب.
عالوه بر این از آنها خواسته شد یادداشت کنند 
تحت  چیز  همه  می کردند  احساس  مواقعی  چه 
کنترل و منظم است یا سررشته کار از دستشان 

در رفته و همه چیز به هم ریخته است.
آنها که به آشپزخانه کثیف رفته بودند و احساس 
می کردند رشته کار از دستشان در رفته دو برابر 
آنها که در آشپزخانه تمیز و مرتب اوضاع را تحت 
دکتر  بودند.  خورده  بیسکویت  می دیدند  کنترل 
لنی وارتانیان از نویسندگان این تحقیق می گوید: 
محیط به هم ریخته و نامرتب و احساس اینکه 
هیچ چیز تحت کنترل نیست، برای تغذیه سالم 

مضر است.
به  فرد  که  می شود  باعث  انگار  وضعیتی  چنین 
خود بگوید همه چیز درست نیست پس چرا من 
باید درست باشم؟ به نظر من در مورد مردها هم 

همین طور است.
وقتی همه چیز به هم ریخته و کثیف است بعید 
داشته  آرامش  و  راحتی  احساس  فرد  که  است 
به  کوتاه  دستبرد  یک  احتمال  بنابراین  باشد 
اینکه  برای  است  میانبری  شیرین،  خوردنی های 
حال فرد بهتر شود، حتی اگر برای مدتی کوتاه 

باشد.
کاهش  چاره  می گویند  پژوهشگران  از  بسیاری 
وزن و غلبه بر چاقی فقط کمتر خوردن نیست، 
تغییر محیط و برخی عادت ها هم نقش بسیاری 

دارد.

مثال آشپزخانه به اصطالح اوپن ممکن است برای 
کاهش وزن زیاد خوب نباشد چون اگر می خواهید 
اندامی متناسب داشته باشید بهتر است وقتی از 
آشپزخانه خارج می شود در را به روی غذا ببندید 
و خوردنی یا هر چیزی که یادآور آن است مدام 

پیش چشمتان نباشد.
یا اگر به آشپزخانه می روید تا برای یک فنجان 
از روشن کردن  بعد  بیاورید،  را جوش  آب  چای 
کتری آشپزخانه را ترک کنید نه اینکه آنقدر آن 
دور و بر پرسه بزنید که در نهایت به ناخنک زدن 

و لُپ جنباندن ختم شود.
تکنولوژی هم اخیرا سعی کرده کمک کند، مثال 
را پشت  آن  اگر  بازار شده که  وارد  چنگال هایی 
سر هم به دهان ببرید شروع به لرزیدن می کند و 
هشدار می دهد که کمی یواشتر، یا در درب برخی 
اگر  که  شده  نصب  زنگی  بیسکویت،  جعبه های 

زیاد آن را باز کنید آژیر هشدار به صدا در می آید.
این  نویسنده  دیگر  واسنیک  برایان  پروفسور 
تحقیق معتقد است ما در دنیایی زندگی می کنیم 
که همه چیز برای چاق شدن طراحی شده است:

ما به تدریج خانه هایمان را به شکلی درآورده ایم 
راحت تر  را  موردعالقه مان  خوشمزه  غذای  که 
آماده کنیم و بخوریم، رستوران ها هم دسترسی به 
غذای خوشمزه را آسان تر کرده اند. سوپرمارکت ها 
هم خرید را راحت کرده است. سر کار هم برای ما 
راحت تر است که پشت میز کارمان غذا بخوریم. 
در ناهارخوری مدرسه یا محل کار هم برای اینکه 
همه چیز را روی یک سینی تلنبار کنیم کار راحت  
را چاق  ما  تا  شده است. همه چیز طراحی شده 

کند. همه چیز حتی طبیعت.
و  کمبریج،  دانشگاه های  محققان  از  گروهی 
زنان  مغز  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  میشیگان 

به گونه ای طراحی شده که کاهش وزن برایشان 
سخت تر از مردان است.

این  اصلی  پژوهشگران  از  هایسلر  لورا  پروفسور 
بهداشت  سازمان  گزارش های  می گوید:  تحقیق 
جهانی نشان می دهد چاقی در زنان در تمام دنیا 
شایعتر از مردان است و برخی نقاط دنیا دو برابر 
مردان است. برای این تحقیق پژوهشگران موفق 
شدند موش های نر چاق را الغر و تراشیده کنند 
موفقیتی  چنین  به  ماده  موش های  مورد  در  اما 

نرسیدند.
پروفسور هایسلر می گوید: در حال حاضر درمان 
ما  اما  است  یکسان  مردان  و  زنان  برای  چاقی 
متوجه شدیم بخشی از مغز که تاثیر چشمگیری 
بر مصرف کالری دریافتی دارد، در زنان و مردان 

به شکل متفاوتی شکل گرفته است.
سلول های این قسمت مغز یکی از هورمون های 
مهم مغز به نام پرواُپیومالنوکورتین را ترشح می 
کنند که مسئول تنظیم اشتها، فعالیت جسمانی، 

مصرف انرژی و وزن است.
نورون ها  تمام  تمام  شدیم  متوجه  ما  امــا 
ترشح   POMC که  مغز(  عصبی  )سلول های 
می کنند عملکرد یکسانی ندارند و در موش های 
ماده POMC تاثیر چندانی بر فعالیت بدنی و 
به عبارت دیگر در  ندارد،  انرژی و وزن  مصرف 
زنان این هورمون بیشتر اشتها را تنظیم می کند 

تا موارد دیگر را.
درمان های  و  توصیه ها  در  باید  باشد  چنین  اگر 
به  شاید  وقت،  آن  تا  اما  شود  تجدیدنظر  چاقی 
گفته پروفسور واسنیک تمیز و مرتب نگه داشتن 

آشپزخانه ساده ترین کار باشد:
برای اینکه احساس کنید همه چیز تحت کنترل 
است و در مقابل وسوسه ریزه خواری در آشپزخانه 
مقاومت کنید، مدیتیشن راه خوبی است اما شاید 
برای بعضی ها آسان تر باشد که آشپزخانه را تمیز 

و مرتب نگه دارند.

دکتر پرویز قدیریان

چه کسانی در خطرند
ـ کسانی که از کم کاری سیاهرگ ها رنج می 

برند و دچار واریس هستند.
ـ کسانی که قبال از فلبیت رنج برده اند یا یکی از 
اعضای فامیل دچار فلبیت یا آمبولی ریوی شده. 
بیماری 2/5  بازگشت  امکان  اول  فلبیت  از  پس 

برابر است.
و  داشته  مهم  جراحی  عمل  یک  که  کسانی  ـ 
مجبورند چندین روز بی حرکت بمانند مثل عمل 
مدت  که  آنهایی  و  ران  استخوان  سر  جراحی 
طوالنی پایشان در گچ می ماند مثل شکستگی 

ساق پا.
ـ کسانی که به علت سکته قلبی، کم کاری قلبی 
و کم کاری تنفسی در بیمارستان بستری هستند.

ـ کسانی که Pacemaker یا یک کاتتر در 
دارند  دیگر  های  بیماری  درمان  برای  سیاهرگ 

امکان بیشتری برای فلبیت در بازوها دارند.
از  )بعضی  هستند  سرطان  دچار  که  کسانی  ـ 
به نظر  انعقاد خون می شود(.  باعث  سرطان ها 
تولید  امکان  برابر   6 تا   4 سرطان  که  رسد  می 

فلبیت را زیاد می کند. 
برای شیمی  که  داروهایی  از  بعضی  همین طور 
درمانی به کار می رود امکان تولید لخته را زیاد 

.5-phlebitis می کند
ـ کسانی که پا یا دست های فلج دارند.

یا  خون  انعقادکننده  های  بیماری  که  کسانی  ـ 
اولسروز،  کولیت  مانند  انفالماتوار  های  بیماری 

لوپوس و غیره دارند.
آخر  های  ماه  در  مخصوصًا  باردار  های  خانم  ـ 
و پس از زایمان امکان مبتال شدن 5 تا ۱۰ بار 

بیشتر است.
ـ افراد چاق

ـ امکان مبتال شدن به فلبیت نسبت شدید با سن 
دارد و سی مرتبه بیشتر در سن های 3۰ تا 8۰ 

سال دیده می شود.

پیشگیری
ـ پیشگیری از مبتال شدن پس از اعمال جراحی 
مهم و بستری شدن طوالنی بستگی مستقیم به 
 9۰ از  بیش  که  دارد  پزشک  با  بیمار  همکاری 

درصد از امکان ابتال به آن جلوگیری می کند.
اند  دچار شده  بار  که یک  افرادی  نزد  در  اگر  ـ 
پیشگیری کامل انجام نشود )همکاری بیمار( در 
دوباره  نفر  یک  بیمار  سه  هر  از  سال   5 عرض 

دچار می شود.

دقیقًا  را  پزشک  دستورات  باید  پیشگیری  برای 
انجام داد، بی حرکت نماند، حداقل 3۰ دقیقه در 
روز راه رفت، به اندازه کافی آب نوشید )حدود 2 
از لباس هایی که گردش خون را  لیتر در روز(، 
جوراب  از  نکرد.  استفاده  کند  می  مشکل  دچار 
های مخصوص واریس با فشار تعیین شده توسط 
را هر سه ماه  استفاده کرد و جوراب ها  پزشک 

عوض کرد البته برای کسانی که احتیاج دارند.
کسانی که در معرض خطر شدید هستند پزشک 
به آنها داروهای الزم را تجویز می کند که ممکن 
است به عنوان پیشگیری و یا برای بستری شدن 

و عمل جراحی استفاده شود.
ساعت،  شش  از  باالتر  و  طوالنی  پروازهای  در 
بروید.  راه  کمی  و  بایستید  یکبار  وقت  چند  هر 
در حالت نشسته پاها را باال و پائین ببرید و هر 
این  دهید.  انجام  بار   ۱5 را  حرکت  هر  ساعت 
ورزش کمک به بازگشت خون به قلب می کند.

طوالنی  مدت  به  هم  روی  پاها  دادن  قرار  از 
به  صندلی  لبه  باشید  مواظب  و  کنید  خودداری 
گردش خون در ران ها فشار نیاورد. لباس راحت 
اندازه  نیاورد و  پا فشار  داشته باشید که به ساق 

لباس ها تنگ نباشد.

تشخیص و درمان
با این که با معاینه فیزیکی بیمار می توان فلبیت 
یک  باید  معموال  اما  داد،  تشخیص  را  سطحی 

اکوگرافی داپلر سیاهرگی یا رادیوگرافی با تزریق 
داروی حاجب در سیاهرگ برای یافتن لخته در 
بیشتر  که  آزمایشی  است.  سیاهرگ عمیق الزم 
استفاده می شود اکوگرافی داپلر است که نشان 
دهنده جریان خون در سیاهرگ است. درد، ورم، 
و  پوست(  رنگ  شدن  )کم  پوست  رنگ  تغییر 
که  هستند  عالئمی  پاها  ساق  در  گرما  احساس 
پزشک تصمیم می گیرد اکوگرافی انجام شود یا 
رادیوگرافی. ممکن است برای اندازه گیری میزان 
نشان می  ایست که  ماده  که   D-dimères
دهد لخته وارد خون می شود، الزم شود پزشک 

آزمایش خون تجویز کند.
در  که  محلی  درمان  باشد  سطحی  فلبیت  اگر 
منزل انجام می شود کافی است. استراحت، قرار 
دادن پاها در سطح باالتر از بدن و کمپرس گرم 
ها  دچار شده، مدت کمپرس  در محل  داغ(  )نه 
می تواند بین ۱5 تا 3۰ دقیقه 2 تا 3 بار در روز، 
وسائل فشار دهنده بر روی سیاهرگها برای چند 
روز تا چند هفته الزم می شود که ممکن است 
جوراب های فشار دهنده با فشار کم بر روی مچ 
یا ساق پا و یا بانداژ با باندهای االستیک باشد که 

به بازگشت خون به طرف قلب کمک می کند.

بیمار می تواند از داروهای آنتی انفالماتوار استفاده 
کند. درد معموال پس از چند روز ساکت می شود 
طول  هفته  سه  دو  تواند  می  انفالماسیون  ولی 
پیشنهاد  است  درمان جدیدی که ممکن  بکشد. 
شود استفاده از داروهای ضد انعقاد مثل هپارین 
برای چند روز تا یکماه است که باعث تاخیر در 
تولید لخته در خون شده و به حل شدن آن در 

خون کمک می کند.
بار  چندین  و  هستند  واریس  دچار  که  بیمارانی 
از عمل جراحی  توانند  اند می  فلبیت شده  دچار 
برای برداشتن قسمتی از سیاهرگ بیمار استفاده 
کنند. اگر فلبیت عمیق باشد داروهای ضد انعقاد 
به طور اورژانس در سیاهرگ یا زیر پوست تزریق 

شده تا لخته تولید شده از بین برود این تزریق به 
طور روزانه به مدت 5 تا 7 روز انجام می شود. 
تواند  Arixtra هم می  نام  به  داروی جدیدی 

استفاده شود.
از  مصرفی  داروهای  از  تزریقات  اتمام  از  پس 
یا  و  لخته  تشکیل  از  جلوگیری  برای  دهان  راه 
درمان  این  شود.  می  استفاده  بیماری  بازگشت 
برای مدت سه ماه تا چندین سال بسته به وضع 
بیمار و امکان بازگشت بیماری ادامه دارد. استفاده 
از جوراب های فشار دهنده )جوراب واریس( به 
و حداقل سه  تجویز می شود  تشخیص  محض 
ماه باید مورد استفاده قرار بگیرد. این جوراب ها 
مشکالت  از  پیشگیری  و  تورم  شدن  کم  باعث 
دیگر مثل سندروم بعد از ترومبوز تجویز می شود. 
در بعضی از مواقع مخصوصًا وقتی که استفاده از 
ضد انعقادها کنتراندیکه است یک فیلتر در داخل 
حفره شکمی قرار می دهند که از حرکت لخته به 
طرف ریه جلوگیری کند. نصب این فیلتر احتیاج 

به بستری شدن ندارد.
بعضی مواقع جراحی الزم می شود تا یک لخته را 
که یک سیاهرگ داخل باسن یا شکم را مسدود 
کرده برداشته شود )ترومبکتومی(. همین طور می 
شود یک آنژیوپالستی برای باز کردن رگ بسته 
باز نگه داشتن  لوله برای  انجام داد و یک  شده 

سیاهرگ در داخل آن قرار داد.

اخطار مهم: اگر تورم و درد ناگهانی تولید شد از 
ماساژ دادن خودداری کنید، زیرا باعث تولید خطر 

بیشتری می شود.
وجود  سبزرنگ  های  سبزی  در  که   K ویتامین 
باشد  دلمه کردن خون می  دارای خاصیت  دارد 
گذارد.  می  اثر  انعقاد  ضد  های  داروی  روی  و 
اشخاصی که داروهای رقیق کننده خون مصرف 
می کنند نباید ناگهانی میزان مصرف سبزی خود 
برای  ای  وسیله  هیچ  مکمل  کنند. طب  زیاد  را 

درمان فلبیت ندارد.

فلبیت یا التهاب سیاهرگ )بخش دوم و پایانی(

پژوهشگران استرالیایی با بررسی روش زندگی و 
تغذیه حدود هفت هزار دو قلو دریافتند که خانم 
از  دیرتر  کنند  الکل مصرف می  مرتبا  هایی که 
دیگران می توانند باردار شده، و صاحب فرزندانی 

شوند. 

به  یا  باروری  عدم  در  نقشی  الکل  که  حالی  در 
مشروبات  ندارد.  مردان  در  آن  افتادن  تعویق 
الکلی می تواند بر دستگاه تولید مثل خانم ها اثر 
نامطلوبی به جا گذارد که به هم خوردن پریود، 
سقط  زناشویی،  زندگی  در  ناهنجاریهایی  بروز 

بخشی  نوزاد  و  جنین  سالمتی  کیفیت  و  جنین 
از آن می باشد.

خانم هایی که به طور طبیعی مشکالتی در حامله 
شدن و دوره بارداری دارند، باید بدانند که مصرف 
الکل مسلما مزید بر علت خواهد بود و پیچیدگی 

انتظاری را در باردار شدن و تولد  های غیرقابل 
نوزاد به وجود خواهد آورد. به همین دلیل دوری 
برای  نسخه  بهترین  الکلی  مشروبات  از  کامل 

سالمتی زن باردار، جنین و نوزاد است.

مصرف الکل بارداری را به تعویق می اندازد

بسیار  آن  بدیهای  مخصوصًا  کلسترول  درباره 
گفته و نوشته ایم و این کار ادامه خواهد یافت، 
داروسازی  های  کارتل  که  زمانی  تا  مخصوصا 
می  خون  کلسترول  آورنده  پایین  داروهای  با 
خود  های  جیب  به  کالنی  مبلغ  ساله  هر  توانند 
اینجا به طور اختصار به عملکرد  واریز کنند. در 

کلسترول در بدن اشاره می شود.
ساختمان  در  مهمی  و  قاطع  نقش  کلسترول  ـ 
سلولها و بافت های بدن دارد و بدون کلسترول 
در ساختمان سلولها و عروق بدن خلل به وجود 
و  عــوارض  به  منجر  نهایت  در  و  آمد  خواهد 

بیماریهایی می شود.
ـ کلسترول در ساختمان و ترکیبات هورمونهای 
و  آندروژن  استروژن،  تستوسترون،  مانند  جنسی 
ترکیبات  در  ضمن  در  دارد.  وجود  پروژسترون 

هورمونهایی که در تخفیف و جلوگیری استرس و 
عوارض آن فعالیت دارند، دیده می شود.

مقدار  حاوی  عصبی،  تارهای  خارجی  پوشش  ـ 
زیادی کلسترول است که در سالمتی و بهزیستی 
مغز و اعصاب موثر است و عدم وجود کلسترول 
وقفه چشمگیری در فعالیتهای مغز به وجود می 

آورد.
ـ مواد صفراوی ترشح شده از کبد که در کیسه 
مقداری  حــاوی  شود  می  آوری  جمع  صفرا 
نقش  صفراوی  های  نمک  است.  کلسترول 
مهمی در هضم غدا در روده کوچک دارند که در 
کنار کلسترول موجود در صفرا عملکرد غیرقابل 

انکاری دارند.
از مهمترین ویتامین های  ـ ویتامین D ، یکی 
همراهی  و  همکاری  بدون  بدن،  نیاز  مورد 

را  خودش  وظایف  بود  نخواهد  قادر  کلسترول 
انجام دهد. ویتامین D در بهزیستی و سالمتی 
سیستم ایمنی بدن، ترشح، انسولین و سوخت و 
ساز آن در بدن و همچنین سوخت و ساز امالح 

نقش دارد. 
اخیرا ثابت شده که ویتامین D در پیشگیری و 
درمان بسیاری از بیماریها مانند MS ، بیماری 
از  یکی  کلسترول  و  دارد  نقش  سرطان  و  قند 
ثمر  به  بهتر  در  که  است  عواملی  ترین  نزدیک 

رسیدن این ویتامین موثر است.
ـ سروتونین مغز که در خلق و خوی و بهزیستی 
و سالمتی بدن نقش دارد نیاز به کلسترول داشته 
و بدون وجود کلسترول قادر به انجام وظایف خود 

نمی باشد.
نقش  مورد  در  مهم  نکته  چند  فقط  توضیح  با 

کلسترول در بدن و رابطه آن با فعالیتهای دیگر 
به همراه هورمونها و آنزیم ها و غیره می توان 
نیست.  بد  هم  آنقدرها  کلسترول  که  کرد  قبول 
به  بدن  رشد  ترمیم  برای  نوجوانان  و  کودکان 
مقدار الزم و کافی کلسترول نیازمند هستند زیرا 
پوشش خارجی سلولهای بدن حاوی مقدار زیادی 
مشکالتی  آن  وجود  بدون  و  است  کلسترول 
آمد.  خواهد  وجود  به  سالم  سلولهای  تکثیر  در 
مختلف  علل  به  باالتر  سالهای  و  میانسالی  در 
می  باال  مردم  از  درصدی  در  خون  کلسترول 
رود. این دسته از افراد نباید در مصرف کلسترول 
زیاده روی کنند و در عین حال نباید به طور کلی 
کلسترول هستند  که حاوی  غذاهایی  از خوردن 
دوری نمایند زیرا اختالالتی در بدن بروز خواهد 

کرد.

کلسترول چیست؟

زیاد  قدرتی  با  تواند  می  تند  فلفل  در  موجود 
ببرد.  بین  از  را  پروستات  سرطان  سلولهای 
ثابت  علمی  ای  تجربه  در  آمریکایی  دانشمندان 
تا  تواند  می  سوزان  و  تند  ماده  این  که  کردند 
را  پروستات  سرطان  سلولهای  درصد   8۰ حدود 
خورانیدن  ضمن  در  ببرد.  بین  از  آزمایشگاه  در 
آزمایشگاهی  موشهای  به  تند  فلفل  از  مقداری 
که به سرطان پروستات دچار بودند سبب از بین 
و  گردیده  سرطانی  سلولهای  همه  تقریبا  رفتن 
به صورتی کنترل می  نیز  را  باقیمانده  سلولهای 

کند که نمی توانند تکثیر نمایند.

های  یافته  از  استفاده  با  اسپانیایی  پژوهشگران 
زمینه  در  را  علمی  تحقیقات  دنباله  بحث  مورد 
مصرف فلفل تند و از بین رفتن سلولهای سرطانی 
ادامه دادند و دریافتند که پنج ژن مخصوص در 
نقش   Capsaicin عملکرد  در  انسان  بدن 
سرطان  پیشرفت  یا  بروز  از  نهایت  در  و  دارند 

جلوگیری می کنند. در این میان م
مردانه  هورمون  فعالیت  چگونگی  و  ــدار  ق
تستوسترون نیز نقش دارد و در تقلیل آنتی ژن 

PSA موثر است.
 Capsaicin اثرات  هم  دیگر  پژوهشگران 

ریه،  سرطان  مانند  دیگر  سرطانهای  روی  بر  را 
بررسی  پوست  بدخیم  سرطان  نوعی  و  سینه 
نموده اند که همگی حاکی موفقیت هایی است 
بررسیها  این  ضمن  در  سرطانها.  این  درمان  در 
نشان می دهد افرادی که در رژیم غذایی روزانه 
خود مقداری فلفل تند منظور می دارند کمتر به 

سرطان دچار می شوند.
خوردن  که  نموده  ثابت  دیگر  علمی  تحقیقات 
به همراه صبحانه سبب می گردد که  تند  فلفل 
کمتر  روز،  در  غذا  بعدی  وعده های  در  شخص 
غذا بخورد و همین موضوع نه تنها از زیاد شدن 

وزن جلوگیری می کند بلکه باعث کم شدن وزن 
بدن می گردد. 

تحقیقاتی  های  پروژه  از  بعضی  در  اینکه  جالب 
زخم  درمان  در  فلفل  خوردن  که  گردیده  معلوم 
دستگاه گوارش موثر است و گردش خون را در 

معده افزایش می دهد. 
عالوه بر این مصرف فلفل تند در درمان عفونت 
سبب  ضمن  در  و  بوده  موثر  ها  سینوس  های 
تقویت قلب و عروق می شود. فلفل ادویه ایست 
تغییر مزه غذا نقشی مهم دارد و کیفیت  که در 

آن را باال می برد.

فلفل تند قاتل سلولهای سرطان پروستات
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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                به صورت مکمل برای C گرچه مصرف ویتامین

شده  مطرح  سرماخوردگی  درمان  یا  پیشگیری 
در  آن  تاثیربخشی  درباره  علمی  شواهد  است، 
این مورد در نیست، اما در مقابل مصرف مکمل 
پیشگیری  به  است  ممکن  که  زینک  یا  روی 

سرماخوردگی کمک کند.
بازبینی  یک  در   2011 سال  در  پژوهشگران 
اخیراً  افرادی که  بر روی  انجام شده  بررسي هاي 
به  شروع  که   را  گروهی  بودند،  سرماخورده 
که  گروهی  با  بودند  کرده  روی  مکمل  مصرف 
فقط دارونما مصرف کرده بودند، مقایسه کردند. 
افرادی که روی مصرف کرده بود، دوره کوتاه تر 
کمتر  عالئمشان  شدت  و  داشتند  سرماخوردگی 
سلول های  که  است  نادر  عنصر  یک  روی  بود. 
متکی  آن  به  کارکردشان  برای  ایمنی  دستگاه 
کافی  به اندازه  روی  نکردن  مصرف  هستند. 
)میزان توصیه شده پژوهشگران دانشکده پزشکی 
هاروارد 15 تا 25 میلی گرم در روز است( می تواند 
بر کارکرد سلول های T و سایر سلول های ایمنی 

تأثیر بگذارد. اما همچنین مهم است که در مصرف 
روی زیاده روی نکرد، چرا  که مصرف مقادیر زیاد 
مکمل های روی در واقع ممکن است با کارکرد 
با  متضاد  نتیجه ای  و  کند  تداخل  ایمنی  دستگاه 

 C ویتامین  شهرت  آورد.  وجود  به  مطلوب  اثر 
به عنوان پیشگیری کننده از سرماخوردگی که در 
برنده  پائولینگ  لینوس  ادعاهای  با   1970 دهه 
جایزه نوبل شیمی دراین باره آغاز شد، و به تولید 
انجامید،   C ویتامین  مکمل های  انواع  عرضه  و 

متعدد  بررسی های  نیست.  بیش  جاروجنجالی 
ویتامین  مکمل های  مصرف  که  داده اند  نشان 
سرماخوردگی  به  شدن  دچار  از  نمی تواند   C 
 29 بازبینی  یک  مثال  برای  کند.  جلوگیری 

 11300 شامل  که   2013 سال  در  کارآزمایی 
اثر  هیچ   C ویتامین  که  داد  نشان  می شد،  نفر 
ندارد.  سرماخوردگی  شدت  یا  مدت  بر  مداومی 
حدودی  تا  پژوهشگران  این  که  موردی  تنها 
منافع مصرف مکمل های ویتامین C را مشاهده 

کردند در دوندگان ماراتون، اسکی بازها سربازان 
در تمرین ها در مناطق قطبی بود و حتی در این 
اندک بود.  اثر مشاهده شده  جمعیت های کوچک 
می گویند:  یافته ها  این  به  توجه  با  پژوهشگران 
تأثیر مکمل های ویتامین سی در کاهش  »عدم 
عمومی  جمعیت  در  سرماخوردگی  وقوع  میزان 
بیانگر آن است که مصرف مکمل های ویتامین 

سی به طور روتین توجیهی ندارد.«
گازدار  نوشیدنی های  مصرف  به جای  بنابراین 
را  ویتامین  این  است  بهتر   C ویتامین  از  مملو 
از غذایتان به دست آورید. توت فرنگی و بسیاری 
از میوه ها و سبزی های دیگر منابع اصلی ویتامین 
رژیم  در  روی  کافی  میزان  اگر  و  هستند.   C
روی  مکمل  مصرف  می تواند  ندارید،  غذایی تان 

را امتحان کنید. 
)به  مرغ   گوشت  و  قارچ  قرمز،  لوبیا  نخود، 
روی  از  غنی  آن(  قرمزتر  بخش های  خصوص 
هستند و قرص هایی مکیدنی حاوی روی را نیز 

می توانید از داروخانه ها تهیه کنید.

مکمل زینک برای پیشگیری از سرماخوردگی

لی  با  آلفاگو،  گوگل،  مصنوعی  هوش  نرم افزار 
رده بندی  در   )Go( گو  بازیکن  بهترین  سدال، 

جهانی رو در رو مسابقه خواهد داد.
دیپ مایند  آزمایشگاه  رییس  هاسابیس  دمیس 

گوگل این خبر را در توئیتر اعالم کرد.
آقای سدال هم در پاسخ بیانیه ای منتشر کرد و 
گفت اگر چه آلفاگو بازیکن بسیار خوبی است اما 
او به پیروزی خود اطمینان دارد. گوگل در حالی 
این خبر را منتشر کرد که هفته پیش اعالم کرده 
فرانسه  گو  قهرمان   )AlphaGo( آلفاگو  بود 
بر  پنج  را  هویی،  فن  اروپا،  بازیکن  بهترین  و 
صفر شکست داده است. گو یکی از قدیمی ترین 
بازی های صفحه ای دنیا است که چند هزار سال 
بازی  این  بر  تسلط  و  شده  ابداع  چین  در  پیش 
یکی از چهار هنر ضروری برای دانش آموختگان 

چین باستان بوده است.
چهارخانه  صفحه   روی  بر  نفره،  دو  بازی  این 
مربع شکل 19 در 19 و با دو دسته مهره انجام 
می شود. هدف هر بازیکن این است که هر چه 
خود  مهره های  با  را  حریف  مهره های  بیشتر 

محاصره و خانه های بیشتری را تصرف کند.

دلیل  به  اما  دارد  ســاده ای  قوانین  بازی  این 
تعداد زیاد احتماالت و آنچه که ضریب انشعاب 
خوانده می شود یکی از سخت ترین بازی ها برای 
کامپیوتر است. مثال در مقایسه، برای کامپیوتر گو 
دشوارتر از شطرنج است، در شطرنج امکان حدود 

این  گو  در  حالیکه  در  دارد  وجود  بیست حرکت 
احتمال دویست حرکت است. آلفاگو یک برنامه 
کامپیوتری است که آزمایشگاه دیپ مایند گوگل 
این  است.  کرده  تولید  و  گو طراحی  بازی  برای 
برنامه در اکتبر سال 2015 توانست برای اولین 

بینی  پیش  را شکست دهد.  بازیکن گو  بار یک 
کامپیوتر  و  انسان  رویارویی  تازه  دور  این  برنده 
بازیکنان  بیشتر  اینکه  بخصوص  نیست  آسان 
اتکا  و غریزه خود  به حس  دنیا  در  گو  اول  تراز 
می کنند. متخصصان آزمایشگاه دیپ بلوی گوگل 
گو  بازی  در  ممکن  ترکیب های  تعداد  می گویند 
خبر  این  اعالم  است.  جهان  اتم های  از  بیش 
کامپیوتر  مسابقه  خبر  که  است  زمانی  یادآور 
کاسپاروف  گری  با  دیپ بلو،  آی بی ام،  شطرنج باز 
قهرمان شطرنج جهان اعالم شد. در سال 199۶ 
دیپ بلو گری کاسپاروف را شکست داد اما در پنج 
مسابقه بعدی آقای کاسپاروف سه بار برنده شد و 
دو بار هم مساوی کرد. در سال 2011، کامپیوتر 
جپدی  بازیکنان  بهترین  با  آی بــی ام  واتسون 
میلیون  یک  و  داد  مسابقه   )Jeopardy(
تلویزیونی  مسابقه  یک  جپدی  شد.  برنده  دالر 
قالب  در  به شرکت کنندگان  آمریکا است که  در 
عمومی  اطالعات  صورت  به  سرنخ هایی  پاسخ، 
داده می شود. واتسون به دویست میلیون صفحه 
اطالعات سازمان  یافته و سازمان نیافته دسترسی 
داشت اما در زمان مسابقه به اینترنت وصل نبود.

جدیدترین رویارویی انسان و کامپیوتر، هوش مصنوعی 
گوگل در مقابل بهترین بازیکن گو دنیا

ژنتیکی  ردپایی  کشف  به  موفق  دانشمندان 
سرطان  جهانی  نشانگر  به  می تواند  که  شده اند 
تبدیل شده و به واسطه آن با یک آزمایش خون 

ساده پنج نوع سرطان متفاوت را تشخیص داد.
دانشمندان  الــرت،  ساینس  گــزارش  براساس 
 DNA در  را  ژنتیکي  نشانگر  آمریکایي 
پنج  در  که  کردند  شناسایي  تومورهاي سرطاني 
نوع سرطان مختلف مشترک هستند و مي توانند 
اولیه  مراحل  در  را  سرطان ها  انواع  آن  براساس 

شناسایي کنند.
شیمیایي  تصحیح  رونــد  نتیجه  نشانگر  این 
یا  )افــزایــش  متیالسیون  که  اســت   DNA
جانشینی یک گروه متیل به یک مولکول( نامیده 
مي شود و کنترل فرایند بیان ژن را به عهده دارد. 

دانشمندان  متیالسیون،  نشانگر  این  شناسایي  با 
نوع  پنج  در  نشانگر  این  از  را  محکم  شواهدي 
و  معده  سینه،  ریه،  روده،  تومور  متفاوت،  تومور 

اندومتر رحم به دست آوردند.
بر  مبتني  نشانگر  یافتن  دانشمندان،  گفته  به 
کاه  انبار  در  سوزن  یافتن  مانند  متیالسیون 
است، شناسایي این نشانگر چالشي فني است اما 
با یافتن این نشانگر متیالسیون ارتقا یافته به نام 
ZNF154 در اطراف یک ژن این چالش به 

پایان رسید.
این یافته جدید که در نشریه تشخیص مولکولي 
گزارش شده است، براساس پژوهشي انجام گرفته 
با  دانشمندان  و  شد  انجام   2013 سال  در  که 
یافتن نشانگري مشابه، احتمال دادند این نشانگر 

یک ردپاي جهاني براي تشخیص سرطان باشد.
انسان  ژنوم  ملي  مطالعاتي  موسسه  دانشمندان 
به  که  کردند  اجرا  را  مراحل  از  مجموعه اي 
انواع تومورها منجر  این نشانگر در  آشکارسازي 
شد. محققان از تکنیکي به نام واکنش زنجیره اي 
تا DNA استخراج شده  پلیمراز استفاده کردند 
از تومورها را تقویت کنند و پس از بررسي نتایج 
در   ZNF154 نشانگر  شناسایي  به  موفق 

تومورهاي متفاوت شدند.
از  استفاده  امکان  دارند  قصد  اکنون  دانشمندان 
این نشانگر را براي تشخیص سرطان هاي مثانه، 
سینه، روده، پانکراس و پروستات از روي آزمایش 

ساده خون مورد بررسي قرار دهند.

تشخیص پنج سرطان با یک آزمایش ساده خون

ماه  کره  روی  که  انسانی  میشل، ششمین  ادگار 
گام گذاشته بود در سن ۸5 سالگی در گذشت.

روز  را  او  مرگ  آمریکایی،  فضانورد  این  دختر 
و  کرد  تایید  بهمن(   1۶  - فوریه  )پنجم  جمعه 
گفت او در یک مرکز بهداشتی اقامتی در فلوریدا 

در گذشته است.
ادگار میشل خلبان آپولو 1۴ بود و عضو تیم سه 
نفره ای بود که در سال 1971 به ماموریت فضایی 

اعزام شدند.
بروی  از 9 ساعت  آلن شپرد، بیش  به همراه  او 

سطح کره ماه راه رفتند و به اندازه گیری و نمونه 
برداری از سطح آن پرداختند.

را  خود  وقت  اخیر،  سال های  در  میشل  آقای 
صرف کاوش در فیزیک، ذهن آدمی و پدیده های 

ماوراءطبیعه چون موجودات فضایی کرده بود.
او پس از بازگشت با فضاپیمای آپولو 1۴ از فضا 
و  کرده  خلسه  احساس  لحظاتی  در  که  گفت 

مشرف به روح خود شده است.
موضوعات  به  او  گرایش  زمینه  موضوع  همین 
ماوراء الطبیعه در دوران بازنشستگی را پدید آورد.

ادگار میشل، فضانورد برجسته آمریکایی درگذشت
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آنکه  از  پس  فــارس،  خبرگزاری  گــزارش  به 
شدند  مدعی  و  کردند  بهانه تراشی  عربستانی ها 
ایران  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  بازی های  برای 
فدراسیون  داخل  در  عجیبی  اتفاقات  نمی آیند، 

عربستان رخ داد.
صورت  به  پایه  بلند  مسئول  چند  برکناری  ابتدا 
اجباری که اعتراض شدید برخی از آنها را در پی 
داشت. حتی رئیس کمیته انضباطی این کشور به 
فیفا علیه فدراسیون عربستان شکایت کرد و آنها 

را متهم به سیاسی کاری کرد.
سعودی،  بلندپایه  مسئول  شکایت  این  از  پس 
زیرا  شد  مطرح  عربستان  فوتبال  تعلیق  موضوع 

علیه  فیفا  به  مسئول  این  که  مدارکی  و  اسناد  
اثبات  است  داده  ارائه  کشور  این  فدراسیون 
سیاسی  کامال  کشور  این  فدراسیون  که  می کند 

است.
عربستان  تیم ملی  سابق  کاپیتان  انــور  فــؤاد 
افشاگری کرد و فدراسیون کشورش را به متهم 
کرد به تشویش و بی تدبیری که تنها برای قدرت 
به این فدراسیون آمدند. وی در مصاحبه با نشریه 
تاریک  عربستان  فوتبال  آینده  گفت:  الجماهیر 
به  اصال  فدراسیون  در  حاکم  فضای  زیرا  است 

دنبال پیشرفت و اقدامات روبه جلو نیست!
وی افزود: پس از آنکه عضو مجمع عمومی شدم، 

اوضاع بحرانی و مشوش که به فضای فدراسیون 
در  کرد.  غافلگیر  را  من  است  حاکم  عربستان 
جنگ های  و  شورش  جز  چیزی  فدراسیون  این 
هر  مسئوالن  همه  نیست!  دشمنی  و  شخصی 
کاری انجام می دهند تا منصبی را بدست بیاورند 

و هیچ اقدامی برای فوتبال انجام نمی شود.
ادامه  در  عربستان  تیم ملی  سابق  کاپیتان 
عربستان  فدراسیون  گفت:  افشاگری هایش 
وضعیتش خیلی بد است. پس از آنکه مرا بعد از 
چند ماه عضویت در مجمع عمومی برکنار کردند 
این شرایط بدتر شد. با تمام وضوح می گویم در 
نمی شود.  انجام  فوتبال  برای  کاری  فدراسیون 

زمانی که تمام کارهای مجمع را تعطیل می کنند 
و تمام اعضا مجمع را کنار می گذارند، نتیجه این 
حماقت این می شود که ما روز به روز پس رفت 

می کنیم.
کاپیتان  اظهارات  به  توجه  با  فارس،  گزارش  به 
مجمع  سابق  عضو  که  عربستان  تیم ملی  سابق 
میان  می شود  مشخص  بود  فدراسیون  عمومی 
زیادی  اختالف  عمومی  مجمع  و  رئیسه  هیئت 
وجود داشته است که هیئت رئیسه فدراسیون که 
دست نشانده آل سعود است آنها را کنار گذاشتند 

تا به راحتی کارهای خود را انجام دهند.

انتقاد تند کاپیتان سابق تیم ملی: در فدراسیون فوتبال 
عربستان چیزی به جز دشمنی و شورش معنی ندارد

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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مایلی کهن:  صدا وسیما به من هم وقت بدهد

خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  کهن  مایلی  محمد 
پولی  اینکه  مورد  در  فارس  خبرگزاری  ورزشی 
بابت قرارداد 150 میلیون تومانی اش با تیم امید 
بابت  پولی  هنوز  خیر  گفت:  نه  یا  کرده  دریافت 

این قرارداد به من پرداخت نشده است.
وی در مورد اینکه ظاهرا کمیته اخالق قرار بوده 
کند  رسیدگی  فارسی   BBC با  او  مصاحبه  به 
گفت: این مساله را از کسانی بپرسید که آن را 
بیان کرده اند. من 31سال در بخش های مختلف 
ورزش مدیریت کرده ام از اداره ورزش شمیران 
گرفته تا اداره ورزش شهر ری، من معاون اداره 

کل ورزش تهران هم بوده ام و می دانم که با 
چه رسانه ای صحبت کنم  چه بگویم. ضمن 
دیگر  بهم  هر شب  جان کری  و  اینکه ظریف 

با  من  صحبت  موقع  آن  گویند  می  بخیر  شب 
البد  و  شده  دشمن   BBC است؟!  بد   BBC
CNN و سایر رسانه ها رفیق فابریک هستند؟!

آقا فرمودند حتی  مایلی کهن تصریح کرد: خود 
کسی که به نظام اعتقاد ندارد بیاید و رای بدهد 
دوستان  دغدغه    BBC با  من  مصاحبه  حاال 

شده است؟!
که  روانی  جنگ  مورد  در  امید  تیم  مدیرفنی 
راه  به  آسیا  در  ایران  فوتبال  علیه  عربستان 
نباید  سیاست  گویند  می  همیشه  گفت:  انداخته، 
در فوتبال دخالت کند. خاکپور هم در قطر وقتی 

و  تیم شما  بین  گفتند جنگی  خبرنگاران قطری 
قطر در خواهد گرفت گفت فوتبال جنگ نیست. 
کافی  اندازه  به  که  شد  بنا  زمانی  المپیک  اصال 
جنگ و خونریزی در دنیا وجود داشت و آدم ها 
استقبال  با  کشته می شدند. حرف های خاکپور 

خبرنگاران ژاپنی مواجه شد. 
گفت:  ایران  فوتبال  ملی  تیم  اسبق  سرمربی 
به داور اعتراض کردم همه به  زمانی وقتی من 
اما  بود  انتقادها هم درست  انتقاد کردند که  من 
هم  اخالق  جام  شدم  ملی  تیم  سرمربی  وقتی 
کرده  تغییر  ها  ارزش  انگار  حال  این  با  گرفتیم 
چون وقتی کی روش آن حرکت زشت را مقابل 
مربی کره انجام داد نماد تعصب ایرانی شد ولی 
دار می  را  رفتاری می کردم من  اگر من چنین 
زدند! کفاشیان می گوید کی روش از ایرانی ها 
ایرانی تر است. اگر این حرکت زشت نماد ایرانی 
نیستم و  ضد  ایرانی  است پس حتما من اصال 
ایرانی هستم. آن حرکت کی روش فرهنگ چند 

هزار ساله ایران و ایرانی را زیر سوال برد. 
ملی  تیم  که  زمانی  کرد:  تصریح  کهن  مایلی 
به  اشکبار  چشمانی  با  باخت  عربستان  به  بامن 
بازیکنان  به  من  و  گفتیم  تبریک  ها  عربستانی 
گفتم که عیبی ندارد فوتبال همین است و بروید 
چشمان  با  ما  همه  بگویید  تبریک  عربستان  به 
اشکبار این کار را کردیم. این ورزش است نباید 
با سیاست آن را قاطی کرد. اکنون خیلی ها می 
ذبح  را  خاکپور  مثل  شخصیتی  با  مربی  خواهند 
با وینگادا  اینچئون  امید در  کنند در حالیکه تیم 
ناکام مطلق بود. آن تیم مال کی روش هم بود. 
آیا آن تیم خوب نتیجه گرفت؟ خوب بازی کرد؟ 
در اخالق هم که مناسب  نبود. انگار یک سوپر 
را  مافیا وجود دارد که می خواهد برخی آدم ها 
مشکلی  و  هستم  شده  ذبح  که  من  کند.  نابود 

ندارم ولی می خواهند خاکپور را هم سر ببرند.

های  آدم  دست  تیشه  و  ریشه  البته  افزود:  وی 
هایم  استخوان  اکنون  بود  اگر  نیست  مافیایی 
برگی  خودش  اجازه  بدون  بود.  شده  پودر  هم 
حریفان  هم  امید  تیم  البته  افتد.  نمی  درخت  از 
ناجوانمردی داشت. من نمی گویم کادرفنی امید 
اشتباه نداشت ما اشتباه هم داشتیم. با این حال 
از جناب سرافراز مدیر کل محترم صدا وسیما می 
خواهم که به من فرصت صحبت کردن در رسانه 

ملی را بدهد. 
فساد  گفت:  نود  برنامه  به  اشاره  با  کهن  مایلی 
فقط گرفتن پول نیست. من هم قبول دارم که 
فردوسی پور یا  همان کی روشی پور پول نمی 
اما وقتی فردی ذهن یک جامعه را خراب  گیرد 
نیست؟!  گرفتن  پول  از  بیشتر  فسادش  کند  می 
تیم ملی فوتبال علی اصغری بازی می کند و بعد 
می گویند کی روش برند است. ایشان در آنسوی 
ما  فوتبال  در  در 5 سالی که  است.  برند  ها  آب 
به  را  بازیکن  کدام  است؟  کرده  کار  چه  بوده 
فوتبال ایران اضافه کرده است؟ کدام بازیکن در 
است؟  شده  ترانسفر  و  شده  لژیونر  ایشان  زمان 
ماهی 700 میلیون تومان دستمزد می گیرد البته 
در سال هم که بیشتر از سه چهار ماه در ایران 
حضور ندارد اگر اینجوری بخواهیم حساب کنیم 
شاید ماهیانه دو میلیارد تومان دستمزدش شود. 

عراق  به  ها  ملت  جام  در  ملی  تیم  افزود:  وی 
می بازد و مثل سرداران فاتح از آنها استقبال می 
کنند. در برنامه نود هم شنیده ام که فردوسی پور 
پور  با چراغپور جر و بحث کرده چون فردوسی 
فکر می کرده چراغپور مخالف تیم امید است و 
از او مصاحبه ای شنیده بوده که گفته دانش فنی 
این تیم کم بود که ظاهرا منظورش بازیکنان تیم 
امید بوده و در برنامه نود هم می گوید تیم امید 
ناراحتی  باعث  مساله  همین  و  کرد  بازی  مدرن 

فردوسی پور شده بود.

با  اولیه  توافق  از  پرسپولیس  باشگاه  سرپرست 
برانکو برای تمدید قرارداد خبر داد.

برانکو  قرارداد  تمدید  درباره  طاهری  اکبر  علی 
خوبی  صحبت های  گفت:  ایسنا  به  ایوانکوویچ  
و  داده ایم  انجام  برانکو  با  قرارداد  تمدید  برای 
توافق هایی هم حاصل شد. ما از برانکو برنامه دو 

ساله خواسته ایم و قرار است او برنامه اش را برای 
ادامه همکاری ارائه کند. 

برانکو خودش هم می داند که ما او را می خواهیم 
و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

سرپرست باشگاه پر سپولیس درباره پیشنهادهایی 
وجود  به  تیمش  بازیکنان  ترانسفر  برای  که 

اول  طراز  و  خوب  بازیکنان  گفت:  هم  می آید 
همیشه پیشنهادهایی دارند، اما به اعتقاد من این 
شود  مطرح  قانونی  چارچوب  در  باید  پیشنهادها 
شود.  رعایت  هم  حر فه ای  باشگاه داری  اصول  و 
باید سعی کنیم ادبیات فو تبا ل را درست ادا کنیم.

موافقت برانکو برای تمدید قرارداد با پرسپولیس

راهنمای مشاغل فارسی زبانان استرالیا 
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سپاهان نیز با استیماچ سیر نزولی اش ادامه دارد 
تیره  از  نشان  فوالد  مقابل  تیم  این  شکست  و 

روزی های تیم بزرگ اصفهان است.
و  دارد  قرار  جدول  درصدر  همچنان  استقالل 
پرسپولیس  و  آهن  ذوب  خوزستان،  استقالل 
تعقیب کننده جدی آبی پوشان پایتخت به شمار 

می آیند.
پیروزی  روزی که کامال شایسته  در  پرسپولیس 
تساوی عوض  با  را  نتیجه  پایانی  دقایق  در  بود 
بازیکنانش  دقتی  بی  از  همچنان  برانکو  تا  کرد 

گله مند باشد.
ذوب آهن٢ - پرسپولیس ٢

برتر  تیم  پرسپولیس  شک  بدون  که  روزی  در 
که  بود  شانس  خوش  آهن  ذوب  بود  میدان 
توانست دراین بازی خانگی یک امتیازکسب کند.

همان  در  تهاجمی  کامال  سیستمی  با  برانکو 
ابتدای کار ذوب آهن را کامال غافلگیرکرد.

حرکات دیدنی عالیشاه درسمت چپ موجب شده 
بود تا سمت راست دفاعی ذوب آهن کامال ضربه 

پذیر باشد.
عالیشاه در نیمه اول بدون شک مرد برتر میدان 
نهایت  حمام  علی  کاری  ازکم  توانست  و  بود 

استفاده را کند و قرمز پوشان را به گل برساند.
داشت  سعی  تغییر  چند  با  آهن  ذوب  دوم  نیمه 
پرسپولیس  اما  کند  کنترل  را  بــازی  جریان 
 70 دردقیقه  بود.  میدان  برتر  تیم  همچنان 
و  شد  آهن  ذوب  نجات  فرشته  مظاهری  رشید 
با مهار پنالتی کمال کامیابی نیا مانع از این شد 
تا پرسپولیس به گل دوم برسد. کامیابی نیا چند 
بادآورده  پنالتی  مشکوک  حرکتی  در  بعد  دقیقه 
ای را نصیب ذوب آهن کرد و مسعود حسن زاده 

بازی را به تساوی کشاند.
و  داد  ادامه  حمله  به  همچنان  پرسپولیس  اما 
علیپور در حرکتی کامال حرفه ای وبا ضربه ای 

دقیق مظاهری را مغلوب کرد.
پرسپولیس در دقایق پایانی دوباره با اشتباه خط 

دفاعی اش پیروزی رابا تساوی عوض کرد.
مرتضی  را  فر  اسماعیل  دانیال  خوب  سانتر 
تبریزی با حضور مدافعین بلند قامت پرسپولیس 
به گل دوم ذوب آهن تبدیل کرد تا پرسپولیس 
درروزی که کامال تیم برتر میدان بود پیروزی را 

با تساوی عوض کند. بدون تردید ذوب آهن این 
امتیاز خانگی را مدیون درخشش فوق العاده رشید 

مظاهری است.
استقالل تهران 1 - استقالل اهواز 1

استقالل صدرنشین به نظر بازی آسانی را مقابل 
تیم ته جدولی استقالل اهواز در استادیوم آزادی 

پیش رو داشت.
اما جوانان جویای نام اهوازی همچون میالد پاک 
انگیزه  که  دادند  نشان  خذیراوی  حمزه  و  روان 
موفقیت  فاکتور  مهمترین  خواستن  به  میل  و 
زاده  درفوتبال است. شاگردان سیاوش بختیاری 
بازی زیبا وروانی را از خود بنمایش گذاشتند واگر 
بازی  امتیاز  سه  حتی  بودند  شانس  کمی خوش 
دور از دسترس نبود. استقالل در این دیدار بسیار 
رفت  می  انتظار  که  همانطوری  بود.  برنامه  بی 
نبود بازیکنی طراح در یک سوم حمله استقالل 
بست  بن  به  که  زمانی  تیم  این  تا  شده  موجب 

تاکتیکی می رسد نتواند دفاع حریف را بازکند.
خوبی  بازی  استقالل  گل  زننده  ابراهیمی  امید 
از خود به نمایش گذاشت اما بدون تردید روزبه 
گل  بود.  استقالل  بازیکن  موثرترین  چشمی 

میالد  شدید  ضعف  از  اهواز  استقالل  تساوی 
مدافع  دو  مناسب  جایگری  عدم  و  فخرالدینی 

وسط استقالل تهران به دست آمد.
فخرالدینی براحتی اجازه داد تا بازیکن استقالل 
در  را  خدیراوی  حمزه  دقیق  سانتری  با  اهواز 
تا  توپ کند  زاده صاحب  بین مگویان و عمران 
اهوازی  با ضربه سردقیق گل تساوی  خدیراوی 

ها را به ثمر برساند.
رو  پیش  را  دشواری  بازیهای  آینده  در  استقالل 
خود  تهاجمی  سیستم  مشکل  نتواند  اگر  و  دارد 
پرویز  درانتظار  سختی  روزهای  کند  برطرف  را 

مظلومی است.
سایر نتایج

تراکتورسازی1 - پدیده ٢
فوالد 1 - سپاهان 0

ملوان 0 - نفت تهران0
سیاه جامگان 1 - گسترش فوالد 0

سایپا 0- استقالل خوزستان 1
صبا 0 - راه آهن 1

خارج از مستطیل سبز
ایران  فوتبال  روزهای  این  موضوعات  مهمترین 

برخورد با فساد است.
مشکلی  فساد  ای  حرفه  فوتبال  در  شک  بدون 
تازه نیست و بیشتر کشورهایی که فوتبال حرفه 
ای در آن جریان دارد تا حدودی با این مشکل 

روبرو هستند.
کشورهای جنوب شرق آسیا نمونه ای آشکار از 
ای  سابقه  که  هستند  فوتبال  در  فساد  و  تبانی 

طوالنی در این مورد دارند.
در  ریزی صحیح  برنامه  دلیل عدم  به  نیز  ایران 
فسادی  دچار  فوتبال  ای  حرفه  قوانین  اجرای 
غیرقابل انکار شده است و نیازمند برخورد قاطع و 

اصولی در تمامی سطوح است.
در ایران بیشتر مسئولین فوتبال از سوی منتقدان 

به فساد متهم می شوند.
فوتبال  صنعت  در  متخصص  افراد  که  زمانی  تا 
ادامه  این مشکل همچنان  نشوند  گرفته  کار  به 

خواهد داشت.
کمیسیون  رئیس  نماینده  پورمختار٬  محمدعلی 
کفاشیان  علی  مجلس:  اساسی  قانون  نود  اصل 
ایران  فوتبال  در  فساد  پرونده  اول  ردیف  متهم 

است و باید به مراجع قضایی احضارشود.

ایران،  فوتبال  فدراسیون  رییس  کفاشیان،  علی 
نود  اصل  کمیسیون  گزارش  دربــاره  می گوید 
و  ندارد  نظری  فوتبال  در  فساد  درباره  مجلس 

حرف آخر را باید قوه قضاییه بزند.
به  جوانان  و  ورزش  وزیر  اگر  گفت  او همچنین 
فوتبال  فدراسیون  انتخابات  در  بدهد،  اجازه  او 
اصل  کمیسیون  گزارش  کرد.  خواهد  شرکت 

ارتشاء  تبانی رشاء و  نود مجلس به موارد وسیع 
از  استفاده  و  غیرمجاز جعل  دوپینگ شرط بندی 
سند مجعول تصدیق نامه های خالف واقع و فرار 
ناتوانی  و  مدیریت  سوء  و  می کند  اشاره  مالیاتی 
رئیس فعلی فدراسیون فوتبال را از عوامل فساد 

در فوتبال ایران عنوان می کند.
آمده که ساالنه حدود  این گزارش همچنین  در 

دسته  لیگ  و  برتر  لیگ  در  تومان  میلیارد  هزار 
یک از بیت المال هزینه می شود اما گردش مالی 

آن غیر شفاف است.
عالوه بر این گزارش کمیسیون اصل نود به ٢5 
خارجی  سفرهای  و  مالیاتی  فرار  تومان  میلیارد 
کفاشیان  آقای  سفر   1۸۸ جمله  )از  غیرضروری 
و ٢1۸ سفر دبیر فدراسیون( نیز اشاره کرده است.

به گفته کمیسیون اصل نود، پس از قرائت این 
گزارش در مجلس، اسامی 1۸ نفر برای رسیدگی 

به قوه قضائیه اعالم شده است.
وزیر  پورمحمدی،  مصطفی  حال  همین  در 
و  بگوییم  باید  گفت:  امروز  ایران،  دادگستری 

بپذیریم که در مبارزه با فساد کم آورده ایم.

کفاشیان: درباره گزارش مجلس درباره فساد در فوتبال نظری ندارم

ART & DESIGN SERVICES

VIC

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

e. info@shiraziartgallery.com.au

By Appointment

AUTOMOTIVE

CAR DEALERS

NSW

25 Elizabeth Street
 WETHERILL PARK

Telephone: 02 9756 1300

Tyre Land
MECHANICAL REPAIRS

NSW

North Parramatta

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

WEST END MAZDA
No.1 Mazda Dealer in Australia

 590 Church Street North Parramatta
PH: 1300567397

CAR RENTAL

WA

 Elite Charter
Services

Elite Charter ServicesElite Charter Services

PERTHPERTH

 0404777467 0404777467

کرایه ماشینهای لوکس درپرت

DRIVING SCHOOL
NSW

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

0424 328 659
Hornsby - Northshore

northshoredrivinglessons.com.au

NSWPRIME
DRIVING SCHOOL

تعلیم رانندگی توسط ایرج

0450 916 801
www.primedriving.com.au

ELECTRICAL CONTRACTORS

FOOD IMPORTERS
NSW
PTY LTD

FOOD IMPORTS

PH: (02) 9645 6003
تلفن مرکز پخش

FUNERAL DIRECTORS

Funerals are  
too important to

   leave to anyone...

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

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

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

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

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

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

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

 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

 Electrical
 Air Conditioning
 Communication 

Director: Hadi Parhizkar
Gravity Electric

گرویتی الکتریکال سرویس
با مدیریت هادی پرهیزکار

Mobile: 0404 171 819
Email: h.pelectrical@yahoo.com

هفته نوزدهم 
لیگ برتر فوتبال 

ایران تساوی 
بزرگان پایتخت

محمد تقوی
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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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جها
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مایندگی
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ر و
ی د

جزئ
ی و 

و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

سید انور

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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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

D
ES

IG
N

ED
 B

Y 
PA

R
SI

AN
.S

T.
87

7.
C

O

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

والیت  حصارک،  ولسوالی  در  طالبان  گروه 
محل  ساکنان  از  افغانستان  شرق  در  ننگرهار 
خواسته که برای جنگ با گروه موسوم به دولت 

اسالمی )داعش( یا نفر بدهند یا پول.
ولسوال حصارک و شماری از بزرگان قومی این 
تاکنون دست  به بی بی سی گفته اند که  ولسوالی 
مردم محل  از  گونه دسته جمعی  به  بار  کم یک 

توسط افراد این گروه پول جمع آوری شده است.
در  داعــش(  اسالمی)  دولت  به  موسوم  گروه 
بزرگان  اما  ندارند،  فعالیتی  حصارک  ولسوالی 
قومی می گویند که طالبان به این بهانه از مردم 

پول جمع آوری می کنند.
که  می گویند  حصارک  ولسوالی  قومی  بزرگان 
حضور  ولسوالی  این  زیادی  مناطق  در  طالبان 

دارند و بر مردم محل حکم روایی می کنند.
قانون  تازگی  به  طالبان  قومی،  بزرگان  گفته  به 
جدیدی را وضع کرده که جمع آوری پول یا به 

خدمت فرستادن یک نفر باشد.
برای اطمینان از صحت این خبر به شهر جالل 
ظفر،  ملک  دیدار  به  ننگرهار  والیت  مرکز  آباد، 

یکی از بزرگان قومی حصارک رفتم.
او از ترس گیر افتادن میان درگیری گروه داعش 
و طالبان نمی تواند به زادگاهش، حصارک برود. 
این روزها در شهر جالل آباد زندگی می کند، اما 
در عوض با مردم زادگاهش،حصارک، پیوسته در 

قانون  آقای ظفر در مورد  از  تماس است. وقتی 
حرف ها  این  گفت:  پرسیدم،  طالبان  گروه  جدید 
دارد.  واقعیت  سربازگیری[  و  پول  آوری  ]جمع 
طالبان گفته اند که پول جمع آوری کنند. آنها بر 
مردم تسلط دارند. به منطقه رفته، پول جمع آوری 
و به آنها داده شده، یا برخی مردم هم برای جنگ 
با داعش نفر داده اند. عبدالخالق معروف، ولسوال 
حصارک هم تایید می کند که گروه طالبان اخیرا 

به بهانه جنگ با داعش از مردم پول می گیرند.
خانه ولسوال حصارک، در شهر جالل آباد مرکز 
والیت ننگرهار است. خانه ای که پر از اسلحه و 
هدف  که  می گوید  معروف  آقای  است.  مهمات 
افغانستان  دولت  مخالف  شورشیان  برای  مهمی 
است. سه ماه در حصارک کار می کند و یک ماه 

در جالل آباد در مرخصی به سر می برد.
ولسوالی  به  آباد  جالل  شهر  از  آمدش  و  رفت 
در  پذیراست.  امکان  هلیکوپتر  با  تنها  حصارک 
چشم  به  زیادی  تقدیرنامه های  مهمان خانه اش 
می خورد که از سوی دولت و نیروهای بین المللی 
مستقر در افغانستان به او داده شده است. اما این 
که محل  ولسوالی  مقر  از  نمی تواند  محلی  مقام 

ماموریتش است، چند کیلومتر دور تر سفر کند.
آقای معروف گفت که طالبان در برخی مناطق 
مردم  بر  را  خواسته هایشان  حصارک  ولسوالی 
چیزی  هر  طالبان  او:  گفته  به  می کنند.  تحمیل 

می کنند.  تحمیل  مردم  باالی  بخواهند  که  را 
درآمد زیاد آنها از زکات )عشر( است. قبال از این 
درآمد مهمات خریداری می کردند. حاال براساس 
داده  ایران  توسط  مهمات  آنها  به  من،  معلومات 
می شود. به قول شاهدان عینی گلوله های راکت، 

پیکا )مسلسل( و کالشینکوف ایرانی است.
دولت  را  مهمات  این  که  نمی داند  می گوید  او 
ایران به گروه طالبان می دهد یا آنها این مهمات 

از راه قاچاق خریداری می کنند.
ولسوالی  از  خانواده  صدها  گذشته  سالهای  در 
جالل  شهر  در  و  فرار  ناامنی  دلیل  به  حصارک 
بر  آورده اند. هر مقدار که کنترل دولت  پناه  آباد 
می شود،  کمتر  ننگرهار  والیت  ولسوالی های 
ولسوالی ها  و  می گیرند  بیشتر  قدرت  شورشیان 
مردم  آنرا  سنگین  بهایی  که  می شود  امن تر  نا 

می پردازند.
احمد غنی، از ساکنان ولسوالی حصارک می گوید 
که از ترس گروه طالبان حتی نتوانسته در مراسم 
تشیع جنازه پدرش به زادگاهش در این ولسوالی 

برود.
او می افزاید: این درست است که از مردم پول 
می گیرند. از کسی به نام زکات)عشر( و از کسی 
دیگر به بهانه جنگ با داعش. از مردم جبرا پول 

می گیرند. خودم با این وضعیت روبرو شدم.
به گفته بزرگان قومی، جوانان ولسوالی حصارک 
آسیب پذیرترین قشر این جامعه به شمار می روند. 
یا  دارند  انتخاب  برای  گزینه  دو  فقط  آنان  زیرا 
سالح گرفته و در صفوف نیروهای مخالف دولت 
افغانستان بجنگند یا اینکه از خانه و کاشانه خود 

فرار کنند.
خانواده های  گفت  بی بی سی  به  بزرگان  از  یکی 
راه  از  را  شان  فرزندان  دارنــد،  مالی  توان  که 
هاق قاچاق به اروپا می فرستند. به گفته او ده ها 
به  را  فرزندانشان  و  فروخته  را  زمینشان  خانواده  

بیرون از افغانستان فرستاده اند.
از او  از قاچاقبران انسان که خواست نامی  یکی 
بیش  گذشته  سال  دو  در  که  گفت  نشود،  برده 
کشور  به  را  حصارک  ولسوالی  از  جوان   ۲۰۰ از 
می گوید  او  فرستاده است.  اروپایی  مختلف  های 
که شماری از این افراد جان خود را در این مسیر 

از دست داده اند.

طالبان برای مقابله با داعش در شرق افغانستان 
از مردم سرباز و پول می خواهد

ادامه در صفحه 11
از  ذهنی  برداشت هایی  همواره  هم  ادبیات  البته 
دنیا را به دست ما داده است. ظهور رمان مدرن 
فیزیکالیسم  پایبند  علم  هم  باز  که  زمانی  در 
غوطه ور  برای  شدید  میل  وجود  از  حاکی  بود، 
جیمز،  هنری  است.  افراد  دیگر  ذهن  در  شدن 
به سوی  را  ما  کافکا  فرانتس  و  پروست  مارسل 
خود  شخصیت های  فرد  به  منحصر  احساسات 
ادبی  نسخۀ  به  را  جیمز  آثار  می دهند.  سوق 
امپرسیونیسم تشبیه کرده اند. او عالقۀ شدیدی به 
درحالیکه  دارد،  آگاهی شخصیت هایش  بازنمایی 
جیمز،  او،ویلیام  فیلسوف  و  روانشناس  برادر 
ابداع گر واژۀ »جریان سیال ذهن1۰« است، یعنی 
در  که  ایده هایی  و  احساسات  اندیشه ها،  جریان 
ذهنمان سرگردان اند. جیمز این واژه را در کتاب 
مبانی روانشناسی )1۸۹۰( مطرح می کند، واژه ای 
که در دهه های اول قرن بیستم میالدی مالزم 
جیمز  همچون  مدرنیستی  منحصراً  نویسندگان 

جویس شد. 
اینکه وقتی »جریان  از همه  اما تعجب برانگیزتر 
سیال ذهن« تازه داشت به واژگان ما وارد می شد، 
دارای  می تواند  آگاهی  که  دریافتند  فیزیک دانان 
با  باشد.  از دنیا  اهمیتی حیاتی در توصیف آن ها 
باید  که  دریافتند  آن ها  کوانتوم،  مکانیک  ظهور 
دنیای  دربارۀ  نظریاتشان  معنادارکردن  برای 
دانشمند/مشاهده گر  که  کنند  اذعان  درون اتمی، 
دخالت  واقعیت  ساخته وپرداخته کردن  در  فعاالنه 
همچون  واقعیت  درون اتمی،  سطح  در  دارد. 
جریان ذهنی ای به نظر می رسید که در آن، اشیاء 
گاهی همچون ذرات و گاهی همچون موج رفتار 
باشد  مشاهده  قابل  وجه  کدام  که  این  می کنند. 
بستگی به این دارد که انسان مشاهده گر چگونه 

به موقعیت بنگرد. 
چنین دیدگاهی فیزیک دانان را وحشت زده کرد. 
آن ها مصرانه تالش می کردند تا هرجور شده از 
آن رهایی یابند. در بیشتر سال های قرن بیستم 
ذهنیت  که  کرد  تصور  می شد  هم  باز  میالدی، 
و  کرده  خارج  از صحنه  هرجور شده  می شود  را 
آلبرت  نمود.  ارائه  دنیا  از  عینی  کاماًل  توصیفی 
انیشتین جزء این جرگه بود، اما موضع او موفق 
واقع نشد. چهل سال قبل، جان ویلر، فیزیکدان 
نظری آمریکایی، مجموعه ای از آزمایشات فکری 
مشاهده گر  یک  آیا  شود  مشخص  تا  داد  ارائه 
می تواند بر این امر تأثیر بگذارد که نور مثل ذره یا 
مثل موج حرکت کند یا خیر. سال ۲۰۰۷ بود که 
آلن آسپک، فیزیک دان فرانسوی ثابت نمود که 
چنین چیزی ممکن است. نشریۀ نیچر فیزیکز11 
که  داد  گزارش  آزمایشاتی  مجموعه  مورد  در 
تاثیری مشابه را با استفاده از اتم های هلیوم نشان 
می دهد. اندرو تروسکات، دانشمند استرالیایی که 
سرپرست پژوهش هلیوم بود در فیزیکز توِدی1۲ 
نوشت که »۹۹.۹۹۹ درصد از فیزیک دانان اقرار 
دارند که... نحوه سنجش، امر مشاهده پذیر را به 
واقعیت تبدیل می کند«. به عبارت دیگر، ذهنیت 

انسان دنیا را به پیش می برد. 
در  قرارگرفتن  به  مایل  فیزیک دانان  تمام  البته 
این مسیر نیستند؛ درواقع واکنشی شدید در برابر 
موجب  امر  این  است.  گسترش  حال  در  ذهنیت 
به وجود آمدن »تفسیر دنیاهای چندگانه1۳« در 
تفسیر،  این  به  بنا  است.  شده  کوانتومی  فیزیک 
 X( گزینه  دو  با  درون اتمی  ذره  یک  که  هربار 
دو  به  دنیا  شود،  روبرو  را؟(   Y یا  دهد  انجام  را 
نسخه از خود تکثیر می یابد که در یکی از آن ها، 
ذره عمل X و دیگری عمل Y را انجام می دهد. 
با توجه به تخمین فیزیک دانان که حدود 1۰۸۰ 
ذره در عالم وجود دارد و اکثر آن ها در هر ثانیه 
می شوند،  روبرو  متعدد  گزینه های  با  بار  چندین 
این یعنی بنابر تفسیر دنیاهای چندگانه، بی شمار 

نسخه از عالم در هر نانوثانیه به وجود می آید. 
راه های  معدود  از  یکی  تقسیمی  جوشش  این 
بدون  است  کوانتومی  رفتار  توجیه  برای  پیِش رو 
اینکه به آگاهی نقشی محوری داده شود. زمانی 
دنیاهای  تفسیر  بودم  فیزیک  دانشجوی  من  که 
اما  می آمد،  بشمار  نامتعارف  مفهومی  چندگانه 
این  است.  عرف  به  شدن  تبدیل  درحال  امروزه 
امر بیشتر بدین سبب است که مسئلۀ مشکل ساز 

آگاهی از بین نرفته است. 
را  آگاهی  مسئلۀ  می خواهند  فیزیک دانان  برخی 
کاًل کنار بگذارند، اما برخی دیگر تالش می کنند 
جلوه  مادی  اصالتًا  پدیده ای  به صورت  را  آن  تا 
نظری  فیزیک دان  تگمارک،  مکس  مثاًل  دهند. 
موسسۀ فناوری ماساچوست1۴، امیدوار است که 
وضعیتی  گاز،  و  مایع  و  جامد  مانند  هم  آگاهی 
دیگر از ماده باشد. او فیزیک دانان را دعوت کرده 
کنند.  کاوش  را  آگاهی  فیزیکِی  قرینه های  تا 
آگاهی، چه  این است که هنگام وجود  او  سؤال 

شرایط فیزیکی برقرار است؟ 
صورت  مشابهی  حرکات  هم  عصب شناسی  در 
)ان. آگاهی1۵«  عصبی  »قرینه های  تا  گرفته 
آگاهی  امضاهای عصب شناختی  یعنی  سی.سی( 
بار  اولین  را  سی  سی.  ان.  پروژه  شود.  تعیین 
و  آمریکایی  عصب شناس  ــخ،  ُک کریستوف 
نوبل،  جایزۀ  انگلیسی  برنده  کریک،  فرانسیس 
پروژه  این  نمودند.  آغاز  میالدی   1۹۹۰ دهۀ  در 
تا کنون گام های بزرگی برداشته است؛ ابزارهای 
تا  ساخته اند  قادر  را  ما  امروزه  اپتوژنتیک  نظیر 
نورون ها  تفکرات،  برخی  داشتن  هنگام  ببینیم 
چه کاری می کنند. به عالوه، طرح هایی همچون 
طرح »برین1۶« در آمریکا و طرح مغز انسان1۷ 
در اتحادیۀ اروپا، بخش هایی از مغز را که هنگام 
تجربیات  و  احساسات  از  وسیع  طیفی  تجربۀ 

ذهنی فعال هستند، نقشه بندی کرد. 
میالدی،  ــوزدهــم  ن و  هجدهم  قــرون  در 
به  چندانی  اهمیت  شیمی دانان  و  فیزیک دانان 
مردم  از  بسیاری  اما  نمی دادند،  ذهنیت  مسئلۀ 
اواخر  در  روانکاوی  پیدایش  نبودند.  اینگونه 
قرن نوزدهم میالدی را می توان در همین بستر 
درک نمود؛ هر نظری که در مورد جزئیات آرای 
کنیم  قبول  باید  باشیم،  داشته  فروید  زیگموند 
می توانیم  و  هستیم  احساساتی  موجوداتی  که 
ارائۀ  دنبال  به  این چنین  که  کنیم  تحسین  را  او 
رویکردی نظام مند نسبت به درک و درمان روان 
انسان بود. اینگونه استدالل شده که یک روش 
تفسیِر کمدی الهی این است که آن را نسخه ای 
قرون وسطایی از روانکاوی بدانیم: نه فقط سلوک 
الهِی روح به سوی رستگاری، بلکه همچنین سفِر 
روانی.  به سوی سالمت  بیمار  ذهن  درمانِی یک 
بهشت و جهنم فقط مکان های مسیحی نیستند: 
وضعیت های ذهنی اند. جسم های ما هرکاری در 
فضای فیزیکی بکنند، ما ساکن عرصه ای روانی 
به وضعیت های  راجع  بتوانیم  باید  و  هم هستیم 

ذهنی صحبت کنیم. 
نظیر  جنبش هایی  با  کردند  سعی  هم  هنرمندان 
با  اکسپرسیونیسم  و  سورئالیسم  امپرسیونیسم، 
مسئلۀ ذهنیت شاخ به شاخ شوند. این جنبش ها 
دقیقًا به این دلیل ما را به وجد می آورند که ابعاد 

تصویر  به  را  هنرمند/مشاهده گر  ذهنِی  عمیقًا 
کشیده و بررسی می کنند. ما عاشق این هستیم 
که دنیا را از پنجرۀ چشمان وینسنت ون گوگ و 
پل سزان ببینیم، چون آن ها افرادی با چشم انداز 
آثارشان  چون  و  هستند  ما  به  شبیه  ذهنی 
چشم اندازهای  و  ون گوگ  سبز  )آسمان های 
چالش  به  را  تفکر  این  سزان(  شکستۀ  مکعبِی 
واقعیت  از  حقیقی تر  عینی،  واقعیت  که  می کشد 
پل  از  نقاشی  یک  پیش،  ماه  چند  است.  ذهنی 
داشت.  فروش  دالر  میلیون   ۳۰۰ حدود  گوگن 
اینگونه دیوانه وار  بازار هنر  اینکه  از دالیل  یکی 
است این است که هنر، قدرت منظرگاه فردی را 
بازنمود می کند؛ و بسیاری افراد )درست یا غلط( 

آن را پادزهری برای سوژه زدایِی علم می دانند. 
تمام این ها علومی مهیج هستند، اما یک سؤال 
باقی می ماند: آیا هیچ یک از این ها تجربۀ ذهنی 
را تبیین می کند؟ چامرز فیلسوف ادعا می کند که 
مکانیکی  به صورت  نمی توان  را  تجربه  مسئلۀ 
که  هنگامی  »حتی  که  می گوید  او  داد.  تقلیل 
آن  با  مرتبط  فعالیت های  تمام  عملکرد  نحوۀ 
خواهد  ادامه  مسئله  این  هم  گردد،باز  تبیین 
داشت«. یعنی درواقع او می گوید که هیچ مقدار 
نورونی  روابط  و  پتانسیل ها  به  راجع  جزئیاتی 

نمی تواند ما را به جوهرۀ ذهنیت برساند. 
و  فیزیک دانان  عصب شناسان،  از  بسیاری 
فیلسوفان با او مخالف اند، اما من با او هم نظرم. 
مسئله خیلی فراتر از این است که آیا تجربۀ شما 
یا خیر. همانطور  آبی شبیه تجربه من هست  از 
که دکارت و قرون وسطایی ها درک کرده بودند، 
ذهنیت دارای یک وجه اخالقی نیز هست. الک 
را  انسان  خوِد  و  می کند  اشاره  امر  این  به  هم 
آگاه  و  متفکر  »چیزی  می نماید  تعریف  اینگونه 
یا  ساده،  مادی،  معنوی،  اینکه  محتوایی؛  هر  )با 
به لذت و درد  ندارد( که نسبت  پیچیده اهمیتی 
یا  توانایی خوشبختی  است؛  آگاه  یا  دارد،  ادراک 
آگاهی بسط  این  تا جایی که  و  دارد؛  تیره روزی 

دارد، نگران خود است«. 
درد  روبرو می شویم، هم  درد  با موضوع  باز هم 
را می توان  تیره روزی  آیا  عاطفی.  و هم  جسمی 
با شلیک سیناپسی »تبیین« نمود؟ خوشبختی را 
جرج  پدر  با  را  مسئله  این  پیش  سال  چند  چه؟ 
یسوعی،  کشیش  یک  او  کردم.  مطرح  کوین 
اخترشناس و مدیر رصدخانۀ واتیکان است. از او 
پرسیدم آیا ممکن است وقتی هیلدگارد بینگنی1۸ 
در قرن دوازدهم میالدی الهاماتی از خدا دریافت 
نمود، این همان حمله صرع بوده باشد؟ پدر کوین 
معتقد  او  درواقع  نداشت.  مسئله  این  با  مشکلی 
اتفاق  بود که وقتی چنین چیز عظیمی در ذهن 
نیز همراه  لزومًا قرینه های عصب شناختی  بیفتد، 
آن وجود خواهد داشت. او معتقد بود که هیلدگارد 
ممکن بوده صرع داشته باشد، اما این بدین معنی 

نیست که خدا با او سخن نگفته است. 
قرینه های  حتمًا  اســت:  این  مانند  نیز  درد 
توانست  نخواهیم  وگرنه  دارد،  عصب شناختی 
کنیم  دور  آتش  از  را  دستمان  و  دهیم  واکنش 
توانایی  که  )کسانی  نرسد  آسیب  بدنمان  به  تا 
احساس کردن درد را از دست می دهند، فوراً دچار 
آسیب می شوند(. درعین حال، درد فراتر از ابعاد 
جسمی آن است؛ این امر را در انواع تیره روزی که 
در جهنم دانته آمده نیز مشاهده می کنیم و امروزه 
نیز اخبار رسانه، همه روزه ما را از تاثیرات فجایع 
جنگی بر زندگی میلیون ها انسان مطلع می کند. 

جولیو تونونی در کتاب فای )۲۰1۲( این پرسش را 
مطرح می کند: »چگونه مادۀ محض، ذهن تولید 
می کند؟« تونونِی عصب شناس می نویسد که این 
رازی است »عجیب تر از برداشتی شسته و رفته... 
غیرممکنی که ایمان را به چالش می کشد«. البته 
او تبیینی از آگاهی به ما ارائه می دهد که مبتنی 
بر نظریۀ اطالعات است، نظریه ای که تگمارک 
و ُکخ از ستایندگان آن هستند. او می خواهد برای 
پدیده های روانی کاری را انجام دهد که دکارت، 
گالیله و وارثانشان برای پدیده های فیزیکی انجام 
کلی،  تجربی  قوانین  با  می خواهد  یعنی  دادند: 
می گوید  ما  به  او  کند؛  تبیین  را  ذهنی  تجربۀ 
دارای شکل هایی در یک  که چنین تجربه هایی 

فضای ریاضیاتی چندبعدی هستند. 
که  ندارم  نظر  این  با  مشکلی  شخصه  به  من 
تجربیات ذهنی ممکن است قرینه های ریاضیاتی 
با  هم  کوین  پدر  که  همانطور  باشند،  داشته 
ستایندۀ  من  نداشت.  مشکلی  عصبی  قرینه های 
هندسۀ تحلیلی هستم و به همین جهت، برداشت 
اما در عین حال، نظریۀ  را دوست دارم؛  تونونی 
اطالعات را به عنوان پلی به ذهنیت قبول ندارم. 
ذهنیت  از  اطالعاتی  و  عصب شناختی  مدل های 
همانطور  دارند،  را  خود  ارزش  و  کاربرد  قطعًا 
ارزش  جهان  از  پیشین  مکانیکی  مدل های  که 
اجداد  همچون  نظریه ها  این  اما  داشت.  را  خود 
دارند که  پافشاری  این  در  ریشه  مکانیکی خود، 
ذهنیت پدیده ای ثانوی است که با چیزی متقدم 
می توان آن را تبیین نمود. چامرز همچون دکارت 
به  یا  دارد،  اصرار  ذهنی  تجربه  تقدم  بر  و الک 
قول بیت بول فیلسوف »آگاهی از لحاظ وجودی 
آگاهی  که  است  معتقد  بیت بول  دارد«.  تقدم 
چیزی نیست که بتوانیم »به صورت سوم شخص 
آن را توصیف کنیم«، بلکه چیزی است که »در 
از طریق  اول شخص  به صورت  و  آن ساکن ایم 
چیزی  یادآور  سخن  این  می کنیم«.  زندگی  آن 
در  آلمانی  فیلسوف  هوسرل،  ادموند  که  است 
آگاه  تجربۀ  زندگی«  »دنیای  را  آن   1۹۳۶ سال 
آنجا جایی است که  نامید. من فکر می کنم که 
باید برای یافتن سرچشمۀ خودمان، به آن مراجعه 
کنیم. البته به نظر من، فیلسوفان و دانشمندان تا 
قرن های متمادی دربارۀ این مطلب بحث خواهند 

نمود.

چرا و چگونه آگاهی 
به مشکل تبدیل شد؟

گروه طالبان پس از تحمل شکست پنج ماه پیش 
استراتژیک  والیت  بر  را  خود  نیروی  قندوز،  در 

بغالن متمرکز کرده است.
طالبان  گروه  برای  بسیاری  جذابیت های  بغالن 
دارد؛ از جمله موقعیت استراتژیک، منابع اقتصادی 
و مهم تر از همه ترکیب اجتماعی جمعیت بغالن. 
طالبان با توجه به همین موارد، نیروهای خود را 

در مناطق استراتژیک بغالن مستقر کرده اند.
استقرار نیروهای طالبان

نقطه  سه  در  عمدتًا  حاضر  حال  در  طالبان 
استراتژیک حضور فعال دارند: 1( دند غوری در 
غرب پلخمری، مرکز بغالن، ۲( دند شهاب الدین 
در شمال غرب این شهر و ۳( روستای کوک چنار 

و ۹ روستای دیگر در غرب شهر بغالن جدید.
دند غوری ناحیه ششم و دند شهاب الدین ناحیه 
پنجم شهر پلخمری هستند. هر یک از این سه 

منطقه 1۰ تا ۳۰ هزار نفر جمعیت دارند.
عالوه بر این، هواداران مسلح طالبان در ولسوالی 
و  دارند  بامیان هم حضور  مرز  در  برفک  و  تاله 
مرکز  کنترل  روز  دو  برای  )مهر(  میزان  ماه  در 
این ولسوالی را هم به دست گرفته بودند. طالبان 
حضور  هم  بورکه  و  خنجان  دوشی،  مناطق  در 
پراگنده دارند. در واقع مناطقی که در دهه هفتاد 
نفوذ  حاال محل  بودند،  اسالمی  اختیار حزب  در 
شورای  رئیس  برآورد  براساس  است.  طالبان 
این  در  طالبان  نیروهای  شمار  بغالن،  والیتی 
والیت هزار و ۷۰۰ تا هزار و ۸۰۰ نفر است. به 
گفته او، طالبان در پنج ماه گذشته در دند غوری 
بتونی  مستحکم  سنگرهای  شهاب الدین  دند  و 
تا چهار  آن ها سه  برابر  در  برای خود ساخته اند. 

هزار نفر نیروهای دولتی حضور دارند.

اهمیت استراتژیک
سر  بر  هندوکش،  کوه  شمالی  دامنه  در  بغالن 
نزدیک ترین  دارد،  موقعیت  کابل-شمال  راه 
واقع،  در  و  کابل  به  هندوکش  شمال  والیت 
دروازه شمالی کابل است. با شش والیت پروان، 
پنجشیر، تخار، قندوز، سمنگان و بامیان هم مرز 
است و نزدیکی با قندوز، دیگر نقطه جذاب برای 

طالبان، اهمیتی  ویژه دارد.
شاهراه کابل-شمال، که پایتخت را با ده والیت 
همین  از  می کند،  وصل  شمال شرقی  و  شمالی 
والیت می گذرد. کاالهای ترانزیتی که از طریق 
سه بندر عمده در شمال حیرتان در بلخ، شیرخان 
افغانستان  وارد  جوزجان  در  آقینه  و  قندوز  در 
می شوند، از همین مسیر و تونل سالنگ به کابل، 

جنوب و شرق کشور انتقال می یابد.
عالوه بر این، خط انتقال نیروی برق وارداتی از 
به  این شاهراه  با  به کابل هم موازی  ازبکستان 
دولتی  مقام های  پایتخت کشیده شده که  سوی 
این خط  پایه  دو  پیش  روز  ده  طالبان  می گویند 
اما طالبان  دند شهاب الدین منهدم کردند،  را در 
این  کار  کابل،  به  برق  نیروی  قطع  که  گفته اند 

گروه نیست. قرار است دو خط بین المللی انتقال 
نیروی برق موسوم به توتاپ و کاسا-1۰۰۰ هم 
از آسیای میانه از طریق بغالن به کابل و بعد به 
بغالن  در  طالبان  پاکستان کشیده شوند. حضور 
طرح های  این  اجرای  برابر  در  عمده ای  چالش 

بین المللی هم شمرده می شود.
بغالن  والیتی  شورای  رئیس  محسنی،  صفدر 
شوند،  مسلط  بغالن  بر  طالبان  اگر  که  می گوید 
ده  با  کابل  ارتباطی  خطوط  کنترل  گروه  این 
والیت شمالی را قطع خواهد کرد و این توانایی 
دولتی  نیروهای  بر  که  آورد  خواهد  دست  به  را 
در سراسر شمال فشار وارد کند و امنیت والیت 

پروان در شمال کابل و کابل را هم تهدید کند.
به طور کلی، داشتن پایگاهی مستحکم در شمال 
طالبان  است.  استراتژیک  هدفی  طالبان  برای 
چنین  برای  را  بغالن  قندوز،  شکست  تحمل  با 

هدفی برگزیده اند.
به باور زبیر شفیقی، مدیر مسئول روزنامه ویسا، 
حصول این هدف، طالبان را در شمال افغانستان 
برای  و  داد  خواهد  قــرار  بهتری  جایگاه  در 
آسیای  به  رخنه  زمینه  آن  با  هم سو  گروه های 

میانه فراهم خواهد شد.

اهمیت اجتماعی
افغانستان  آمار  مرکز  برآورد  آخرین  براساس 
دارد  جمعیت  نفر  هزار   ۹1۰ بغالن   ،)1۳۹۴(
شهری(.  هزار   1۸۰ و  روستایی  هزار   ۷۲۶(
متنوع  و  پیچیده  بسیار  بغالن  اجتماعی  ترکیب 
است. همه اقوام بزرگ )هزاره، تاجیک، پشتون و 
ازبک( و پیروان مذاهب اصلی )حنفی، جعفری و 

اسماعیلی( در این والیت حضور دارند.
بود  بغالن  جمعیتی  ترکیب  همین  به  توجه  با 
که گروه طالبان در نیمه دهه هفتاد خورشیدی، 
پس از تصرف این والیت، توانست که در آن جا 
از  اجتماعی مستحکمی شود. پس  پایگاه  دارای 
فروپاشی امارت اسالمی طالبان در 1۳۸۰، ارتباط 
طالبان با این منطقه قطع نشد و از حمایت محلی 

در آن جا تا حال سود می برند.
در چند سال گذشته جمعیت پشتون والیت بغالن 
به عنوان یک پشتوانه قومی، موضوع رقابت گروه 
طالبان و حزب اسالمی بوده است. این دو گروه 
این جغرافیایی  کنترل  بر سر  زمستان 1۳۸۸  در 
قومی به نبردهای خونینی پرداختند و در نهایت، 
حزب  اما  شد،  تمام  طالبان  سود  به  نبردها  این 
اسالمی کاماًل رخت خود را از این والیت برنچید.

محمدجواد سلطانی، استاد جامعه شناسی دانشگاه 
ابن سینا می گوید که طالبان پایگاه اجتماعی خود 
را آگاهانه بر روی شکاف  قومی در بغالن استوار 
ضعف  »نقطه  او،  گفته  به  که  شکافی  کرده اند؛ 
و آسیب پذیر امنیت ملی« افغانستان است. آقای 
»اهداف  به  را  طالبان  تالش های  این  سلطانی 

حامیان پاکستانی« این گروه نسبت می دهد.

اهمیت اقتصادی
سیمان،  تولید  کارخانه  دو  آبی،  برق  نیروگاه  دو 
یک کارخانه قند، یک کارخانه پارچه بافی و یک 
کارخانه تولید قند و شکر و سه معدن بزرگ زغال 
این ها،  بر  دارد. عالوه  موقعیت  بغالن  در  سنگ 
بغالن و دو والیت قندوز و تخار، که قطغن سابق 
را تشکیل می دادند، به دلیل حاصل خیزی آن به 

»کندوی افغانستان« شهرت دارد.
بسیار  کشاورزی  لحاظ  از  و  هموار  نسبتًا  زمین 
مرغوب و دارای منابع آبی فراوان قطغن بود که 
توجه قبایل مناطق جنوبی و شرقی را جلب کرد 
و در سال 1۳۰۲ خورشیدی امان اهلل خان، پادشاه 
وقت قانون » ناقلین« را برای انتقال این قبایل 
ترکیب  قانون  این  اجرای  کرد.  امضا  قطغن  به 

جمعیتی این منطقه را تغییر داد.
اگر طالبان بتوانند کنترل این والیت را به دست 
گیرند، بر همه این منابع اقتصادی مسلط خواهند 
شد. اهمیت اقتصادی جنگ در بغالن برای این 
بود که  پیشتر مشخص شده  آشکار است.  گروه 
جنگ فرسایشی در بدخشان هم انگیزه اقتصادی 
داشته است، چرا که چند معدن سنگ های قیمتی 

در آن والیت واقع شده است.
بغالن  در  طالبان  حضور  موارد،  براین  عالوه 
گروه  این  دارد.  اهمیت  هم  تبلیغاتی  لحاظ  به 
قطع  و  والیت  این  در  برق  پایه  یک  انهدام  با 
نفر  هزار  هفتصد  و  میلیون  سه  به  نزدیک  برق 
پایتخت نشین، توانسته که بر زندگی روزمره آن ها 
افکار عمومی  را تحت فشار  و دولت  بگذارد  اثر 
را  بیشتری  امکانات  طالبان  پیشرفت  دهد.  قرار 
در این زمینه در اختیار این گروه قرار خواهد داد.

بازی با آتش؟
که  دارند  تالش  طالبان  دالیل،  این  به  توجه  با 
یکی از گلوگاه های قدرت دولت را به جوالنگاه 
خود تبدیل کنند و با استفاده از حمایت های قومی 
آن جا  در  خود  حضور  به  آن،  اقتصادی  منابع  و 
ادامه دهند. اما آقای سلطانی هشدار می دهد که 
فعالیت این گروه بر روی خطوط قومی می تواند 

»بازی با آتش« باشد.
آقای شفیقی تاکید می کند که دولت نباید اجازه 
پایگاه  به  را  قومی  طالبان شکاف های  بدهد که 
اجتماعی خود تبدیل کنند. رئیس شورای والیتی 
بغالن می گوید اگر دولت در این مورد اقدام جدی 
ضدطالبان  گروه های  پیشین  هــواداران  نکند، 
جنبش  و  وحدت  حزب  اسالمی،  جمعیت  مانند، 

ملی اسالمی علیه طالبان به پا خواهند خاست.
شمال  امنیت  با  »بازی  می گوید:  سلطانی  آقای 
حتی  و  ملی  امنیت  برای  و  است  آتش  با  بازی 
او  است.«  خطرناک  افغانستان  ارضی  تمامیت 
هشدار می دهد که اگر طالبان از یک گروه قومی 
تحمل  کنند،  استفاده  جنگی  نیروی  عنوان  به 
و  رسید  خواهد  پایان  به  قومی  گروه های  سایر 
دور  افغانستان  شدن  »بالکانیزه«  احتمال  آن گاه 

از دسترس نخواهد بود.

انگیزه های جنگ بغالن، طالبان برای چه می جنگند؟

فرشته قاضی

اطالعیه 
تغییر نام

 اچ پی الکتریکال سرویس 
به گرویتی الکتریکال سرویس 

با مدیریت هادی پرهیزکار
فقط تغییر نام یافته 

و همچنان در انجام کلیه 
خدمات و کارهای الکتریکی 

در خدمت هم میهنان و هم زبانان 
گرامی می باشد.

 Electrical
 Air Conditioning
 Communication 

Director: Hadi Parhizkar
Gravity Electric

گرویتی الکتریکال سرویس
با مدیریت هادی پرهیزکار

Mobile: 0404 171 819
Email: h.pelectrical@yahoo.com
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انجام کلیه کارهای الکتریکی
مسکونی و تجاری

نصب انواع ایرکاندیشن
وسایل ارتباطات

سیستمها و دوربین های حفاظتی 
آنتن تلویزیون

دزدگیر، سیستم صوتی 
و دوربین پشت ماشین   

قصابی ولیعصر
در مریلندز

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

با کیفیت باال و قیمت مناسب

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

-S
t.9

42

PH: 9897 7497
Shop 11, No 205

Merrylands Rd. Merrylands

آمریکا صدها سرباز تازه نفس به هلمند می فرستد
سرباز  صدها  است  قرار  می گوید  آمریکا  ارتش 
به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  برای 
والیت هلمند در جنوب افغانستان فرستاده شوند.

مایکل الوهورن، سخنگوی ارتش آمریکا با انتشار 
تامین  برای  نیروها  این  که  است  گفته  بیانیه ای 
اردو  قول  به  مشاوره  و  حمایت  و  هلمند  امنیت 
)لشکر( مستقر در این والیت فرستاده می شوند. 
در ماه های اخیر گزارش های متعدد حاکی از نبرد 
شدید میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان 
در هلمند بوده است و به تازگی بار دیگر یک مقام 
قریب الوقوع  سقوط  خطر  مورد  در  افغان  نظامی 

ولسوالی کلیدی سنگین در این والیت خبر داد.
سخنگوی ارتش آمریکا گفته است: فرستادن این 

بود  شده  برنامه ریزی  پیش  از  هلمند  به  نیروها 
بیشتر  والیت  این  در  کنونی  مشاوران  از  هم  تا 
تجهیز،  برای  تالش ها  از  هم  و  شود  حفاظت 
آموزش و تقویت قول اردوی ۲1۵ حمایت شود.

شمار  که  بودند  گفته  پیشتر  آمریکایی  مقام های 
آقای  اما  بود  خواهد  نفر   ۲۰۰ سربازان  این 
الوهورن از ارائه جزییات در مورد شمار دقیق این 
نیروها خودداری کرد اما گفت که تعداد آنها قابل 

توجه خواهد بود.
ماموریت  افغانستان  در  ناتو  رهبری  به  ائتالف 
و  کرد  تمام  پایان سال ۲۰1۴  در  را  رزمی خود 
پس از آن حدود 1۲ هزار سرباز ناتو که بیشتر آنها 
آمریکایی هستند برای آموزش، مشاوره و حمایت 

ماموریت  نام  زیر  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از 
حمایت قاطع در این کشور باقی ماندند.

خبرگزاری رویترز نوشته است که نبردهای شدید 
در  آمریکایی  ویژه  نیروهای  مشاوران  هلمند  در 
این والیت را زیر فشار قرار داده و در ماه گذشته 

یکی از آنها در نتیجه آتشباری کشته شد.
افغانستان  ملی  امنیت  شورای  حال  همین  در 
امنیتی  اوضاع  به  توجه  با  که  است  کرده  اعالم 
والیت هلمند هیات با صالحیت به منظور بررسی 

اوضاع عمومی به این والیت سفر می کند.
این هیات موظف است تا نتایج بررسی های خود 

را در جلسه بعدی شورای امنیت ارائه کند.

محافظ رئیس جمهوری افغانستان در شرق این کشور کشته شد
شرق  در  ننگرهار  والیــت  محلی  های  مقام 
یک  مسلح  افراد  که  کردند  اعالم  افغانستان 
محافظ رئیس جمهوری افغانستان را شب گذشته 
به قتل رسانده اند. عطاءاهلل خوگیانی، سخنگوی 
از  یکی  صالح الدین  که  گفته  ننگرهار  والی 
محافظان ریاست جمهوری افغانستان در رخصتی 
به خانه خود در منطقه تعمیرات ولسوالی بهسود 

آمده بود، که دیشب کشته شد.

 ، او  منزل  به  حمله  با  مسلح  افراد  که  افزود  او 
خودش را کشته و مادرش را زخمی کرده اند.

پلیس والیت ننگرهار گفته که تحقیقات در این 
زمینه ادامه دارد و تاکنون کسی در ارتباط به این 

حمله بازداشت نشده است.
حمله  این  مسئولیت  گروهی  یا  و  تاکنون کسی 
به  حمله  گونه  این  است.  نگرفته  عهده  به  را 
محافظان ریاست جمهوری افغانستان کم سابقه 

نیروهای  کاروان   1۳۹۳ تیرماه  در  است.  بوده 
پیشین  جمهوری  رئیس  حامدکرزی،  محافظ 
پکتیای  شرقی  جنوب  والیت  در  افغانستان 
دولت  مخالف  مسلح  افراد  کمین  با  افغانستان 
مواجه شدند. این نیروها به طرف ولسوالی ارگون 
می خواستند  و  بودند  حرکت  در  پکتیکا  والیت 
برای سفر حامد کرزی برای دیدن از محل یک 

انفجار آمادگی بگیرند.

ایوب آروین
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