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طرفدار  البی  بزرگ ترین  جمع  در  ترامپ  دونالد 
اگر رئیس جمهور شود  اسرائیل اعالم کرده که 
ای  هسته  توافق  برچیدن  اولویتش  ترین  مهم 

ایران خواهد بود.
ریاست  کاندیداهای  از  ای  عده  دوشنبه  روز 
جمهوری آمریکا هم در نشست ایپک سخنرانی 
کردند؛ از جمله هیالری کلنتون، امید اول کسب 

نامزدی حزب دموکرات.
که  داد  هشدار  آمریکا  سابق  خارجه  امور  وزیر 
خطر  سه  با  خاورمیانه  در  اسرائیل  و  آمریکا 
مشترک مواجه هستند: ادامه تعرض های ایران، 
ای  منطقه  در سراسر  گرایی  افراط  فزاینده  موج 
وسیع و افزایش تالش های جهانی برای سلب 
مشروعیت از اسرائیل، این عوامل اتحاد آمریکا و 

اسرائیل را بیش از همیشه حیاتی کرده.
.

شوم  انتخاب  من  اگر  گفت:   کلینتون  هیالری 
ایران دیگر هیچ شکی نخواهند داشت،  رهبران 
پی  در  که  ببینیم  شواهدی  ما  که  صورتی  در 
آمریکا  هستند،  ای  هسته  سالح  تولید  و  کسب 
برای متوقف کردن آنها اقدام خواهد کرد و اگر 

الزم باشد به زور متوسل خواهد شد.
در  هم  کلینتون  خانم  جمهوری خواه  رقبای 

نشست ایپک سخنرانی کردند.
گوید  می  اوهایو،  ایالت  فرماندار  کیسیک،  جان 

تعهدش به امنیت اسرائیل تزلزل ناپذیر است.
درباره  هم  جمهوری  ریاست  کاندیدای  این 
که  بدانید  شما  خواهم  می  کرد:  صحبت  ایران 
در واکنش به آزمایش های موشکی اخیر ایران 
خواهان تعلیق حضور آمریکا در توافق هسته ای 

ایران شده ام.
توافق  علیه  سخت  کشور  این  البی  و  اسرائیل 
ماندند.  ناکام  اما  کردند  البی  ایران  ای  هسته 
آن توافق در حزب جمهوری خواه هنوز مخالفان 
مطرح  نامزدهای  از  ترامپ،  دونالد  دارد.  زیادی 
ریاست  انتخابات  در  جمهوری خواه  حــزب 
انتقاد  با  را  ایپک  در  نطقش  که  است  جمهوری 

شدید از برجام آغاز کرد.
سفید  کاخ  در  اولویتش  ترین  مهم  گفت  ترامپ 
بود...  خواهد  ایران  ای  هسته  توافق  برچیدن 

توافقی که به گفته وی فاجعه آمیز برای آمریکا 
اسرائیل وفاجعه آمیز بوده.

بعضی از گروه های یهودی اما از سخنرانی دونالد 
و  پناهجویان  علیه  پیشتر  که  ایپک  در  ترامپ 
مسلمانان حرف های جنجالی زده انتقاد کرده اند.

از جمله گروه یهودی ای دی ال که اعالم کرده 
۵۶ هزار دالری که ترامپ در گذشته به این گروه 
کمک مالی کرده بود را صرف برنامه های مبارزه 

با تعصبات قومی و دینی خواهد کرد.

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

کباب ویژه خانواده
مناسب برای 5 تا 6 نفر

فقط 85 دالر

جمعه اول آوریل
برابر با سیزدهم 

فروردین
به مناسبت روز 

سیزده بدر 
موزیک زنده 

و انواع 
غذاهای سنتی

خواهشمندیم برای این شب 
ویژه  میز خود را قبال رزرو کنید

فالوده و بستنی 
شیراز

All hand made
Ice cream

Faloodeh Shirazi
Majoon

  Persian desert
Persian sweet

Fruit juice
195 Merrylands Rd.Merrylands

Ph: 0481 141 990
Shiraz Ice cream

تهیه انواع 
کیک و شیرینی 

برای جشنها 
و  مراسم شما

ترامپ:  هدف من برچیدن 
توافق هسته ای خواهد بود

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

Reg No. 97971819

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

با مدیریت نوری

کمپوت چاشنی 
0/35سنت

گردو هر کیلو   

9/49

36 Station Str. Auburn
PH: 8021 9292

قیمتهای ویژه این هفته

رب گوجه فرنگی بدر 
700 گرمی   

2/20 

حلوای عقاب 100 گرمی

0/99سنت

عرقیات گیاهی مالک 0/89سنت

کشک کامبیز  
3/59

تاریخ شروع تخفیفات از  24/03/2016   تا   31/03/2016  میباشد

آب انار تکدانه 
1 لیتر

1/99

مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا تهدید کرده 
را  او  اگر مجلس سنا دو الیحه دولت  است که 
خواهد  اعالم  زودرس  انتخابات  نکند،  تصویب 
و  ساخت  صنعت  بر  نظارت  احیای  الیحه   کرد. 
را  اتحادیه ها  مدیریت  الیحه  همچنین  و  ساز 
که  فرستاده  سنا  به  استرالیا  نمایندگان  مجلس 

هنوز تصویب نشده است.
آقای ترنبول از فرماندار استرالیا خواسته که از هر 
هفته ای  تعطیالت هفت  که  بخواهد  دو مجلس 
تشکیل  جلسه  آوریل   ۱۹ و  کنند  قطع  را  خود 

دهند. او گفته است که در صورت عدم تصویب 
الیحه ها، مجلس را منحل و دوم ژوئن انتخاباتی 

زودرس برگزار می کند.
باشد  مسئولیت پذیر  سنا  که  رسیده  آن  زمان 
پیشبرد  به  بایستد،  ما  جلوی  اینکه  جای  به  و 

برنامه های اقتصادی ما کمک کند.
آقای ترنبول همچنین بودجه دولت را زودتر در 

سوم مه اعالم خواهد کرد.
فراخوان برای تشکیل مجلس در میانه تعطیالت 
بار  آخرین  اما  داده  رخ  بار  استرالیا ۲۸  تاریخ  در 

آن به سال ۱۹۷۷ باز می گردد. آقای ترنبول چند 
ماه پیش به عنوان رهبر حزب لیبرال انتخاب شد 
و متعاقب آن در ماه سپتامبر به نخست وزیری 
از  متشکل  که  مجلس  با  زمان  آن  از  اما  رسید. 
کوچکتر  حزب  چندین  و  کارگر  مخالف  حزب 

مانند حزب سبز است، اختالف دارد.
طبق قانون آقای ترنبول در صورتیکه مکررا یکی 
تصویب  را  او  دولت  الیجه های  مجلس  دو  از 
و  کند  منحل  را  مجلس  دو  هر  می تواند  نکنند، 

انتخابات زودرس اعالم کند.

تهدید نخست وزیر استرالیا 
به انحالل مجلس

گردو کالیفرنیا کیلویی 
9/99

شعبه بالکام هیلز

شعبه نورت پاراماتا

پنیر بلغاری 900 گرمی   

8/79
ماست 5 کیلویی چتورا   

8/99

برنج 20 کیلویی 
ایندیا گیت 
69/99
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5A Old Northern Rd. 
Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St. 
North Parramatta

Ph: 02 9683 1916

استار سوپرمارکت

قیمتهای ویژه تا آخر مارچ

Shop 4, 348 Windsor Rd, 
Baulkham Hills NSW 2153

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

Ph: 02 9686 8885

برنج 20 کیلویی 
شرالل ماهیل 
71/99

سال نو بر همه فارسی زبانان 
مبارک باد

308 Church St. Parramatta
www.bamyanhouse.com.au

رستوران بامیان در پاراماتا

PH:9687 1999 
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بامیان کباب هاوس در پرنشاط ترین 
نقطه چرچ استریت پاراماتا و در میان 
معروفترین رستورانهای این منطقه 

میباشد که همه روزه میزبان جمعیت 
انبوه از جوانان و خانواده هاست.

 Bamyan
Kebab House

7 Days a Week

هموطنان و همزبانان گرامی  میتوانند 
از انواع خوراکهای  افغانی و ایرانی 

این رستوران  لذت ببرند.
همچنان تاالر پذیرایی بامیان با 
گنجایش 100 نفر در طبقه دوم 

پذیرای شما جهت 
جشنهای تولد، عقد، نامزدی 

عروسی و غیره میباشد.

فلوریدا  در  ترکیه  االصل  ایرانی  شهروند  یک 
بازداشت شده است. او و دو ایرانی دیگر متهم به 
انجام صدها میلیون دالر معامالت  برای  تالش 
ایران  علیه  آمریکا  های  تحریم  نقض  در  مالی 

هستند.
نیویورک  منهتن  در  که  ای  ادعانامه  براساس 
ساله،   ۳۳ ــراب،  ض رضــا  شد  ــاه  دادگ تسلیم 
نجف زاده،  حسین  و  جمشیدی  کاملیا  کارمندش 
کارمند ارشد یک شعبه بانک ملت ایران، متهمان 

پرونده هستند.
روز  و  شد  بازداشت  میامی  در  شنبه  روز  ضراب 
دوشنبه در دادگاهی فدرال حاضر شد و به دستور 

قاضی دستگیر شد.
دو متهم دیگر پرونده در آمریکا نیستند.

آنها متهم هستند که به نمایندگی از طرف دولت 
و شرکت های ایرانی کار می کردند.

آقای ضراب در سال ۲۰۱۳ هم برای دو ماه در 
فساد  تحقیقات  یک  از  بخشی  عنوان  به  ترکیه 

بازداشت شد اما بدون اتهام آزاد شد.
بنابه این گزارش او که شهروندی دوگانه ایران و 
ترکیه را دارد صاحب و مدیر شبکه ای از شرکت 
جمله  از  عربی،  متحده  امارات  و  ترکیه  در  ها 
رویال هولدینگ ای.اس. بود که جمشیدی برای 

آن کار می کرد.
و  دادستانی ضراب، جمشیدی  ادعانامه  براساس 
نجف زاده با پنهان کردن معامالتی که سود آن 
به دولت ایران و نهادهای ایرانی می رسید، برای 

دور زدن تحریم ها تالش کرده اند.

و  افراد  به  نفر  سه  این  ها  دادستان  گفته  به 
کمک  ملت  بانک  جمله  از  ایران  در  نهادهایی 
های  از طریق شرکت  معامالت  انجام  با  کردند 
پرهیز  آمریکا  های  تحریم  از  اماراتی  و  ترکی 

کنند.
رضا ضراب، کاملیا جمشیدی، ۲۹ ساله، و حسین 
نجف زاده ۶۵ ساله به توطئه برای کالهبرداری 
از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی 
اضطراری بین المللی، توطئه برای کالهبرداری 
متهم  پولشویی  ارتکاب  برای  توطئه  و  بانکی، 

هستند.
در  ــی آی  اف ب دفتر  رئیس  رودریــگــز،  دیه گو 
سال  فاصله  در  جرایم  این  که  گفت  نیویورک، 

های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انجام شد.

بازداشت یک شهروند ایرانی االصل ترکیه در فلوریدا 
به اتهام دور زدن تحریم هاا به انحالل مجلس

ایران می گوید موفق شده در آستانه سال جدید خورشیدی، ۸ 
تبعه این کشور و از جمله ۴ زن را از زندان های امارات متحده 

عربی آزاد کند.
پایگاه اطالع رسانی سرکنسولگری جمهوری اسالمی ایران در 
دبی اعالم کرده است که این ۸ ایرانی، در دبی و راس الخیمه 

زندانی بوده و با تالش های سرکنسولگری آزاد شده اند.
با  گذشته،  سال  طول  در  که  نوشته  همچنین  وبسایت  این 
احتساب افراد اخیر بیش از ۱۱۰ زندانی از دبی و امارت های 

شمالی آزاد شده و به کشور بازگشته اند.
توضیح  دوبی،  در  ایران  سرکنسولگری  سایت  اطالعیه  در 
بیشتری در مورد اتهامات ایرانیانی که اخیرا آزاد شده اند وجود 
ندارد. با این حال، در بخشی از اطالعیه تاکید شده: در امارات 
عربی متحده همراه داشتن هرنوع قرص حاوی کدئین بدون 
نسخه تایید شده پزشک و مواردی از این دست در زمره جرایم 
سنگینی  مجازات های  و  شده  محسوب  مخدر  مواد  با  مرتبط 

درپی دارد.
قوانین  به  توجه  با  است:  آمده  اطالعیه  از  دیگر  بخشی  در 
سختگیرانه در این کشور، چنانچه افرادی به اتهام تکدی گری 
با توجه  دستگیر شوند، تا صدور حکم زندان و سپس اخراج، 

به طوالنی بودن روند دادرسی، دچار سرگردانی شده و هزینه 
تحمیل  خانواده شان  و  آنان  بر  معنوی  و  مادی  سنگین  های 

می شود.
وبسایت سرکنسولگری ایران، به مسافران توصیه کرده است 
قوانین  از  وبسایت  این  به  مراجعه  با  امارات،  به  از سفر  پیش 
این کشور در زمینه حمل داروهای ممنوعه و برخی امور دیگر 

مطلع شوند.
هر سال، ده ها هزار ایرانی به دالیل مختلف کاری و توریستی 

به امارات متحده عربی و مشخصا دوبی سفر می کنند.

آزادی 8 ایرانی 
از زندان های امارات 
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Email: Parsianaustralia@yahoo.com
Website: www.Parsianaustralia.com

 هفته نامة
 پیک

پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

 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 2046
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اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص 
نشدن  تایید  پی  در  که  گفت  نظام  مصلحت 
صالحیت حسن خمینی از سوی شورای نگهبان 
یک مکالمه طوالنی با رهبری داشته که تاثیراتی 
را  کارها  همه  نفر  یک  آخر  در  اما  گذاشته  هم 

خراب کرده است.
ویژه  با  مصاحبه  در  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
عدم  از  است:  گفته  آرمان  روزنامه  نوروزی  نامه 
صالحیت سیدحسن آقای خمینی قانع نشده ام، 
می کردم  توجه  مساله  این  به  که  وجهی  هر  به 

نمی توانستم خودم را قانع کنم.
توضیح  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
جلوی  او  گفته  به  که  کسی  مورد  در  بیشتری 
گرفته  را  خمینی  اهلل  آیت  نوه  صالحیت  تایید 

نداده است. او در بخشی دیگر از مصاحبه خود با 
روزنامه آرمان، به این سوال که برخی می گویند 
در  امام  ورود  سالگرد  مراسم  در  شما  سخنرانی 
حاج  صالحیت  تایید  عدم  برای  را  راه  فرودگاه 
حسن آقا هموار کرد این گونه پاسخ داده که آنها 
از قبل چنین تصمیمی را گرفته بودند و من هم 
از تصمیم آنها خبر داشتم. اکبر هاشمی هاشمی 
رفسنجانی در روز ۱۲ بهمن، در سخنانی با انتقاد 
صالحیت  بود:  گفته  نگهبان  شورای  از  شدید 
امام خمینی است  اشبه به جدش  شخصیتی که 
را قبول نمی کنید؛ شما صالحیت خود را از کجا 

آورده اید؟
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
در  خود  اظهارات  از  دفاع  با  آرمان،  با  مصاحبه 

ایران  به  خمینی  اهلل  آیت  ورود  سالگرد  مراسم 
گفته است: من در آن سخنرانی وظیفه ام را انجام 
را  جمله  آن  باید  که  دادم  تشخیص  چون  دادم 

بگویم.
این اظهارات در شرایطی عنوان شده بود که گفته 
می شد رایزنی هایی برای تایید صالحیت حسن 

خمینی در جریان است.
شورای نگهبان ایران، در جریان بررسی صالحیت 
کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان، صالحیت 
نوه آیت اهلل خمینی را به خاطر شرکت نکردن در 

امتحان اجتهاد رد کرد.
ارتباط تاکید  آقای هاشمی رفسنجانی در همین 
راه  از  می توانست  نگهبان  شورای  است:  کرده 

های دیگر به احراز صالحیت ایشان بپردازد.

هاشمی رفسنجانی: در باره صالحیت حسن خمینی 
مکالمه ای طوالنی با رهبری داشتم
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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

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز
به سرتاسر دنیا بویژه ایران

آژانس مسافرتی سان تراول 

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

    T: 02 82491832
M: 0403 421 955

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

Travel agency license Number 
(TCF) 2TA10812    
ABN Number 86161697276

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
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فروش اتومبیل

 0422 744 044

 Citroen c4 coupe 2007

 $4900 ono
105000 km

 Excellent condition
rego 09/04/2016 Manual

از  انتقاد  با  ایران  رهبر  خامنه ای،  علی  آیت اهلل 
کسانی که معتقدند حکومت ایران باید مشکالت 
کند،  مذاکره حل  راه  از  آمریکا  دولت  با  را  خود 
تسلیم  جز  چیزی  حرف  این  معنای  که  گفت 

نیست و به خسارت محض می انجامد.
آقای خامنه ای که روز یکشنبه اول فروردین )۲۰ 
که  گفت  کرد،  می  سخنرانی  مشهد  در  مارس( 
دولت آمریکا می خواهد نخبگان و افکار عمومی 
ایرانیان را متقاعد کند که یا باید با آمریکا کنار 
بیایند، یا دائم مشکالت و فشارها را تحمل کنند. 

این  هم  کشور  داخل  در  ای  عده  که  گفت  او 
دیگران  به  خواهند  می  و  اند  پذیرفته  را  تحلیل 
توافق شد،  ای  در موضوع هسته  بقبوالنند:  هم 

اسمش را گذاشتیم برجام. 
قضایای  در  دیگری  برجام  که  گویند  می  حاال 
منطقه و قانون اساسی کشور، برجام دو و سه و 
غیره باید به وجود بیاید تا بتوانیم راحت زندگی 

کنیم.
اصطالح برجام دو را نخستین بار حسن روحانی 
رئیس جمهور ایران به کار برد و از جمله در پیام 

نوروزی امروزخود آن را تکرار کرد. او گفته بود 
که کشور به یک برنامه جامع اقدام مشترک ملی 

نیاز دارد. 
راه سوم: رهبر ایران می گوید که در مقابل فشار 
آمریکا به جز کنار آمدن یا تحمل مشکالت، راه 
سومی هم وجود دارد که از اقتصاد مقاومتی می 
گذرد. به گفته او مهمترین ابزار فشار دولت آمریکا 
دشمن  است:  تحریم  ابزار  ایران،  حکومت  علیه 
احساس کرده که کشور و ملت ما از تحریم ضربه 
را  باور  این  هم  خودمان  ما  متأسفانه  بیند،  می 

با بزرگ نمایی اثرات تحریم و بزرگ نمایی اثرات 
لغو تحریم تقویت کردیم. اما آیت اهلل خامنه ای 
می گوید که باید با اجرای سیاست های اقتصاد 
کرد.  مقاوم  تحریم  مقابل  در  را  کشور  مقاومتی 
رهبر ایران در انتقاد از کسانی که می گویند می 
توان از طریق مذاکره مشکالت با دولت آمریکا 
را حل کرد، گفت که در نمونه توافق هسته ای 
با  با قدرت های جهانی هم دولت آمریکا  ایران 
خدعه و تقلب از اجرای کامل تعهدات خود شانه 

خالی می کند.

مخالفت صریح رهبر ایران با سیاست تنش زدایی با آمریکا

تماسی  در  ایران  جمهور  رئیس  روحانی،  حسن 
علی  آیــت اهلل  به  را  نــوروز  رسیدن  فرا  تلفنی 
تبریک  ایران  اسالمی  رهبر جمهوری  خامنه ای، 

گفت.
ایران گفت که سال ۹۵  با رهبر  او در گفت وگو 
سال امید و تالش همگانی برای ساختن ایرانی 

شایسته ملت بزرگ ایران خواهد بود.
را  توان خود  آقای روحانی گفت که دولت همه 
در مسیر اجرای قانون اساسی، برنامه های کالن 
به کار  خامنه ای  آقای  راهنمایی های  و  کشور 

خواهد گرفت.
تماس تلفنی آقای روحانی با آقای خامنه ای یک 
روز پس از آن صورت می گیرد که آقای خامنه ای 
انتقاد  روحانی  آقای  از  تلویحا  در سخنرانی خود 

کرده بود.
نوروزی  تعطیالت  برای  که  خامنه ای  آیت اهلل 
که  کسانی  از  انتقاد  با  می برد  سر  به  مشهد  در 
در  بود:  گفته  آمریکا هستند  با  مذاکره  دنبال  به 
موضوع هسته ای توافق شد، اسمش را گذاشتیم 

در  دیگری  برجام  که  گویند  می  حاال  برجام. 
قضایای منطقه و قانون اساسی کشور، برجام دو 
و سه و غیره باید به وجود بیاید تا بتوانیم راحت 

زندگی کنیم.
آقای  آیت اهلل خامنه ای،  از سخنرانی  کمی پیش 
مردم  بود:  گفته  خود  نورزوی  پیام  در  روحانی 

برجام ۲ را در انتخابات ۷ اسفند کلید زدند.
اصطالح برجام دو را نخستین بار حسن روحانی 
ایران به کار برد. او گفته بود که  رئیس جمهور 
کشور به یک برنامه جامع اقدام مشترک ملی نیاز 
مراجع  با  جداگانه  همچنین  روحانی  آقای  دارد. 
تقلید شیعیان در ایران نیز تماس گرفته و به آنها 

تبریک گفته است.
آقای روحانی در تماس با آقایان وحید خراسانی، 
صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی، 
موسوی اردبیلی، سبحانی، نوری همدانی، شبیری 
زنجانی و علوی گرگانی از حمایت ها و توجه آنها 
به برنامه های دولت به ویژه در تصویب و اجرای 

برجام تشکر کرد.

تبریک تلفنی روحانی به آیت اهلل خامنه ای

سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران 
زائران  اعزام  پیگیر  سازمان  این  که  است  گفته 
ایرانی به سوریه است و در این باره با سوریه به 

توافق رسیده است.
مقام های این سازمان، سال پیش گفته بودند که 
اعزام دو باره زائران ایرانی به سوریه به تصمیم 

شورای امنیت ملی ایران وابسته است.
رئیس سازمان حج به خبرگزاری ایلنا گفته است 
زائران،  اعزام  با  ارتباط  در  مساله  مهم ترین  که 

تامین امنیت آنهاست.
آقای اوحدی گفته است سفر به سوریه جز برنامه 

جدی ما در ۹۵ است، اما زمان شروع بستگی به 
پیوست امنیتی سوریه )برای تامین امنیت زائران( 

است.
سوریه از ۵ سال پیش درگیر جنگ داخلی است 
و بیش از ۲۵۰ هزار نفر از مردم این کشور کشته 

شده و میلیون ها نفر آواره و بی جا شده اند.
حرم حضرت رقیه و حرم حضرت زینب مهمترین 
از  پیش  که  هستند  سوریه  در  شیعیان  زیارتگاه 
ده ها  میزبان  ساالنه  سوریه  در  درگیری ها  آغاز 

هزار ایرانی بودند.
زائران ایرانی از مسیر هوایی و زمینی به سوریه 

سفر می کردند، اما سفر زمینی مدت زمانی پس از 
آغاز جنگ داخلی، غیر قابل استفاده شد.

و  دمشق  شهر  نزدیکی  در  زینب  حضرت  حرم 
زیارتگاه حضرت رقیه در شهر است.

ایرانی  زائران  سفر  سوریه،  به  سفرها  کاهش  با 
تامین  برای  ایران  است.  یافته  افزایش  عراق  به 
امنیت زائران خود به عراق با دولت عراق قرارداد 

امنیتی بسته است.
رئیس سازمان حج ایران گفته است که این کشور 
هزینه تامین امنیت زائران خود را به دولت عراق 

می پردازد.

سازمان حج ایران: با سوریه برای اعزام زائران به توافق رسیده ایم

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

Preserve them forever
All Your Photography and Videography Services

اسالمی،  شورای  مجلس  نماینده  مطهری،  علی 
حمایت محمد خاتمی از فهرست نامزدهای مورد 
موثر  آنها  پیروزی  در  را  اصالح طلبان  حمایت 
افراد  برای  بیشتر  چه  هر  است  گفته  و  دانسته 
تاثیر آن معکوس خواهد  ایجاد شود،  محدودیت 

بود.
ایلنا  خبرگزاری  با  مصاحبه  در  مطهری  آقای 
افزوده است مسئوالن امنیتی کشور باید در روش 

برخورد خود، تغییراتی ایجاد کنند.
شورای  مجلس  اخیر  انتخابات  در  خاتمی  آقای 
اسالمی و مجلس خبرگان در پیامی ویدیویی از 
دو  هر  افراد  تمام  به  که  خواست  خود  هواداران 

لیست مورد حمایت اصالح طلبان رای دهند.
انتخابات  دوم  دور  در  است  گفته  مطهری  علی 

فهرست  نامزدهای  از  اسالمی  شورای  مجلس 
امید( حمایت  مورد حمایت اصالح طلبان )لیست 

خواهد کرد.
او اعالم کرده است: بنای ما حمایت از نامزدهای 
اصالح طلب  افراد،  این  ممکن  که  است  اصلح 

باشند یا اصولگرای معتدل.
نماینده مجلس ایران در باره حل ممنوع التصویر 
باید  همیشه  است:  گفته  خاتمی  آقای  بودن 
امیدوار بود اما از وظایف مجلس است که برای 
حل این مشکالت و اصالح روش های نادرست 

تالش کند.
گروه های تندرو در ایران از آقای خاتمی در کنار 
عنوان  به  کروبی  مهدی  و  موسوی  میرحسین 
او  با  برخورد  خواهان  و  می کنند  یاد  فتنه  سران 

هستند. استفاده از نام و تصویر آقای خاتمی در 
رسانه های ایران ممنوع است.

روحــانــی،  حسن  کــه  ــت  اس حالی  در  ــن  ای
دولت  مقام های  سایر  و  ایران  رئیس جمهوری 
برای  محدودیتی  و  ممنوعیت  دارند  تاکید  ایران 
آقای خاتمی در شورای امنیت ملی کشور وضع 
چنین  می گویند  قضائیه  قوه  مقام های  اما  نشده 

محدودیت هایی وجود دارند.
قوه  اول  معاون  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
قضائیه ایران، در این زمینه گفته است: حتی اگر 
مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه 
اختیار و  بر اساس  این تصمیم قضایی  نبود،  آن 

وظایفی است که قانون به دادستان داده است.

علی مطهری: حمایت محمد خاتمی 
از اصالح طلبان در پیروزی آنها موثر بود

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

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

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

با بهترین بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

 NEW
ARRIVAL
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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

D
es

ig
ne

d 
by

 P
ar

si
an

-S
t.9

15
-9

40

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

باره  در  ایــران  و  روسیه  خارجه  امور  ــران  وزی
تحوالت سوریه و اجرای آتش بس در این كشور 

گفت و گوی تلفنی كردند.
بیانیه ای گفت كه  امور خارجه روسیه در  وزارت 
سرگی الوروف، و محمد جواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران در مورد اجرای آتش بس در سوریه و 
روند مذاكرات سیاسی برای پایان دادن به بحران 

این كشور صحبت كردند.
در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است كه 
مشاركت  ضرورت  بر  تلفنی  گفت و گوی  این  در 
از  وسیعی  گروه  و  سوریه  دولت  نمایندگان 

مخالفان در روند سیاسی تاكید شده است.
ایران  ایرانی می گویند وزیران امور خارجه  منابع 
انسان دوستانه  كمك های  مورد  در  روسیه  و 
هم  تروریستی  گروه های  با  مبارزه  ضرورت  و 

مهم ترین  روسیه  و  ایران  كرده اند.  گفت و گو 
سوریه  رئیس جمهوری  اسد،  بشار  دولت  حامیان 
به شمار می روند. این دو كشور با حضور شماری 
از گروه های مخالف بشار اسد در مذاكرات صلح 
مخالف هستند و می گویند گروه هایی كه به زعم 
این دو كشور تروریستی هستند نباید در مذاكرات 
صلح ژنو كه با نظارت سازمان ملل متحد برگزار 

می شود، شركت كنند.
آفریقای وزارت  امیر عبداللهیان، معاون عربی و 
امور خارجه ایران پیشتر در گفت وگوی تلفنی با 
حضور  از  سوریه،  امور  در  ملل  سازمان  نماینده 
شماری از مخالفان دولت سوریه در مذاكرات ژنو 
انتقاد كرد و گفت حضور چهره های شناخته شده 
تروریستی در میز مذاكره برای مذاكرات سیاسی 

حل بحران سوریه مضر است.

وزیران امور خارجه ایران و روسیه 
در مورد بحران سوریه گفت و گو کردند

Barbagollo Financial Services trading as We Are Loans ABN 21 113 152 793. 
Australian Credit Licence Number 373552

Car, Bike, Boat Home & Caravan Loans
Business Loans

Equipment Loans
Large Machinery Loans

Mining Equipment Loans 
Small Equipment Loans

Personal Loans
Insurance Services

Car Locating
Small Loans for Deposits

Re-Finance
Debtor Finance

 برای دریافت انواع وام و بیمه در سراسر استرالیا با 
خانم آتوسا میراسکندری تماس بگیرید

انواع وام و بیمه در سراسر 
استرالیا

www.weareloans.com.au

Atoussa Mireskandari: 0413 104 671
LOANS
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مقیم  ایرانی  بازرگان  ضراب،  رضا  بازداشت  با 
تركیه در فلوریدا كه مظنون به نقض تحریم های 
آمریکا علیه ایران است، بار دیگر نام این بازرگان 

۳۳ ساله بر سر زبان ها افتاده.
بار در سال ۲٠۱۲ در  آقای ضراب نخستین  نام 
رابطه با تحریم های بین المللی علیه ایران مطرح 
متهمان  از  دیگر  برخی  با  كه همراه  زمانی  شد؛ 
طیب  رجب  دولت  به  نزدیك  افراد  مالی  پرونده 
مدتی  برای  تركیه  وقت  وزیر  نخست  اردوغان، 

بازداشت و سپس آزاد شد.
آقای ضراب در سال ۲٠۱۲ و در جریان توقیف 
منتقل  ایران  به  بود  قرار  كه  طال  محموله  یك 

شود، توسط پلیس بازجویی شد.
در آن زمان سلیمان اصالن )رئیس بانك خلق(، 
و  استانبول  فاتح  منطقه  )شهردار  دمیر  مصطفی 
معمر  پسر  توسعه(،  و  عدالت  حاكم  حزب  عضو 
گولر )وزیر كشور كه نیروی پلیس هم زیر نظر او 
اداره می شود(، پسر ظفر چاغالیان )وزیر اقتصاد( 
و  زیست  محیط  )وزیر  بیرقدار  اردوغان  پسر  و 
رابطه  در  كه  بودند  كسانی  جمله  از  شهرسازی( 

با این پرونده بازداشت شدند.
شد،  بازداشت  تركیه  در  او  كه  پیش  سال  چند 
متهم به پرداخت میلیون ها دالر رشوه به نزدیکان 

دولت تركیه بود، اما می گفت كه معامالت شمش 
طال تركیه با ایران توانسته میلیاردها دالر كسری 
كمك  همچنین  و  كند  جبران  را  تركیه  بودجه 
و  نفت  فروش  از  حاصل  پول  تبدیل  با  تا  كرده 
گاز به شمش طال و انتقال آن به ایران به اقتصاد 

ایران كمك كند.
به  وكلیش  بود،  شده  بازداشت  او  كه  زمانی 

بی بی سی فارسی گفت كه موكلش مبلغی را در 
قالب هدیه و برای ساخت مدرسه و دانشگاه در 
اختیار مدیرعامل بانك خلق تركیه گذاشته است.

ضراب و زنجانی
دو نام به شهرت رسانه ای رضا ضراب كمك كرد؛ 
اولی همسرش، ابرو گوندش، ستاره موسیقی پاپ 

و  بود  محبوب  هم  ایرانیان  نزد  كه  بود  تركیه 
گفته  كه  ایرانی  میلیاردر  زنجانی،  بابك  دیگری 
می شد با رضا ضراب در فروش نفت ایران رابطه 

مالی داشت.
رضا  كه  می گفتند  تركیه  رسانه های  از  بسیاری 
مشهور  هم  صراف«  »رضا  به  تركیه  در  ضراب 
واقع  در  و  زنجانی  بابك  تجاری  شریك  است، 
تركیه  با  نفتی  معامالت  با  رابطه  در  او  نماینده 
در  زنجانی  آقای  اینکه  دلیل  به  و  است  بوده 
فهرست تحریم های بین المللی قرار دارد، بسیاری 
از مبادالت تجاری خود را از طریق آقای ضراب 

انجام می دهد.
آقای  كه  می گفت  زنجانی  آقای  حال  این  با 
و هیچ  دیده  دقیقه  به مدت چند  تنها  را  ضراب 

معامله یا همکاری با او نداشته است.
از یافته های  اما چند ماه پیش رسانه های تركیه 
دربــاره  كشور  این  تجارت  و  گمرک  وزارت 
بابك  و  ضراب  رضا  میان  تجاری  ارتباطات 

زنجانی خبر دادند.
یکی از یافته های گزارش بازرسان این وزارتخانه 
وابسته  شركت های  از  یکی  كه  می داد  نشان 
 ٩۴۲ به  نزدیك   ۲٠۱۲ سال  در  ضراب  رضا  به 
به  وابسته  از شركت های  یکی  به  كیلوگرم طال 

بابك زنجانی فروخته است.
از سوی دیگر، یکی دیگر از شركت های وابسته 
نام »رویال شیپینگ« در ماه  به  به رضا ضراب 
مه ۲٠۱۲ از طریق شعبه بانك ملت در استانبول، 
از  یکی  حساب  به  لیر  هزار  صد  و  میلیون  پنج 
واریز كرده  زنجانی  آقای  به  وابسته  شركت های 

بود.
با   ۲٠۱٠ سال  در  ضــراب  رضا  آنکه  از  پس 
تركیه  روزنامه های  كرد،  ازدواج  گوندش  ابرو 
تركیه  موسیقی  ستاره  جدید  همسر  كه  نوشتند 
تابعیت جمهوری  و  است  تبریز  در   ۱٩۸۳ متولد 
آذربایجان و تركیه را دارد. با این حال در برخی 
منابع ذكر شده كه او در باكو به دنیا آمده است 
و از كودكی در تركیه زندگی می كرده است. این 
در حالی است كه یکی از اتهامات آقای ضراب، 
تابعیت  دریافت  در  تسریع  برای  رشوه  پرداخت 

تركیه اعالم شد.
در سال ۲٠۱۲ پلیس تركیه گفت كه آقای ضراب 

در رابطه با سه اتهام بازجویی شده است.
در بخش اول، او عالوه بر انتقال پول به ایران، 
به پرداخت رشوه به نزدیکان اعضای دولت برای 
تسریع  همچنین  و  گذاری  سرمایه  امر  تسهیل 
نزدیکانش  و  خود  برای  تركیه  تابعیت  دریافت 

متهم بود.
در  ها  گذاری  سرمایه  به  پرونده  دوم  بخش 
بخش امالک و فعالیت های چند شركت بزرگ 

ساختمانی مربوط می شد.
بخش سوم هم به اعطای مجوز ساخت هتل در 
مناطق حفاظت شده تاریخی و فرهنگی استانبول 
حال  در  آهن  خط  نزدیکی  در  كه  داشت  ربط 

احداث مرمره واقع بود.
آقای ضراب نهایتا بدون اینکه رسما متهم شود، 

آزاد شد.

رضا ضراب، شریک بابک زنجانی و همسر ابرو

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران كه به تركیه 
سفر كرده است، در كنفرانس مطبوعاتی مشترک 
با مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه تركیه، گفت 
ضرورت  درباره  ایران  نظرها،  اختالف  وجود  با 
نظر  هم  تركیه  با  سوریه  ارضی  تمامیت  حفظ 

است.
استقالل  خیابان  در  امروز  حمله  ظریف  آقای 
استانبول را محکوم كرد و گفت این حمله چهره 

خارجه  وزیر  می دهد.  نشان  را  تروریسم  زشت 
در  تركیه خطرات مشتركی  و  ایران  ایران گفت 

زمینه های امنیتی دارند.
در  ظریف  آقای  آناتولی،  خبرگزاری  گزارش  به 
كنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت: علیرغم این 
ولی  داریم،  نظر  اختالف  موارد  از  برخی  در  كه 
هر دو در حفظ تمامیت ارضی تمام كشورها به 
خصوص سوریه هم نظر هستیم. تركیه و ایران 

و  بوده  سوریه  در  ها  درگیری  پایان  خواهان 
امیدواریم مذاكرات در این زمینه به نتیجه برسد.

آقای ظریف این موضع را پس از آن اعالم كرد 
در  سوریه  شمال  بر  مسلط  كرد  نیروهای  كه 
اعالم  را  فدرال  نظام  یك  برقراری  مناطق  این 
نظام  برقراری  گفته اند  كرده اند. كردهای سوری 
فدرالی به معنای استقالل از سوریه نیست و آنها 

تمامیت ارضی سوریه را تضمین می كنند.

این  شمال  در  فدرالی  نظام  اعالم  سوریه  دولت 
كشور را رد كرده و تركیه، ایران، روسیه و آمریکا 

هم با این تصمیم مخالفت كرده اند.
وزرای خارجه ایران و تركیه در دیدار امروزشان 
اقتصادی  و  تجاری  روابط  گسترش  به  نسبت 
ظریف  آقای  شده  گفته  كرده اند.  امیدواری  ابراز 
با رئیس جمهور و نخست وزیر تركیه هم دیدار 

می كند.

ظریف در استانبول: به رغم اختالف نظر با ترکیه 
درباره تمامیت ارضی سوریه هم نظریم

رائول كاسترو رئیس جمهور كوبا و باراک اوباما 
رئیس جمهور آمریکا در یك نشست تاریخی در 
هاوانا موافقت كرده اند كه علیرغم اختالف ها بر 

سر حقوق بشر با هم همکاری كنند.
های  تحریم  رفع  برای  كه  گفت  كاسترو  آقای 
آمریکا علیه كوبا باید بیشتر تالش شود و پایگاه 

دریایی آمریکا در گوانتانامو باید برچیده شود.
آقای اوبا هم كه اولین رئیس جمهور آمریکاست 
كه پس از انقالب سال ۱٩۵٩ به كوبا سفر می 
لغو  كامال  باید  تجاری  های  تحریم  گفت  كند 

شود.
كنفرانس مشترک  جریان یك  در  كاسترو  آقای 
خبرنگاران  سواالت  به  نادر  اقدامی  در  خبری 

پاسخ داد.
وجود  سیاسی  زندانی  كشورش  در  كه  گفت  او 
او  به  فهرستی  خواست  خبرنگاران  از  و  ندارد، 

بدهند تا بعد این افراد همین امشب آزاد شوند.
آقای اوباما هم گفت: سرنوشت كوبا را آمریکا یا 
آینده  كرد...  نخواهد  تعیین  دیگری  كشور  هیچ 
كوبا را كوبایی ها و نه دیگران مشخص خواهند 

كرد.
سام فرزانه خبرنگار بی بی سی فارسی در هاوانا

به  پاسخگویی  اهل  خیلی  كاسترو،  ــول  رائ
اوباما  آقای  اما  نیست.  خبرنگاران  سوال های 
اش  كوبایی  همتای  كه  گفت  خبری  جلسه  در 

پذیرفته تا به سوال خبرنگاران پاسخ دهد.
به  تا  بوده  بنا  فقط  كه  گفت  هم  كاسترو  آقای 

یك سوال پاسخ دهد و به یکی و نصفی پاسخ 
داده است.

درباره  سوالی  پاسخ  در  كوبا  جمهوری  رییس 
سوالش:  كه  گفت  خبرنگار  به  سیاسی،  زندانیان 

»بی ادبانه« است.
تفاوت دو كشور در همین و سیستم سیاسی آنها 
در همین رفت و برگشت ها با خبرنگاران مشخص 
بود. نشست خبری این تفاوت ها را به چشم آورد 
آینده  آیا رهبران  را مطرح كرد كه  این سوال  و 
كوبا با همین شیوه، می توانند حکومت كنند یا باز 
شدن درهای اقتصاد عظیم آمریکا آنها را مجبور 

به ایجاد تغییراتی در شیوه حکومت داری می كند.
رئیس جمهور كوبا همچنین از كارنامه حقوق بشر 

كوبا دفاع و به مشکالت در آمریکا اشاره كرد.
می  دفاع  بشر  حقوق  از  ما  گفت:   كاسترو  آقای 
كنیم. حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی غیرقابل انفکاک، در هم تنیده و جهان 

شمول هستند.
فیدل  از  بعد  كه  كوبا  كمونیستی  نظام  رهبر 
در  ظاهرا  رسیده  جمهوری  ریاست  به  كاسترو 
اشاره به آمریکا گفت: برای ما باوركردنی نیست 
بهداشتی،  های  مراقبت  حق  از  دولت  یك  كه 

آموزش، تامین اجتماعی، تامین غذایی و توسعه 
زمان  به  ای  اشاره  كه  اوباما  آقای  نکند.  دفاع 
گفت  نکرد،  تجاری  های  تحریم  لغو  احتمالی 

تشخیص می دهد این كار ضروری است.
او افزود:  دلیلش این است كه كارهای ما در طول 
۵٠ سال به منافع ما یا منافع مردم كوبا كمکی 

نکرده.
او گفت كه دولتش تا جایی كه می توانسته در 
اقدام  به  بعدی  قدم  اما  كرده،  زمینه تالش  این 

كنگره بستگی خواهد داشت.
ها  تحریم  بیشتر  تسهیل  كه  افــزود  او  البته 
بشر  حقوق  زمینه  در  كوبا  اقدامات  به  همچنین 

بستگی خواهد داشت.
او گفت این فقط كوبا نیست كه آمریکا با آن در 
زمینه حقوق بشر اختالف های عمیق دارد، بلکه 

چین و ویتنام هم چنین هستند.
و  صریح  را  اعتقاداتم  توانم  می  من  افزود:   او 
زور  به  توانم  نمی  اما  كنم  بیان  كنده  پوست 
نهایت  در  در هیچ كشوری شوم  تغییرات  باعث 
استراتژی  این  و  باشد  درونی  باید  تغییرات  این 

بهتری است.
پیش از كنفرانس، شركت گوگل اعالم كرد كه 
به  رایگان  دسترسی  برای  فناوری  مركز  یك 

اینترنت با سرعتی باال در كوبا خواهد گشود.
گوگل امیدوار است كه این مركز بخشی از یك 
اینترنت  به  بهبود دسترسی  برای  تالش وسیعتر 

در كوبا باشد.

اوباما و کاسترو:  تحریم ها باید پایان یابد

040 3534 228

رستوران شاهرود
در تاپ راید

هفت روز هفته
 11:30-14:30
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انواع کباب و غذاهای ایرانی
با مدیریت علي رضائي 

مدیر رستوران جام جم مالزي 
با بیش از نوزده سال سابقه 

در مالزي و سنگاپور
2/120 Blaxland road, Ryde

02 8021 6669
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شهیر شهیدثالث

در همه کشورهای جهان وجود  اقتصادی  فساد 
دارد، اما مقیاس آن در همه جا یکی نیست. در 
برخی از کشورها نادر، در بعضی دیگر گسترده و 
در پاره ای سیستمی است، به این معنا که تقریبًا 
تمام شئونات زندگی روزمره شهروندان را در بر 

می گیرد.
ایران  اقتصاددان و نماینده مجلس  احمد توکلی 
در دی ماه امسال درباره فساد سیستمی در ایران 
روی  پیش  خطر  مهم ترین  گفت:  و  داد  هشدار 
که  است  اقتصادی  فساد  اسالمی  جمهوری 

می تواند به اسقاط نظام نیز منجر شود.
در پی اعالم حکم دادگاه بدوی بابک زنجانی هم 
واکنش های قابل تأملی صورت گرفت. از جمله 
حسن روحانی، رئیس جمهور گفت: سؤال مردم 
میلیون دالر  میلیارد و هفتصد  دو  است که  این 
زنجانی[  آقای  ]از  کسانی  چه  است؟  رفته  کجا 
حمایت کردند؟ چه کسانی توانستند این فضا را 
به وجود بیاورند که او بتواند این همه اموال را در 

اختیار بگیرد؟
که  مجلس  نمایندگان  از  سلطانی،  امیرعباس 
کرده  پیگیری  ابتدا  از  را  زنجانی  بابک  پرونده 
در گفت وگو با روزنامه شرق گفت: فکر می کنید 
این باورپذیر است که کسی تا پای اعدام خودش 
بایستد و همدستان و شبکه خود را افشا نکند؟... 
باور  را  اعدام  دالیلی حکم  به  بنا  زنجانی  بابک 
ندارد. چرا باید او تصور کند که اعدام نمی شود؟ 
بوده اند،  او  پشت  اینجا  تا  که  افرادی  آن  حتمًا 
بابک  اگر  قطعًا  داده اند.  او  به  هم  تضمین هایی 
زنجانی به این حکم باور داشت، پشت پرده ها را 

افشا می کرد و مسائل رو می شد.

رانت اقتصادی
نقش  ایــران  در  فساد  بحث  در  رانت  مفهوم 
اثر  بر  اقتصادی  رانت  می کند.  بازی  را  مرکزی 
سوء استفاده از موقعیتی مخصوص یا منحصر به 
فرد توسط فردی که معمواًل در استخدام دولت 
است یا سمت و نفوذ حکومتی دارد پدید می آید. 
فعالیت های رانتی، رشوه، اختالس، جعل و انواع 
عملیاتی که در آنها به نحوی اموال عمومی برای 
رسیدن به منافع خصوصی مورد سوء استفاده قرار 

می گیرد را شامل می شود.
ریشه های فساد

ایران  در  زندگی  شئون  اکثر  در  غالب  ساختار 
کارمندان  درآمد  امر،  این  کنار  در  است.  دولتی 

بودن  باال  به  توجه  با  و  است  پائین  دولــت 
می شود.  ایجاد  فساد  زمینه  زندگی  هزینه های 
همه  که  نیست  معنا  این  به  سخن  این  البته 
رانتی  فعالیت های  برای  زمینه  این  از  کارمندان 
از موارد  از طرفی، در بسیاری  استفاده می کنند. 
رشوه  دریافت  به  مبادرت  که  افــرادی  انگیزه 
که  گروهی  میان  در  نیست.  نیاز  صرفًا  می کنند 
حقوق و درآمدهای قانونی باالتری دارند، طمع، 
بیش از نیاز نقش بازی می کند. سیستم نظارت، 
ایران ضعیف است و  پاسخگویی و مجازات، در 
یکی  است.  رانتی  سیستم  از  بخشی  خود  حتی 
نهادهایی  پاسخگویی،  نظام  ارکان  مهم ترین  از 
هستند که در افشاء فساد دست دارند. در ایران به 
مستقل،  بازرسان  سیاسی،  محدودیت های  دلیل 
از  حمایت  سازمان های  و  رسانه ها  حسابرسان، 
در  نمی توانند  و  نیافته اند  توسعه  مصرف کننده 
جهت افشاء موارد فساد مانند کشورهای توسعه 

یافته عمل کنند.
در  سیستم  مجموعًا  که  می شود  باعث  امر  این 
حالت غیرشفاف به حیات خود ادامه دهد. نمونه 
بابک زنجانی رخ داد.  جالب در جریان محاکمه 
وی از فردی که او را میم سین معرفی می کند یاد 
کرده و می گوید که نامبرده ۵ میلیارد دالر پول 
به قدری غیرشفاف  نداده است. سیستم  را  نفت 
باالترین  از  یکی  که  الریجانی  علی  که  است 
مقامات کشور است در مجلس می گوید: آخرش 

نفهمیدیم این میم سین کیست؟
عدم شفافیت یکی از عوامل عمده گسترش فساد 
در ایران محسوب می شود و باعث شده که ایران 
بین  بین المللی  شفافیت  سازمان  رتبه بندی  در 

١۶٨ کشور جهان در رده ١٣٠ قرار بگیرد.
مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است 
از طرف بخش  تنها  اقتصادی  که موضوع فساد 
فعاالن  بلکه  نمی شود،  آغاز  دولتی  و  عمومی 
قراردادهای  گرفتن  برای  نیز  خصوصی  بخش 
انواع  اخذ  دولتی،  وام های  و  حمایت ها  دولتی، 
مجوزها، تغییر تعرفه های گمرکی، کاربری زمین 
و غیره، دست به تطمیع دست  اندرکاران می زنند.

تبعات فساد اقتصادی
در یک سیستم رانتی، آنان که ارتباطات قوی در 
از درآمدهای کالن بهره مند  بخش دولتی دارند 
وضعیت  این  اجتناب ناپذیر  نتیجه  می شوند. 
است.  جامعه  از  اقلیتی  دست  در  ثروت  تراکم 
و  می شود  نابرابر  شدیداً  درآمد  و  ثروت  توزیع 

را فراهم می کند.  اجتماعی  نارضایتی های  زمینه 
به طور مثال، بدهی های معوقه بانک ها، که برخی 
گزارش ها حاکی است بخش قابل توجهی از آن 
به رقم نجومی  باشد،  ممکن است سوخت شده 
١٠٠ هزار میلیارد تومان می رسد که از این رقم، 
اختیار  در  آن  سوم  یک  مرکزی،  بانک  گفته  به 
واقعیت،  این  کنار  در  است.  نفر   ١٨٠ تا   ١٧٠
برای  بانک ها  شعب  برخی  تابناک،  گزارش  به 
دادن ٣ میلیون تومان وام ازدواج آنقدر مردم را 
از  تحت فشار می گذارند و ضمانت های مختلف 
آنها طلب می کنند که افراد از گرفتن این وام ها 
برای  که  است  حالی  در  این  می شوند.  منصرف 
معتبری  وثایق  میلیاردی،  صد  چند  وام هــای 
دریافت نمی شود تا آنجا که وقتی بعد از سال ها 
وثایق  به سراق  بانک ها  اقساط  نکردن  پرداخت 
می روند، متوجه می شوند که عموم این وثیقه ها 
آنها بسیار  اینکه ارزش واقعی  یا  معتبر نیست و 
کمتر از مبلغ وامی است که پرداخت شده است.

در سیستم رانتی ایران، عدم شفافیت در سیستم 
اقتصاد شبه دولتی و نهادها نیز عامل بحران زای 
دیگری است که حداقل نتیجه آن این است که 
مزبور  بخش  از  مالیات  دریافت  به  قادر  دولت 
دولت  درآمد  کاهش  از  ناشی  فشار  نمی شود. 
درآمدی  پائین  دهک های  دوش  بر  مستقیما 
دلیل  به  دولت  این صورت که چون  به  می افتد 
خرج  و  دخل  بین  نمی تواند  نفت  درآمد  کاهش 
خود توازن برقرار کند، مجبور است اقالمی مانند 
برق و آب و بنزین و نان را گران کند و با وجود 
جوانان،  میان  در  خصوص  به  گسترده،  بیکاری 
بودجه های عمرانی را که اشتغال زا هستند کاهش 

دهد.
از سال  نهادها  اخیر مجلس، همه  طبق مصوبه 
باید  مالیات خواهند شد.  پرداخت  آینده مشمول 
دید نهادها، به عنوان مؤدی مالیاتی، به شفافیت 
خواهند  گردن  خود  اقتصادی  فعالیت های  در 

گذاشت؟
یکی دیگر از قربانیان فساد، عدم سرمایه گذاری 
درازمدت در ایران است. فساد، خبر از دستگاهی 
مسئول  افراد  دلخواه  به  آن  قوانین  که  می دهد 
امر ریسک سرمایه گذاری  این  تغییر است.  قابل 
داخلی و خارجی را باال می برد و لذا سرمایه های 
معضل  حل  برای  نمی توانند  خارجی  و  داخلی 

بیکاری به یاری دولت بیایند.
دیگر  از  قاچاق  و  زیرزمینی  اقتصاد  گسترش 

از  یکی  گفته  به  است.  فساد  گسترش  تبعات 
بیش  به  کاال  قاچاقچیان  درآمد ساالنه  مقامات، 

از ۲٠ میلیارد دالر در سال می رسد.
شدن  درگیر  گسترده،  فساد  نتایج  از  دیگر  یکی 
استعدادهای کشور در فعالیت های رانتی به جای 
نمونه های  که  آنان  است.  سازنده  فعالیت های 
بسیاری از ثروتمند شدن خلق الساعه افراد را در 
اطراف خود می بینند به طور طبیعی جذب اینگونه 
جدیدی  ابعاد  فساد  به  و  می شوند  فعالیت ها 

می بخشند.

آیا فساد موجود قابل مهار است؟
در  را  کشوری  و  شد  سیستمی  فساد  وقتی 
برگرفت، مردم رفتار خود را با آن سیستم تطبیق 
زندگی  روش  فساد  حالتی  چنین  در  می دهند. 
می شود، واقعیتی می شود که باید آن را پذیرفت. 
وظیفه  را  فساد  با  مبارزه  مردم  حال  عین  در 
حکومت می دانند در حالی که اراده و توان الزم 
برای مبارزه با این فساد گسترده در سیستم دیده 
نمی شود. علی الریجانی سال ها پیش گفته بود: 

امیدی به مبارزه با فساد ندارم.
اما شاید یک علت عمده ماندگاری فساد به حالت 
سیستمی، فرضیه اشتباهی باشد که پایه مبارزه با 
فساد در ایران را تشکیل می دهد. آن فرضیه این 
هر  رفت.  درشت ها  دانه  سراغ  به  باید  که  است 
چند که این امر ضروری است اما برای مبارزه با 
فساد کافی نیست. برای این منظور، طبق تئوری 
پنجره شکسته باید درست بر عکس عمل کرده 
و به سراغ دانه کوچک ها رفت تا با استمرار آن 
جو غالب عوض شود. با استفاده از این نظریه و 
مبارزه با جرائم کوچک )مانند گرفتن مچ کسانی 
که بدون بلیط سوار مترو می شدند(، نیویورک که 
در دهه ١٩٨٠ مرکز جرم و جنایت در آمریکا بود 

به یکی از امن ترین شهرهای کشور مبدل شد.
و  موقعیت  به  نسبت  افراد  نظریه،  این  طبق 
این  حساسند.  می گیرند  قرار  آن  در  که  فضایی 
جّو می تواند آنها را به سمت اقدامات خالف سوق 
منفی  خصیصه های  فضا  این  تغییر  با  اما  دهد. 
نظریه  این  قلب  می شوند.  عقب نشینی  به  وادار 
بزرگ  اقدامات  فضا،  تغییر  برای  که  اینجاست 
کوچک  جرائم  با  مبارزه  بلکه  نیست  ضروری 
است که می تواند تحولی سریع و سرایت کننده 
)اپیدمیک( را در جامعه به وجود آورده و به ناگاه 

جرائم بزرگ را نیز به شدت کاهش دهد.

آیا فساد اقتصادی در ایران قابل ریشه کن شدن است؟

Golzar Ex International

مرکز پخش:
PH: (08) 8443 8599

54 West Thebarton Rd. 
THEBARTON S.A 5031

چای دو غزال
چای سیالن

 فرد اعال

برنج 
محمود

برنج باسماتی 
درجه یک

پلوپز پالن
بهترین انتخاب
 کدبانوی ایرانی

چای محمود
با عطر مطبوع 
و طعم دلپذیر 
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 Food Importer & Wholesaler
by Persian Grocery
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که  گوید  می  اف بی آی،  آمریکا،  فدرال  پلیس 
راهی  اپل،  شرکت  کمک  بدون  است  ممکن 
سن  مهاجمان  آی فــون  قفل  شکستن  بــرای 
برناردینوی کالیفرنیا پیدا کرده باشد. اپل، سازنده 
این تلفن، تایید کرده است که جلسه دادگاه برای 
به  مورد  این  در  اف بی آی  شکایت  به  رسیدگی 
درخواست وزارت دادگستری آمریکا عقب افتاده 
است. وزارت دادگستری به اپل دستور داده بود 
با  که  فــاروق،  رضوان  تلفن  قفل  شکستن  به 
بودند،  کالیفرنیا  مرگبار  حمله  مسئول  همسرش 
را  نفر   ١۴ ابتدا  دسامبر  ماه  در  آنها  کند.  کمک 

کشتند و بعد به ضرب گلوله پلیس کشته شدند.
چرا  زد  درخواست سرباز  آن  به  از عمل  اپل  اما 
دادستان  بود.  خواهد  خطرناک  بدعتی  گفت  که 
بیرونی  ثالث  نهاد  یا  یک شخص  که  گفتند  ها 
راهی ممکن برای باز کردن قفل تلفن را بدون 
نیاز به کمک اپل نشان داده است. آنها در سندی 
که تسلیم دادگاه کردند نوشتند:  الزم است تست 
این یک  آیا  این سوال که  به  برای پاسخ  هایی 
آی فون  های  داده  بر  تاثیر  بدون  عملی  شیوه 

فاروق است انجام شود.
نیاز به کمک اپل را  اگر این شیوه عملی باشد، 

برطرف خواهد کرد.
در  دادگستری،  وزارت  نیومن، سخنگوی  مالنی 
بیانیه ای گفت که دولت محتاطانه امیدوار است 

که این شیوه به باز شدن قفل تلفن منجر شود.
هاست  داده  به  دسترسی  خواستار  فدرال  پلیس 
جدید  تلفن های  مثل همه  که   - تلفن  این  اما 
با  فقط    )encrypted( رمزگذاری شده  اپل 
شد،  خواهد  باز  صحیح  عبور  کلمه  کردن  وارد 
امتحان کردن ده کلمه عبور غلط  و در صورت 

محتویات آن پاک خواهد شد.
اپل خواسته  از  به همین دلیل بود که اف بی آی 

تلفن  این  عامل  سیستم  از  ای  تازه  نسخه  بود 
بسازد تا خطر احتمالی پاک شدن داده ها را دور 
بزند. اپل استدالل کرده است که ایجاد چنین نرم 
میلیون ها  برای  امنیتی  پیامدهای  دارای  افزاری 
های  درخواست  برای  بدعتی  و  آی فون  دارنده 

بعدی خواهد بود.
گوگل،  جمله  از  فناوری  هــای  غــول  سایر 
مایکروسافت، و فیسبوک از مقاومت اپل در برابر 

دستور دادگاه حمایت کرده اند.

اف بی آی شاید بدون کمک اپل قفل تلفن فاروق را بشکند

کمیسیون  سخنگوی  پورابراهیمی،  محمدرضا 
این  می گوید   ١٣٩۵ سال  بودجه  الیحه  تلفیق 
کمیسیون دولت را مکلف کرده از ابتدای تصویب 
قانون بودجه ٩۵ یارانه نقدی سه دهک ُپردرآمد 

جامعه را قطع کند.
تصویب  به  باید  که  تلفیق  کمیسیون  مصوبه 
مجلس و شورای نگهبان برسد دولت را مکلف 
دهک  سه  یارانه  قطع  از  حاصل  درآمد  می کند 
پردرآمد را صرف ایجاد اشتغال کند و خانواده های 
و  بهزیستی  سازمان  امداد،  کمیته  پوشش  تحت 
اولویت  در  را  کار  جویندگان  و  معسر  رزمندگان 

پورابراهیمی حدود ۲۴  آقای  گفته  به  دهد.  قرار 
ایران  جامعه  پردرآمد  دهک  سه  در  نفر  میلیون 
آینده  از سال  این مصوبه،  اساس  بر  دارند.  قرار 
یارانه کلیه صاحبان مشاغل آزاد و کلیه کارکنان، 
بازنشستگان  و  مدیره  هیئت  اعضای  مدیران، 
بخش دولتی و غیردولتی که سالیانه حداقل ٣۵ 

میلیون تومان درآمد دارند، قطع خواهد شد.
نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی، 
پزشکان و دندانپزشکان، ایرانیان خارج از کشور 
و دیگر کسانی که در سه دهک باالی درآمدی 
یارانه  دریافت کنندگان  فهرست  از  نیز  هستند 

تلفیق  کمیسیون  مصوبه  شد.  خواهند  حذف 
برای  تا  کرده  مکلف  را  مرکزی  بانک  همچنین 
اشتغال مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی 
تومان  میلیارد   ١۵٠٠ زندانیان،  های  خانواده  و 
تسهیالت قرض الحسنه در اختیار آنها قرار دهد.

بودجه  الیحه  بررسی  گفت  پورابراهیمی  آقای 
سال ٩۵ کل کشور به احتمال زیاد در اولین روز 
قرار  علنی  صحن  کار  دستور  در  مجلس  کاری 

می گیرد.
پرداخت یارانه نقدی در ایران، از پنج سال پیش 
در دولت محمود احمدی نژاد شروع شد در حالی 

که از همان ابتدا، دولت برای تامین منابع مالی 
آن با مشکل رو به رو بود.

از سال ٩٣ دولت حسن روحانی سعی کرد یارانه 
وهله  در  و  کند  قطع  را  پردرآمد  خانواده های 
از  داوطلبانه  خود  خانواده ها  این  خواست  اول 
نفر  میلیون  اما ٧٣  انصراف دهند  یارانه  دریافت 
نام کردند و تنها دو  یارانه بگیران دوباره ثبت  از 

میلیون و ۴٠٠ هزار نفر انصراف دادند.
سال  بودجه  قانون  در  ایران  مجلس  آن  از  پس 
١٣٩۴ دولت را مکلف کرد یارانه نقدی کسانی را 

که نیازمند نیستند، قطع کند.

یارانه ۲۴ میلیون نفر در ایران قطع می شود

کمیسیون  سخنگوی  پورابراهیمی،  محمدرضا 
این  می گوید   ١٣٩۵ سال  بودجه  الیحه  تلفیق 
کمیسیون دولت را مکلف کرده از ابتدای تصویب 
قانون بودجه ٩۵ یارانه نقدی سه دهک ُپردرآمد 
جامعه را قطع کند. مصوبه کمیسیون تلفیق که 
باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد 
قطع  از  حاصل  درآمد  می کند  مکلف  را  دولت 
یارانه سه دهک پردرآمد را صرف ایجاد اشتغال 
امداد،  کمیته  پوشش  تحت  خانواده های  و  کند 
سازمان بهزیستی و رزمندگان معسر و جویندگان 

کار را در اولویت قرار دهد.
به گفته آقای پورابراهیمی حدود ۲۴ میلیون نفر 

در سه دهک پردرآمد جامعه ایران قرار دارند.
یارانه کلیه  آینده  از سال  این مصوبه،  اساس  بر 
مدیران،  کارکنان،  کلیه  و  آزاد  مشاغل  صاحبان 
اعضای هیئت مدیره و بازنشستگان بخش دولتی 
و غیردولتی که سالیانه حداقل ٣۵ میلیون تومان 

درآمد دارند، قطع خواهد شد.
نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی، 
پزشکان و دندانپزشکان، ایرانیان خارج از کشور 
و دیگر کسانی که در سه دهک باالی درآمدی 
یارانه  دریافت کنندگان  فهرست  از  نیز  هستند 

تلفیق  کمیسیون  مصوبه  شد.  خواهند  حذف 
برای  تا  کرده  مکلف  را  مرکزی  بانک  همچنین 
اشتغال مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی 
تومان  میلیارد   ١۵٠٠ زندانیان،  های  خانواده  و 
تسهیالت قرض الحسنه در اختیار آنها قرار دهد.

بودجه  الیحه  بررسی  گفت  پورابراهیمی  آقای 
سال ٩۵ کل کشور به احتمال زیاد در اولین روز 
قرار  علنی  صحن  کار  دستور  در  مجلس  کاری 

می گیرد.
پرداخت یارانه نقدی در ایران، از پنج سال پیش 
در دولت محمود احمدی نژاد شروع شد در حالی 
که از همان ابتدا، دولت برای تامین منابع مالی 

آن با مشکل رو به رو بود.
از سال ٩٣ دولت حسن روحانی سعی کرد یارانه 
وهله  در  و  کند  قطع  را  پردرآمد  خانواده های 
از  داوطلبانه  خود  خانواده ها  این  خواست  اول 
نفر  میلیون  اما ٧٣  انصراف دهند  یارانه  دریافت 
نام کردند و تنها دو  یارانه بگیران دوباره ثبت  از 

میلیون و ۴٠٠ هزار نفر انصراف دادند.
سال  بودجه  قانون  در  ایران  مجلس  آن  از  پس 
١٣٩۴ دولت را مکلف کرد یارانه نقدی کسانی را 

که نیازمند نیستند، قطع کند.

استقبال سازمان تجارت جهانی از بررسی عضویت ایران

بلژیک  های  رسانه  گزارش  ترین  تازه  براساس 
در  شنبه  سه  روز  انفجارهای  قربانیان  شمار 
بروکسل به ٣۴ کشته و ١٣۶ زخمی رسیده است 

.این آمار هنوز قطعی نیست.
بوقت  شنبه  سه  صبح  هشت  ساعت  حــدود 
محلی، دو انفجار شدید در سالن ورودی فرودگاه 
بروکسل رخ داد و خسارات فراوانی به بار آورد. 
دستکم یکی از این انفجارها انتحاری بوده است.

مترو  های  ایستگاه  از  یکی  در  بعد،  ساعتی 
نیز  اروپا  اتحادیه  بروکسل در نزدیکی ساختمان 
انفجار هولناکی رخ داد. در پی این انفجار، رفت 
بروکسل  در  عمومی  نقلیه  وسایل  تمامی  آمِد  و 
متوقف و ایستگاه های قطار این شهر بسته شد 
و از ساکنان این شهر نیز خواسته شد از رفت و 

آمد بپرهیزند.
و  شده  متوقف  بلژیک  فرودگاه  از  پروازها  تمام 
فرودگاه های مهم اروپا تدابیر امنیتی را افزایش 
و  هلند  بلژیک،  میان  قطارها  حرکت  اند.  داده 
نیز متوقف شده و مرز بلژیک و فرانسه  فرانسه 

بسته شده است.
همچنین، وضعیت بحران در بلژیک از درجه سه 
به درجه چهار افزایش یافته که باالترین وضعیت 

بحران به شمار می رود. 

با  جلسه ای  در  آمریکا،  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون 
آمریکا،  کنگره  مسلح  نیروهای  کمیته  اعضای 
اعالم کرد که حمالت بروکسل، خواست آمریکا 
حکومت  گروه  با  مبارزه  برای  را  متحدان اش  و 
اسالمی زیر سئوال نمی برد و بر عزم این کشورها 

برای شکست داعش اثری نخواهد داشت. 

بر  دیگر،  کشورهای  برخی  و  اروپا  در  رهبران 
تدابیر امنیتی در فرودگاه ها افزودند. رهبران اروپا 
امنیتی اضطراری تصمیم گرفتند  در یک جلسه 
منفجره،  مواد  متخصصان  پلیس،  نیروهای  که 
شخصی های  لباس  و  تربیت شده  سگ های 
بیشتری به مناطق حساس در قاره اروپا بفرستند.

شاهد  نزدیک  از  که  بازماندگانی  از  تعدادی   
با  گفت وگو  در  بوده اند،  مرگ بار  انفجارهای 
از  پس  سردرگمی  و  وحشت  از  خبرگزاری ها 
در  انفجار  بازماندگان  از  یکی  گفته اند.  انفجار 
شبیه  چیزی  انفجارها  که  می گوید  فرودگاه 
انسان هایی  بدن  او  اطراف  در  بود.  آخر الزمان 

افتاده بود که پا نداشتند.

یک  در  بروکسل،  شهر  شهردار  مایور،  ایوان   
کنفرانس خبری اعالم کرد که حداقل بیست تن 
در جریان انفجار در ایستگاه مترو مرکزی کشته 
شده و ١٠۶ نفر هم زخمی شده اند. وی حال ١٧ 

نفر از مجروحان را وخیم اعالم کرده است.
واکنش  در  نیز  هلند،  پادشاه  الکساندر،  ویلم   
آزمایش گذاشته  بوته  به  اروپا  می گوید »باز هم 
شد. حال ضروریست که قوای متحدمان را نشان 

دهیم و از آزادی و همبستگی مان دفاع کنیم.« 
خانواده سلطنتی بلژیک با انتشار بیانیه ای اعالم 
کرد که شاه و ملکه بلژیک از این خبر بی نهایت 

غمگین شده اند و عمیقا با قربانیان، خانواده های 
آن ها و همچنین گروه های امداد و نجات که هر 
چه در توان دارند برای کمک به خانواده قربانیان 

انجام می دهند، همدردی می کنند.
بلژیک  ارتش  که  می نویسد  آلمان  خبرگزاری   
گروهی از متخصصان مواد منفجره را به فرودگاه 
بروکسل فرستاده تا یک بسته مشکوک را خنثی 
کنند. هنوز اطالعات بیشتری در این رابطه ارائه 

نشده است.

 والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، مراتب 
و  کشته شدگان  خانواده  با  را  خود  همدردی 
مجروحان حوادث بلژیک اعالم کرد. آقای پوتین 
کرد  اعالم  فنالندی اش،  همتای  با  دیداری  در 
هیچ راهی برای مبارزه با تروریسم وجود ندارد، 
و  بپیوندند  هم  به  مختلف  نیروهای  آن که  مگر 

متحد به این جنگ بروند.

3۴ کشته و دهها مجروح در انفجارهای بروکسل-بلژیک
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پیک پارسیان

به  ایستگاه  را  بحران  قطار  عربستان  رهبران 
و  کنند  می  هدایت  لبنان  سمت  به  ایستگاه 
ققنوسی که بعد از جنگ های داخلی در دهه ٨۰ 
از خاکستر این  میالدی بر اساس قرارداد طائف 
ماجراجویی  با  دوباره  بود،  آورده  بر  منازعات سر 
های ریاض در معرض آسیب تندباد قرار گرفته 
است. از زمان قرارداد طائف جناح های سیاسی 
با  لبنان  در  قومی - مذهبی  و گروهبندی های 
میانجیگری منطقه یی و بین المللی متقاعد شدند 
که شرط الزم برای برون رفت از بن بست جنگ 
مشروع  جایگاه  و  حقوق  پذیرش  داخلی،  های 
جناح ها در طی یک تقسیم قدرت و تعهد طرفین 
منازعه برای رعایت صلح در چارچوب منافع ملی 
با تمام  امروز  به  تا  از آن روز  کشور خواهد بود. 
اختالفاتی که در طول این سال ها در بین جناح 
های رقیب ایجاد و اوج آن در زمان ترور رفیق 
جناح  از  کشور  این  سابق  وزیر  نخست  حریری 
کشمکش  از  بعد  و  شد  حادث  سنی  مسلمانان 
زیاد باالخره نیروهای نظامی سوریه که به عنوان 
نیروی حافظ صلح و تضمین کننده قرارداد طائف 
مورد اتهام قرار گرفته و از این کشور خارج شدند، 
وحدت  توانست  چنان  هم  چندپاره  کشور  این 
حفط  را  خود  ملی  اتحاد  و  اجتماعی   - سیاسی 
کنند. با توجه به سوابق تاریخی منطقه و در هم 
تنیدگی امنیت لبنان با کشور همسایه سوریه که 
به حساب می  تر  برادر بزرگ  به عنوان  همیشه 
آمد، زمانی که دامنه بحران موسوم به بهار عربی 
به مرزهای سوریه رسید باز هم لبنان دچار یک 
خالء امنیتی و اختالفات درونی حول حمایت از 
به  تا  که  چند  هر  گردید.  وی  مخالفان  یا  اسد 
طائف  صلح  تعهدات  و  اصول  رعایت  با  امروز 
توسط  کشور  این  سیاسی  نیروهای  زکاوت  و 
تمامی نیروهای داخلی هم چنان سرزمین زیتون 
توانسته است خود را از مسیر شط خون دمشقی 
دور نگهدارد اما به تازگی و به دلیل ورود عنصر 
جدید جنگ فرقه یی و نیابتی حول محور سنی و 
شیعه در منطقه و میدان جنگی سوریه به نظر می 
رسد که بعضی از رهبران منطقه یی که رویاهای 
بینند بی میل  باد رفته می  خود در سوریه را بر 
نیستند که دامنه منازعات را به لبنان نیز بکشند. 
شورای  و  عربستان  با  لبنان  روابط  در  بحران 
اتحادیه عرب  نشست  در  فارس  خلیج  همکاری 
در خصوص قطع روابط ریاض - تهران متعاقب 
حمله به سفارت سعودی در تهران آغاز شد که 
به  عربستان  با  همراهی  در  نشد  حاضر  بیروت 
این  دهد.  مثبت  رای  ایران  محکومیت  قطعنامه 

رهبران  و  مقامات  خشم  بیروت  مستقل  موضع 
در  بعد  هفته  چند  و  داشت  همراه  به  را  ریاض 
میلیارد  سه  کمک  عربستان  دولت  فوریه   ۱۹
دالری به لبنان برای تجهیز ارتش این کشور را 
به صورت یک جانبه لغو کرد. متعاقب این اقدام 
بالفاصله کشورهای بحرین، امارات متحده عربی 
و سپس شورای همکاری خلیج فارس نیز ضمن 
موضع  بیروت  علیه  شدت  به  ریاض  از  حمایت 
گیری کردند. هر چند که این اقدام عربستان با 
گردید  رو  روبه  آمریکا  و  اروپایی  اتحادیه  انتقاد 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  کربی  جان  و 
است  گفته  مورد  این  در  صراحت  به  واشینگتن 
آمریکا از این موضوع نگران است و این نگرانی 
را به ریاض منتقل کرده است اما این ناخرسندی 
تا  نشد  موجب  هم  واشینگتن  المللی  بین  متحد 
ندهد.  افزایش  را  لبنان  با  منازعه  دامنه  ریاض 
در  عرب  اتحادیه  نشست  در  رویارویی  این  اوج 
که  چرا  رسید  جدیدی  مرحله  به  مارس  یازدهم 
به پیشنهاد عربستان و حمایت شورای همکاری 
خلیج فارس با صدور قطعنامه یی که تنها عراق، 
لبنان و الجزایر با آن مخالفت کردند، به صورت 
رسمی حزب اهلل لبنان را در فهرست گروه های 
تروریستی قرار دادند. این در حالی بود که قبل از 
صدور قطعنامه ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه 
عراق در اظهارات خود ضمن حمایت از حزب اهلل 
و نیروهای حشد الشعبی عراق آنان را خط مقدم 
به  و  دانسته  داعش  گروه  و  تروریسم  با  مبارزه 
خصوص حزب اهلل را به عنوان اصلی ترین نیروی 
مقاومت عربی موجب آبروی اعراب معرفی کرد. 
گردید  جلسه  در  تنش  بروز  موجب  این سخنان 
زمان  در  نشست  ترک  با  عربستان  نمایندگان  و 
سخنان جعفری نارضایتی و خشم خود را نسبت 
به مواضع دولت عراق )هشداری که می تواند در 
آینده دامنه خشم ریاض را به عراق هم بکشاند( 

نشان دادند. 
در  لبنان  اهلل  علیه حزب  اتحادیه عرب  قطعنامه 
حالی صادر شده است که این گروه رکن اصلی 
دولت قانونی لبنان تلقی می شود و ثبات و امنیت 
این کشور در طی چند دهه گذشته به موجودیت 
هم  و  ریاض  هم  است.  خورده  گره  حزب  این 
اهلل  که حزب  دانند  می  خوبی  به  عرب  اتحادیه 
است  لبنان  در  حاضر  حال  نیروی  قدرتمندترین 
تاثیر  تردید  بدون  نیرو  این  با  تقابلی  هرگونه  و 
این  امنیتی  وضعیت  بر  مخربی  و  کننده  تعیین 

کشور خواهد گذاشت. 
اینکه با وجود درک این واقعیت از سوی اعراب، 

در نشست اتحادیه عرب رای به تروریستی بودن 
حزب اهلل داده شد، بیش از آنچه ریشه در منطق 
و پراگمای سیاسی داشته باشد ناشی از نفوذ مالی 
های  سال  طی  در  متاسفانه  که  است  عربستان 
اخیر با گروگان گرفتن اعراب با اهرم کمک های 
ماجراجویانه  های  سیاست  است  توانسته  مالی 
دیکته  عرب  اتحادیه  اعضای  دیگر  بر  را  خود 
کند. چنانچه اتحادیه عرب بخواهد در چارچوب 
این قطعنامه روابط خود را با دولت لبنان تنظیم 
کند و با توجه به حضور آلترناتیوی حزب اهلل در 
این دولت یک پارادوکس سیاسی شکل می گیرد 
و  پیچیده  ساختار  فروپاشی  آن  عینی  نتیجه  که 
لبنان  اینکه در  مشارکتی کشور خواهد بود. اول 
به واسطه شرایط عینی سیاسی در هرم قدرت، نه 
تنها نادیده گرفتن حزب اهلل دور از ذهن خواهد 
بود که در آینده نیز این جریان شیعی بزرگ ترین 
قدرت و گروه تشکیل دهنده هر دولت منتخبی 
می باشد. در چنین شرایطی اتحادیه عرب با یک 
پارادوکس و سوال بزرگ روبه رو می شود و آن 
اینکه بر طبق قطعنامه ۱۱ مارس که حزب اهلل را 
در ردیف گروه های تروریستی دسته بندی کرده 
است، در آینده چگونه می تواند روابط خود را با 
لبنانی که این حزب یکی از ارکان اصلی دولت 
سیاسی،  مناسبات  و  کرده  تنظیم  باشد  می  آن 
امنیتی و اقتصادی مالوفی را با این کشور دنبال 
کند. از طرف دیگر در صورتی که اتحادیه عرب 
در  قطعنامه  این  به  تعهد  چارچوب  در  بخواهد 
روابط با لبنان حرکت کند هیچ راهی به غیر از 
این  کردن  ایزوله  و  لبنان  دولت  با  رابطه  قطع 
کشور نخواهد داشت. در این صورت بحرانی که 
گریبانگیر بیروت می شود با توجه به شکاف های 
لبنان موجب تشدید  در  سیاسی -امنیتی موجود 
این  در  مذهبی   - قومی  تضادهای  و  اختالفات 
خفته  هیوالی  دیگر  بار  تواند  می  و  کشور شده 
جنگ داخلی را بیدار کند. قطعنامه اتحادیه عرب 
آوردن  به صدا در  تعارفی  از هر تعصب و  خارج 
طبل جنگ علیه کشوری بوده است که چندین 
زخمی  تن  بر  را  باروت  و  خون  تلخ  طعم  دهه 
در  عربستان  نقش  است.  کرده  حس  خویش 
سیاست های منطقه یی متاسفانه امروز بیش از 
آنچه ناشی از خرد و منطق سیاسی باشد موجب 
گسترش منازعات فرقه گرایانه، بی ثبات سازی، 
عربی  کشورهای  اکثریت  مالی  گروگانگیری 
در  و  ریاض  های  ماجراجویی  از  حمایت  جهت 
نهایت تقویت تروریسم اسالمگرا از نوع داعشی 

خواهد شد.

ترجمه: احمد سیف

منجنیق آتشین ریاض این بار 
بیروت را نشانه رفته است 
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همه شواهد گواه آن است که پس از گذشت بیش 
از شش دهه انتخابات امسال هم به کنوانسیون 
حزب  بی شک  شد،  خواهد  کشانده  واسطه 
جمهوری خواه در صدد آن خواهد بود که شخص 
دیگری را به جای ترامپ، به احتمال قوی سناتور 
نامزد حزب معرفی کند، ولی  به عنوان  تد کروز، 
تا چه حد می تواند در این کار موفق شود، آینده 

نزدیک نشان خواهد داد 
طبق قانون اساسی امریکا انتخاب رئیس جمهور 
میگیرد.  کالج صورت  الکترال  توسط  کشور  این 
کردن  متقاعد  برای  تنها  مردم  آرای  شوربختانه 
سمت  به  تا  است  کالج  الکترال  نمایندگان 
کالج  الکترال  روند  حقیقت  در  دهند.  رای  غالب 
میانگیری است بین انتخاب رئیس جمهور توسط 
رئیس  انتخاب  و  امریکا  کنگره  در  گیری  رأی 
شرایط.  واجد  شهروندان  رأی  توسط  جمهور 
الکترال کالج از ۵۳٨ الکتور)تعداد کل نمایندگان 
انتخاب  برای  است.  شده  تشکیل  کنگره(  در 
الکترال  رأی   ۲۷۰ اکثریت  به  جمهور  رئیس 
نهایی  دوره  این  برگزاری  برای  البته  است.  نیاز 
دو  بین  عمدتا  که  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کاندیدای حزب دمکرات و جمهوری خواه انجام 
میگیرد ابتدا الزم است که هر حزب، پس از پایان 
دوره مقدماتی مبارزات انتخاباتی میان کاندیداها، 
ریاست  پست  احراز  برای  را  خود  منتخب  نامزد 

جمهوری کشوراعالم نمایند.

دلیگیت ها یا نمایندگان احزاب 
دارد،  وجود  حزبی(  )نماینده  دلیگیت  نوع  دو 
التزامی، که وابسته به آرا مردم به کاندید ریاست 
یا  دلیگیت  )سوپر  التزامی  وغیر  است،  جهموری 
ابر نماینده حزبی( که هیچ گونه تعهدی نسبت به 
کاندیدا ها و میزان رای مردم به آنها ندارد و آزاد 
هستند که هر کاندیدایی را طبق میل خود در هر 
دلیگیت  دهند.  قرار  رد  یا  و  حمایت  مورد  زمان 
های التزامی درخالل کنوانسیون حزبی، از میان 
مقامات  از  یا  و  حزب  قدیمی  و  فعلی  رهبران 
که  اشخاصی  از  یا  و  ایالتی،  منتخب  سیاسی 
دارای وابستگی سیاسی و یا شخصی با کاندیدای 

میشوند.  انتخاب  ند،  بوده  جهموری  ریاست 
ها(  دلیگیت  )سوپر  التزامی  غیر  های  دلیگیت 
برجسته  های  شخصیت  و  رتبه  باال  مقامات  از 
سیاسی همچون رهبران قدیمی احزاب، اعضای 
رئیس  پیشین،  ایالتی  فرماندهان  کنگره،  سابق 
جمهوران و معاونین رئیس جمهوران گذشته، و 
غیره میباشند که بصورت خود کار )و نه گزینشی( 

در این پست قرار میگیرند.

چگونه  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 
دلیگیت ها را کسب میکنند؟ 

حزب  هر  در  جمهوری  ریاست  نامزدی  برنده 
نهایتا توسط رای مردم مشخص نمیگردد بلکه از 
طریق تعداد دلیگیت های بدست آمده برای هر 
کاندید تعین میگردد. کنوانسیون حزب جمهوری 
خواه مجموعا دارای ۲۴۷۲ دلیگیت )ملتزم و غیر 
ملتزم( است، نامزد برنده این حزب نیاز به کسب 
حزب  کنوانسیون  دارد.  دلیگیت   ۱۲۳۷ حداقل 
و  )ملتزم  دلیگیت   ۴۷۶۳ دارای  جمعا  دمکرات 
غیر ملتزم( بوده و نامزد برنده این حزب بایستی 
قادر به کسب حداقل ۲۳٨۲ دلیگیت باشد. روند 
کسب دلیگیت های ملتزم بدین صورت است که 
به هر ایالت، فهرستی ازاین نمایندگان ملتزم، بر 
اختصاص  ایالت  آن  کالج  الکترو  سهمیه  اساس 
رأی  مقدماتی،  انتخابات  روز  در  میشود.  داده 
کاندید  به  دادن  رای  با  ایالت،  آن  در  دهندگان 
های ریاست جمهوری مورد انتخاب خود در واقع 
تعداد نمایندگان ملتزم به هر کاندیدا را مشخص 
میکنند، بعبارت دیگر تعداد نمایندگان سهمیه آن 
ایالت به نسبت میزان رای داده شده به کاندیدا 

ها بین آنها تقسیم میگردد.
سوپر دلیگیت ها یا نمایندگان غیر متعهد بیشتر 
هستند  فراوان  آنها  تعداد  که  دمکرات  حزب  در 
ریشه دارد تا حزب جمهوری خواه که تعداد آنها 
آنها  میشود،  منوط  ایالت  هر  در  نماینده  سه  به 
میتوانند در میزان رای کسب شده توسط کاندیدا 
ها دخالت کنند. یک انتقاد رایج این است که این 
ابر نمایندگان بطور بالقوه میتوانند نتایج انتخابات 
را به نفع نامزدی که اکثریت آرا را کسب نکرده 

ریاست  مقدماتی  درانتخابات  دهند.  نوسان 
شروع  انتخابات  آنکه  از  قبل   ،۲۰۱۶ جمهوری 
گردد، کاندیدای حزب دمکرات، هیلری کلینتون، 
توانست تعداد ۳۶۲ دلیگیت را از طریق حمایت 
بعبارت  نماید.  کسب  ها  دلیگیت  سوپر  همین 
انتخاباتی را با ۳۶۲ دلیگیت در  دیگر او مسابقه 
دست شروع کرد در حالیکه رقیب انتخاباتی وی، 
سناتوربرنی ساندرز، با تعداد صفر دلیگیت مسابقه 
انتخابتی را آغاز نمود. در وضعیت کنونی هیلری 
کلینتون با داشتن مجموع دلیگیت های بیشتر، در 
این رقابت از برنی ساندرز جلوتر میباشد. در حزب 
جمهوری خواهان، دانالد ترامپ با کسب باالترین 
تعداد دلیگیت های ملتزم در ایالت های مختلف 
پیشتاز مبارزات و سناتور تد کروز با فاصله کمی 
او را دنبال میکند. سناتورمارکو روبیو و فرماندار 
جان کیسیک با داشتن تعداد کمتری از دلیگیت 

ها بترتیب نفرات بعدی این رقابت هستند.
انتخابات  نتایج  در  دیگر  کننده  تعین  عوامل  از 
تحت  سیاسی  گروهای  و  ها  کمیته  از  میتوان 
عناوین پک ها و سوپر پک ها نام برد که وظیفه 
جذب سرمایه و جمع آوری کمک های مالی از 
البی های کمپانی ها، بانکداران، و کارتل های 
را  خاصی  کاندیدای  از  حمایت  جهت  مختلف 
روند  در  میتوانند  وسیله  وبدین  دارند،  عهده  به 
انتخابات و نتایج آن رل مهمی را داشته باشند. 
رسانه ها هم از این قاعده مستثنی نبوده و با ارائه 
آنالیز های سیاسی مهندسی شده  مصاحبه ها و 
و استفاده از آگهی های مثبت و منفی، میتوانند 
به  مردم  رای  درهدایت  ای  کننده  تعین  نقش 

طرف کاندیدای ویژه ای داشته باشند.

ویژگی های سیاسی و شخصیتی کاندیداهای 
ریاست جمهوری ۲۰۱۶

سالهای  در  کلینتون  هیلری  دمکرات،  حزب  در 
سناتور  و  خارجه  امور  وزیر  بعنوان  خود  خدمت 
فراوان  اشتباهات  مرتکب  یورک،  نیو  ایالت  از 
آنها رای مثبت وی  از مهمترین  شده است، که 
که  کشتار جمعی  پایه سالح  بر  عراق  به جنگ 
به  امریکا  هوایی  حمله  نداشت،  خارجی  وجود 

قذافی  سقوط  از  پس  کشور  کردن  رها  و  لیبی 
کشور  آن  در  داعــش  گــروه  رشد  موجب  که 
نجات  برای  موقع  به  تصمیمگیری  عدم  گردید، 
دیپلمات های آمریکایی در بن غازی که موجب 
استفاده  آن شد،  کارمندان  و  امریکا  مرگ سفیر 
اطالعات  ارسال  برای  شخصی  های  ایمیل  از 
بخطر  موجبات  میتوانست  که  دولتی  محرمانه 
انداختن امنیت کشور را فراهم سازد، وغیره. مردم 
امریکا به لحاظ اشتباهات فراوان وی در سرویس 
های خدماتی اش به اواعتماد کافی ندارند. با این 
وجود سوپر دلیگیت ها و سوپر پک ها با حمایت 
سیاسی و مالی خود میتوانند او را نهایتا به ریاست 

جمهوری امریکا برسانند.
از  جمهوری  ریاست  دیگر  کاندید  ساندرز  برنی 
حزب دمکرات، یک سناتور از ایالت ورمانت است. 
که  امریکا ست  سنای  عضو  تنها  او  حقیقت  در 
بمدت طوالنی بعنوان سناتور مستقل عمل کرده 
انتخاباتی  مسابقات  وارد  که  از سال ۲۰۱۵  ولی 
ریاست جمهوری شد عضویت حزب دمکرات را 
پذیرفت. او از همان جوانی فعال حقوق مدنی و 
برابری نژادی بوده است.  سازمان دهنده کنگره 
در سنای امریکا او بعنوان صدای رفاه کارکنان، 
مرخصی  جهانی،  بهداشت  ــد،  درآم نابرابری 
گرم  مالی،  های  امورکمپین  اصالحات  والدین، 
شدن کره زمین، حقوق دگرباشان جنسی، و غیره 
آن  زمان  است  معتقد  است.ساندرز  یافته  شهرت 
رسیده که یک انقالب سیاسی در امریکا رخ دهد، 
او میگوید که اگر مردم بر خیزند میتواند رهبری 
چنین انقالبی را بعهده گیرد. در آمار منتشر شده 
امتیاز %۳۲ بیشتر نسبت  با  آمده است که مردم 
ساندرز  دارند.  اعتماد  او  به  کلینتون  هیلری  به 
توانسته است که موج عظیمی از توده مردم بویژه 
از نسل جوان را به دنبال خود به حرکت در آورد. 
رده  تا  رایگان  تحصیالت  و  بهداشت  وعده  او 
دانشگاهی برای همه را میدهد. او میگوید که با 
بستن مالیات به جامعه %۱ ثروتمند کشور میتواند 

بسیاری از سرویس های خدماتی را بطور مجانی 
در اختیار عموم قرار داد. او معتقد است که بجای 
زندان باید مدرسه ساخت. او هیچ گونه موافقتنامه 
تجارت آزاد را پشتیبانی نمیکند و عقیده دارد که 
)تی. ترانس-پاسیفیک  تجارتی مشارکت  معامله 

پی.پی.( منجر به از دست دادن ۳ میلیون شغل 
در امریکا شده است.

کاندید  ترامپ  دانالد  خواه،  جمهوری  حزب  در 
پیشتاز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری است. 
خواهان  جمهوری  حزب  از  را  خود  او  چند  هر 
شخص  یک  را  او  حزب،  رهبری  ولی  میداند 
حزب  کاری  محافظه  بدعت  و  اصول  به  پایبند 
هسته  به  نسبت  خارجی  فردی  بلکه  نمیشناسد 
مرکزی حزب میداند. آمریکایی ها تا کنون دانالد 
تلویزیونی  شومن  یک  تاجرو  بعنوان  را  ترامپ 
او  از  جا  همه  روزها  این  ولی  اند،  میشناخته 
بعنوان یک قلدر تشنه پول، یک کالبردار،و یک 
خیانکار به کسانی که به او اعتماد کرده اند یاد 
ترامپ طرح دعوی  دانشگاه  میشود. دانشجویان 
کالهبرداری و مدیریت غیر قانونی و جعلی علیه 
او به دادگاه نیویورک میبرند، یک زن از کمپانی 
مورتگیج ترامپ در دادگاه عالی نیو یورک شکایت 
میکند و قاضی دادگاه به ترامپ دستور میدهد که 
غرامت حدود ۳۰۰ هزار دالر را به شاکی بپردازد، 
سرمایه  و  میشوند  ورشکست  ترامپ  کازینوهای 
به  او  واقع میگردند،  کازینو مورد خیانت  گزاران 
همسر اولش خیانت کرده و رابطه نامشروع رسوا 
با  ترامپ  میسازد،  برقرار  مایپلس  مارال  با  آمیز 
با  که  لیبوتی  رابرت  جرسی  نیو  کانگسترمشهور 
رهبر فوت شده مافیا ارتباط داشت رابطه طوالنی 
دلیل   .  ...... دارد  ادامه  داستان  قرار میکند، و  بر 
آنکه ترامپ توانسته است حرکت گسترده ای از 
توده مردم را در سراسر امریکا بوجود آورد آنستکه 
آنها،  آمدی  ناکار  و  واشنگتن  سیاسیون  از  مردم 
و  خسته  کنگره،  و  سفید  کاخ  جبهه  دو  هر  در 

خشمگین شده اند و برای یک تغیر واقعی آماده 
افراد  توسط  را  تغیر  این  که  میخواند  منتها  اند، 
دهند،  انجام  واشنگتن  سیاسیون  دایره  از  خارج 
و ترامپ در زمان مناسب در دسترس آنها است. 
اقصاد برای قشر بزرگی از مردم امریکا که شغل 
خود را از دست داده اند دلیل اصلی دیگری است 
که به ترامپ روی آورده اند، آنها امید دارند که 
این بازرگان که در معامله گری و معامله پذیری 
را  آنها  نابسامان  مالی  وضع  بتواند  است  مشهور 

سامان بخشد.
ترامپ در نطق های انتخاباتی نیز از فریب مردم 
دست بر نمیدارد، در جایی به مردم میگوید که او 
میدید که بحران مورتگیج سال ۲۰۰٨ در پیش 
اخطار  مردم  به  اینمورد  در  آنزمان  در  و  است 
میداده است. در حالیکه این خالف واقیعت است، 
ترامپ کمپانی مرتگیج خود را در سال ۲۰۰۶ باز 
تلویزیون  با  ای  مصاحبه  در  آنزمان  در  او  کرد، 
بسیار خوبی  زمان  بود که  سی.ان.بی.سی. گفته 
است برای شروع کمپانی مورتگیج، بازار امالک 
قوی  طوالنی  بسیار  زمان  برای  مستغالت  و 
با وجود  امر آنستکه ترامپ  خواهد ماند. حقیقت 
تجربیاتش در انجام معامالت، نتوانست در برابر 
سقوط بازار امالک و مستغالت مقابله کند، او در 
بیلیون  دو  از  بیش  وام  پرداخت  به  قادر  حالیکه 
با ورشکستگی  نبود  دالری کمپانی امالک خود 
روبرو گشت و کنترل بعضی از مستغالت خود را 
مجبور  وی  داد،  دست  از  طلبکار  های  بانک  به 
صرف  را  خود  امپراتوری  از  قسمتی  که  گشت 
بازسازی بدهی های خود کند و از جمله شرکت 
هواپیمای ترامپ را بفروشد. دارائی های او از ۱.۷ 
بیلیون دالر به زیر یک بیلیون دالر کاهش یافت.
درنطق های دیگرش ترامپ از سرمایگزارانی که 
کمپانی های خود را به خارج از امریکا برده اند 
که  میدهد  وعده  امریکا  مردم  به  و  گرفته  ایراد 
آنها را به مجبور به برگشت به امریکا میکند تا 
از رشد بیکاری در کشور جلوگیری شود، این در 

حالیست که طبق آنالیز پروفسور تجارت دانشگاه 
ــی.ان.ان.  »س در  که  لورنس  روبــرت  ــاروارد  ه
محصوالت  از  بعضی  یافته  منعکس  مونی« 
پیراهن  و  لباس  قبیل  از  ترامپ  ممتاز  پوشاکی 
و کروات های ویژه در چین و بنگالدش ساخته 
میشوند، در این گزارش همچنین آمده است که 
حدود ٨۰۰ مورد از محصوالت کمپانی مد ایوانکا، 
دختر ترامپ، از قبیل کفش، کیف زنانه، و شال 
گردن و غیره در خارج از امریکا ساخته میشوند. 

ترامپ  کمپین  میگوید،  دروغ  مردم  به  ترامپ 
صفات  ترامپ  است.  خالی  تو  های  وعده  از  پر 
این  از  کدام  هیچ  ولی  دارد  بیشماری  منفی 
خوب  صفت  باندازه  مرا  وی  منفی  خصوصیات 
و  گری«  »معامله  فــروزه  نمیکند،  نگران  او 
نیست  بازرگان  یک  تنها  او  پذیری«.  »معامله 
دیگر  بعبارت  میکند،  فکر  هم  بازرگان  او  بلکه 
مینگرد، فرق  معامله  بدید یک  را  اوهمه مسائل 
نمیکند که مسائل چه هستند، اقصادی هستند یا 
اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی، برای او همگی 
راه  و  میآیند،  بشمار  تجارتی  معامله  یک  بسان 
در  آنهاست.  دهی  سود  آنها  همه  برای  حلش 
او  ویژگی  این  ترامپ،  جمهوری  ریاست  فردای 
با دیکتاتورها و تروریست های  بکارش میآید و 
اسالمی معامله خواهد کرد، با آخوند های ایران 
کنار خواهد آمد چون برای او حقوق بشر نیز قابل 
معامله است، مالیان که سهل است او با داعش 

هم معامله خواهد کرد.
در حزب جمهوری خواه بعد از ترامپ، کاندیدای 
بیشترین  امروز  تا  که  بعدی  جهموری  ریاست 
دلیگیت ها را کسب کرده، تد کروز، سناتورازایالت 
بتواند  که  دارد  را  آن  شانس  است، وی  تکزاس 
فارق  دان  حقوق  کروز  دهد.  شکست  را  ترامپ 
مورد  او  است.  هــاروارد  دانشگاه  از  التحصیل 
حمایت گروه پارتی چای، حزب سیاسی منشعب 
ازحزب جمهوری خواه و جنبش محافظه کاران 

معترض به دولت فدرال، میباشد. 

چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ در آمریکا
 منصور راستانی

ادامه در صفحه ۱۱

نقش عربستان در سیاست های منطقه یی متاسفانه امروز بیش از آنچه ناشی از 
خرد و منطق سیاسی باشد موجب گسترش منازعات فرقه گرایانه، بی ثبات سازی، 
گروگانگیری مالی اکثریت کشورهای عربی جهت حمایت از ماجراجویی های ریاض 

و در نهایت تقویت تروریسم اسالمگرا از نوع »داعشی« خواهد شد ...
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Lunex شرکت
وارد کننده مواد غذایی در استرالیا

لونكس نماینده انحصاری و رسمی 
چی توز با شماره ثبت شده 

در استرالیا

راسل کرو، بازیگر ۵۱ساله ی استرالیایی برنده ی 
کارگردانان  با   ،)۲۰۰۰( گالدیاتور  با  اسکار 
سرشناس بسیاری کار کرده است؛ از ران هاوارد 
دارن  و  اسکات  ریدلی  تا  گرفته  مان  مایکل  و 
باألخره تسلیم  آرونوفسکی. کرو در سال ۲۰۱۴ 
وسوسه ی فیلم سازی شد و پشت دوربین رفت و 
درام تاریخی-جنگی آب یاب را ساخت و خودش 
هم نقش اول آن را بازی کرد. فیلم در استرالیا با 
استقبال خوبی روبه رو شد و به صورت مشترک 
با بابادوک )جنیفر کنت، ۲۰۱۴( برنده ی جایز ه ی 
بهترین فیلم جوایز آکادمی هنرهای سینمایی و 
تلویزیونی استرالیا شد. فیلم در نیمه ی اول ۲۰۱۵ 
که  کرو  راسل  درآمد.  نمایش  به  هم  آمریکا  در 
فیلم پدران و دختران )گابریل  با  را  سال ۲۰۱۵ 
ماچینو( پشت سر گذاشت و امسال هم او را در 
و  دیب(  )سال  خون  و  شن  در  ماجرایی  اکشن 
خواهیم  بلک(  )شین  نازنین  مردان  جنایی  تریلر 
دید، در این جا گوشه  ای از تجربه هایش از حضور 
سر صحنه ی فیلم سازان بزرگ را به زبان آورده 

است.

کرتیس هنسن
فیلم: محرمانه ی لس آنجلس )۱۹۹۷(

»کرتیس هنسن اولین کسی بود که حین کار با 
از کنترل شدید را تجربه کردم.  او حسی واقعی 
آن  می خواست  و  داشت  بزرگی  ایده ی  کرتیس 
نکنم  فکر  بکشد.  تصویر  به  خاصی  روش  به  را 
برای  که  بودند  شده  متقاعد  استودیو  مسئوالن 
کنند.  هزینه  زیادی  پول  خاصی  داستان  چنین 
بود  فشار  تحت  مدام  کرتیس  خاطر  همین  به 
بود حفظ  مدنظرش  دقیقًا  که  را  آن چه  بتواند  تا 
کنار  را  بخش هایی  ظاهر  در  هرچند  و  کند 
می گذاشت و در زمینه هایی صرفه جویی می کرد 
اما حتی بی خیال یک فریم هم از آن چه در ذهن 
با کرتیس همکاری می کنی،  وقتی  نشد.  داشت 
عجوالنه  او  است.  زمان  دارایی  باارزش ترین 
تصمیم نمی گیرد. باید آرام آرام از کوه باال برود. 
درستی  تصمیم  قطعًا  می گیرد،  تصمیمی  وقتی 
با  کار  از  آن چه  است.  باسواد  بی نهایت  او  است. 
او یاد گرفتم این بود که همان روز فیلم بردارِی 
یک صحنه درباره آن حرف نزنم. چون او وقت 
الزم برای مرور و بررسی حرف من را در ذهنش 
نخواهد داشت. باید دست کم هفت روز به او وقت 
بدهی. تو به او می گویی: هی، توی این صحنه، 
وقتی به این جا می رسیم، بهتر نیست این کار یا 
آن کار را بکنم چون قباًل این یا آن کار را انجام 
تو  سؤال  درباره  بدهی  اجازه  باید  بعد  و  داده ام؟  
فکر کند. به همین خاطر وقتی به شخصیت او و 
شیوه ی کارش پی بردم، خیلی خوب با هم کنار 

آمدیم.« 

مایكل مان
فیلم: نفوذی )۱۹۹۹(

»از کار با مایکل لذت بردم. اگر در کار بازیگری 
واقعًا جدی هستی، او کارگردانی است که حتمًا 
باید کار با او را تجربه کنی. برای مثال، او حین 
مخصوص  پوشه ی  با  هر صحنه ای  فیلم بردارِی 
همان صحنه سر کار می آید. چیزهایی که از این 
از  که  است  عکس هایی  می کشد  بیرون  پوشه 
مجله ها بریده و او را یاد صحنه ای که می خواهیم 
فیلم برداری کنیم انداخته است، برش هایی کوچک 
از کتاب  است یا نقل قول هایی از مردان بزرگ یا 

بخشی از یک شعر. در آن روز به خصوص از آن 
بیرون  است  ممکن  چیزی  هر  جادویی  پوشه ی 
کشیده شود. من می دانم چرا بعضی از بازیگرها 
زیاد عالقه ای به همکاری با مایکل ندارند. یک 
گذراندم  مایکل  با  را  روز  یک  ساعت   ۲۴ بار 
روشی  به  مایکل  که  شدم  متوجه  )می خندد(. 
را  آن  می توانم  که  می کند  برقرار  ارتباط  من  با 
درک کنم و این که می توانم تحت هدایت او کار 
کنم. این روش برای من خیلی خوب نتیجه داد. 
هم صحبت  دیگری  افراد  با  او  که  می دیدم  اما 
می کرد ولی تمام آن چه در وجودش بود به آن ها 
است  قرار  که  را  انرژی ای  چون  نمی داد؛  نشان 
افراد بدهد در ذهنش جیره بندی کرده است.  به 
غرق  کار  مختلف  الیه های  در  لحظه  هر  در  او 
است. این را درک می کنم که چرا بعضی اصواًل 
به  برای من، و  اما  برقرار نمی کنند.  ارتباط  او  با 
او تجربه ی  با  خصوص در آن زمان خاص، کار 
او سر صحنه همراه بسیار  بود و  شگفت انگیزی 

خوبی است.«

ریدلی اسكات
فیلم ها: گالدیاتور )۲۰۰۰(، یک سال خوب )۲۰۰۶(، 

گنگستر آمریکایی )۲۰۰۷( و رابین هود )۲۰۱۰( 
است  زندگی من  افراد محبوب  از  یکی  »ریدلی 
که شناخت  است  فردی  از  خوبی  خیلی  مثال  و 
خوبی از برنامه ی کار، مجموعه  ی داشته های سر 
با  صحنه و هدف روزانه دارد. من تجربه ی کار 
چند کارگردان را داشته ام که از این نظر خیلی در 
شرایط  صحنه  سر  وقتی  نبوده اند.  وارد  کارشان 
صورتی  در  می شدند  شگفت زده  می کرد  تغییر 
آن ها  دلیل رخ می داد که  این  به  اتفاق  این  که 
حل  قدر  آن   یا  می کردند  مکث  کار  انجام  حین 
ضررشان  به  که  می دادند  طول  را  مسأله ای 
می شد. بعد با کارگردانی مثل ریدلی کار می کنی 
که در واقع همان روز اول حدوداً می تواند بگوید 
در واحد هنری چند سر بریده آماده است. او این 
چیزها را می داند و شاید حتی بتواند عددی مثاًل 
او می داند چند  بگوید،  آن ها  تعداد  عنوان  به  ده 
و چند  آماده شده  تیر  شمشیر ساخته شده، چند 
و  است  شده  حاضر  فیلم برداری  برای  کمان 
این که چند شمشیر از چوب خاصی ساخته شده 
دیگری  چوب های  از  شمشیر  چند  ساخت  در  و 
او  گالدیاتور  صحنه ی  سر  است.  شده  استفاده 
کرد.  تحریک  را  من  درون  کارگر  طبقه ی  پسر 
و  بزرگ  کار  این  ما می توانیم  واقعًا می گفت:  او 

هوشمندانه را هوشمندانه تر انجام بدهیم. ریدلی 
می تواند سرگرم کار روی صحنه  ای واقعًا پیچیده 
آن  اجرای  برای  ثانیه  چند  می تواند ظرف  شود، 
نقشه  ای طراحی کند، می تواند بالفاصله به همه 
بگوید قرار است چه کار کنند و بعد می تواند همه 
را به جلو هدایت کند و ظرف سه ساعت آن صحنه 
را بگیرد، در صورتی که کارگردان دیگری برای 
همین صحنه دو روز وقت نیاز خواهد داشت. حین 
کار با ریدلی شاهد چنین صحنه هایی خواهی بود. 
را  او  روز  است؛ هر  الهام بخش  بسیار  او رهبری 
می بینید که سی دقیقه قبل از این که بقیه ی افراد 
حتی به سرشان بزند سر صحنه بیایند، سر صحنه 
او  فیلم های  از حضور سر صحنه ی  من  می آید. 
دلم  که  قدر  همان  می توانم  چون  می برم  لذت 
می خواهد پیش بروم و نقشم را خوب بازی کنم. 
او همان اول کار به من گفت: بعد از فیلم برداری 
ایده ی خوب به من نده. بعد از فیلم برداری دیگر 
نمی توانم کار خاصی انجام بدهم. اگر قرار است 
با هم کار کنیم، همان وقت که ایده ای به ذهنت 
ذهنت  در  هرچه  می گویی.  من  به  را  آن  رسید 
اساس  بر  می توانم  من  و  بگو؛  من  به  می گذرد 
را  الزم  تصمیم  فیلم برداری  در  دخیل  عوامل 
جالب  هم  صحنه  خلق  در  ریدلی  روش  بگیرم. 
 ۱۵۰ می زند:  فریاد  جایش  سر  همان  از  است؛ 
قایق   ۱۵ شمشیرزن،   ۵۰۰ کماندار،   ۵۰۰ اسب، 
و ۹ دوربین روی زمین و یک هلی کوپتر؛ و خیلی 
آرام جلوی صفحه ی نمایش می نشیند و به آرامی 
من  بگویم،  می کند. صادقانه  نقاشی  را  قاب  هر 
رابطه ای بسیار صمیمی با ریدلی دارم. رابطه مان 
بودن  او  با  از  من  می کنم:  توصیف  طور  این  را 

لذت می برم.«

ران هاوارد
سیندرالیی  مرد  و   )۲۰۰۱( زیبا  ذهن  یک  فیلم ها: 

)۲۰۰۵(
»ران هاوارد پوالد آبدیده است. او درباره تمامی 
الزمه های به نتیجه رساندن یک روز فیلم برداری 
اطالعات دارد. میزان انعطاف پذیری اش کاماًل به 
اندازه  است و می تواند کار را باکیفیت و باشکوه 
انجام بدهد؛ و تا صحنه ای را به مرحله ای نرساند 
بی خیال  است، هیچ وقت  بی نقص  نظرش  از  که 
حریص ترین  از  یکی  نظر  این  از  او  نمی شود. 
کارگردانانی است که با آن ها کار کرده ام. اغلب 
با او شوخی می کردم و می گفتم: بی خیال رفیق، 
این برداشت پانزدهم است. به سهم خودت قانع 

هفده  در،  یک  از  تو  عبور  از  مان  مایکل  باش. 
برداشت می گیرد اما فرق ران این است که وقتی 
به صحنه های عاطفی می رسد، می خواهد همین 
طور به ُهل دادن و به جلو فرستادن بازیگر ادامه 
دور خودش جمع  را  بازیگرانی  معمواًل  او  بدهد. 
خودشان  پنهان  بخش های  آماده اند  که  می کند 
و شخصیتی که قرار است نقشش را بازی کنند، 

کشف کنند و چیز تازه ای به او نشان بدهند.«

پیتر ویر
فیلم: ارباب و فرمانده: دورترین کرانه ی دنیا )۲۰۰۳(

شاعرانه ی  قریحه ی  صحنه  ســر  »پیتر 
هم  فیلم  این  ساخت  دارد.  دوست داشتنی ای 
نظرم  به  بود.  جسورانه ای  و  بزرگ  ماجراجویی 
حتی خود او هم در ابتدا متوجه نبود قدم در چنین 
شروع  از  روز  چند  است.  گذشته   ماجراجویی ای 
غول آسایی  آب  مخزن  کنار  که  بود  گذشته  کار 
ایستاده بودیم و حرف می زدیم. او داشت حرکت 
راسل،  گفت:  می کرد.  نگاه  را  باد  در  موجی 
اقیانوس  و  باد  که  است  این  دارم  که  مشکلی 
را در فیلم نامه شخصیت در نظر گرفته ام و حاال 
اصاًل هیچ ایده ای ندارم که چه طور می توانم باد 
و اقیانوس را هدایت کنم. گفتم: به زودی متوجه 
)می خندد(  کار!  سر  برویم  باید  بیا،  می شوی. 
حین  که  بودم  شنیده  گوشه وکنار  از  پیتر  درباره 
اگر  و  می کند  پخش  موسیقی  صحنه  سر  کار 
صدای تو از موسیقی بلندتر باشد، از تو می خواهد 
همه  برای  موسیقی  چون  کنی.  ترک  را  صحنه 
پخش می شود و قرار است به همه کمک کند. 
من منتظر بودم این کار را انجام بدهم ولی این 
اتفاق نیفتاد. از او دلیلش را پرسیدم و او به من 
نگاه کرد و گفت: وای خدای من، خیلی ممنونم! 
با خودم می گفتم مشکلی وجود دارد! و روز بعد او 
با دستگاه پخش و موسیقی موتسارت سر صحنه 

آمد.«

دارن آرونوفسكی
فیلم: نوح )۲۰۱۴(

که  می دهد  نشان  تو  به  به خوبی  دارن  با  »کار 
صحنه  سر  است.  کارگردان  مدیوم  سینما،  چرا 
تمامی  که  است  مرکزی ای  نقطه ی  همان  او 
همه ی  و  می شود  داده  ارجاع  آن جا  به  سؤال ها 
وقتی  می آید.  آن جا  از  هم  داخلی  تصمیم های 
داشتیم آماده ی ترک ایسلند می شدیم، بن استیلر 
به  میتی(  والتر  پنهان  زندگی  کارگردانی  )برای 
آن جا آمد و یک شب را با هم گذراندیم و گپ 
الزم  مکان  این  درباره  ُخب،  گفت:  او  و  زدیم؛ 

است چه بدانم؟ 
تحت  را  هوا  می شود  چه طور  بدانی  باید  گفتم: 
دارن  با  را  تجربه  این  من  درآورد.  کنترل 
یک  فیلم برداری  حین  که  داشتم  آرونوفسکی 
خورشید  نور  چون  کرد  متوقف  را  کار  صحنه، 
تغییر کرده بوده و به همین خاطر به باالی تپه ای 
رفتیم چون به نظر می رسید نور خورشید در آن جا 
بهتر باشد ولی شش دقیقه بعد دوباره خورشید به 
همان جای قبلی ما رسیده بود. نصف روز کارمان 
همین بود.  فیلم ساختن انرژی بسیاری می طلبد 
و وقتی از دنیای سینمای مستقل جدا می شوی 
باید  استودیویی می گذاری  فیلم سازی  در  قدم  و 
متوجه این نکته باشی. ماهیت کار تغییر نمی کند. 
است.  کار همان  اما جنس  باالتر می رود  بودجه 

دارن این نکته را می داند.«

تجربیات و آموخته های راسل کرو از کارگردانان بزرگ
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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

است  خوب  دارد.  زیادی  قند  و  کالری  ذرت،  
یک  کالری  مثل   درست  آن،  کالری  که  بدانید 
قند یک عدد  قند آن، یک چهارم  عدد سیب و 

سیب است. 
در  موجود  های  ریزمغذی  دربــاره  دیگر  نکته 

این  کنند  می  گمان  های  خیلی  که  است  ذرت 
ریزمغذی ها با پختن از بین می روند. بد نیست 
در این مورد هم بدانید که فعالیت آنتی اکسیدان 
قلبی  های  بیماری  ضد  و  سرطان  ضد  های 
کند  می  پیدا  افزایش  پختن  با  ذرت،  در  موجود 

و ارزش تغذیه ای آن با حرارت دیدن، باالتر می 
رود. اگر فکر می کنید که ارزش تغذیه ای ذرت 
پایین است، باید بدانید که  لوتئین و زیگزانتین 
موجود در آن، کمک بزرگی به حفظ سالمت و 

قدرت بینایی ما می کنند. 

بد نیست بدانید که هر فنجان ذرت تازه، حدود ۴ 
گرم هم فیبر غذایی دارد. 

را  ذرت  از  متعادلی  حجم  توان  می  رو،  این  از 
در تابستان که فصل این سبزی پرطرفدار است، 

بدون دغدغه مصرف کرد.

آیا ذرت کالری زیادی دارد؟

بدون  حتی  که  است  سالی  چند  مکزیکی  ذرت 
در نظر گرفتن خواص یا ضررهای آن، در سبد 
مشتریان  و  کرده  باز  را  خود  جای  مردم  غذایی 
زیادی دارد. مردم بیشتر به عنوان یک میان وعده 
غذایی از آن استفاده می  کنند که به دلیل حجم 
زیاد و وزن کم نیز مورد استقبال خانواده  ها قرار 

گرفته است.
ذرت سرشار از ویتامین های گروه C ،B ، A و 
امالح معدنی کلسیم، پتاسیم، فسفر و آهن است 
تشکیل  نشاسته ای  مواد  را  آن  اعظم  قسمت  و 
مواد  دارای  همچنین  غذایی  ماده  این  می دهد. 
بوده،  غذایی  فیبر  و  )ضدسرطان(  آنتی اکسیدان 
مثل  غیرواگیر  بیماری های  از  پیشگیری  در 
دیابت، بیماری های قلبی- عروقی و بیماری های 

گوارشی مثل یبوست بسیار مناسب است.

ذرت مکزیکی حتی برای افراد سالم نیز 
توصیه نمی شود

مکزیکی  ذرت  یافته،  رواج  ذرت  از  نوعی 
می شود.  مصرف  میان وعده  به عنوان  که  است 
نمک،  کــره،  اضافه کردن  با  ذرت مکزیکی 
سس های پرچرب و در مواردی افزودن کالباس 
و برخی افزودنی های دیگر که به دلیل بهترکردن 
افزایش  سبب  است،  ذرت مکزیکی  مزه  و  طعم 

کالری آن می شود. 
شور  چرب،  پرکالری،  بسیار  غذایی  ترکیب  این 
 - قلبی  بیماران  برای  آن  و مصرف  تند شده  و 
عروقی و مبتالیان به فشار و چربی خون و افراد 

دارای اضافه وزن بسیار مضر و خطرناک است.
به  و  شده  تهیه  نمک  بدون  مکزیکی  ذرت  اگر 
جای کره و روغن جامد به آن مقدار کمی روغن 
مایع افزوده شود و از سس های چرب نیز استفاده 
چنانچه  و  است  مناسب  میان وعده  یک  نشود 
می  تواند  شود،  مصرف  و  تهیه  به شکل صحیح 
را  پفک  و  چیپس  مانند  مضر  غذایی  مواد  جای 

نیز بگیرد. 
البته مصرف زیاد آن نیز می  تواند مضر باشد، ولی 
مصرف کافی و بهداشتی می تواند این ماده غذایی 

را به یک میان وعده خوب تبدیل کند. ذرت به 
اشکال متنوعی مثل کنسروی، بخارپز، کبابی و 
بو داده مورد استفاده قرار می گیرد که بهترین نوع 
آن بخارپز کردن دانه های ذرت در خانه است و 
تا چند سال پیش ذرت به صورت ذرت کبابی یا 
کم  نوع  که  و مصرف می شد  تهیه  بالل  همان 
به عنوان یک میان وعده غذایی مفید  نمک آن 
توصیه می شود، ولی باید توجه داشت که بالل ها 
سوختن  با  که  چرا  نسوزند؛  شدن  کباب  هنگام 
هر ماده غذایی احتمال سرطان زایی آن افزایش 

می یابد. 
تهیه  داده  بو  صورت  به  ذرت  از  دیگری  نوع 
و  نمک  کم  خانگی،  صورت  به  اگر  و  می شود 
بسیار  میان وعده  یک  شود  تهیه  روغن  بدون 
به جای  بوده و می تواند جانشین خوبی  مناسب 

چیپس و پفک در کودکان باشد.

رشد  در  اختالل  باعث  مکزیکی  ذرت 
کودکان

در  ورزشکاران  و  شیرده  و  باردار  زنان  کودکان، 
این  کمبود  و  دارند  قرار  نیاسین  کمبود  معرض 
رشد  در  اختالل  به  منجر  کودکان  در  ویتامین 
گروه  ویتامین های  از  یکی  نیاسین  می شود. 
این  می شود.  نامیده   B٣ ویتامین  که  است   B
و  انرژی  متابولیسم  در  مهمی  نقش  ویتامین 
پروتیین بدن دارد که باید در برنامه غذایی روزانه 
با دریافت مواد غذایی حاوی این ویتامین وجود 
را  تا درنهایت بدن کار طبیعی خود  باشد  داشته 
گرفته  صورت  که  مطالعاتی  طبق  دهد.  انجام 
ویتامین  کمبود  با  مردم  از  نیمی  از  بیش  است 
نقاط  در  کمبود  این  البته  که  هستند  مواجه   B

مختلف کشور متفاوت است.
تولید  باعث  بدن  در  می تواند  ویتامین  این 
تریپتوفان  شود.  تریپتوفان  نام  به  اسیدآمینه ای 

این  خــود  که  اســت  ــروری  ض اسیدآمینه ای 
تولید  پروتیین  دریافت  طریق  از  اسیدآمینه 
می شود بنابراین کسانی که کمبود پروتیین داشته 
باشند از این موضوع نیز محروم می شوند. کمبود 
نیاسین در غالتی مثل ذرت وجود دارد. بنابراین 
جوامعی که ذرت را به عنوان غذای عمده استفاده 
هستند.  مواجه  ویتامین  این  کمبود  با  می کنند 
نسبت  معمولی  بالل  همان  یا  کبابی  ذرت های 
بالل  است.  سالم تر  بسیار  مکزیکی  ذرت  به 
نباید بسوزد زیرا سوختن هر ماده غذایی احتمال 
سرطان زایی آن را افزایش می دهد. مصرف ذرت 
مکزیکی نیز بین افراد بسیار رایج شده است که 
این موضوع باعث می شود افراد بیشتر در معرض 
کمبود نیاسین قرار بگیرند. ویتامین B در سبوس 
از  ذرت  غالت،  بین  در  ولی  دارد  وجود  غالت 
این موضوع مستثنی است. کودکان، زنان باردار 
و شیرده در معرض کمبود این ویتامین قرار دارند 
بنابراین باید نسبت به دریافت این ویتامین توجه 
ویژه ای داشته باشند. همچنین از آنجایی که این 
ویتامین در متابولیسم انرژی و پروتیین نقش دارد 
معرض  در  است  ممکن  که  دیگری  گروه های 

کمبود این ویتامین باشند ورزشکاران هستند. 
غالت  شامل  غذایی  منابع  از  افراد  است  بهتر 
سبوس دار استفاده کنند همچنین پروتیین شامل 
حبوبات  و  شیر  لبنیات،  تخم مرغ،  گوشت،  انواع 

می تواند در تأمین نیاسین بدن تاثیرگذار باشد.

روش صحیح استفاده از ذرت
ذرت از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است. 
ذرت های  است.  آن  بخارپز  ذرت،  نوع  بهترین 
ذرت  به  نسبت  معمولی  بالل  همان  یا  کبابی 

مکزیکی بسیار سالم تر است. 
زیرا  بسوزد  نباید  شدن  کباب  موقع  بالل  البته 
سوختن هر ماده غذایی احتمال سرطان زایی آن 
را افزایش می دهد. این را هم بدانید که اگر ذرت 
داده شود  قرار  نمک  آب  در  کباب شدن  از  بعد 
کمی از خاصیت خود را از دست می دهد. رنگ 
زرد ذرت مربوط به موادی به نام زئین و زیازانتین 

است. 

ذرت مکزیکی حتی برای افراد سالم نیز توصیه نمی شود

0414973975تلفن مرکز پخش
info@sabzi.com.au
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O بزودی در آدالید و بریزبین

سبزیجات آماده پخت 
مستقیم از مزارع استرالیا در سفره شما

 قابل تهیه از کلیه فروشگاههای 
معتبر ایرانی و افغانی در سیدنی و ملبورن

در ملبورن سوپرمارکت های
آریانا - میناتور پرشیا - پرشین مارکت - آپادانا - پرشین حالل - خیام - روشن و میوند

 www.facebook.com/SABZI2U 

آشنایی با خواص ذرت
و  گرم  در فصل  بیشتر  و  دارد  ذرت طبعی سرد 

تابستان این گیاه کاشته می شود.
دارند  پیش  در  کبد  یا  و  قلب  عمل  که  کسانی 
آن  زیرا خواص  نکنند  فراموش  را  ذرت  خوردن 

باعث آسان تر شدن این عمل می شود.
 کسانی که فعاللیت بدنی زیادی دارند حتما ذرت 
بخورند. برای درمان سنگ کلیه نیز خوردن ذرت 

توصیه می شود.

برای ورم پروستات یک عدد  پروستات:  – ورم 
ذرت کامل را در 5 لیوان آب سرد پخته سپس 
شود  میل  ذرت  آب  از  لیوان  یک  ساعت   ۴ هر 
غذا  وعده  یک  عنوان  به  ذرت  دانه های  وخود 

خورده شود.
– برای درمان روماتیسم از دم کرده کاکل ذرت 

استفاده شود.
– برای درمان کم خونی عصرها از ذرت بوداده 

استفاده کنید.
– برای درمان الغری استفاده شود.

– برای گرفتگی صدا از شربت ذرت استفاده شود 
جوشانده  آب  در  را  ذرت  ابتدا  که  بدین صورت 
مجدداً  کرده  اضافه  آن  به  شکر  کمی  سپس 

بجوشانید و میل شود.
خوراک  و  ذرت  سوپ  یبوست  درمان  برای   –

ذرت را در برنامه غذایی خود قرار دهید.
پخته  را  ذرت  ناخن  شکنندگی  درمان  برای   –
کرده مقداری از آب آن را در ظرفی دیگر ریخته 
و ناخن ها را در آن قرار دهید و بقیه را میل کنید.

– ضدبلغم است.
کاکل  کرده  دم  از  خون  چربی  درمان  برای   –

ذرت و یا خود ذرت به عنوان غذا میل شود.
ذرت  تمام  پروستات  سرطان  درمان  برای   –
)کاکل + دانه ذرت + چوب آن( آب پز سپس آب 
آن هر 6 ساعت نصف استکان و خود ذرت میل 
یک  یعنی  پز  آب  ذرت  استفاده  از  منظور  شود، 
ذرت کامل را با 5 لیوان آب، آب پز کنید و کمی 

نمک به آن بیفزایید.
– برای درمان کلسترول سوپ ذرت و ذرت آب 

پز به عنوان غذا میل شود.
– برای درمان نقرس ۴0 گرم کاکل ذرت را در 
یک لیتر آب 5 دقیقه جوشانده 15 دقیقه دم کنید 

صاف نموده روزی 5 بار هر بار یک فنجان میل 
شود. مصرف دم کرده کاکل ذرت باعث کاهش 

وزن و رفع ورم بدن می گردد.
روغن  است  بهتر  هستند  چاق  که  کسانی   –

مصرفی آنها روغن ذرت باشد.
ــای جــلــدی و  ــارش ه ــان خ – بـــرای درمـ
را  ذرت  روغن  مدتی  اگر  پوستی  حساسیت های 

بمالند درمان می گردد.
دم  از  کلیه  و چرک  تورم  التهاب،  رفع  برای   –

کرده کاکل ذرت استفاده شود.
در  را  – کسانی که مسلول هستند سوپ ذرت 

برنامه غذایی خود قرار دهند.
– برای رفع چین و چروک صورت یک قاشق 
آرد ذرت با یک قاشق آرد نشاسته و یک قاشق 
آرد جو مخلوط کرده باشید و با  عسل درآمیزید، 

سپس به صورت ماسک روی پوست بگذارید.
– برای رفع ترک لب و نرم شدن آن یک کم 
خامه با آرد ذرت مخلوط کرده خوب بهم بزنید 
سپس به مدت نیم ساعت روی لبها بگذارید آن 

گاه بشویید.
روغن  با  را  ناف  اطراف  لب  شدن  نرم  برای   –

ذرت هر شب چرب کنید.
)پوست هایی  پوست  منافذ  شدن  بسته  برای   –
که منافذ آنها خیلی باز است( آرد ذرت با آرد جو 
به  کرده  اضافه  آن  به  آب  کمی  نموده  مخلوط 

صورت ماسک روی صورت بگذارید.
– برای از بین رفتن کبودی دور چشم ذرت را در 
برنامه غذایی خود قرار دهید و از دم کرده کاکل 

ذرت استفاده شود.
ذرت،  جوشانده  از  دارند  آلبومین  که  کسانی   –

کاکل ذرت استفاده کنند.
اثر سرمازدگی  در  معالجه ورم دست ها  برای   –
آرد ذرت را با خاک اره نرم چوب مخلوط نموده 
این  بار   2 روزی  بمالید،  به دست ها  خمیر کرده 

کار را تکرار کنید.
– برای درمان اختالالت کبد از جوشانده کاکل 
ذرت استفاده کنید، 30 یا ۴0 گرم کاکل ذرت در 
یک لیتر آب 5 دقیقه جوشانده 15 دقیقه دم کرده 

هر ۴ ساعت نصف فنجان مصرف شود.
– برای درمان اگزما ذرت را در سرکه پخته به 

صورت ضماد بگذارید.

تقسیم  بزرگ  گروه  دو  به  معمواًل  روغن ها 
برابر گرما  در  مقاومتشان  آن هایی که  می شوند؛ 
کردن  سرخ  درد  به  بیشتر  و  باالست  حرارت  و 
می خورند و آن هایی که مقاومت چندانی در برابر 
حرارت ندارند و برای سرو ساالد یا پخت غذاهایی 
روغن هایی  اگر  می شوند.  استفاده  برنج  مانند 
مانند روغن زیتون را که مخصوص سرخ کردن 
نیستند، بیش از اندازه در معرض حرارت مستقیم 
ماهی  یا  سیب زمینی  آن ها  با  مثاًل  و  دهید  قرار 
می بینند،  که  زیادی  گرمای  اثر  در  کنید،  سرخ 

اکسید می شوند.
می تواند  هم  آن  مصرف  و  روغن  شدن  اکسید 
کند؛  ایجاد  بدن  در  را  سرطان  به  ابتال  زمینه 
بنابراین استفاده از روغن های مناسب برای سرخ 

کردن مواد غذایی مختلف بسیار مهم است.
روغن های سرخ کردنی را باید تا حد امکان درون 
ظروفی تیره رنگ نگهداری کرد تا تماس کمتری 

این  بهتر است  اینکه  باشند. ضمن  نور داشته  با 
روغن ها را بیش از 3 بار استفاده نکنید و پس از 
تا تکه های  را صاف کنید  استفاده، آن ها  بار  هر 
با  نماند.  باقی  آن ها  در  قبلی  غذاهای  سوخته 
این مقدمه می خواهیم 3 روغن مخصوص سرخ 

کردن را با یکدیگر مقایسه کنیم.

روغن آفتابگردان
در  پرکاربردترین روغن سرخ کردنی  این روغن 
مانند  هم  آفتابگردان  دانه  روغن  ایرانی هاست. 
و  ندارد  کلسترول  دیگر  گیاهی  روغن های  تمام 
این یکی از بزرگ ترین مزیت های آن نسبت به 

روغن های حیوانی است. 
آفتابگردان به دلیل تحمل باالی حرارت  روغن 
و اکسید نشدن سریع، از سال 1835 در روسیه 
جزو  اوکراین  و  روسیه  رسید.  صنعتی  تولید  به 
آفتابگردان  بزرگ ترین تولیدکنندگان روغن دانه 

در دنیا محسوب می شوند.
مانند  هم  آفتابگردان  روغن  که  باشد  حواستان 
و  دارد  باالیی  نسبتًا  کالری  چربی ها  سایر 
باعث  نباید  آن،  در  موجود  مفید  ریزمغذی های 
استفاده بیش از حد آن در برنامه غذایی شما شود. 
وجود سطح باالیی از ویتامین E و پایین بودن 
روغن  این  در  اشباع  و  ترانس  چربی های  سطح 
عنوان  به  را  آن  تغذیه  متخصصان  شده  باعث 
یکی از بهترین روغن های دوستدار قلب معرفی 
کنند. البته مصرف بیش از اندازه اسیدهای چرب 
انواع  در  که   6 امگا  زنجیره ای  چند  اشباع نشده 
روغن های گیاهی از جمله روغن دانه آفتابگردان 

وجود دارد، می تواند خطر ابتال به سرطان پستان 
یائسگی  سن  به  رسیدن  از  پس  خانم ها  در  را 
افزایش دهد و ریسک ابتال به سرطان پروستات 
را هم در مردان باال ببرد، بنابراین بهتر است با 
آن  فواید  از  فقط  روغن،  این  اندازه  به  مصرف 
بیماری ها  انواع  به  ابتال  زمینه  و  شوید  بهره مند 
با زیاده روی در مصرف روغن های گیاهی به  را 

بهانه سالم بودنشان، در خود افزایش ندهید.

روغن کانوال
اگر بتوانید مصرف چربی های اشباع را در برنامه 
غذایی تان تا حد ممکن کاهش دهید و مصرف 
چرب  اسیدهای  از  مملو  و  غیراشباع  چربی های 
به  ابتال  احتمال  کنید،  جایگزین  را  ضروری 
زیادی  حد  تا  شما  در  قلبی  سکته های  و  حمله 
کم خواهد شد. روغن دانه آفتابگردان هم مانند 
و  ندارد  کلسترول  دیگر  گیاهی  روغن های  تمام 
این یکی از بزرگ ترین مزیت های آن نسبت به 

روغن های حیوانی است
مغذی ترین  و  سالم ترین  از  یکی  کانوال،  روغن 
سطح  کمترین  که  است  پز  و  پخت  روغن های 
چربی های اشباع را دارد )حدود 7 درصد(. سطح 
چرب  اسیدهای  و  غیراشباع  چربی های  باالی 
امگا 3 و امگا 6 در این روغن باعث برتری قابل 
گیاهی  روغن های  و  چربی ها  سایر  بر  آن  توجه 
دریافت  فایده  و  ضرورت  است.  شده  حیوانی  و 
این چربی ها از طریق مصرف منابعی مانند روغن 
کانوال، این است که بدن ما قادر به تولید آن ها 
نیست درحالی که مزایایی برای بدن دارند؛ اسید 

می تواند  کانوال  روغن  در  موجود  آلفالینولنیک 
بر  شود.  خون  کلسترول  و  فشار  تنظیم  باعث 
آمریکا،  داروی  و  غذا  سازمان  اعالم  اساس 
باعث  کانوال  روغن  گرم   19 ــه  روزان مصرف 
کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی و عروقی 
برابر  در  باالیی  تحمل  کانوال  روغن  می شود. 
 ۴50 تا  گرمای  )می تواند  دارد  مستقیم  حرارت 
درجه فارنهایت برابر با 232 درجه سانتی گراد را 
نمی شود،  اکسید  سادگی  به  و  کند(  تحمل  هم 
بنابراین می توان بدون دغدغه برای سرخ و گریل 

کردن یا پختن غذاها از آن استفاده کرد.

روغن ذرت
روغن ذرت مانند سایر روغن های گیاهی حاوی 
اسیدهای چرب ضروری امگا 3 و امگا 6 است. 
این  سریع  نشدن  اکسید  و  باال  پذیری  حرارت 
می شود  باعث  هم  حرارت  و  گرما  اثر  در  روغن 
آن را به عنوان یکی دیگر از روغن های مناسب 

سرخ کردن معرفی کنیم.
این روغن قابلیت ماندگاری تا 2 سال هم دارد؛ 
درجه   25 تا   15 دمای  در  که  شرطی  به  البته 
سانتی گراد و دور از نور مستقیم آفتاب قرار داشته 
باشد. این روغن هیچ بوی خاصی ندارد، بنابراین 
می تواند مانند روغن زیتون بدون بو در تهیه انواع 

ساالدها و سس ها هم به کار رود.
کنید،  مصرف  ــدازه  ان به  را  ذرت  روغــن  اگر 
می توانید از برخی از فواید آن مانند پایین آوردن 
به  ابتال  خطر  کاهش  و  خون  کلسترول  سطح 

بیماری های قلبی هم برخوردار شوید.

مقایسه روغـن آفـتـابـگردان، ذرت و کانـوال 
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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

خیلی ها  امتحان  از  پیش  طوالنی  شب های  در 
زیر  به  را  کتاب  می شد  ای کاش  می کنند  آرزو 
سر گذاشت و به خواب رفت، به شرطی که پس 
مغز  وارد  کتاب  درون  اطالعات  همه  بیداری  از 
شده باشد. حقیقت این است که این کار غیرممکن 

است، البته تا حدودی.
براساس گزارش ساینس الرت، حقیقت این است 
که چند مهارت وجود دارند که می توان در حین 
خواب آنها را فراگرفت یا دست کم آنها را بهبود 
چیز  یک  به  نسبت  مهارت ها  این  بیشتر  داد. 
خواب  زمان  در  که  مهارت هایی  حساسند: صدا. 
می توان آنها را آموخت یا بهبود داد از این قرارند:

واژه های خارجی
دانشمندان در آزمایشی جدید تالش کردند زبان 
هلندی را به افرادی که زبان مادری آنها آلمانی 
با آموزش واژه های  بیاموزند و این کار را  است، 
ساده آغاز کردند. پس از آن از داوطلبان خواسته 
دانشمندان  آنها،  آگاهی  بدون  و  بخوابند  تا  شد 
واژه های  صوتی  آموزش  آنها  از  گروهی  برای 
برای  درحالی که  کردند،  پخش  را  هلندی  ساده 
از  پس  نشد.  پخش  صدایی  هیچ  دیگر  گروه 
کرده  برگزار  آزمونی  دانشمندان  مدتی  گذشت 
به  شب  طول  در  که  گروهی  کردند  مشاهده  و 
توانستند  داده بودند،  گوش  صوتی  زبان  آموزش 
واژه  های بیشتری را تشخیص داده و به درستی 

ترجمه کنند.
آزمایش،  نتیجه  درستی  ــودن  آزم منظور  به 
دانشمندان صداهای مشابهی را برای گروهی از 
داوطلبان که مشغول انجام کاری متفاوت، برای 

مشاهده  و  کرده  پخش  بودند،  رفتن  راه  مثال 
به  را  جدید  واژه های  نتوانستند  افراد  این  کردند 

یاد آورند.

مهارت های موسیقیایی
از  استفاده  با  محققان  دیگر،  پژوهشی  در 
گیتار  نام  به  ویدیویی  بازی  یک  تکنیک های 
ملودی های  نواختن  افراد  از  گروهی  به  هیرو، 
گیتار را آموزش دادند. پس از آن تمامی داوطلبان 
به خواب رفتند. پس از بیدار شدن از تمامی آنها 
را  بودند  فراگرفته  که  ملودی هایی  شد  خواسته 

بنوازند.
دانشمندان بدون اطالع داوطلبان، زمانی که در 
را  شده  داده  آموزش  ملودی های  بودند  خواب 
زمان  در  کردند.  پخش  آنها  از  گروه  یک  برای 
که  داوطلبانی  بیداری،  از  پس  ملودی ها  اجرای 
شنیده بودند،  را  شده  ملودی های ضبط  ناآگاهانه 
در اجرای ملودی ها عملکرد بهتری از خود نشان 

دادند.

به یاد آوردن مکان اشیاء
شد،  انجام   2013 سال  در  که  مطالعه ای  در 
از  رایانه ای  سیستم  از  استفاده  با  دانشمندان 
مجازی  اجسامی  کردند  درخواست  داوطلب   60
که  زمانی  دهند.  قرار  مجازی  مکان های  در  را 
در  را  شیئ  و  کرده  انتخاب  را  مکانی  داوطلبان 
آن قرار می دادند صدایی برای آنها پخش می شد. 
که  انجام شد  آنها  روی  آزمایش  دو  آن  از  پس 
طی آنها داوطلبان باید برای 1.5 ساعت به خواب 

می رفتند.

طی خواب اول داوطلبان هیچ صدایی نمی شنیدند. 
اما طی خواب دوم، صدایی که در حین انتخاب 
پخش  داوطلب  برای  مجازی  شیئ  برای  مکان 

شده بود، دوباره پخش می شد.
پس از بیدار شدن معموال حافظه افراد کمرنگ تر 
می شد اما حافظه افرادی که صدا در حین خواب 
برای آنها پخش شده بود، قدرت بیشتری نسبت 
به دیگران از خود نشان می داد. نکته جالب تر این 
بود که اگر به این افراد گفته می شد شیئ مجازی 
از ارزش باالیی برخوردار است، حافظه افراد در به 

یاد سپاری مکان آنها افزایش پیدا می کرد.

حفظ حافظه فضایی
سیستم  از  انسان  مغز  باورند  براین  دانشمندان 
برچسب زنی فضایی برای تفکیک خاطرات مهم 
برخوردارند  کمتری  اهمیت  از  که  خاطراتی  از 
عنوان  به  مغز  که  خاطراتی  می کند.  استفاده 
خاطرات مهم برچسب می زند، مستقیم به حافظه 
درحالی که  می شوند،  فرستاده  طوالنی مدت 
خاطرات کم اهمیت تر توسط خاطرات جدید پاک 

می شوند. 
اما دانشمندان معتقدند شیوه ای برای نفوذ به این 

سیستم برچسب زنی یافته اند.
افرادی  دریافتند  دانشمندان  جدید،  پژوهشی  در 
که به صدایی مرتبط با خاطره ای گوش می دهند، 
بهتر  باشد،  اهمیت  کم  خاطره  آن  اگر  حتی 

می توانند آن خاطره را حفظ کنند.
در  را  آیکون هایی  داوطلبان  از  گروهی  ابتدا 
نقطه ای خاص از نمایشگر رایانه قرار دادند. رایانه 
قرار  حین  در  تا  برنامه ریزی شده بود  گونه ای  به 

برای  ویژه پخش کند،  آیکون ها، صدایی  گیری 
مثال با قرار دادن آیکون یک گربه، صدای گربه 
پخش می شد، یا با قرار دادن آیکون یک زنگوله، 
صدای زنگ پخش می شد. پس از آن داوطلبان 
به خواب رفتند و در حین خواب، صدای برخی از 

آیکون ها برای تعدادی از آنها پخش شد.
را شنیده بودند،  این صداها  افرادی که در خواب 
بهتر می توانستند آیکون تمامی اشیاء را به خاطر 
زیادی  توانایی  صدا  یک  دیگر  بیانی  به  آورند، 
نشان  خود  از  خاطره  چندین  کردن  تحریک  در 

می داد.

در خواب چه رخ می دهد که تا این حد 
برای مغز خوب است؟

کند تر  انسان  مغز  فعالیت  خواب،  از  فازهایی  در 
می شود، اگرچه بیشتر انسان ها بیشتر زمان خود 
را در فاز خواب امواج کند یا SWS می گذرانند. 
اما این فاز از خواب مرحله ای است که دانشمندان 
باور دارند طی آن بخشی از خاطرات کوتاه مدت 
قشر  در  مدت  بلند  خاطرات  مرکز  به  انسان 

پیش سری منتقل می شوند.
در برخی از این آزمایش ها، زمانی که دانشمندان 
توانستند امواج مغزی داوطلبان درحین خواب را 
طول  در  که  افرادی  شدند  متوجه  کنند،  مطالعه 
شب در معرض صداهای مختلف قرار گرفته اند، 
 SWS مرحله  در  را  خود  خواب  دوران  بیشتر 
انسان  هرچه  دیگر،  بیانی  به  می کنند.  سپری 
بماند،  باقی  خواب   SWS مرحله  در  بیشتر 
یادگیری مهارت های جدید و حفظ خاطرات مهم 

در او افزایش پیدا می کند.

مهارتهایی که می توانید در خواب فرا بگیرید

کنترل خشم با استفاده از روش درمانی شناختی 
روش های  از  یکی  درمانی«  »شناخت  همان  یا 

ثابت شده برای کنترل خشم است. 
چطور  که  می دهد  یاد  شما  به  شناخت درمانی 
باید خشمتان را بفهمید، ریشه ها و علل به وجود 
آمدنش را کشف کنید و در موقعیت های مختلف 
زندگی با آن مواجه شوید، آن هم طوری که نه 

خودتان آسیب ببینید و نه طرف مقابلتان.
خشمتان  شناخت درماني  با  می خواهید  وقتی 
خشم  که  بدانید  است  الزم  کنید،  مدیریت  را 
احساس سالمی است، یک احساس سالم انسانی 
که در همه ما وجود دارد، اما مسئله تعیین کننده 
این است که چطور از آن استفاده کرده و چگونه 
بروزش می دهیم. خشم سالم درواقع نوعی انرژی 
می دهد  را  قدرت  این  شما  به  که  است  درونی 
از شما  نگذارید کسی  و  کنید  دفاع  حقتان  از  تا 

سوءاستفاده کند.

هستیم  مواجه  ناسالم  خشم  با  مقابل  طرف  در 
که: 

از  1. بیش ازحد طول می کشد: حدود 30 درصد 
حتی  که  می کنند  تجربه  را  ناسالم  خشم  افراد 

ممکن است یک روز کامل هم طول بکشد.
اتفاق می افتد: خشم ناسالم معمواًل  2. زودبه زود 

بیش از 5 تا 6 بار در هفته به وجود می آید.
3. بروز آن بسیار شدیدتر از عاملی است که باعث 
شده خشمگین شوید: مثاًل ممکن است در حین 
حرف زدن با یک همکار چنان آمپر بچسبانید که 

تلفن همراهتان را به دیوار بکوبید!
بار می آورد:  و خرابی  کنترلتان خارج شده  از   .4
و  همسر  طرف  از  شدن  ترک  شــدن،  اخــراج 
محکوم  پلیس،  توسط  شدن  دستگیر  فرزندان، 
گوشه ای  تنها  و...  قضایی  مراجع  توسط  شدن 
از مشکالتی است که خشم ناسالم ممکن است 

برایتان ایجاد کند.
آن  با  درست  مقابله  برای  را  الزم  توانایی   .5
فحش  می شوید،  عصبانی  وقتی  شاید  ندارید: 
یا  بکشید  فریاد  بزنید،  کتک  را  دیگران  بدهید، 
بروید، ولی  و...  حتی سراغ سیگار و مواد مخدر 
این ها روش صحیح مدیریت خشم  از  هیچ کدام 

نیست.

صحیح  شکل  به  خشممان  از  چطور 
استفاده کنیم؟

خشم   دهید  اجازه  اگر  می گویند  شناسان  روان 
دست  در  را  رفتارهایتان  و  احساسات  کنترل 
بگیرد، روزبه روز قوی تر می شود و به جای اینکه 
شما خشمتان را کنترل کنید، او شما را راه خواهد 
از این  برد! شناخت درماني برای استفاده صحیح 

احساس پیشنهاد می کند:
می  دهید  نشان  که  عکس العملی  کنید  سعی   .1
با عامل به وجود آمدن خشمتان باشد:  متناسب 
فریاد کشیدن و فحش دادن به زمین و زمان آن 
هم وقتی چند دقیقه دیر به مترو رسیده اید، یعنی 

از این بدتر نمی توانید خشمتان را ابراز کنید!
رفتار  دادن،  نشان  عکس العمل  جای  به   .2
صحیحی داشته باشید: اگر می خواهید از خشمتان 
اینکه صرفًا در  به جای  استفاده کنید،  به درستی 

مقابل آن عکس العمل نشان دهید تا به آرامش 
کنید  شوید، سعی  تخلیه  روانی  نظر  از  و  برسید 
در موردش حرف بزنید و تغییراتی را در خودتان 
یا محیط اطرافتان به وجود بیاورید تا این عامل 
به خصوص دیگر نتواند باعث سرریز شدن دیگ 

حوصله شما شود.
مشکلی  کردید  احساس  اینکه  به محض   .3
احساستان  می کند،  خشمگینتان  که  دارد  وجود 
را نشان دهید: خشمتان را با گفتن »نمی خواهم 
و  نکنید  سرکوب  بزنم«  حرف  ــوردش  م در 
انکار  چون  نیستم«  اصاًل عصبانی  »من  نگویید 

احساستان فایده ای ندارد.
4. پذیرفتن و بخشیدن را بیاموزید: زندگی هرگز 
می خواهید  چقدر  که  نیست  مهم  نیست.  کامل 
چون  برود،  پیش  عادالنه  و  خوب  زندگی تان 
باعث  هیچ وقت  عصبانیت  از  شدن  منفجر 
نمی شود راه حل خوبی برای مشکالت پیدا کنید.

5. افکار مضری را که باعث می شود ناراحتی های 
کنید:  شناسایی  شوند،  تبدیل  خشم  به  کوچک 
خودتان را عادت دهید که در همه موقعیت های 
زندگی در کنار نکات منفی، نکات مثبت را هم 

ببینید و در نظر داشته باشید.

چطور وقتی عصبانی هستیم، خودمان را 
آرام کنیم؟

فکر  خیلی ها  که  چیزی  برخالف  عصبانیت 
پس  نمی افتد  اتفاق  لحظه  یک  در  می کنند 
نباید انتظار داشته باشید که در یک چشم به هم 
بااین حال حتی شدیدترین  زدن هم فرو بنشیند. 

خشم ها هم قابل مدیریت هستند. 
احساس خشم  این مسئله که چه عواملی  درک 
را دود می کند و به هوا می فرستد، تاکتیک های 
پادزهر  که  می دهد  قرار  شما  اختیار  در  را  الزم 
زیر  موارد  شامل  تاکتیک ها  این  عصبانیت اند. 

است:
خسته  جروبحث  از  کنید:  رها  را  موضوع   .1
ترک  را  که صحنه  می دهید  ترجیح  و  می شوید 
که  وقتی  چون  اســت،  خوبی  انتخاب  کنید. 
برمی گردید با آرامش بیشتری می توانید موضوع 

را بررسی و نظرات خود را ابراز کنید.
عصبانی  وقتی  اگر  کنید:  منحرف  را  ذهنتان   .2
ازتان  سؤالی  یا  می زند  تلفن  کسی  هستید، 
به  کار  این  بدهید.  را  جوابش  حتمًا  می پرسد، 
از موضوعی  را  تا ذهن خود  شما کمک می کند 
نقطه  و  کرده  منحرف  باعث خشمتان شده،  که 
تمرکزتان را عوض می کند. شاید حتی بتوانید به 
خودتان پیامک بزنید که »آرام باش« و بعد آن را 

با صدای بلند برای خودتان بخوانید.
را نجات دهید: وقتی دعوایی شروع  3. خودتان 
با  را  صحنه  که  است  کسی  بازنده  می شود، 

زخم های بیشتر ترک می کند. 
درحالی که شما می توانید با عوض کردن موضوع 
طرف  از  کنید  سعی  دهید.  نجات  را  خودتان 
او  نظر  با  را  موافقتتان  بخواهید،  معذرت  مقابل 
اعالم کنید یا حتی قول بدهید که دنبال راه حل 
می گردید و همه این کارها را قبل از اینکه حرف 
نامناسب یا حرکتی بدی از شما سر بزند، انجام 

دهید.

وجود  زدن  برای  بیشتری  حرف  که  بپذیرید   .4
شما  مقابل  طرف  تفکر  طرز  عصبانیت  ندارد: 
می کنید  تلف  را  وقتتان  پس  نمی کند  عوض  را 
با  و  حاال  را  قبلی  حرف های  همه  بخواهید  اگر 
عصبانیت تکرار کنید. در عوض می توانید از این 
که  کنید  استفاده  نکاتی  کردن  پیدا  برای  زمان 

حقانیت و درستی حرفتان را نشان می دهد.
کنید:  تصور  را  آرام بخش  یا  بامزه  صحنه ای   .5
برای  می توانید  باشد  شدید  خیلی  خشم  وقتی 
آرام شدن به خالقیتتان اعتماد کنید و با کمک 
آرامتان  که  بروید  جایی  ذهنی  تصویرسازی 

می کند.

مهارت جرئت ورزی برای کنترل خشم
کنترل خشم با استفاده از روش شناخت درماني 
یعنی باید مهارت »جرئت ورزی« را تمرین کنید 
باشید.  داشته  بیشتری  جسارت  به اصطالح  و 
البته یادتان باشد که جرئت ورزی هیچ ربطی به 
پرخاشگری ندارد و بیشتر نیازمند احترام گذاشتن 
که  است  محال  تقریبًا  است.  دیگران  و  خود  به 
شما با پرخاشگری یا پرخاشگری منفعالنه بتوانید 
دیگران را وادار کنید که به شما احترام بگذارند، 
اما به دست آوردن احترام کاری است که تقریبًا 
از هر کسی ساخته است. حفظ تعادل میان حقوق 
است،  عهده تان  بر  که  مسئولیت هایي  و  فردی 
کلید اصلی جرئت ورزی است. در نتیجه می توانید 
با نشان دادن احترامتان به دیگران، برای خودتان 

هم کسب احترام کنید.
این حقوق و مسئولیت ها که هر کس باید در نظر 

داشته باشد شامل موارد زیر است:
1. قرار گرفتن در معرض احترام دیگران: این حق 
شما  با  احترام آمیزی  رفتار  دیگران  که  شماست 
را  آن ها  و  بشنوند  را  حرف هایتان  باشند،  داشته 
جدی بگیرند. شما به اندازه هر آدم دیگری روی 
همین  که  است  الزم  و  هستید  مهم  زمین  کره 
احترام را برای دیگران هم قائل شوید چون آن ها 

هم به اندازه خودتان مهم اند.
می خواهید  که  انتخاب  این  کردن:  انتخاب   .2
حق  دهید،  انجام  کاری  چه  و  باشید  کسی  چه 
شماست. البته الزم است این مسئله را در مورد 
به  را  انتخابشان  قدرت  و  بپذیرید  هم  دیگران 
باشد که هر  یادتان  رسمیت بشناسید. در ضمن 
که  دارد  بد  و  پیامدهای خوب  یکسری  انتخابی 

باید آن ها را هم بپذیرید.
3. خراب کردن و گند زدن: این حق شماست که 
شوید.  دور  اصلی  مسیر  از  و  کنید  اشتباه  گاهی 
خیلی  دیگران  اگر  نیست.  کامل  انسانی  هیچ 
که  است  این  معنایش  می کنند،  انتقاد  شما  از 
دارند در مورد مشکالت خودشان حرف می زنند 
عمد  روی  از  شما  مسلمًا  شما!  توانایی های  نه 
اشتباه نمی کنید، اما به هرحال در قبال پیامدهای 

اشتباهی که می کنید هم مسئولید.
که  دارید  را  این حق  برابری: شما  به  احترام   .4
اما  کنید،  ابراز  را  عقایدتان  و  دیدگاه ها  آزادانه 
قبول  باید  پس  برابرند،  هم  با  آدم ها  همه  چون 
کنید که دیگران هم به اندازه شما در این زمینه 
محق هستند و شما حق ندارید وقتی کسی نظر 
در  شوید.  عصبانی  می کند،  ابراز  را  شخصی اش 

عوض باید راهی برای همدلی کردن با آن ها پیدا 
کنید.

دیگران  به  گفتن  »نه«  برای  گفتن:  »نه«   .5
حق  این  چون  نکنید،  گناه  احساس  هیچ وقت 
شماست، ولی در مقابل حق ندارید وقتی دیگران 
به خودتان »نه« می گویند از کوره در بروید حتی 

اگر از شنیدش بیزار باشید.

ذهن آگاهی، سدی برابر خشم
ذهن آگاهی نوعی تمرین روانی است که می تواند 
به شما کمک کند تا قبل از اینکه آمپر بچسبانید 
برسید.  آرامش  به  شوید،  منفجر  عصبانیت  از  و 
و  آمده اید  به خانه  حاال تصور کنید که دیروقت 
غذایی حاضر نیست. خسته هستید و عصبانیتتان 
دورنمای  و  بچه ها  کثیف  روی  و  سر  دیدن  با 
کنید،  رسیدگی  آن ها  به  باید  که  پرونده هایی 

لحظه به لحظه بیشتر می شود. 

چگونه  ذهن آرامی  شرایطی  چنین  در 
می تواند به شما کمک کند؟

خشم  کنید:  شناسایی  بدنتان  درون  را  خشم   .1
کنید.  احساس  و صورتتان  سینه  معده،  درون  را 
به ضربان قلب و تنفستان که بیشتر شده دقت 
یا  آرواره هایتان سفت شده  آیا  ببینید که  کنید و 

دست هایتان را مشت کرده اید یا نه.
2. نفس بکشید: اگر می خواهید چشمتان را ببندید 
و از اعماق وجودتان شروع به نفس کشیدن کنید. 
بهتر است تعداد نفس هایتان را بشمارید تا به 10 
بینی و شکمتان  وارد  برسد. تصور کنید که هوا 
می شود و وقتی بازدم دارید، تصور کنید که هوا از 

انگشت های دست وپایتان بیرون می رود.
3. تا آنجا که می توانید احساس فعلیتان را حفظ 
کنید: نسبت به خشمی که در درونتان احساس 
را  آن  کنید  سعی  و  باشید  مهربان  می کنید، 
به عنوان فرصتی برای درک احساساتتان در نظر 

بگیرید.
4. به فکرهایی که در سرتان هست توجه کنید: 
که...«  نیست  عادالنه  »اصاًل  مانند  افکاری 
تغذیه  را  خشم  نــدارم«  را  چیز  فالن  »من  یا 
از این افکار  ببینید که برای رها شدن  می کنند. 
کاری از دستتان برمی آید یا نه. اشکالی ندارد اگر 
مسئله  این  کنید.  متوقف  را  افکارتان  نتوانستید 

اغلب اتفاق می افتد.
5. یک قدم به عقب بردارید: سعی کنید به عنوان 
یک ناظر بیرونی به افکار و مکالمات ذهنی تان 

نگاه کنید.
به محض  کنید:  برقرار  ارتباط  دیگران  با   .6
اینکه شعله های اولیه خشم فروکش کند، دلتان 
می خواهد که درباره احساساتتان با کس دیگری 
حرف بزنید. به جای جمالتی که با »تو« شروع 
از  می کنند،  متهم  را  مقابل  طرف  و  می شوند 
آغاز  »من«  با  که  کنید  استفاده  جمله هایي 
احساسات  مراقب  مکالمه  ادامه  در  می شوند. 
کنید  سعی  و  باشید  دارید  سر  در  که  افکاری  و 
کنید.  دور  وجودتان  از  را  پرخاشگری  هرگونه 
صداقت  و  کمتر  پرخاشگری  که  باشد  یادتان 
سازنده  و  هماهنگ  گفت وگوی  ضامن  بیشتر 

است.

چرا دعوا می کنید؟

فیزیکدانانی که حرکت اسپرم را مطالعه می کنند 
چسبناک  مایعات  در  اسپرم ها  شده اند  متوجه 
شنا  جمعی  دسته  و  هم  به  نزدیک  کشسان  و 

می کنند.
این  همکارانش  گروه  و  تونگ  دکتر چی-کوآن 
یافته خود را در نشست انجمن فیزیک آمریکا که 

در بالتیمور برگزار شد ارائه کردند.
این محققان که روی اسپرم گاو مطالعه می کردند 
و  چسبنده  مایعات  با  اسپرم  اگر  شدند  متوجه 
کشسان مواجه شود، با وجود اینکه با اسپرم های 
با  این مایع  از  دیگر در رقابت است، برای عبور 

دیگران همکاری می کند.
پژوهشگران با قرار دادن اسپرم گاو در مایعاتی که 
درجات مختلفی از چسبندگی و کشسانی داشتند، 
دریافتند که میزان چسبندگی و کشسانی مایعی 
می شود  باعث  می گیرد  قرار  آن  در  اسپرم  که 
اسپرم مسیر خود را انفرادی طی کند یا گروهی.

موجودات  بدن  در  کشسان  و  چسبناک  مایعات 
زنده بوفور یافت می شود؛ در بدن انسان ترشحات 
)بخصوص  تناسلی  دستگاه  ترشحات  و  بینی 
هم  هستند؛  گونه  این  زنان(  تناسلی  دستگاه 
خاصیت ارتجاعی دارند و هم خاصیت کشسانی 
برگردند.  خود  اول  حالت  به  دوباره  می توانند  و 
پیش از این همکاری اسپرم ها در موجودات دیگر 
شناسایی شده بود برای مثال در بعضی جوندگان 
سر اسپرم به شکل قالب است که به آنها امکان 

می دهد به هم دیگر متصل شده و قطار اسپرمی 
درست کنند.

پژوهشگران همچنین متوجه شدند که اگر اسپرم 
گاو را در معرض مایعی چسبناک تر اما با خاصیت 
کشسانی کمتر قرار دهند اسپرم ها باز هم بیشتر 
تونگ  دکتر  گفته  به  کنند؛  می  حرکت  انفرادی 
اسپرم ها ممکن است گاهی با هم تالقی کنند و 
اما بسرعت هم  خیلی گذرا تشکیل گروه بدهند 

پراکنده می شوند.
این کشسانی  این محققان هنوز دقیقا نمی دانند 
و چسبندگی مایع اطراف اسپرم، چگونه بر رفتار 

آن تاثیر می گذارد.
با این حال آنها متوجه شده اند که وقتی اسپرم ها 
گروهی و با هم حرکت می کنند حرکت دم آنها 
هماهنگ  کامال-  نه  -اما  زیادی  بسیار  حد  تا 
می شود. محققان قصد دارند با دوربین هایی که با 
این پدیده را  سرعت باال تصویربرداری می کنند 

بررسی کنند تا شاید به راز آن پی ببرند.
لقاح  بر  توجهی  قابل  تاثیر  می تواند  یافته  این 
تونگ  دکتر  بگذارد؛   )IVF( آزمایشگاهی 

می گوید:
لوله  در  را  اسپرم و تخمک  در حال حاضر فقط 
قرار  هم  کنار  در  تا  می کنند  مخلوط  آزمایش 

بگیرند.
مایع  با  را  اسپرم ها  است  ممکن  آینده  در  اما 
چسبناک و کشسان به عنوان مانع مواجه کنند تا 

لقاح مصنوعی به شکل طبیعی آن نزدیک تر شود.
ناباروری پدیده ای نسبتا شایع است؛ از هر هفت 
زوج یک زوج مشکل ناباروری دارد که نیمی از 

آنها به علت اختالل عملکرد اسپرم است.
فکر  برکلی  دانشگاه  محققان  حال  همین  در 
می تواند  که  رسیده اند  تازه ای  یافته  به  می کنند 
و  باشد  داشته  ناباروری  درمان  بر  جدی  تاثیری 
حتی می تواند راه را برای تولید قرص ضدبارداری 
پژوهشگران  این  کند.  باز  جنس  دو  هر  برای 
به  رسیدن  از  پس  اسپرم  که  شده اند  متوجه 
تخمک چگونه به داخل آن نفوذ کرده و تخمک 

را بارور می کند.
با  که  دارد  گیرنده ای  اسپرم  دم  ــع  واق در 
فعال  ترشح می شود  تخمک  از  که  پروژسترونی 
را  خود  دم  اسپرم  می شود  باعث  این  و  می شود 
چون شالقی به حرکت در آورده و راه خود را از 
بین سلول هایی که تخمک را محافظت می کنند 

باز کند.
پاسخ  پروژسترون  به  نتواند  گیرنده  این  اگر  اما 
دارویی  رو  این  از  می شود،  ناباروری  باعث  دهد 
را  اسپرم  بتواند مثل پروژسترون تخمک دم  که 
به تحرک وادار کند یا دارویی که بتواند گیرنده 
پروژسترونی دم اسپرم را فعال کند، موارد زیادی 
ناباروری را قابل درمان خواهد کرد. از طرف  از 
کنند  پیدا  دارویی  بتوانند  دانشمندان  اگر  دیگر، 
اسپرم  دم  در  را  پروژسترون  گیرنده  این  که  که 

بارداری ای  ضد  قرص  می توانند  بیندازد،  کار  از 
تولید کنند که هم زنان و هم مردان بتوانند برای 

جلوگیری از حاملگی استفاده کنند.
پژوهش  این  محققان  از  یکی  میلر  ملیسا  دکتر 

می گوید:
مردم معموال لقاح را به شکل مسابقه دوی ماراتن 
می بینند که اسپرم سریعتر و قویتر برنده می شود.

ما آن را بیشتر به صورت تور دو فرانس می بینیم، 
کسی که جلوتر است جلوی سبقت گرفتن بقیه 

را می گیرد.
انرژی  اول  اسپرم  است،  گروهی  ورزشی  لقاح 
از سلول هایی  و  باز کند  را  راه  تا  صرف می کند 
که راه رسیدن به تخمک را سد کرده اند بگذرد؛ 
بعد اسپرمی که آهسته و پیوسته حرکت می کند 

می تواند وارد اووسیت )تخمک نابالغ( شود.
مطالعه اسپرم، کوچکترین سلول انسانی، تا چند 
سال  چند  در  اما  نبود  ممکن  تقریبا  پیش  سال 
را  شیوه ای  کالیفرنیا  دانشگاه  محققان  گذشته 
اسپرم  دم  به  الکترود  اتصال  با  که  کردند  ابداع 

واکنش آن را به هورمون ها ثبت کنند.
محققان می گویند اینکه دم اسپرم از ابتدا چنین 
هورمونی  تحریک  به  و  ندارد  شالقی  حرکت 
نیاز دارد به این دلیل است که پیش از  تخمک 
محدود  انرژی  و  نجهد  تخمک  سمت  به  موعد 

خود را نابهنگام و پیش از موقع مصرف نکند.

کشفیات تازه در مورد اسپرم 
حرکت دسته جمعی و قرص ضد بارداری برای هر دو جنس
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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*

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               

پدر  و  آمریکایی  پرسابقه  فضانورد  ویلیامز،  جف 
بزرگ سه نوه برای سومین بار در ایستگاه فضایی 

بین المللی، مشغول به فعالیت شده است.
آقای ویلیامز که ۵۸ سال دارد با دو همکار روسی 

اش شش ماه در مدار خواهد بود.

پس از اتمام این ماموریت، او نخستین آمریکایی 
ای خواهد بود که مجموعا بیشترین زمان )۵۳۴ 

شبانه روز( را در فضا گذرانده است.
رکورد جهانی بیشترین زمان پرواز در فضا توسط 
شده  گذاشته  پادالکا  گنادی  روسی،  نورد  کیهان 

است که در مجموع ۸۷۹ روز در مدار بوده است.
جف ویلیامز، الکسی افچنین و اولگ اسکریپوچکا 
به اعضای دیگر تیم ایستگاه بین المللی فضایی 
تیم کوپرا از آمریکا، تیم پیک از بریتانیا و یوری 

مالنچنکو از روسیه پیوستند.

فضانورد و پدربزرگ آمریکایی 
به ایستگاه بین المللی فضایی رسید

را  عظیم  ستارگان  از  ای  خوشه  هابل  تلسکوپ 
در فاصله ۱۷۰ هزار سال نوری در لبه کهکشان 
ما، راه شیری، رصد و تحلیل کرده است. تاکنون 
صد  آنها  جرم  که  الجثه  عظیم  ۲۴ستاره  حدود 

برابر خورشید یا بیشتر است شناسایی شده اند.
۴ تای آنها قبال شناخته شده بودند از جمله ستاره 

R136a1 که ۲۵۰ برابر خورشید است.
بیشتری  خیلی  شمار  کشف  به  تازه  بررسی  اما 
ابر  از  نسبتا کوچکی  توده  در  ابرستارگان  این  از 

ماژالنی بزرگ در حاشیه راه شیری منجر شد.
بریتانیا  شفیلد  دانشگاه  از  کروتر  پال  پروفسور 
توضیح داد:  در فقط تکه کوچکی از قمر کهکشان 
از  بیش  با جرم هایی  ما، شاهد شاید ۲۴ ستاره 
در  آنها  تای   ۹ که  باشیم،  خورشید  برابر   ۱۰۰
هسته کوچکی به قطر فقط چند سال نوری قرار 

دارند.
تا   ۲۴ این  احتماال  اما  گفت:   سی  بی  بی  به  او 
داخل  در  مشابه  های  ستاره  کل  از  شمارشان 
کهکشان راه شیری بیشتر است. نتایج این مطالعه 
است.  رویال چاپ شده  نجوم  انجمن  نشریه  در 
 ۲۰۱۰ سال  در  که  است  ای  مطالعه  ادامه  این 

چاپ شده بود و برای اولین بار R136a1 را 
شناسایی می کرد؛  بزرگترین و نورانی ترین ستاره 

ای که تاکنون کشف شده.
آن مطالعه عمدتا با داده هایی که توسط تلسکوپی 

زمینی در شیلی جمع آوری شده بود انجام شد.

هابل  تیزبین  تلسکوپ  با کمک  بعدی  مطالعات 
انجام  بیند  فرابنفش هم خوب می  که در طیف 
شد. در سال ۲۰۱۰ اخترشناسان ۴ ستاره عظیم 
را در قلب ابر ماژالنی بزرگ رصد کرده بودند. با 

کمک هابل پنج ستاره دیگر کشف شد.

نه فقط این ستارگان بسیار عظیم هستند، بلکه 
فوق العاده درخشانند. به گفته پروفسور کروتر این 
۹ ستاره در مجموع ۳۰ میلیون برابر خورشید می 

درخشند.
از  کوچک  گوشه  این  چرا  که  اینجاست  سوال 
فضا، واقع در سحابی رتیل در ابر ماژالنی بزرگ، 

حاوی این همه ستارگان عظیم است.
پروفسور کروتر معتقد است که علت این پدیده، 
فشردگی توده گاز و غبار موجود در ابر ماژالنی 
است که با گردش آن دور راه شیری فشرده شده. 
یک چیز مسلم است:  هیچ کدام از این غول ها 
بیش از چند میلیون سال دیگر دوام نخواهد آورد.

ستارگان عظیم با درخشش زیاد زود می سوزند 
مثل  ستارگانی  از  کمتر  خیلی  عمرشان  بنابراین 

خورشید یا کوچکتر است.
تشکیل  دوتایی  سیستم  ستارگان  این  از  خیلی 
)به اصطالح دیگر جفت می شوند(  داد  خواهند 
و وقتی بمیرند تبدیل به سیاهچاله می شوند، که 
در آینده دور باعث ادغام آنها خواهد شد. و وقتی 

چنین کنند امواج گرانشی تولید خواهند کرد.
ردیابی امواج گرانشی به تازگی ممکن شد.

کشف سرزمین ستارگان عظیم در حاشیه راه شیری
PTY LTD

FOOD IMPORTS
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سبزی قورمه سرخ شده 
Ph: 02 9645 6003

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

تلفن مرکز پخش

شرکت اپل دوشنبه گذشته از گوشی های آیفون 
جدید خود رونمایی می کند. 

این آیفون در مقایسه با آیفون های ۶ کوچکتر و 
ارزانتر خواهد بود و بازارهای نوظهور، به خصوص 
چین را هدف قرار داده که بزرگترین خریدار تلفن 

هوشمند در جهان است. 

ای«  اس   ۵ »آیفون  که  جدید  آیفون  ورود 
رشد  حال  در  بازارهای  در  تواند  می  دارد،  نام 
سبب  آفریقا  و  خاورمیانه  هند،  چون  کشورهایی 
رشد مشهورترین شرکت تکنولوژی جهان شود، 
هرچند قیمت متوسط تلفن های اپل و سود این 

شرکت را نیز به خطر می اندازد.

مشخصات  دربــاره  اپل  دیرینه،  رسمی  بر  بنا 
اما تحلیلگران  محصول جدید خود ساکت بوده، 
محصول  که  هستند  معتقد  تکنولوژی  و  مالی 
آیفون  به  آن  طراحی  بود،  خواهد  ارزانتر  جدید 
های ۵ اس شباهت خواهد داشت، و ویژگی های 
کار  به  دستگاهها  این  در  اس   ۶ آیفونهای  فنی 

در  آیفونها  این  کارایی  ترتیب  بدین  است.  رفته 
با  اما  سطح آیفون های ۶ و ۶ اس خواهد بود، 
ابعادی کوچکتر. صفحه نمایش این مدلها ۴ اینچ، 

کمی بیش از ۱۰ سانتیمتر است.

محصول جدید اپل، آیفونی است ارزان تر و کوچک تر

دو  دیوارهای  پشت  دارد  احتمال  می گوید  مصر 
اتاق در مقبره توت عنخ آمون، آخرین فرعون مصر 
از  باستان شناسان  باشد.  داشته  وجود  آلی  مواد 
مدت ها پیش در تالش برای یافتن مقبره ملکه 

نفرتیتی همسر آخناتون، فرعون مصر هستند.
همسر  نفرتیتی  ملکه  که  شده  داده  احتمال 
آخناتون، فرعون مصر در دو اتاقی که به تازگی 
شده  دفن  شده،  کشف  توت عنخ آمون  مقبره  در 
است  گفته  مصر  باستان شناسی  وزیر  باشد. 
تصاویری که با امواج راداری در نوامبر سال پیش 
گرفته شده، نشان می دهند که چیزهای مختلفی 

ممکن است پشت دیوارها باشند.
اواخر ماه جاری  پیشرفته تری  قرار است تصاویر 
خالی  جای  که  شوند  مشخص  تا  شوند  گرفته 

پشت این دیوارها، واقعا اتاق هستند.
است  باور  این  بر  بریتانیایی  باستان شناس  یک 
که ملکه نفرتیتی در آنجا دفن شده است. ملکه 

میالد  از  پیش  قرن ۱۴  در  ملکه مصر  نفرتیتی، 
توت عنخ آمون،  مادر  است  ممکن  و  بود  مسیح 

آخرین فرعون مصر بوده باشد.
این  بریتانیایی مقبره  باستان شناس  هوارد کارتر، 

فرعون مصر را در سال ۱۹۲۲ کشف کرد.
ممدوح محمد جاد الدماطی، وزیر باستان شناسی 
نوامبر  ماه  مصر می گوید تصاویر گرفته شده در 
نشاندهنده دو محوطه خالی پشت دو دیوار مقبره 

توت عنخ آمون است.
بگوئیم  می توانیم  درصد  تا ۹۰  ما  است  گفته  او 
که این دو اتاق وجود دارند اما تا زمانی که صد 
در صد مطمئن نشده ام، قدم بعدی را بر نخواهم 
است  گفته  مصر  باستان شناسی  وزیر  داشت. 
پشت  را  مختلفی  چیزهای  شده  گرفته  تصاویر 
یا  باشند  فلز  است  ممکن  می دهد،  نشان  دیوار 

مواد آلی.
نیکوالس ریوز، مصرشناس بریتانیایی بر این باور 

است که بقایای جسد توت عنخ آمون که سه هزار 
سال قبل در ۱۹ سالگی درگذشت، ممکن است 
با شتاب و عجله در محوطه تاالر بیرونی مکانی 
که در اصل مقبره نفرتیتی بوده، دفن شده باشد.

مقبره ای  توت عنخ آمون دست نخورده ترین  مقبره 
است.  شده  کشف  مصر  در  کنون  تا  که  بوده 

نزدیک به دو هزار شیء در این مقبره پیدا شد.
سئوال   بسیاری  برای  مقبره  این  بنای  طرح  اما 

برانگیز بوده است. 
چرا  که  کرده اند  مطرح  را  سئوال  این  بسیاری 
سایر  از  کوچک تر  مصر،  فرعون  این  مقبره 

پادشاهان مصر است.
دکتر ریوز بر این باور است که طراحی این مقبره 
دفن یک  برای  بنا  این  که  است  آن  نشاندهنده 
ملکه  پادشاه.  یک  نه  بود،  شده  ساخته  ملکه 

نفرتیتی که بود؟
نفرتیتی یعنی یک زن زیبا آمده است.

فرعون  آخناتون،  همسر  و  مصر  ملکه  نفرتیتی، 
مصر در قرن چهاردهم قبل از میالد بود. همسر 
او بنیادگذار آیین دینی آتون )قرص خورشید( بود.

باور بر این است که او با نفرتیتی هنگامی که ۱۵ 
سال داشت، ازدواج کرد و آنها شش دختر و یک 

پسر داشتند.
مادر  اســت  ممکن  نفرتیتی  که  شــده  گفته 

توت عنخ آمون بوده باشد.

کشف تازه باستان شناسان در باره مقبره ملکه نفرتیتی

جاناتان آموس
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ایران  گیر  کشتی  افتخارترین  پر  سوریان  حمید 
نتوانست در قزاقستان به المپیک صعود کند.

گزینشی  مسابقات  اولین  در  سوریان  حمید 
المپیک در مرحله اول حذف شد. کشتی گیر وزن 
59 کیلو و دارنده 7 مدال طالی جهان و المپیک 
با شکست باور نکردنی مقابل حریف ژاپنی خود 

در قزاقستان موقتا از رسیدن به المپیک بازماند. 
او در همان دور اول 4 بر 7 به شینیو اوتا باخت 
فینالست ها  تنها  رقابت ها  این  در  شد.  حذف  و 

می توانند سهمیه المپیک را کسب کنند.
کشتی  برای  المپیک  گزینشی  مسابقات  دومین 
گیران از سراسر جهان اوایل اردیبهشت سال 95 

در  که  برگزار می شود  مغولستان  باتور  اوالن  در 
هر وزن سه نفر در رشته مردان مجوز حضور در 
المپیک را کسب می کنند. آخرین رقابت گزینشی 
شهر  95در  اردیبهشت   ۱۸ تا   ۱۶ نیز  المپیک 
استانبول ترکیه انجام خواهد شد که در هر وزن 
دو نفر اول رشته مردان مجوز حضور در مسابقات 

را به دست می آورند. بدین ترتیب حمید سوریان 
در  المپیک  به  رسیدن  برای  دیگر  تورنمنت  دو 
پیش دارد و شکست او مقابل حریف ژاپنی، زنگ 
خطری بود. سال 94 برای سوریان به هیچ وجه 
سال خوبی نبود. او در سه تورنمنت شرکت کرد 

که در تمام آنها شکست خورد.

حمید سوریان از صعود به المپیک بازماند

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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حرف های نوروزی 
کارلوس کی روش

نوروز  عید  تبریک  با  فو تبا ل  ملی  تیم  سرمربی 
رییس  اظهارات  از  ایران،  مردم  و  مسووالن  به 
و  کرد  تقدیر  ملی  تیم  و  فوتبال  درباره  جمهور 
اینکه  بر  این نوع نگاه و توجه، عالوه  گفت که 
وظیفه من را سنگین تر می کند، چراغ راه آینده ما 
کی روش  کارلوس  ایسنا  گزارش  به  بود.  خواهد 
در حاشیه سومین جلسه تمرینی تیم  ملی فو تبا ل 
ایران در ابتدا، اظها ر کرد: خوشحالیم که باالخره 
به راه حل و راهکاری برای دستیابی به زمین تیم 
 ملی دست یافتیم. زمین پژوهشگاه صنعت نفت 
فضای  در  اما  ندارد  را  بین المللی  استانداردهای 
آکادمی  زمین  به  نسبت  و  گرفته  قرار  زیبایی 
است  برخوردار  باالتری  کیفیت  از  ملی  تیم های 
همدیگر  به  را  بهتری  پاس های  می توانیم  ما  و 
پژوهشگاه  مسئوالن  و  نفت  وزارت  از  بدهیم. 
در  را  زمین  این  که  می کنم  تشکر  نفت  صنعت 
فوتبال  ملی  تیم  سرمربی  دادند.  قرار  ما  اختیار 
در  جوانگرایی  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  ایران 
تیم  برنامه  از  جزئی  جوانگرایی  گفت:  ملی  تیم 
ملی برای جام جهانی است. البته باید بگویم که 
تیم  به  این طور  نباید  و  نیست  آکادمی  ملی  تیم 
برنامه ریزی  ملی  تیم  برای  ما  کنیم.  نگاه  ملی 
کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داریم. بر این 

اساس بازیکنان را به تیم ملی دعوت می کنیم.
روند  این  هستم  که  زمانی  تا  من  داد:  ادامه  او 
بازیکنان  دیدید  که  همانطور  می دهم.  ادامه  را 
بازیکنانی  دارند.  حضور  ما  تیم  در  زیادی  جوان 
با شور  که  مثل سید جالل حسینی هم هستند 
و شوق زیاد تمرین می کنند تا وقتی آنها باشند، 

مشکلی نداریم.
کی روش افزود: اگر این بازیکنان فرصت داشته 

باشند تا بازی های بین المللی برگزار کنند، با این 
شور و انگیزه هیچ مشکلی نخواهیم داشت ولی 
ایجاد  سوال  عالمت  یک  نیافتد  اتفاق  این  اگر 

می شود.
پرتغالی تیم ملی فوتبال در واکنش به  سرمربی 
ایران  جمهور  رئیس  اظهارات  درباره ی  سوالی 
درباره تیم ملی، گفت: من فقط حس می کنم که 

به من محول شده است. وقتی  وظیفه سنگینی 
رئیس جمهور محترم این صحبت ها را درباره من 
سنگین  خیلی  من  وظیفه  کرده اند،  ملی  تیم  و 
عنوان  به  را  ایشان  فرمایشات  من  می شود.  تر 
راه  چراغ  را  آن  بلکه  نمی دانم  شخصی  تعریف 
بهتر  را  خودمان  وظیفه  بتوانیم  تا  می دانم  آینده 

عمل کنیم.

وی گفت: در انتهای سال هستیم و من به تک 
این  می گویم.  تبریک  را  عید  هم  ایرانیان  تک 
انقالب اسالمی و رئیس  به رهبر  را  سال جدید 
هواداران  مطمئنا  می گویم.  تبریک  هم  جمهور 
عزیز ایران لیاقت یک عیدی را دارند و امیدوارم 
این  مناسب،  ریزی  برنامه  یک  با  مسئوالن  که 

کادو و عیدی را به هواداران تقدیم کنند.
مطمئنا  کرد:  اضافه  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
صحبت های رئیس جمهور برای ما خیلی باعث 
انگیزه است. من فرمایشات او را به عنوان مدال 
شخصی برداشت نمی کنم و دقیقا برعکس مسئله 

را می بینم. 
زمین  یک  می کردم  فکر  این  از  قبل  تا  اگر 
استاندارد الزم داریم، االن فکر می کنم ۱0 زمین 
پیام  داریم.  الزم  ایران  در  المللی  بین  استاندارد 
بود.  نظرم شفاف  به  به مسئوالن ورزش  ایشان 
ورزشکاران  و  مربیان  همه  شامل  مسئوالن  این 
سنگین  راستا  دراین  ما  همگی  وظیفه  و  است 

است.
درباره  جمهور  رییس  های  صحبت  گفت:  وی 
نبوده و هدفی  اتفاقی  آرژانتین  بازی تیم ملی و 
پشت آن وجود داشته است. آن بازی سطح واقعی 
بین  سطح  در  می تواند  ایران  که  است  فوتبالی 
الملل انجام دهد. آن بازی باعث غرور ملت ایران 
و شور و شعف مردم ایران شد. صحبت های آقای 
باید  ما  و  است  شفاف  خیلی  من  برای  روحانی 
کار را انجام دهیم و سعی کنیم که بهتر از قبل 
باشیم. هفته دیگر کار ما شروع می شود و وقتی 
قرعه کشی مرحله بعد انجام شود باید تالش کنیم 
تا بهتر از قبل کار کنیم. بازهم از رئیس جمهور 

بابت اظهارات راه گشای ایشان تشکر می کنم.

راهنمای مشاغل فارسی زبانان استرالیا 
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Proudly serving

the local

community for

over 85 years.

NSW

North Ryde
9887 2244

guardianfunerals.com.au

NSWرستوران  آشپزباشی

 Ph: 02 9416 1889
 319 Pacific HWY Lindfield 2070

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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client families.
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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. 

NSW

PH: 0470 134 729
110 Main St. Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

NSW

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS

NSW

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

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

Tel: 02  8014  9608

لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Email: sam@airtravelservices.com.au

www.airtravelservices.com.au

NSWآژانس مسافرتی ای تی اس 
با تصدی آقای ملکی

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

www.airtravelservices.com.au

NSW

201 Northumberland Street Liverpool NSW

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

www.ictt.com.au

آژانس مسافرتی اینترنشنال تور اند تراول 

 VISA SERVICES & IMMIGRATION 

 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

NSW

Rouse Hill Town Centre
 130/10-14 Market Ln, Rouse Hill NSW 2155

PH: 02 9411 7722

NSW

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

رستوران کوروش بزرگ

جام  بازی های  دیدن  برای  که  فوتبال  هواداران 
جهانی ۲0۲۲ به قطر می روند، احتماال می توانند 
چادرهایی  از  که  کنند  اقامت  هایی  اردوگاه  در 
ساخته  صحرانشینان  سنتی  چادرهای  سبک  به 

شده است. انتظار می رود که حدود نیم میلیون 
احتماال  و  بروند  قطر  به  فوتبال  هواداران  از  نفر 
در نزدیکی استادیوم های فوتبال در این چادرها 

مستقر شوند.
جام  کانون  در  گفت:  قطری  مقامات  از  یکی 
میهمان  نمایش  برای  ما  تعهد  فوتبال  جهانی 
نوازی و دوستی مردم خاورمیانه قرارداد به همین 
دلیل ما فعاالنه تالش داریم که تدارکاتی برای 
هواداران فوتبال در نظر بگیریم که آن ها بتوانند 

زیر آسمان پرستاره بخوابند.
جام جهانی ۲0۲۲ قطر بر اساس پیشنهاد کمیته 
ویژه فیفا قرار است در ماه های نوامبر و دسامبر 

به جای ژوئن و ژوئیه برگزار شود.

مظلومی: به سوئد نمی رفتیم جریمه سنگینی می شدیم 
و فوتبال ایران زیر سوال می رفت

SA Ghanbari & Associates Migration Agency

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

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

All Mechanical Repairs

Sydney  TechAuto

0423 426 615

Complete Mobile Automotive Maintenanace
Peyman Khazaee

یوسین بولت:المپیک 
ریو قطعا آخرین 

المپیک من خواهد بود

در  استقالل  فوتبال  تیم  تمرین  حاشیه  در 
خصوص سفر آبی پوشان به کشور سوئد و اینکه 
در نهایت این تیم مجبور شد به سوئد برود گفت: 
ما مجبور هستیم به این سفر برویم چون باشگاه 
قراردادی را به امضا رسانده بود و قطعا اگر به این 
سفر نمی رفتیم جریمه سنگینی متحمل می شدیم 
ضمن آنکه اعتبار باشگاه استقالل و به خصوص 

فوتبال ایران زیر سوال می رفت.
البته ما نفرات زیادی را در این سفر  وی افزود: 
ممکن است در اختیار نداشته باشیم به طور مثال 
و  انصاری مصدوم هستند  جابر  و  روزبه چشمی 
آرش برهانی، رحمتی و عمران زاده هنوز مشکل 

نشده  مسائل حل  این  که  دارند  از کشور  خروج 
به ما  از کشور خودش  افزود: پروپیچ  است. وی 
آیا   نیست  اضافه خواهد شد ولی هنوز مشخص 

مگویان می تواند به سوئد بیاید یا خیر.
مظلومی تاکید کرد: قرار بود سفر ما به مدت یک 
هفته و طوالنی باشد اما حاال ما 4 روزه به سوئد 
می رویم و بالفاصله بعد از پایان مسابقه به ایران 

بازخواهیم گشت.
آینده  بازی  به  اشاره  با  استقالل  تیم  سرمربی 
برتر  لیگ  در  خوزستان  استقالل  مقابل  تیمش 
برای  زیادی  فرصت  ما  صورت  هر  در  گفت: 
داشت  نخواهیم  مسابقه  آن  جهت  آماده سازی 

باید  بالفاصله  برگردیم  تهران  به  وقت  هر  و 
باید  علت  همین  به  کنیم.  شروع  را  تمریناتمان 
برای بازی روز ۱5 فروردین آماده شویم هرچند 
داریم.  زیاد  محروم  و  مصدوم  مسابقه  این  در 
استقالل  با  مسابقه  به  انصاری  جابر  هرچند  
شرایط  نیز  حیدری  خسرو  و  می رسد  خوزستان 
اردوی سوئد حضور  در  ما  با  و  پیدا کرده  خوبی 

خواهد داشت.
سرمربی تیم استقالل در پایان در پاسخ به این 
بگویید  سیزده  دروغ  یک  می توانی  که  سوال 
همین  به  و  بگویم  نیستم  بلد  دروغ  من  گفت: 

علت جوابی برای این سوال شما ندارم.

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

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

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

8:30am to 9:00pm

NSW

شعبه بولکهام هیلز
5A Old Northern Rd. Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St. North Parramatta
Ph: 02 9683 1916

شعبه نورت پاراماتا

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

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

Ph: 02 9686 8885

دوومیدانی  قهرمان  و  اسطوره  بولت  یوسین 
المپیک و جهان تاکید کرد بعد از بازی های ریو 
بازنشسته   ۲0۱7 جهانی  مسابقات  یا  و   ۲0۱۶

خواهد شد.
بولت در المپیک ۲0۲0، 34 ساله خواهد شد.

بولت در این باره گفت: المپیک ریو قطعا آخرین 
که  است  سخت  بسیار  بود.  خواهد  من  المپیک 
البته  کنم.  حفظ  را  انگیزه ام  آینده  سال   4 برای 
المپیک  در  می توانم  من  که  می گوید  مربی ام 
درباره  خواسته  از من  و  کنم  ۲0۲0 هم شرکت 
بازنشستگی صحبت نکنم. او به من می گوید اگر 
اعتقاد  مربی ام  به حرف  و من  بخواهم می توانم 
بیشتر  شما  سن  وقتی  داشت:  اظهار  وی  دارم. 
می شود، تمرین کردن هم سخت تر خواهد شد. 
بنابراین در سنین 3۲، 33 و 34 شما باید تالش 

بیشتری بکنید.
وی افزود: اگر بخواهم می توانم این کار را انجام 
شوم.  بازنشسته  اوج  در  می خواهم  اما  دهم، 
که  حالی  در  دهم  ادامه  را  ورزش  نمی خواهم 

می دانم باید سختی های زیادی را تحمل کنم.
صحبت های  به  مصاحبه  این  ادامه  در  بولت 
جانسون که بعد از المپیک ۲000 سیدنی از دنیای 
قهرمانی کنار رفت اشاره کرد و اظهار داشت: یک 
که  وقتی  شما  چرا  می پرسم؛  جانسون  از  سوال 

قهرمان بودید اعالم بازنشستگی کردید؟
وی افزود: من هر کاری که بوده در ورزش انجام 
باید باز هم ادامه  داده ام. من قهرمان بودم، چرا 
دهم؟ اینجا فقط یک جمله می گویم؛ به من اجازه 

دهید از دنیای قهرمانی کنار بروم.

امید نوروزی و کمیل قاسمی دو کشتی گیر ایرانی 
برای  آسیا  کشتی  انتخابی  مسابقات  جریان  در 
مسابقات المپیک ریو دو ژانیرو، موفق به کسب 

سهیمه المپیک شدند.
پایتخت  آستانه  شهر  در  که  مسابقات  این  در 
وزن  در  نوروزی  امید  می شود  برگزار  قزاقستان 
۶۶ کیلوگرم فرنگی با شکست دادن حریفان خود 
به فینال این وزن رسید و توانست سهمیه خود را 

در بازی های ریو قطعی کند.

کیلوگرم   ۶0 وزن  در  لندن  المپیک  در  نوروزی 
مدال طال به دست آورده بود.

کمیل قاسمی نیز با راه یافتن به فینال وزن ۱۲5 
نماینده  عنوان  به  توانست  آزاد  کشتی  کیلوگرم 

ایران در المپیک نام خود را ثبت کند.
که  داشت  حضور  هم  قبلی  المپیک  در  قاسمی 

توانست مدال برنز را به دست آورد.
پیش از این حسن رحیمی احمد محمدی علیرضا 
قاسمی، علیرضا کریمی و عباس طحان در رشته 

 ۲0۱5 سال  در  کشتی  جهانی  مسابقات  در  آزاد 
با  که  بودند  آورده  دست  به  را  المپیک  سهمیه 
سهمیه  شش  هر  ایران  قاسمی  کمیل  موفقیت 
کشتی  در  آورد.  دست  به  را  آزاد  مسابقات  در 
اخالقی  اهلل  حبیب  عبدولی  سعید  هم  فرنگی 
در  ایران  نمایندگان  عنوان  به  رضایی  قاسم  و 
دیگر  مرحله  دو  بودند.  شده  انتخاب  المپیک 
در  المپیک  برای  آسیا  کشتی  انتخابی  مسابقات 
ترکیه و مغولستان برگزار می شود. روز یکشنبه ۱ 

فروردین  همچنین حمیدرضا زورآوند، در مسابقه 
۲0 کیلومتر پیاده روی قهرمانی آسیا که در ژاپن 
تعیین  حدنصاب  ثبت  با  شد  موفق  شد،  برگزار 
المپیک  های  رقابت  در  حضور  سهمیه  شده، 
۲0۱۶ ریو را به دست آورد. پیش از این احسان 
پرتاب  در  رجبی  لیال  دیسک،  پرتاب  در  حدادی 
متر  در ۱00  تفتیان  و حسن  قاسمی  رضا  وزنه، 
به کسب  ماراتن موفق  و محمدجعفر مرادی در 

سهمیه المپیک امسال شده بودند.

ایران سه سهمیه دیگر المپیک در کشتی و دو و میدانی به دست آورد
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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

بره
ی آهو

جها
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و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

PH: 0422 7440 44

آموزشگاه رانندگی سوپر

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

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

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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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

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
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PH: 9897 7497
Shop 11, No 205

Merrylands Rd. Merrylands

اشرف غنی: سال ۱۳۹۵ را به سال مبارزه جدی با فساد تبدیل می کنیم
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان در 
پیام نوروزی خود به مناسبت حلول سال ۱۳۹۵ از 
ضعف اداری در افغانستان شکایت کرده و گفته 
و  بی عدالتی  از  سیاسی  افراد  متاسفانه  که  است 

فساد در این کشور حمایت می کنند.
سال  به  باید  را   ۱۳۹۵ سال  گفت:  غنی  آقای 
مبارزه جدی با فساد تبدیل کنیم. باید به صراحت 
بگویم؛ هرکس که در فکر فساد باشد، بداند که 
دارد  را  مفسد  عناصر  تحمل  افغانستان  ملت  نه 
و نه جامعه بین المللی حوصله دارد که پول های 
حاصل از مالیات مردم خود را به جیب چند مفسد 

در افغانستان بفرستد.
در  افغانستان  ناامنی  داخلی  ریشه  که  گفت  او 
بی عدالتی است. این ریشه را باید خشکاند. برای 
رسیدن به این مقصد، باید صدای ملت را شنید و 

به خواست های ملت تسلیم شد.
به  گذشته  سال  یک  در  که  گفته  غنی  آقای 
شماری از والیت ها سفر کرده و با مردم از نقاط 
خواست  است.  داشته  دیدار  افغانستان  مختلف 
اصلی مردم ایجاد اصالحات و مبارزه با فساد و 
ظلم بوده است. رئیس جمهوری افغانستان گفت 
نه  می خواهد  پول  نه  خوب  داری  حکومت  که 
بودجه، بلکه دیدگاه می خواهد و نیازمند همکاری 
است. آقای غنی بحران اقتصادی را چالش عمده 
در سال ۱۳۹۴ دانست و گفت که دولتش برای 
مردم   ۱۳۹۵ درســال  و  کرده  کار  آن  کاهش 

افغانستان ثمره عملی آن را خواهند دید.
او با اشاره به اینکه مردم می خواهند، در زندگی 

آنان بهبود دیده شود و مشکالت اقتصادی آنان 
بنیادی  خواست  این  جواب  که  گفت  شود،  کم 
توسعه ای  و  اقتصادی  برنامه های  طرح  مردم، 
این  در  که  بود  آنها  اجرایی  هزینه های  تامین  و 

عرصه پیشرفت های زیادی شده است.

آقای غنی افزوده که در سال ۱۳۹۵ افغانستان به 
اندازه ای برق تولید خواهد کرد که در صد سال 

گذشته تولید نشده  است.
در  با  که  گفت  افغانستان  جمهوری  رئیس 
 ۱۳۹۵ سال  در  متوازن،  توسعه  اصل  نظرداشت 

جنوبی،  غربی،  شمالی،  مختلف  والیت های  در 
آبی ساخته  افغانستان سدهای  مرکزی و شرقی 
نیز  تجدید  قابل  انرژی  پروژه های  و  شد  خواهد 

عملی می شود.
کشور  این  مردم  به  افغانستان  جمهوری  رئیس 
وعده داد که در سال جاری کار ساخت راه آهن 
ـ  و هرات  افغانستان  در شمال  اندخوی  ـ  آقینه 

ایران در غرب افغانستان آغاز خواهد شد.
راه  ساخت  بودجه  می کند  تالش  که  گفته  او 
و  قندوز در شمال  مزار شریف-  آهن شبرغان- 
همچنین ساخت راه آهن قندهارـ اسپین بولدک 

در جنوب افغانستان را نیز پیدا کند.
در  که  داد  وعده  افغانستان  مردم  به  غنی  آقای 
پروژه  از  اقتصادی  بزرگ  سال ۱۳۹۵ طرح های 
مسیر  از  هند  کشور  به  ترکمنستان  گاز  انتقال 
تا طرح های  )تاپی( گرفته  پاکستان  و  افغانستان 
کارهای  افغانستان  سراسر  در  کشاورزی  بزرگ 
تاثیر  مردم  زندگی  بر  که  شوند  انجام  بنیادی 

مستقیم خواهند داشت.
تجربه   ۱۳۹۴ سال  در  افغانستان  که  گفته  او 
انتقال قدرت نظامی را از نیروهای بین المللی به 

نیروهای امنیتی افغانستان با موفقیت انجام داد.
رئیس جمهوری افغانستان افزود که پس از خروج 
نیروهای نظامی بین المللی از افغانستان، تحلیل 
این بود که نیروهای امنیتی افغان توان حفاظت 
از کشور را ندارند ولی نیروهای امنیتی افغانستان 
پارچه  کشور  که  ندادند  اجازه  مردم،  حمایت  با 

پارچه و نظام تخریب شود.

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

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

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

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

8:30am to 9:00pm

ST.859.C
O0424 328 659

Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

نماینده جدید سازمان ملل برای افغانستان معرفی شد
تادامیشی  بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، 
یاماموتو را به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان 

ملل متحد در افغانستان گماشت.
یاماموتو  براساس اعالم دفتر سازمان ملل آقای 
دفتر  پیشین  رئیس  هیسم،  نیکوالس  جانشین 
ماموریت سازمان ملل در افغانستان )یوناما( شده 
است. در خبرنامه سازمان ملل آمده که تادامیشی 

یاماموتو شهروند ژاپن از سال ۲۰۱۴ تاکنون به 
عنوان معاون آقای هیسم کار کرده است.

دالیر  پیرنایل  خانم  که  افــزوده  ملل  سازمان 
کاردیل، دیپلمات دانمارکی نیز به عنوان معاون 
دفتر ماموریت سازمان ملل در افغانستان گماشته 
شده است. خانم کاردیل دارای ۲۵ سال تجربه 
بین  همکاری های  دیپلماسی،  زمینه  در  کاری 

اقتصادی است. چهار روز پیش  المللی و توسعه 
شورای امنیت سازمان ملل متحد، ماموریت یوناما 
را برای یک سال دیگر در افغانستان تمدید کرد.

در  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  نیز  هیسم  آقای 
سودان و سودان جنوبی شده است.

عنوان  به   ۲۰۱۴ تا   ۲۰۱۲ سال  از  هیسم  آقای 
عنوان  به  کنون  تا   ۲۰۱۴ از  و  یوناما  معاون 

در  او  کرد.  کار  افغانستان  در  نهاد  این  رئیس 
که  گفت  امنیت  شورای  به  ماموریتش  پایان 
افغانستان در سال ۲۰۱۶ با پنج چالش عمده از 
بیکاری،  باالی  نرخ  و  اقتصاد  پایین  رشد  جمله 
قطبی  دو  و  ملتهب  تشدید شورش گری، فضای 
سیاست،جلب کمک های بین المللی و پیشرفت به 

سوی صلح پایدار، روبرو است.

تنش بر سر پاره کردن عکس ژنرال دوستم در بلخ
پاره شدن تصویر ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون 
بلخ  والیت  در  افغانستان  جمهوری  ریاست  اول 
در شمال افغانستان در شب نوروز با واکنش های 

تندی روبه رو شده است.
اطرافیان و حامیان آقای دوستم ادعا می کنند که 
یک  شب  نیمه  در  پلیس  خودروهای  با  افرادی 
عکس ژنرال دوستم را پاره کرده اند و آن را یک 

عمل سازماندهی شده خوانده اند.
مزار شریف محل اصلی برگزاری مراسم نوروز در 
افغانستان است و ده ها هزار نفر از مناطق مختلف 
این کشور برای شرکت در جشن های نوروزی در 

این روزها به این شهر می روند.
اما مقامات محلی بلخ می گویند پاره شدن عکس 
ژنرال دوستم کار افراد ناشناس بوده و با عامالن 

آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
جنبش  حزب  سخنگوی  ته ینچ،  احمد  بشیر 
رهبر  دوستم  آقای  که  افغانستان  اسالمی  ملی 
ژنرال  تصویر  کردن  پاره  که  می گوید  است،  آن 
دوستم بی احترامی به رهبر بخش بزرگی از مردم 

افغانستان است.
کار سازمان  قطعا یک  را  این عمل  ما  او گفت: 
یافته می دانیم و پشت سر این ماجرا حتما کسانی 

بخش  رهبر  به  حرمت  هتک  خاطر  به  که  اند 
ریاست  اول  معاون  و  افغانستان  مردم  بزرگ 

جمهوری افغانستان تصمیم گرفتند. 
والیت  مردم  اشتراک  با  داریــم  تصمیم  فردا 
همایشی  یا  مظاهره  همجوار  والیت های  و  بلخ 
اندازی  راه  دادخواهی  برای  را  مسالمت آمیزی 

کنیم.
اما منیر احمد فرهاد سخنگوی سرپرست والیت 
بلخ با رد این ادعاها گفت که تصویر معاون اول 
ریاست جمهوری از سوی افراد ناشناس پاره شده 

است.
توسط  دوستم  صاحب  ژنرال  تصویر  گفت:  او 
فردی  و  شده  پاره  نوروز  در شب  ناشناس  افراد 
که دست به این کار زده، ممکن مریض باشد یا 
بلخ  اما مقام والیت  عقده شخصی داشته است. 
مصمم است که هر کسی که به این کار مباردت 

ورزیده است، به پنجه قانون سپرده شود.
حق  تظاهرات  که  گفت  همچنین  فرهاد  آقای 
از  افراد  از  تعدادی  اما  است  شهروند  هر  مدنی 
شریف  مزار  شهر  به  جنگ افزار  با  دیگر  والیات 
انتقال داده می شوند و از ورود این افراد به شهر 
مزار جلوگیری صورت گرفته است. اما سخنگوی 

رد کرده، می گوید که  را  ادعا  این  حزب جنبش 
در  است  ممکن  و  هستند  غیرنظامی  افراد  این 
مسلح  والیتی  شورای  وکالی  افراد  آنها  میان 
حمل  حق  قانونی  صورت  به  وکال  که  باشند 
ژنرال  نزدیکان  حال  همین  در  دارند.  اسلحه 
که  جنش  حزب  هواخواهان  که  گفته اند  دوستم 
جلوگیری  شریف  مزار  شهر  به  ورودشان  امروز 
شبرغان  شهر  به  دوباره  گرفت،  صورت  گیری 

مرکز جوزجان بازگشته اند.
است  گفته   افغانستان  ملی  جنبش  سخنگوی 
از  اختالفات،  و  آشوب  ساختن  آرام  بخاطر  که 
تا دوباره  هواخواهان ژنرال دوستم خواسته شده 

به شهر شبرغان بازگردند.
ژنرال  دفتر  رئیس  فرهمند،  عنایت اهلل  دیروز 
کندن  نوشت:  خود  فیسبوک  در صفحه  دوستم، 
)پاره کردن( تصاویر معاون اول ریاست جمهوری 
با رنجرهای/ماشین های پلیس در نیمه شب کار 
نیست،  چوک/سرخیابان  سر  لوچکهای/اوباشان 
او در مورد  یافته است.  بلکه یک عمل سازمان 
پیامدهای این عمل هشدار داد. در واکنش عطا 
محمد نور، سرپرست والیت بلخ با انتشار پیامی 
یا  کردن  پاره  که  اینست  من  باور  کرد:  اعالم 

دوستم،  ژنرال صاحب  تصاویر  از  یکی  برداشتن 
کار اوباش ها و مخالن امنیت است. اما به هیچ 
صورت به کسی اجازه نمی دهیم که به بهانه پاره 
شدن یک تصویر، امنیت و آرامش شهر ما را به 
دشنام  ما  مردم  و  ما  نشانی  به  یا هم  بزنند  هم 
ویژه  به  افغانستان  شمال  از  بخش هایی  بدهند. 
میان  رقابت ها  صحنه  گذشته  در  شریف  مزار 
بوده  نور  محمد  عطا  و  دوستم  ژنرال  هواداران 
که در مواردی به برخوردهای مسلحانه انجامیده 
است ولی در سال های اخیر ظاهرا این اختالفات 

فروکش کرده بود.
با این حال، عنایت شهیر، گزارشگر بی بی سی در 
و  حال  هنوز  این شهر  که  مزار شریف می گوید 
و  بلخ  والیت  شهروندان  و  دارد  نوروزی  هوای 
نیز در خیابان ها گشت و گذار  نوروزی  مهمانان 

می کنند.

کروز یک محافظه کار قوی وقوانین سقط جنین 
را تنها در مواردی که حاملگی جان مادر را تهدید 
میکند روا میداند. او مخالف ازدواج افراد همجنس 
را  کار  این  مشروعیت  که  دارد  عقیده  ولی  بوده 
میدهد.  قرار  هرایالت  گیری  تصمیم  عهده  به 
قانون  اسلحه ومخالف  کروز حامی حقوق حمل 
مراقبت بهداشتی اوباما است و از قانونی که آنرا 
سختگیرانه  موضع  او  میکند.  حمایت  میکند  لغو 
ای در برابر موضوع مهاجرت اتخاذ کرده و مدافع 
آزادی تجارت است. کروز اعالم کرده که اگر به 
ریاست جمهوری امریکا برسد اداره مالیاتی ای.آر.

اس. را از بین خواهد برد و بجای آن یک سیستم 
مالیاتی با نرخ نهائی ثابت را جانشنین میکند. او 
مالیاتی  اداره  تنها  نه  که  میدهد  ادامه  همچنین 
کنونی را حذف میکند بلکه قول میدهد که چهار 
دپارتمان دیگر دولتی، انرژی، آموزش و پرورش ، 
بازرگانی، و مسکن را نیز تعطیل نماید، او عقیده 
دارد که دولت فدرال باید کوچک شود و کارهای 
ایالت ها باید بدست ایالت ها سپرده شود. در امور 
خارجی، بطور مکرر سیاست اوباما را، بخصوص 
در باره سوریه و ایران، مورد انتقاد شدید خود قرار 
داده است، موضع او در برابر مبارزه با تروریست 
های اسالمی بسیار سخت و محکم است، او در 
قرارداد  که  گفته  بارها  خود  مبارزاتی  های  نطق 
اتمی اوباما و جهان با ایران را پاره خواهد کرد و 
تعرض منطقه ای مالیان را تحمل نخواهد کرد.

سرانجام رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری 
۲۰۱۶ و کنوانسیون واسطه 

مسئله  دمکرات  حزب  انتخابآتی  مبارزات  در 
کاندید  دو  از  یکی  آمد،  نخواهد  پیش  غامضی 
نهایتا نامزد حزب خواهند شد. با در نظر گرفتن 
سوپر  حمایت  کلینتون  هیلری  که  نکته  این 
دلیگیت ها را از آن خود کرده و میکند، میتوان 
پیش بینی کرد که احتماال او نامزد حزب دمکرات 
غیر  ها  سوپردلیگیت  عمل  چند  هر  شد.  خواهد 
جزء  آنرا  میتوان  ولی  میآید،  بشمار  دمکراتیک 
نا  کاپیتالیستی  جامعه  یک  جانبی  محصوالت 

منظم دانست.
حزب  در   ۲۰۱۶ انتخاباتی  مبارزات  انداز  چشم 
جمهوری خواه خالی از اشکال نبوده و نوید یک 
بحران در پیش را میدهد. نکته در اینجاست که 
پیشتاز  ترامپ،  از هسته حزب،  خارج  مبارز  یک 
نامزد  که  میرود  آن  بیم  و  است  شده  ها  رقابت 
حزب گردد. و هسته مرکزی حزب از این مسئله 
نگران است. نگرانی حزب به دو لحاظ است، اول 
آورد  بدست  را  حزب  نامزدی  ترامپ  اگر  آنکه 
نامزد حزب  با  رقابت  در  شده،  گرفته  آمار  طبق 
برنی  چه  و  باشد  کلینتون  هیلری  چه  دمکرات، 
حداقل  برای  و  خورد،  خواهد  شکست  ساندرز، 
چهار سال دیگر امریکا شاهد ادامه همان سیاست 
های اوباما خواهد بود. دوم آنکه اگر ترامپ موفق 
محافظه  روند  شود  امریکا  جمهور  رئیس  شود 
قرن حزب جمهوری  نیم  و  از یک  پیش  کارانه 
خواه دچار تحول و تغیر خواهد شد. البته کاندید 
دیگری هم که از هسته مرکزی حزب خارج است 
جمهوری  شده  منشعب  حزب  از  را  او  بیشتر  و 

خواه، حزب چای، میدانند توانسته است که فاصله 
با پیشتاز مبارزات حفظ نماید، و  را  نزدیک خود 
دهد.  شکست  را  ترامپ  بتواند  که  میرود  امید 
دارد،  مسئله  هم  او  با  حزب  مرکزی  هسته  اما 
چون بارها مورد انتقاد و اعتراض وی، در باب نا 
کارآمدی حزب، قرار گرفته است. با این وجود در 
صورتیکه او بتواند تعداد دلیگیت های الزم برای 
نامزد شدن در حزب را بدست آورد رهبری حزب 
چاره ای جز پذیرش نامزدی او را نخواهد داشت. 
اعضای مرکزی  و  رهبران حزب  در حال حاضر 
مبارزاتی  پیشرفت  جلوی  که  آنند  تالش  در  آن 
ترامپ را بگیرند. آنها از دو طریق عمل میکنند، 
آنچه  به حقیقت  آگاه کردن مردم نسبت  با  اول 
و  است  پنهان شده  ترامپ  ماسک  پشت  در  که 
برمال کردن ماهیت واقعی اوتا بلکه بتوانند مردم 
را از رای دادن به او مأیوس نمایند، دوم با ترفیع 
و ترویج کار مبارزاتی کاندیداهای محافظه کار، 
همچون مارکو روبیو و جان کیسیک برای کمک 
به آنان در کسب تعداد بیشتری از دلیگیت ها. هر 
چند این دو کاندیدا شانس زیادی برای پیشرفت 
ماندگار  با  آنها  لیکن  ندارند  انتخاباتی  مبارزه  در 
تعداد  گرفتن  با  میتوانند  مبارزه  این  در  بودنشان 
از  ایالت های مختلف  در  دیلیگیت ها  از  اندکی 
توان و قدرت ترامپ برای بدست آوردن ۱۲۳۷ 
جلوگیری  حزب  نامزدی  برای  الزم  دلییگیت 
نمایند. عیب این کار اینستکه تا زمانی که این دو 
کاندیدا در مبارزه انتخاباتی ماندگار هستند شانس 
تد کروز را برای دریافت تعداد بیشتر دلیگیت ها 

کمتر میکنند.
حزب  انتخاباتی  مبارزات  سرانجام  ترتیب،  بدین 
جهموری خواه نمیتواند همچون بسان آنچه که 
چند  هر  باشد.  میرود  پیش  دمکرات  حزب  در 
میان  انتخاباتی  رقابت  به  مبارزه  این  زود  یا  دیر 
لیکن  ترامپ و کروز، منجر میگردد  کاندیدا،  دو 
وقوع،  حال  در  انتخاباتی  جریانات  روند  طبق 
رای  از  قبل  مبارزه،  انتهای  در  قوی  احتمال  به 
نهایی در کنوانسیون نامزدی حزب، هیچ یک از 
این دو کاندیدا موفق به اخذ تعداد الزم دلیگیت 
شد.  نخواهند  حزب  نامزدی  مقام  کسب  برای 
انتخابات  این  سرنوشت  که  است  آنصورت  در 
واسطه،  کنوانسیون  یا  و  رقابت،  کنوانسیون  در 
میتوان  میگردد.  تعین  باز،  کنوانسیون  بعبارتی  و 
گفت که این تنها سناریوی مهندسی شده هسته 
بازنده  را  ترامپ  میتواند  که  است  مرکزی حزب 
دلیگیت  تمام  کنوانسیون  این  در  کند.  نامزدی 
میکنند،  پیدا  حضور  ملتزم  غیر  و  ملتزم  های 
کاندیدا  متهعد  که  ملتزم  های  دلیگیت  همگی 
)تعداد  میگردند  آزاد  خود  عهد  از  بودند  شده  ها 
قادر  و  میشود(،  صفر  کاندیدا  هر  های  دلیگیت 
خواهند شد که پیمان خود را به کاندیدای دیگر 
تغیر دهند. سوپر دلیگیت ها مطابق عرف میتوانند 
رای خود را نگهدارند و یا تغیر دهند. رای گیری 
مرحله  گیری  رای  آنستکه  امید  و  میشود  شروع 
نامزدی  برای  الزم  آرای  اکثریت  به  منجر  اول 
یک کاندیدا گردد، درغیر اینصورت رای گیری به 
مراحل دوم و بعد از آن کشانده میشود تا بدانجا 
آخرین  کاندیدا مشخص گردد.  نامزدی یک  که 

در  جمهوری  ریاست  نامزد  واسطه  کنوانسیون 
حزب جمهوری خواه در سال ۱۹۴۸ و در حزب 
همه  گرفت.  صورت   ۱۹۵۲ سال  در  دمکرات 
از  بیش  گذشت  از  پس  که  آنست  گواه  شواهد 
کنوانسیون  به  هم  امسال  انتخابات  دهه  شش 
حزب  بیشک  شــد،  خواهد  کشانده  واسطه 
جمهوری خواه در صدد آن خواهد بود که شخص 
دیگری را بجای ترامپ، به احتمال قوی سناتور 
تد کروز، بعنوان نامزدی حزب معرفی کند، ولی تا 
چه حد میتواند در اینکار موفق شود، آینده نزدیک 

نشان خواهد داد.
منصور راستانی، پی.اچ.دی. ۱۴ مارچ، ۲۰۱۶

چشم انداز انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ در آمریکا
 منصور راستانی

Main Street بلک تاون
  فروشنده کباب ترکی

 پیتزا - پیده
 اولین و با سابقه ترین کباب

شاپ بلک تاون
 با درآمد خوب

 و قیمت مناسب
بفروش میرسد
تلفن تماس 

0406 660 797

بفروش میرسد
یک کباب شاپ در

آگهی استخدام

 0452 581 349
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رستوران فارسی 
در تاپ راید جهت تکمیل 
کادرپرسنلی خود به افراد 

ذیل نیازمنداست
۱- بارمن

۲- ویتر و ویترس
3- کباب پز
4- خدماتی

تماس از ساعت ۱۰صبح 
الی ۱۹ شماره تلفن



 ELECTRICAL
CONTRACTORS

 LAWYERS &
SOLICITORS  IMMIGRATION 

&
VISA SERVICES

 MONEY
EXCHANGE

 DRIVING
SCHOOL

 TRAVEL
AGENTS

HAIR
  & BEAUTY

SALONS

 CATERING
&

 RESTAURANT

 SUPERMARKETS 
  GROCERY STORES

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

ADVERTISE WITH US AND
MAKE YOUR BUSINESS STAND OUT FROM THE CROWD

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA

راهنمای مشاغل فارسی زبانان استرالیا راهنمای مشاغل فارسی زبانان استرالیا 
DOWNLOAD 

RAHNAMA AUSTRALIA 
APP FOR FREE

 PH: 9967 0051
MOB: 0470 440 322

Shop 6/122-126
Edinburgh Road
 Castlecrag

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 و 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

رستوران و سالن پذیرایی نوربند در مریلندز

Mob: 0433 493 569 | Ph: 02 9637 7755 10 McFarlane St. Merrylands|
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www.norbandrestaurant.com.au

رستوران نوربند با ظرفیت 80 نفر 
در طبقه هم کف هفت روز هفته 

آماده پذیرایی از فارسی زبانان گرامی

سالن پذیرایی نوربند 
با ظرفیت 180 نفر 

در طبقه دوم 
برای جشنها و مراسم شما

پذیرش کیترینگ انواع خوراکها 
برای جشنها و مراسم شما

Next to RTA
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