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ایران مشغول گفت وگو 
برای خریداری بوئینگ است
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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

وقوع انفجار در مرکز استانبول تلفاتی برجای گذاشته است

فالوده و بستنی شیراز

تهیه انواع 
کیک و شیرینی 

برای جشنها 
و  مراسم شما

195 Merrylands Rd
Merrylands

Ph: 0481 141 990

Shiraz Ice cream

انواع شیرینی تر و خشک
انواع آبمیوه و بستنی

فالوده شیرازی
معجون و آب هویج و بستنی
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رستوران و سالن پذیرایی 
نوربند در مریلندز

Mob: 0433 493 569 | Ph: 02 9637 7755 
10 McFarlane St. Merrylands

www.norbandrestaurant.com.au

رستوران نوربند با ظرفیت 80 نفر )طبقه همکف(

سالن پذیرایی نوربند با ظرفیت 180 نفر )طبقه دوم( 

پذیرش کیترینگ انواع خوراکها 
برای جشنها و مراسم شما
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Next to RTA

خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره تالش ایران 
مسافربری  هواپیماهای  ناوگان  نوسازی  برای 
خود می نویسد که شرکت ایران ایر مشغول بحث 
شرکت  از  هواپیما  خریداری  برای  گفت وگو  و 

آمریکایی بوئینگ است.
به  ایران ایر  شرکت  مدیرعامل  پرورش  فرهاد 
مذاکراتی  و  ها  مالقات  گفت:   خبرگزاری  این 
هم  با  آینده  در  که  امیدواریم  است.  جریان  در 

به تفاهم برسیم.
او گفت که پس از رسیدن به تفاهم اولیه خواهد 
بود که ایران در مورد تعداد و نوع هواپیماها بحث 

خواهد کرد.
ایران اخیرا قراردادی برای خریداری ۱۰۰ فروند 
ایرباس امضا کرد اما ایرباس می گوید اجرای این 
قرارداد کندتر از آنچه که انتظار می رفت، پیش 
می رود. به عالوه آن قرارداد هنوز منتظر مجوز 
قطعات  از  آمریکاست چون شماری  از  صادراتی 
به  پاسخ  در  پرورش  آقای  است.  آمریکایی  آن 
این سوال رویترز که آیا ایران ایر به دنبال قرارداد 
از  بزرگتر  نه،  گفت:   است  بوئینگ  با  بزرگتری 

ایرباس نه؛ شاید نزدیک باشد، اما این بستگی به 
اوضاع دارد. به هرحال ایران در یک دهه آینده 

نیازمند حداقل ۳۰۰ هواپیماست.
دولتی  ایران ایر یک شرکت  آنجا که  از  او گفت 
است امضای چنین قراردادی نیازمند تایید دولت 

هم خواهد بود.
صنعت  در  آگاه  منابع  بعضی  از  نقل  به  رویترز 
هواپیماسازی می نویسد که شاید ایران و بوئینگ 
هواپیما   ۱۰۰ معامله  برای  قراردادی  زودی  به 

امضا کنند.
نمایندگان شرکت بوئینگ در ماه آوریل به ایران 
این  که  گفت  ایرانی  مقام  یک  و  کردند  سفر 
به  هواپیما  مدل  سه  فروش  پیشنهاد  نمایندگان 

این کشور را داده اند.
این شرکت در ماه فوریه مجوز بازاریابی در ایران 
بستن  برای  اما  بود  گرفته  آمریکا  دولت  از  را 
قرارداد با ایران نیازمند مجوزهای تازه صادراتی 

خواهد بود.
خاورمیانه  در  بوئینگ  داغستانی سخنگوی  فاخر 
به رویترز گفت:  ما فرآیند کسب مجوز که دولت 

آمریکا تشریح کرده را دنبال می کنیم.
رویترز می نویسد که ایران برای تحویل گرفتن 
هواپیماهای ایرباسی که قرارداد آن را امضا کرده 

در زمینه تامین مالی با مشکالتی روبروست.
با  گفت وگو  مشغول  ایران ایر  گزارش  این  بنابه 
بانک ها و شرکت های لیسینگ است که مایلند 
اعتبار خریداری این ۱۰۰ هواپیما یا حداقل بخش 

مهمی از آن را ارائه کنند.
آقای پرورش گفت که بعضی بانک ها ابراز عالقه 
کرده اند اما ظرفیت تامین اعتبار چیزی بیش از 
۱۰ هواپیما یا در این حدود را ندارند درحالی که 
ایران می خواهد یک یا دو شرکت اعتبار آن را 

تامین کنند.
هواپیماهای  ناوگان  که  گفت  پــرورش  آقای 
 ۲۵۰ ــاوی  ح اکنون  هم  ــران  ای مسافربری 
هواپیماست که ۹۰ فروند آنها به دالیل اقتصادی 

یا فقدان قطعات زمین گیر هستند.
مقام های ایرانی می گویند که در ناوگان هوایی 
وجود  بوئینگ  فروند   ۶۰ به  نزدیک  کشور  این 

دارد.

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

PH:9687 1999 

در مرکز شهر استانبول در ترکیه انفجاری روی 
داده و در اثر آن تعدادی کشته و زخمی شده اند.

انفجار صبح روز سه شنبه، ۱٨ خرداد )٧ ژوئن(، 
در یکی از مناطق پر ازدحام مرکز شهر استانبول 
و زمانی روی داد که یک خودرو حامل ماموران 
از محل عبور می کرد. عامل  پلیس ضد شورش 
در  که  بوده  دور  راه  از  کنترل  بمب  انفجار  این 
دارد  احتمال  و  بود  شده  کارگذاری  خودرو  یک 
بوده  بمب  گذاران  هدف  پلیس  ماموران  خودرو 
باشد. استاندار استان استانبول کشته شدن یازده 
نفر، شامل هفت مامور پلیس و چهار غیرنظامی 
و زخمی شدن دست کم سی و شش نفر دیگر 
از  برخی  وضع  که  است  گفته  و  کرده  تایید  را 

زخمی های این انفجار وخیم است.
در  انفجار  که  است  گفته  فرانسه  خبرگزاری 
ایستگاه مترو واقع در حوالی یکی  نزدیکی یک 
استانبول  در  توریستی  و  تاریخی  مکان های  از 
دانشگاه  از  انفجار  محل  است.  پیوسته  وقوع  به 
استانبول فاصله چندانی نداشته و براساس برخی 
سه شنبه  روز  در  امتحانات  لغو  باعث  گزارش ها، 

شده است.
این  که  است  گفته  آناتولی  رسمی  خبرگزاری 
در  واقع  ساختمان  چند  و  خودرو  چند  به  انفجار 
تصاویر  در  است.  کرده  خسارات  محل  نزدیکی 
تلویزیونی از محل انفجار هم خسارات وارد شده 
به ویترین فروشگاه ها و پنجره ساختمان ها دیده 
می شود. از آغاز سال جاری میالدی، چند انفجار 
تلفاتی  که  داده  روی  ترکیه  شهرهای  در  شدید 
شمار  کاهش  باعث  همچنین  و  گذاشته  برجای 

جهانگردان شده است.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجار روز سه شنبه 
استانبول را برعهده نگرفته اما در گذشته، مقامات 
کارگران کرد - پ ک ک -  ترکیه حزب  امنیتی 
کرده  معرفی  بمب گذاری ها  از  برخی  مسئول  را 

بودند.
پ ک ک  انشعابی  گروه  یک  جــاری،  سال  در 
می خواند  کردستان  آزادی  بازهای  را  خود  که 
مسئولیت چند بمب گذاری را برعهده گرفته و ماه 

گذشته نیز پ ک ک گفت که مسئول انفجاری در 
استانبول بوده که در اثر آن، دست کم هشت نفر 

کشته شد.

گردو هر کیلو   

9/99

قیمتهای ویژه این هفته
تاریخ شروع تخفیفات از  9/06/2016   تا   16/06/2016  میباشد

36 Station Str. Auburn
PH: 8021 9292

الریجانی: بی بی سی می خواهد 
قبح ارتباط با آمریکا را بشکند

علی الریجانی، رئیس مجلس ایران بی بی سی را 
آمریکا در مورد  اسناد  از  انتشار سندی جعلی  به 
آمریکایی  مقامات  با  خمینی  آیت اهلل  تماس های 
کار شکستن  این  هدف  که  گفته  و  کرده  متهم 

قبح ارتباط با آمریکا بوده است.
آقای الریجانی روز سه شنبه، ۱٨ خرداد )٧ ژوئن( 
در صحن مجلس ایران گفت: عضو شورای امنیت 
ملی آمریکا در آن زمان )گری سیک( در مقاله 
این  بودن  واقعی  غیر  بند،  چند  در  و  روشن  ای 
داد،  توضیح  دقیق  به صورت  را  بی بی سی  اقدام 
اما کسانی که از قبل از انقالب با مشی امام آشنا 
بودند و همچنین در دهه نخست پس از انقالب با 
صراط ایشان آشنایی داشتند، این اقدام بیگانگان 

را دور از واقعیت دانستند.
در  فارسی  بی بی سی  خبرنگار  فتاحی،  کامبیز 
واشنگتن، اخیرا در چند مقاله به مرور اسناد دولتی 
آمریکا در مورد انقالب ایران و آیت اهلل خمینی 
پرداخته که در سال های اخیر از حالت محرمانه 

خارج شده بود.
تحقیقاتی  گزارش  یک  از  نقل  به  جمله  از  او 
که  نوشته  ایران،  در  اسالم  نام  به  سیا  سازمان 
حاج  طریق  از   ۱۳۴۲ سال  در  خمینی  اهلل  آیت 

میرزا خلیل کمره ای پیامی را به واسطه سفارت 
جمهور  رئیس  کندی،  اف  جان  برای  آمریکا 
های  گزارش  در  بود.  فرستاده  کشور  این  وقت 
محرمانه  دیدارهای  جزئیات  همچنین  بی بی سی 
دولت  نماینده  با  خمینی  اهلل  آیت  نماینده  میان 
از  پیش  و   ۱۳۵٧ سال  در  پاریس  در  آمریکا 

پیروزی انقالب تشریح شده است.
با آغاز انتشار این رشته گزارش ها، آیت اهلل علی 
خامنه ای، رهبر ایران گفت که سند سیا در مورد 
پیام آیت اهلل خمینی به کندی جعلی است. چهره 
ها و رسانه های مختلف هم به این گزارش ها 

واکنش نشان دادند.
ایران  انقالب  زمان  در  که  از جمله گری سیک 
در  داشت،  آمریکا حضور  ملی  امنیت  در شورای 
انگلیسی  نسخه  مورد  در  را  نکته  یادداشتی چند 

گزارش بی بی سی منتشر کرد.
و  تماس  مورد  در  یادداشت  این  در  آقای سیک 
دیدارهای محرمانه نماینده دولت آمریکا در نوفل 
لوشاتو با ابراهیم یزدی )نماینده آیت اهلل خمینی( 
و اهداف این دیدارها نوشت و تأکید کرد که کسی 
عنوان  به  را  خمینی  آقای  های  پیام  آمریکا  در 
نشانه ای از تمایل او به داشتن رابطه نزدیک با 

دولت آمریکا تفسیر نکرده بود و محمدرضا شاه 
هم از قبل در جریان این تماس ها قرار داشت. 
آقای سیک همچنین نوشته که این مذاکرات بی 

نتیجه مانده و تأثیری بر وقایع نداشته است.
او همچنین نوشته که از پیام آیت اهلل خمینی به 
معلوم  اما  ندارد،  اطالعی   ۱۳۴۲ سال  در  کندی 

است که نتیجه ای نداشته است.
آقای سیک در انتها می گوید که اطالعات منتشر 
شده در گزارش های بی بی سی در مورد تماس 
های دولت آمریکا و نمایندگان آیت اهلل خمینی 
در سال ۱۳۵٧ قبال منتشر شده بود و چیز تازه ای 
نیست. در یادداشت آقای سیک ادعای غیر واقعی 

بودن اطالعات منتشر شده مطرح نشده است.
آقای الریجانی، رئیس مجلس ایران در سخنان 
اسناد  از  ای  پاره  انتشار  به  اشاره  در  خود  امروز 
اقدام  این  که  کسانی  است:  گفته  بی بی سی  در 
به  شوکی  داشتند  قصد  دادند،  انجام  را  قالبی 
افکار عمومی وارد کنند که قبح ارتباط با آمریکا 
ریخته شود و اینگونه تلقی شود که این ارتباط از 
گذشته و حتی در سخت ترین شرایط با آمریکا 

بوده است.

با پارکینگ رایگان 
در پشت رستوران

ورود به پارکینگ از شماره 17 
Nicholsonخیابان

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با مدیریت مرتضی عابدینی بهمراه 

کادر ورزیده پذیرای شما میباشد
هفت روز هفته ناهار و شام

کباب 80 سانتیمتری  
ویژه خانواده

مناسب برای 5 تا 6 نفر
فقط 85 دالر
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342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

غذای روز رستوران ارکیده
آبگوشت تازه با نان داغ

و ترشی 10 دالر
کوفته تبریزی و ترشی 10 دالر

زرشک پلو با مرغ 10 دالر 
باقال پلو با گوشت 10 دالر 
سوپ جو و نان داغ 5 دالر

آش رشته 7 دالر
شله زرد 5 دالر

بادام هر کیلو   

13/99

نیروی دریایی سپاه به رزمندگان خارجی 
آموزش نظامی می دهد

پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده  گفته  به 
ایران، این نیرو به افراد خارجی در جزیره فارور 
نظامی می دهد. علی فدوی گفته  آموزش  ایران 
است که این رزمندگان خارجی همگی از محور 
سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده  هستند.  مقاومت 
پاسداران ایران اعالم کرده است که این نیرو به 
افراد خارجی آموزش نظامی می دهد. به گفته ی 
ویژه  یگان  در  خارجی  »رزمندگان  فدوی:  علی 
ندسا )نیروی دریایی سپاه( آموزش می بینند«. او 
نیروهای خارجی  این  آموزش  گفته است، محل 

جزیره فارور، از جزایر ایرانی خلیج فارس، است.
محمد  سپاه،  دریایی  نیروی  فرمانده  گفته ی  به 
دریایی  ویژه  نیروهای  سابق  فرمانده  ناظری، 

سپاه، در زمان حیاتش مسئولیت آموزش نیروهای 
ناظری  محمد  است.  داشته  عهده  بر  را  خارجی 
پاسداران  سپاه  دریایی  تکاوران  یگان  فرمانده 
عارضه  دلیل  به  امسال  ماه  اردیبهشت  که  بود 
شیمیایی ناشی از جنگ ایران و عراق جانش را از 
دست داد. فدوی مشخص نکرده است که ملیت 
می بینند  آموزش  ایران  در  که  خارجی  افراد  این 
چیست، اما تصریح کرده است که آنها از محور 
مقاومت هستند. محور مقاومت اصطالحی است 
از سوی  مقابل محور شرارت که  ساخته شده در 
جرج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا در 
سال ۲۰۰۲ برای کشورهای ایران، کره شمالی و 

عراق به کار برده شد.

عموما  ایران  سیاسی  ادبیات  در  مقاومت  محور 
آنها  از  ایران  که  می شود  اطالق  کشورهایی  به 
کشورهایی  می کند؛  مالی  و  نظامی  پشتیبانی 
اشغالی  سرزمین های  و  لبنان  سوریه،  مثل 

فلسطینی نشین.
تا  ایران  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروهای  حضور 
کنون در سوریه و عراق اثبات شده است؛ هر چند 
نه  این کشورها  ایران می گوید که حضورش در 
نظامی، بلکه مستشاری است. تا کنون دهها تن 

از این نیروها نیز در این مناطق کشته شده اند.
شده  متهم  همواره  ایران  نیز  یمن  و  بحرین  در 
است که از شورشیان شیعه این دو کشور حمایت 

مالی و نظامی می کند.
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پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

آلكس غريبي مشاور فارسي زبان در مزدا نورت پاراماتا 
ضمن راهنمايي شما درخريد  اتومبيل مناسب بطور نقد يا اقساط و ليز 
بهترين قيمت ممكن را به ايرانيان و فارسي زبانان گرامي ارائه ميدهد.
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PH: 1300 468 701
فاينانس اتومبيل با بهترين بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني
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Ph:    03 9530 9750
Mob: 0401 280 808

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

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

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

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

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

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

 Wallace Ave 
 Point Cook. Vic 3030

ملبورن

مالقات با وقت قبلی

خدمات حسابداری و مالیاتی
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به  نامه مشترک  ارسال  اروپا  اتحادیه  یک سخنگوی 
محمدجواد ظریف از سوی فدریکا موگرینی، مسئول 
گروه  خارجه  وزرای  و  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست 
۱+۵ درباره مشکالت مالی ایران در برجام را تکذیب 

کرده است.
 ۱۷ روز  اروپا  اتحادیه  سخنگویان  از  ری  کاترین 
خرداد )۶ مه( به بی بی سی فارسی گفت که هیچ نامه 
مشترکی از سوی این اتحادیه و وزرای خارجه گروه 

۱+۵ برای آقای ظریف ارسال نشده است.

حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه 
رد  را  ای  نامه  چنین  دریافت  گذشته  ایران هم شب 

کرده بود.
وبسایت جهان نیوز دیروز در گزارشی نوشته بود گروه 
۱+۵ و اتحادیه اروپا ماه گذشته میالدی در نامه ای 
محرمانه به آقای ظریف گفته اند اگر هنوز برای شما 
مشکلی در حوزه مالی و بانکی باقی مانده است این 
جزو تعهدات ما در برجام نیست و اینکه شما در رسانه 
ها ما را متهم می کنید خالف است، اما علت آن را 

مدیریت  به  نیوز  جهان  سایت  وب  کنیم.  می  درک 
ایران و  از نمایندگان پیشین مجلس  علیرضا زاکانی، 
رئیس کمیسون بررسی برجام در مجلس نهم اداره می 
شود. آقای زاکانی از چهره های سیاسی مخالف توافق 

جامع اتمی ایران )برجام( است.
در گزارش این وب سایت آمده بود که وزرای خارجه 
اند  گفته  ظریف  آقای  به  خطاب  خود  نامه  در   ۵+۱
باید  تحریم هاست،  بیشتر  کاهش  خواهان  ایران  اگر 
تروریسم،  حوزه  سه  در  ویژه  به  بیشتری  امتیازات 

وزارت  سخنگوی  بدهد.  موشکی  برنامه  و  پولشویی 
برخی  است:  گفته  گزارش  این  رد  با  ایران  خارجه 
از  درجه ای  به  ایران  در  رسانه ها  و  سیاستمداران  از 
در حکم  جعلی  اخبار  انتشار  با  که  رسیده اند  انحطاط 
ایران  راهنما برای بیگانگان در نحوه تعامل با دولت 

عمل می کنند.
برجام  توافق  از  علنی  انتقاد  ایران  رهبر  که  زمانی  از 
را آغاز کرده، شماری از چهره های سیاسی و نظامی 

ایران به دامنه انتقادات پیشین خود افزوده اند.

سخنگوی اتحادیه اروپا ارسال نامه محرمانه گروه ۱+۵ به ظریف را تکذیب کرد

حکومت افغانستان تفاهمنامه ای را با یک شرکت 
ترکیه ای در مورد توسعه نیروگاه برق کجکی در 

والیت آشوب زده هلمند امضا کرده است.
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان، 
در مراسم امضای این تفاهمنامه در کاخ ریاست 
جمهوری با حضور اشرف غنی رئیس جمهوری 
ظرفیت  جدید،  توربین  چهار  نصب  با  که  گفت 
تولید نیروگاه کجکی به بیش از۱۵۱ مگاوات برق 

در ساعت خواهد رسید.
به گفته او، ظرفیت کنونی این نیروگاه ۵۱ مگاوات 
ساعت برق است که محصول فعالیت سه توربین 
اندازی شده اند. راه  مختلف  مراحل  در  که  است 

آقای عثمانی گفت که سد کجکی عالوه بر تولید 
برق، ظرفیت ذخیره ۱.۱ میلیارد متر مکعب آب 
از  یکی  به  را  سد  این  که  داشت  خواهد  نیز  را 

بزرگترین سدهای منطقه تبدیل خواهد کرد.
از  پس  افغانستان،  آب  و  انرژی  وزیر  گفته  به 
 ۷۷ ساختمانی  شرکت  با  تفاهمنامه  امضای 
سد  این  توسعه  پیشنهاد  شرکت  این  ترکیه ای، 
ارائه  افغانستان  به حکومت  ماه  در ظرف سه  را 

خواهد کرد.
نصب  کار  است  قرار  که  افزود  عثمانی  آقای 
توربین های جدید و توسعه سد کجکی سه سال 
در  آن  از  حاصل  برق  نیروی  و  بگیرد  دربر  را 

والیت های هلمند و قندهار استفاده خواهد شد. 
وزیر انرژی و آب در مورد هزینه توسعه نیروگاه 
عظیمی،  عبدالبصیر  اما  نداد،  توضیحی  کجکی 
شرکت  که  گفت  بی بی سی  به  او  سخنگوی 
دالر  میلیون   ۱۷۰ که  است  آماده   ۷۷ ساختمان 

در این کار سرمایه گذاری کند.
به گفته آقای عظیمی، در صورت امضای قرارداد 
توسعه این سد با این شرکت، سد کجکی برای 
در  شد،  خواهد  ذکر  قرارداد  در  که  زمانی  مدت 
اختیار این شرکت خواهد بود تا برق تولیدی آن 

را به شرکت برق افغانستان بفروشد.
سد  به  توربین  یک  وقتی  پیش  سال  هشت 

کجکی انتقال داده شد، پنج هزار نفر از نیروهای 
انتقال  آمریکایی و بریتانیایی برای تامین امنیت 
آن شرکت کردند و در جریان انتقال آن در ظرف 
پنج روز، دو صد نفر از اعضای گروه طالبان کشته 
شدند. کار ساخت سد کجکی در سال ۱۳۳۲ آغاز 
و   ۱۳۵۱ سال  در  آن  توربین  نخستین  و  شد 
توربین دیگر در سال ۱۳۵۳ نصب شد اما توربین 

سوم آن چند سال پیش نصب شد.
آقای عثمانی گفت که ظرفیت سد کجکی نسبت 
رئیس  با حضور  پیش  روز  چند  که  به سد سلما 
جمهوری افغانستان و نخست وزیر هند گشایش 

یافت، بسیار بیشتر است.

افغانستان تفاهمنامه توسعه سد کجکی را با شرکت ترکیه ای امضا کرد

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران درباره 
جمله  از  کشور  در  اجتماعی  اصلی  معضل  چند 
اعتیاد، بیکاری و حاشیه نشینی به مجلس گزارش 
داده و گفته است که به دستور رهبر ایران تغییر 

سبک زندگی مردم رصد می شود.
آقای رحمانی فضلی امروز دوشنبه ۱۷ خرداد )۶ 
ژوئن( در صحن علنی مجلس از جمله گفت که 
زندانی می شوند که  ایرانی هر سال  ۶۰۰ هزار 

۲۰۰ هزار نفر آنها در زندان می مانند.
او به نمایندگان توضیح داد که درباره آسیب های 
اجتماعی در شش ماه گذشته سه جلسه خصوصی 
اجتماعی  قوا و مسئوالن  ایران و سران  با رهبر 

داشته است.

آقای رحمانی فضلی از رهبر ایران نقل قول کرد 
که در رسیدگی به آسیب های اجتماعی ۲۰ سال 
عقب هستیم و در واقع این موضوع باید ۲۰ سال 

پیش بررسی و پیگیری  می شد.

گزارش آماری وزير کشور در مجلس
محله   ۲۷۰۰ و  حاشیه نشین  میلیون   ۱۱ وجود 
اطراف  در  حاشیه نشین  میلیون   ۳ حاشیه نشینی؛ 

تهران، مشهد و اهواز
سه میلیون و ۵۰۰ هزار بیکار با توزیع منطقه ای 

نابرابر و مناطقی با نرخ ۶۰ درصد بیکاری
یک میلیون و ۵۰۰ هزار معتاد؛ اعتیاد عامل ۵۰ 
 ۶۰ اتهام  مخدر  مواد  و  اعتیاد  طالق ها؛  درصد 

درصد زندانيان در ايران
ورود ساالنه ۶۰۰ هزار نفر به زندان و ماندن ۲۰۰ 

هزار نفر آنان در زندان
خانوار؛  سرپرست  زن  هزار   ۵۰۰ و  میلیون  دو 

منتهی شدن ۳۶ درصد ازدواج ها به طالق

خامنه ای  آیت اهلل  از  کشور  وزیر  آنچه  اساس  بر 
آسیب دیدگان  گفته  ایران  رهبر  کرده،  روایت 
با  نباید  اجتماعی عائله مسئوالن نظام هستند و 
آنان  با  بیمار نگریسته و  به عنوان مجرم و  آنها 

برخورد شود.
چند  ساختار  فضلی،  رحمانی  آقای  گفته  به 
به  کشور  وزارت  اجتماعی  شورای  جمله  از  نهاد 

دستور رهبر ایران و با هدف رسیدگی به آسیب 
وزیر،  جای  به  و  کرده  تغییر  اجتماعی  های 
رییس جمهوری مسئول این شورا شده و همچنین 
معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کشور به یک 

سازمان تبدیل شده است.
تغییرات  به  ایــران  رهبر  حساسیت  ــاره  درب او 
این که  به  توجه  با  زندگی مردم گفت که  سبک 
تغییرات اجتماعی از جمله رشد تکنولوژی، انفجار 
به  منجر  ارتباطات  سطح  افزایش  و  اطالعات 
تغییر سبک زندگی می شود، آیت اهلل خامنه ای بر 
مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تأکید کرده 
و گفته است که باید تغییرات اجتماعی مدیریت 

شود.

وزیر کشور ایران در گزارش به مجلس: سالی ۶۰۰ هزار نفر زندانی می شوند

تیم ملی والیبال ایران در هفتمین و آخرین دیدار 
مقابل  المپیک ۲۰۱۶  انتخابی  مسابقات  در  خود 
ونزوئال قرار گرفت و موفق شد این تیم را در یک 

بازی پایاپی سه بر دو شکست دهد.
که  کرد  آغاز  را  مسابقه  این  حالی  در  ایــران 

صعودش به المپیک از پیش قطعی شده بود.
نتیجه این بازی در سرنوشت تیم ونزوئال هم که 
داشت٬  قرار  گروه  جدول  قعر  در  پیروزی  بدون 

تاثیری نداشت.
این  برای  ایران  آرژانتینی  مربی  لوزانو٬  رائول 
زمین  به  را  متفاوت  ترکیبی  تشریفاتی  بازی 
فرستاد و ایران بازی را مهدی مهدوی، مصطفی 
شریفات، حمزه زرینی، مجتبی میرزاجانپور، میالد 

عبادی پور و مهدی مرندی آغاز کرد.
در ست اول ایران با نتیجه ۲۵-۲۳ پیروز شد و در 
ست دوم و سوم ۲۷-۲۹ و ۲۱- ۲۵ باخت. ست 

پایان ست حفظ کند و ۲۵-۱۸ برنده چهارم را ایران توفانی  آغاز کرد و توانست برتری  تا  خود را 

اختالف  همین  با  هم  را  آخر  ست  ایران  شود. 
)۱۵-۸( با پیروزی به پایان برد و توانست امتیاز 
به ۱۵ برساند و در رده دوم جدول قرار  را  خود 

گیرد.
مقابل  شکست  بجز  مسابقات  این  در  ایــران 

فرانسه٬ در شش بازی دیگر خود پیروز شد.
از  ایران به عنوان یکی  اینکه صعود  به  با توجه 
قطعی  المپیک  به  گروهی  جدول  برتر  تیم  سه 
شده بود٬ این فرصت برای دو تیم استرالیا و چین 
مهیا بود که بتوانند در صورت قرار گرفتن در در 
رده چهارم به عنوان سهمیه آسیا صعود کنند. اما 
با توجه به شکست استرالیا در مقابل لهستان و 
پیروزی کانادا بر چین٬ کانادا موفق شد در رده 
چهارم قرار گیرد و همراه لهستان٬ فرانسه و ایران 

از این گروه به المپیک ریودوژانیرو صعود کند.
در  ایران  والیبال  تیم  که  است  بار  نخستین  این 

المپیک حضور پیدا می کند.
تیم های  با   B گروه  در  ریو  مسابقات  در  ایران 
روسیه٬ آرژانتین٬ کوبا٬ لهستان و مصر هم گروه 
آغاز  مرداد(   ۱۷( اوت   ۷ از  مسابقات  این  است. 

می شود تا ۲۱ اوت ادامه خواهد داشت.

مسابقات انتخابی المپیک، تیم والیبال ایران آخرین بازی خود را هم برد

شرکت حمل و نقل بین المللی اریون

ارائه خدمات حمل و نقل 
بين المللی دريائی، هوائی 

و بين ايالتی در استراليا
حمل کليه کاالها ی کانتينری 

به تمامی بنادر استراليا 
و يا بلعكس با رعايت 

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

 
Mohammad M.Sinaei  | CEO

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

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

Orion Shipping Pty. Ltd 
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صاردات  که  است  داده  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
نفت ایران بعد از رفع تحریم های هسته ای با سرعتی 
بسیار بیشتر از آن چه کارشناسان پیش بینی می کردند 

افزایش یافته است.
 ۲۵ از  بیش  حاضر  حال  در  ــزارش،  گ این  بر  بنا 
ابرنفتکش آسیایی و اروپایی نفت ایران را برای فروش 

در بازارهای خارجی حمل می کنند.
و  بنادر  نقل  و  حمل  اطالعات  که  می گوید  رویترز 
که  می دهد  نشان  جهان  مختلف  نقاط  در  کشتیرانی 
میلیون   ۲۵ از  بیش  حمل  ظرفیت  با  نفتکش ها  این 
نفت  و همین طور  و سنگین  نفت خام سبک  بشکه 
و  خارک  بندر  دو  در  گذشته  هفته  دو  در  یا  سوخت، 
را  کار  این  زودی  به  یا  کرده اند  بارگیری  ماهشهر 

خواهند کرد.
ایران همواره تأکید کرده است که قصد دارد تولید و 
به  زمان ممکن  کوتاهترین  در  را  نفت خود  صادرات 

سطح قبل از تحریم ها برساند.

سه  حدود  تحریم ها  از  قبل  ایران  نفت  تولید  میزان 
میلیون و هشتصد هزار بشکه و صادرات آن حدود دو 

و نیم میلیون بشکه در روز بود.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در جریان نشست 
پایان  تا  ایران  اخیر اوپک گفت که هدف تولید نفت 
سال ۲۰۱۶ میالدی، چهار میلیون بشکه در روز است.

او گفت که ایران در حال حاضر بیش از سه میلیون و 
هشتصد هزار بشکه در روز تولید می کند که به گفته 
او برخی باور نمی کردند، اما ایران تولید خود را بسیار 

سریع تر از پیش بینی ها افزایش می دهد.
افزایش تولید و صادرات ایران در حالی صورت گرفت 
اصلی  رقبای  و  داشت  نزولی  روندی  نفت  قیمت  که 
کنترل  برای  تولید  کاهش  عربستان  ویژه  به  ایران 
قیمت را به محدود شدن تولید نفت ایران منوط کرده 

بودند.
اما ایران در چهار ماهی که از اجرای توافق هسته ای 
و رفع تحریم ها می گذرد به هیچ وجه از موضع خود 

در رسیدن به سهم قبلی در بازار کوتاه نیامده است.
زنگنه  آقای  مشکل ها  حل  کلید  نفتکش ها،  بیمه 
میزان صادرات نفت خام ایران را در ماه مه بیش از 
دو میلیون بشکه اعالم کرده که حدود دو برابر سطح 

صادرات در دوران تحریم ها است.
نفت  صادرات  افزایش  که  می گوید  رویترز  گزارش 
ایران به این دلیل میسر شده که پی اندآی کالبز که 
همکاری  اساس  بر  فعال  دریایی  بیمه  سازمان  یک 
متقابل است، امکان بیمه موقت و محدود نفتکش ها 

با بار نفت ایران را بیش از پیش فراهم کرده است.
بیمه نفتکش ها یکی از بزرگ ترین مشکالت ایران در 
بیمه  از شرکت های  بسیاری  نفت است چون  فروش 
مجازات  ویژه  به  کار  این  پیامدهای  نگران  همچنان 

احتمالی آمریکا هستند.
این مسئله باعث شده شرکت های بیمه ای که حاضر 
به بیمه کردن نفتکش ها با بار نفت ایران می شوند به 
صورت مشروط و محدود و با قیمت های باال این کار 

را انجام دهند. باوجود این، گزارش رویترز حاکی است 
که فعال شدن نفتکش های خارجی در کنار تانکرهای 
ایرانی، سطح صادرات نفت ایران را به میزان قبل از 
تحریم ها یعنی دو میلیون و نیم بشکه در روز نزدیک 
کرده است. بر اساس این گزارش، صادرات ایران در 
ماه های آوریل و مه ۲۰۱۶ )دو ماه گذشته میالدی( 
به ترتیب به دو میلیون و صد و دو میلیون و سیصد 
در  رقم  این  که  حالی  در  رسیده  روز  در  بشکه  هزار 
سال گذشته حدود یک میلیون و سیصد هزار بشکه 

در روز بود.
ایران کشورهای آسیایی و مقصد  خریدار اصلی نفت 
ژاپن  و  چین  هند،  کشورهای  نفتکش ها  بزرگ ترین 
پاالیشگاه های  که  می گوید  رویترز  گزارش  هستند. 
با  هم  را  قبلی  بدهی های  پرداخت  مشکل  که  هند 
ایران حل کرده اند اکنون پیشرو خرید نفت خام ایران 
هستند. بنا بر این گزارش، چهار نفتکش بین المللی هم 

از ایران در راه اروپا هستند.

سرعت بازگشت ایران به بازار نفت بسیار بیشتر از پیش بینی ها است

جک لو، وزیر دارایی آمریکا گفته است که از حضور 
به  چندانی  استقبال  چین  در  آمریکایی  شرکت های 
در حاشیه نشست ساالنه  لو که  آقای  نمی آید.  عمل 
تا  خواست  چین  از  می گفت  سخن  آمریکا  و  چین 
قوانین خود را به طور یکسان در در مورد شرکت های 

خواهان  همچنین  او  کند.  اعمال  خارجی  و  چینی 
رعایت قوانین مالکیت معنوی در چین شد.

وزیر دارایی آمریکا گفته است که چین وعده داده که 
اطالعات شفاف تر اقتصادی منتشر کند و از تولید فوالد 
بازرگانی  اتاق  توسط  امروز  که  گزارشی  بکاهد.  خود 

تقریبا  که  می دهد  نشان  شده،  منتشر  چین  در  اروپا 
کمتر از نیمی از شرکت های اروپایی قصد توسعه در 
چین را دارند که کاهش قابل توجهی را نسبت به سال 
پیش نشان می دهد. شرکت های آمریکایی گفته اند که 
تجارت  برای  را  داخلی  شرکت های  چینی،  مقام های 

انتخاب می کنند و فعالیت شرکت های خارجی در چین 
برای  دست وپا گیر  قوانین  به  آنها  است.  دشوار  بسیار 
امنیت  با  مرتبط  قوانین  جمله  از  خارجی  شرکت های 
ملی به عنوان دالیل موانع فعالیت این شرکت ها در 

چین یاد می کنند.

وزیر دارایی آمریکا: چین از حضور شرکت های آمریکایی استقبال نمی کند
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NIFانواع وام

GOLD COAST
Shervin Shazad
07 5564 9238
0416 010 112

سرویس ما برای وامهای 
مسکن کاماًل مجانی میباشد. 

CANBERA
Taher Dashti
02 62595546
0415372493

Net International Finance

 NIF
 Winner for NSW

 office of the year

 2011 by

 BANKWEST

 and 2012 by

CITIBANK

انواع وام مسکن
وام مسکن تا 97 درصد

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

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

برای آگاهی بیشتر با آقای فرهاد دالوند تماس بگیرید تلفن    0411478623

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

MARN 1173577

رامتین تودیعی
وكیل دادگاه فدرال استرالیا

MARN 1277621

ما میتوانیم شما را برای اخذ ویزای استرالیا کمک کنیم

دولت استرالیا كار اقدام برای ویزاهای 

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

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

مهاجرت
امور دادگاهی

خرید و فروش امالک
قانون بازرگانی و تجارت

خانواده و طالق
وصیت، ملک، و سرمایه

بازیافت بدهی و ورشکستگی
قانون قصور، یا غفلت در مباالت 

ویزای کار موقت و دائم 
ویزای پناهندگی دائمی

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

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

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

حزب  نامزد  قوی  احتمال  به  كلینتون،  هیالری 
دموكرات برای انتخابات ریاست جمهوری خواهد 
در  مختلفی  مسئولیت های  كلینتون  خانم  بود. 
سیاست آمریکا بر عهده داشته: از سناتور گرفته تا 
وزیر امور خارجه. اما خبر داشتید كه او یك جایزه 
ِگَرمی هم برده؟ در ادامه به پنج نکته درباره او 
اشاره می كنیم كه كمتر كسی از آن ها خبر داشته.

نام مستعار او همیشه سبز بود
او در سال ۱٩٩۳ بانوی اول ایاالت متحده شد

وقتی ساكن كاخ سفید بود، سرویس مخفی او را 
بیل  مستعار  نام  می كرد.  همیشه سبز صدا  نام  با 
هم  وقت،  رئیس جمهوری  و  شوهرش  كلینتون، 

عقاب بود.

او یک جایزه گرمی برده

كتابش  صوتی  نسخه  برای  كلینتون  هیالری 
برنده جایزه گرمی شده

هیالری كلینتون در سال ۱٩٩۷ به خاطر بهترین 
دكلمه برنده جایزه گرمی شد. این جایزه به خاطر 
نسخه صوتی كتابش به او اهدا شد كه به رشد 
و آموزش كودكان می پردازد. خانم كلینتون چند 
كتاب نوشته، از جمله خاطراتش كه تحت عنوان 

تاریخ زنده منتشر شده.

اولین بانوی اولی که در انتخابات شرکت 
کرد

او در سال ۲٠٠٠ به عنوان نماینده سنا انتخاب 
شد

هیالری كلینتون در سال ۲٠٠٠ نامزد نمایندگی 
سنا در ایالت نیویورک شد و توانست به مجلس 
سنا راه پیدا كند و به این ترتیب اولین بانوی اولی 

شد كه با رای مردم توانست چنین سمتی را عهده 
با  دیگر  بار  توانست  او در سال ۲٠٠۶  دار شود. 

اختالف زیاد در انتخابات پیروز شود.

رادام، کلینتون یا رادام کلینتون؟
بیل  با   ۱٩۷۵ اكتبر  در  رادام  هیالری  وقتی 
متحده،  ایاالت  سابق  رئیس جمهور  كلینتون، 
ازدواج كرد، نام خانوادگی خود را با نام خانوادگی 

او عوض نکرد.
اما تنها چند هفته بعد، هنگامی كه بیل كلینتون 
انتخاب  آركانزاس  ایالت  دادستان كل  عنوان  به 
تغییر  كلینتون  رادام  هیالری  به  همسرش  شد، 
نام داده بود. ولی تیم انتخاباتی او در اواخر سال 
گذشته میالدی به روزنامه واشینگتن پست گفت 
كلینتون  هیالری  نام  با  می دهد  ترجیح  او  كه 

شناخته شود.

به بعد دیگر رانندگی  از سال 1996  او 
نکرده

دیگر  این كه  از  می گوید  كلینتون  هیالری 
نمی تواند رانندگی كند متاسف است

هیالری كلینتون در دیداری كه در سال ۲٠۱۴ 
با اعضای اتحادیه ملی فروشندگان ماشین در نیو 
دیگر  بعد  به   ۱٩٩۶ از  كه  گفت  داشت  اورلئان 
رانندگی نکرده و یکی از مسائل تاسف آور برایش 
نمی تواند  دیگر  كه  است  این  دولتی  زندگی  در 

رانندگی كند.
كردم  رانندگی  خودم  كه  باری  آخرین  گفت  او 
در  خوب  خیلی  خاطره اش  و  بود   ۱٩٩۶ سال 
ذهنم مانده. البته این خاطره خیلی خوب در ذهن 
سرویس مخفی هم حك شده و به همین دلیل 

است كه از آن زمان دیگر رانندگی نکرده ام.

پنج نکته درباره هیالری کلینتون

كه  دهد  می  گزارش  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
هیالری كلینتون حد نصاب كافی در زمینه شمار 
نمایندگانی كه در گردهمایی ملی حزب دموكرات 
از نامزدی او حمایت خواهند كرد را كسب كرده 
و در انتخابات ریاست جمهوری نامزد این حزب 

خواهد بود.
كلینتون  خانم  آسوشیتدپرس  شمارش  براساس 
كسب  برای  الزم  نصاب  حد  كه   ۲۳۸۳ رقم  به 

نامزدی است رسیده است.
در  آمریکا  عمده  حزب  یك  زن  نامزد  اولین  او 
انتخابات خواهد بود. سناتور برنی سندرز از ایالت 
تا گردهمایی  اوست گفته كه  ورمانت كه رقیب 

ماه ژوئیه از رقابت ها كناره گیری نخواهد كرد.
یك  با  كلینتون  خانم  كه  گفت  آسوشیتدپرس 
شمار  جهش  و  پورتوریکو  در  بزرگ  پیروزی 
ویژه   نمایندگان  به  اعضای داخلی حزب موسوم 

بیانیه كه از او حمایت می كنند به این مرز رسید. در  سندرز  آقای  سخنگوی  بریگز  آرای مایکل  اقدام شتابزده رسانه ها در شمارش  از  ای 

نمایندگان ویژه انتقاد كرد و گفت كه نبرد بر سر 
جلب نظر این نمایندگان ادامه خواهد یافت.

انتشار  از  پس  كوتاهی  فاصله  به  كلینتون  خانم 
بیچ  در شهر النگ  تجمعی  جریان  در  خبر  این 
و  تاریخی  لحظه  آستانه یك  در  گفت:   كالیفرنیا 

بی سابقه هستیم اما هنوز كار داریم.
او افزود:  فردا در شش ایالت رای گیری داریم و 
برای تك تك آرا به سختی مبارزه خواهیم كرد، 

به خصوص اینجا در كالیفرنیا.
نمایندگان قول حمایت از یك كاندیدا را پیش از 
همایش ملی حزب اعالم می كنند اما رای نهایی 

و رسمی در زمان برگزاری همایش خواهد بود.
نامزد  كه  است  ملی  گردهمایی های  همین  در 

احزاب رسما معرفی می شوند.
كمپین سناتور سندرز گفت كه او برای تغییر نظر 
شماری از نمایندگان ویژه ای كه قول حمایت از 

خانم كلینتون را داده اند تالش خواهد كرد.

کلینتون نامزدی حزب دموکرات را کسب کرده است

تولید  عملیات  شمالی  كره  كه  می رسد  نظر  به 
پلوتونیوم را آغاز كرده است.

انرژی  بین المللی  آژانس  مدیركل  آمانو،  یوكیا 
با استناد به تصاویر ماهواره ای كه توسط  اتمی، 
شده،  تهیه  آمریکایی  پژوهشی  موسسه  یك 
فعالیت هایی  از  حاكی  موجود  است شواهد  گفته 
افرایش  مگاواتی،  پنج  رآكتور  یك  با  ارتباط  در 
فعالیت تاسیسات غنی سازی و عملیات مرتبط با 

فرآوری پلوتونیوم است.
مركز  در  خبری  نشست  یك  در  كه  آمانو  آقای 
در  می گفت،  سخن  وین  در  بین المللی  آژانس 
به  شمالی  كره  كه  آنجا  از  كه  افزود  حال  عین 
بازرسان آژانس اجازه ورود نمی دهد، نتیجه گیری 

بر تصاویر ماهواره ای است.  آژانس صرفا مبتنی 
در سال ۲٠٠٩، دولت كره شمالی بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را از آن كشور اخراج كرد.

تصاویر ماهواره ای مورد استناد آقای آمانو از جمله 
بخار،  خروج  وضعیت  خودروها،  جابجایی  حاوی 
تخلیه آب گرم و نقل و انتقال مواد در تاسیسات 

اتمی یانگبیون بوده است.
اتمی  بمب  ساخت  در  استفاده  مورد  پلوتونیوم 
رآكتورهای  سوخت  پسمانده  فرآوری  با  معموال 
دولت   ،۲٠٠۷ سال  در  می شود.  تولید  هسته ای 
چارچوب  در  توافقی  براساس  شمالی  كره 
تاسیسات  فعالیت  پکن،  جانبه  شش  مذاكرات 
هسته ای یانگبیون را به حالت تعلیق در آورد اما 

سال  در  خود  هسته ای  آزمایش  سومین  از  پس 
 ۶ روز  كرد.  فعال  را  مركز  این  دیگر  بار   ،۲٠۱۳
ژانویه سال جاری، كره شمالی چهارمین آزمایش 
انجام داد. در ماه فوریه، مدیر  را هم  اتمی خود 
سازمان ملی اطالعات آمریکا هشدار داد كه كره 
شمالی ممکن است عملیات استخراج پلوتونیوم از 
پسمانده سوخت رآكتور را ظرف چند هفته یا چند 
ماه آینده آغاز كند. همزمان با اظهارات مدیركل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، موسسه تحقیقاتی 
آمریکا  هاپکینز  جان  دانشگاه  در  كره   - آمریکا 
تاسیسات  از  ماهواره ای  تصاویر  كه  است  گفته 
یانگبیون تعدادی تریلی حامل بشکه های بزرگ 
را در نزدیکی مجتمع آزمایشگاهی این تاسیسات 

نشان می دهد. در اوایل دهه گذشته نیز، از همین 
نوع بشکه ها برای حمل مواد شیمیایی مورد نیاز 

در تولید پلوتونیوم استفاده شده بود.
از  بخار  نشدن  خارج  موسسه،  این  گفته  به 
یا  توقف  از  رآكتور اصلی حاكی  ساختمان محل 
كاهش شدید فعالیت آن است كه می تواند نشانه 
انجام عملیات خارج كردن پسمانده سوخت جهت 

فرآوری و تولید پلوتونیوم باشد.
برنامه های هسته ای و موشکی كره شمالی باعث 
وخامت  و  بین المللی  گسترده  تحریم های  وضع 
كره  است.  شده  كشور  این  اقتصادی  اوضاع 
شمالی برای تامین نیازهای اساسی خود به شدت 

به كمك خارجی وابسته است.

آژانس انرژی اتمی: کره شمالی تاسیسات تولید پلوتونیوم خود را فعال کرده است

بر اساس گزارشها از استرالیا دست كم تاكنون ۳ 
كشور  این  شرقی  سواحل  در  طوفان  اثر  بر  نفر 
كشته شده اند. طوفان شدید در این مناطق باعث 
طغیان چندین رودخانه و از جاكنده شدن درختان 
شده است. گزارش شده است كه باد و بارن شدید 

در نیو ساوث ولز، ویکتوریا و تاسمانی ادامه دارد.
سطح  غیرمعمول  باالآمدن  بدنبال  سیدنی،  در 
آب  باعث  بزرگ،  موج های  گرفتن  شکل  و  آب 
گرفتگی تعدادی از خانه های ساحلی، شده است.

فرسایش زمین در اثر این طوفان و آب گرفتکی 

شده  باعث  ساختمانها،  ریختن  فرو  از  نگرانی  و 
گرانقیمت  خانه های  ساكنان  از  بسیاری  تا  است 
كه قیمت آنها به چندین میلیون دالر می رسد در 

ساحل كولوروی این شهر تخلیه شود.
برق ۸۶٠٠٠ خانه در نیو ساوت ولز در یکی دو 

هم  تاسمانی  در  است.  بوده  قطع  گذشته  روز 
گزارش شده كه برق چهار هزار خانه قطع شده و 

صدها نفر، مجبور به ترک خانه هایشان شده اند.
در بسیاری از ایالتهای استرالیا هشدار سیل اعالم 

شده است.

سیل و طوفان شدید در استرالیا خسارت و تلفات جانی داشته است
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خیارشور ایرانی زرین

قند حبه زرین

سه روز بعد از خروج شاه از ایران، آیت اهلل خمینی 
قدرت  به  هوادارنش  اگر  که  می گوید  آمریکا  به 
برسند شیر نفت را به روی غرب نخواهند بست و 
با آمریکا رابطه  دوستانه ای خواهند داشت. بنا بر 
یک سند مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۷۹ )۲۹ دی ۱۳۵۷( 
اسالمی،  جمهوری  از  که  می  گوید  همچنین  او 
انقالبی به کشورهای همسایه صادر نخواهد شد.

رهبر انقالب تأکید می کند: »ما از مردم عربستان 
یا  فارس  خلیج  شیخ نشینان  و  کویت  سعودی، 
بیرون  را  بیگانگان  که  خواست  نخواهیم  عراق 
کنند. سیاست ما این نیست که در امور ملت های 

دیگر دخالت کنیم.«
محرمانه شخص  جوابیه  از  بخشی  وعده ها  این 
دولت  مشخص  سوال  چهار  به  خمینی  آیت اهلل 
کار تر درباره آینده منافع آمریکا در ایران است که 
سندش پس از ۳۵ سال در نوامبر ۲۰۱۳ از حالت 

طبقه بندی خارج شد.
رهبر انقالب در برابر تمام آن وعده  ها فقط یک 
چیز می خواست: این که دولت آمریکا راه را برای 
از نفوذ خود برای  ایران هموار و  به  او  بازگشت 
ارتش  شدن  تسلیم  و  بختیار  شاپور  زدن  کنار 
پیام  به  جواب  در  خمینی  آیت اهلل  کند.  استفاده 
دولت کارتر می گوید: »اگر دولت آمریکا به جای 
حمایت از گروهی سیاستمدار و نظامی فاسد که 
به  تصمیم  نیستند،  برخوردار  مردمی  حمایت  از 
تغییر سیاست خود بگیرد     همان طور که پرزیدنت 
و  کرده اند  خاطرنشان  مقامات  سایر  و  کار تر 
ما  کند،  متوقف  را  ایران  داخلی  امور  در  دخالت 

روابط آینده را دوستانه می بینیم.«

منافع آمریکا
محرمانه  تماس  کانال  خمینی  آیت اهلل  و  کارتر 
خود را یک روز پیش از خروج شاه از کشور برقرار 
انقالب و  نظر می رسد که رهبر  به  بودند.  کرده 
فرستاده اش از آن کانال نهایت استفاده را برای 
سقوط  پیامدهای  از  آمریکا  نگرانی های  کاهش 

حکومت پهلوی کرده باشند.
خروج  روز  در  که  دوم،  دیدار  در  نمونه،  برای 
به  یزدی  ابراهیم  می شد،  برگزار  ایران  از  شاه 
»ما  که  می دهد  اطمینان  آمریکایی  دیپلمات 
آمریکا  و  کنیم«  نابود  را  ارتش  نمی خواهیم 
اف- جنگنده های  مانند  پیشرفته  اش  تسلیحات 

۱۴ و موشک های فونیکس و هارپون را از ایران 
خارج نکند.

فردای آن روز که صحبت از مفاد قانون اساسی 
اقلیت های  با  برخورد  نحوه  و  جمهوری اسالمی 
می گوید:  به صراحت  یزدی  آقای  می شود،  دینی 
که  بگویید  آمریکا  یهودیان  به  می توانید  »شما 

نگران آینده یهودیان ایران نباشند.«
روزها  آن  ایران  نفری  هزار   ۸۰ یهودی  اقلیت 
گروه گروه در حال ترک کشور بودند، ولی آمریکا 
هنوز به ماندن در ایران و حفظ منافع کالن خود 

امید زیادی داشت.
۱۳۵۷(  فرستاده  دی   ۲۸( سوم  دیدار  پایان  در 

در  انقالب  رهبر  که  می خواهد  کارتر  دولت 
آینده سرمایه  را روشن کند:  چهار مورد نظرش 
 - سیاسی  روابط  ایران،  در  آمریکا  گذاری های 
با  روابطش  آمریکا،  با  اسالمی  حکومت  نظامی 
شوروی و مسئله فروش نفت به غرب. آمریکا در 
واقع می خواست بداند که اگر آیت اهلل خمینی و 
هوادارانش به قدرت برسند تا چه حد منافعش به 
خطر خواهد افتاد. جواب  رهبر انقالب در ظرف 
کمتر از ۲۴ ساعت آماده و صبح ۲۹ دی ۱۳۵۷ 
می  پاریس  در  آمریکا  سفارت  مأمور  اطالع  به 

رسد.
یک  از  تصویری  خمینی  آیت اهلل  جواب های  در 
حکومت اسالمی ترسیم می شود که شاید مانند 
حکومت پهلوی در عرصه های نظامی-امنیتی به 
آمریکا نزدیک نباشد ولی ضد کمونیست خواهد 
ماند؛ روابطی دوستانه با واشنگتن خواهد داشت؛ 
از  مهم تر  و  زد  نخواهد  هم  بر  را  منطقه  ثبات 
آمریکا  و  غرب  روی  به  را  نفت  شیرهای  همه 

نخواهد بست.

هشدار نفتی کار تر به شاه
دسترسی به نفت ایران یکی از دغدغه های مهم 
آمریکا بوده است. ایران پیش از آغاز اعتصاب ها 
تولید و ۹  نیم میلیون بشکه نفت  پنج و  روزانه 
از  تأمین می کرد.  را  آمریکا  درصد نفت وارداتی 
طرح  از  شاه  که  بود  نگران  کار تر  دیگر،  طرف 
حمایت  اوپک  نفت  بهای  درصدی   ۱۰ افزایش 
به  سال  آن  پاییز  آمریکا  جمهوری  رئیس  کند. 
شاه هشدار تندی داده بود که افزایش بهای نفت 
باید »بسیار ناچیز« باشد در غیر این صورت به 
اقتصاد آمریکا و جهان ضربه بزرگی وارد خواهد 

شد.
رهبر  کند  ثابت  که  مدرکی  آمریکا  اسناد  در 
به  نفت  بهای  سر  بر  فرستاده اش  یا  انقالب 
آمریکا وعده ای داده باشند پیدا نکرده ام ولی در 
هر صورت آیت اهلل خمینی به واشنگتن اطمینان 
به  را  نفت  شیرهای  آینده  حکومت  که  می دهد 

روی غرب نخواهد بست.

از  خود  درآمد  به  »ما  می گوید:  انقالب  رهبر 
ما  داریم.  نیاز  توسعه کشور  برای  نفت  چاه های 
نفت  چاه های  سر  بر  گرسنگی  از  نمی خواهیم 
عادالنه  قیمت  به  که  کسی  هر  به  ما  بمیریم. 
عین  در  نماینده اش  می فروشیم.«  ]نفت[  بخرد 
حال توضیح می دهد که جمهوری اسالمی فقط 
آپارتاید(  )رژیم  جنوبی    آفریقای  و  اسرائیل  به 
نفت نخواهد فروخت و ایران در ازای نفت فقط 
ارز قبول خواهد کرد نه اقالمی چون تسلیحات.

خرید  که  می گوید  همچنین  خمینی  آیت اهلل 
نمی داند  مفید  ایران  برای  را  عظیم  تسلیحات 
ولی پیش بینی می کند که برای توسعه اقتصادی 
نیاز  به آمریکایی ها«  و کشاورزی »به خصوص 

خواهد داشت.
در مورد آینده سرمایه گذاری های آمریکا در ایران 
رهبر انقالب از کم و کیف  آن ابراز بی اطالعی 
حکومتش  خط مشی  که  می گوید  ولی  می کند 
بر مبنای مصالح و توسعه کشور خواهد بود. به 
آینده احیای صنعت  طور نمونه: »اولویت دولت 
نابوده  کامل  طور  به  که  بود  خواهد  کشاورزی 
شده« و برای این کار ممکن است به کمک و 
نیاز  آمریکا  جمله  از  دیگر  کشورهای  همکاری 

باشد.
فرستاده رهبر انقالب که هر جا الزم بود مثالی 
می زد  می افزاید: »هر کشاورز آسیایی برای پنج 
نفر مواد غذایی تولید می کند. هر کشاورز اروپایی 
برای ۱۰ تا ۱۱ نفر. هر کشاور آمریکایی برای ۵۹ 
این نشان می دهد  تا ۶۰ نفر غذا تولید می کند. 
که آمریکا سیستم های بسیار پیشرفته کشاورزی 
دارد که امیدواریم دولت آینده در برنامه هایش از 

آن استفاده کند.«

شما به خدا اعتقاد دارید، آن ها ندارند
با شوروی  آینده  آیت اهلل خمینی در مورد روابط 
می گوید اگر روس ها به منافع و استقالل ایران 
احترام بگذارند روابط با آنها هم دوستانه خواهد 

بود.
برابر روس ها مانند  او می گوید: »سیاست ما در 

ما  بود.  خواهد  آمریکایی ها  برابر  در  ما  سیاست 
عالقه خاصی نسبت به آن ها یا خاطرات بهتری 
از آن ها نداریم. اگر بخواهند در امور ما مستقیم یا 
غیرمستقیم دخالت کنند قطعا مقاومت می کنیم.«

می دهد:  توضیح  قدری  یزدی  ابراهیم  اینجا  در 
»دولت روسیه ملحد و ضد دین است. قطعا برای 
ما مشکل خواهد بود که با روس ها تفاهم عمیقی 

داشته باشیم.
دارید،  ایمان  خداوند  به  و  هستید  مسیحی  شما 
آن ها ندارند. ما به شما بیشتر از روس ها احساس 

نزدیکی می کنیم.«
ابراهیم یزدی تاکید می کند که سیاست حکومت 
ایران  و  بود  خواهد  مثبت«  »بی طرفی  آینده 
پیش  در  را  آمریکا«  طلبی  »انزوا  گذشته  رویه 
داخلی  امور  در  دخالت  به جای  و  خواهد گرفت 
کشور های دیگر بر حل و فصل مشکالت داخلی 

تمرکز خواهد کرد.
البته آیت اهلل خمینی هم در این خصوص پاسخ 
صریحی به واشنگتن داده بود: »ما نه به صورت 
نه به  ژاندارم منطقه خلیج عمل خواهیم کرد و 
سایر کشورهای  به  انقالب  کننده  صورت صادر 

منطقه«.
در  را  آمریکا  دوستان  از  بسیاری  ایران  اوضاع 
منطقه نگران کرده بود. بنا بر یک ارزیابی سازمان 
سیا »همسایگان عرب شاه می خواهند که اوهرج 
و مرج را کنترل کند در غیر این صورت ویروس 

انقالب گسترش پیدا خواهد کرد.«
حوزه  عرب  دولت های  که  آمده  سیا  گزارش  در 
خلیج فارس تصور می کنند که  آیت اهلل خمینی و 
هواداران اسالم گرایش توان اداره کشور را ندارند 
انداختن  راه  به  با  تندرو  چپ های  زود  یا  دیر  و 
دست  در  ایــران  در  را  قدرت  دوم«  »انقالب 

خواهند گرفت.
محاسبات  داد،  نشان  تاریخ  سیر  که  طور  آن 
همسایگان عرب ایران اشتباه بود. این طرفداران 
پیشدستی  که  بودند  خمینی  آیت اهلل  رادیکال 
اشغال  با   ۱۳۵۸ آبــان   ۱۳ روز  در  و  کردند 
انداختند  راه  به  دوم«  »انقالب  آمریکا  سفارت 
و میانه روهای نهضت آزادی را به اتهام دوستی 
جمله  از  زدند؛  کنار  قدرت  گردونه  از  آمریکا  با 
آن  تمام  لوشاتو  نوفل  در  که  را  یزدی  ابراهیم 
به  احتیاط  جوانب  رعایت  با  را  دوستی  پیام های 

نماینده آمریکا منتقل کرده بود.
آیت اهلل  سفارت،  اشغال  از  بعد  ماه  سه  حدود 
»مستضعفان  به   ۵۸ بهمن   ۲۲ روز  در  خمینی 
هم  االن  و  گفته  بار ها  که  داد  پیام  جهان« 
می گوید: »ایران باید با قطع تمام وابستگی های 
به  خود  نظامی،  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
بی رحم  جهانخوار  این  علیه  مبارزات  به  آمریکا، 

ادامه دهد.«
آنان  با  تا آخرین قطره خون خویش شدیدا  »ما 
را  انقالبمان  ما  مرد جنگیم.  می جنگیم. چرا که 
به تمام جهان صادر می کنیم، چرا که انقالب ما 

اسالمیست.«

وعده های آیت اهلل خمینی به آمریکا

باالترین  از  خوشبین  مردی  که  است  معروف 
طبقه یک برج بلند فروافتاده بود. در میان راه به 
هر طبقه که می رسید می گفت تا اینجا که خوب 

بود، تا اینجا که به خیر گذشت.
که  است  کهنه کاری  سیاست مدار  حکایت  این 
ششمین  انتخابات  در  بار  اولین  برای  سقوطش 
بهمن ماه  در  اسالمی  شــورای  مجلس  دوره 
کسی  کمتر  شاید  حال  این  با  شد.  ۱۳۷۸علنی 
به اندازه او تا این حد سوژه مورد عالقه و تیتر 
تا  البته  و  گرفته  قرار  رسانه ها  و  مطبوعات  یک 
این حد زندگی پر فراز و نشیبی را تجربه کرده 
ریاست  دوره  پایان  تا  رفسنجانی  هاشمی  باشد. 
تأثیرگذارترین  بسیاری  گمان  به  جمهوری اش 
نزدیکی  می آمد.  شمار  به  ایران  سیاسی  چهره 
و  اسالمی  انقالب  رهبر  خمینی،  آیت اهلل  به  او 
نقش محوری اش در شکلگیری ساختار سیاسی 
انتخاب  و  شصت  دهه  در  اسالمی  جمهوری 
آیت اهلل علی خامنه ای به عنوان ولی فقیه تحولی 
ایجاد کرد. عالوه  ایران  آینده سیاسی  در  جدی 
عماًل  او  جنگ  از  پس  اقتصادی  برنامه  این  بر 
چند  در  ایران  توسعه  برنامه  راهبرد  و  چشم انداز 

دهه آینده ایران را روشن کرد.
در  آنکه  وجود  با  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  اما 
کمتر  می برد  سر  به  خود  زندگی  دهه  هشتمین 
بر  درست  می آید،  میان  به  مرگش  از  سخنی 
در  ایران.  رهبر  خامنه ای،  علی  آیت اهلل  عکس 
ناظران  و  سیاسی  فعاالن  از  بسیاری  که  حالی 
به وضعیت سالمتی رهبر ایران چشم دوخته اند، 
زندگی هاشمی بدل به یک نقطه امید شده است.

امیدی که این روزها برای بخشی از اصالح طلبان 
نام لیست مشخصی از منتخبان مجلس شورای 
اسالمی و خبرگان است. اما اتفاقاتی که در حین 
تعین  برای  انتخابات و سپس در رای گیری  این 
روسای این مجالس افتاد مجال خوبی است تا به 
جای اینکه به بازیگران این ماجراها و جزئیات آن 
وقایع بپردازیم، یک پله باالتر به سرنوشت فردی 
اشاره کنیم که پای ثابت بسیاری از انتخابات سه 
اخیر،  دهه  دو  انتخابات  چند  هر  بود.  اخیر  دهه 
نداشته  پی  در  شکست  جز  محصولی  او  برای 

است.
اما شاید سقوط هاشمی دقیقًا از زمانی آغاز شد 
یافت،  اکبرشاه شهرت  به  اذهان عمومی  که در 
یعنی در اوج قدرتش؛ اویی که بیشتر امید داشت 
به عنوان امیرکبیر ایران شناخته شود، هرچند که 
از سوی طرفدارانش به دنگ شیائو پنگ سیاست 
آیت اهلل  مرگ  زمان  آن  در  شد.  تشبیه  ایران 
حکومت  راست  و  چپ  جناح  دو  توازن  خمینی 
راست  جناح  یافتن  قدرت  زد.  هم  بر  را  ایران 
نیز  رفسنجانی  هاشمی  کابینه  در  را  خود  تأثیر 
هویدا کرد. هاشمی که روز به روز از جناح چپ 
فاصله می گرفت، ابتدا محمد موسوی خوئینی ها 
و تیمش را به دفتر تحقیقات استراتژیک ریاست 
خیر  از  دوم  کابینه  در  سپس  فرستاد،  جمهوری 
عبداهلل نوری و مصطفی معین در وزارت خانه های 
استعفای  با  سرانجام  و  گذشت  علوم  و  کشور 

محمد خاتمی از وزارت ارشاد نیز موافقت کرد.
با  که  حکومت  راست  به  گردش  از  جدای  اما 
گرفته  شدت  چهارم  مجلس  کارآمدن  روی 
خارجی  سیاست  و  اقتصادی  برنامه های  بود، 
چپ  جناح  گرایش  با  نیز  وقت  رئیس جمهوری 
تعدیل  نه  نداشت.  خوانایی  اسالمی  جمهوری 
عدالت  ایده های  با  او  اقتصادی  توسعه صرف  و 
نه  و  می خواند  حکومت  چپ  جناح  اجتماعی 
سیاست باز اقتصادی با مواضع ضد آمریکایی این 
این  بر  خود  نیز  هاشمی  می آمد.  در  جور  جناح 
نیز  راست ها  با  او  رابطه  داشت.اما  اذعان  موارد 
دوام چندانی نداشت و این ائتالف خیلی زود برهم 
خورد. زمانی که ایده تمدید ریاست جمهوری او 

در اواخر دومین دوره ریاست جمهوری اش طرح 
شد، هاشمی نه در میان چپ ها از اقبال چندانی 
برخوردار بود و نه در میان راست ها. گفته می شود 
طرح تمدید ریاست جمهوری او با مخالفت جدی 

رهبر ایران نیز مواجه شده بود.
جایگاه  رفتن  دست  از  که  است  آن  واقعیت  اما 
نمادین هاشمی رفسنجانی و نارضایتی از دولت 
نبود،  جناحی  درگیری های  خاطر  به  صرفًا  او 
سه  در  عماًل  در  سازندگی  دولت  پروژه  بلکه 
زمینه  در  بود.  خورده  شکست  اصلی  ساحت 
مشهد  اسالمشهر،  شورش های  داخلی،  سیاست 
مخالفان  سرکوب  و  قتل  همچنین  و  قزوین  و 
قطع  خارجی  سیاست  زمینه  در  منتقدان،  و 
اقتصادی  زمینه  در  و  با کشورهای غربی  رابطه 
کارنامه  اقتصادی  تعدیل  و  توسعه  برنامه  توقف 
اما  برد.  پایان  به  نافرجامی  با  را  او  هشت ساله 
رفسنجانی  هاشمی  تلخ کامی های  آغاز  تازه  این 

در عرصه سیاست بود. 

آغاز سقوط: روزگار پساهاشمی
اصالح طلبان  افشاگری های  خرداد،  دوم  شروع 
تابوی نقد جدی بر هاشمی رفسنجانی را از بین 
برد. اما اگر اصالح طلبان پس از انتخابات دوم 
خرداد و با هجوم وسیع و همه جانبه به هاشمی، 
از  بزرگی  بخش  نزد  در  کردنش  اعتبار  بی  با 
محمود  کردند،  جان  نیمه  را  او  عمومی  افکار 
احمدی نژاد به قطع ریشه های اقتصادی و بی 
دستان  در  که  سیاسی  مکانیزمهای  کردن  اثر 
هاشمی بود، جان او را به یکباره گرفت. با این 
حال پس از دوران ریاست  جمهوری، او به عنوان 
سیاستمداری که نفوذ اصلی اش نه در میان مردم 
که در ساختار قدرت بود، سعی کرد بخشی از این 
نفوذ سیاسی اش را در مجمع تشیخص مصلحت 

نظام متمرکز کند.
استراتژیک  دفتر  که  بود  خاطر  همین  به  شاید 
به مجمع منتقل کرد.  را  نهاد ریاست جمهوری 
گرفته  جایی شدت  از  هاشمی  برای  مشکل  اما 
سیاسی،  جناح های  با  اختالف  از  جدای  که  بود 
زیر  نهاد  در  قدرت  مجدد  تمرکز  با  نیز  رهبری 
نظر وی موافقتی نداشت. و به همین دلیل یکی 

از اصلی ترین مسئولیت های مجمع تشخیص که 
حل اختالف بین قوا بود را به هیأت دیگری با 
نام هیأت عالی حل اختالف و تنظیم روابط قوای 

سه گانه زیر نظر هاشمی شاهرودی منتقل کرد.
آیت اهلل  عملکرد  به  اگرچه  اصالحات  دوران  در 
خامنه ای نیز انتقاداتی مطرح می شود اما واقعیت 
آن است که در این هشت سال است که آیت اهلل 
خامنه ای کم کم از سایه بیرون می آید و نقش 
محوری تری در معادالت سیاسی قدرت بر عهده 
از قدرت هاشمی  معنا هر چه  به یک  می گیرد. 
ایران  رهبر  این  دیگر  طرف  در  می شود،  کم 
جهت گیری های  و  حکومتی  حکم  با  که  است 
روشن، قدرتمندتر در میانه میدان سیاست ایران 
می ایستد. مداخله ای که با جابجایی بیت رهبری 
نهاد ریاست  پاستور)در همسایگی  به  از جماران 
جمهوری( در ابتدای رهبری آقای خامنه ای آغاز 
شده بود، آرام آرام بیت را بدل به نهادی موازی 

و دولتی در سایه می کند.

انتخابات  تا  سال ها  این  طول  در  همه  این  با 
قامتی  در  می کرد  سعی  همواره  هاشمی   ۱۳۸۸
فراجناحی در ساختار سیاسی ایران ظاهر شود.اما 
او هرگز نتوانست همزمان با هر دو جناح سیاسی 
روابطی حسنه داشته باشد و درعین حال همواره 
با قدرت اجرایی نیز به اختالف برمی خورد؛ چرا 
که همیشه به یک معنی به عنوان رقیبی بالقوه 
رئیس جمهوری  دو  هر  برای  بالفعل  حتی  یا  و 

محسوب می شد.
در  که  گرفت  سخت تر  او  بر  زمانی  روزگار  اما 
انتخابات ۸۸ انتخاب سیاسی او و رهبر جمهوری 
اسالمی ایران در دو سوی متضاد قرار گرفتند. در 
این زمان بود که هاشمی اندک اندک تمرکز خود 
حکومت  داخل  سیاسی  قدرت  کانون های  از  را 
این  هاشمی  برای  گرداند.  معترضان  سوی  به 
در  مجدداً  او  تا  بود  فرصتی  مردمی  پشتوانه 
نقشی  شود؛  ظاهر  فراجناحی  شخصیتی  مقام 
که همواره در دوران پس از ریاست جمهوریش 
بارها  هاشمی  می پروراند.  سر  در  آن را  سودای 
سبب حضورش به عنوان نامزد ریاست جمهوری 
یا نمایندگی مجلس را همین ایجاد تعادل عنوان 

کرده بود. با این حال شکاف ۸۸ آنقدر عمیق بود 
که او از طرف رهبری و بیت به رسمیت شناخته 
نشد و حتی ریاست مجلس خبرگان رهبری نیز 

از او بازپس گرفته شد.

زندگی پس از مرگ و برادر ناتنی
هاشمی  پیاپی  شکست های  ۱۶سال  به  نزدیک 
پیشینش  جایگاه  گیری  بازپس  برای  رفسنجانی 
ادامه پیدا کرد تا اتفاقی که به زعم او پس از دو 
دهه بزرگترین پیروزی زندگی سیاسی اش را رقم 
زد: انتخاب حسن روحانی، همکار و چهره شبیه 
به خودش. حسن روحانی به صحنه آمد، چهره ای 
اما  میان دار.  و  معتدل  چهره ای  هاشمی،  شبیه 
شأن  که  بود  اتفاقی  همان  پیروزی  این  شاید 
وجودی هاشمی رفسنجانی را در عرصه سیاست 

ایران بی معناتر و البته غیرضروری تر کرد.
روحانی همان برنامه ای را پیاده کرد که هاشمی 
نتوانسته بود، رابطه با غرب، برنامه ای که به تأیید 
کاندیدای  همان  روحانی  بود.  رسیده  نیز  رهبر 
را  خود  کاندیداتوری  حتی  که  است  مقبولی 
امروز  و  بود  کرده  رهبر  موافقت  به  مشروط  نیز 
خود می داند که شرط پیشبرد برنامه  سیاسی اش 
با  فاصله اش  حفظ  و  رهبری  با  بیشتر  نزدیکی 
خاطر  همین  به  شاید  است.  رفسنجانی  هاشمی 
سیاسی  مانور  نه  را  انتخابش  سبب  او  که  است 
به  مردم  رای  که  انتخابات  دوران  در  هاشمی 
اعتدال می داند. و شاید درست به علت عدم طرح 
این موضوع از سوی روحانی و اطرافیانش است 
که ناچاراً خود هاشمی در مصاحبه هایش باید بر 

نقش خودش در انتخاب روحانی تاکید کند.
آوردن  صحنه  به  رفسنجانی  هاشمی  آخر  بازی 
زد.  رقم  را  او  خود  نمادین  مرگ  که  بود  کسی 
اکنون روحانی همان جایی ایستاده است که اکبر 
داشت:  سر  در  را  سودایش  رفسنجانی  هاشمی 
همراهی  فراجناحی.  سیاسی  شخصیت  یک 
دوباره علی  ریاست  در  دولتش  و  روحانی  حسن 
الریجانی بر مجلس نشان می دهد رئیس دولت 
دارد.  کامل  وقوف  جایگاه  این  بر  خود  یازدهم 
ملموس  قدرتی  واسطه  به  تنها  که  جایگاهی 

ممکن می شود.
قدرت  نه  دیگر  هاشمی  که  است  آن  واقعیت 
سیاسی پیش برد گفتاری را دارد که در برساخته 
نه دیگر جریانی سیاسی  و  شدنش نقش داشت 
را نمایندگی می کند. روزگار پسا هاشمی نزدیک 
دو دهه است که آغاز شده. او که زمانی در اواخر 
دهه شصت می توانست جهت چرخش قدرت در 
رد  حتی  حاال  کند،  تعیین  را  اسالمی  جمهوری 
صالحیتش هم هیچ هزینه ای بر دوش حکومت 

نمی گذارد.
تا آنجا که دل بستن بخشی از منتقدان حکومت 
به او بیش تر ناشی از ضعفی است که خود جامعه 
برای تغییر احساس می کند. افسانه هاشمی امروز 
است  قدرتی  همان  نیافته  تحقق  رویای  تجلی 
که قرار بود در پی اعتراضات سال ۸۸، مجلس 
خبرگان را رودرروی آیت اهلل خامنه ای قرار دهد. 
رسانه ها،  »وانموده«   حکم  در  امروز،  هاشمی 
فراواقعیتی است که غیاب قدرت عینی مردم و 

امر واقعی را پنهان می کند.
میراث  نافی  امروز هاشمی  بودن  بالاثر  هر چند 
او نخواهد بود. اما معروف است که سیاستمداران 
روزگار  که  می شود  برجسته  خاطراتشان  زمانی 
اثرگذاری شان گذشته باشد. به همین معنا شاید 
کتاب های پر حجم خاطرات هاشمی رفسنجانی 
»زندگی  درباره  فصلی  دارد:  نانوشته  فصل  یک 
سال   ۱۸ که  نمادین  مرگی  او،  مرِگ«  از  پس 
است آغاز شده است. و مرگی که برخالف مرگ 
رهبر ایران احتمااًل هیچ اثری در حیات سیاسی و 

اجتماعی ایران نداشته باشد.

چرا نباید هاشمی رفسنجانی را جدی گرفت؟
امید منتظری
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در  مسلحانه  حمالت  تشدید  با  سوریه  بحران 
جبهه های حلب در شمال این کشور و شهر رقه 
کشور  این  در  اسالمی  دولت  پایتخت  عنوان  به 
مرحله  وارد  سوریه  دمکراتیک  ائتالف  توسط 
تحوالت  این  با  زمان  هم  است.  شده  جدیدی 
شدن  فریز  با  نیز  سیاسی  عرصه  در  میدانی 
مذاکرات صلح که در ماه گذشته با خروج هیات 
محور  حمایت  مورد  که  مذاکرات  عالی  کمیته 
آستانه شکست  در  دارد  قرار  ترکیه   - عربستان 
قرار گرفته بود، هم اکنون با اعالن کناره گیری 
محمد علوش رئیس این هیات مذاکره کننده به 
بهانه عدم پایبندی رژیم بشار اسد به مفاد قرارداد 
شکنندگی  دچار  پیش  از  بیش  مخاصمه،  ترک 
دلیل  به  نیز  یی  منطقه  عرصه  در  است.  شده 
تشدید شکاف بین ایران و عربستان از یک طرف 
و از طرف دیگر رویارویی سیاسی - امنیتی دولت 
آنکارا با احزاب دمکراتیک خلق ها در پارلمان و 
مناطق  در  ک  ک  پ  کردستان  کارگران  حزب 
جنگی جنوب و جنوب شرقی این کشور و مهم 
به  خلق  مدافع  های  یگان  پیشروی  همه  از  تر 
نظامی کردهای سوریه  نیروی  بزرگترین  عنوان 
را  ترکی   - عربی  محور  رقه،  شهر  سمت  به 
کشاندن  شکست  به  برای  گذشته  از  تر  مصمم 
ترغیب  سوریه  بحران  در  سیاسی  های  حل  راه 
عربستان  مخرب  موضع  چنین  هم  است.  کرده 
در خصوص تحوالت سوریه جدا از اهداف منطقه 
یی،  فرقه  منازعه  آرایش یک  در  این کشور  یی 
تحوالت  این  زمانی  هم  به  توجه  با  اکنون  هم 
در  محرمانه  مدارک  صفحه   ۲٨ بررسی  روند  با 
غیر  طور  به  که  سپتامبر  یازدهم  پرونده  مورد 
افراد  و  ها  خیریه  مستقیم  و  ریاض  مستقیم 
و  داده  قرار  هدف  را  سعودی  پادشاهی  خاندان 
در آستانه رای نهایی کنگره برای اجازه ارجاع به 
بازتاب خود را در تخریب  محاکم قضایی است، 

این روند مصالحه ملی نشان می دهد. به همین 
دلیل استعفای محمد علوش از پروسه مذاکرات 
مناطق  علیه  ترکیه  نظامی  تحرکات  و  صلح 
کردی در منطقه روژاوا را می بایست در چارچوب 
دگردیسی درونی بحران سوریه و تحوالت منطقه 

یی مورد ارزیابی قرار داد. 
و  تندرو  گروه  رهبر  علوش  محمد  استعفای 
تروریست جیش االسالم از روند مذاکرات صلح 
هر چند که به منظور اعمال نفوذ بر میانجیگران 
یی  منطقه  متحدان  با  همسویی  و  المللی  بین 
انجام  مذاکرات  این  کشاندن  شکست  به  جهت 
شده است اما در آینده می تواند در عرصه سیاسی 
و نظامی تاثیرات بزرگی در بحران جاری بگذارد. 
در  آن  پیچیدگی  و  سوریه  بحران  ذات  دلیل  به 
چارچوب منافع متضاد بازیگران داخلی و خارجی 
هر حرکتی در خصوص مهره های این شطرنج 
و  زشت  که  داشت  خواهد  یی  دوگانه  تاثیرات 
زیبای آن را اهداف کالن قدرت های هژمونیک 
حذف  کند.  می  تعیین  المللی  بین  و  یی  منطقه 
تندرو  گروه های  کناره گیری  احتماال  و  علوش 
روند  از  الشام  احرار  و  االسالم  جیش  چون  هم 
حوزه  در  تواند  می  اینکه  ضمن  صلح  مذاکرات 
بیانجامد  ها  درگیری  تشدید  به  بحران  نظامی 
وفاداری  میزان  به  بسته  سیاسی  عرصه  در  ولی 
برای  را  راه  است  قادر  المللی  بین  میانجیگران 
کند.  هموار  صلح  مذاکرات  رسیدن  نتیجه  به 
موضوع مهم در این بین تضاد منافع بین اهداف 
واشینگتن - بروکسل با متحدان منطقه یی آنکارا 
دو  هر  که  است  زمانی  مقطع  این  در  ریاض   -
قرار می  بزرگ  تصمیم  آستانه یک  در  را  طرف 
دهد. چنانچه قدرت های جهانی و به خصوص 
مرعوب  و  بمانند  وفادار  صلح  پروسه  به  آمریکا 
تغییر  این  نشوند  یی  منطقه  کار  محافظه  محور 
در ترکیب هیات مذاکره کننده مخالفان می تواند 

راه را برای مشارکت فعال تر نیروهای میانه روتر 
از جمله مخالفان مدنی و اپوزیسیون کردی برای 
امید به  حضور در مذاکرات صلح فراهم کرده و 
پیش  از  بیش  را  ملی  حل  راه  یک  به  دستیابی 
افزایش دهد. این در صورتی است که اگر قدرت 
شانتاژ  این  مرعوب  مخالفان  حامی  غربی  های 
مذاکرات  توان  می  اکنون  هم  از  شوند،  سیاسی 

صلح را شکست خورده به حساب آورد. 
در سوی دیگر میدان جنگ با توجه به پیشروی 
رهبری  به  دمکراتیک  سوریه  ائتالف  نیروهای 
کردهای عضو اتحاد دمکراتیک کردستان سوریه 
آمریکا و حمایت  به رهبری  ائتالف  با همکاری 
روسیه به سوی رقه، به همان نسبت که پایتخت 
دولت خودخوانده داعش را در معرض تهدید قرار 
می دهد به احتمال زیاد ترکیه و عربستان را برای 
های  جناح  از  بیشتر  حمایت  و  مستقیم  دخالت 
که  آنجا  از  کند.  می  ترغیب  تروریست  تندروی 
پیروزی یگان های مدافع خلق در عرصه نظامی 
احتمال تسخیر دژ  به خصوص  بحران سوریه و 
تواند  می  آنان  رهبری  به  ائتالف  توسط  داعش 
تثبیت  گذشته  از  بیشتر  را  نیروها  این  موقعیت 
اردوغان  برای رجب طیب  تصویری  کند، چنین 
رئیس جمهوری ترکیه همان کابوسی خواهد بود 
را  آنکارا  بینی  پیش  قابل  غیر  العمل  که عکس 
به  ترکیه  داشت. حساسیت  دنبال خواهد  به  هم 
تثبیت قدرت کردهای سوریه با توجه به تاثیری 
و  داشت  این کشور خواهد  داخلی  اوضاع  بر  که 
در عرصه سیاست منطقه یی این کشور نیز هم 
چون بهمنی می باشد که تمام رویاهای نوعثمانی 
زنگ خطری  کند،  می  آب  بر  نقش  را  اردوغان 
پژواک آن در تهدید کانتون  به زودی  است که 
های کوبانی و عفرین توسط ارتش ترکیه شنیده 
برای واشینگتن تسخیر  خواهد شد. هر چند که 
اعتبار  بازسازی  و  استراتژیک  اهمیت  از  رقه 

به  روژاوا  کردهای  اما  است  برخوردار  هژمونیک 
آنکارا   - واشینگتن  االکلنگی  روابط  ذات  دلیل 
با  همپیمانی  به  یی  اندازه  از  بیش  اعتماد  نباید 
خود  نیروهای  اصلی  بخش  و  کرده  واشینگتن 
های  یگان  کنند.  رقه  تسخیر  به  معطوف  را 
رقه  تسخیر  هدف  برای  چنانچه  خلق  مدافع 
اینکه  به  توجه  با  شوند  متحمل  زیادی  هزینه 
واسطه  به  جنگ  های  میدان  از  بخش  این  در 
نهایی  جمع  حاصل  در  آن  عرب  جمعیتی  بافت 
آنجا  در  خود  مدت  دراز  هژمونی  اعمال  به  قادر 
نکرده  را کسب  تبع سود الزم  به  بود،  نخواهند 
نیروهای خود  کانونی  تمرکز  با  آن  بر  و مضاف 
بر یک هدف موقت توان دفاع مطلوب از کانتون 
تضعیف  توانند  می  هم  را  خود  اختصاصی  های 
بدانند که در عرصه  باید  به تجربه  کنند. کردها 
بحران سوریه تنها با یک دشمن به عنوان داعش 
روبه رو نبوده و در پراکندگی جبهه ها از طرف 
گروه های تندرو اسالمگرا چون جبهه النصره تا 
آزاد  ارتش  چون  رو  میانه  اصطالح  به  نیروهای 
سوریه در معرض خطر حمله قرار دارند. تضعیف 
نیروهای کردی در کانتون های کوبانی و عفرین 
مدافع  نیروهای  ترین  کارکشته  اعزام  دلیل  به 
خلق به جبهه رقه به جهت مناسبات بین گروه 
های تندرو عربی متحد آنکارا و ریاض می تواند 
راه را برای حمله به مناطق کردی باز کند و به 
یقین دشمنان منطقه یی آنان از این فرصت به 
راحتی چشم پوشی نخواهند کرد. حمله نیروهای 
شیخ  محله  در  کرد  نظامیان  شبه  به  آزاد  ارتش 
مقصود و گلوله باران جبهه کردها در حومه شهر 
اعزاز توسط ارتش ترکیه زنگ خطری است که 
از قبل به صدا در آمده است که باید جدی گرفته 
شود و یگان های مدافع خلق در باد هدف تسخیر 
رقه نباید نشانه های طوفان را در مناطق کردی 

هم مرز با ترکیه نادیده بگیرند.

شطرنج سیاسی و امنیتی سوریه در آستانه تغییر 
اردشیر زارعی قنواتی

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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رادیولوژی هاربر
قابل توجه فارسی زبانان محترم سیدنی

رادیولوژی هاربر با مجرب ترین 
پزشکان و پرسنل آشنا به زبان فارسی 

آماده انجام خدمات زیر میباشد:
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ام - آر - آی
سونوگرافی
ایکس ری

سیتی اسکن
پوکی استخوان و دکسا

انواع بیوپسی و تزریقات تاندون و کمر درد 
زیر دستگاه اولتراسوند و سیتی اسکن

کلینیک 500 متری ایستگاه قطار نورت سیدنی میباشد
No.138 Walker St. North Sydney

Phone: 02-9188 5280

ضمناً خدمات Bulk Billing بوده 
و پارکینگ اختصاصی فراهم میباشد
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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

 اگر چیز مشکوکی دیدید، 

گزارش کنید.

شاید شما تصور کنید که نکته قابل توجهی مطرح نمیباشد، در حایل که ممکن است، جز�ئ ترین 
اطالعات، قابل اهمیت باشد. تماس های گرفته شده با خط تلفن ویژه امنیت میل، تاکنون برای 
سد، با خط ویژه امنیت میل تماس  ی مشکوک بنظر م�ی ز انجام تحقیقات موثر بوده اند. اگر چ�ی

گرفته و موضوع را گزارش کنید.

 با خط
ید تلفن ویژه امنیت میل تماس بگ�ی

1800 123 400
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Authorised by the Australian Government, Capital Hill, Canberra.

Advertisement

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

www.persianherald.com.au Read The Persian Herald online

هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیک پارسیان را نیز در این سایت در قسمت Persian Herald Weekly  بیابید.
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می توانید ده فرمان را از حفظ بگویید؟
آیا کسی که به دین مسیحیت گرویده و بخاطر 
جانش از بریتانیا درخواست پناهندگی کرده، باید 

جواب این سوال را بداند؟
احزاب  از  بریتانیا  پارلمان  نمایندگان  از  گروهی 
فعالیت  مذهب  آزادی  زمینه  در  که  مختلف 
به  رسیدگی  معیارهای  گزارشی  در  کنند  می 
دین  به  که  افرادی  پناهندگی  های  درخواست 

مسیحیت گرویده اند را ناعادالنه دانسته اند.
به گفته این گروه، سواالتی که از این پناهجویان 
در حین رسیدگی به درخواست هایشان می شود، 

نامربوط و ناعادالنه است. این گروه از نمایندگان 
های  درخواست  به  که  افرادی  معتقدند  پارلمان 
این پناهجویان رسیدگی می کنند اغلب به جای 
در  باشند  افراد  این  اعتقادات  دنبال  به  که  این 
تالشند تا سواالتی کم اهمیت درباره انجیل را از 

این پناهجویان بپرسند.
به نظر این گروه، فقدان درک درستی از مذهب و 
اعتقادات باعث می شود که درخواست پناهندگی 
افرادی که به دلیل تغییر دین در کشورهایشان در 
معرض محاکمه و خطر جانی قرار دارند، از سوی 
پناهجو  ایرانی  یک  محمد،  شود.  رد  افراد  این 

است که مسیحی شده است. او درتالش است تا 
بتواند در بریتانیا اجازه اقامت را بگیرد.

درخواست پناهندگی او در پی رسیدگی به پرونده 
اش رد شده است.

این پناهجوی ایرانی می گوید: یکی از سواالتی 
آنها  بود.  عجیب  خیلی  پرسیدند  من  از  آنها  که 
از من خواستند که بگویم جلد انجیل چه رنگی 

است.
محمد می گوید که در پاسخ گفته: می داند که 
جلد انجیل رنگ های متفاوتی دارد، جلد انجیل 

من قرمز رنگ است.

سواالتی  او  از  ایرانی  پناهجوی  این  گفته  به 
پرسیده شده که قادر به پاسخگویی نبوده است. 
به عنوان مثال، از او خواسته شد که ده فرمان را 
بگوید، اما او نتوانسته همه آنها را از حفظ بگوید.

زمانی که پرونده پناهجویی فردی در حال بررسی 
است، مامور رسیدگی درباره افزودن اظهارات آنها 
دستورالعمل  کند.  می  گیری  تصمیم  پرونده  به 
به  که  افرادی  های  پرونده  به  رسیدگی  درباره 
دلیل تغییر مذهب درخواست پناهجویی کرده اند 
کلی  اطالعاتی  درباره  آنها  از  باید  که  است  این 

سوال شود.

انتقاد از دولت بریتانیا درباره نحوه بررسی پرونده پناهجویان مذهبی

حمله نیروهای ارتش آزاد به شبه نظامیان کرد در محله »شیخ مقصود« و گلوله باران جبهه کردها در حومه شهر »اعزاز« 
توسط ارتش ترکیه زنگ خطری است که از قبل به صدا در آمده است که باید جدی گرفته شود و یگان های مدافع 

خلق در باد هدف تسخیر رقه نباید نشانه های طوفان را در مناطق کردی هم مرز با ترکیه نادیده بگیرند ...

دومینیک کاشیانی
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BEST IN THE WEST

کافه رستوران تراس در پاراماتاکافه رستوران تراس در پاراماتا

انواع غذاهای غربی قهوه و دسرهای متفاوت با بهترین سرویس

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

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

 Book your
next function with us

 Weddings
 Engagements 

 Birthday parties
Farewells

 Graduations
School Formals, etc

برگزاری جشنهای شما 
تا ظرفیت 100 نفر

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

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

سرو
 قلیان 

در 
فضای 

بیرونی 
رستوران

7 days
 Open for Breakfast

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

که  است  پرخاصیت  سبزی های  از  یکی  شوید 
بر  عالوه  سبزی  این  دارد.  بسیاری  طرفداران 
طعم دادن به انواع غذاها دارای مصارف درمانی 

نیز است
یا دوساله که گاهی  یکساله  است  گیاهی  شوید 
ارتفاع آن به یک متر نیز میرسد . ریشه آن راست 

و مخروطی شکل و سفید است. 
این گیاه در اکثر نقاط دنیا من جمله قسمتهای 
داده  پرورش  چین  و  اروپا،  مصر،  آمریکا  جنوب 
 30 تا   10 بین  و  متغیر  ریشه  طول   . شود  می 

سانتی متر است.

دارای  بی ُکرک،  استوانه ای  منشعب  آن  ساقه 
خطوط طولی و در محل گره ها کمی فرو رفته 

است.
گل های زرد طالئی این گیاه بصورت گل آذین 
قرار  آن  فرعی  و  اصلی  شاخه های  انتهای  در 
و  گل ها  ظاهر،  شکل  لحاظ  از  گیاه  این  دارند. 
میوه بسیار شبیه به گیاه زیره بوده با این تفاوت 
زیره سفید رنگ  زرد رنگ و گل  که گل شوید 

است. 
تابستان  اواسط  تا  بهار  اواسط  آوری  زمان جمع 

است. برخی خواص دارویی شوید عبارتند از:

حرکات  تحریک  موجب  گیاه  این  مصرف   -
پریستالتیک روده می شود و برای درمان سوزش 

سردل توصیه می شود.
می شود.  استفاده  بی خوابی  درمــان  بــرای   -
 B ویتامین  و  فالوونوئیدها  از  سرشار  شوید 
و  آنزیم ها  ترشح  باعث  که  است   complex

هورمون هایی می شوند که آرامبخش هستند.
مصرف  و  بوده  کلسیم  از  سرشار  سبزی  این   -
آن موجب تقویت دندان ها و استخوان ها می شود. 
به  گیاه  این  تخم های  و  برگ ها  از  همچنین 
به عنوان  بودن خواص ضدمیکروبی،  دارا  خاطر 

خوشبوکننده و طراوت دهنده دهان نیز استفاده 
می شود.

که  است  مونوترپنز  به  موسوم  موادی  دارای   -
دارای خواص ضدسرطانی هستند.

محسوب  معده  جداره  برای  خوبی  محافظ   -
روی  بر  شده  انجام  تحقیقات  طبق  می شود. 
کاهش  موجب  گیاه  ایــن  مصرف  موش ها 
ترشحات اسیدی معده شد اما هنوز در این مورد، 

تحقیقاتی بر روی انسان صورت نگرفته است.
- شوید حاوی موادی موسوم به پلی استیلن است 
باکتری و  ثابت شده دارای فعالیت های ضد  که 

ضد قارچ و نیز دارای اثرات ضد التهابی هستند.
- دارای فیبر رژیمی است و منبع خوبی از منگنز، 

آهن و منیزیم محسوب می شود.
- چربی خون را کاهش می دهد.

- برای کسانی که اشتهای زیادی به غذا ندارند 
است  دارو  بهترین  شوید  تخم  هستند  الغر  و 
می کند  تقویت  را  معده  کرده  زیاد  را  اشتها  زیرا 

و انرژی به بدن می دهد
مادران  در  شیر  افزایش  موجب  آن  مصرف   -

شیرده می شود.
- برای رفع اختالالت قاعدگی توصیه می شود.

- در چین حتی شوید را برای درمان کمردردهایی 
که بعلت انقباض عضالنی باشد بکار می برند .

درمان  برای  دیگر  دارویی  گیاهان  کنار  در   -
سرفه، سرماخوردگی و آنفلوآنزا استفاده می شود.

 خواص شوید

بیشتر  با طبع گرم و خشک که  میوه ای  فندق 
در نواخی کوهستانی ایران یافت و پرورش داده 
میشود. از فواید بسیار مهم آن میتوان به تقویت 
قوای جنسی اشاره کرد. و همچنین خوردن فندق 
در بین غذا برای معده و روده بسیار مقوی است.

فندق  مغز  گرم   30 مزمن  سرفه هاي  براي   -1
همراه عسل ساعت 10 صبح میل شود این باعث 

مي شود که اخالط سینه و ریه خارج گردد.
2- ضماد سوختة فندق با پي بز براي جلوگیري 

از ریزش مو مفید است.
پوست  واریس 50 گرم  براي زخم هاي       -3
درخت فندق و 1000 گرم آب )آبي که مخلوط با 

سرکه است( را جوشانده زخم ها را بشویید.
4- براي تنظیم قاعدگي 20 گرم پوست فندق را 
در 1000 گرم آب جوشانده در فواصل قاعدگي 

روزي یک فنجان میل شود.
5- فندق پایین آورندة فشار خون است.

6- کساني را که مار زده است کشمش با فندق 
میل کنند.

7- کساني که سنگ کلیه دارند روزي 15 دانه 
فندق، غذاي مناسبي براي آنها مي باشد.

8-  براي رفع کرم کدو روغن فندق را بگیرید و 
به مدت 15 روز، روزي یک قاشق سوپ خوري 

از آن روغن میل کنید.
نیروي شهواني  کنندة  تقویت  فندق  روغن    -9

است.
10-  کساني که درد مفاصل دارند روزانه 10 دانه 

فندق بخورند.
11-  کساني که نقرس دارند صبحانه 30 عدد 
فندق + یک قاشق عسل خوب جویده میل شود 

و همراه آن یک لیوان شیر مصرف شود.
12-  کساني که درد استخوان دارند صبحانه از 

روش شماره 14 استفاده کنند.
13-  براي تقویت ریه مانند شماره 14 استفاده 

شود.

14-  افراد مسلول فندق + خرما یا انجیر همراه 
شیر به عنوان صبحانه بخورند.

15-  کساني که ضعف عمومي دارند روزانه 10 
عدد فندق بخورند.

16-  کساني که مي خواهند الغر شوند 10 گرم 
گل فندق در 300 سي سي آب دم کرده بعد از 

هر غذا یک استکان بخورند.
غذاي  در  بیماريMSدارند  که  کساني    -17
روزانه20عدد،  بگنجانند.  را  فندق  خود  روزانه 

اطفال10عدد همراه  یک  قاشق  عسل میل کنند.
تقویت  آنها  روده هاي  مي خواهند  کساني    -18

شود در هنگام گرسنگي 10 عدد فندق بخورند.
19-  فندق مقوي مغز است و جوهر دماغ را زیاد 
مي کند و براي نیروي تفکر و تعقل یک غذاي 

بسیار خوبي است.
20-  براي پادزهر سموم بعد از غذا 5 دانه فندق 

با انجیر میل شود.
21-  کساني که کوسه هستند فندق را سوزانده 

با پي بز مخلوط کنند بصورت بمالند.
22-  اگر کم خون هستید بعد از هر غذا 5 دانه 

فندق بخورید.

23-  اگر چنانچه مبتال به قلنج کلیه شدید بعد 
از غذا 6 عدد فندق را خوب جویده میل نمایید.

24-  خانم هایي که دوره قاعدگي آنها دردناک 
و زیاد است پوست فندق را جوشانده بعد از غذا 

یک فنجان بخورند.
25-  کساني که رخسار زرد دارند براي درمان آن 

روزانه 10 دانه فندق بخورند.
26-  کساني که سرطان دارند صبحانه 20 عدد 
فندق و 3 عدد خرما با یک لیوان آب هویج میل 

کنند.
27-  کساني که موخوره دارند فندق را سوزانده 
با سرکه مخلوط کنند با آب رقیق نمایند سر موها 

را با آن محلول ماساژ دهند.
ازرق است شما  یا  آبي  نوزادي  اگر چشم    -28
روغن  با  کنید  نرم  بسوزانید  را  فندق  مي توانید 
زیتون مخلوط کنید و چند روز بر فرق سر نوزاد 
جذاب  و  سیاه  خوب  آنها  چشم  سپس  بمالید. 

مي گردد.
29-  خانم هایي که حامله هستند روزي 5 دانه 

فندق میل کنند.
30-  جهت رفع چین و چروک صورت : روغن 

جوانه  روغن  و  خوري  چاي  قاشق  یک  فندق 
گندم یک قاشق چاي خوري.

خیس  را  گندم  گندم:  جوانه  روغن  تهیه  طرز 
سبد  یک  در  سپس  ساعت   12 مدت  به  نموده 
کوچک ریخته سبد را داخل پالستیک مي کنیم 
و سر آن را محکم مي بندیم به مدت 12 الي 24 
ساعت بستگي به شدت گرماي هوا دارد. سپس 
جوانة گندم را خرد نموده با روغن ذرت مخلوط 
نموده صاف مي کنیم. روغن به دست آمده روغن 

جوانه گندم است.
31-  براي درمان جوش صورت روزي 2 مرتبه 
جوشهاي  روي  فندق  روغن  از  انگشت  نوک  با 

صورت بگذارید.
 10 مي باشد،  نطفه  کنندة   تقویت  فندق    -32

صبح و 5 عصر همراه خرما میل شود.
پتاسیم مي باشد و  و  منیزیم  فندق حاوي    -33
این مواد بزرگترین داروي مقوي قلب و کلیه ها 

هستند.
34-  به خاطر وجود آهن در فندق مي توان گفت 
که یکي از بهترین عوامل سازنده گلبولهاي قرمز 

مي باشد.
35-  فندق اختالل در رشد مو را برطرف مي کند.

 C و   A ویتامین  داشتن  خاطر  به  فندق    -36
براي تقویت پوست و ناخن و مو و تقویت بینایي 

بسیار مفید است.
 B ویتامین هاي  داشتن  خاطر  به  فندق    -37
براي درمان ضعف اعصاب، سستي و خمودگي، 

هیجان و اضطراب بسیار مؤثر است.
38-  براي درمان سیاتیک برگ خشک درخت 
با کمي خاکستر آتش سیگار و  را سائیده  فندق 
نمک مخلوط نموده با روغن منداب مخلوط کرده 

محلول را به محل درد بمالید.
39-  فندق باعث تنگ کردن عروق زیر پوست 
آن  درمان  و  تغذیه  و  پوست  کشیدگي  باعث  و 

مي شود.

خواص فندق معجزه آسا

گوناگون  روشهای  از  امروز  به  تا  است  ممکن 
برای الغر شدن استفاده کرده باشید ولی نتوانید 
به  وزنی که میخواهید برسید. برای شما سفارش 
به  و  دهید  انجام  هارا  توصیه  این  که  میکنیم 
روشهای معمولی که در کل دنیا به آن سفارش 
شده است پایبند باشید . این روش شیوه کامال 
رژیم سبزیجات است و  طبیعی است که شامل 
خودتان  به  است  کافی  فقط  ندارد  ضرر  اصال 

اعتماد به نفش داشته باشید
با ساده ترین برنامه هاي غذایي و مصرف گیاهان 
اضافه  و  بر چاقي  مفید مي توانند عالوه  دارویي 
تنگي  قلبي،  بیماري هاي  فشارخون،  بر  وزن 
از  نفس، چربي خون و دیگر بیماري هاي ناشي 
چاقي غلبه کنند. این شیوه ها، نسخه هایي است 
که بسیاري از بازیگران و هنرپیشه هاي سینماي 
تجاري از آن در کنار رژیم درماني و ورزش براي 

کاهش وزن استفاده مي کنند.

سرکه سیب را دست کم نگیرید
این  بر  چین  سنتی  طب  درمانگران  از  بسیاری 
تاثیر  می تواند  سیب  سرکه  مصرف  که  باورند 
این  باشد.  داشته  وزن  کاهش  در  چشمگیری 
درمانگران نوشیدن مخلوطی از یک لیوان آب و 
2 قاشق غذاخوری سرکه سیب را یکی از بهترین 
کالری ها  سوخت وساز  افزایش  برای  شیوه ها 
می دانند. این درمانگران توصیه مي کنند به جای 
سرکه  از  ساالد  خوردن  هنگام  سس  مصرف 
انگور یا سرکه سیب استفاده کنند و در شرایطي 
که مي خواهند از آبلیمو، آبغوره یا گرد لیمو براي 
طعم دار کردن غذاي شان استفاده کنند سرکه به 

دست آمده از سیب یا انگور مصرف کنند.

شوید درماني کنید
در شرایطي که تجمع چربي ها در نقاط مختلف 
اندام ها  در  موضعي  چاقي  بروز  موجب  بدن 
مناسب  چربي سوز  یک  به  نیاز  فرد  مي شود، 
سلول هاي  تجمع  آنکه  بر  عالوه  بتواند  تا  دارد 
به  کند  متوقف  بدن  مختلف  نقاط  در  را  چربي 
رفتن  بین  از  و  چربي  سلول هاي  شکسته شدن 
اضافه وزن هم کمک کند. از دیدگاه درمانگران 
به  گیاهی  عرقیات  و  آب  نوشیدن  سنتی  طب 
متابولیسم  افزایش  موجب  می تواند  کافی  میزان 
بدن شده و این شیوه به مرور موجب بهبود روند 
ترتیب  این  به  مي شود.  بدن  در  کالری سوزی 
نوشیدن آب به مقدار کافی در طول روز و اضافه 
کردن مقداري از عرق گیاهی زیره و عرق گیاهي 
شوید به آب، می تواند عالوه بر پاکسازی بدن از 
چربی ها و مواد زائد به افزایش میزان سوخت و 
ساز کالری ها در بدن نیز کمک کند. برای تهیه 
این نوشیدنی ها کافی است مقداری از این عرق  

گیاهی زیره یا شوید را با مقدار برابر آب ترکیب 
کرده و آن را در طول روز خنک میل کنید. 

از نسخه گیاهي هندي ها غافل نشوید
در  قرمز  فلفل  مصرف  ــورودا  آی درمانگران 
برای  عامل  مهم ترین  را  غذایی  وعده های 
افزایش سوخت وساز بدن می دانند. آنها فلفل قرمز 
چربی سوز  خوراکی های  طبیعی ترین  از  یکی  را 
می شناسند که می تواند میزان چربی های موجود 
این  البته  برساند.  ممکن  حداقل  به  را  بدن  در 
توصیه می کنند که  مراجعان خود  به  درمانگران 
دستگاه  عملکرد  در  اختالل  داشتن  درصورت 
گوارش، درد معده یا بیماری های گوارشی دیگر 
بیماری های  به  ابتال  صورت  در  همین طور  و 
برای کاهش  را  این شیوه  زودخشمی  یا  عصبی 
وزن و رسیدن به وزن ایده آل شان انتخاب نکنند 
و به جای این شیوه سراغ دیگر شیوه های طبیعی 
یا درمانگر  با مشورت متخصص  درمان بروند و 
حاذق طب سنتی یا مکمل بهترین شیوه طبیعی 

الغری را امتحان کنند.

با گزنه چاي الغري درست کنید
رژیم  رعایت  با  که  افرادي هستید  گروه  در  اگر 
خوي  و  خلق  در  تغییراتي  است  ممکن  غذایي 
و  بي حوصله  که  گونه اي  به  شود  احساس  شما 
بداخالق شوید توصیه مي کنیم از دمنوش گزنه 
کاهش  و  الغري  براي  باباآدم  گیاهي  چاي  یا 
وزن استفاده کنید. درمانگران شیوه هاي طبیعی 
درمان معتقدند افرادی که رژیم غذایی خاصی را 
دستورهای  رعایت  کنار  در  باید  می کنند  دنبال 
مانند  گیاهی  چای های  انواع  از  متخصص شان 

چای گزنه یا چای باباآدم استفاده کنند تا به این 
از خواص چربی سوزی  استفاده  بر  ترتیب عالوه 
تسکین دهندگی  و  آرامش بخشی  خواص  از  آنها 
 2 چای ها  این  نوشیدن  شوند.  بهره مند  نیز  آنها 
و  موثر  تاثیر  می تواند  روز  در طول  فنجان   3 تا 
مفیدی در کاهش وزن و برطرف کردن بدخلقی 

داشته باشد.

معجون هویج و جعفري بخورید
یکي از مفیدترین معجون ها و نسخه هاي گیاهي 
براي کاهش وزن و پیشگیري از چاقي نوشیدن 
معجوني از هویج و جعفري تازه در فواصل زماني 
مشخص در طول روز است. به گفته درمانگران 
وعده   2 بین  فاصله  در  که  افرادي  سنتي  طب 
مي کنند  استفاده  معجون  این  از  اصلي  غذاي 
بین رفتن چربي ها  از  به  تا حد زیادي  مي توانند 
بدن شان  در  چربي  سلول هاي  شکسته شدن  و 
کنار  در  افراد  این  اگر  ویژه  به  باشند  امیدوار 
رعایت رژیم غذایي سبک و نوشیدن این معجون 
گیاهي ساعتي در روز را به نرمش و ورزش روزانه 

اختصاص دهند. 
عالوه بر این درمانگران این شیوه درمانی بر این 
باورند که نوشیدن آب جعفری به تنهایی می تواند 
و  قند خون شده  میزان  تنظیم  و  موجب کنترل 
به سالمت افراد دچار اضافه وزن کمک می کند. 
وعده های  در  جعفری  مصرف  این،  بر  عالوه 
غذایی می تواند میزان کلسترول خون را کاهش 

داده و آن را کنترل کند. 

از زنجبیل حب بسازید
درمانگران شیوه هاي طبیعي درمان بر این باورند 

برنامه غذایی هفتگی،  در  زنجبیل  گنجاندن  که 
وزن  کاهش  در  زیادی  تاثیر  بار،  سه  دست کم 
این  دارد.  بدن  سوخت وساز  میزان  افزایش  و 
را  بدن  متابولیسم  که  نظر  آن  از  دارویی  گیاه 
چربی سوزها  موفق ترین  گروه  در  می برد  باال 
که  می آید  حساب  به  طبیعی  کالری سوزهای  و 
به  عالقه مند  افراد  در  را  الغری  روند  می تواند 

کاهش وزن تسریع کند. 
درمانگران هندی بر این باورند که خوردن ساالد 
حاوی زنجبیل یا ماستی که زنجبیل تازه در آن 
رنده  شده باشد، می تواند میزان اشتهای افراد را 
پیش از خوردن ناهار و شام کاهش دهد و به این 
آنکه  ضمن  شود.  منجر  وزن  کاهش  به  ترتیب 
نوشیدن چاي تهیه شده از زنجبیل یا افزودن یک 
تا 2 حبه کوچک از زنجبیل به چاي یا دمنوشي 
تاثیر  مي تواند  مي کنند،  مصرف  روزانه  افراد  که 
و  متابولیسم  افزایش  و  وزن  کاهش  در  زیادي 
گیاهان  این  باشد.  داشته  بدن  در  سوخت ساز 

دارویي را فراموش نکنید
عالوه بر استفاده از نسخه هاي گیاهي ذکر شده 
براي کاهش تجمع سلول هاي چربي در بدن و 

پیشگیري از چاقي پیشنهاد مي کنیم 

این سبزي ها را نیز به برنامه غذایي تان 
اضافه کنید.

-نعناع یکي از سبزي هایي است که مصرف آن 
مي تواند  پیش غذاها  و  غذایي  میان وعده هاي  در 
تجمع چربي ها  از  پیشگیري  و  اشتها  به کاهش 
کمک کند. چه بهتر که از این سبزي به صورت 

تازه استفاده کنید.
- روزي 2 لیوان آب کرفس و کیوي بنوشید و 
فراموش نکنید که هرگز گیاه کرفس را جایگزین 
دچار  آبگیري  از  بعد  کرفس  زیرا  نکنید  آن  آب 
تغییراتي مي شود که راحت تر مي تواند به شکستن 

سلول هاي چربي در بدن کمک کند.
- شوید خشک شده را به ماست  کم چرب اضافه 
کنید و از آن در میان وعده ها یا به عنوان دسر در 
وعده هاي غذایي میل کنید. شوید خشک یکي از 

بهترین چربي سوزهاست.
به  که  است  ادویه هایي  جمله  از  هم  دارچین   -
دلیل طبع گرمي که دارد مي تواند تاثیر مستقیم 

بر افزایش سرعت سوخت و ساز بدن بگذارد.
  اضافه کردن یک تا 2 دانه هل به چاي روزانه 
افزایش  و  چربي ها  تجمع  کاهش  به  مي تواند 
سرعت شکسته شدن سلول هاي آنها کمک کند.

- گنجاندن رازیانه در برنامه و رژیم غذایي نیز 
در  کند.  کمک  شما  وزن  کاهش  به  مي تواند 
میان بافتي  آب  به  فرد  وزن  اضافه  که  شرایطي 
او باز مي گردد مصرف رازیانه که گیاهي ادرارآور 

است، مي تواند به کاهش وزن کمک کند.

روش جدید الغری با سبزی درمانی

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
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هیچ فردی وجود ندارد که 
فردی دیگر دلتنگ او نشود.

سال گذشته، 252 نفر در جاده های ما جان خود را از دست دادند. هر یک از این افراد پدر، مادر، 
فرزند یا دوست یک نفر بود. هیچ فردی در جاده های ما وجود ندارد که فردی دیگر دلتنگ او نشود. 

اما اگر ما با یکدیگر همکاری کنیم، می توانیم به هدف مان که آمار مرگ و میر و جراحات وخیم 
صفر است دستیابی پیدا کنیم. برای کسب اطالعات بیشتر، از towardszero.vic.gov.au دیدن کنید
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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

دکتر عطا انصاری

است  الزم  وضعیت سالمت تان،  از  اطالع  برای 
را  بدن  ایمنی  کننده سیستم  ۶ عالمت تضعیف 
بشناسید و سپس تالش کنید با تغییر عادت های 

اشتباه، سبک زندگی تان را اصالح کنید.
شما  مي تواند  که  همانطور  شما،   زندگی  شیوه 
را در برابر میکروب ها، ویروس ها و بیماری های 
مي تواند  میزان،  همان  به  کند  محافظت  مزمن 
کننده  تضعیف  شرایط  برخی  برابر  در  را  شما 
ضروري  بنابراین،  دهد  قرار  بدن  ایمنی  سیستم 
ایمنی  کننده سیستم  است که ۶ عامل تضعیف 

بدن را بشناسید.
در  را  شما  ناکافي،  خواب  خواب:  از  محرومیت 
می دهد.  قرار  عفونت ها  برخی  به  ابتال  معرض 
باالتر  باعث سطوح  ناکافی  این خواب  بر  عالوه 
استرس و ایجاد التهاب بیشتر در بدن خواهد شد.

که  نیستند  مطمئن  کامال  هنوز  محققان  اگرچه 
چطور خواب بر افزایش سیستم ایمنی بدن تاثیر 
می گذارد، پیشنهاد می کنند که دریافت خواب به 
حفظ  برای  روز  شبانه  در  ساعت   9 تا   7 میزان 
ایمنی  از طریق تقویت سیستم  سالمت عمومی 

مفید است. اگر به دلیل مشغله کاری نمی توانید 
این میزان خواب شبانه را داشته باشید، چرت های 

روزانه بین کارهای تان را فراموش نکنید.
به  کنید  سعی   : نداشتن  بدنی  فعالیت  و  تحرك 
پیاده روی 30 دقیقه  طور منظم، و معتدل یک 
ای روزانه داشته باشید تا سیستم ایمنی بدن تان 
کند.  مبارزه  عفونت ها  با  موثر  نحو  به  بتواند 
ورزش با افزایش اندروفین که هورمون مرتبط با 
احساس خوب در بدن است، به شما برای خواب 
بهتر و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند. 
عالوه بر این نباید فراموش کنید که داشتن وزن 
اضافه برای سیستم ایمنی، قلب، مغز و اعضای 

دیگر بدن مضر است.
 فقر رژیم غذایی: زیاده روی در مصرف چربی و 
کربوهیدرات منجر به کاهش کارایی گلبول های 
زیاد،  قند  مصرف  از  پس  مي شود.  خون  سفید 
در  سفید  گلبول های  توانایی  ساعت  پنج  تا 
نابودکردن میکروب ها کاهش می یابد در عوض 
مصرف میوه ها و سبزیجات سرشار از مواد مغذی 
روی،  همراه  به   Eویتامین و  ث  ویتامین  مانند 

بدن  ایمنی  سیستم  تقویت  برای  بتاکاروتن،  و 
است.  مفید  ویروس ها  و  باکتری ها  با  مبارزه  و 
سبزی ها و میوه هایی مانند انواع توت ها، مرکبات، 
کیوی، سیب، انگور قرمز، کلم پیچ، پیاز، اسفناج، 
تقویت  برای  را  هویج  و  شیرین  زمینی  سیب 

سیستم ایمنی فراموش نکنید.
سرکوب  استرس  هورمون های  زیاد:  استرس 
عوض  در  هستند.  بدن  ایمنی  سیستم  کننده 
کاهش سطح استرس باعث خواب بهتر و بهبود 
عملکرد سیستم ایمنی بدن می شود. به طور مثال 
می کنند،   مدیتیشن  منظم  طور  به  که  افرادی 
را  ایمنی  سیستم  سالم تر  واکنش های  می توانند 

تجربه کنند.

مجله استرس
این  در  بسیاری  تحقیقات  افسردگی:  احساس 
زمینه انجام شده است که آیا ابتال به این بیماری 
بیماری ها،  دیگر  به  ابتال  مستعد  را  فرد  روانی، 
یا  و  می کند  بدن  ایمنی  سیستم  افت  علت  به 
باعث  بدن  ایمنی  سیستم  افت  آیا  برعکس، 

ای  مساله  می شود؟  فرد  در  روانی  بیماری  بروز 
که در این زمینه قطعی و ثابت شده، این است 
باعث  می توانند  پزشکی،  روان  بیماری های  که 
اختالل در سیستم ایمنی شوند. در بیماری هایی 
مثل اسکیزوفرنی، افسردگی و برخی بیماری های 
آلزایمر،  مثل  مغزی  منشا  با  پزشکی  روان 
مبتال  فرد  ایمنی  سیستم  در  تغییرات  گونه  این 
به  که  افرادی  دلیل  همین  به  می شود.  مشاهده 
ابتال  مستعد  می شوند،  مبتال  روانی  بیماری های 
به برخی بیماری های دیگر هستند که در جمعیت 
سالم درصد کمتری را مبتال می کند. دلیل علمی 
آن است که در بیماری های روان پزشکی با هر 
درگیر  مغز  قطعا  باشیم،  داشته  که  نگرشی  نوع 

می شود.
مستقیم  طور  به  سیگار  دود  سیگار:  کشیدن 
منجر  فوقانی،  تنفسی  عفونت های  به  می تواند 
شود.  آنفلوانزا  به  ابتال  باعث  نهایت  در  و  شده 
سایر  ورود  بــرای  را  راهــی  سیگار  همچنین 

میکروب ها به بدن باز می کند.

زنان دو برابر مردان در معرض اضطراب هستند

آشنایی با ۶ عامل تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن

برابر  دو  دست کم  زنان  می گویند  پژوهشگران 
اضطرابی  اختالل  به  ابتال  معرض  در  مردان 
عالوه  جهانی  بررسی  این  اساس  بر  هستند. 
به  مبتال  افراد  و  سال   3۵ زیر  جوانان  زنان،  بر 
بیماری های مزمن بیشتر دچار اضطراب می شوند.
این  از  بخشی  که  بریتانیا  در  کمبریج  دانشگاه 
تحقیقات را انجام داده می گوید اختالل اضطرابی 
از آنچه تصور می شد بسیار فراگیرتر است. برآورد 
نفر  نفر چهار  از هر صد  اروپا  در  است که  شده 

دچار اضطراب هستند.
بررسی جهانی است  از یک  این تحقیق بخشی 
 Brain( رفتار  و  مغز  نشریه  در  آن  نتیجه  که 
این  است.  شده  منتشر   )and Behavior
از  بیش  ساالنه  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
۶0 میلیون نفر در اتحادیه اروپا به نوعی اختالل 

اضطرابی مبتال می شوند.
این مسئله در آمریکای شمالی حادتر است و از 
آمار  هستند.  اضطراب  دچار  نفر   ۸ نفر  صد  هر 
نشان داده است که در آسیای شرقی این میزان 
به پایین ترین حد خود می رسد و از هر صد نفر 3 

نفر به اختالل اضطرابی مبتال هستند.
سال های  بین  آنکه  با  می گویند  پژوهشگران 
۱990 تا ۲0۱0 آمار مبتالیان تقریبا یکسان مانده 
است، اما مسئله این است که بر خالف بیماری 
تحقیقات  بندرت  اضطراب  مورد  در  افسردگی، 
انجام شده است. اولیویا رمس، از بخش بهداشت 
عمومی و مراقبت های پایه دانشگاه کمبریج گفت 

اختالل اضطرابی زندگی روزمره را بسیار دشوار 
توجه  افسردگی  بیماری  به  او  گفته  به  می کند. 
اما  البته مسئله مهمی است،  زیادی می شود که 
اضطراب هم به همان اندازه حائز اهمیت است و 

زندگی را به همان اندازه مختل می کند.
باعث  است  ممکن  اضطراب  گفت:  رمس  خانم 
بیماری های دیگر از جمله اختالالت روانی دیگر 
شود، خطر اقدام به خودکشی را باال ببرد و اصوال 
بسیار  جامعه  برای  آن  هزینه  که  است  اختاللی 

باالست. این نکته بسیار مهم است که نهادهای 
بهداشتی و درمانی بدانند این اختالل تا چه حد 
شایع است و چه اقشاری بیشتر در معرض ابتال 

به آن قرار دارند.
اختالل اضطراب چیست؟

دلهره ای که  و  نگرانی، تشویش، ترس  احساس 
رخ  مکررا  یا  کند  تجربه  طوالنی  مدت  به  فرد 
را  عادی  و  روزانه  کارهای  که  طوری  به  دهد 
مختل کند، اختالل اضطرابی محسوب می شود. 

همراه  نیز  فیزیکی  عالئم  با  مزمن  اضطراب 
بی خوابی  و  تهوع  حالت  باال،  خون  فشار  است. 
بارزترین نشانه های جسمانی آن  از  یا کم خوابی 

است.
شده  تبدیل  بیماری  به  اضطراب  مرحله  این  در 
و این امکان برای پزشکان وجود دارد که نوعی 
مثال  عنوان  )به  اضطرابی  اختالل  از  خاص 
را  عمومی(  اماکن  از  مفرط  ترس  یا  و  وسواس 

تشخیص دهند.
آیا زنان بیشتر از مردان دچار اضطراب می شوند؟

بر اساس تحقیقاتی که انجام شده است زنان در 
به  ابتال  معرض خطر  در  برابر  دو  سراسر جهان 

اختالل اضطرابی قرار دارند.
ممکن  مسئله  این  که  می گوید  رمس  خانم  اما 
است ناشی از نوسانات هورمونی باشد یا ممکن 
از  نگهداری  در  زنان  دلیل نقش سنتی  به  است 

فرزندان باشد.
اختالل  که  است  داده  نشان  تحقیقات  این 
اضطرابی به ویژه در افراد مبتال به بیماری های 

مزمن شایع تر است.
مبتال  که  ــرادی  اف از   %3۲ مثال  عنوان  به 
 %۲3 همچنین  و  هستند  ام اس  بیماری  به 
اختالل  دچار  سرطان  به  مبتالیان  بیماران  از 

اضطرابی هستند.
بعالوه در این تحقیق آمده که زنان باردار درست 
قبل و بعد از وضع حمل بیشتر در معرض ابتال 
به اختالل وسواسی- اجباری )OCD( هستند.

بخش اول این مقاله را در شماره 9۵۸ پیک پارسیان بیابید

درمان های دارویی
اگر احساس می کنید دچار واژینیت شده اید حتما 
به پزشک مراجعه کنید تا تشخیص درست داده 
واژن  از  که  داند  می  الزم  پزشک  گاهی  شود. 
پیدا  را  تا علت وجود عفونت  برداری کند  نمونه 
خشکی  از  فقط  بیمار  که  شود  مطمئن  و  کند 
سیمپتوم  اگر  طور  همین  برد.  نمی  رنج  واژن 
های  سیمپتوم  و  تب  با  همراه  واژینیت  های 
غیرطبیعی دیگر مثل شکم درد و تب و بارداری 
و احتمال بیماری عفونی مقاربتی یا عفونت های 
واژنی هست، در این صورت حتمًا باید به پزشک 

مراجعه کنید.
را  واژینیت ها  درمان های کالسیک 90 درصد 
در کمتر از دو هفته درمان می کند حتی گاهی 
در چند روز. ـ واژینیت مخمری )قارچی(: توسط 
که  قارچ  ضد  های  کرم  یا  واژنی  های  شیاف 
شوند  می  مالیده  واژن  داخل  در  خواب  هنگام 
حتی در هنگام پریود، درمان می شود. زنانی که 
قباًل هم دچار شده اند و سیمپتوم ها را به خوبی 
مشورت  با  نسخه  بدون  توانند  می  شناسند  می 

داروساز دارو را تهیه کنند.

با  فقط  که  دارد  وجود  هم  دهان  راه  از  درمان 
نسخه پزشک می شود تهیه کرد.

می  عود  مخمری  های  عفونت  ها  وقت  بعضی 
کنند در این حالت بسیار مهم است که علت عود 
نظر  در  باید  کرد.  برطرف  و  جستجو  را  بیماری 
های  بیماری  جزو  مخمری  واژینیت  که  داشت 
باید  هم  بیمار  شخص  پارتنر  و  نیست  مقاربتی 
درمان شود. اگر عفونت بر اثر یک نوع دیگر و 
کمیاب مخمر که کاندیدا آلبی کان که عامل 90 
درصد عفونت های مخمری است باشد درمان با 
اسید بوریک از طریق داخل واژن هم می تواند 

پیشنهاد شود.
واژینوز باکتریایی: قرص ها، ژل ها و یا کرم های 
حاوی آنتی بیوتیک ها توسط پزشک برای درمان 
به کار می روند. داروهایی که بیشتر از همه مورد 
استفاده اند: Metronidazole از راه دهان 

و یا Clindamycine از راه واژن.
آن  از  پس  ساعت   4۸ و  درمان  مدت  در  بیمار 

الکل  زیرا  کند  استفاده  الکلی  مشروبات  از  نباید 
می تواند عامل کرامپ ها، حالت تهوع و استفراغ 
بشود. اگر سیمپتوم ها پس از درمان هنوز وجود 

دارند باید دوباره به پزشک مراجعه کرد.
زنان باردار آلوده باید حتمًا درمان شوند حتی اگر 

هیچ سیمپتومی وجود نداشته باشد.
ـ تری کوموناس: با یک دوز دارو با نسخه پزشک 
بسیار  واژینیت  نوع  این  برای  شود.  می  درمان 
درمان شود  بیمار همزمان  پارتنر  که  است  مهم 
که از بازگشت بیماری جلوگیری شود. فراموش 
نشود که هنگام درمان با این دارو و 4۸ ساعت 
پس از اتمام آن نباید الکل مصرف شود. از این 
استفاده شود  بارداری  اول  ماه  در سه  نباید  دارو 
و زنان شیرده تا ۲4 ساعت پس از پایان درمان 

نباید به کودکشان شیر بدهند.
یا  کرم  معموال  پزشک  بارداری  اول  ماه  سه  در 

شیاف داخل واژن را برای دارو توصیه می کند.
را  دارو  میزان  بیمار  که  است  مهم  بسیار  توجه: 
اگر  حتی  و  کند  مصرف  پزشک  دستور  طبق 

سیمپتوم ها از بین رفته باشند.
هنوز  درمان  پایان  از  هفته  دو  از  پس  اگر  ـ 
به پزشک مراجعه  سیمپتومی وجود داشت حتمًا 

شود.
ـ در مدت درمان نباید رابطه جنسی داشت چون 
احتمال دوباره آلوده شدن و صدمه زدن به مخاط 
واژن وجود دارد. چنانچه مایل به ارتباط جنسی 

هستید، پارتنر شما باید از کاندوم استفاده کند.
کاندوم  به  روغن  حاوی  های  کرم  از  بعضی  ـ 
های تهیه شده از التکس صدمه می زند و آنها 

را ضعیف می کنند با پزشک مشورت کنید.
در  را  پزشک  دارد  وجود  بارداری  امکان  اگر  ـ 

جریان بگذارید.
بسیار  بانوان  تناسلی  ناحیه  بدانید  باالخره  و 
و  گیرد  قرار  تعرض  مورد  نباید  و  است  حساس 
می  التهاب  باعث  که  تنگ  های  لباس  از  نباید 
ضدعفونی  و  قوی  نظافتی  محصوالت  و  شوند 
بهداشتی  نوار  و  تامپون  و  روزانه  طور  به  کننده 
داخل  دوش  و  معطرکننده  محصوالت  و  دائمًا 
تشخیص  از  اگر  چنین  هم  کرد.  استفاده  واژن 
مطمئن نیستید از داروهای بدون نسخه استفاده 

نکنید.
برای پیشگیری

پروبیوتیک ها: فلور واژینال طبیعی شامل باکتری 
های  میکروارگانیزم  رشد  که  است  مفید  های 
بیماری زا را کنترل می کند. استفاده واژینال از 
این باکتری های مفید می تواند از عفونت های 

واژینال تکراری )عود کننده( جلوگیری کند.
یک مطالعه کلینیکی که در سال ۲0۱0 بر روی 
بیش از یکصد زن که از واژینیت باکتریایی عود 
کننده رنج می بردند نشان داد که استفاده واژینال 
روزانه از کپسول های پروبیوتیک باعث شده که 
در مدت یازده ماه 7۵ درصد از بازگشت بیماری 
کمتر شود. از کپسول ها به مدت دو هفته استفاده 
درمان،  دوره  هر  بین  فاصله  هفته  یک  با  شده 
پروبیوتیک  مخمری  های  واژینیت  در  متاسفانه 

ها بی اثرند.
استفاده از پروبیوتیک ها چون هیچ اثر ناخواسته 
بدی روی جنین ندارند، از بهترین درمان ها برای 

زنان باردار به شمار می رود.

برای درمان
موثر  کلینیکی  مطالعه  چندین  بوریک:  اسید  ـ 
بودن اسید بوریک به صورت کپسول واژینال را 
داده.  نشان  مخمری  های  واژنیت  درمان  برای 
ضد  و  کننده  ضدعفونی  خواص  بوریک  اسید 
قارچ دارد. در یکی از مطالعات چاپ شده که بر 
روی ۱0۸ بیمار که از واژینیت مخمری رنج می 
بردند نشان داد که درمان با ۶00 میلی گرم اسید 
بوریک بسیار موثرتر از درمان با صد هزار واحد 
نیستاتین در روز بوده. نیستاتین یک داروی ضد 

قارچ کالسیک است.

کنتراندیکاسیون ـ چون هنوز آماری از بی خطر 
بودن اسید بوریک روی زنان باردار نداریم، بهتر 

است آنها از این درمان استفاده نکنند.
اسید بوریک می تواند تولید التهاب و سوزش کند 
و به هیچ وجه برای زخم های باز نباید استفاده 

شود.
یک   ۱9۶۲ سال  در  ـ  ماللوکا  اساسی  روغن  ـ 
متخصص زنان برای مطالعه بر روی ۱30 زن که 
از عفونت های واژن رنج می بردند، توانست آنها 

را با روغن اساسی ماللوکا درمان کند.
مطالعه دیگری در سال ۱99۱ نشان داد، واژینیت 
روغن  در  رفته  فرو  تامپون  با  زنی  باکتریایی 

اساسی ماللوکا با موفقیت درمان شده است.
ـ اکی ناسه: دستگاه دفاعی بدن را تقویت کرده و 
انفالماسیون را کم می کند به همین جهت جزو 

درمان های سنتی واژینیت بشمار می رفته.
ـ Hydraste کانادا: یک آنتی بیوتیک طبیعی، 
به  به همین جهت  است،  میکرب  و ضد  قابض 
به  عفونی  های  واژینیت  درمان  در  سنتی  طور 
کار می رود و به خاطر داشتن الکالوئیدها دارای 
خواص ضد قارچ و میکرب می باشد. تا به حال 

مطالعه علمی روی انسان انجام نشده است.
در  را  ریزوم خشک شده  و  ریشه  گرم   ۶ دوزاژ: 
ده  از  پس  و  ریخته  جوش  آب  لیتر  میلی   ۱۵0
دقیقه از آن می توانید استفاده کنید. سه تا چهار 
بارداری  دوران  در  روز.)نباید  در  واژینال  دوش 

مورد استفاده قرار گیرد.(
ـ نارون قرمز: به طور سنتی در درمان انفالماسیون 
های مخاطی و هم چنین مخاط واژن به کار رفته 
زیاد  مقدار  وجود  علت  به  آن  دارویی  خواص  و 

موسیالژ در قسمت داخلی پوست آن است.
با پودر قسمت داخلی پوست درخت نارون قرمز 
و آب جوش یک خمیر غلیظ تهیه کرده بگذارید 
)ناحیه   vulva روی  را  آن  بعد  و  شود  سرد 

خارجی آلت تناسلی( قرار دهید.
آن  باکتری  خواص  خاطر  به  سرکه  از  سرکه:  ـ 

استفاده می شود.
دوزاژ: سه فنجان سرکه را در آب وان بریزید و 
در داخل وان پاها را از هم جدا کنید تا آب بتواند 
به داخل واژن نفوذ کند یا یک قاشق غذاخوری 
)۱۵میلی لیتر( سرکه خوراکی را در یک لیتر آب 

ریخته دوش واژینال بگیرید.
بدون  دارو  تهیه  که  این  با  راهنمایی:  آخرین 
نسخه بسیار راحت است ولی بهتر است با پزشک 
که  است  بار  اولین  اگر  مخصوصًا  شود  مشورت 
شما  واژینیت  است  ممکن  زیرا  اید،  شده  دچار 
قارچی نباشد و اگر یک پارتنر جدید و یا چندین 
پارتنر دارید احتمااًل واژینیت شما می تواند همراه 
احتیاج  که  باشد  دیگر هم  مقاربتی  بیماری  یک 
این داروها  از  اگر  دارد.  به درمان جدی دیگری 
استفاده کردید و نتیجه نگرفتید امکان دارد که از 
واژینیت های غیر قارچی رنج می برید، اگر باردار 
هستید، و یا دردهایی در ناحیه لگن )دردهای زیر 
شکمی( و تب دارید حتما به پزشک مراجعه کنید.

واژینیت یا التهاب واژن )بخش دوم و پایانی(

بخش  نرمال،  سطح  در  کلسترول  داشتن  نگه 
کلسترول  است.  بدن  ماندن  سالم  راز  از  مهمی 
باال یک بیماری همه گیر است که توسط عادات 
می تواند  و  می شود  ایجاد  استرس  و  غذایی  بد 
رگ های  و  شریان ها  در  چربی  رسوب  به  منجر 
عروق  بیماری  و  باال،  خون  فشار  گردد.  خونی 
کرونر قلب ناشی از کلسترول باال، هر دو پیش 
ماده هایی برای حمله قلبی یا سکته مغزی هستند.
مختلف  عوامل  توسط  می تواند  باال  کلسترول 
تا جنس و ژنتیک در  از سن گرفته  ایجاد شود. 
ابتال به این عارضه نقش دارند. ولی در این میان، 
کنترل وزن، افزایش سطح فعالیت، رعایت رژیم 
غذایی سالم و کنترل سطح استرس در جلوگیری 
از کلسترول باال بسیار موثرند.  از خطرات ناشی 
البته همه انواع کلسترول اثرات یکسان ندارند. در 
این میان اچ دی ال یا لیپوپروتئین با چگالی باال 
به عنوان کلسترول خوب شناخته شده است. این 
کلسترول باعث حمل چربی از طریق خون و مانع 
تجمع آن در عروق می شود. رژیم غذایی نقش 
مهمی در کنترل سطح کلسترول دارد. در اینجا 
۱۲ ماده غذایی موثر در کاهش میزان کلسترول 
بد یا ال دی ال و تری گلیسیرید معرفی شده اند. 
در  باید  کلسترول  تام  سطح  که  نشود  فراموش 
در  میلی گرم   ۲00 تا   ۱00 بین  آل  ایده  حالت 

دسی لیتر و در بزرگساالن باشد:
برانگیز  بحث  غذای  یک  مرغ  تخم  مرغ:  تخم 

در رابطه با کلسترول باال است. برخی مطالعات 
تخم  زرده  مصرف  که  آنند  از  حاکی  کوچک 
این حال  با  باال می برد.  را  مرغ سطح کلسترول 
داده اند  نشان  نیز  بزرگ  مطالعات  از  کمی  تعداد 
دی  اچ  افزایش  با  مرغ  تخم  زرده  مصرف  که 
نظر  به  می دهد.  کاهش  را  کلسترول  ال، سطح 
با  روز  در  مرغ  تخم  عدد  یک  مصرف  می رسد 
کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی ناشی از 

کلسترول باال در ارتباط باشد.
برای   3 امگا  چرب  اسیدهای  از  سرشار  گردو: 
دی  ال  میزان  و  است  خوب  کلسترول  افزایش 
ال و تری گلیسیرید را نیز کاهش می دهد. این 
روند باعث کاهش چربی در جریان خون می شود 
و از ایجاد پالك در شریان ها جلوگیری می کند. 
مطالعات نشان داده اند که مصرف تنها یک مشت 
درصد   ۱0 تا  را  ال  دی  ال  سطح  روز  در  گردو 

کاهش می دهد.
عدس: یک منبع فوق العاده برای تمام رژیم های 
است  فوالت  از  سرشار  عدس  است.  غذایی 
برابر  در  شریان ها  دیواره  از  حفاظت  باعث  که 
از  غنی  منبع  همچنین  می شود. عدس  آسیب ها 
منیزیوم است که باعث استراحت عروق خون و 

رفع حمله قلبی می شود.
درمان  از  مفیدی  طیف  حبوبات  خانواده  لوبیا: 
محلول  فیبر  از  پر  لوبیا  هستند.  باال  کلسترول 
سطح  کاهش  با  که  شده  داده  نشان  و  است 

کلسترول ارتباط دارد. خوردن یک و نیم فنجان 
لوبیا 4 بار در هفته خطر افزایش سطح ال دی ال 

را تا ۵.۱۵ درصد کاهش می دهد.
بزرگ  مزایای  چرب  ماهی های  آال:  قزل  ماهی 
تغذیه و سالمت دارند. ماهی قزل آال سرشار از 
کاهش سطح  با  و  بوده   3 امگا  اسیدهای چرب 

تری گلیسیرید ارتباط دارد.
سیر: عالوه بر این که یک طعم دهنده خوشمزه 
مصرف  که  داده اند  نشان  مطالعات  برخی  است، 
کاهش  را  ال  دی  ال  سطح  می تواند  آن  منظم 

داده و سطح اچ دی ال را باال ببرد.
سیب: مطالعات حاکی از آنند که خوردن یک عدد 
سیب در روز به مدت یک ماه سطح کلسترول ال 
سیب  می دهد.  کاهش  درصد   40 تا  را  ال  دی 
از  را  بدن  فیبر محلول است که می تواند  حاوی 

چربی های اضافی پاك کند.
بلغور جوی دو سر: جو، جو دو سر، توفو و دیگر 
فیبرهای  بودن  دارا  دلیل  به  سویا  فراورده های 
کاهش  را  خون  کلسترول  میزان  محلول، 
می  دهند. سویا برای قلب مفید است و همچنین 
سرشار از چربی  های مفید، فیبرها و استرول بوده 
و تمام این ترکیبات باعث کاهش کلسترول خون 

می  شوند.
مارچوبه: روند بخار دادن می تواند قابلیت بعضی 
از سبزیجات مانند مارچوبه را در کاهش کلسترول 
افزایش دهد. سبزیجات دیگری که خاصیت آنها 

در این امر توسط بخار دادن به مدت کوتاه بهتر 
هویج،  بامیه،  چغندر،  انواع  از:  عبارتند  می شود 

بادمجان، لوبیا سبز و کاهو.
آووکادو: این میوه مملو از اسید اولئیک، یک نوع 
اسید چرب امگا 9 است و مطالعات نشان داده اند 
ال  دی  ال  مهار  باعث  می تواند  چربی  این  که 
شود. البته باید در حد اعتدال آووکادو را به خاطر 

وجود چربی و کالری باال در آن، مصرف کرد.
چای سبز: نوشیدن یک فنجان چای سبز می تواند 
بد  کلسترول  کاهش  در  توجهی  قابل  میزان  به 
موثر باشد. چای سبز همچنین مانع از لخته شدن 
خون می شود و در محافظت از قلب و پیشگیری 
از سکته مغزی و بیماری های قلبی عروقی موثر 

است.
توت فرنگی: تاکنون تحقیقات زیادی بر خاصیت 
اما  داشته  اند،  تاکید  فرنگی  توت  اکسیدانی  آنتی 
اکنون محققان دریافتند که این میوه در کاهش 
کلسترول نیز مفید است. طی یک پژوهش میزان 
فرد   ۲3 روزانه  رژیم  به  فرنگی  توت  گرم   ۵00
سالم اضافه شد. نمونه خون این افراد قبل و بعد 
نتایج  گرفت.  قرار  آزمایش  مورد  نیز  مطالعه  از 
سطوح  کلسترول،  کلی  میزان  که  می داد  نشان 
کسترول بد و کمیت تری گلیسیریدها به ترتیب 
۸.7۸ درصد، ۱3.7۲ درصد و ۲0.۸ درصد کاهش 
یافته بود و این در حالی بود که میزان کلسترول 

خوب بدن، بدون تغییر باقی مانده بود.

کاهش کلسترول با انتخاب غذاهای مناسب
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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*

بدن  اجزای  رشد  برای  آمریکا  در  دانشمندان 
که  طوری  به  کنند  می  تالش  خوک  در  انسان 

امکان پیوند آنها به انسان فراهم شود.
آنها سلول بنیادی انسان را به جنین خوک تزریق 
کردند تا یک جنین انسانی-خوکی تشکیل شود.

این جنین ها بخشی از تحقیقاتی هستند که هدف 
آن حل مشکل جهانی کمبود ارگان های پیوندی 

در  کالیفرنیا  دانشگاه  در  محققان  تیم  است. 
دیویس می گویند که این جنین ها پس از رشد 
باید مثل همه خوک های عادی باشند فقط یک 

ارگان آنها متشکل از سلول های انسانی است.
بارداری خوک ماده پس از ۲۸ روز پایان داده می 
آزمایشی  از جنین  برای تحلیل  بافت ها  تا  شود 

خارج شوند.

انجام  مرحله  دو  در  انسانی-خوکی  جنین  ایجاد 
می شود. ابتدا با استفاده از یک تکنیک ویرایش 
 )CRISPR( کریسپر  به  موسوم  ژنتیکی 
خارج  بارور  خوک  جنین  از  دی ان ای  از  بخشی 

می شود.
بعد با تزریق سلول های بنیادی انسان و پر شدن 
جای خالی ایجاد شده در اثر استخراج دی ان ای، 

امکان رشد لوزالمعده در آن فراهم می شود. پابلو 
این  هدایت  که  تولیدمثل  زیست شناس  راس 
تحقیقات را به عهده دارد به بی بی سی گفت:  
طور  به  خوک  جنین  این  که  است  این  ما  امید 
طبیعی رشد کند اما لوزالمعده آن تقریبا به طور 
باشد  شده  درست  انسانی  های  سلول  از  کامل 
نوع  این  پیدا شود.  انسان  به  آن  پیوند  امکان  تا 
آزمایش ها البته جنجال آفرین است. سال گذشته 
موسسه ملی بهداشت آمریکا ممنوعیتی موقتی را 
بر تامین بودجه چنین آزمایش هایی اعمال کرد.

نگرانی اصلی این است که سلول های انسان به 
از  باعث شود خوک  و  کند  مهاجرت  مغز خوک 

برخی جهات کمی شبیه انسان شود.
پابلو راس می گوید که چنین اتفاقی بعید است اما 
همین سبب شده تحقیقات با احتیاط انجام شود.

جنین  به  را  انسان  بنیادی  سلول  قبال  تیم  این 
خوک تزریق کرده است اما بدون آنکه ابتدا یک 

جای خالی ژنتیکی ایجاد کند.
های  سلول  هرچند  که  گفت  راس  پروفسور 
انسانی در چندین بخش جنین درحال رشد خوک 
با سلول  رقابت  برای  ها  این سلول  اما  پیدا شد 
یک  حذف  با  آنها  بودند.  تقال  در  خوک  های 
ژن مهم که در رشد لوزالمعده خوک نقش دارد 
انسان شانس موفقیت  امیدوارند که سلول های 
بیشتری در ایجاد یک لوزالمعده انسان در جنین 

خوک داشته باشند.
قبال تیم های دیگری در آمریکا جنین انسانی-

خوکی ایجاد کرده اند اما هرگز اجازه نداده اند که 
جنین متولد شود.

دانشگاه  در  اعصاب  جراحی  استاد  لو،  والتر 
اجزای  رشد  برای  ها  که خوک  گفت  مینه سوتا، 
می  بالقوه  طور  به  و  هستند  ایده آل  انسان  بدن 
مثل  بدن  اجزای  سایر  رشد  برای  آنها  از  توان 

قلب، کبد، کلیه، ریه و قرنیه استفاده کرد.
تحقیقات  به  ژنتیکی  ویرایش  جدید  ابزارهای 
از  استفاده  و  بدن  به  پیوند خارجی  درباره  علمی 
بخشیده  ای  تازه  جان  حیوانات  سایر  اندام های 
است. در اواسط دهه ۹۰ این امید پیدا شده بود 
که خوک های اصالح شده از نظر ژنتیکی منبع 
بی پایانی برای اجزایی باشند که به انسان پیوند 

زده می شود.
اما آزمایش های بالینی به دلیل نگرانی از انتقال 

ویروس خوک به انسان متوقف شد.
دانشکده  در  پزشکان  از  گروهی  گذشته  سال 
از  بیش  برای حذف  کریسپر  از  هاروارد  پزشکی 

۶۰ کپی یک ویروس خوک استفاده کردند.
شده  هایی  سازمان  یاس  باعث  تازه  تحول  اما 
کارخانه ای حیوانات می  پرورش  پایان  برای  که 

کوشند.
صنعت  در  رأفت  سازمان  از  استیونسون  پیتر 
تازه  رنج  کردن  درست  گفت:   حیوانات  پرورش 
ای برای حیوانات من را مضطرب می کند. بیایید 
اول سعی کنیم افراد بیشتری را ترغیب به اعطای 
وجود  کمبودی  اگر  وقت  آن  کنیم.  بدن  اجزای 
داشت می توانیم استفاده از خوک ها را بررسی 
کنیم اما باید از مصرف گوشت خوک را کم کنیم 
تا شمار خوک هایی که برای نیاز انسانی استفاده 

می شوند افزایش پیدا نکند.

رشد لوزالمعده انسان در جنین خوک 
با کمک سلول بنیادی

Tel: 02  8014  9608

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی و خامن مریم نوروزی

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

جهان با آژانس مسافرتی ای تی اس متاس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

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

www.airtravelservices.com.au

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز
به سرتاسر دنیا بویژه ایران

آژانس مسافرتی سان تراول 

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

    T: 02 82491832
M: 0403 421 955

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

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

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

دفتر امور مهاجرت فرنام رزاقی پور

آماده خدمت به هموطنان عزیز در اخذ ویزاهای موقت و دائم

برای تعیین وقت قبلی خواهشمندیم با تلفنهای زیر تماس حاصل نمائید

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

 ترجمه کلیه مدارک اداری و خصوصی از زبان فارسی
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در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 



روش رأی دادن تغییر 
کرده است؟

آیا می دانید

 1300 720 153
برای کسب 

اطالعات بیش�ت 

بگذارید رأیتان در این انتخابات فدرال شمرده شود.
در این انتخابات فدرال، روشی که برای سنا رأی می دهید تغییر کرده است 

و مهم است که بدانید چگونه به درستی رأی دهید.

روی برگه سفید بزرگ سنا، شما می توانید انتخاب کنید که باالی خط 
رأی بدهید یا پایین خط.

اگرانتخاب کنید که در باالی خط رأی بدهید، حاال شما باید حداقل 
6 مربع را شماره بزنید. شماره  ”1“ را در مربع حزب یا گروه انتخاب 
اولتان بگذارید، ”2“ را برای انتخاب دومتان و به همین ترتیب تا حد 

اقل 6 مربع را شماره بگذارید. 

اگرانتخاب کنید که در پایین خط رأی بدهید، شما باید حداقل 12 مربع 
را از شماره 1 تا 12 برای کاندیداهای مشخص به ترتیب انتخاب تان 

شماره بگذارید. 

رأی گیری برای مجلس نمایندگان تغییری نکرده است. روی برگه رأی سبز، 
شما باید تمام مربع ها را شماره بگذارید، شماره ”1“ را برای کاندیدای 
انتخاب اولتان، ”2“ را برای انتخاب دوم و به همین ترتیب تا اینکه در 

تمام مربع ها شماره گذاشته شود.

دستورالعمل های روشنی برای رأی دادن روی برگه های رأیتان چاپ 
خواهد شد. نگران اشتباه کردن نباشید — تقاضای یک برگه رأی دیگر کنید. 

رأی شما در این انتخابات فدرال به شکل گرفتن استرالیا کمک خواهد کرد. 

Authorised by the Electoral Commissioner, 50 Marcus Clarke Street, Canberra ACT.

Advertisement

 www.aec.gov.au
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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
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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
 برن

مایندگی
ن

وریا
یکت

ر و
ی د

جزئ
ی و 

و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

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

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   

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

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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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

ST.859.C
O0424 328 659

Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

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

وزیر دفاع پیشین افغانستان مشارکت خود را در تجارت الجورد تکذیب کرد
پیشین  داخله  و  دفاع  وزیر  محمدی،  اهلل  بسم  ژنرال 
افغانستان اتهام دست داشتن خود در تجارت الجورد 

بدخشان را تکذیب کرده است.
)خرداد(  جوزا   ۱۸ شنبه  سه  روز  پیشین،  مقام  این 
به گزارش گلوبال ویتنس گفت  واکنش  در کابل در 
مراجع  برابر  در  شود،  ارائه  مدرکی  او  علیه  اگر  که 

ذی صالح پاسخ خواهد داد.
گزارش  این  در  که  اتهاماتی  گفت:  محمدی  آقای 
در  من  گویا  که  بود  شده  مطرح  اینجانب  به  نسبت 
آن مداخله داشتم یا شریک و سهیم بوده ام. من این 

را کامال رد می کنم. 
بی اساس و بی بنیاد می دانم. از دید من بدون اسناد 

و شواهد است که من آن را را محکوم می کنم و رد 
می کنم.

او افزود: هرگاه اسناد و شواهد انکارناپذیری نسبت به 
من وجود داشت و مطرح شد، من آن وقت در برابر 
ملت افغانستان و مراجع ذی صالح و قانونی خود را 

مسئول می دانم.
یافته های پژوهش یک نهاد بین المللی نشان می دهد 
از معدن  از جمله طالبان  که درآمد گروه های مسلح، 
درآمد  کل  با  برابر  بدخشان،  والیت  در  کوچکی 

افغانستان از بخش معادن این کشور است.
رقابت  که  نوشته  تازه اش  تحقیق  در  ویتنس  گلوبال 
بدخشان،  معادن  کنترل  سر  بر  اقتصادی  مافیای 

مواردی  در  که  آورده  وجود  به  را  ناهمگون  ائتالفی 
و  اسالمی  جمعیت  حزب  محلی  فرماندهان  طالبان، 
قرار  صف  یک  در  را  دولتی  ارشد  مقامات  از  برخی 

داده است.
بر اساس یافته های این نهاد، رقابت گروه های مسلح 
بدخشان  به  را  طالبان  پای  معادن،  کنترل  سر  بر 
کشانده و حاال این گروه به بزرگ ترین سهام دار معدن 

الجورد این والیت بدل شده است.
نام  به  محلی  فرمانده  یک  از  پژوهش  این  در 
به  زلمی مجددی  نماینده مجلس،  و یک  عبدالملک 
عنوان افرادی یاد شده که در بیش از یک دهه گذشته 
بیشترین سهم را از استخراج و درآمد معادن بدخشان 

دو  این  که  نوشته  ویتنس  گلوبال  آورده اند.  به دست 
فرد دارای شبکه پیچیده ای از روابط در مرکز هستند. 
وزیر  محمدی،  بسم اهلل  از  همچنین  تحقیق  این  در 
نامبرده شده  به عنوان فردی  افغانستان  پیشین دفاع 
است که از تسلط عبدالملک بر معادن کران و منجان 

حمایت کرده و حتی در تجارت الجورد دست دارد.
عبدالملک اتهامات علیه خود را توطئه زلمی مجددی 

خوانده و رد کرده است. 
زلمی مجددی نیز اتهامات دخیل بودن در استخراج و 

فروش الجورد در بدخشان را رد کرده است.

پناهجویان  درخواست  به  که  کشور  وزارت  چرا  اما 
پناهجویان  این  که  دارد  انتظار  کنند  می  رسیدگی 

اصول اولیه انجیل را بدانند؟
بارونس بریج که ریاست این گروه پارلمانی را برعهده 
دارد گفته است: مشکلی که با این دسته از سواالت 
داریم این است که ممکن است شما فردی با خلوص 
و صادق نباشید، اما بروید و جواب این سواالت را پیدا 
کنید ولی در مقابل ممکن است واقعا فردی با خلوص 

باشید، اما جواب این سواالت را ندانید.
زمانی که سیستم درباره اعتقادات واقعی افراد سوال 

درباره  که  کسانی  که  دهد  می  نشان  کند،  نمی 
سرنوشت این پناهجویان تصمیم گیری می کنند به 

درستی آموزش ندیده اند.
آمار رسمی درباره شمار افرادی که به دالیل مذهبی 
درخواست پناهندگی می کنند، وجود ندارد. اما شواهد 
نشان می دهد که بخش زیادی از این افراد احتماال 
مسلمانانی باشند که به مسیحیت گرویده اند. اعضای 
از  دیگر  یکی  پاکستان  در  احمدیه  اسالمی  فرقه 
گروههایی هستند که به دلیل غیرقانونی بودن فعالیت 
بریتانیا  در  اقامت  خواستار  کشور  این  در  هایشان 

هستند. ریو مارک میلر مسئولیت گردهمایی ایرانیانی 
را که به مسیحیت گرویده اند در شهر استاکتون-آن-

تیز بر عهده دارد. او می گوید افرادی که به پرونده 
های این قبیل پناهجویان رسیدگی می کنند باید بین 
دانشی که در جان و روح فرد وجود دارد با دانشی که 
از حفظ می شود، تفاوت قائل شوند. به گفته آقای میلر 
آنها باید سواالتی از این پناهجویان بپرسند که به آنها 
در درک این که چرا یک فرد اعتقادات و دینی که با 

آن به دنیا آمده را کنار می گذارد، کمک کند.
احتمال  این  آیا  است:  این  دارد  وجود  که  سوالی  اما 

هست که سیستم حاضر را به بازی گرفت؟ آیا کسی 
نمی تواند وانمود کند که پی به وجود خدا برده است؟
اخیرا  که  آلمان  در  کثیری  از سوی شمار  دین  تغییر 
صورت گرفته به این نگرانی دامن زده که این قبیل 
اقدامات شاید یک شیادی بزرگ باشد. وزارت کشور 
پارلمانی  گروه  گزارش  این  بررسی  حال  در  بریتانیا 
است. هنوز هیچ اظهارنظررسمی در این مورد به جز 
این که تاکید شده که دستورالعمل در مورد دیدگاههای 
گروههای مذهبی به طور مرتب مورد بررسی قرار می 
گیرد. ارائه نشده است. هنوز طرح هایی در مورد ثبت 
آمار درخواست پناهجویان مذهبی وجود ندارد. به این 
دلیل که بسیاری از درخواست ها پیچیده است و یا با 

عوامل دیگری تداخل دارند.
محمد ساکن یورکشایر است. او همانند شماری دیگر 
در یونان و در مسیر رسیدن به بریتانیا تعمید داده شده 
است. او می گوید: برای دانستن این که فردی یک 
معتقد واقعی است یا خیر. شما باید به دستاوردهای او 
در زندگی نگاه کنید. دستاورد زندگی عشق و انسانیت 
است... زمانی که مردم به اینجا می آیند زخمی هستند 
و در ترس بسر می برند، آن چه که آنها بیش از همه 

به آن نیاز دارند عشق است.

دومینیک کاشیانیانتقاد از دولت بریتانیا درباره نحوه بررسی پرونده پناهجویان مذهبی ادامه از صفحه 5
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SYDNEY • 14 JULY • ENMORE THEATRE
MELBOURNE • 15 JULY • THE PALMS AT CROWN

MAZJOBRANI.COM BOOK AT ABPRESENTS.COM.AU OR RIMIN.COM.AU
ON SALE MONDAY 23 MAY 9AM
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