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

با مدیریت نوری

مهاجم اورالندو در مکالمه با پلیس:  
سرباز داعش هستم

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

PH:9687 1999 

کلوب  یک  در  را  نفر   ۴۹ که  مسلحی  مرد 
کشت  فلوریدا  اورالندو  شهر  در  همجنسگرایان 
در تماس با پلیس در جریان حمله خود را سرباز 

گروه دولت اسالمی، داعش، معرفی کرده بود.
عمر  و  پلیس  کننده  مذاکره  میان  مکالمه  متن 
متین در جریان گروگان گیری سه ساعته در آن 
کلوب روز دوشنبه از سوی پلیس فدرال آمریکا، 

اف بی آی، منتشر شد.

 ۹۱۱ با  تماس  جریان  در  ساله   ۲۹ مهاجم  این 
)شماره اورژانس و پلیس( به جنگ در سوریه و 

حمالت تروریستی فرانسه اشاره کرد.
او همچنین به مذاکره کننده پلیس گفته بود به 
آمریکا بگوید که دست از بمباران سوریه و عراق 

بردارد و برای همین است که او اینجاست.
به  پلیس  ماموران  یورش  جریان  در  متین  آقای 

محل گروگان گیری کشته شد.
اف بی آی گفت که متین در همان نیم ساعت اول 
پس از شروع حمله سه بار به ۹۱۱ زنگ زد. این 
درحالی بود که او ده ها نفر را گروگان گرفته بود.

آخرین تماس حدود ۵۰ ثانیه طول کشید.
او در این مکالمه پس از بر زبان راندن کلماتی 
در عبادت خدا و صلوات بر پیامبر اسالم می گوید 
تماس گرفته تا بگوید که او همان کسی است که 

در اورالندو مسئول تیراندازی هاست.
او در پاسخ به سوال تلفن چی که نامش چیست 
به ابوبکر بغدای از دولت اسالمی اعالم وفاداری 

می کند.
متین آن شب همچنین سه بار با تیم مذکره کننده 
پلیس اورالندو صحبت کرد. در این مکالمات بود 

که او خود را سرباز اسالمی توصیف کرد.
یک سخنگوی اف بی آی به خبرنگاران گفت که 

متین با لحنی آرام و شمرده صحبت می کرد.
گروه  یک  که  نیست  ای  نشانه  هیچ  گفت  او 
تروریستی خارجی حمله را طراحی کرده و آقای 
کشیده  افراط  به  آمریکا  داخل  در  احتماال  متین 

شده بود.
مقام ها قبال اشارات به داعش و ابوبکر بغدادی 
رهبر آن را از متن مکالمه خط زده بودند اما بعدا 

نسخه کامل آن را منتشر کردند.
واکنش  در  نمایندگان  مجلس  رئیس  رایان  پل 
گفته بود که سیاه کردن بخش هایی از مکالمه 

مضحک است.
ای  بیانیه  در  عصر  دوشنبه  دادگستری  وزارت 
بود  این  کلمات  آن  حذف  علت  که  داد  توضیح 
که نمی خواست قاتل سکویی برای تبلیغ نفرت 

داشته باشد.
بعضی از گروگان ها به پلیس گفتند که مهاجم 
ادعا کرده بود ۴ جلیقه انتحاری را ظرف ۱۵ دقیقه 
بر تن آنها خواهد کرد اما تحقیقات بعدی نشان 

داد چنین جلیقه هایی وجود نداشت. اعضای تیم 
یعنی  محلی  وقت  به  صبح  پنج  ساعت  پلیس 
محل  به  حمله  شروع  از  بعد  ساعت  سه  حدود 
او همان  با مهاجم درگیر شدند.  و  بردند  یورش 

وقت کشته شد.
متن آن مکالمات یک روز پس از شرکت هزاران 
اورالندو  مرکز  در  قربانیان  یادبود  مراسم  در  نفر 

منتشر 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

بیانیه بی سابقه سلیمانی: 
رژیم بحرین با حرکت مسلحانه 

شیعیان نابود می شود
سلب  به  قدس  سپاه  فرمانده  سلیمانی،  قاسم 
واکنشی  بحرین  شیعه  روحانی  یک  از  تابعیت 

بی سابقه نشان داده است. 
او با صدور بیانیه ای گفته است که رژیم سفاک 
بحرین با مقاومت مسلحانه شیعیان نابود خواهد 
مرزی  برون  فرمانده شاخه  سلیمانی،  قاسم  شد. 
سپاه پاسداران )سپاه قدس( در واکنشی بی سابقه 
و شدیداللحن به سلب تابعیت یکی از روحانیون 
شیعه بحرین به نام شیخ عیسی قاسم، این اقدام 
را سوءاستفاده آل خلیفه )خاندان حاکم بر بحرین( 
از حرکت مسالمت آمیز مردم دانسته و رژیم را به 
کرده  متهم  مردم  خشم  میزان  از  اشتباه  برآورد 

شیخ  آیت اهلل  حریم  به  تجاوز  سلیمانی  است. 
که  کرده  توصیف  قرمزی  خط  را  قاسم  عیسی 
باقی  مسلحانه  مقاومت  جز  راهی  مردم  برای 
رژیم  نابودی  آن  نتیجه  که   ... گذاشت  نخواهد 

سفاک بحرین است.
سلیمانی که حضور آشکار و پنهان نیروهای تحت 
فرمانش در کشورهای منطقه از طرف کشورهای 
بی ثبات سازی  در  عاملی  عنوان  به  ایران  رقیب 
صدور  به  کمتر  کنون  تا  می شود  تلقی  منطقه 
باره تحوالت  در  اظهار نظرهای رسمی  و  بیانیه 

منطقه اقدام کرده است. 
به  تهدید  در  او  بی سابقه  و  جدید  بیانیه  اما 

این  شیعیان  به دست  بحرین  براندازی حکومت 
کشور، می تواند از سوی کشورهای مخالف ایران 
در منطقه به عنوان تاییدی قوی بر ادعای آنها 
در تالش ایران برای بی ثبات سازی و براندازی در 

منطقه معرفی شود. 
به  نسبت  نیز  اسالمی  جمهوری  خارجه  وزارت 
داده  نشان  واکنش  قاسم  شیخ  از  تابعیت  سلب 
است، ولی واکنش این وزارتخانه نرم تر از بیانیه 
خارجه  وزارت  بیانیه  در  است.  سلیمانی  قاسم 
اقداماتی از این دست نافی امید به اصالح امور از 
طریق گفتگو و روش های مسالمت آمیز عنوان 
پایان  بحرین خواسته شده: »با  از دولت  و  شده 

تخریب همه  از  فراقانونی،  برخوردهای  به  دادن 
این  با مردم و رهبران میانه روی  ارتباط  پلهای 
با پذیرش واقعیت های کشور و  کشور پرهیز و 
برگزاری گفتگوهای جدی ملی به بحران جاری 
در بحرین خاتمه دهد.« بحرین در چارچوب بهار 
عربی با تحرکات و اعتراضات شیعیان این کشور 
تبلیغاتی  گسترده  حمایت های  با  که  بود  روبرو 

جمهوری اسالمی ایران همراه شد. 
حمایت  به  را  ایران  گه گاه  بحرین  مقا م های 
و  کشور  این  شیعیان  آموزشی  و  تسلیحاتی 
حکومت  علیه  مسلحانه  اقدام  به  آنها  تشویق 
نیز متهم کرده اند. با ورود نیروهای عربستان به 

در  کشور  این  حکومت  از  حمایت  برای  بحرین 
اسالمی هم  اعتراضات، حمالت جمهوری  برابر 
قطع  کشور  دو  دیپلماتیک  رابطه  اما  شد  تشدید 
حمله  با  گذشته  سال  دی ماه  در  سرانجام  نشد. 
حزب اللهی ها به سفارت و کنسولگری عربستان 
راستای  در  نیز  بحرین  مشهد  و  تهران  در 
همبستگی با ریاض مناسبات دیپلماتیک خود با 
ایران را قطع کرد. بیانیه بی سابقه قاسم سلیمانی 
و  ایران  میان  تنش های  پیش  از  بیش  می تواند 
را  آن  از  فراتر  و  فارس  خلیج  عربی  کشورهای 

فزون تر کند.

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

•	 Building Licence
•	 Carpentry Licence
•	 Wall and Floor Licence 
•	 Painting and Decorating Licence
•	 Bricklaying Licence
•	 Solid Plastering Licence
•	 Plumbing Licence 
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آیا به Trade Licence  خود نیاز دارید؟
 شرکت ما با استفاده از مدارک وسابقه کار ایرانی و استرالیایی  شما در این امر یاریتان می کند

Recognition of Prior learning (RPL)

مشاوره ی رایگان 
کمک به شما در فراهم کردن مدارک 

اخذ Certificate  شما در اسرع وقت 
نیازی به  تحصیل در کالج نیست

100% مورد تایید دولت و قابل استفاده در تمامی استرالیا
با ما تماس بگیرید  483 724 0413|428 024 1800 

Suite 3, 108 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
• Certificate III in Early childhood education and care 
• Diploma in Early childhood education and care 
• Certificate III in Commercial Cookery 
• Certificate IV in Commercial Cookery 
• Diploma in Hospitality Management 
• Certificate III & IV in Hair-dressing 
• Diploma in Salon Management 
• Diploma in management 
• Diploma in Business 
• Certificate III in Work, Health and Safety 
• Certificate III in Glass and Glazing 
• Certificate III in Cabinet Marketing 
• Diploma of Building and Construction (Building) 

• Certificate III in Painting and Decorating 
• Certificate III in Solid Plastering (Wet/Dry) 
• Certificate III in Plumbing 
• Certificate IV in Plumbing 
• Certificate III in Roof Plumbing 
• Certificate III in Electrotechnology (Electrician)

• Certificate III in Automotive Mechanical Technology (Light Vehicle Mechanic) 

• Certificate III in Bricklaying 
• Certificate III in Carpentry 
• Certificate IV in Building and Construction 
• Certificate III in Construction Waterproofing 
• Certificate III in Wall and Floor Tiling 
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مرتضی عابدینی مشاور مالی 
و ارزی شما با 15 سال 

سابقه امور ارز

خرید دالر به باالترین قیمت
www.parsiaexchange.com

قیمت به روز دروبسایت
PH:02 9417 7344

Mobile:0413 820649

بستنی شیراز

تهیه انواع 
کیک و شیرینی 

برای جشنها 
و  مراسم شما

195 Merrylands Rd
Merrylands

Ph: 0481 141 990

Shiraz Ice cream

انواع شیرینی تر و خشک
انواع آبمیوه 

فالوده شیرازی
معجون و آب هویج و بستنی

صبحانه
حلیم کرمانشاهی
آش سبزی شیراز

نیمرو و املت
نان و پنیرگردو و سبزی

کره با مربا و عسل
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داود محمدی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ایران شد
ایران  مجلس  در  قزوین  نماینده  محمدی،  داود 
ریاست  به  مجلس  نمایندگان  اکثریت  رأی  با 

کمیسیون اصل نود انتخاب شد.
او با ۱۵۲ رأی موافق از مجموع ۲۳۴ رأی به این 
سمت برگزیده شد. نامزد دیگر این پست فرهاد 

نهم  مجلس  در  که  محمدی  آقای  بود.  تجری 
برای یک  بود،  نود  نایب رئیس کمیسیون اصل 

سال ریاست این کمیسیون را بر عهده می گیرد.
کمیسیون  مجلس،  داخلی  آیین نامه  اساس  بر 
مجلس  خاص  کمیسیون های  از  که  نود  اصل 

کارآمدسازی  و  دادن  سامان  منظور  به  است، 
مجلس و نمایندگان، خصوصا نسبت به طرز کار 
قوای مجریه و قضاییه و مجلس مبتنی بر اصول 
متعدد قانون اساسی باالخص اصل نودم تشکیل 

می شود.
هیئت  پیشنهاد  با  نود  اصل  کمیسیون  رئیس 
رئیسه مجلس و با رأی نمایندگان از بین اعضای 
ثابت  اعضای  می شود.  انتخاب  کمیسیون  ثابت 
کمیسیون های  عضو  نمی توانند  کمیسیون  این 

۱۳ گانه تخصصی باشند.
الریجانی،  علی  را  کمیسیون  این  ثابت  اعضای 
پارسایی،  بهرام  محمدی،  داود  تجری،  فرهاد 

محمدرضا  و  داداشــی  ولــی  فرمند،  فردین 
امیرحسنخانی تشکیل می دهند و ۱۳ نفر اعضای 

غیر ثابت آن هستند. اصل ۹۰ قانون اساسی
هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه 
یا قوه قضاییه داشته باشد، می تواند شکایت خود 
کند.  عرضه  اسالمی  شورای  مجلس  به  کتبا  را 
رسیدگی  شکایات  این  به  است  موظف  مجلس 
کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت 
به قوه مجریه و یا قضائیه مربوط است رسیدگی 
و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب 
نتیجه را اعالم نماید و در موردی که مربوط به 
عموم باشد به اطالع عامه برساند. دو روز پیش 

تخصصی  کمیسیون های  رئیسه  هیئت  اعضای 
بیشتر  ریاست  که  شدند  ایران مشخص  مجلس 
برعهده  دولت  حامی  نمایندگان  را  کمیسیون ها 

گرفتند.
 ۱۳ و  خاص  کمیسیون   ۶ ایــران  مجلس  در 
اساس  بر  و  دارد  وجود  تخصصی  کمیسیون 
آیین نامه، هر نماینده مجلس با توجه به تجربه 
از  یکی  عضو  باید  کاری  سوابق  و  تحصیالت 

کمیسیون های تخصصی باشد.
و  نفر   ۱۹ کمیسیون  یک  اعضای  تعداد  حداقل 

حداکثر آن ۲۳ نفر است.
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 هفته نامة
 پیک

پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

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

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني
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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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علی  به  نزدیک  نمایندگان  از  جاللی،  کاظم 
پژوهش های  مرکز  رئیس  عنوان  به  الریجانی، 
ترتیب  ایــن  به  شــد.  معرفی  ــران  ای مجلس 
بازوی  ریاست  به  رسیدن  از  عارف  محمدرضا 

فکری مجلس بازماند.
از سوی  انتصاب رئیس جدید مرکز پژوهش ها 
هیئت امنای این مرکز صورت می گیرد که شامل 
رئیس  و  رئیسه  هیئت  اعضای  مجلس،  رئیس 

فعلی مرکز پژوهش های مجلس است.

رئیس  جاللی  آقای  که  است  دوره  دومین  این 
بر  مدیریتی  دوره  شود.  می  ها  پژوهش  مرکز 
دوره  یک  معنی  به  که  است  سال   ۴ مرکز  این 

قانونگذاری مجلس است.
نام  که  بود  گفته  انتصاب  از  پیش  جاللی  آقای 
عارف زیبنده ریاست مرکز پژوهش های مجلس 
بی  از  هم  نشده ای  تأیید  گزارش های  اما  است 
مرکز  این  بر  ریاست  برای  عارف  آقای  تمایلی 

منتشر شده بود.

نماینده  نهم  تا  ششم  مجالس  در  جاللی  کاظم 
شاهرود بود، اما در انتخابات مجلس دهم با قرار 
گرفتن در لیست امید )مورد حمایت اصالح طلبان 
و میانه روها( به عنوان نماینده تهران به مجلس 

راه یافت.
شورای  مجلس  به  وابسته  ملت  خانه  خبرگزای 
اعضای  از  جاللی  کاظم  که  گوید  می  اسالمی 
دفتر بازرسی آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران 
بوده و چندین سال به عنوان مجری و کارشناس 

در شبکه دو و چهار تلویزیون رسمی ایران حضور 
های  رقابت  در  ابتدا  جاللی  آقای  است.  داشته 
انتخابات مجلس دهم حاضر نشده بود، اما سپس 
با درخواست کتبی علی الریجانی برای حضور در 

انتخابات ثبت نام کرد.
مرکز پژوهش های مجلس در اواخر سال ۷۴ و 
در ماه های پایانی مجلس چهارم تشکیل شد و از 
آن به عنوان یکی از مهم ترین مراکز تحقیقاتی و 

پژوهشی ایران یاد می شود.

کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهش های مجلس ایران شد

چند  سازی  خنثی  از  ایــران  اطالعات  وزارت 
و  داده  خبر  استان  چند  و  تهران  در  بمب گذاری 
گفته تروریست ها بازداشت شدند و تعدادی بمب 
اولیه  مواد  انبوهی  مقادیر  و  انفجار  آماده  های 

انفجاری کشف و ضبط شده است.
وزارت اطالعات در اطالعیه روز ۳۱ خرداد )۲۰ 
بزرگترین  از  یکی  را  خنثی شده  اقدامات  ژوئن( 
توطئه های تروریستی گروه های تکفیری وهابی 
نقاط  در  هایی  گذاری  بمب  سلسله  که  خوانده 

متعددی در عمق کشور تدارک دیده بودند.
در ادبیات رسمی ایران تروریست های تکفیری 
شود.  می  گفته  داعش  گروه  اعضای  به  وهابی 

اطالعیه وزارت اطالعات می گوید اقدامات خنثی 
دیده  تدارک  رو  پیش  های  مناسبت  برای  شده 
شده بود که می تواند اشاره به مناسبت های ماه 

رمضان باشد.
پیش از این اطالعیه، علی شمخانی دبیر شورای 
شبکه  یک  بود  گفته  ایران  ملی  امنیت  عالی 
گذاری  بمب  یک  انجام  قصد  که  تروریستی 
انتحاری در تهران را داشت شناسایی شده و به 

دام افتاده است.
بود  نکرده  ارائه  زیادی  جزییات  شمخانی  آقای 
نفرین شدگان  ایام  همین  در  که  بود  گفته  اما 
اما  بدهند  انجام  تحرکاتی  داشتند  تصمیم  زمین 

گزارش مختصری منجر به کشف شبکه ای شد و 
نیروهای امنیتی گروهی را در ماه رمضان به دام 
انداختند که تصمیم داشتند عملیات انتحاری در 

تهران انجام بدهند.
او فقط به بحران های مختلف امنیتی در منطقه 
های  گروه  و  داعش  که  گفت  و  کرد  اشــاره 

تکفیری... دشمن اصلی ایران هستند.
نیروهای ایرانی در مبارزه با داعش )گروه موسوم 
به دولت اسالمی( به دولت های عراق و سوریه 

کمک می کنند.
مقام های ایرانی هر از گاهی بیانیه هایی درباره 
نابودی شبکه ها یا گروه های تروریستی منتشر 

توجه  قابل  جزییات  بدون  اغلب  که  کنند  می 
است.

از مقام های وزارت  از یک ماه پیش یکی  کمتر 
ایرانی  تروریست  بازداشت دو  از  ایران  اطالعات 

خبر داد که به گفته او، عضو داعش بودند.
ماه  بهمن  هم  ایران  انتظامی  نیروی  فرمانده 
مرزهای  در  داعش  عضو   ۱۰ که  گفت  گذشته 
شرقی و غربی ایران دستگیر شده اند. به عالوه 
آذر ماه سال گذشته پلیس ایران گفت ۵۳ نفر که 
در فضای مجازی برای داعش تبلیغ می کردند، 

دستگیر شدند.

وزارت اطالعات ایران از خنثی سازی بمب گذاری ها در تهران و چند استان خبر داد

اساتید  از  با جمعی  دیدار  در  ای  خامنه  اهلل  آیت 
محیط  در  انقالب  با  مخالفت  از  دانشجویان،  و 
نامطمئن  به کار گیری عناصر  دانشگاهی،  های 
برای  اردوهای مختلط  برگزاری  ها،  دانشگاه  در 
موزون  حرکات  و  کنسرت  اجرای  و  دانشجویان 

در موسسات آموزش عالی انتقاد کرد.
وجود  کرد  تاکید  خرداد   ۲۹ شنبه  ایران  رهبر 
گرایش های مختلف سیاسی در دانشگاه ها مانعی 
ندارد اما مسئوالن نباید اجازه دهند که از گرایش 

های مخالف انقالب حمایت شود. 
برای  ها  دانشگاه  محیط  نبایستی  که  گفت  او 
مورد  انقالبی  ارزش های  و  انقالب  با  مخالفت 
اسالمی  جمهوری  رهبر  گیرند.  قرار  استفاده 
ایران، در گذشته نیز در سخنرانی های گوناگون 
در  حکومت  منتقدان  فعالیت  از  خود  نگرانی  بر 
دانشگاه ها تاکید کرده و خواستار مقابله با دیدگاه 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  با  ناهمسو  های 
فضاهای آموزش عالی شده است. آیت اهلل خامنه 
ای در سخنرانی امروز خود، مشخصا با اشاره به 
گزارش های حاکی از گرایش به سوی جانبداری 
دانشگاه  برخی  در  نظام  مخالف  های  جریان  از 
ها، به مسئوالن وزارت علوم توصیه کرد با چنین 

گرایش هایی مقابله کنند. 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  اول  شخص 

عین حال گفت: البته نباید در دانشگاه ها فضای 
اجبار و زور و امنیتی بوجود آید بلکه باید فضای 
انقالبی و تدین را با کار طبیبانه و خردمندانه به 

وجود آورد.
وی اظهار داشت: من همواره بر کار سیاسی در 
پیش  سال ها  حتی  و  ام  داشته  تأکید  دانشگاه ها 
گفتم: خدا لعنت کند کسانی را که بساط فکر و 

کار سیاسی را در دانشگاهها جمع کردند. 
عبارت  این  از  زمان،  آن  مسئوالن  داد:  ادامه  او 
بسیار ناراحت شدند ولی عقیده آنها جلوگیری از 
کار سیاسی در دانشگاه ها بود، اگرچه این روزها 
ریاکارانه حرف های متفاوتی درباره دانشگاه ها می 
مورد  در  بیشتری  توضیح  ای  خامنه  آقای  زنند. 
انتقاد خود نداده اما ظاهرا اشاره  مسئوالن مورد 
وی، به اظهارات معروف خود در دوره دوم ریاست 
جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی )آبان ۱۳۷۲( با 
این مضمون است که: خدا لعنت کند آن دست 
قشر  که  می کنند  و  کرده اند  تالش  که  را  هایی 

جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند.
از صحبت  دیگر  بخشی  در  ای  خامنه  اهلل  آیت 
و  حضور  مورد  در  هشدار  با  خود،  امروز  های 
دانشگاه ها  در  نامطمئن  عناصر  به کارگیری 
اعالم کرده است: کسی که به هر بهانه ای مانند 
انتخابات و امثال آن، نظام را به چالش می کشد، 

نامطمئن است و صالحیت حضور در دانشگاه ها 
را ندارد. رهبر ایران بخشی از صحبت های خود 
را نیز به فعالیت های فرهنگی جاری در دانشگاه 
ها اختصاص داده و از جمله گفته است: مسئوالن 
موضوعی  و  اقدام  هر  مقابل  در  باید  دانشگاه ها 
اسالمی  هویت  که  مختلط  اردوهای  همچون 
دانشگاه ها را خدشه دار می کند، حساس باشند و 

با آن برخورد کنند. 
اهمیت  با  را  دانشگاه ها  در  فرهنگی  کار  او 
به  فرهنگی  کار  البته  است:  افزوده  و  دانسته 
معنای برگزاری کنسرت و یا حرکات موزون در 
را  میدان  باید  مسئوالن  بلکه  نیست،  دانشگاه ها 
برای دانشجویان و اساتید ارزشی باز، و ذهن ها را 

با فرهنگ اسالمی و انقالبی آشنا کنند.
به  انقالبی  اساتید  به  خطاب  ای  خامنه  آقای 
دانشجویان  و  نرم  جنگ  فرماندهان  عنوان 
انقالبی به عنوان افسران جنگ نرم توصیه کرده 
جدی  و  واقعی  آفرینی  نقش  شما  وظیفه  است: 
است زیرا شدت جنگ نرم دشمن نسبت به سال 

های گذشته چند برابر شده است.
آیت اهلل خامنه ای و منصوبان وی، از اصطالح 
جنگ نرم برای اشاره به مقابله با دشمنان نظام 
و  تبلیغاتی  های  عرصه  در  اسالمی  جمهوری 

رسانه ای استفاده می کنند.

آیت اهلل خامنه ای: از محیط دانشگاه برای مخالفت با انقالب بهره برداری نشود

تیم ملی والیبال ایران در سومین مسابقه خود در 
برگزار  برزیل  در  که  والیبال  جهانی  لیگ  سری 
می شود، موفق شد تیم آرژانتین را شکست دهد.

ایران در دو مسابقه قبلی به ترتیب برابر برزیل و 
آمریکا شکست خورده بود.

در ادامه مسابقات لیگ جهانی والیبال روز شنبه 
)۱۸ ژوئن - ۲۹ خرداد( تیم ایران برابر تیم ملی 

آرژانتین قرار گرفت و در حالی که ست های اول 
و دوم را با نتایج ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۰ پیروز شده 
بود، ست های سوم و چهارم را به ترتیب با نتایج 
به ست  بازی  تا  کرد  واگذار   ۲۵-۱۳ و   ۲۵-۲۱

پنجم کشیده شود.
در ست آخر، ایران موفق شد با نمایشی برتر با 

نتیجه ۱۵ بر ۱۱ پیروز شود.

و  برزیل  اکنون  هم  مسابقات  این  ب  گروه  در 
اول  رده های  در  امتیاز  با شش  کدام  آمریکا هر 
از  امتیاز  دو  کسب  با  ایران  و  دارند  قرار  دوم  و 

پیروزی روز ۱۹ ژوئن ، در رده سوم قرار دارد.
برزیل و آمریکا هم امروز بعد از پایان بازی ایران، 

روبروی هم قرار گرفته اند.

لیگ جهانی والیبال: ایران آرژانتین را شکست داد

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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نگار  روزنامه  مازندرانی  احسان  ها  گزارش  بنابه 
زندانی پس از عارضه قلبی در بیمارستان سینا در 

تهران بستری شده است.
سام حسینی برادرزن آقای مازندرانی به وبسایت 
روزنامه نگاری جرم نیست گفت:  حال احسان در 
سلول خراب شد و از حال رفت. هم سلولی هایش 
ابتدا فکر کردند موضوع جدی نیست و به خاطر 

فشار خون پایین غش کرده.
و  است  خطر  در  جانش  که  دریافتند  پزشکان 

مجبور شدند او را به بیمارستانی خارج از زندان 
نمی  اوین(  بهداری  )در  آنجا  چون  کنند  اعزام 

توانستند برایش کاری کنند.
او در بیمارستان تحت کاردیوورژن الکتریکی قرار 
گرفت و به گفته آقای حسینی ضربان قلب او به 

حالت طبیعی بازگشت.
نقل  به  ایسنا،  ایران،  دانشجویان  خبرگزاری 
آقای  که  نوشت  سینا  بیمارستان  کارمندان 
مازندرانی عصر دوشنبه، ۳۱ خرداد، بستری شد 

اما در حال حاضر حال عمومی او خوب است.
به  نسبت  مازندرانی  آقای  خانواده  گذشته  ماه 
کرده  نگرانی  ابراز  اوین  در  او  وضعیت سالمتی 
بند ۲  در  او  زمان گزارش شد که  آن  در  بودند. 
نگهداری  بد  شرایط  خاطر  به  اوین  زندان  الف 
اما علیرغم  نای، ریه و روده شده،  دچار عفونت 
پزشک  به  دسترسی  از  مکرر  درخواست های 

متخصص محروم بوده است.
در  پیش  ماه  یک  حدود  از  او  شود  می  گفته 

مازندرانی،  احسان  است.  بوده  غذا  اعتصاب 
پاییز  که  بود  فرهیختگان  روزنامه  مدیرمسئول 
از  اردیبهشت  اوایل  بود  شده  دستگیر  گذشته 
سال  هفت  به  انقالب  دادگاه   ۲۸ شعبه  سوی 
با  ارتباط  در  مازندرانی  آقای  زندان محکوم شد. 
اتهام اجتماع و تبانی و فعالیت علیه نظام مجرم 
شناخته شده است. خانواده او گفته اند که پرونده 
او به سال ۹۱ مربوط می شود که به همراه چند 

روزنامه نگار دیگر بازداشت شده بود.

احسان مازندرانی به دلیل عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد

پنج  وزیــر،  پنج  حضور  با  اضطراری  نشستی 
ابتکار، معاون رئیس جمهور  استاندار و معصومه 
ایران  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  رئیس  و 
چند  هوای  آلودگی  مشکل  به  تا  شده  برگزار 
کند.  رسیدگی  ریزگردها  گسترش  اثر  در  استان 
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، در این 
نشست که روز یکشنبه ۳۰ خرداد )۱۹ ژوئن( به 
کشور  وزیر  فضلی،  رحمانی  عبدالرضا  ریاست 
در  ریزگردها  وضعیت  آخرین  شد،  برگزار  ایران 

معصومه  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  کشور  این 
زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  رئیس  ابتکار 
را کشور  موجود  غبار  و  گرد  منشاء  پیشتر  ایران 
عراق عنوان کرده و گفته بود که شرایط امنیتی 
را  عملیاتی  اقدام  هرگونه  کشور،  این  بر  حاکم 
ناممکن کرده است. خانم  برای مهار گردو غبار 
ابتکار گفته بود که بعضی از کانون های ریزگرد 
دولت  و  است  داعش  گروه  اختیار  در  عراق  در 

عراق توان اجرای طرح مهار گردوغبار را ندارد.

با  مقابله  ملی  مدیر  همچنین ضیاالدین شعاعی، 
که  گفت  گذشته  هفته  ایران  غبار  و  گرد  پدیده 
گرد و غباری که تهران و ۱۵ استان دیگر ایران را 
تحت تاثیر قرار داده از سوریه و عراق آمده است.

گرد  پدیده  که  است  حاکی  ایران  از  ها  گزارش 
بعضی  دوبــاره  گذشته  هفته  ابتدای  از  غبار  و 
بر  در  را  ایران  غرب  شمال  و  غرب  استان های 
استانها  بعضی  در  آلودگی  وضعیت  است.  گرفته 
نظیر ایالم، کرمانشاه و خوزستان به حدی بود که 

مقامات از شهروندان خواستند تا حتی المقدور در 
خانه بمانند. در همین حال حشمت اهلل فالحت 
پیشه، نماینده مردم اسالم آباد غرب از دولت و 
مجلس ایران خواسته که برای مشکل ریزگردها 

چاره ای بیندیشند.
آقای فالحت پیشه در تذکر خود در صحن علنی 
مجلس گفت: یکی از مهمترین مشکالت امروز 
کشور این است که نیمی از مردم ایران دارند از 

ریزگردها خفه می شوند.

نشست اضطراری درباره پدیده ریزگردها در وزارت کشور ایران

ایران  معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه 
و همچنین سخنگوی این وزارتخانه تغییر کرده 

است.
در  ایران،  خارجه  امور  وزیر  جواد ظریف،  محمد 
حکمی حسین جابر ی انصاری را به عنوان معاون 
آفریقایی،  و  عربی  کشورهای  امور  در  جدید 

جایگزین حسین امیرعبداللهیان کرده است.
عنوان  به  نیز  قاسمی  بهرام  گزارشها  براساس 
سخنگو و رییس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و 
رسانه  ای به جای آقای جابر ی انصاری مشغول به 

فعالیت خواهد بود.
وزارت  سخنگویی  از  پیش  جابر ی انصاری  آقای 

امور خارجه ایران مدیر گروه مطالعات خاورمیانه 
آفریقا،  و  عربی  معاونت  مشاور  فارس،  خلیج  و 
این  سفیر  و  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  مدیرکل 

کشور در لیبی بوده است.
ایتالیا  ایرلند،  در  ایران  سفیر  نیز  قاسمی  بهرام 
اداره  رییس  دوم سیاسی،  اداره  رییس  اسپانیا،  و 

و  اروپا  غرب  مدیرکل  المنافع،  مشترک  اول 
تحقیقات  مرکز  بین المللی  پژوهش های  معاون 

استراتژیک وزارت خارجه بوده است.
وزیر  مشاور  عنوان  به  امیرعبداللهیان  آقای 

منصوب شده است.

معاون و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تغییر کرد
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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

سابقه  جدی تر  بررسی  برای  طرح  ترین  تازه 
خریداران سالح كه یکی از چند طرحی بود كه 
پس از كشتار اخیر اورالندو پیشنهاد شد در سنا 

شکست خورده است.
هرچند اختالف های حزبی مانع پیش رفتن طرح 
در سنا كه تحت كنترل جمهوری خواهان است 
شد اما به گفته ناظران صرف پیشنهاد آن نشان 
دهنده تغییر نگرش در مورد نحوه كنترل خرید و 

فروش سالح در آمریکاست.
نفر كشته  در حمله صبح یکشنبه ۱۲ ژوئن ۴٩ 
شدند. عمر متین، مهاجم، نسبت به گروه دولت 

و  بود  كرده  وفــاداری  اعالم  داعش،  اسالمی، 
رای  با ۵۳  سنا  پلیس كشته شد.  در حمله  خود 
از جمله حاوی  تازه كه  در مقابل ۴۷ رای طرح 
بررسی گسترده تر سابقه خریداران سالح بود را 

رد كرد. این طرح نیازمند ۶٠ رای بود.
طرح های دیگری هم در این زمینه پیشنهاد شده 
كه انتظار می رود به زودی به رای گذاشته شود. 
یکی از آنها طرحی برای ممنوعیت افراد مظنون 
سالح  خریداری  از  تروریستی  های  فعالیت  به 
گویند  می  خواهان  جمهوری  از  بسیاری  است. 
نگرانند كه بسیاری از كسانی كه نام آنها به غلط 

در لیست افراد مظنون جا گرفته از حق خریداری 
حق  آمریکا  اساسی  قانون  شوند.  محروم  سالح 

داشتن سالح را به رسمیت می شناسد.
بسیاری از اعضای كنگره به خصوص جمهوری 
تفنگ  انجمن  با  نزدیکی  پیوندهای  خواهان 
آمریکا )ان آر ای( دارند و این گروه كه صاحب 
است  واشنگتن  در  ها  البی  ترین  قوی  از  یکی 
به شدت با هرگونه اعمال محدودیت بر فروش 
سالح مخالفت می كند. پیشتر دیوان عالی آمریکا 
با  نیمه خودكار  اسلحه   ممنوعیت  لغو  نشد  حاضر 
و  نیویورک  ایالت  دو  در  را  بزرگ  خشاب های 

سطح  تجدیدنظر  دادگاه  كند.  بررسی  كانتیکت 
در  ناحیه  دادگاه های  از  عالی تر  )دادگاهی  دوم 
تقریبا  كانتیکت(  و  نیویورک  ورمانت،  ایالت  سه 
افراد  از  گروهی  درخواست  به  پیش  ماه  هشت 
خشاب  با  نیمه خودكار  سالح  منع  كه  نهادها  و 
بزرگ را غیر منطقی، ناكارآمد و برخالف قانون 
اساسی می دانستند رسیدگی و حکم كرد كه این 
ممنوعیت به قوت خود باقی بماند. قضات دیوان 
عالی آمریکا روز دوشنبه درخواست تجدیدنظر در 
این حکم را نپذیرفتند و برای آن جلسه رسیدگی 

برگزار نکردند.

طرح تازه کنترل بیشتر بر خریداری سالح در سنا شکست خورد

استرالیا ویزای یك روحانی مسلمان را كه كشتن 
مجاز  اسالمی  قوانین  طبق  را  همجنسگرایان 

دانسته بود باطل كرده است.
وزیر  ژوئــن(   ۱۵( خــرداد   ۲۶ چهارشنبه،  روز 
مهاجرت و مراقبت مرزی استرالیا گفت كه فرخ 
سکالشفر، روحانی شیعه بریتانیایی، پیش از آنکه 
ویزای او رسما باطل شود از استرالیا خارج شده 

است.
روز گذشته آقای سکالشفر كه برای سخنرانی در 
مركز اسالمی حسینی در سیدنی به استرالیا سفر 
از  پس  كه  گفت  سیدنی  فرودگاه  در  بود،  كرده 
رایزنی با جامعه مسلمانان استرالیا تصمیم گرفته 
را  او  كشور  این  دولت  و  شود  خارج  استرالیا  از 
اخراج نکرده است. او سه شنبه هفته گذشته به 
در  حسین  اسالمی  مركز  در  سخنرانی  منظور 

سیدنی وارد آن شهر شده بود.
فرد شب  این  است  گفته  استرالیا  وزیر مهاجرت 
را  استرالیا  گرفت  تصمیم  خود  اراده  به  گذشته 
ترک كند و ما از این تصمیم استقبال می كنیم 
او  كه  است  غیرممکن  حتی  دشوار،  بسیار  زیرا 

بتواند به استرالیا بازگردد.
این  كه  است  گفته  هم  استرالیا  وزیر  نخست 
به  كه  داد  خواهد  قرار  بررسی  مورد  را  موضوع 
سکالشفر  آقای  اسم  مهاجرت  وزارت  دلیل  چه 
با  باید  كه  بود  نداده  قرار  افرادی  فهرست  در  را 
حساسیت  با  ویزا  دریافت  برای  آنان  درخواست 

برخورد شود. او گفت كه به محض اینکه در روز 
شد،  آگاه  استرالیا  در  فرد  این  حضور  از  دوشنبه 

دستور بازنگری ویزای او را صادر كرد.
روزنامه  یك  گزارش  با  سکالشفر  فرخ  ماجرای 
استرالیایی از سخنرانی او در باره همجنسگرایی 
آغاز شد كه در سال ۲٠۱۳ در دانشگاه میشیگان، 
آمریکا، ایراد كرد و نوار ویدیوئی آن در اینترنت 

قرار گرفته است.
مالء  در  كه  كسانی  مورد  در  سکالشفر  آقای 
نشان  خــود  از  همجنسگرایانه  رفتار  عــام 

است  مرگ  آنان  حکم  كه  بود  گفته  می دهند 
گزارش  ندارد.  وجود  شرمندگی  مورد  این  در  و 
كشتار  كه  یافت  انتشار  حالی  در  روزنامه  این 
آمریکا،  اورالندو،  در  همجنسگرایان  باشگاه  در 
با  برخورد  مورد  در  حساسیت  افزایش  باعث 
انتشار  به  واكنش  در  است.  همجنسگرایان شده 
با شبکه  در گفتگو  آقای سکالشفر  این گزارش، 
ای بی سی آمریکا گفته است كه نظر او در مورد 
مجازات همجنسگرایی خارج از موضوع گزارش 
شده است و ضمن ابراز همدردی با خانواده های 

نادرست  را  نظر  این  اورالندو،  كشتار  قربانیان 
دانسته كه سخنان او باعث برانگیختن نفرت از 

همجنسگرایان در فرد مهاجم شد.
فرخ سکالشفر افزوده است كه سخنرانی دانشگاه 
در  و  بود  تئوریك  بحث  یك  شامل  میشیگان 
حکومت  تحت  جامعه  یك  در  كه  گفت  او  آن، 
اسالمی، در صورتی كه افراد در مال, عام مرتکب 
فعل همجنسگرایانه شوند، محکمه شرعی برای 
سکالشفر  آقای  می كند.  صادر  مرگ  حکم  آنان 
در  را  خود  سخنرانی  متن  نمی بایست  كه  گفت 

دسترس همگان قرار می داد.
اورالندو  كشتار  ماجرای  مورد  در  سکالشفر  فرخ 
نفرت  ایجاد  آن  هدف  كه  سخنرانی  یك  گفت 
هرگز  شــده،  ــراد  ای پیش  سال  سه  و  نیست 
مرتبط  او  باشد.  انگیزه چنین كشتاری  نمی تواند 
دانستن عمر متین، عامل كشتار اورالندو، با خود 
را مردود دانست و گفت كه او از پیروان ابوبکر 
البغدادی، رهبر داعش بود و اعضای این گروه را 

جانی توصیف كرد.
خانواده  در   ۱٩۷۳ سال  در  سکالشفر  فرخ  بهرام 
ایرانی در شهر منجستر در بریتانیا متولد شد و به 
نوشته برخی سایت ها، در رشته پزشکی تحصیل 
كرد اما ظاهرا مدتی را در قم علوم اسالمی فرا 
با  او  از  گرفت. در سال های گذشته، در مواردی 
عنوان متخصص اخالق زیستی برای سخنرانی 

در مجامع پزشکی ایران دعوت به عمل آمد.

استرالیا ویزای روحانی شیعه طرفدار حکم مرگ همجنسگرایان را باطل کرد

به گزارش آژانس عالی پناهندگان سازمان ملل 
متحد، تعداد بیجاشدگان در جهان بر اثر درگیرها 

به مرزی كم سابقه رسیده است.
به مناسبت  بیانیه ساالنه سازمان ملل متحد  در 
تعداد  كه  شده  گفته  پناهجویان،  جهانی  روز 

پناهجویان از مرز ۶٠ میلیون نفر گذشته است.
از سه كشور سوریه،  این تعداد  از  از نیمی  بیش 

افغانستان و سومالی هستند.
سال  انتهای  در  سازمان  این  اعالم  اساس  بر 
بر  نفر  هزار  و ۳٠٠  میلیون  گذشته میالدی ۶۵ 
در كشورهای  یا  و  پناهنده  آواره،  درگیری ها  اثر 
گذشته  سال  از  آمار  این  كه  شده اند  بیجا  خود 

تاكنون ۵ میلیون نفر افزایش یافته است. به گفته 
مقابل  نفر در  به معنی ۱  آمار  این  این سازمان، 
است.  خاكی  كره  این  ساكنان  از  نفر   ۱۱۳ هر 

سازمان  پناهندگان  عالی  آژانس  رئیس  همزمان 
درگیر  اروپا  كه  درحالی  است  گفته  متحد  ملل 
بحران پناهجویان است، فضای بیگانه هراسی در 

این منطقه بوجود آمده و ریشه می گیرد. به گفته 
جنگ  زمان  از  كه  پناهجویان  هجوم  مقامات، 
قدرت  به  بوده،  بی سابقه  تاكنون  جهانی  دوم 
سیاست های  اتخاذ  و  راستگرا  گروه های  گرفتن 

ضدمهاجرتی كمك می كند.
پوشش  علیرغم  متحد،  ملل  سازمان  گفته  به 
اروپا،  در  پناهجویان  بحران  رسانه ای  وسیع 
با  كشورهایی  در  جهان  پناهندگان  درصد   ۸۶

درآمدهای متوسط و یا كم، سکنی گزیده اند.
پناهجو در  میلیون و ۵٠٠ هزار  آمار ۲  با  تركیه 
صدر این فهرست قرار دارد و پاكستان و لبنان به 

ترتیب در رده های بعدی هستند.

سازمان ملل: آمار پناهجویان و بیجاشدگان از مرز ۶۵ میلیون نفر گذشته است

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

Advertisement

اگر می دانید در روز شنبه 2 جوالی نمی توانید رأی بدهید، می توانید زودتر رأی بدهید. 
شگفت انگیز است که یک تکه کاغذ در روز انتخابات چقدر می تواند پرتوان باشد. 

اگر یک شهروند استرالیایی 18 ساله یا باالتر هستید، بر طبق قانون شما باید رأی بدهید. بنا بر این اگر نمی توانید در 
روز انتخابات به محل رأی گیری بروید، می توانید در یک مرکز رأی گیری زود هنگام رأی دهید، یا برای رأی با پست 

درخواست دهید.  

اگر در روز شنبه 2 جوالی کار می کنید، یا خارج از حوزه انتخاباتی ثبت نام شده خود خواهید بود، شما می توانید 
زودتر از موعد رأی دهید. دالیل دیگری نیز می تواند برای رأی زود هنگام وجود داشته باشد – برای کسب اطالعات 

بیشتر به www.aec.gov.au/early مراجعه کنید.

رأی شما به شکل گیری استرالیا کمک خواهد کرد. 

نمی توانید در روز 
انتخابات رأی دهید؟

 1300 720 153 برای کسب 
www.aec.gov.au اطالعات بیش�ت 
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خیارشور ایرانی زرین

قند حبه زرین

مرکز آمار ایران گفته نرخ تورم در مناطق شهری 
به زیر ۱۰ در صد رسیده است. گزارش مرکز آمار 
که روز سه شنبه، ۱ تیر، در خبرگزاری ایرنا منتشر 
شد شامل آمار مربوط به نرخ تورم در خردادماه 
سال  در  که  می دهد  نشان  و  است  جاری  سال 
بهای کاالها و  ماه، شاخص کل  این  به  منتهی 
خدمات مصرفی خانوارهای شهری ۹.۵ )نه و پنج 
دهم( درصد افزایش یافته و به این ترتیب، نرخ 
تورم به زیر ۱۰ درصد رسیده و تک رقمی شده 
درصد   ۱۰.۲ گذشته  ماه  در  ساالنه  تورم  است. 
گزارش شده بود. براساس این گزارش، شاخص 
بهای کاالها و خدمات شهری در خردادماه نسبت 
به ماه گذشته )اردیبهشت( ۰.۵ )پنج دهم( درصد 

افزایش داشت.
خردادماه  در  که  است  آمده  گــزارش  این  در 
خوراکی ها،  عمده  گروه  شاخص  جاری،  سال 
آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه قبل از آن 
طی  گروه  این  تورم  نرخ  و  شد  بیشتر  درصد   ۱
دوازده ماه گذشته به ۷.۵ درصد رسید در حالیکه 

کاالهای  عمده  گروه  برای  ساالنه  تورم  نرخ 
غیرخوراکی و خدمات ۱۰.۴ درصد بود.

گزارش مرکز آمار ارقام تورم نقطه به نقطه برای 
سال  خردادماه  به  نسبت  جاری  سال  خردادماه 

گذشته را هم ۶.۱ درصد عنوان کرده است.
یک  در  قیمت  تغییر  صورت  به  تورم  معموال 
دوره مشخص )ماهانه، فصلی و ساالنه( گزارش 
می شود اما از چند سال پیش مراکز دولتی ایران 
نقطه  به  نقطه  تورم  عنوان  تحت  هم  را  رقمی 
گزارش کرده اند که ظاهرا شامل مقایسه شاخص 
ماه  در  شاخص  همان  با  ماه  یک  در  قیمت ها 

مشابه سال قبل از آن است.
استناد شده، معموال  این رقم  به  در مواردی که 
از نرخ تورم متداول کمتر بوده است.  میزان آن 
آمار  بودن  ارزشمند  در  اقتصاددانان  از  بسیاری 
را  آن  و  کرده  تردید  ابراز  نقطه  به  نقطه  تورم 

رویکردی تبلیغاتی دانسته اند.
ماه گذشته، بانک مرکزی ایران نرخ تورم ساالنه 
را ۱۰.۴ درصد گزارش کرد که با توجه به گزارش 

مرکز آمار، تورم قیمت ها در ایران طی ماه گذشته 
این  که  صورتی  در  است.  داشته  نزولی  روندی 
در کل  جاری  تورم سال  نرخ  و  یابد  ادامه  روند 
زیر ۱۰ درصد باشد، باید آن را از جمله سال های 

بسیار نادر در تاریخ جمهوری اسالمی دانست.
طبق آمار بانک مرکزی جمهوری اسالمی، نرخ 
استثنای  به  بعد  به   ۱۳۵۷ سال  از  ساالنه  تورم 
سال ۱۳۶۴ )تورم ۶.۹ درصد( و ۱۳۶۹ )تورم ۹ 
درصد( همواره بیش از ۱۰ درصد و در بسیاری 
از سال ها، به مراتب باالتر از این رقم بوده است. 
عالوه بر این، روند تورمی اقتصاد ایران در بیشتر 

سال ها با نوسانات شدید همراه بوده است.
سال  به  دوره  این  در  تورم  نرخ  آمار  باالترین 
 ۵۰ به  نزدیک  قیمت ها  که  می گردد  باز   ۱۳۷۳
درصد افزایش یافت اما این رقم در سال های بعد 

رو به کاهش گذاشت.
و   ۱۳۹۰ سال  در  قیمت ها  سریع  افزایش  روند 
دیگر  بار  خارجی  تحریم های  تشدید  با  همزمان 
درصد   ۳۵ حدود  به   ۱۳۹۲ سال  در  و  شد  آغاز 

کمبود  و  نفتی  عواید  کاهش  همزمان  و  رسید 
منابع دولتی، رکود عمیقی را نیز پدید آورد.

دولت  )برجام(،  هسته ای  توافق  حصول  از  پس 
از  بخش  آن  به  تدریج  به  اسالمی  جمهوری 
دارایی هایی که در جریان تحریم خارجی مسدود 
برای  را  بیشتری  امکان  و  یافته  بود دست  شده 

واردات کاال و افزایش عرضه داشته است.
گزارش کاهش نرخ تورم در حالی انتشار می یابد 
که اقتصاد ایران همچنان گرفتار رکود است اما 
در صورت ادامه روند نزولی قیمت ها، دست کم 
و  شود  خارج  تورمی  رکود  وضعیت  از  می تواند 
مشکالت  چاره جویی  برای  را  بیشتری  امکانات 

اقتصادی فراهم آورد.
پس از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، 
با  را  گزارشی  دولت  اقتصادی  هماهنگی  ستاد 
تاکید بر مقابله با رکود از طریق توسل به برخی 
راه حل های پولی منتشر کرد. مشخص نیست که 
این سیاست تا چه اندازه دنبال شده و چه تاثیری 

داشته است.

نرخ تورم در ایران تک رقمی شد

بریتانیا در  ماندن  برگزاری همه پرسی  آستانه  در 
اتحادیه اروپا یا خروج از آن، صندوق بین المللی 
خروج  با  بریتانیا  که  است  داده  هشدار  پول 
احتمالی از اتحادیه اروپا ممکن است که تا سال 

۲۰۱۹ متحمل رشد منفی ۵.۶ درصدی شود.
از  خروج  است  گفته  پول  بین المللی  صندوق 
برای  مدت  کوتاه  خطر  بزرگترین  اروپا  اتحادیه 
این خروج  خالص  اثرات  و  است  بریتانیا  اقتصاد 

احتماال منفی و اساسی خواهد بود.
اما برخی اقتصاددانان بریتانیایی که طرفدار خروج 

از اتحادیه اروپا هستند، می گویند هشدارهای این 
خروج  منفی  تبعات  درباره  که  توافقی  و  چنینی 
ناقص  الگوهای  بر مبنای  بریتانیا به وجود آمده 

اروپامحور استوار است.
در  مــی گــویــد  ــول  پ بین المللی  ــدوق  صــن
اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  حالت،  خوشبینانه ترین 
تولید   ۲۰۱۹ سال  تا  که  می شود  باعث  اروپا 
از  پایین تر  درصد   ۱.۴ کشور  این  ملی  ناخالص 
میزانی باشد که بریتانیا با ماندن در اتحادیه اروپا 

می توانست به آن برسد.

از  پایین تر  بدترین حالت هم رشدی ۵.۶ درصد 
اروپا  اتحادیه  در  ماندن  صورت  در  متصور  رشد 
چنین  گفته  صندوق  مقام های  از  یکی  است. 

وضعیتی به معنای رکود اقتصادی است.
بریتانیا هم اکنون با عضویت در اتحادیه اروپا به 
بازار اروپایی بدون پرداخت تعرفه دسترسی دارد 
و در صورت خروج احتماال تجارت میان بریتانیا 
و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با برقراری تعرفه 

گران تر خواهد شد.
مساله مورد انتقاد هواداران خروج از اتحادیه اروپا 

این است که با عضویت در این اتحادیه بریتانیا 
عضو  کشورهای  شهروندان  که  است  پذیرفته 
اتحادیه بدون محدودیت بتوانند در بریتانیا سفر 
و زندگی کنند. طرفداران خروج از اتحادیه اروپا 
مهاجران  این  پذیرش  ظرفیت  بریتانیا  می گویند 

اروپایی را ندارد.
خالص  اثر  که  می دهد  نشان  مطالعات  برخی 
حضور مهاجران در بریتانیا بر اقتصاد این کشور 

مثبت بوده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره رکود بریتانیا 
در صورت خروج از اتحادیه اروپا

کوری  آمریکا،  رسانه های  گزارش  اساس  بر 
دونالد  انتخاباتی  کــارزار  مدیر  لواندوفسکی، 
در  جمهوریخواه  حزب  احتمالی  نامزد  ترامپ، 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور، از کار خود 

کناره گیری کرده است.
از یک سخنگوی کارزار  نقل  به  تایمز  نیویورک 
انتخاباتی آقای ترامپ نوشته است که از خدمات 
لواندوفسکی  کــوری  بی وقفه  تالش های  و 

قدردانی می کنیم.
آقای  تصمیم  برای  مشخصی  دلیل  هیچ  هنوز 

لواندوفسکی ارائه نشده است.
برنامه ریزی  که  است  نوشته  تایمز  نیویورک 

الزامات  اساس  بر  باید  انتخاباتی  مبارزات  برای 
انتخابات سراسری تغییر کند. آقای لواندوفسکی 
در حالی مقام خود را ترک کرده که آقای ترامپ 
به  جمهوری خواه  حزب  ارشد  اعضای  سوی  از 
خاطر اظهارات تند و موضع سیاسی اش در قبال 
آقای  دارد.  قرار  انتقاد  مورد  مهاجرت  موضوع 
از حمله مرگبار هفته پیش  ویژه پس  به  ترامپ 
سوی  از  اورالندو  در  همجنسگرایان  کلوب  به 
او پس  انتقاد گرفت.  مورد  اعضای حزب شدیدا 
منع  خواستار  دیگر  بار  یک  حمله  این  وقوع  از 

مهاجرت مسلمانان به آمریکا شد.
رابطه  خود  نوبه  به  نیز  لواندوفسکی  آقــای 

در  او  است.  داشته  رسانه ها  با  جنجال برانگیزی 
اوایل سال جاری متهم شد که در جریان مبارزات 
انتخاباتی، عمدا بازوی یک خبرنگار را کشیده و 
او را زخمی کرده، تا او را از سر راه دونالد ترامپ 
کارزار  مدیر  از  همواره  ترامپ  آقای  بکشد.  کنار 
انتخاباتی خود حمایت کرد و آقای لواندوفسکی 

نهایتا تبرئه شد. 
رئیس  مانافورت،  پل  با  لواندوفسکی  آقای 
نیز  ترامپ  آقای  انتخاباتی  مبارزات  استراتژی 
از  نقل  به  تایمز  نیویورک  نداشت و  میانه خوبی 
منابعی نوشته است که او بارها مانع از استخدام 

کارمندان جدید توسط آقای مانافورت شده بود.

مدیر کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ کناره گیری کرد

جدید  فهرست  انتشار  با  ــا  اروپ کمیسیون 
پرواز  برای  ایمنی الزم  شرایط  که  هواپیماهایی 
در آسمان اتحادیه اروپا را دارند، اعالم کرده است 
که اغلب هواپیماهای ایران ایر مجاز هستند که 

فعالیت خود در اتحادیه اروپا را از سر بگیرند.
اروپا  اتحادیه  نقل  و  بولک، کمیسر حمل  ویولتا 
گفته است که به دنبال سفر ماه آوریلش به ایران 
شد،  انجام  گذشته  ماه  که  فنی  ارزیابی های  و 
اغلب هواپیماهای ایران ایر اجازه دارند که مجددا 

در آسمان اروپا پرواز کنند.
ایمنی  اساس  بر  محدودیت هایی  همچنان  البته 
استفاده  مورد  هواپیماهای  از  برخی  برای  پرواز 

ایران ایر وجود دارد.
اعالم  پیش  سال  شش  حدود  اروپــا  اتحادیه 
همچنین  و   ۷۲۷ و   ۷۴۷ بویینگ های  که  پرواز کنند. ایرباس های ۳۲۰ ایران ایر به دلیل نگرانی های کرد  اروپا  اتحادیه  در  ندارند  اجازه  ایمنی 

پیش از آن پرواز هواپیماهای فوکر ۱۰۰ ایران ایر 
هم ممنوع شده بود.

اروپا  به  ایر  ایران  پروازهای  قطع  معنی  به  این 
نبود و اتحادیه اروپا تصمیم محدود کردن برخی 
را تصمیمی غیرسیاسی و  ایر  ایران  هواپیماهای 
ایمنی دانسته  صرفا بر مبنای رعایت مالحظات 

بود.
آمریکا دهه ها صادرات قطعات یدکی هواپیماهای 
گفته  و  بود  کرده  ممنوع  را  ایران  به  بویینگ 
پایین  به  هواپیماها  قطعات  تحریم  که  می شد 

آمدن ایمنی پروازها در ایران منجر شده بود.
قدرت های  و  ایران  هسته ای  توافق  دنبال  به 
جهانی شرکت بویینگ اجازه پیدا کرد که با ایران 
معامله کند و محصوالتی را به ایران ایر فروخت 

که به این شرکت کمک می کرد.

هواپیماهای ایران ایر می توانند به آسمان اروپا برگردند

در  ایران  سرکنسول  رشیدی،  افخمی  محمود 
کار  که  گفته  افغانستان  غرب  در  هرات  والیت 
ریل گذاری قطعه سوم راه آهن هرات - خواف 

بعد از عید فطر از سر گرفته می شود.
به گفته مقامات ایرانی دو بخش این طرح که راه 
آهن ایران را به داخل افغانستان امتداد می دهد، 
در داخل خاک ایران قرار دارد که کار آن تکمیل 

شده است.
تا  ایران  خاک  از  آهن  راه  این  سوم  قطعه  کار 
ولسوالی غوریان هرات به طول شصت کیلومتر 

کار  که  دارد  امتداد  افغانستان  خاک  داخل  در 
تا مرحله آماده سازی برای ریل  زیر ساخت آن 
گذاری تکمیل و بعد از عید فطر امسال به گفته 
مقام های ایرانی ریل گذاری آن آغاز خواهد شد.

مهم  طرحهای  از  یکی  هرات-خواف  آهن  راه 
برای افغانستان به حساب می آید که سالها قبل 

کار آن آغاز شد ولی با تأخیر همراه بوده است.
بخش چهارم راه آهن هرات-خواف توسط دولت 
افغانستان ساخته خواهد شد. این راه آهن تا شهر 

هرات و شهرک صنعتی امتداد خواهد یافت.

و  افغانستان  دولت های  که  گفت  رشیدی  آقای 
ایران اخیرا گفتگوهایی در مورد هماهنگی های 
امنیتی و فنی برای ساخت این طرح انجام دادند.

او افزود که توافق انجام شده بیشتر شامل فراهم 
آوری تسهیالت الزم از طرف مقامات افغانستان 

و مقامات محلی است.
او گفت که هماهنگی  دو طرف می تواند شامل 
باشد  پروژه  فنی  کارمندان  و  مهندسین  امنیت 
و  منطقه  در  کارگران  ورود  نیز  سوم  موضوع  و 
موضوع چهارم ورود مهندسین است که هیج یک 

ندارد. افغانستان  برای  مالی  موارد هزینه  این  از 
آقای رشیدی گفت که دولت ایران اکنون روی 
این پروژه ۲۰۰ میلیون دالر هزینه کرده و بخش 
سوم این پروژه هم ۵۰ میلیون دالر هزینه خواهد 
داشت. مقام های ایرانی می گویند که با تکمیل 
شدن این طرح دولت افغانستان قادر خواهد شد 
که تولیدات این کشور را به نام و نشان افغانستان 
به تمام جهان منتقل کند. زیرا به وسیله این خط 
آهن افغانستان از طریق ایران، به شبکه وسیع و 

جهانی راه آهن وصل خواهد شد.

کار امتداد راه آهن ایران به داخل افغانستان بزودی شروع می شود

پادشاهي  ژانویه ۲۰۱۶، دولت سني  تاریخ ۲  در 
را  کشور  شیعیان  اصلي  رهبر  سعودي  عربستان 
کشتار  این  ایران  شیعه  دولت  کند.  مي  اعدام 
داد،  آن هشدار  عواقب  درباره  و  کرد  را محکوم 
جهان  سراسر  در  ها  کشور  دیگر  که  همانگونه 
تنش  افزایش  زمان،  آن  از  کردند.  محکوم  آنرا 
ها ي لفظي قطع نشده و رهبران بزرگ جهان 
و رسانه ها صحبت از امکان در گیري مستقیم 
بین عربستان سعودي و ایران مي کنند.همگان 
یک  عنوان  به  تنشها  این  معرفي  وسوسه  در 
شکاف مذهبي غلطیده اند، با ریشه هاي قدیمي 
روابط  گویا  که  شکافي  وشیعه،  سني  روابط  در 
مي  تعریف  را  اسالم  از  شاخه  دو  بین  کنوني 
چشم  برابر  در  طرف  دو  هر  که  حالي  در  کند. 
مقاومت  نظامي  مستقیم  گیري  در  یک  انداز 
ویمن  سوریه  در  خونین  جنگهاي  کنند،  مي 
بین گروه هاي مختلف، جنگهائي هستند نیابتي 
نمیرسد که  بنظر  ایران وعربستان سعودي.  بین 
مبارزان حاضر در میدان عملیات در سوریه ویمن 
این  باشند.  میانجیگري  گونه  هر  به  عالقمند 
که  اعتمادند  بي  یکدیگر  به  نسبت  آنقدر  گروها 
هر گونه میانجیگري را ناپایدار مي انگارند. چنین 
موثر  مبارزه  استراتژي  یک  جستجوي  وضعي، 
ومتحدانش  آمریکا  الویت شماره یک  داعش،  با 
اندازه پیچیده وحتي غیر ممکن مي کند،  را بي 
داعش هنوز مقتدر است و سر زمین هاي نسبتا 

وسیعي را در دست دارد.
سني  سعودي  عربستان  که  ایم  کرده  فراموش 
وایران شیعه در گذشته اي نه چندان دور شرکاي 

سیاسي منطقه اي بوده اند.
سال  در  سعودي  عربستان  ایجاد  زمان  به  باید 
۱۹۳۲ بازگردیم، که ایران این دولت جدید را به 
رسمیت شناخت. بدنبال این تصمیم دیپلوماتیک، 
تعداد زیاد ي از کشورها ورود عربستان سعودي 

به جامعه کشورهاي مستقل را پذیرفتند. سالهاي 
۱۹۶۰ از پر اهمیت ترین دوران است زماني که 
اعالم  وبدون  جانبه  یک  دنیا  نفتي  شرکتهاي 
قبلي تصمیم به کاهش قیمت خرید نفت گرفتند. 
از  ایران)قبل  به  شاوز(  از  ونزوئال)قبل  دولت 
با حضور عراق، کویت  پیشنهاد مذاکره  انقالب( 
امکانات  بررسي  منظور  به  سعودي،  وعربستان 
با این حمله به منابع در آمد شان را مي  مقابله 
بزرگ،  بانکهاي  شدت  به  کشورها  این  نماید. 
دولت  و  خواهر(  )هفت  نفتي  بزرگ  شرکتهاي 
آمریکا، به عنوان پشتیبان ویا بد تر محرک این 

تصمیم ها را متهم مي کنند.
جلسه اي در وین اتریش در روزهاي ۱۰ تا ۱۴ 
سپتامبر ۱۹۶۰ بر گزار مي شود. این پنج کشور 
را  نفت)اوپک(  کننده  صادر  کشورهاي  سازمان 
پایه گذاري کرده واز کشورهاي دیگر دعوت به 
پیوستن به آن مي نمایند. در طول زمان برخي 
از کشور ها به این سازمان مي پیوندند: الجزیره، 
نیجریه،قطر،  لیبي،  اندونزي،  اکــوادور،  آنگال، 
امارات متحده عربي وگابن )که بعد ها از سازمان 

خارج شد(.
بحث  انجمن  یک  تقریبا  اوپک  کار  ابتداي  در 
شکست  از  پس  ولي  بود.  اطالعات  وتبادل 
جنگ  در  اسرائیل  از  عرب  هاي  کشور  خي  بر 
عیان  و  قاطع  پشتیباني  و  در سال ۱۹۷۳  کیپور 
اوپک  یافت.  تغییر  اوضاع  اسرائیل  از  آمریکا 
نفت در سراسر جهان گرفت  به تحریم  تصمیم 
. ایران وعربستان سعودي از محرکین اصلي این 
پیشنهاد بودند. قبل از این هم توسط کشورهاي 
رادیکال تر سازمان، پیشنهاد هاي مبارزاتي داده 
شده بود. ولي تا سال ۱۹۷۳ اینگونه پیشنهادات 
بود.  نیاورده  بدست  را  وعربستان  ایران  حمایت 
به  نزدیک  کشورهاي  جمله  از  دولت  دو  این 
آمریکا به شمارمیامدند. تغییز موضع دوگانه آنها 

نقطه عطفي در تاریخ سازمان اوپک به شمار مي 
آید.

در اینجا باید به یک مسئله اساسي توجه کنیم. 
با  مستقیم  طور  به  ایران  و  سعودي  عربستن 
از  صحبتي  هیچ  اند.  داشته  همکاري  یکدیگر 
رقابت هزار ساله بین شیعه وسني در کار نبوده. 
است.  بوده  همکاري  مسئله  صحبت  برعکس 
این  واین همکاري عملکرد داشته است. در پي 
همکاري قیمت نفت افزایش چشم گیري یافت 
که هم به نفع عربستان سعودي بود وهم به نفع 

ایران.
در سال ۱۹۷۴، فعاالن آرمان فلسطین به رهبري 
»کارلوس« به نشست وزراي نفت اوپک در در 
به کشتن چندین  آنها تهدید  بردند.  وین یورش 
در  ولي  کردند.  ایران  نفت  وزیر  جمله  از  وزیر 
پایان گروگانها آزاد شدند. چگونه وبه چه قیمتي؟ 
حال  این  با  نشد.  روشن  هیچگاه  امر  جزئیات 
آزادي  براي  است: کسي  جزئیاتي حیاتي مطرح 
وزیر ایراني باج پرداخته. کساني که این موضوع 
را بر رسي کرده اند معتقدند که آن طرف، دولت 
پیمان  هم  جاي  به  که  بوده  سعودي  عربستان 
عجیب  رفتاري  است.  پرداخته  را  باج  این  خود 
اگر تصور کنیم که نزدیکي دو دولت ریشه هاي 

مذهبي داشته است.
ودر پایان، نشست تعجب آور، سازمان همکاري 
پایتخت  ریاض  در   ۲۰۰۷ مارس  اسالمي  هاي 
عربستان سعودي است. دولت عربستان به گونه 
در  شرکت  به  دعوت  را  ایران  رسمي  بسیار  اي 
این نشست مي نماید. احمدي نژاد رئیس جمهور 
ایران درآن زمان که به عنوان تند رو ترین وسر 
سخت ترین رهبران در برابر دنیاي غرب بشمار 
سلطان  کند.  مي  قبول  را  دعوت  این  رفت  مي 
عبداله سعودي شخصا از او در فرودگاه به عنوان 
» دولت برادر« استقبال مي کند، نشان از توجهي 

استثنائي. این نشست به نتیجه خاصي منجر نشد، 
ولي باز نشان از آن داشت که روابط ژئوپولیتیک 

صرفا از مالحظات مذهبي پیروي نمي کند.
و   ۱۹۷۳ ــال  س در  ــود  ب قــادر  اوپــک  ــرا  چ
چه  ببرد؟  باال  را  نفت  قیمت  همچنین۱۹۷۹، 
متفاوت  نزدیک  خاور  در  زمان  آن  در  چیزي 
بود؟ در آنزمان دو تفاوت اصلي وجود داشت. از 
یک سو،آمریکاي ۱۹۷۳ آمریکاي ۲۰۱۶ نیست: 
کشوري که تحوالت ژئو پولیتیک جهان را دیکته 
میکرد. ودر نهایت همه در آن زمان کم وبیش 
خود را با خواسته هاي آمریکا منطبق مي کردند.

ژئوپولیتیک  قدرت  زمان،  درآن  دیگر  سوي  از 
آمریکا وجوه چند گانه اي داشت. با حمایت همه 
واشنگتن مي  اسرائیل در جنگ کیپور،  از  جانبه 
بایست براي آرام کردن متحد دیگرش در منطقه 
انجام  اقدامي جبران کننده  ، عربستان سعودي، 
آمریکا  واقع  در  که  باورند  این  بر  بسیاري  دهد. 
در مورد راه اندازي تحریم ها نفت توسط اوپک 
در سال ۱۹۷۴ به عربستان سعودي وایران چراغ 

سبز نشان داد. 
از  تصمیم  این  کشور،  دو  این  کردن  آرام  بجز 
لحاظ اقتصادي این مزیت را براي آمریکا داشت 
که که موقعیت آمریکا در رقابت سه جانبه با اروپا 

وژاپن را تقویت مي کرد.
سعودي  عربستان  است؟  چگونه  امروزاوضاع 
وایران در گذشته همکاري هاي نزدیکي داشته 
از  هم  باز  که  بود  نخواهد  تصور  قابل  غیر  اند. 
حاضر  حال  در  کنند.  قرار  بر  نزدیکي  روابط  نو 
دارد،  وجود  توجهي  قابل  ژئوپولیتیک  تشنجات 
چنین  امکان  تواند  نمي  گري  تحلیل  هیچ  و 
چرخشي را نادیده بگیرد. ژئو پولیتیک مي تواند 
بخصوص  شود.  غالب  مذهبي  تفاوتها  بر  بازهم 
در  آمریکا  نفوذ  نسبي  ولي  جدي  کاهش  اگر 

منطقه را در نظر بگیریم.

همکاري ایران و عربستان: تاریخي فراموش شده
Immanuel Wallerstein
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بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی )برکسیت( 
افکارعمومی،  هر چند که هم اکنون تمام توجه 
سیاستمداران و تحلیلگران را به سمت تاثیر نتایج 
همه پرسی روز پنج شنبه ۲٣ ژوئن متوجه کرده 
است اما این موضوع متاثر از یک گرایش عمومی 
عمده تر در خصوص شکست پروژه جهانی سازی 
بار دیگر  خواهد بود که در طی سال های اخیر 
تمایل به تصمیم گیری در حوزه ملی را تقویت 
به معضالت  توجه  با  اخیر  است. تحوالت  کرده 
تصویب قوانین فراملی در حیطه امنیت، اقتصاد، 
فروکاستن  و  ملی  حاکمیت  مهاجرت،  اجتماعی، 
منطقه  نهادهای  مقابل  در  محلی  دولت  قدرت 
یی و جهانی به دلیل ناهمگونی و عدم همسانی 
کشورهای  در  اجتماعی   - سیاسی  ساختارهای 
متنوع عضو چنین نهادهایی یک وضعیت رانشی 
را موجب شده است که در تمامی سطوح زیست 
اجتماعی جوامع را به سمت دوقطبی شدن سوق 
داده است. به همین دلیل اهمیت خروج بریتانیا 
این  توان  به  آنچه  از  بیش  اروپایی  اتحادیه  از 
کشور برای سامان دادن به وضعیت جدید و هم 
چنین سنجش تاثیر برد و باخت کمی این خروج 
رقم  به  باشد  مطرح  خاص  کشور  یک  مورد  در 
ادغام  تز  مشروعیت  و  چرایی  در  ابهام  خوردن 
های  برنامه  و  گرایی  ملی  متفاوت  حوزه  دو  در 
منطقه  و  جهانی  عرصه  در  اقتصادی  ریاضت 
غالب  تصور  به عکس  کند.  می  پیدا  ارتباط  یی 
اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  یا  ماندن  بین،  این  در 
اروپایی مرزبندی کامال مشخصی حول تمایالت 
ناسیونالیستی یا تنفر نژادی را به تنهایی نمایندگی 
نمی کند بلکه از زاویه دیگری یک اعتراض به 
برنامه های ریاضت اقتصادی در سطوح نهادهای 
اکنون  هم  چنانچه  بود.  خواهد  هم  المللی  بین 
در کمپ حامیان ماندن بریتانیا در اتحادیه، جناح 
چپ حزب کارگر به رهبری جرمی کوربین رهبر 
اتحادیه  در  حضور  از  حمایت  ضمن  حزب  این 

بروکسل  به سیاست های  اروپایی شدیدا نسبت 
هم  و  کرده  انتقاد  ریاضتی  تصمیمات  مورد  در 
اساسی  بر  مخالفت  بر  مردم  از  دعوت  در  زمان 
ترین سیاست های اقتصادی - اجتماعی اتحادیه 

هم تاکید می کند. 
هر چند که سوابق بحث حول برکسیت به یک 
تاریخ پر فراز نشیب از زمان تشکیل بازار مشترک 
اروپا در میانه قرن بیستم میالدی برمی گردد و 
همواره نیز مردم و سیاستمداران بریتانیایی خود 
را تافته جدا بافته یی نسبت به اروپا دانسته و در 
چارچوب فرهنگ آنگلوساکسونی خود، همواره به 
کرده  توجه  آتالنتیک  آن سوی  در  بزرگتر  برادر 
اند، اما بحث امروز بیشتر تابع تحوالت جدید در 
عرصه جهانی سازی و حاکمیت نهادها بر دولت 
می  ریاضتی  های  برنامه  شکست  کنار  در  ملی 
در  مهم  کشور  یک  بریتانیا  شک  بدون  چرخد. 
رتبه  بودن  دارا  ضمن  که  است  جهانی  عرصه 
پنجم اقتصاد جهانی، برخورداری از درجه باالتری 
از ثبات اجتماعی - اقتصادی نسبت به همتایان 
خود در اروپا، دارا بودن روابط تنگاتنگ با مناطقی 
که روزگاری در اقمار استعماری لندن بوده اند و 
عضو پنج کشور دارای حق وتو در شورای امنیت 
است، ماندن یا خروج آن از اتحادیه اروپایی هیچ 
زلزله سیاسی ایجاد نکرده و در کوتاه مدت تاثیر 
نخواهد  این کشور  تعیین کننده یی در موقعیت 
اروپایی به  داشت. در شرایط کنونی که اتحادیه 
سختی دست به گریبان معضالت بزرگ سیاسی، 
است  فرهنگی  و  امنیتی  اجتماعی،  اقتصادی، 
حتی خروج بریتانیا می تواند برای این کشور در 
چربش  سنجش  ترازوی  در  ملی  زیست  عرصه 
سود را بر هزینه باخت نیز به همراه داشته باشد. 
به همین دلیل است که نتایج آخرین نظرسنجی 
ها از جمله نظرسنجی تازه یی که توسط روزنامه 
دهد  می  نشان  است  یافته  انتشار  سان  پرتیراژ 
برگزاری  موعد  به  که  روز  هر  ها  بریتانیایی  که 

همه پرسی نزدیک تر می شوند گرایش بیشتری 
این  در  دهند.  می  نشان  خروج  کمپ  طرف  به 
نظرسنجی گفته می شود که حدود ۴ درصد رای 
برای تصمیم  نمی دهند، حدود ۱۱ درصد هنوز 
اکنون  در مجموع هم  و  باشند  مردد می  گیری 
را  درصدی   ۷ فاصله  یک  دهندگان  رای  نسبت 
اروپایی رقم زده است.  اتحادیه  نفع مخالفان  به 
خروج  موافقان  پیروزی  صورت  در  تردید  بدون 
بریتانیا از اتحادیه اروپایی به عکس پروپاگاندای 
کمپ مخالف، دچار فروپاشی و تنزل قابل توجه 
موقعیت اقتصادی خود نخواهد شد و حتی در طی 
وزن  دلیل  به  اروپایی  اتحادیه  با  الزم  مذاکرات 
سازوکار  به یک  دو طرف  هر  این کشور  بزرگ 
تنظیم  برای  متعادل  تقریبا  و  الطرفین  مرضی 
طرف  از  یافت.  خواهند  دست  جدید  مناسبات 
دیگر پیروزی حامیان اتحادیه اروپایی نیز در این 
همه پرسی هر چند که بتواند برای چند مدت به 
این بحث پایان دهد اما به دلیل دوقطبی شدن 
اساس  طرف  دو  شانه  به  شانه  رقابت  و  جامعه 
از  مهمی  بخش  رانشی  موقعیت  و  اختالفات 
جامعه بریتانیایی نسبت به اتحادیه مختومه نمی 

شود. 
در آستانه بحث های مربوط به خروج بریتانیا از 
موضوع  بنیادین  دالیل  از  جدا  اروپایی  اتحادیه 
چند مورد حاشیه یی هم وجود دارد که به کمپ 
زیادی  کمک  مقطع  این  در  برکسیت  حامیان 
و  کار  محافظه  حزب  یک طرف  از  است.  کرده 
کنونی  شرایط  در  وزیر  نخست  کامرون  دیوید 
درگیر اختالفات شدیدی حزبی بوده و هم اکنون 
با تنزل اعتبار کامرون، حامیان این حزب بیشتر 
لندن  سابق  شهردار  جانسون  بوریس  سر  پشت 
صف کشیده اند که به همراه نایجل فاراژ رهبر 
حزب یوکیب کارزار رای نه به اتحادیه اروپایی را 
رهبری می کنند. حزب کارگر به عنوان بزرگترین 
حزب طرفدار ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا نیز 

تحت رهبری جرمی کوربین نیز هم اکنون دچار 
یک تشتت ایدئولوژیک و برنامه اقتصادی است 
که حتی رهبری حزب را از یک حامی قاطع به 
و  است  کرده  تبدیل  مشروط  حامی  یک  سطح 
کوربین مصرا تاکید بر بازنگری در تمامی برنامه 
بر  که  اتحادیه  کالن  های  گیری  تصمیم  و  ها 
شده،  اتخاذ  اقتصادی  ریاضت  سیاست  اساس 
و  اتحادیه  مخالفان  قاطع  عزم  است.  گردیده 
تزلزل و چندگانگی اردوی حامیان هم اینک به 
کمک کمپ برکسیت آمده است و سبقت گرفتن 
مخالفان اتحادیه در نظرسنجی ها تا حدودی نیز 
متاثر از همین امر است. در چنین شرایطی تنها 
عواملی که می تواند در آستانه این همه پرسی 
به حامیان ماندن در اتحادیه اروپایی کمک کند 
برنامه  با  همکاری  در  اروپایی  نهادهای  نقش 
اتحادیه  کردن  دمکراتیزه  برای  کوربین  جرمی 
نقش  کنار  در  ریاضتی  های  برنامه  توقف  و 
تاتیرگذاری است که حزب استقالل اسکاتلند می 
بحث  بود.  خواهد  کند،  ایفاء  بازی  این  در  تواند 
آنچه  از  بیش  اروپایی  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج 
برای لندن حامل هزینه باشد )خروج اسکاتلند از 
بریتانیا و خطر انزوای منطقه یی( برای موجودیت 
اتحادیه اروپایی تعیین کننده می باشد و به همین 
کننده  تعیین  تاثیر  ژوئن   ۲٣ پرسی  همه  دلیل 
گذاشت.  خواهد  یی  منطقه  ساختار  این  بر  یی 
به  توجه  با  اتحادیه  از  بریتانیا  خروج  در صورت 
رشد احزاب راست ملی گرا در بیشتر کشورهای 
عضو و موج مهاجرستیزی کنونی می تواند برای 
بینی  پیش  نتایج  حامل  اتحادیه  این  موجودیت 
اروپایی  اتحادیه  کنونی  ساختار  باشد.  یی  نشده 
در شکل فعلی آن یک موجودیت شکست خورده 
است که هر روز که می گذرد مشروعیت وجودی 
افکارعمومی از دست می دهد و  خود را در نزد 
تواند  می  تغییر  عدم  صورت  در  بریتانیا  خروج 

میخی بر تابوت آن تلقی شود. 

آینده اتحادیه اروپایی در همه پرسی بریتانیا تعیین می شود 
اردشیر زارعی قنواتی
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را  سیاسی  جرم  قانون  اسالمی  شورای  مجلس 
پس از مدتها بحث و بررسی تصویب و شورای 
برای  قانون  این  و  کرد  تأئید  را  آن  نیز  نگهبان 
رئیس جمهور ارسال شد و او نیز آن را به عنوان 
در  درست  کرد.  ابالغ  االجرا  قانون الزم  رسمی 
همین موقع معاون فرهنگی قوه قضائیه، که بنا 
به فرض باید در رأس امور رواج قانون و قانون 
جرم  اصاًل  من  که  گفت  و  درآمد  باشد،  پذیری 
سیاسی را به رسمیت نمی شناسم و نمی پذیرم. 
درست است که او مقامی مسئول در قضاوت و 
فرهنگ  نماد  اما  نیست  قانونی  موازین  برقراری 
قانون پذیری و احترام به قانون است. همین نماد 
در واقع فرمایش کرده است که این قانون یعنی 
کشک. و این گفته بی ریشه و بی اثر نیست و 

نخواهد بود.
در کتاب خاطرات عبداله مستوفی مربوط به عصر 
در  ای  محله  در  جوانی  آخوند  که  خواندم  قاجار 

تهران می زیست که همه بچه های محل اور را 
مال کشک صدا می کردند. آخوند مسن تر شده و 
محاسن سفید کرده بود و از این که او را در محل 
دمغ  به شدت  کردند  هنوز مال کشک صدا می 
بود. پس او شکایت به بزرگ و لوطی محل برد 
و آنها هم به همه بزرگ و کوچک توصیه کردند 
که پس از این هر کس او را مال کشک صدا کند 
سر و کارش با ما است. اهالی گفتند پس او را چه 
بنامیم، گفتند مال عسل. دهها سال گذشت و او 
مال عسل بود و در محله زندگی می کرد تا این 
که به پیری رسید و کم تر کسی هم، به خصوص 
او را می دانستند.  از بچه های محل، سابقه ی 
روزی بچه کوچکی او را دید و از او پرسید این 
که به تو می گویند مال عسل یعنی چه؟ مال در 

پاسخ گفت یعنی کشک.
حاال حکایت ما است. سالیان سال خالف قانون 
شد  نمی  تعریف  اصاًل  سیاسی  جرم  اساسی، 

همه  قانونی  دائمی  و  ساختگی  خالء  این  در  و 
و  منتقدان  و  جویان  برابری  و  آزادیخواهان  ی 
اعدام  های  جوخه  برابر  در  سرشناس  معترضان 
سربلندی  دار  به  کردند،  خونین  افراشته  قامت 
آویخته شدند، در حصار زندانها ماندند و خمیده 
گشتند و در زیر شکنجه ها رنج دیدند یا ناگزیر 
جالی وطن کردند و در آنجا جان سپردند و چه 
از  ناشی  های  و محرومیت  ها  رنج  با  هنوز  بسا 
نرم می کنند. هر  پنجه  از وطن دست و  دوری 
عدالت  و  خواهانه  آزادی  انتقادی،  سیاسی  اقدام 
از  و  انسانی  حقوق  ابتدائی ترین  از  که  جویانه، 
انگیزه های واالی انقالب ها و قیام های مردم 
ایران بوده است، با اتهام هایی چون اقدام علیه 
تبانی،  و  اجتماع  نظام،  علیه  تبلیغ  ملی،  امنیت 
اخالل در نظم عمومی، اقدام به براندازی، فعالیت 
مضره،  مرام  و  آیین  و  افکار  داشتن  خرابکارانه، 
مبین،  دین  فرعی  و  اصلی  احکام  با  مخالفت 

جاسوسی و ارتباط با بیگانگان و همانند آنها رو 
به رو و سپس به آن جرم ها منتسب و محکوم 
چه  و  مجازات،  فرد  فرد  یا  گروه  گروه  و  شدند 
بسا اشد مجازات دیدند. تاریخ ٣۷ ساله ی ایران، 
پس از بهمن ۱٣۵۷ فریادی بسیار باالتر از آنچه 
همه ی زندانها و کالنترخانه ها و امنیت سراهای 
داده است  پنهان و آشکار گواهی می دهند سر 

و می دهد.
موج  که  خورشیدی  هفتاد  دهه  ی  میانه  از 
درخواست و مقاومت تازه تری در جامعه  ی ایران 
نظام  بقای  که  مسئوالنی  تدریج  به  برآورد  سر 
امتیازدهی  های  و  محدود  مماشات  نوعی  در  را 
کنترل شده می یافتند یادشان به آنچه از خواست 
توده ها در قانون اساسی سخت گیرانه  ی پس 
از پیروزی حکومت جدید در بهمن ۱٣۵۷ رسوب 
کرده بود افتاد: جرم سیاسی. در واقع بیست سال 
به درازا کشید و سالها نیز در زیر غبار فراموشی 
به گونه  این که جرم سیاسی  تا  به محاق رفت 
ی امروزی آن تدوین و نهایی شد. حاال مملکت 
دارای قانون جرم سیاسی شده است که به موجب 
آن متهمان به فعالیت های مجرمانه ی سیاسی 
باید چارچوب قانون جدید در مقابل محکمه ای 

با حضور هیئت منصفه بایستند.
اما این قانون برای حمایت از رهایی و آزادی آدم 
ها ساخته نشده است. این قانون آمده است بخش 
بسیار زیادی از فعالیت های ذاتًا سیاسی انسان را  
هرگز  انسان  من،  گمان  به  آنها  بدون  البته  که 
انسان کامل و قابل اتکایی نخواهد بود.  در این 
کشور از حوزه ی فعالیت های سیاسی خارج کند 
تا در سایه ی آنچه به عنوان محکمه  ی سیاسی 
برپا می سازد کنشگران مخالف را تحویل دستگاه 
و  گیرانه  سخت  های  دادگاه  و  پلیس  و  امنیت 
خشن بدهد. اما در پرتو این قانون برچسب زنی 
سیستماتیک به شمار دیگری از فعاالن سیاسی 
انسانهای  چونان  ناواقعی  مجرمانه  ی  عنوان 
امنیت  و  جامعه  دشمن  رسان،  زیان  خطرناک، 
داده می شود و آنان هم ردیف مفسدان و دزدان 
به  نیت شرورانه  برنامه و  از روی  قاتالنی که  و 
حقوق و جان و امنیت مردم تجاوز می کند قرار 
می گیرند. این کار قانون تراشی و جرم انگاری 
ضد  عملی  و  بار  تأسف  خودش  یافته  سازمان 

انسانی و ضد اجتماعی است.
اما به گمان من هم در شرایط و اوضاعی مطلوب 
هر  برای  عنوان جرم  اساسًا  نباید  دموکراتیک  و 
فعالیت  فعالیت سیاسی در نظر گرفته شود.  نوع 
سیاسی به هر روی برای همگان آزاد است و نباید 
در محدوده هایی قرار گیرد که منجر به تعریف 
برچسب  نباید  سیاسی  فعالیت  شود.  جرم  ویژه 
پاداش  باید  هیچ،  که  بگیرد  خود  به  مجرمانه 
فعال  شود.  تشویق  و  ببیند  اجتماعی  و  انسانی 
سیاسی وقت و نیرو و امنیت فردی و اجتماعی و 
آسایش خود و خانواده اش را فدای آرمان و هدف 
انسانی یا آن چه او انسانی و مفید می یابد می 
کند. اگر هر فرد یا سازمان یا شخصیت مسئول 
مرتکب جرایمی  فعالیت سیاسی خود  در جریان 
مانند اهانت فردی و جمعی و قومیتی و ملیتی، 
هر نوع سوء استفاده از موقعیت و قدرت، تخریب 
اموال عمومی و شخصی، دروغ پراکنی زیان بار، 
اخالل در امنیت عمومی، تعرض به حریم آزادی 
های مردمی، تحریک به آزادی کشی و تعرض 
و  تخریب  دیگران،  امنیت  و  حیثیت  و  جان  به 
و  اجتماعی  و  رفتاری  واقعی  ناهنجاری  افزایش 
جز آن شود جرم او جرمی است در ردیف سایر 
و  آگاهی  و  نقد  نیت  با  او  که  آنجا  از  اما  جرایم 
اعتراض و در راستای حقوق سیاسی مرتکب آن 
جرم شده است، مجازات هایش تخفیف پذیر می 
از سوی مسوالن  این جرایم  اگر  برعکس  شود. 
صورت  قضا  و  امنیت  مسوالن  ویژه  به  دولتی، 
بگیرد با رشد مجازات و مجازات های ویژه رو به 
رو می شود. این دریافت با آنچه قانون گذار در 
بنیادین دارد.  ایران در سر پرورانده است تفاوت 
اما  است  گریزی  جرم  رویکرد،  دریافت  این  در 

رویکرد قانون ایران کماکان جرم پنداری است.
سیاسی  جرم  که  ای  جامعه  در  سیاسی،  جرم 
تعریف می شود، می تواند دو حالت داشته باشد: 
و  قانونی  بی  وضعیت  به  نسبت  طلبانه  اصالح 
کارانه  محافظ  کماکان  اما  گذشته  انگاری  جرم 
یا  آزاد  ای  جامعه  به  نسبت  محدودسازانه  و 
علیه  ها  مجازات  اجرای  برای  ریاکارانه  حالتی 
حقوقی  خواهندگان  و  منتقدان  و  آزادیخواهان 
معمواًل  و  قانونی  پوششی  در  انسانی،  و  مردمی 

آمیزه ای از این دو.
من برای جامعه ی خودمان  و البته همه ی جوامع 
بشری خواهان حذف هر نوع برچسب زنی و هر 

نوع جرم انگاری در مورد هر نوع فعالیت سیاسی 
هستم. به گمان من باید قانون نه برای تعریف 
جرم بلکه برای رهاسازی انسانها و تشویق شان 
به فعالیت سیاسی و حضور مردمی و دموکراتیک 
در  ها  بازدارندگی  و  جرایم  قانون  شود.  تدوین 
را،  دیگری  مسیر  باید  آزاد  و  انسانی  ای  جامعه 
که عبارت است از مسیر همدلی و آزادی، بپیماید 
ترس  و  افزایی  وحشت  بازدارندگی،  مسیر  نه  و 
این صورت جرم  را. در  انتقام جویی  خوردگی و 
حضور  از  بلکه  یابد  نمی  سلبی  معنایی  سیاسی 
منتقدانه همه ی شهروندان، بی هیچ استثناء، و از 

آزادی تشکل ها و آزادی بی قید و شرط اندیشه 
و بیان مایه می گیرد.

در شرایط فعلی این گونه تعریف جرم سیاسی به 
منظور امتیارهایی ظاهری و در واقع برای ارجاع 
های  تشکل  ویژه  به  و  منتقدان  فعاالن،  دادن 
دفاع از حقوق کارگران و کارکنان تحت ستم به 
شکل تازه ای از فریب کاری قانونی و حتی نه 
برای اصالحات سطحی در حقوق مردم مدون و 
قانونی می شود. در شرایط سلطه ی ستمگرانه 
به  سیاسی  فعاالن  گرا،  تام  حاکمیت  و  طبقاتی 
محصور  و  محدود  شدت  به  امنیت  تأمین  جای 

و  داغ  با  پاداش  و  تشویق  جای  به  و  شوند  می 
درفش و دار و زندان و شالق و محرومیت رسانی 
مادام العمر رو به رو می گردند. در این جا همان 
اظهارنظر  با  نیز  اندک  اصالحات  به  واقعی  امید 
خواب  تبدیل  جز  نیست  چیزی  قانون،  مجریان 
گذشته  ی  همه  گویا  کشک،  واقعیت  به  عسل 
های پر رنج باید هنوز با ما و با نسل های آینده 

همچنان همراه باشند.

جرم انگاری یا قانون جرم سیاسی  فریبرز رئیس دانا

خیارشور 
مهرام 

خوشمزه 
و خوشنام

Info@Lunexco.com.au

+61 434 060 337

محصوالت مهرام 
در استرالیا 
با نمایندگی 

انحصاری لونکس
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بحث خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی هرچند هم اکنون تمام توجه افکارعمومی، سیاستمداران و 
تحلیلگران را به سمت تاثیر نتایج همه پرسی روز پنج شنبه ۲۳ ژوئن متوجه کرده است اما این موضوع 
متاثر از یک گرایش عمومی عمده تر در خصوص شکست پروژه »جهانی سازی« خواهد بود که در طی 

سال های اخیر بار دیگر تمایل به تصمیم گیری در حوزه ملی را تقویت کرده است ...
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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

را  بدنتان  های  چربی  توانید  می  موز  کمک  با 
میوه  این  شوید  خود  موجب الغری  و  بسوزانید 
کمک  شما  به  اندام  تناسب  زمینه  در  تواند  می 

زیادی کند.
موز و پوست داخلی آن سرشار از پتاسیم، امالح 

اکسیدان  آنتی  و   A، B ویتامین  فیبر،  معدنی، 
یکی  آن  از  موز  در  فراوان  پتاسیم  وجود  است. 
موز  می سازد.  را  دنیا  چربی سوزهای  بهترین  از 
انرژی  افزایش  و  بدن  متابولیسم  افزایش  با 
زمان  مدت  و  کرده  جلوگیری  پرخوری  از  بدن 

طوالنی تری شما را سیر نگه می دارد. زمانی که 
موز وارد بدن می شود شروع به سوزاندن چربی ها 

می کند.

شده  تراشیده  موز  پوست  عدد   4 الزم:  مواد 

)ترجیحا موز سبز(
یک قاشق چای خوری زردچوبه

نوک قاشق چای خوری نمک
2 قاشق چای خوری روغن نارگیل

نصف فنجان نخود چشم سیاه )از شب قبل آن را 
در آب خیس کنید(

نصف قاشق چای خوری دانه خردل
2 قاشف غذاخوری نارگیل رنده شده

2 قاشف سوپ خوری آب لیموی تازه

طرز تهیه
پوست های موز را در مقداری آب به همراه زرد 
چوبه و نمک بجوشانید و کنار بگذارید. جداگانه 
از  نخود های چشم سیاه را بشویید و بجوشایند. 
آب  کم  دمای  در  را  نارگیل  روغن  دیگر،  طرف 
کنید و دانه های خردل را به آن اضافه کنید. همه 
این مواد را با هم در ظرفی ریخته تا 5 دقیقه با 
هم جوش بخورند و در آخر وقتی آن را از روی 
از  بعد  و  کنید  اضافه  را  لیمو  آب  برداشتید  گاز 

خنک شدن آن را میل کنید.
هر روز با شکم خالی به مدت یک هفته آن را 
میل کنید و از اثرهای جالب آن بر کاهش وزنتان 

لذت ببرید.

چربیهای بدنتان را با این میوه بسوزانید

روش  به  را  خود  پوست  آکنه  خواهید  می  اگر 
طبیعی درمان کنید بهتر است در نحوه خورد و 
خوراک و برنامه غذایی تان تغییراتی ایجاد کنید

همه  که  است  پوستی  مشکالت  از  یکی  آکنه   
حداقل یکبار تجربه اش کرده ایم و شاید همین 

حاال هم درگیرش باشیم. 
غذا  نحوه  در  کوچک  تغییراتی  با  توانید  می 
دهنده  آزار  این مشکل  از  را  پوستتان  خوردنتان 
برهانید و زیباتر شوید. در ادامه غذاهایی که برای 
بعالوه  باید مصرف کنید،  آکنه  از  خالص شدن 
غذاهایی که آکنه را بدتر می کنند به شما معرفی 

خواهیم کرد.

آنتی  از  سرشار  سبزیجات  و  ها  میوه 
اکسیدان

انعکاس می  را  آن  باشید، پوست  وقتی سالمت 
دهد. آنتی اکسیدان ها که در میوه هایی با رنگ 
از  را  آزاد  رادیکال های  پیدا می شوند  درخشان 
با  توانند  می  آزاد  های  رادیکال  برند،  می  بین 
افزایش التهاب تاثیر منفی روی پوست بگذارند. 
التهاب تنها باعث پیری زودرس نمیشود ) چین 
و چروک روی پوست ( بلکه باعث بروز آکنه نیز 

می شود.

ماهی های چرب
خوبی  های  انتخاب  همه  تن  ساردین،  سالمون، 
 ۳ امگا  آوردن  بدست  برای  بدن  به  که  هستند، 
مورد نیازش کمک می کنند. این اسید چرب های 
سالم برای سلول های بدن مصالح به حساب می 
آیند. وقتی به پوست اجازه می دهید سلول های 
می  زیباتر  و  جوانتر  نیز  ظاهرش  بسازد،  جدید 
از  افرادی که  به  آزمایش کوچک  در یک  شود. 
آکنه مزمن تا متوسط رنج می بردند روغن ماهی 
چشم  بهبودی  مدتی  از  پس  محققان  شد،  داده 
گیری در آنها مشاهده کردند، شاید دلیلش تاثیر 

روغن ماهی روی التهاب باشد.

خیار و هندوانه
هر غذای سرشار از آبی می تواند تامین آب بدن 
خوب  بسیار  پوست  برای  این  و  کند،  تقویت  را 
التیام  برای  پوست  رطوبت  سطح  تثبیت  است. 
افراد  متاسفانه  است.  مناسب  پوستی  هر مشکل 
خود  پوست  بیشتر  آکنه  درمان  برای  تالش  در 
را خشک می کنند، و سپس یک مرطوب کننده 
غلیظ می زنند، که باعث بدتر شدن اوضاع می 
از  غذاهای سرشار  خوردن  و  آب  نوشیدن  شود. 
آب به پوست کمک می کند همیشه در سطحی 

مناسب بماند.

کاشو ) بادام هندی (
به پوستتان کمک کند.  تواند  آجیل خوردن می 
یک وعده 2۸ گرمی کاشو حاوی مقدار مناسبی 
زینک است. تحقیقات نشان داده سطح پایین این 
مزمن.  آکنه  با  است  برابر  بدن  در  معدنی  ماده 
شاید دلیلش این است که زینک حاوی ترکیبات 
ضد التهابی و تقویت کننده ایمنی بدن است. از 
دیگر منابع زینک می توان گوشت گاو را نام برد.

غذاهای سرشار از پروبیوتیک
ماست به خاطر داشتن پروبیوتیک معروف است، 
اما کلم ترش، میسو، و کیمچی نیز از منابع غیر 
لبنی حاوی پروبیوتیک هستند. بررسی ها نشان 
پرتئین  شدن  آزاد  مانع  پروبیوتیک  مصرف  داده 
شود،  می  سبوم  تولید  کاهش  و  التهابی  های 
بنابراین می تواند مانع بروز کنه روی پوست شود.

اسپیرولینا
اسید  و  مغذی  مواد  از  آبی- سبز سرشار  جلبک 
چرب  اسید  یک   GLA است.  لینولنیک  گاما 
ضروری است که ترکیبات ضد التهابی دارد، به 
همین دلیل است که می تواند لکه ها را از بین 
ببرد. در یک تحقیق به دو گروه از مبتالیان  به 
 GLA آکنه برای ۱۰ هفته مکمل های امگا ۳ و
داده شد، در هر دو گروه کاهش چشم گیری به 
داروخانه  از  توانید  می  را  اسپیرولینا  رسید.  ثبت 
ها تهیه کنید و از پودر آن به اسموتی صبحتان 

اضافه کنید.

کربوهیدرات های تصفیه شده
این کربوهیدرات ها را می توانید در میان وعده 

هایی مانند کیک، شیرینی، کراکر، مافین و نان 
و  شده  فرآوری  به شدت  اینها  کنید.  پیدا  سفید 
قند  بعالوه  شده  تصفیه  کربوهیدرات  دارای 

اضافی هستند. 
در یک تحقیق که به بررسی عوامل افزیش آکنه 
نسبت به دو دهه پیش می پرداخت محققان به 
این نتیجه رسیدند که دلیل اصلی افزایش چنین 
غذاهایی است. دلیلش باال رفتن شدید قند خون 
است،  ها  کربوهیدرات  این  خوردن  واسطه  به 
ایجاد  باعث  و  یابد  می  افزایش  انسولین  میزان 

جوش می شود.

شیر
دوباره  است  بهتر  شاید  دارید،  اکنه  مشکل  اگر 
درباره شیر گاوی که می خورید فکر کنید. برخی 
که  افرادی  برای  آکنه  اند  داده  نشان  تحقیقات 
بدتر  است  کنند ممکن  استفاده می  لبنیات  زیاد 
خورند.  می  شیر  که  افرادی  در  مخصوصا  شود، 
به  تستوسترون  سطح  رفتن  باال  دلیلش  شاید 
بروز  به  منجر  نهایت  در  که  است  شیر  واسطه 
جوش می شود. توجه داشته باشید که این علت 
از  را  غذاهایی  افراد  برخی  است،  فردی  کامال 
هم  باز  ولی  کنند  می  خود حذف  غذایی  برنامه 

نتیجه ای را شاهد نیستند.

چربی های اشباع
اگر می خواهید پوستی صاف و سالم داشته باشید 
برگرها، مرغ سرخ کرده، و فست فودها باید کنار 
بروند. علتش باال بودن چربی های اشباع موجود 

در این غذاها است. 
مزمن  آکنه  به  که  افرادی  داده  نشان  تحقیقات 
کسانی  با  مقایسه  در  هستند  مبتال  متوسط  یا 
که گوستی سالم دارند بیشتر چربی های اشباع 
مصرف می کنند. این موضوع هنوز کامال درست 
درک نشده اما چربی اشباع می تواند عوامل رشد 

خاصی را افزایش دهد و باعث بروز آکنه شود.

برای رفع آکنه چه بخوریم و چه نخوریم؟

بهتر است برخی میوه ها را با پوستشان مصرف 
کنید و از تاثیرات و خاصیت های مفید پوست آن 
ها بهره مند شوید در ادامه لیستی از ان ها را در 

اختیارتان قرار میدهیم.
شنیده  زیاد  میوه ها  پوست  مصرف  درباره  شاید 
باشید. »لی باخ«، کارشناس ارشد تغذیه و مواد 
آمریکا می گوید، واقعیت دو  از »کلرادو«  غذایی 
سویه ماجرا این است که پوست میوه ها با توجه 
به اینکه دارای »فیتوکمیکال« های گیاهی، فیبر 
آلودگی  می توانند  هستند،  مغذی  مواد  دیگر  و 
هایی را نیز به میز غذای ما بیاورند. در صورت 
سبزی ها  و  میوه ها  پوست  از  استفاده  به  تمایل 
باید توجه داشته باشیم که از محصوالت ارگانیک 

استفاده کنیم.

مرکبات
و  فروت  گریپ  پرتقال،  نظیر  مرکباتی  پوست 
مقادیر  اما  دیرهضم هستند،  و  تلخ  اگرچه  لیمو، 
 ،B6 ریبو فالوین، ویتامین ،C فراوانی ویتامین
کلسیم، منیزیم، پتاسیم به همراه »فالنوئید«های 
ضد التهاب دارند. الیه سفیدی که بین پوست و 
باالیی  العاده  فوق  فیبر  دارای  نیز  قراردارد  میوه 
این  پرتقال  هنگام مصرف  به  کنید  است. سعی 
می توانند  مرکبات  پوست  برندارید.  زیاد  را  الیه 
ساالد  سس  در  شده  رنده  و  خاللی  صورت  به 
و یا در ترکیب با مقداری شکر، روغن یا سرکه 

مصرف شوند.

پیاز
هرچند خوردن پوست پیاز ایده زیاد جالبی نیست، 
اما کارشناسان مصرف مقادیر زیادی از این ماده 
را توصیه می کنند. پوست پیاز قرمز منبعی غنی از 
»کوئرستین« است که مانع تشکیل رادیکال های 
آزاد شده می شود و به بهبود جریان خون سالم در 

عروق کمک می کند. کوئرستین همچنین سبب 
در  خون  پمپاژ  افزایش  و  خونی  عروق  اتساع 
عضالت می شود. افزون بر این، پوست پیاز قرمز 
سرشار از ترکیبات شیمیایی است که می توانند از 
پوست  کنند.  محافظت  سرطان ها  برابر  در  بدن 
پیاز را همچنین می توان یک منبع آنتی باکتریال 

به شمار آورد.

موز
زمختی  بافت  و  تلخ  طعم  اگرچه  موز  پوست 
لوتئین  پتاسیم،  زیادی  مقادیر  دارای  اما  دارد، 
تریپتوفان  و  چشم(  برای  قوی  اکسیدانی  )آنتی 
)که موجب افزایش تولید سروتونین – هورمون 
شادی، در بدن می شود( است. استفاده از پوست 
پختن  و  جوشانیدن  یا  نوشیدنی ها  در  میوه  این 

آن، به مصرف آسان تر این ماده کمک می کند.

خیار
فسفر،  منیزیم،  کلسیم،  کنده  پوست  خیارهای 
پتاسیم، ویتامین A و ویتامین K کمتری نسبت 
به یک خیار کامل دارند و تقریبًا همه فیبر خیار 
داخل  میوه  عمده  حجم  است.  آن  پوست  در 

پوست را آب تشکیل می دهد.

کدو سبز
ویتامین  زیادی  مقادیر  دارای  سبز  کدو  پوست 
نظیر  اکسیدان هایی  آنتی  و  پتاسیم  فیبر،   ،C
کاروتنوئید، لوتئین و زیگزانتین است. پوست کدو 
مسما اگرچه کمی تلخ مزه است، اما می تواند به 
با دیگر طعم ها مورد  صورت پخته و در ترکیب 

استفاده قراربگیرد.

سیب
با پوست گرفتن سیب مقادیر زیادی »پکتین«- 

فیبر محلول و تنظیم کننده LDL یا کلسترول 
پکتین  داد.  خواهید  دست  از  را  خون  قند  و  بد 
می شود  سبب  و  کرده  کند  را  هضم  همچنین 

کمتر احساس گرسنگی کنید.

سیب زمینی
سیب  پوست  گرم  هر  اند،  داده  نشان  تحقیقات 
زمینی دارای مقادیر بیشتری فیبر، آهن، پتاسیم، 
ویتامین B، ویتامین C و فولیک اسید نسبت به 

ماده اصلی است.

کیوی
پوست کیوی فالنوئید، آنتی اکسیدان و ویتامین 
دارد.  آن  داخل  میوه  به  نسبت  بیشتری   C
را  کیوی  پوست  ناخوشایند  پرزهای  می توانید 

بتراشید.

بادمجان
نام  به  اکسیدانی  آنتی  از  غنی  بادمجان  پوست 
سلول های  آسیب  از  مانع  که  است  »ناسونین« 
مقادیری  دارای  همچنین  و  می شود  مغزی 
شکم  الغری  در  مؤثر  فیبر  و  منیزیم  پتاسیم، 
می باشد. رنگ ارغوانی پوست بادمجان به خاطر 
هاست  »آنتوسیانین«  خانواده  از  اکسیدانی  آنتی 
که در خود بادمجان به مقدار بسیار کم وجوددارد.

هویج
هویج غنی از ترکیباتی هستند که »پلی استیلن« 
نامیده می شوند و در از بین بردن سرطان تأثیر 
ضد  و  باکتری  ضد  قارچ،  ضد  خواص  و  داشته 
التهاب دارند. هویج ها همچنین غنی از کاروتن 
و آنتی اکسیدان های مختلف هستند، اما همه این 
مواد مغذی در زیر پوست هویج متمرکز شده اند.

با فواید استفاده از پوست برخی میوه ها آشنا شوید

انواع برنج باسماتی
و سبزیجات خشک

ایرانی

انواع خشکبار و شیرینیجات ایرانی
ترشی و مرباجات

در چتسوود عرضه کننده بهترین ها

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

 
Ph: 02 9417 6766         337 Penshurst St.  Willoughby               

اپلیکیشن
RAHNAMA AUSTRALIA

را هم اکنون
به رایگان دانلود کنید

DOWNLOAD 
RAHNAMA AUSTRALIA 

APP FOR FREE
 Tel: 02 8883 5551 | Mob:0418 660 399 

admin@rahnama.com.au |  parsianaustralia@yahoo.com

ADVERTISE WITH US AND
MAKE YOUR BUSINESS STAND OUT 

FROM THE CROWD

PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA

راهنمای مشاغل فارسی زبانان استرالیا راهنمای مشاغل فارسی زبانان استرالیا 

پیاز چه خاصیت هایی برای سالمتی ما به همراه 
تواند بگذارد  تاثیراتی روی بدن ما می  دارد چه 
به برخی از خواص شفابخش آن در ادامه مطلب 

اشاره کرده ایم
و  امراض  توانند  می  بودند  معتقد  ها  قدیمی 

بیماری ها را به کمک مواد طبیعی درمان کنند، 
و اگرچه اینها دارو نبودند، اما استفاده از آنها می 
توانست سالمتی را به مردم بازگرداند بدون آنکه 

به سیستم ایمنی بدن آسیبی برساند.
با  مبارزه  در  که  است  غذایی  مواد  از  یکی  پیاز 
ما  برای  خوبی  همپیمان  تواند  می  ها  بیماری 
باشد. پیاز خواص غذایی و درمانی متعددی دارد. 
در دروان گذشته از پیاز برای مقابله با بیماریهای 

همه گیر چون وبا و طاعون استفاده می کردند.
پیاز حاوی قند طبیعی، ویتامین آ، ب6، ث و ای 
پتاسیم،  سدیم،  همچون  معدنی  مواد  و  است، 
آهن، فیبر دارد و منبع خوبی برای اسید فولیک 

می باشد.

گوگردی  ترکیبات  حاوی  پیاز  هم  خام  بصورت 
است که خواص درمانی بسیاری دارد. 6 خاصیت 

پیاز به شرح زیر هستند:

اگر  آلرژی و سرفه:  با سرماخوردگی،  ۱- مقابله 
تب، سرماخوردگی، سرفه، گلودرد، آلرژی دارید، 
شما  به  بیماریها  این  کنترل  در  تواند  می  پیاز 
به سرعت  و عسل  پیاز  آب  ترکیب  کند.  کمک 

سرماخوردگی و سرفه را خوب می کند.
را  گوارش  دستگاه  پیاز  گوارش:  به  کمک   -2
تقویت می کند، و ترشح مواد گوارشی را افزایش 

می دهد.
توانایی  پیاز  کند:  می  کمک  شما  خواب  به   -۳

مربوط  های  ناهنجاری  دیگر  و  بیخوابی  درمان 
به خواب را دارد.

افزایش  را  بدن  انسولین  پیاز  دیابت:  درمان   -4
می دهد، و با کنترل قند بدن در خون می تواند 

به درمان دیابت کمک کند.
پیاز  5- حفاظت در مقابل خونریزی و سرطان: 
رادیکال های آزاد را ردگیری می کند، و جلوی 
به  بدن  در  مانع سرطان  گیرد.  را می  خونریزی 

ویژه در سر، گردن و روده بزرگ می شود.
راهها  بهترین  از  یکی  پوست:  از  محافظت   -6
پوست  سیاه  های  لکه  کردن  برطرف  برای 
صورت مالیدن ترکیبی از آب پیاز و زردچوبه بر 

روی آنهاست.

خواص شفابخش پیاز
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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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فیلم ایرانی بر پرده سینماهای استرالیا

فیلم بادیگارد 

فیلم 50 کیلو آلبالو ) پر فروش ترین کمدی امسال ایران(

 Sydney
سیدنی

  Event Cinemas - George Street  Sydney
  Event Cinemas - Top Ryde

Event Cinemas - Burwood

Thu 23 Jun 7:00pm - Bodyguard
Fri 24 Jun 7:00pm - 50 Kilos of Cherries

Sat 25 Jun 6:00pm - Bodyguard
Sun 26 Jun 6:00pm - 50 Kilos of Cherries

Brisbane
بریزبن 

 Newfarm 6 Cinemas

Sat 25 Jun 4:00pm- 50 Kilos of Cherries
Sun 26 Jun 5:00pm - Bodyguard

Tue 28 Jun 7:00pm-50 Kilos of Cherries
 Sat 2 Jul - 5pm bodyguard

Sun 3 Jul - 5pm 50 Kilos of cherries

Perth
پرت 

Event Cinemas - Innaloo

Thu 23 Jun 7:00pm - Bodyguard
Fri 24 Jun 7:00pm - 50 Kilos of Cherries

Sat 25 Jun 6:00pm - Bodyguard
Sun 26 Jun 6:00pm - 50 Kilos of Cherries

Canberra
کنبرا

Event Cinemas - Manuka

Thu 23 Jun 7:00pm - Bodyguard
Fri 24 Jun 7:00pm - 50 Kilos of Cherries

Sat 25 Jun 6:00pm - Bodyguard
Sun 26 Jun 6:00pm - 50 Kilos of Cherries

 Adelaide
ادلید

Mercury Cinema

Fri 8 Jul 7:00pm - Bodyguard
Fri 8 Jul 9:00pm - 50 Kilos of Cherries

Sun 10 Jul 6:00pm - Bodyguard
Sun 10 Jul 8:00pm - 50 Kilos of Cherries

نویسنده و کارگردان  
ابراهیم حاتمی کیا

با بازی پرویز پرستویی 
برنده بهترین بازیگر مرد
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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*

از  استفاده  با  را  دنیا  ابرکامپیوتر  چین سریعترین 
خود  در  که   )microchips( ریزتراشه هایی 

چین تولید شده، ساخته است.
در  امروز  دنیا  برتر  ابرکامپیوتر  پانصد  فهرست 
در  که  کامپیوترها  ابر  بین المللی  کنفرانس  در 
و  شد  منتشر  می شود  برگزار  آلمان  فرانکفورت 
ابرکامپیوتر سان وی تایهوالیت چین در صدر قرار 

گرفت.
این ابرکامپیوتر از پردازشگر شن وی و رابط هایی 
)interconnect( استفاده می کند که همگی 
در چین ساخته شده و به این ترتیب به وابستگی 
چین به فناوری آمریکایی، برای تولید ابرکامپیوتر 
که  زمانی  از  این  بر  عالوه  است.  داده  پایان 

دنیا  برتر  ابرکامپیوتر  پانصد  فهرست  نخستین 
بار  اولین  برای  در سال ۱۹۹۳ منتشر شد، چین 
از نظر تعداد ابرکامپیوترها از آمریکا پیش افتاده 

است، ۱۶۷ در مقابل ۱۶۵.
 ۹۳ سان وی تایهوالیت  ابرکامپیوتر  سرعت 
متافالپس است؛ یک کوآدریلیون )هزار تریلیون، 
در  شناور  ممیز  عملیات  صفر(  پانزده  با  یک  یا 
برای  ثانیه. سرعت عملیات ممیز شناور معیاری 
است؛  کامیپوترها  توان  و  سرعت  اندازه گیری 
شلوغ  ماتریس  یک  کامپیوتر  که  سرعتی  یعنی 
نیستند(  صفر  آن  عناصر  بیشتر  که  )ماتریسی 

معادالت خطی را محاسبه می کند.
دنیا  برتر  ابرکامپیوتر  پانصد  قبلی  فهرست  در 

بود؛  صدر  در  چین  از  ابرکامپیوتری  هم  باز 
تیانهی-۲، اما آن ابرکامپیوتر که سرعتش نصف 
سان و ی تایهوالیت است با استفاده از تراشه های 
ساخته  اینتل  آمریکایی  شرکت  )چیپ  های( 
ابرکامپیوتر سریع دنیا، دو  شده بود. در میان ده 
ابرکامپیوتر در چین و چهار تا در آمریکا هستند و 
آلمان، سوئیس، ژاپن و عربستان سعودی هم هر 

کدام یک ابرکامپیوتر دارند.
مرکز  در  حاضر  حال  در  سان وی تایهوالیت  از 
برای  ووشی  در شهر  ابرکامپیوترهای چین  ملی 
علوم   ، هوا  و  آب  زمینه  در  مختلف  تحقیقات 
اطالعات  تحلیل  و  پیشرفته  صنایع  زیستی، 

استفاده می شود.

چین سریعترین ابرکامپیوتر دنیا را با تراشه های بومی ساخت

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 

از  کوپرا،  تیموتی  و  مالنچنکو  یوری  پیک،  تیم 
بریتانیا، روسیه و آمریکا، به وسیله یک کپسول 
سایوز از ایستگاه فضایی بین المللی جدا شده و به 

زمین بازگشتند.
به  قزاقستان  در  فضانوردان  این  حامل  کپسول 

زمین نشست.
بود  فضایی  ایستگاه  فرمانده  که  کوپرا،  تیم 
فرماندهی را به جف ویلیامز، فضانورد دیگری از 

ناسا واگذار کرد.
به  که  بود  بریتانیایی  فضانورد  اولین  پیک  تیم 
ایستگاه فضایی بین المللی می رفت. او قبل از راه 
افتادن به سوی زمین گفت مشتاق دیدن خانواده 
دلش  گفت  حال  عین  در  اما  است  دوستانش  و 
برای ایستگاه فضایی بین المللی تنگ خواهد شد.

در  اقامتش  مدت  در  بریتانیایی  فضانورد  این 
انجام  بر  عالوه  المللی  بین  فضایی  ایستگاه 
روی  دویدن  با  فضایی  مختلف  ماموریت های 

تردمیل در ماراتن لندن شرکت کرد.
در ۱۸۶ روزی که او در فضا بود ایستگاه فضایی 

حدود ۳ هزار بار در مدار زمین گردید.

سه فضانورد از 
ایستگاه فضایی 
بین المللی به 
زمین بازگشتند

وزارت دفاع آمریکا می گوید هکرهایی که برای 
این  وب سایت های  امنیتی  توانایی های  سنجش 
وزارتخانه دعوت شده بودند، ۱۳۸ ضعف امنیتی 

یافته اند.
آمریکا  دفاع  وزارت  پنتاگون،  امسال  مارس  ماه 
از هکرهای آمریکایی خواسته بود تا با حمله به 
وبسایت های عمومی این وزارتخانه، نقاط ضعف 

آنها را آشکار کنند.
بیش از ۱۴۰۰ نفر در این برنامه که پنتاگون را 

هک کن نام داشت، شرکت کردند.
افرادی که موفق به شناسایی ضعف های امنیتی 
سایت های وزارت دفاع آمریکا شدند، جوایز نقدی 

دریافت کردند.
بیشترین میزان جایزه نقدی ۱۵ هزار دالر بود.

این برنامه تنها روی سایت های عمومی پنتاگون 
دفاع  وزارت  حساس  شبکه های  و  شد  آزمایش 

آمریکا در این برنامه امتحان نشدند.
برای  هکرها  از  خصوصی  شرکت های  معموال 
شبکه های  سایبری  امنیت  میزان  سنجش 
برای  آنها  می کنند.  استفاده  خود  کامپیوتری 
این کار غالبا از هکرهای کاله سفید )هکرهایی 
سیستم ها  در  امنیت  بردن  باال  انگیزه  با  که 
ضعف  نقاط  کردن  آشکار  برای  می کنند(  رخنه 

سیستم های خود کمک می گیرند.

هکرها، نقاط 
ضعف سایت های 

پنتاگون را 
آشکار کردند



می دانید چه می توانید بکنید 
تا رأیتان به حساب آید؟

انتخابات فدرال، شنبه 2 جوالی

رأی شما به شکل گیری استرالیا کمک می کند. از حاال در وب سایت www.aec.gov.au رأی دادن را تمرین کنید.

Remember... number every box to make your vote count

Number the boxes from 1 to 8 in 
the order of your choice
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برگه رأی سبز
تمام مربع ها را به ترتيب 

انتخاب تان شماره بگذاريد.

برگه رأی سفید - شما می توانید انتخاب کنید تا باالی خط رأی 
بدهید یا پایین خط.

یا باالی خط رأی دهید
حداقل 6 مربع را برای احزاب يا گروه ها به ترتيب انتخاب تان شماره گذاری كنيد. 

You may 
vote in one of 
two ways
Either

Above the line
By numbering at least 6
of these boxes in the order 
of your choice (with number 
1 as your first choice).

A B C D E F G

PARTY PARTY PARTY PARTY PARTY PARTY

Or

Senate Ballot Paper O
F F IC IA L  U S E  O

N
LY

45 2 1 3 6

یا پایین خط
حد اقل 12 مربع را برای كانديداها به ترتيب انتخاب تان شماره گذاری كنيد. 

O
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N
LY

Either

Or

Below the line
By numbering at least 12
of these boxes in the order 
of your choice (with number 
1 as your first choice).

PARTY PARTY PARTY PARTY PARTY PARTY UNGROUPED

SURNAME
Given Names
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Given Names
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SURNAME
Given Names
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Given Names
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امسال، روشی که برای سنا رأی می دهید تغییر کرده است 
و مهم است که بدانید چگونه بدرستی رأی دهید.

در روز انتخابات شما دو برگه رأی خواهيد گرفت: 

• يک برگه سبز برای مجلس نمايندگان 
• يک برگه سفيد بزرگ برای سنا

روی برگه رأی سبز برای كانديدايى رأی مى دهيد كه در مجلس نمايندگان منطقه محلى يا حوزه انتخاباتى تان را نمايندگى مى كند.

روی برگه رأی سفيد شما برای نمايندگان ايالت يا خطه تان در مجلس سنا رأی مى دهيد.

نگران اشتباه کردن نباشید. درخواست کنید تا یک برگه دیگر بگیرید و از اول شروع کنید.

نمونه برگه رأی نمونه برگه رأی 

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

قصابی ولیعصر
در مریلندز

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

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

Merrylands Rd. Merrylands

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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O0424 328 659

Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

غنی: از حقوق پناهجویان افغان در سراسر جهان پشتیبانی شود
روز  افغانستان  جمهوری  رئیس  غنی،  اشرف 
فیلیپو  با  دیــدار  در  جوزا/خرداد   ۳۱ دوشنبه، 
گراندی، کمیساریای عالی پناهندگان گفته است 
سراسر  در  افغان  پناهجویان  حقوق  از  باید  که 
پناهندگی  معضل  حل  برای  و  پشتیبانی  جهان 

راه های مناسب جستجو شود.
ارگ  در  پناهجویان  جهانی  روز  در  دیدار  این 

ریاست جمهوری افغانستان انجام شد.
پناهندگی  مشکل  افغانستان  جمهوری  رئیس 
باید  که  گفت  و  خواند  جهانی  معضل  یک  را 
برای حل  بگونه مشترک و همه جانبه  کشورها 
روی  مشخص  رویکرد  و  کرده  برنامه ریزی  آن 
عالی  کمیساریای  از  غنی  آقای  گیرند.  دست 
جهت  را  مناسب  راه های  تا  خواسته  پناهندگان 

حل این معضل جستجو کند.
کرد  تاکید  نیز  پناهندگان  عالی  کمیساریای 

و  کمک  به  ــدار  دوام بگونه  سازمان  این  که 
و  ادامه می دهد  افغانستان  با  همکاری های خود 

از حقوق پناهجویان پشتیبانی می کند.

اولویت های  یکی  پناهجویان  وضعیت 
کاری دولت

پناهندگان  عالی  کمیساریای  گراندی،  فیلیپو 
اجرایی  رئیس  عبداهلل،  عبداهلل  با  نیز  دیداری 

افغانستان داشت.
رئیس اجرایی افغانستان گفت مشکل پناهجویان 
کشور یکی از اولویت های کاری حکومت وحدت 
ملی است که از آغاز شکل گیری آن تا کنون در 
باره حل مشکالت آنها تالش های فراگیر و جدی 

صورت گرفته است.
تصمیم  افغانستان  دولت  که  افزود  عبداهلل  آقای 
دارد تا مشکالت پناهندگان و بیجاشدگان را در 

نیز مطرح کند  نشست جهانی وارسا و بروکسل 
تا در این مورد برای تامین حقوق و رسیدگی به 
مشکالت پناهندگان افغانستان یک تصمیم کلی 
گرفته شود. قرار است شهرهای وارسا و بروکسل 
مهم  نشست   ۲ میزبان  میالدی  جاری  سال  در 
مالی  و  نظامی  تعهدات  ارائه  مورد  در  بین المللی 
دولت  به   ۲۰۱۶ سال  از  پس  جهانی  جامعه 

افغانستان باشند.

بیجاشدگان افغان را جدی نمی گیرند
آقای گراندی در گفت وگو با بی بی سی گفت که 
از  جهان  در  افغان  بی جاشدگان  و  پناهجویان 

چشم ها افتاده و به کمک نیاز دارند.
او که به ایران و افغانستان سفر کرده، می گوید 
محرومیت هزاران پناهجوی افغان ساکن ایران، 
به  بهتر  برای جستجوی زندگی  آنها  باعث شده 

غرب فرار کنند. رئیس جمهوری غنی از سازمان 
ملل خواسته تا از حقوق پناهندگانی که به ویژه 
می برند،  بسر  ایران  و  پاکستان  کشورهای  در 
پشتیبانی صورت گیرد. در بیانیه ساالنه سازمان 
پناهجویان،  جهانی  روز  مناسبت  به  متحد  ملل 
گفته شده که تعداد پناهجویان از مرز ۶۰ میلیون 
نفر گذشته است. بیش از نیمی از این تعداد از سه 

کشور سوریه، افغانستان و سومالی هستند.
سال  انتهای  در  سازمان  این  اعالم  اساس  بر 
گذشته میالدی ۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بر اثر 
درگیری ها آواره، پناهنده و یا در کشورهای خود 
بیجا شده اند که این آمار از سال گذشته تاکنون 

۵ میلیون نفر افزایش یافته است.
نفر   ۱ معنی  به  آمار  این  سازمان،  این  گفته  به 
در مقابل هر ۱۱۳ نفر از ساکنان این کره خاکی 

است.

از نهادهای  افغانستان  اجرایی  عبداهلل عبداهلل، رئیس 
دولتی این کشور در داخل و خارج افغانستان خواسته 
در  سرمایه گذاری  جلب  بین المللی  کمپین  از  تا 

افغانستان حمایت کنند.
ملی  برنامه  اندازی  راه  نشست  در  که  عبداهلل  آقای 

حمایت  اداره  سوی  از  افغانستان  در  سرمایه گذاری 
صحبت  کابل  در  )آیسا(  افغانستان  سرمایه گذاری  از 
می کرد، گفت دولت وحدت ملی از این برنامه حمایت 
همه جانبه می کند و از سرمایه گذاران افغان و خارجی 
در داخل و خارج این کشور خواست تا به کمپین بین 

المللی سرمایه گذاری در افغانستان بپیوندند.
روز  )آیسا(  افغانستان  سرمایه گذاری  از  حمایت  اداره 
عنوان  زیر  را  برنامه جدیدی  دوشنبه ۲۰ جون/ژوئن 
برنامه ملی سرمایه گذاری در افغانستان در نشستی در 

کابل راه اندازی کرد.

دولتی  نهادهای  تمام  از  که  گفت  عبداهلل  آقای 
خواسته شده  این کشور  خارج  و  داخل  در  افغانستان 
تا از این برنامه حمایت کنند و به گفته او سفارت های 
تبلیغ  در  باید  جهان  کشورهای  سراسر  در  افغانستان 
این کمپین و جلب سرمایه گذاری به افغانستان نقش 

عمده ایفا کنند.
برنامه  این  از  هدف  گفت  آیسا  رئیس  حقجو،  قربان 
مناسب  مکان  یک  عنوان  به  افغانستان  معرفی 
آقای حقجو  است.  و جهان  منطقه  در  سرمایه گذاری 
گفت: برای رهایی از وضعیت کنونی و از میان برداشتن 
مشکالت اقتصادی نظیر فقر، بیکاری و برخی موارد 
دیگر، چنین حرکت های الزم است و یکی از راهکارها 
به  خصوصی  سرمایه گذاری های  رشد  راستا،  این  در 
تا  است،  کشور  در  خارجی  سرمایه گذاری های  ویژه 

برای توسعه اقتصادی پایدار زمینه را فراهم سازد.
در این نشست فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغانستان 

در  سرمایه گذاری  ملی  برنامه  سفیر  عنوان  به  نیز 
افغانستان معرفی شد.

آقای دریا گفت: بیایید افغانستان را به کشور فرصت ها 
مبدل سازیم؛ بیایید در افغانستان سرمایه گذاری کنیم. 

اهداف برنامه ملی سرمایه گذاری افغانستان
تمامی  سرمایه گذاری  استراتیژی های  رهنمایی   .۱

نهادهای اقتصادی در یک مسیر واحد
در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  و  جلب   .۲

مرحله حساس اقتصاد افغانستان
داخلی،  سرمایه گذاری های  تشویق  و  توسعه   .۳
صنایع  و  داخلی  تولیدات  از  حمایت  سمت دهی، 

جایگزین واردات
۴. طرح پالیسی های قابل تطبیق برای سرمایه گذاری 
حین  افغانستان،  در  سرمایه گذاری  فضای  بهبود  و 

پرداختن به چالش های سرمایه گذاران در این کشور
از  سرمایه گذاری  تشویق  عملکرد  و  روش  تغییر   .۵

رویکرد تشویقی به رویکرد تسهیلی
برای  بالقوه  مقصد  عنوان  به  افغانستان  معرفی   .۶
جاری  سال  اوایل  جهان  و  منطقه  در  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  توجه  قابل  کاهش  از  آیسا  میالدی، 
میزان  که  کرد  اعــالم  و  داد  خبر  افغانستان  در 
 ۵۹۰ کشور،  این  در   ۲۰۱۵ سال  در  سرمایه گذاری 

میلیون دالر ثبت شده که نسبت به سال گذشته، ۳۰ 
درصد کاهش یافته  است.

این در حالی است که مجموع سرمایه گذاری در سال 
۲۰۱۴ میالدی ۸۶۰ میلیون دالر اعالم شده بود.

و  افغانستان  در  خارجی  کمک های  و  نیروها  کاهش 
گسترش ناامنی در این کشور از عوامل عمده کاهش 
اما  است  شده  خوانده  افغانستان  در  سرمایه گذاری 
اعالم سال  با  ملی  ماه گذشته دولت وحدت  در چند 
۲۰۱۶ به عنوان سال آبادانی در تالش است تا توجه 

سرمایه گذاران به افغانستان را جلب کند.

عبداهلل: نهادهای دولتی در داخل و خارج در کمپین بین المللی جلب سرمایه گذاری سهم بگیرند

PTY LTD
FOOD IMPORTS
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سبزی قورمه 
سرخ شده 
بست تست 

با کیفیت مرغوب 
در دو اندازه متفاوت

Ph: 02 9645 6003
Fax: 02 9700 9679

aust-ari@bigpond.net.au

تلفن مرکز پخش

مجلس افغانستان صالحیت وزیر دفاع و ریاست امنیت ملی را تایید کرد
و  دفاع  وزیر  افغانستان صالحیت  نمایندگان  مجلس 
رئیس امنیت ملی این کشور را روز دوشنبه ۳۱ جوزا/
خرداد تایید کرد. در نشست روز دوشنبه گذشته محمد 
رسما  تایید  رای   ۱۶۱ کسب  با  استانکزی،  معصوم 
رئیس امنیت ملی افغانستان شد و عبداهلل حبیبی نیز با 
کسب ۱۶۷ رای تایید به عنوان وزیر دفاع این کشور 

کار خود را آغاز خواهد کرد.
به تعداد ۲۲۴ نماینده امروز در مجلس حاضر بودند و 
نامزدهای وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی باید ۱۱۳ 

رای تایید می گرفتند.
وحدت  دولت  ایجاد  زمان  از  افغانستان  دفاع  وزارت 
ملی در سال ۲۰۱۴ تاکنون از سوی سرپرستان اداره 
وزیر  افغانستان صالحیت  نمایندگان  مجلس  می شد. 
شیر محمد  دلو/بهمن سال ۱۳۹۳،  در  یکبار  را  دفاع 
معصوم   ،۱۳۹۴ سرطان/تیر  در  دیگر  بار  و  کریمی 
اشرف  محمد  از سوی  دو  این  کرد.  رد  را  استانکزی 

غنی به عنوان وزیر دفاع نامزد شده بودند.
رحمت اهلل نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان 
افغانستان  جمهوری  رئیس  با  اختالفات  دلیل  به  نیز 
و  کرد  گیری  کناره  گذشته  سال  قوس/آذر  ماه  در 
سرپرست  از سوی  نیز  نهاد  این  تاکنون  زمان  آن  از 
اداره می شد. خالی بودن این پستهای مهم امنیتی در 

سالهای گذشته اعتراض های زیادی را در پی داشت. 
نهادهای  تا  گرفته  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از 
مدنی و احزاب سیاسی افزایش نا امنی را دلیل خالی 
بودن این پستهای مهم دولتی بخصوص وزارت دفاع 

می دانستند.
سال  متولد  حبیبی  عبداهلل  ژنرال  حبیبی-  عبداهلل 
شرق  در  کنر  والیت  سوکی  ولسوالی  در   ۱۳۳۱

افغانستان است.
او در سال ۱۳۴۲ شامل مدرسه نظامی کابل شده و 
در سال ۱۳۴۸ به دانشگاه جنگ افغانستان راه یافته 
و در رشته توپ خانه در سال ۱۳۵۱ کارشناسی خود را 

گرفته است.
او در سال ۱۳۵۵ جهت ادامه تحصــیل برای ۴ سال 
در  را  خود  ارشد  کارشناسی  و  رفته  کشور  خارج  به 
علوم نظامی گرفته و سال ۱۳۵۹ دوباره به افغانستان 

بازگشته است.
درسال ۱۳۶۹ به درجه سرلشکر/تورن جنرال و در سال 
۱۳۹۴ نیز به درجه سپهبد/سترجنرال ارتقا یافته است.

از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۴ در بخش های مختلف در  او 
کرده  کار  این کشور  دفاع  وزارت  و  افغانستان  ارتش 

است.
ثور/ ماه  در  استانکزی  آقای  استانکزی-  معصوم 

اردیبهشت، سال گذشته از سوی محمد اشرف غنی، 
رئیس جمهوری افغانستان، به عنوان وزیر پیشنهادی 

وزارت دفاع اعالم شد.
تایید مجلس  رای  نتوانست که  استانکزی  آقای  ولی 
نمایندگان را بگیرد و نزدیک به یک سال سرپرست 

وزارت دفاع افغانستان باقی ماند.
دبیرخانه/داراالنشای  رئیس  استانکزی،  معصوم 
شورای عالی صلح، در جریال سال های گذشته یکی 

از چهره های مهم در روند گفت وگوهای صلح بود.
محمد معصوم استانکزی در سال ۱۳۳۷ در ولسوالی 
محمد آغه والیت لوگر در جنوب افغانستان متولد شده 
است. به اساس معلومات سایت رسمی شورای عالی 
افغانستان، او تحصیالتش را تا سطح دکترا در  صلح 

رشته مهندسی ساختمانی ادامه داده است.
گفته می شود که او در انستیتوی مخابرات هم تحصیل 

کرده و آموزش های نظامی نیز دیده است.
وزیر  پست های  در  این  از  پیش  استانکزی  آقای 
مخابرات و مشاور رئیس جمهوری در زمان حکومت 
حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان نیز کار 

کرده است.
او چندی قبل به عنوان سرپرست ریاست امنیت ملی 

افغانستان معرفی شد.
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