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راننده تاکسی شرکت اوبر 
در ارتباط با قتل ۶ نفر متهم شد

استفان الرسون، از قضات سابق، گفته است که 
کشتار  قربانیان  خانواده های  سوی  از  دارد  قصد 
سن برناردینو در کالیفرنیا دادخواستی را مبنی بر 
همکاری شرکت اپل با پلیس فدرال آمریکا )اف 

بی آی( ارائه دهد.
اف بی آی هفته گذشته از شرکت اپل خواست تا 
امکان دسترسی به تلفن همراه یکی از مهاجمان 

سن برناردینو را برای آنها فراهم کند.
جیمز کامی، رئیس اف بی آی در بیانه ای جدید 
و  قربانیان  درباره  آنها  درخواست  که  است  گفته 

برقراری عدالت است.
در بخشی از این بیانیه گفته شده: آنها )قربانیان( 
از سوی تروریست ها هدف قرار گرفتند و این حق 
آنها است که بدانند چرا و چگونه چنین حمله ای 

انجام شده است.
پیش،  سال  دسامبر  در  سن برناردینو،  کشتار  در 
سید رضوان فاروق و تشفین مالک ۱۴ نفر را در 
مجتمع بهزیستی سن برناردینوی کالیفرنیا کشتند 

و ۲۲ نفر دیگر را زخمی کردند.
این زوج مهاجم در تیراندازی پلیس کشته شدند.
تیم کوک، مدیرعامل اپل، گفته که این شرکت 
باید  آی،  بی  اف  درخواست  شدن  عملی  برای 

قفل  بتواند  که  بیاورد  وجود  به  را  نرم افزاری 
تلفن های تولیدی این شرکت را بشکند.

کاری  چنین  که  است  داده  هشدار  کوک  آقای 
خواهد  خطر  به  را  اپل  شرکت  مشتریان  امنیت 
انداخت و رویه خطرناکی را در این زمینه ایجاد 

خواهد کرد.
در حال حاضر داده های کاربران در سیستم عامل 
آی او اس شرکت اپل به طور خودکار رمزگذاری 
می شوند و اگر دستگاهی قفل باشد، بدون داشتن 

رمز ورود دسترسی به آن غیر ممکن می شود.
از سال ۲۰۱۴  پس  تولید شده  آیفون  تلفن های 
ناکام   تالش  ده  اگر  که  شده اند  طراحی  طوری 
آنها  به  ورود  برای  غلط  رمز  کلمه  از  استفاده 
صورت گیرد همه اطالعات آنها پاک خواهد شد.

باید طوری تلفن فاروق  طبق دستور دادگاه اپل 
طور  به  بتواند  آی  بی  اف  که  کند  دستکاری  را 
نامحدود برای ورود به تلفن تالش کند بی آنکه 

اطالعات آن پاک شود.
خود  حمایت  گوگل  و  توییتر  فیسبوک،  تاکنون 
را از تصمیم شرکت اپل در مورد خودداری این 
یکی  فون  آی  گوشی  قفل  شکستن  از  شرکت 

از مهاجمان کشتار سن برناردینو اعالم کرده اند.

قربانیان کشتار سن برناردینو خواستار 
همکاری اپل با اف بی آی شدند

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و نامزد انتخابات خبرگان رهبری، 
در یک سخنرانی انتخاباتی گفته است که حمایت 
او از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 
آقای  رای  در  شدید  جهش  باعث   ۱۳۹۲ سال 
ریاست  مقام  به  او  رسیدن  نهایت  در  و  روحانی 

جمهوری شده است.
هاشمی  ــای  آق رسمی  سایت  گـــزارش  بــه 
جمع  در  اسفند  اول  شنبه  روز  او  رفسنجانی، 
گفت:  جماران  در  خود  انتخاباتی  ستاد  اعضای 
باید  شدند،  رد صالحیت  که  شده   شناخته   افراد 
افرادی که نامدار نیستند را به جامعه معرفی کنند 
بنده  پیروز شوند، همان طور که  انتخابات  تا در 
بعد از رد صالحیتم در انتخابات ریاست جمهوری 

از  که  فیلمی  در  روحانی حمایت کردم.  آقای  از 
سخنرانی روز شنبه اول اسفند منتشر شده آقای 
هفته  یک  ظرف  می گوید  رفسنجانی  هاشمی 
]رأی[ ایشان )حسن روحانی( از سه چهار درصد 

یکدفعه رفت روی پنجاه و چند درصد.
بعد از رد صالحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای 
نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ 
او اعالم کرد که از حسن روحانی حمایت می کند.

او در سحنرانی روز شنبه خود اشاره ای به عوامل 
احتمالی دیگر در پیروزی آقای روحانی نکرد.

هاشمی  آقای  گذشته،  یکشنبه  روز  چند  هر 
رفسنجانی در نطقی دیگر به تاثیر عواملی مانند 
روحانی،  آقای  نفع  به  عارف  انصراف محمدرضا 
حمایت محمد خاتمی و همین طور قوی حاضر 

شدن در مناظره ها در پیروزی آقای روحانی هم 
اشاره کرد.

از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی تا کنون 
از  یکی  عنوان  به  رفسنجانی  هاشمی  آقای  هم 
نام  و  شده  شناخته  او  اصلی  متحدان  و  حامیان 
خبرگان  انتخاباتی  فهرست   در صدر  نفر  دو  این 
هم در کنار هم دیده می شود. انتخابات پنجمین 
دوره  دهمین  با  هم زمان  رهبری  خبرگان  دوره 
اسفند  هفت  جمعه  روز  اسالمی  شورای  مجلس 

برگزاری می شود.
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  روحانی  آقای 
سال ۱۳۹۲ بر خالف بسیاری از پیش بینی ها، در 
از ۵۰ درصد  بیش  با کسب کمی  و  اول  مرحله 

آرا برنده شد.

هاشمی: حمایت من رأی روحانی را از سه-چهار درصد به باالی ۵۰ درصد رساند

دفاعی  امور  کمیته  رئیس  کوثری،  اسماعیل 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ایران گفته که محموله سامانه موشکی اس-۳۰۰ 

به سمت ایران بار زده شده است.
گفت  فوریه(   ۲۲( اسفند  سوم  دوشنبه  امروز  او 
که خرید تسلیحات دفاعی ایران از روسیه خالف 
ملل  سازمان  امنیت  شورای   ۲۲۳۱ قطعنامه 
نیست چرا که ایران سالح های متعارف از روسیه 

خریداری می کند.
سیستم  خرید  مورد  در  همچنین  کوثری  آقای 
ایران  داد  قرار  فعال  گفت:  اس-۴۰۰  پیشرفته تر 
 ۳۰۰ اس-  موشکی  محموله  برای  روسیه  و 
موشکی  سامانه  به  کشور  اگر  آینده  در  و  است 
پیشرفته تری نیاز داشته باشد، اقدام خواهیم کرد.

در هفته گذشته حسین دهقان وزیر دفاع ایران به 

مسکو سفر کرد و دیروز نیز سرگی شویگو وزیر 
دفاع سوریه به تهران رفت و با حسن روحانی و 

حسین دهقان دیدار و گفتگو کرد.
اس-۳۰۰  موشکی  دفاع  سیستم  خرید  موضوع 
این سفر  از مهمترین محورهای  از روسیه یکی 
انصاری،  بوده است. حسین جابری  و مالقات ها 
امروز گفت  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
نماد روابط  ایران و روسیه  که سفر وزاری دفاع 

نزدیک دو کشور است.
به گفته آقای جابری انصاری یکی از زمینه های 
گفتگوهای ایران و روسیه تامین نیازهای دفاعی 
ایران است و یکی از عمده ترین مسائلی که دو 
نسل  هستند  مذاکره  مشغول  آن  باره  در  کشور 
جدید موشک های اس-۳۰۰ است که جزییات 

آن در زمان مناسب منتشر خواهد شد.

آیا  که  نکرد  روشــن  انصاری  جابری  آقــای 
منظورش از نسل جدید، سیستم اس-۴۰۰ است 
 ۳۰۰ )اس  اس-۳۰۰  پیشرفته تر  مدل های  یا 
وی ام با برد ۲۰۰ کیلومتر و اس ۳۰۰ وی -۴ با 

برد ۴۰۰ کیلومتر(.
انواع  می تواند  اس-۴۰۰  موشکی  دفاع  سیستم 
کیلومتری   ۴۰۰ فاصله  در  را  هواپیما  یا  موشک 
هدف قرار دهد در حالیکه برد سیستم اس-۳۰۰ 

عادی حدود ۱۲۰ کیلومتر است.
خرید  دربــاره  همچنین  انصاری  جابری  آقای 
هواپیمای سوخو از روسیه و مخالفت آمریکا که 
بود  دانسته   ۲۲۳۱ قطعنامه  نقض  را  خرید  این 
گفت: در حال حاضر با سازوکارهایی که در این 
قطعنامه ها پیش بینی شده، امکان انجام این کار 

از سوی جمهوری اسالمی ایران وجود دارد.

محموله موشک های اس-۳۰۰ 
به مقصد ایران ارسال شده است

 Bamyan
Kebab House

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

رستوران بامیان در پاراماتا

PH:9687 1999 |
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بامیان کباب هاوس در پرنشاط ترین نقطه چرچ استریت پاراماتا و در میان معروفترین 
رستورانهای این منطقه میباشد که همه روزه میزبان جمعیت انبوه از جوانان و خانواده هاست.

هموطنان و همزبانان گرامی  میتوانند از انواع خوراکهای  افغانی و ایرانی این رستوران  لذت ببرند.
همچنان تاالر پذیرایی بامیان با گنجایش 100 نفر در طبقه دوم پذیرای شما جهت 

Days a Week 7جشنهای تولد، عقد، نامزدی، عروسی و غیره میباشد.

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

Reg No. 97971819

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

با مدیریت نوری

با پارکینگ رایگان 
در پشت رستوران

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

Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با مدیریت مرتضی عابدینی بهمراه 

کادر ورزیده پذیرای شما میباشد
هفت روز هفته ناهار و شام

ناهار هفت روز هفته
چلوکباب کوبیده
 یا جوجه کباب

فقط 1۰ دالر
 جوجه تنوری

 با سس مخصوص
 اکبر جوجه

 از هم اکنون
 در ارکیده

کباب ویژه خانواده
مناسب برای 5 تا 6 نفر

فقط 8۵ دالر

راننده  یک  آمریکا  میشیگان  ایالت  در  ها  مقام 
تاکسی شرکت اوبر را در ارتباط با قتل شش نفر 
در جریان تیراندازی های تصادفی در روز شنبه 

متهم کرده اند.
شرکت  راننده  ساله،   ۴۵ دالتون،  برایان  جیسون 
اوبر هنگام قرائت شدن اتهامات در دادگاه بدون 
ابراز هیچ نوع احساسی در دادگاه حضور داشت. 
خدمات مسافرکشی شرکت اوبر از طریق یک اپ 
)اپلیکیشن( در تلفن های هوشمند ارائه می شود.

تیراندازی هایی در سه نقطه  با  ارتباط  متهم در 
مختلف شهر کاالمازو درحالی که هیچ ارتباطی با 

قربانیان ندارد دستگیر شد.
گفته می شود که آقای دالتون، بین تیراندازی ها 

همچنان مسافر می زد.
او پس از شنیدن فهرست اتهامات در دادگاه گفت 
که ترجیح می دهد ساکت بماند. قاضی از تعیین 
وثیقه برای او خودداری کرد و گفت باید در زندان 

بماند.
در  محلی  رسانه  یک  به  پلیس  افسر  هینز  دیل 
حمله  در  که  کسانی  از  یکی  گفت  میشیگان 
 ۱۴ دختر  یک  شده  مجروح  شدت  به  کاالمازو 
شد  می  تصور  ساعت  یک  برای  که  است  ساله 
برای  پزشکان  که  زمانی  اینکه  تا  است  مرده 

دست  شدند  می  آماده  او  بدن  اعضای  اعطای 
مادرش را فشار داد.

که  ای  بیانیه  در  دالتون  آقای  خانواه  اعضای 
دوشنبه منتشر شد ضمن ابراز همدردی با خانواده 
شکل  هر  به  دارند  قصد  گفتند  قربانیان  های 

ممکن با پلیس همکاری کنند.
شرکت اوبر گفت که سابقه این راننده را پیش از 
راننده بررسی کرده بود و او  استخدام به عنوان 
هیچ سوءسابقه ای نداشت. پلیس هم تایید کرده 

است که دالتون سابقه ارتکاب جرم ندارد.
به  کاالمازو  عمومی  امنیت  رئیس  هدلی  جفری 
سی ان ان گفت:  ما اصال انگیزه او را درک نمی 
کنیم. هیچ چیزی وجود ندارد که سرنخی بدهد 
از این که چرا او دست به چنین کاری زده یا چه 
انگیزه ای او را به این کار کشانده. قربانیان او را 

نمی شناختند؛ او هم قربانیان را نمی شناخت.
تمام و کمال تصادفی  این حمالت  او گفت که 
بود و هیچ کدام از قربانیان از جمله دو نفری که 
متهم  تاکسی  مسافر  اند  شده  مجروح  شدت  به 

نبودند.
چهار نفر مری لو نای ۶۲ ساله، مری جو نای ۶۰ 
ساله، باربارا هاتورن ۶۸ ساله و دوروتی براون ۷۴ 
ساله - در مقابل یک رستوران کشته شدند. دو 
پدرش  و  ساله  اسمیت ۱۷  تایلر   - دیگر  قربانی 
نمایشگاه  یک  مقابل  در   - ساله   ۵۳ ریچارد 

اتومبیل به ضرب گلوله کشته شدند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در 
مورد این قتل ها و مساله جنجال آفرین کنترل 
این است که همه شما  سالح گفت:  فرض من 
هم درست مثل من از اینگونه حوادث در ایالت 

محل زندگی خود خسته شده اید.
او گفت واقعیت تلخ این است که فقط در روزهای 
پایان هفته آمار قتل های مسلحانه در آمریکا از 
حمله ماه دسامبر سن برناردینو توسط یک زوج 
مسلمان که ۱۴ نفر در آن کشته شدند فراتر رفته.

او گفت معلوم است که اگر قرار باشد آدم های 
بیگناه را در امان بداریم کار بیشتری هست که 

باید انجام دهیم.
تالش های آقای اوباما برای معرفی قوانین تازه 

برای محدود کردن دسترسی به سالح در کنگره 
با شکست مواجه شده. متمم دوم الیحه حقوق 
به  را  سالح  داشتن  حق  آمریکا  اساسی  قانون 

رسمیت می شناسد.
اوباما در ماه ژانویه طی حکم  آقای  این حال  با 
بررسی شدیدتر  برای  ریاست جمهوری مقرراتی 

سابقه خریداران سالح معرفی کرد.

36 Station Str. Auburn
PH: 8021 9292

قیمتهای ویژه این هفته

ترشی لیته بندری
700 گرمی   

 0/99سنت

پلوپز 16 نفره پارس خزر  

149/00

گردو هر کیلو   

10/99

عرقیات گیاهی مالک 0/99سنت

سس مایونز دلپذیر  
کلوچه نادری 200 1/99

گرمی1/35

تاریخ شروع تخفیفات از  25/02/2016   تا   3/03/2016  میباشد

عدس سبز
1 کیلو 

2/99
خرمای گرین بی

 600 گرمی 

9/99
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 هفته نامة
 پیک

پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

ADM شرکت حسابداری و مالیاتی
با مدیریت داریوش مرادی

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

 CTA و IPA حسابرس و عضو حسابداران استرالیا

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

انجام می رسانیم

خدمات این شرکت شامل:

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

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

Level 1, Suite 33
15 Terminus St

Castle Hill NSW 2154
Tel: 02 9659 6680

www.admaccountants.com.au
info@admaccountants.com.au
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 FARNAM
IMMIGRATION SERVICES

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

دفتر امور مهاجرت فرنام رزاقی پور

آماده خدمت به هموطنان عزیز در اخذ ویزاهای موقت و دائم

برای تعیین وقت قبلی خواهشمندیم با تلفنهای زیر تماس حاصل نمائید

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

 ترجمه کلیه مدارک اداری و خصوصی از زبان فارسی
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info@photex.com.au
www.photex.com.au

عکاسی و فیلمبرداری
از مجالس عروسی و نامزدی

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

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

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

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

Shop address:72 Ramsay Rd. Five Dock NSW 2046D
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کیوان کریمی، کارگردان، که به شش سال حبس 
و ۲۲۳ ضربه شالق محکوم شده بود می گوید 
حبس او در دادگاه تجدیدنظر به یک سال کاهش 
داده شده اما مجازات شالق تغییری نکرده است.

گذشته  سال  ماه  آذر  ساله،   ۳۰ کریمی،  کیوان 
مقدسات  به  توهین  اتهام  به  انقالب  دادگاه  در 
و  دستگیر   ۱۳۹۲ سال  در  ابتدا  او  شد.  محاکمه 

تجدید  دادگاه  نتیجه  تا  شد  آزاد  مدتی  از  پس 
خبرگزاری  ــزارش  گ به  شــود.  مشخص  نظر 
روز  وکیلش  و  کریمی  آقای  آسوشیتدپرس 
دوشنبه گفتند که اتهامات علیه او به فیلم نوشتن 
های  گرافیتی  و  ها  دیوارنویسی  درباره  شهر  بر 
سیاسی و اجتماعی در ایران پس از انقالب و یک 
کلیپ ویدئویی نامشخص مربوط می شود. آقای 

کریمی گفت که حکم دادگاه تجدید نظر نهایی 
است و دیگر امکان فرجام خواهی وجود ندارد.

او گفت:  من قصد ترک کشور را ندارم و مجازاتم 
را تحمل خواهم کرد.

رویترز  خبرگزاری  به  ایران  در  آگاه  منبع  یک 
گفته است که در هفته جاری احکام حداقل ۱۲ 
و  است  شده  صادر  نویسنده  و  عکاس  فیلم ساز، 

آنها تحت فشار هستند در این مورد با رسانه ها 
گفتگو نکنند. حکم کیوان کریمی مهر ماه امسال 
همراه حکم فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، 

که هر دو شاعر هستند، اعالم شد.
به  را  اختصاری  فاطمه  مقیسه  محمد  قاضی 
۱۱.۵ سال زندان و ۹۹ ضربه شالق، سید مهدی 
موسوی را به ۹ سال زندان و ۹۹ ضربه شالق و 

کیوان کریمی را به ۶ سال حبس و ۲۲۳ ضربه 
شالق محکوم کرد.

فاطمه اختصاری و مهدی موسوی اخیرا موفق به 
خروج از ایران شدند.

با  ایران  در  فرهنگ  اهالی  برای  مجازات  احکام 
اعتراض های داخلی و خارجی مواجه شده است. 
از جمله ۱۳۷ کارگردان ایرانی اخیرا در نامه ای 
از قوه قضاییه ایران خواسته بودند کیوان کریمی 
در  هم  ایران  نویسندگان  کانون  کند.  تبرئه  را 
بیانیه ای احکام صادره را بس سنگین و ناعادالنه 

خواند و خواهان لغو بی قید و شرط احکام فاطمه 
اختصاری، مهدی موسوی و کیوان کریمی و نیز 

آتنا فرقدانی شد.
سال  فرقدانی  آتنا  بشر  حقوق  فعاالن  گفته  به 
علیه  تبانی  و  اجتماع  جرم  به  میالدی  گذشته 
توهین  و  نظام  علیه  تبلیغی  فعالیت  ملی،  امنیت 
به رهبری، رئیس جمهور و نمایندگان مجلس به 

۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شد.
آتنا  پرونده  با  ارتباط  در  که  مــواردی  از  یکی 
کاریکاتوری  کشیدن  بود  شده  مطرح  فرقدانی 

از مطرح شدن  ایران پس  نمایندگان مجلس  از 
طرحی برای ممنوعیت وازکتومی است.

سازمان  رئیس  جاللی،  غالمرضا  سرتیپ 
دفاعی  امور  در  که  ایران،  غیرعامل  پدافند 
که  است  گفته  است،  فعال  تسلیحاتی  غیر 
کسانی که در جریان انتخابات مسئله رهبری 
مطرح  را  نظارت پذیر  رهبری  یا  شورایی 
شورای  صالحیت  که  کسانی  یا  می کنند، 
با  هماهنگ  می برند،  سؤال  زیر  را  نگهبان 

استراتژی دشمن هستند.
ایران  دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به 
)ایسنا( آقای جاللی افزوده است که تضعیف 
شورای نگهبان و رهبری جزئی از استراتژی 

دشمن و خواسته دشمن است.
ادامه  تهران  در  سخنانی  در  سرتیپ جاللی 
داده است که ایران یک قدرت نرم است و در 

همین رابطه گفته است اینکه همه دشمنان 
تالش می کنند به نوعی قدرت رهبری را در 
کشور کاهش دهند، نشأت گرفته از این است 

که می بینند کشور یک ابر قدرت نرم است.
او گفته است که کشورش قادر است هر نوع 
با قدرت  را صرفًا  تهدید در کشور و منطقه 
نرم پاسخ دهد و افزوده است ما هر حادثه ای 
با  را   ۸۸ فتنه  مانند  امنیتی  بلوای  حتی  را 
کرده  حل  مردم  حضور  با  یعنی  نرم  قدرت 

و پاسخ می دهیم.
رییس سازمان پدافند غیرعامل ایران افزوده 
است که دشمنان در انتخابات، حمالت خود 
والیت  و  اسالمی  رهبر جمهوری  متوجه  را 
فقیه گذاشته و ادامه داده است که انگلستان 

جمهوری  علیه  دشمنی  و  تهدید  سابقه  که 
اسالمی را دارد، در خصوص شورای نگهبان 
و  خط دهی  تصمیم گیری،  گیری،  موضع 
جریان سازی می کند و یک عده هم در داخل 
کشور از این جریان تبعیت می کنند و بیانگر 
انگلیس تشکیل  این است که قرارگاهی در 
انتخابات  حرکت  با  مقابله  کارش  که  شده 
در  جاللی  سرتیپ  ماست.  کشور  داخل  در 
نبرده  نام  خاصی  شخص  از  خود  سخنان 
اشاره ای  می تواند  اظهارات  این  اما  است؛ 
رئیس  رفسنجانی  هاشمی  اکبر  اظهارات  به 
مجمع تشخیص مصلحت و نامزد دور آینده 

مجلس خبرگان، تعبیر شود.
موضوع شورای رهبری را در سال های اخیر 

به شدت  که  کرده  مطرح  رفسنجانی،  آقای 
سیاسی  های  چهره  و  روحانیان  انتقاد  مورد 

محافظه کار ایران قرار گرفته است.
سخنرانی  در  رفسنجانی  هاشمی  آقــای 
تلویزیون  از  که  هم  خود  انتخاباتی  تبلیغات 
مورد  در  مفصلی  توضیح  شد،  پخش  ایران 
رهبری  به  خامنه ای  علی  اهلل  آیت  انتخاب 
داد و در آنجا بارها به این موضوع اشاره کرد 
آیت اهلل  از  پس  داشتند  عقیده  بسیاری  که 

خامنه ای باید شورای رهبری تشکیل شود.
آقای  حمایت  از  همچنین  کاران  محافظه 
او  خانواده  اعضای  و  رفسنجانی  هاشمی 
انتقاد   ۱۳۸۸ سال  انتخابات  معترضان  از 

می کنند.

سرتیپ جاللی:موافقان رهبری شورایی، هماهنگ با استراتژی دشمن هستند

فرمانده  جانشین  عراقی،  عبداهلل  سرتیپ 
گفته  ایران  پاسداران  سپاه  زمینی  نیروی 
است که سپاه به دستور رهبر این کشور در 

حال تشکیل هوانیروز است.
سپاه پاسداران ایران دارای نیروهای زمینی، 
دریایی، هوافضا، قدس و سازمان بسیج است.

 ۱۳۸۸ سال  در  که  سپاه  هوافضای  نیروی 
این  هوایی  نیروی  عمل  در  شد  تشکیل 
تشکیالت مسلح است که به گفته مقامات در 

حوزه فن آوریهای فضایی نیز فعالیت دارد.

بر اساس گزارش ها، هلی کوپترهای نیروی 
هماهنگی  در  ایران  پاسداران  سپاه  زمینی 
دیگر  همچنین  و  سپاه  نیروهای  سایر  با 
قرار  استفاده  مورد  ایران  مسلح  تشکیالت 

می گرفته است.
به  مجهز  یگانهای  شامل  هــوانــیــروز 
و  لجستیکی-پشتیبانی  هلی کوپترهای 
هوانیروز  ایران  در  و  است  آفندی  همچنین 
کشور  این  زمینی  نیروی  از  بخشی  ارتش 

است.

سپاه پاسداران هوانیروز تشکیل می دهد

سرتیپ مسعود جزایری، معاون ستادکل نیروهای 
مسلح ایران، از سکوت شبهه آور وزارت خارجه 
این کشور در برابر آنچه که وی دخالت انگلیسها 

در امور داخلی ایران نامیده انتقاد کرده است.
)ایسنا(،  ایران  دانشجویان  به گزارش خبرگزاری 
انگلیسی ها  که  است  گفته  جزایری  سرتیپ 
خبرگان  مجلس  انتخابات  بهانه  به  مدت ها 
رهبری و مجلس شورای اسالمی، در امور داخلی 
ایران  خارجه  وزارت  از  و  می کنند  مداخله  ایران 

خواسته است تا با این اقدامات برخورد کند.
بریتانیا  با  ایران  روابط  برقراری  به  اشاره  با  وی 

رابطه  هرگونه  پیش شرط  که  است  داده  هشدار 
باید قطع دخالت های شرم آور این  انگلیسی ها  با 
ایران  اسالمی  جمهوری  داخلی  امور  در  کشور 

باشد.
سرتیپ جزایری که معاون امور بسیج و فرهنگ 
در  است،  ایران  مسلح  نیروهای  ستادکل  دفاعی 
انگلیس  اظهارات خود گفت: رسانه دولتی  ادامه 
امور داخلی ما دخالت می کند  به طور آشکار در 
و وزارت خارجه باید با دولت انگلستان و سفارت 
متناسب  برخورد  قاطعانه  ایران  در  کشور  این 
به  فتنه گری  اجازه  این  از  بیش  و  باشد  داشته 

انگلیسی های شیطان صفت ندهد. اظهارات آقای 
جزایری تازه ترین واکنش برخی از مقامات ارشد 
جمهوری اسالمی در آستانه انتخابات خبرگان و 
را  آن  آنها  که  آنچه  و  اسالمی  شورای  مجلس 

نفوذ دشمن در ایران می نامند، است.
پیشتر آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، درباره 
همچنین  و  انتخابات  طریق  از  دشمن  نفوذ 
ایران  رهبر  داد.  هشدار  نگهبان  شورای  تخریب 
گفت:  سخنانی  در  بهمن،   ۲۸ چهارشنبه  روز 
اهداف  از  را  عمومی  افکار  است  درصدد  دشمن 
در  می خواهند  آنها  دارد.  نگه  غافل  خود  پلید 

به  خامنه ای  آقای  کنند.  نفوذ  اعمال  انتخابات 
مردم ایران توصیه کرده است که آگاه باشند و در 

نقطه ی مقابل خواست دشمن عمل کنند.
به  حمله  با  دیگر  اظهاراتی  در  همچنین  وی 
یا  آوردن  رای  برای  تبلیغاتی  بریتانیا تالش های 
نسبت  بی بی سی  به  را  نامزدها  برخی  نیاوردن 
مردم  به  دارد  انگلیسی  رادیوی  که  گفت  و  داد 
رأی  فالنی  به  می دهد  دستورالعمل  تهران 
بدهید، به فالنی رأی ندهید. معنای این چیست؟ 
انگلیسی ها دلشان تنگ شده برای دخالت کردن 

در ایران.

معاون ستادکل نیروهای مسلح ایران: وزارت خارجه 
به دخالت انگلیسیها در امور ایران پاسخ دهد

 برای دریافت انواع وام و بیمه
 در سراسر استرالیا

با خانم آتوسا میراسکندری تماس بگیرید

حبس کیوان کریمی کاهش یافت اما مجازات شالق او تغییری نکرد

بهمن دارالشفایی، روزنامه نگار و مترجم که از ۱۴ 
بهمن ماه به دلیل نامشخص در منزل بازداشت 
شده بود، ظهر امروز ۴ اسفندماه با سپردن وثیقه 

از زندان آزاد شد.
نهاد دستگیر  و  اتهامات  بازداشت،  دلیل  از  هنوز 
کننده آقای دارالشفایی اطالعی در دست نیست.

و  مترجم  روزنامه نگار،  دارالشفایی  بهمن  
روزنامه های  در  کار  سابقه  و  است  وبالگ نویس 
همشهری، شرق و اعتماد ملی، مجله چلچراغ و 

بی بی سی را دارد.
درآمدی بر فلسفه سیاسی یکی از آثاری است که 
او ترجمه کرده است. او فیلم مستندی نیز درباره 

فرهاد مهراد، خواننده ایرانی ساخته است.
لندن  از  پیش  سال  دو  حدود  دارالشفایی  آقای 
به عنوان  اخیر  ماه های  بازگشت و در  تهران  به 

مترجم و ویراستار فعالیت می کرده است.

بهمن دارالشفایی به قید 
وثیقه از زندان آزاد شد

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران از 
احضار مدیرمسئول روزنامه ایران و نویسنده 
و  داده  خبر  دادسرا  به  آن  مطالب  از  یکی 
گفته است که قوه قضائیه به اظهارات یکی 
مسئوالن  برخی  علیه  مجلس  نمایندگان  از 
ایران  روزنامه  در  درج شده  مطلب  و  دولتی 

رسیدگی خواهد کرد.
که  گفت  ببرد،  نام  کسی  از  اینکه  بدون  او 
امور  در  اظهارنظر  حق  مجلس  نمایندگان 
کشور را دارند، اما این امر نباید با اتهام زنی 
از  آبادی گفت که  دولت  آقای  باشد.  همراه 
نماینده مورد نظر شکایت شده و این شکایت 
بازپرسی  شعب  از  یکی  به  رسیدگی  برای 

دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.
او از نامزدهای انتخابات خواست در تبلیغات 

خود به دیگران اتهام نزنند.
آبادی  دولت  آقای  شده  منتشر  اظهارات  از 
نماینده چه کسی  این  که  نمی شود  روشن 
دلیل  به  ایران  روزنامه  مدیرمسئول  و  بوده 
انتشار کدام مطلب احضار شده است، اما این 
روزنامه در شماره روز شنبه خود از تأویل های 
شبهه ناک ناشی از انتشار یک داستان کوتاه 
تبری  خود  گذشته  هفته  از ضمائم  یکی  در 
جسته و نوشته که آماده همکاری با مجاری 

قانونی برای پیگیری موضوع است.
است  داستانی  احتماال  اشاره  مورد  داستان 

که اشاره تلویحی به حصر خانگی پنج ساله 
 ۱۳۸۸ سال  انتخاباتی  اعتراضات  رهبران 

تلقی شده است.

شکایت از یک نماینده
نماینده  مورد  در  آبادی  دولت  آقای  اشاره 
مجلسی که از او شکایت شده، ممکن است 
نماینده  زاکانی،  علیرضا  اخیر  اظهارات  به 
انتخابات  نامزد  و  دولت  مخالف  اصولگرای 
و  برادر  فریدون،  حسین  که  باشد  مجلس 
دستیار ویژه رئیس جمهور ایران را به همراه 
دست  به  دولتی  مقامات  از  دیگر  ای  عده 

داشتن در فساد و رانت خواری متهم کرد.

این اتهامات پس از آن مطرح شد که آقای 
روحانی بدون ارائه توضیح روشن، از دستگاه 
فاسدی انتقاد کرد که کاالی قاچاق وارد می 
کند و جلوی رشد تولید داخلی را می گیرد. 
سپاه  به  کنایه  روحانی  آقای  اشارات  این 

پاسداران تلقی شد.
در پی اظهارات آقای روحانی، آقای زاکانی در 
سخنان مشروحی که فیلم آن را خبرگزاری 
کرد،  منتشر  اصولگرایان  به  نزدیک  های 
به  را  دولتی  مقامات  و  جمهور  رئیس  برادر 
رئیس  از  و  رانت خواری متهم کرد  و  فساد 
جمهور خواست که مبارزه با فساد را از برادر 

خود شروع کند.

دادستانی تهران به اتهامات علیه یک نماینده مجلس 
و روزنامه ایران رسیدگی می کند

تحریم های  گذشته  شب  پاکستان  دولت 
وضع شده علیه ایران را لغو کرده است.

این تحریم ها در پی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به اجرا 

در آمده بودند.
با لغو این تحریم ها، روابط تجاری، اقتصادی 

ایران و پاکستان از سر گرفته می شوند.
مرز  کیلومتر  صد  چند  ایران  با  پاکستان 
مشترک زمینی دارد و دو کشور در زمینه های 
و  انرژی  بانکی،  صنعت  جمله  از  مختلفی 

فن آوری با همدیگر همکاری می کنند.
ژانویه  پاکستان  نخست  وزیر  شریف،  نواز 

ایران سفر کرد. سفر نخست وزیر  به  امسال 
پاکستان به ایران عمدتا به منظور گسترش 
اقتصادی  روابط  خصوص  به  روابط  سطح 
توافقنامه هسته ای  اجرای  از  دو کشور پس 

)برجام( بود.
طرح لوله انتقال گاز ایران به پاکستان موسوم 

به خط لوله صلح از جمله طرح های مشترک 
دو کشور است که اجرای آن سال هاست به 

تاخیر افتاده است.
پاکستان از جمله کشورهایی بود که از توافق 

هسته ای ایران استقبال کرد.

پاکستان تحریم های وضع شده علیه ایران را لغو کرد
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سرویس مجانی برای وامهای مسکن

arman@myloanexpert.com.au 

Credit Representative 470 943

برای اطالعات بیشتر با آقای آرمان تماس حاصل فرمائید

www.myloanexpert.com.au

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

انواع وام مسکن تا 97 درصد
وام اتومبیل

وام شخصی 
انواع وام شغلی و سرمایه گذاری

تهیه وام بدون ارائه مدارک مالیاتی

FREE HOME LOAN 
HEALTH CHECK

02 888 35456 0425 238 464 
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NIFانواع وام

GOLD COAST
Shervin Shazad
07 5564 9238
0416 010 112

سرویس ما برای وامهای 
مسکن کاماًل مجانی میباشد. 

CANBERA
Taher Dashti
02 62595546
0415372493

Net International Finance

 NIF
 Winner for NSW

 office of the year

 2011 by

 BANKWEST

 and 2012 by

CITIBANK

انواع وام مسکن
وام مسکن تا 97 درصد

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

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

برای آگاهی بیشتر با آقای فرهاد دالوند تماس بگیرید تلفن    0411478623

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

MARN 1173577

رامتین تودیعی
وكیل دادگاه فدرال استرالیا

MARN 1277621

ما میتوانیم شما را برای اخذ ویزای استرالیا کمک کنیم

دولت استرالیا كار اقدام برای ویزاهای 

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

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

مهاجرت
امور دادگاهی

خرید و فروش امالک
قانون بازرگانی و تجارت

خانواده و طالق
وصیت، ملک، و سرمایه

بازیافت بدهی و ورشکستگی
قانون قصور، یا غفلت در مباالت 

ویزای کار موقت و دائم 
ویزای پناهندگی دائمی

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

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

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

از  گروه  آخرین  )داعش(  اسالمی  دولت  گروه 
قبل  آشوری سوریه كه یك سال  از ۲٠٠  بیش 
در شمال شرقی این كشور ربوده بود را آزاد كرده 
است. حدود ۴۲ نفر صبح دوشنبه آزاد شدند كه به 
گفته فعاالن پس از میانجیگری كلیسای آشوری 
بود. یك گروه آشوری گفت كه داعش درخواست 

۱۸ میلیون دالر خون بها كرده بود.
كسانی  میان  در  سالخوردگان  و  زنان  كودكان، 
اعضای  یورش  در  گذشته  فوریه سال  كه  بودند 
در  الخابور  رود  طول  در  روستا   ۱۲ به  داعش 

نزدیکی تل تمر گروگان گرفته شدند.
آن حمله باعث فرار هزاران نفر دیگر از آشوری 
آن گروگان  از محل سکونت خود شد. همه  ها 
تدریج و دسته دسته  به  ماه گذشته  ها طی ۱۲ 

آزاد شده اند.
شبکه حقوق بشر آشوری ها در سوئد و دیدبان 
حقوق بشر سوریه در بریتانیا گفتند كه ۴۲ اسیر، 

كه بیشترشان زنان و كودكان بودند، روز دوشنبه 
آشوری ها در سوئد  فدراسیون  آزاد شدند. گروه 

شمار آزادشدگان را ۴۳ نفر اعالم كرد.
ها  آشوری  دموكراتیك  سازمان  از  تالیا  یونا 

داعش  كه  گفت  آسوشیتدپرس  خبرگزاری  به 
اما  خواستار ۱۸ میلیون دالر خون بها شده بود، 

این رقم در طول مذاكرات پایین آورده شد.
همزمان یك چهره مسیحی سوریه كه از او نام 

برده نشد به این خبرگزاری گفت:  ما مبالغ بزرگی 
 ۱۸ نه  اما  پرداختیم  دالر  میلیون  چند  شامل 
میلیون دالر. ما كمتر از نیمی از آن را پرداختیم.

سال  كه  آشوری  پنج  سرنوشت  كه  افزود  او 
گذشته ناپدید شدند هنوز معلوم نیست.

داعش مکررا اقلیت های مذهبی را هدف گرفته 
است و به مسیحیانی كه در منطقه تحت كنترل 
این گروه زندگی می كنند گفته است كه یا اسالم 
با  این صورت  غیر  در  و  بدهند  یا خراجی  آورند 

مجازات مرگ روبرو خواهند شد.
تخمین زده می شود كه تا ۴٠ هزار آشوری در 
مسیحیان  كل  شمار  كنند.  می  زندگی  سوریه 
سوریه تا پیش از شروع جنگ داخلی این كشور 

۱.۲ میلیون رقم زده می شد.
ترین مسیحیان جهان  از قدیمی  آشوری ها كه 
سوریه  از  هایی  بخش  اشغال  زمان  از  هستند 

توسط داعش تحت فشار روزافزونی بوده اند.

داعش ۴۲ گروگان باقی مانده آشوری را آزاد کرد

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

آمریکا و روسیه اعالم كرده اند كه پایان توافق 
شده خصومت ها در سوریه نیمه شب ۲۷ فوریه 

به اجرا گذاشته خواهد شد.
بیانیه آنها حاكیست كه آتش بس شامل نبرد با 
گروه دولت اسالمی )داعش( و جبهه نصرت كه 

به القاعده وابسته است نمی شود.
نشست  در  فوریه   ۱۲ روز  جهان  های  قدرت 
هفته  یك  ظرف  بسی  آتش  برقراری  با  مونیخ 
موافقت كردند، اما آن ضرب االجل محقق نشد و 
تردیدهای زیادی در مورد تحقق طرح تازه وجود 
دارد. روز یکشنبه ۱۴٠ نفر در بمبگذاری هایی در 

دو شهر حمص و دمشق كشته شدند.
بیش از ۲۵٠ هزار نفر از مردم سوریه در مناقشه 
عمومی  اعتراضات  به  آن  ریشه  كه  كشور  این 
رسد  می  آن  خونین  سركوب  و   ۲٠۱۱ مارس 

كشته شده اند.
حدود ۱۱ میلیون نفر دیگر مجبور به ترک خانه 
های خود شده اند كه ۴ میلیون نفر آنها به خارج 
به  كه  ای  فزاینده  شمار  جمله  از  اند؛  گریخته 

سوی اروپا می روند.
را  آوریل  روز ۱۳  دولت سوریه  دیگر  تحولی  در 
كرده  اعالم  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمان 
است. آخرین انتخابات كه هر چهار سال یك بار 

برگزار می شود در سال ۲٠۱۲ بود.

اسد آماده است
جمهور  رئیس  اوباما  باراک  كه  گفت  سفید  كاخ 
والدیمیر  خود  روس  همتای  با  تلفنی  آمریکا 
در  ها  درباره تالش  آنها  و  پوتین صحبت كرده 
این  اند.  كرده  بحث  ها  خصومت  پایان  جهت 

تماس به درخواست آقای پوتین انجام شد.
پس از این گفتگو اعالمیه مشتركی از سوی دو 
آتش  اعالمیه  این  براساس  شد.  منتشر  كشور 
بس مورد نظر در مورد همه طرف های مناقشه 
سوریه كه به شرایط آتش بس تعهد داده اند یا 
این شامل  اعمال خواهد شد.  اند  پذیرفته  را  آن 
كه  هایی  سازمان  سایر  و  نصرت  جبهه  داعش، 

سازمان ملل تروریستی خوانده نمی شود. در این 
بیانیه آمده است كه حمالت هوایی توسط سوریه، 
این  آمریکا علیه  ائتالف تحت رهبری  و  روسیه 

گروه ها ادامه خواهد یافت.
براساس این بیانیه گروه های مخالف مسلح كه 
در این طرح شركت می كنند باید مشاركت خود 

را تا نیمروز ۲۶ فوریه اعالم كنند.
مشترک  طور  به  واشنگتن  و  مسکو  است  قرار 
قلمروی فعالیت گروه های متخاصم را مشخص 

كنند.
هواپیماهای جنگی روسیه و سوریه هم حمالت 
خواهند  متوقف  را  مسلح  مخالف  های  گروه  به 

كرد.
اضطراری  تماس  راه  یك  همچنین  طرح  این 
گروه  یك  نظارت  خواستار  و  كرد  خواهد  ایجاد 

كاری بر نقض آتش بس می شود.
از گروه های  ائتالفی  كه  مذاكرات  عالی  كمیته 
می  را  بس  آتش  كه  گفت  است  مخالف  عمده 
ها،  محاصره  رفع  به  منوط  تعهدش  اما  پذیرد 
پایان حمالت به غیرنظامیان، آزادسازی زندانیان 

و تحویل كمك هاست.

جان كری وزیر خارجه آمریکا با استقبال از این 
طرح گفت:  اگر این طرح اجرا و به آن پایبندی 
به  فقط  نه  ها  خصومت  پایان  شود،  داده  نشان 
افت خشونت ها منجر خواهد شد، بلکه همچنین 
به  فوری  های  كمك  تحویل  گسترش  باعث 

نواحی تحت محاصره خواهد شد.
تركیه هم از طرح آتش بس استقبال كرده. مولود 
چاوش اوغلو وزیر خارجه این كشور پیشتر اعالم 
كرده بود كه تركیه و عربستان سعودی فعال قصد 

ندارند نیروی زمینی به سوریه اعزام كنند.
فیلپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا هم گفت آتش 
تغییری  كه  شد  خواهد  موفق  صورتی  در  بس 
عمده در رفتار حکومت سوریه و حامیانش ایجاد 
شود به ویژه توقف حمالتشان به مخالفان میانه 
سریع تر  هرچه  اجرای  خواهان  هم  فرانسه  رو. 
طرح آتش بس شده. روسیه و آمریکا از دو طرف 
درگیری در سوریه حمایت می كنند؛ مسکو متحد 
قوی دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه است.

آقای اسد روز شنبه گفت او آماده آتش بس خواهد 
بود، اگر به گفته او تروریست ها از وقفه در نبرد 
سوءاستفاده نکنند. اما او قبال نسبت به موفقیت 

آتش بس ابراز تردید كرده است. به عالوه دولت 
او همه مخالفان را تروریست می خواند.

روسی  های  جنگنده  حمایت  با  دولتی  نیروهای 
پیشرفت های قابل مالحظه ای علیه شورشیان 

در اطراف شهر شمالی حلب داشته اند.
تحلیلگران می گویند كه با توجه به وضعیت جاری 
نبردها و ناكامی ضرب االجل اول، سوءظن بسیار 
آتش  بودن طرح  امکان عملی  به  نسبت  زیادی 
سخنگوی  ارنست  جاش  دارد.  وجود  تازه  بس 
كاخ سفید گفت:  متعجب نخواهم كرد كه در راه 
اجرای این توافق با دست اندازهایی مواجه شویم. 
موانعی به وجود خواهد آمد كه باید آن را بر طرف 
كنیم. احتمال دارد ناكامی هایی هم داشته باشیم. 

اما این یك فرصت است. 
به  درگیر  های  طرف  تمام  كه  امیدواریم  ما  و 

خوبی از آن استفاده كنند.
بریتانیا  در  كه  سوریه  بشر  حقوق  دیدبان  گروه 
قرار دارد گفت كه نبردها و حمالت هوایی در روز 
دوشنبه فروكش نکرد و از جمله اعضای داعش 
و  دمشق  میان  ارتش  تداركات  اصلی  مسیر  به 

حلب حمله كردند.
پیکارجویان داعش مسئولیت بمبگذاری های روز 
یکشنبه در دمشق و حمص را به عهده گرفته اند.

به شکست  این حمالت  كه هدف  گفت  روسیه 
حل  راه  به  رسیدن  برای  ها  تالش  كشاندن 

سیاسی بود.
تحت  ائتالف  سخنگوی  وارن  استیو  سرهنگ 
رهبری آمریکا كه داعش را از هوا می كوبد روز 
تدریج  به  داعش  او  اعتقاد  به  كه  گفت  دوشنبه 

درحال باختن است.
او گفت كه شمار جنگجویان این گروه در عراق و 
سوریه كه قبال ۱٩ هزار تا ۳۱ هزار رقم زده می 

شد، اكنون بین ۲٠ هزار تا ۲۵ هزار است.
سرهنگ وارن گفت:  آنها با همان سرعتی كه ما 
توانسته ایم نیروهایشان را بکشیم، نیروهای تازه 
استخدام كرده اند. اما ادامه این وضع برای آنها 

دشوار خواهد بود.

آتش بس سوریه از پایان هفته به اجرا گذاشته می شود

بریتانیا  بزرگ  شركت های  از  تعدادی  مدیران 
اتحادیه  از  كشور  این  خروج  كه  داده اند  هشدار 

اروپا اقتصاد بریتانیا را با خطر روبرو می كند.
مدیران این شركت ها در نامه سرگشاده ای كه در 
منتشر شده، گفته اند  لندن(  )چاپ  تایمز  روزنامه 
كه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سرمایه گذاران 

را از شركت در بازار بریتانیا باز می دارد.
كه  كرده اند  تاكید  نامه  این  امضاء كنندگان 
شركت های بریتانیایی نیاز به دسترسی نامحدود 

به بازارهای اتحادیه اروپا دارند.
دفتر نخست وزیر بریتانیا گفته است كه این نامه 
شاهدی است بر آنچه كه دیوید كامرون، نخست 

از  نگرانی  آن  و  است  كرده  تاكید  آن  بر  وزیر، 
از  خروج  صورت  در  كشور  پیش روی  خطرهای 
نام  كه  است  حالی  در  این  است.  اروپا  اتحادیه 
در  بریتانیایی  بزرگ  شركت های  از  دیگر  برخی 

فهرست امضاءكنندگان این نامه نیست.
اروپا می گویند  اتحادیه  از  بریتانیا  حامیان خروج 
كه این نکته نشانگر عمق اختالف نظری است 
كه وجود دارد؛ و بویژه اینکه موضع شركت های 
خروج  حامیان  نظرات  نقطه  با  بیشتر  كوچکتر 
همخوانی دارد. به گفته حامیان خروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپا، خروج از این اتحادیه باعث كاهش 

برخی از هزینه ها و قوانین غیرضروری می شود.

روز دوشنبه گذشته )۲۲ فوریه/۳ اسفند( نخست 
پارلمان  احزاب  از همه  بریتانیا در سخنانی  وزیر 
این كشور خواست كه در همه پرسی اعالم شده 

از ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا حمایت كنند.
پارلمان  احــزاب  از  كامرون  آقای  درخواست 
برای حمایت از ماندن در اتحادیه اروپا در حالی 
مطرح شد كه بیش از یکصد عضو حزب حاكم 
محافظه كار تحت رهبری خود او، علنا از خروج از 

این اتحادیه طرفداری كرده اند.
حزب  اعضای  ســوم  یك  ــدود  ح ــراد  اف ایــن 
محافظه كار در مجلس عوام را تشکیل می دهند 
و شامل بعضی از اعضای سرشناس كابینه )مثل 

چون  سرشناسی  چهره های  و  دادگستری(  وزیر 
رهبر  كوربین،  جرمی  می شوند.  لندن  شهردار 
گفته  دولت،  مخالف  اصلی  حزب  كارگر،  حزب 
است كه از باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا 
حمایت می كند، اما در عین حال به عملکرد آقای 
كامرون  آقای  كه  گفت  او  دارد.  انتقاد  كامرون 
بحث درباره عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را 
به  جهانی،  همکاری  چون  مهمی  موضوعات  از 
هزینه های  كمك  چون  كم اهمیت تری  مسائل 
رفراندوم  است.  كاسته  فرو  مهاجران  به  دولتی 
در باره عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا روز ۲۳ 

ژوئن )سوم تیر( برگزار خواهد شد.

حمایت تعدادی از شرکت های بزرگ بریتانیا از ادامه عضویت در اتحادیه اروپا

كه  گفت  گذشته  یکشنبه  روز  بحرین  دولت 
بر  نظارت  و  سفر  ممنوعیت  جمله  از  تدابیری 
انتقاالت پولی را برای مقابله با آنچه دخالت های 
ایران در امور داخلی خود خواند اتخاذ كرده است.

شیخ  ای،  ان  بی  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
رشید خلیفه وزیر كشور بحرین در جریان مالقاتی 
با روحانیون، نمایندگان پارلمان و مدیران روزنامه 
در  ایران  دخالت  خطرهای  از  كشور  این  های 

امنیت داخلی سخن گفت.
با  مقابله  برای  را  تدابیر  رشته  یك  ما  گفت:  او 

خطرات تروریسم اتخاذ كرده ایم.
برای  ای  اینها شامل تشکیل كمیته  او  به گفته 
هایی  اعمال محدودیت  و  پول  بر حواله  نظارت 
افراد ۱۴  به خصوص  برای سفرهای شهروندان 

تا ۱۸ ساله به كشورهای ناامن است.
او از این كشورها نام نبرد.

های  سلول  برچیدن  از  گذشته  در  بحرین 

تروریستی كه مدعی است توسط سپاه پاسداران 
اند  دیده  آموزش  لبنان  اهلل  حزب  گروه  و  ایران 
خبر داده است. ایران اتهام دخالت در امور داخلی 

بحرین را رد كرده است.
برای  تالشی  هر  با  ها  مقام  گفت  رشید  شیخ 

سیاسی كردن آیین مذهبی مقابله خواهند كرد.
از  محافظت  برای  تدابیری  ها  مقام  او  گفته  به 
و  دینی  گرایی  افراط  برابر  در  مذهبی  گفتمان 

سیاسی و همچنین تحریك اتخاذ كرده اند.
شیعیان اكثریت جمعیت این كشور كه جزیره ای 
این  دهند.  تشکیل می  را  است  فارس  خلیج  در 
كشور از سال ۲٠۱۱ شاهد ناآرامی هایی در میان 

شیعیان بوده است.
شیعیان معموال در مراسم مذهبی عاشورا خواستار 
اصالحات سیاسی و تبدیل كشور به نظام سلطنت 

مشروطه می شوند.
منامه ایران را به حمایت از مخالفان شیعه متهم 

میان  تنش  بروز  پی  در  اخیرا  بحرین  كند.  می 
قطع  تهران  با  را  خود  روابط  عربستان،   و  ایران 

كرد.
پیش  سال  پنج  از  كشور  دو  روابــط  در  تنش 
علیه  اعتراضات  و  ناآرامی ها  آغاز  با  هم زمان 
ایران  گرفت.  باال  شدت  به  بحرین  حکومت 
اعتراض  بحرینی  معترضان  سركوب  به  شدیدا 

كرده است.
بود  داده  گزارش  فوریه  اوایل  رویترز  خبرگزاری 
كه عربستان سعودی و بحرین قایق ها و كشتی 
هایی كه پرچم ایران دارند را از ورود به آب های 

خود منع كرده اند.
در ماه نوامبر هم بحرین گفت كه یك سازمان 
تروریستی مرتبط با تهران را كشف و اعضای آن 

را دستگیر كرده است.
نفر   ۷۶ را  گروه  آن  اعضای  شمار  رشید  شیخ 

اعالم كرده بود.

بحرین تدابیری برای مقابله با دخالت ایران اتخاذ کرد

ائتالف  نیروهای  بی بی سی مطلع شده است كه 
نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن، در 
یك نبرد مهم با نیروهای القاعده در یك جبهه 

قرار گرفته اند و با حوثی ها جنگیده اند.
این ائتالف كه كشورهای مختلف عربی عضو آن 
هستند، از دولت یمن كه با شورشیان شیعه حوثی 

درگیر است، حمایت می كند.
درگیری  منطقه  از  كه  بی بی سی  خبرنگار  یك 
است  دیده  كرده،  بازدید  تعز  شهر  نزدیکی  در 
در  عربی  متحده  امــارات  مسلح  نیروهای  كه 
حوثی  با  نبرد  حال  در  القاعده  پیکارجویان  كنار 

ها هستند.
نیروهای القاعده از مدت ها پیش در جنوب یمن 

حضور داشته اند.
هستند  سنی  مسلمانان  كه  گروه  این  اعضای 

عمیقا با شیعیان حوثی دشمنی دارند.
پیکارجویان  كه  بود  شده  گزاش  این  از  پیش 
كنترل  به  را  یمن  جنوب  در  احور  شهر  القاعده 

خود در آورده اند.
بنا بر گزارش منابع محلی، آن ها بر فراز ساختمان 

دولت محلی پرچم خود را برافراشتند.
احور  شهر  تصرف  كه  باورند  این  بر  تحلیلگران 
به القاعده اجازه می دهد كه حضور خود در این 

بخش از قلمرو یمن را تقویت كند.
ائتالف به رهبری عربستان از حدود ٩ ماه پیش 
در حمایت از دولت عبد ربه منصور هادی، رئیس 
جمهور یمن، حمالت هوایی خود را علیه حوثی 
ها آغاز كرد كه بخش های گسترده ای از كشور، 

از جمله پایتخت را تصرف كرده اند.
جریان  در  كه  است  زده  تخمین  ملل  سازمان 
درگیری ها در این مدت حدود ۶ هزار نفر كشته 

شده اند كه نیمی از آنها غیر نظامی بودند.

نیروهای ائتالف 
به رهبری 

عربستان در یمن 
در کنار القاعده 

می جنگند
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  ) Safe Haven Enterprise Subclass 790 ( ویزای جدید پناهندگی * 
) Temporary Protection ( ویزای پناهندگی موقت * 

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

 * ویزای والدین و همسر
 * ویزای سرمایه گزاری بازنشستگی

 * ویزای سرمایه گزاری

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

Azam Jafari
Registered Migration Agent

MARA 1571733
Member of MIA

دفتر امور مهاجرت اعظم جعفری

مشاوره رایگان

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

ایرج فرزاد

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

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

تلفن مرکز پخش

که  می نویسد  ایران،  رسمی  خبرگزاری  ایرنا، 
در  ایران  نفت  وزارت  به  زنجانی  بابک  بدهی 

مهلت یک ماهه مقرر بازپرداخت نشده است.
وزارت  مطالبات  دریافت  مسئول  هندی،  اصغر 
نفت،به ایرنا گفته است که هنوز هیچ بخشی از 
بدهی ۲.۶ میلیارد یورویی بابک زنجانی پرداخت 
نشده و فروش اموال او نیز تنها می تواند ۵۰۰ 
تا ۶۰۰ میلیون یورو از این بدهی را تامین کند.

شنیده  است:  نوشته  زنجانی  آقای  درباره  ایرنا 
می شود تیم وکالت آقای زنجانی به دنبال آزادی 

و لغو بازداشت موقت او هستند.
بابک  وکیل  زاده،  کوهپایه  رسول  همزمان 
زنجانی، در نامه ای به صادق الریجانی، رئیس 
زنجانی  آقای  به  که  حمالتی  از  قضاییه،  قوه 
می شود انتقاد کرده و یادآوری کرده که اتهامات 

موکلش هنوز ثابت نشده است.
آقای کوهپایه زاده نوشته است: برخی اشخاص 
از  استفاده  و  قدرت  بر سریر  تکیه  با  و جناح ها 

امکانات رسانه ای... سودای آن دارند که پرونده 
اهداف  تا  کرده  عثمان  پیراهن  را  زنجانی  بابک 
خاص سیاسی خود را محقق سازند... این ادعا و 

نحوه مبارزه با فساد، خود عین فساد است.
اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق  پیش  روز  چند 

بابک  که  کسانی  گفت:  ایران،  جمهور  رئیس 
باشند.  شرمنده  باید  کرده اند  درست  را  زنجانی 
مقام های دولت حسن روحانی در موارد متعددی 
فساد  زمینه  که  می کنند  متهم  را  قبلی  دولت 
مالی گسترده را فراهم کرده بود و پرونده بابک 
است.  موارد  این  جنجالی ترین  از  یکی  زنجانی 
در  که  است  سال  دو  از  بیش  زنجانی،  بابک 
بازداشت به سر می برد. محاکمه او از مهر سال 
جاری آغاز شده و تاکنون ۲۶ جلسه رسیدگی به 
این پرونده به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده 
پایان  به  متهم  سه  اتهامات  به  رسیدگی  است. 

رسیده و دادگاه احکام آنها را صادر می کند.
در جریان محاکمه بابک زنجانی او و وکالیش 
بدهی هایش  می تواند  زنجانی  آقای  که  گفته اند 
وزارت  تاکنون  البته  بپردازد.  را  نفت  وزارت  به 

نفت دریافت مطالباتش را تایید نکرده است.
مشکل  این  از  پیش  وکالیش  و  زنجانی  بابک 
بدهی ها  بازپرداخت  دشواری  دلیل  را  تحریم ها 

عنوان می کردند.

وزارت نفت: بابک زنجانی بدهی اش را نداد

نوشته جالبی از پرویز صداقت، را خواندم با تیتر: 
انتخاباتی”.  ورزی  سیاست  بارهی  در  ”تامالتی 
بحران  در  تامالتی  عمدتا  ایشان،  بحث  جوهر 
حاکمیت  تحت  اقتصادی  سیاسی-  ساختاری 
انتخابات.  باره  در  بحثی  تا  است  اسالمی  رژیم 
خواننده را دعوت میکنم که مقاله مذکور، که از 
را  است  شده  منتشر  روز  اخبار  سایت  در  جمله 
بخواند. با اینحال من جمالتی از آن نوشته را با 

قدری تلخیص نقل میکنم: 
“- در تاریخ یکم تیرماه ۱٣۹۴ قانون اصالح مواد 
سیاست های  اجرای  قانون  هفتم  و  ششم  یکم، 
تصویب  پی  در  اساسی  قانون   )۴۴( اصل  کلی 
مجلس شورای اسالمی به تأیید شورای نگهبان 
رسید و برای اجرا ابالغ شد اما تا این تاریخ که 
مهلت قانونی اجرای تکالیف قانون فوق به پایان 
نهادهایی  از  یک  هیچ  از  گزارشی  هیچ  رسیده، 
که فهرست شان ارائه شد، به سازمان بورس ارائه 

نشده است. 
برای  اقدامی  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان 
دریافت گزارش مالی از نهادهای مشمول قانون 
این  طراحان  از  نیز  صدایی  کم تر  است.  نکرده 
به  اعتراض  در  آن  تصویب کنندگان  و  قانون 

عدم اجرای قانون درآمده است! 
مالی  موسسه ی  ده ها  هم اکنون  دیگر  سوی  از 
اغلب  که  فعال اند  ایران  در  غیرمجاز  اعتباری  ـ 
و  مذهبی«  »نهادهای  »خیریه ها«،  به  وابسته 
مرکزی  بانک  رییس کل  اصناف هستند.  برخی 
برآورد کرده است که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کل 

نقدینگی کشور در اختیار این موسسات است.” 
) پایان نقل قولها از مقاله پرویز صداقت( 

به این ترتیب ما بطور بسیار زمخت، شاهد یک 
تناقض آشکار “ساختار قدرت سیاسی” و ساختار 
“انتصابی” در باالترین سطح نهادهای “قانونی” 
پروسه  با  یکسو،  از  اسالمی  رژیم  قبول  مورد 
قانونمندیهای  و  ایران  در  داری  سرمایه  انباشت 

ملتزم با آن، از سوی دیگر هستیم. 
تناقض  این  تداوم  ریشه  که  است  این  سوال 
دست  این  شرایطی  چه  در  کجاست؟  ساختاری 
سرمایه  مناسبات  توسعه  متعارِف  مسیر  در  انداز 
داری ایران قرار گرفت و کدامین شرایط منطقه 

ای و فرامنطقه ای تداوم آنرا، ممکن کرده اند؟ 
پرویز صداقت بر یک فکت واقعی دیگر انگشت 

گذاشته است: 
 )۱٣۵۶ تا   ۱٣۵۲( عمرانی  پنجم  برنامه ی  “از 

از  ناشی  ده ساله ی  وقفه ی  یک  با  امــروز،  تا 
روبرو   )۱٣۶۷ تا   ۱٣۵۷( پساانقالبی  بحران 

بودیم.”)همانجا( 
در  عمرانی،  پنجم  برنامه  که  باشیم  داشته  دقت 
دوره سلطنت و در پی یک دوره رونق اقتصادی 
پس از باال رفتن قیمت نفت، مورد اشاره است. 
اقتصادی، صرفا و فقط “بودجه”  آن دوره رونق 
نمیگرفت.  بر  در  را  دولت  کابینه  “لوایح”  و 
و  زمین  از  شده  َکنده  کارگران  از  عظیمی  موج 
در  سر  ایران  صنعتی  شهرهای  از  روستاها،  از 
راه  دو  و  کار و سرمایه،  تقابل  و  و تضاد  آوردند 
حل سوسیالیستی و یا تداوم توسعه کاپیتالیستی 
بر  مقدم  گذاشت.  جامعه  دستور  در  را  ایران  در 
آن دوره رونق، “اصالحات ارضی” از اوائل دهه 
۴۰ شمسی، آخرین بقایای اقتصاد طبیعی و پیشا 
سرمایه داری را ریشه کن ساخت؛ و جامعه ایران 
چه از نظر فرهنگ و آموزش و چه نحوه نگاه به 
زندگی و مناسبات و روابط بین شهروندان، شهری 
تر و ُمدرن تر شد. “غرب زدگی” که با نگرشهای 
سوسیالیسم خلقی و ناسیونالیسم شرق زده چپ، 
فساد و فرهنگ مصرف و “وارداتی” را نمابندگی 
معیارهای  و  زندگی  روش  از  اجزائی  به  میکرد، 
زندگی شهروندان و کارگران صنعتی ایران تبدیل 
شد. انقالب ۵۷ و بحران “پسا انقالبی”، از نظر 
نیروهای آغشته به “خلق گرائی”  سیاسی عمال 
آرمانهای  ماندن  کاره  نیمه  حسرت  در  هنوز  و 
نوعی  پرچم  حالت  بهترین  در  که  را،  مشروطه 
در  را  وابسته”  “غیر  و  “مستقل”  داری  سرمایه 
دست داشتند، به حاشیه راند و سپس توسط رژیم 
اسالمی، قلع و قمع شدند. من اینجا وارد ارزیابی 
ریشه های این ناسیونالیسم چپ، که جناح راست 
آنرا خط توده ایستی نمایندگی میکردند و کماکان 
نمایندگی میکنند، نمیشوم. اما در هر حال از نظر 
ساختار سیاسی، رژیم اسالمی تبدیل به یکی از 
محورهای همین تناقض ساختاری با سیر متعارِف 
روندی بود که تحت عنوان برنامه پنجم عمرانی 
سیر رو به جهش را شروع کرده بود. اهرم قدرت 
سیاسی روبنای اسالمی دولت، در پی هشت سال 
جنگ با عراق، پر قدرت تر شد و در این جنگ، 
در کنار لشکر کشی برای سرکوب “ضدانقالب” 
سازمانهای  تمامی  قمع  و  قلع  و  کردستان  در 
سیاسی چپ و راست اپوزیسیون، سپاه پاسداران 
برآوردند.  سر  و…  بسیج  و  امنیتی  نهادهای  و 
تشخیص اینکه “بانک” ها چرا از “بنگاهداری” 

از گزارش مالی به بانک  یا  دست بر نمیدارند و 
چندان  میکنند،  امتناع  بورس  بازار  و  مرکزی 
نهادهای  همین  بنگاهها،  آن  در  نیست.  دشوار 
“بقاع  “انتصابی”،  ارگانهای  و  سپاهی  و  نظامی 
مجموعه  زیر  “خیریه”  صندوقهای  و  متبرکه” 

آنها، النه کرده اند. 
ایران را  اما اوضاع سیاسی و اقتصادی حاکم بر 
تحوالتی حتی بسیار فراتر از انقالب ۵۷ و جنگ 
به  و  اند  کرده  تر  پیچیده  عراق،  با  ساله  هشت 
روبنای  و  کاپیتالیستی  اقتصاد  روند  بین  تناقض 
اند.  کرده  کمک  حاکمیت،  در  سیاسی  اسالم 
زلزله عظیم  انقالب، ما شاهد یک  در دوره پسا 
سیاسی با ریزش بلوک شرق بودیم. سقوط بلوک 
شوروی سابق را، سقوط کمونیسم و پایان تاریخ 
داری  سرمایه  مذکور،  بلوک  گرچه  نهادند.  نام 
دولتی بود، اما سقوط دیوار برلین، با نشان دادن 
عقب ماندگی اقتصادی کشورهای بلوک شرق و 
حاکمیت دستگاه بوروکراتیک و پلیسی و نظامی 
مجهز به زّرادخانه اتمی و دستگاه خوفناک امنیتی 
“آزادیهای  سرکوب  و  کنترل  در  جاسوسی  و 
فردی”، با یک تهاجم سازمانیافته ایدئولوژیک به 
بنیانهای فکری و عقیدتی و سیاسی سوسیالیسم، 
به عنوان بدیل سرمایه داری، همراه و توام بود. 
این به نوبه خود بسیاری از سوسیالیست سابقی 
ها را به جستجوی مامن در زیر دست و بال جناح 
مکتب  مدافعان  یا  و  سیاسی  اسالم  خیم  خوش 
بحث  “ایدئولوژیک”،  نظر  از  کشاند.  دمکراسی 
عنوان یک  به  چه  سیاسی،  اسالم  بزیر کشیدن 
رکود  مهم  رکن  یک  چه  و  ضدانقالب،  نیروی 
ابهامات  با  ایران،  جامعه  در  اقتصادی  سیاسی- 
عادی  مردم  های  توده  ذهن  در  حتی  زیادی 
مواجه شد. بسیاری از بازماندگان جان بر کف در 
مبارزه علیه رژیم سلطنت پرو غرب، بخود آمدند، 
“عاقل” شدند و سوداهای پر شور دوره گذشته را 
و  یاس  از  آکنده  در فضائی  گرفتند.  ریشخند  به 
شکست، و نه بازنگری و بازبینی قدمهای نارسای 
گذشته، که نفس حرکت انقالبی در هیات اقلیت 
رژیم  خونین  یورش  از  پس  را  جامعه،  پیشتاز 
گرفتند  َدم  بردند.  سوال  عالمت  زیر  اسالمی، 
که یک تجربه مهم انقالب ۵۷، همان “خشونت 

گرائی” و سرنگونی طلبی بود. 
هیچ  که  نسلی  به  نصیحیتها  و  اندرزها  و  پند 
احساسی از سیر خشونت آمیز به قدرت رسیدن 
بر  را  بود گذشته  قرار  نداشت،  اسالمی  باندهای 

حال حاکم کند. که آی جوانترها ما کردیم شما 
اول تمرین  باید  ایران،  نکنید، که “چپ” جامعه 
“دمکراسی” بکند و بجای خشونت و تظاهرات و 
انقالب و ساختن حزب سیاسی مدرن و سیاسی 
های  و “صندوق”  مسالمت  زبان  به  دخالتگر،  و 

رای روی آورد. 
از این نظر، چه به قدرت رسیدن هیوالی اسالم 
یک  به  شــوروی،  بلوک  سقوط  چه  و  سیاسی 
معنی به یکی از ستونهای مهم بحران سیاسی- 
و  اسالمی  رژیم  یعنی  ایران،  جامعه  اقتصادی 
به  نهادهای “انتصابی” آن مشروعیت بخشید و 

تحکیم آن یاری رساند. 
خلیج  جنگ  ویرانگر،  جنگ  چند  پی  در  بعالوه، 
در سال ۱۹۹۱ و از سرگیری تهاجم نظامی افسار 
عراق  به  آمریکا  نظامی  حمله  از  پس  گسیخته 
پس از سال ۲۰۰٣ و ساقط کردن رژیم بعث و 
تروریستها  و جنگ  ماجرای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، 
از  را  زیانبارتری  بسیار  تبعات  جهانی،  سطح  در 
منظر بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در جهان و از 
جمله در منطقه موجب شد. این عوامل، همگی، 
به تعمیق همان تناقض کمک کرده است. ساقط 
کردن رژیم اسالمی در ایران، از محدوده توازن 
فراتر  بسیار  ایران  جامعه  داخلی  نیروهای  قوای 

رفته است. 
که  است  رسیده  سطح  این  به  بسادگی  بحث، 
جامعه ایران، همراه با رژیم اسالمی حاکم، ممکن 
قرار  ژئوپولیتیک  تغییر  یک  معرض  در  است 
بگیرد. بلوک بسیار عظیم تری با پشتوانه بسیار 
تغییر جغرافیای  این  قابل دفاع تری، دستخوش 
سلطه  تحت  ایران  چرا  بود،  گرفته  قرار  سیاسی 

یک شبه بلوک آشکارا ارتجاعی نه؟ 
تقابلها،  و  یارگیری  و  بندی  این صف  برآیند  ما 
که گوشه هائی از آن در سوریه و عراق و یمن و 
ترکیه در جریان و در حال تخمیر و انفجار است، 
جنگ  و  رژیم  جناحهای  تخاصم  در  ایران  در  و 
حذفی بین آنها، که حتی در نمایشات انتخاباتی 
نمیتوانند آنرا درز بگیرند؛ و چنگ و دندان نشان 
دادن همه باندهای کانگستر اسالمی به مردم، را 
این  آمدهای  پی  و  نتایج  آیا  بینیم.  عینه می  به 
اسالم  رژیم  حذف  به  کشمکشها  و  تخاصمات 
در  آن  “تناسخ”  و  تداوم  یا  و  ایران  در  سیاسی 
نسخه پاکستانی و یا نوع شیخ نشینهای حاشیه 

خلیج، استحاله خواهد یافت؟ 
سطح  و  سوسیالیسم  آیا  که  است  این  بحث 

از  ایران  جامعه  شهروندان  انتظارات  و  توقعات 
انقالبات  از  مملو  تاریخ مشخص  این  با  زندگی، 
و تحول طلبی و تغییرات ساختاری، به هیات یک 
حزب سیاسی و انقالبی، در صحنه جدال بر سر 

سرنوشت جامعه حضور موثر خواهد داشت؟ 
در شرایط غیبت سوسیالیسم در قامت یک نیروی 
سیاسی و ُمتّحزب و دخالتگر، احتمال اینکه رژیم 
عربستان-  کاپیتالیسم  نوعی  برای  اسالمی، 
اماراتی و یا پاکستانی، با حفظ نهادهای سنتی- 
به  داری  پیشاسرمایه  تحمیل ذهنیت  و  اسالمی 
ضرب اختناق و قهر و خونریزی وسیع تر، پوست 
اندازی کند، و مردم را وادار به تمکین و سکوت، 

در ظرفیت گانگسترهای جنایتکار حاکم، بویژه در 
تعیین کننده ای که سرازیری و سقوط  لحظات 
خود را احساس کنند، واقعا هست. این را ما در 
“وصیت نامه” ولی فقیه که تهدید به “خونریزی” 
 ۱٣۸۸ سال  میلیونی  خیزش  ماجرای  در  را 
تجربه  اسالمی گذاشت،  اوباش  در دستور  عمال 
این جنون توحش  تکرار  و  این خطر  به  کردیم. 
جامعه  اینها،  همه  با  اما،  بود.  آگاه  باید  اسالمی 
ایران تحوالتی را از آغاز قرن بیستم در ساختار 
سیاسی و زیر بنای اقتصادی از سر گذرانده است، 
یک  ناپذیر  برگشت  تحمیل  و  مهندسی  راه  که 
و منجمد شده  تثبیت  پوشش  با  کاپیتالیسم  نوع 

نگاه قومی اتنیکی و فئودالی اسالمی در ذهنیت 
و پیشداوریهای جامعه و شهروندان ایران را، اگر 

نه غیر ممکن، که بسیار دشوار کرده است. 
به باور من، در سیر پوست اندازی رژیم اسالمی و 
تغییر احتمالی جغرافیای سیاسی منطقه، حتی در 
ُمتّحزب، سرنوشت  و  انقالبی  غیاب سوسیالیسم 
کالسیک  نوع  نمونه  به  بیشتر  ایــران  جامعه 
داشت.  خواهد  شباهت  غرب،  در  کاپیتالیسم 
پرور و آخوند  کاپیتالیسم مشروعه چی، مستمند 
پناه، یتیم و مسکین نواز، از همان دوره مشروطه 
و تجدد طلبی در جامعه ایران، پاسخ خود را گرفته 

بود. 

آیا مسیر سرمایه داری ایران، پاکستانی- عربستانی خواهد بود؟ 
به باور من، در سیر پوست اندازی رژیم اسالمی و تغییر احتمالی جغرافیای سیاسی منطقه، حتی در غیاب سوسیالیسم انقالبی و 

ُمتّحزب، سرنوشت جامعه ایران بیشتر به نمونه نوع کالسیک کاپیتالیسم در غرب، شباهت خواهد داشت. کاپیتالیسم مشروعه چی، 
مستمند پرور و آخوند پناه، یتیم و مسکین نواز، از همان دوره مشروطه و تجدد طلبی در جامعه ایران، پاسخ خود را گرفته بود ...

دولت  که  است  کرده  اعالم  بوئینگ  شرکت 
با شرکت های  شرکت  این  مذاکره  اجازه  آمریکا 
هواپیماهای  فروش  مورد  در  ایران  هواپیمایی 
مسافربری را صادر کرده، هرچند انجام معامله با 

این شرکت ها نیاز به مجوز دیگری دارد.
روز  که  بوئینگ  برای  ایران  با  مذاکره  مجوز 
مقدمات  است،  شده  صادر  فوریه   ۱۸ پنجشنبه 
رقابت احتمالی این شرکت با رقیب اروپایی خود، 
برای  گذشته  ماه  که  می کند  فراهم  را  ایرباس 
فروش ۱۱۸ هواپیمای مسافربری به ارزش حدود 

۲۷ میلیارد دالر با ایران به توافق رسید.
بوئینگ در اطالعیه ای اعالم کرد که مجوز صادر 
اجازه  شرکت  این  به  آمریکا  دولت  توسط  شده 
می دهد که با شرکت های هواپیمایی مورد تأیید 
در ایران تماس بگیرد و از نیازهایشان مطلع شود.

خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیل گران پیش بینی 
کرده است که بوئینگ در ایران با موانع متعددی 
ایران ممکن  این که  از جمله  بود.  روبرو خواهد 
را  بیشتر  هواپیماهای  خرید  مالی  توانایی  است 

نداشته باشد و سرمایه گذاران هم از تأمین مالی 
کنند،  خودداری  هواپیما  اجاره  قرارداد  یا  معامله 
چون ممکن است امکان تملک دوباره هواپیماها 
هواپیمایی  شرکت های  ورشکستگی  صورت  در 

ایرانی وجود نداشته باشد.
از طرف دیگر شرکت های هواپیمایی ایرانی هم 
در  با شرکت های شناخته شده  تری  رقابت  برای 
امارات،  هواپیمایی  همچون شرکت های  منطقه، 
اتحاد مشکل خواهند داشت که خدماتی  قطر و 
چون نوشیدنی الکلی، فیلم های غربی و دسترسی 

به اینترنت ارائه می کنند.
ناوگان  در  آمریکایی  هواپیماهای  تعداد 
تعداد  با  تقریبًا  ایران  مسافربری  هواپیماهای 
مقابل  در  ایران  یعنی  است،  برابر  ایرباس ها 
 ۹۶ داگالس،  مکدانل  و  بوئینگ  هواپیمای   ۹۴

هواپیمای ایرباس دارد.
ایران  در  که  بوئینگ  هواپیماهای  از  بسیاری 
پرواز می کنند، ساخت دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ 

میالدی هستند.

بوئینگ: اجازه مذاکره با ایران را گرفتیم

عالی ترین دادگاه اتحادیه اروپا رای داده است که 
تصمیم اتحادیه اروپا برای منجمد کردن دارایی 
های بانک ملت ایران برای مدت شش سال به 
ایران  موشکی  و  اتمی  برنامه  از  حمایت  اتهام 

متکی بر شواهد کافی نبوده است.
لوگزامبورگ  در  که  اروپا  اتحادیه  عدالت  دیوان 
که  منطقی  گفت  پنجشنبه  روز  است  مستقر 
و  اتمی  های  برنامه  به  ملت  بانک  آن  براساس 

موشکی ایران گره زده شد را رد می کند.
مربوط  تدابیر  همه  که  آنجا  از  گفت  دادگاه  این 

به بانک ملت باطل شده است، دارایی های این 
ماه گذشته  تا  نباید در فاصله سال ۲۰۱۰  بانک 

منجمد می شده است.
را  ملت  بانک  های  دارایی  انسداد  اروپا  اتحادیه 
ماه پیش به عنوان بخشی از اجرای برجام )برنامه 
های  تحریم  رفع  با  که  مشترک(  اقدام  جامع 

مربوط به برنامه اتمی ایران همراه بود برداشت.
سال  در  که  اروپایی،  شورای  علیه  شکایت  آن 
مالی  موسسات  از  شماری  های  دارایی   ۲۰۱۰

ایران را مسدود کرد، مطرح شده بود.

در آن زمان به نظر می رسید که دولت بریتانیا از 
تصمیم شورای اروپایی حمایت می کند. به این 
ترتیب گفته می شود که این حکم ادعای بانک 
ملت علیه دولت بریتانیا برای درخواست میلیاردها 

پوند غرامت را تقویت می کند.
این  اروپایی گفت که  یک سخنگوی کمیسیون 
نهاد از حکم دیوان عدالت آگاه شده و افزود که 
برداشته  گذشته  ماه  ملت  بانک  علیه  تدابیر  آن 
باید مد نظر قرار گیرد  اقدام دیگری که  شده و 
گاردین سروش  روزنامه  به گزارش  ندارد.  وجود 

زایواال وکیل بانک ملت گفت:  دیوان عدالت اروپا 
شواهدی  اروپایی  شورای  که  است  کرده  تایید 
برای تایید ادعای خود دایر بر دخالت بانک ملت 
در حمایت از برنامه اتمی و موشک های باستیک 
او همچنین  این گزارش  براساس  نداشت.  ایران 
هایی  تحریم  موفقیت  با  قبال  ملت  بانک  گفت:  
که وزارت دارایی بریتانیا بر آن تحمیل کرده بود 
را به چالش گرفته و اکنون منتظر تصمیمی در 
مورد ادعای غرامتی ۴ میلیارد دالری در دادگاه 

انگلیسی است.

دیوان عدالت اروپا به نفع بانک ملت رای داد

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

دست  باالخره  کند  می  بازی  آتش  با  که  کسی 
خود را می سوزاند، این یک واقعیت اثبات شده 
نشان  تاریخ  اما  گردیده  تکرار  همواره  که  است 
داده است که این تجربه هرگز مانع از ادامه بازی 
با آتش نخواهد شد. ترکیه دوران حکمرانی رجب 
تاریخی  تجربه  این  بارز  نمونه  اردوغان  طیب 
است که به خصوص بعد از تحوالت جهان عرب 
موسوم به بهار عربی و رویای نوعثمانی رهبران 
اسالمگرای این کشور، به یک بازیگر ماجراجو و 
آتش افروز در بی ثباتی و منازعات فرقه یی در 
شاخ آفریقا و خاورمیانه عربی تبدیل شده است. 
از طرف دیگر گسست و شکاف اساسی در جامعه 
ترکیه به واسطه کیش شخصیت اردوغان برای 
دوقطبی  حول  درونی  اختالفات  به  زدن  دامن 
در  کرد  ترک  و  سکوالریسم  اسالمگرایی  های 
اجتماعی   - سیاسی  منازعات  و  تنش  چارچوب 
اقتدارگرایانه نظام  تثبیت موقعیت  جهت حفظ و 
یی  منطقه  سازی  ثبات  بی  موازات  به  حاکم، 
بروز جنگ  و  ترکیه  امنیتی شدن جامعه  موجب 
ویرانگر علیه اقلیت ۲۰ درصدی کردها در مناطق 

جنوب شرقی کشور شده است. 
پیوند این سیاست ماجراجویانه و دخالت گرایانه 
سرکوب  با  توسعه  و  عدالت  حزب  یی  منطقه 
تنها  کشور  شهروندان  از  مهمی  بخش  نظامی 
با وضع  مخالفت  و  اپوزیسیونی  جایگاه  بهانه  به 
بی  و  آنارشی  یک  به  منجر  اکنون  هم  موجود 
اجتماعی در دو حوزه داخلی و  ثباتی سیاسی - 
از  خارجی شده است که طیف وسیع و متنوعی 
های  سیاست  و  آنکارا  دولت  علیه  را  مخالفان 

حاکم گرد هم آورده است. 
خارجی  و  داخلی  عرصه  در  مخالفان  این  تنوع 
هر چند که هر کدام با اهداف متفاوتی در تقابل 
به  ولی  اند  گرفته  قرار  حاکم  دولت  با  تنازع  و 
دلیل پیچیدگی و ارتباط ارگانیک تحوالت درونی 
با  که  آورد  می  فراهم  را  فرصت  این  بیرونی  و 

ماهیت  تحولی  و  دوجانبه هر حادثه  تاثیرگذاری 
هم ذات پنداری را تقویت کند. 

روز چهارشنبه ۱۷  دلیل حادثه مرگبار  به همین 
تن   ۲٨ شدن  کشته  موجب  که  آنکارا  در  فوریه 
که  گردید  دیگر  تن   ۶۰ حدود  شدن  زخمی  و 
بیشتر آنان شامل افسران و نظامیان ارتش ترکیه 
بودند، نه تنها وحشت را بر فضای داخلی ترکیه 
گسترانید که حتی زمینه تشدید بی ثباتی و جنگ 
در بحران سوریه را نیز فراهم کرد. در این حادثه 
اتومبیل بمب  انفجار یک  با  که عصر چهارشنبه 
نظامیان  اتوبوس حامل  دو  کنار  در  گزاری شده 
آنکارا به  ارتش در پشت چراغ قرمز در ترافیک 
طرف  از  اتهام  انگشت  بالفاصله  پیوست،  وقوع 
آقای  سپس  و  وزیر  نخست  داووداوغلو  احمد 
اردوغان به سوی مبارزان کرد سوری یگان های 
مدافع خلق نشانه رفت و با طرح اتهام همدستی 
پ  به  موسوم  کردستان  کارگران  حزب  با  آنان 
ک ک به صورت هم زمان اسالمگرایان حاکم 
بر ترکیه دو نیروی اصلی مخالف خود در داخل 
زیر  سرکوب  و  فشار  اعمال  برای  را  خارج  و 
فشار قرار دادند. اینکه کمتر از ۲۴ ساعت دولت 
را  توانست عوامل تروریست  به زعم خود  آنکارا 
شناسایی و دستگیر کرده و هم چنین ارتباط آنان 
را با پ ک ک و یگان های مدافع خلق با ذکر 
انتحاری به نام  مشخصات کامل عامل اصلی و 
صالح نجار جوان ۲٣ ساله کرد سوری معلوم کند 
با توجه به سیاست داخلی و منطقه یی این کشور 
برای  ابتدا  همان  از  پیشینی  تجارب  به  رجوع  و 
تحلیلگران و کارشناسان سیاسی با تردید مواجهه 
شد. دولت ترکیه بر طبق این سناریو هم زمان دو 
هدف اصلی را دنبال می کرد که کامال منطبق 
با سیاست سرکوب در داخل و دخالت در سوریه 
بود و به همین دلیل دنباله روندی تلقی می شد 
که از چند روز پیش از این هم زمان با پیشروی 
نیروهای نظامی سوری و مبارزان کرد در شمال 

حلب دنبال می شد. اردوغان برای توجیه تهاجم 
علیه  کشور  شرقی  جنوب  مناطق  به  خونین 
ده  سبوعانه  کشتار  دلیل  به  که  کرد  اپوزیسیون 
نسبت  حتی  آشکار  حرمتی  بی  و  غیرنظامی  ها 
اجساد گریالهای زن که عکس های سلفی  به 
سربازان با اجساد لخت شده این زنان در شبکه 
از این  های اجتماعی بازتاب گسترده یی یافت، 
افکارعمومی  تحریک  برای  توانست  می  حادثه 
کرده  استفاده  ترک  گرایان  ملی  و  اسالمگرایان 
و اقدامات خود را توجیه کند. از طرف دیگر وی 
به  خلق سوری  مدافع  های  یگان  زدن  پیوند  با 
را  امکان  این  اقدام،  این  اصلی  عامل  عنوان 
در تحوالت سوریه،  نظامی  تا دخالت  یافت  می 
کرد  مبارزان  و  دمکراتیک  اتحاد  حزب  سرکوب 
سوری و هم چنین با زیر فشار قرار دادن متحدین 
آمریکایی و ناتویی خود جهت تروریست قلمداد 
کردن این نیروها را توجیه کرده و از انزوایی که 
بعد از دخالت روسیه در تحوالت سوریه گریبان 

او را گرفته بود، خود را رها کند. 
مسئولیت  گرفتن  عهده  به  فوریه  روز جمعه ۱۹ 
کردستان  آزادی  بازهای  گروه  توسط  اقدام  این 
اصلی  عامل  کامل  مشخصات  اعالن  حتی  و 
کردهای  از  سونمز  عبدالباقی  نام  به  عملیات 
طراحی  پیش  از  سناریوی  تنها  نه  وان  ساکن 
که موجب  بر هم خورد  را  اردوغان  توسط  شده 
به  دولت  این  اطالعاتی  های  داده  اعتباری  بی 
افکارعمومی داخلی و خارجی نیز گردید. هر چند 
قبل از اینکه این شاخه انشعابی از پ ک ک با 
این عملیات  تاک رسما مسئولیت  اختصاری  نام 
را به عهده بگیرند از طرف رهبران پ ک ک و 
هم چنین رهبران حزب اتحاد دمکراتیک سوریه 
از جمله صالح مسلم به صراحت دخالت در این 
حادثه تکذیب شده بود اما پافشاری آنکارا و فشار 
یگان  دادن  قرار  برای  غربی  متحدین  روی  بر 
های مدافع خلق در لیست گروه های تروریستی، 

دادن  قرار  ضرب  زیر  و  ماجراجویی  یک  خطر 
حوالی  در  خصوص  به  سوریه  کردهای  مواضع 
شهر مهم و استراتژیک اعزاز را تشدید کرده بود. 
در این هنگامه پرآشوب و بازار مکاره اتهام افکنی 
آنکارا، با پیشروی یگان های مدافع خلق به سوی 
اعزاز که به اذهان تمامی منابع اطالعاتی و اسناد 
معتبر در تصرف تروریست های جبهه النصره و 
باشد و هر لحظه امکان سقوط  الشام می  احرار 
رفت،  می  ها  تروریست  شکست  و  شهر  این 
حاکمان ترکیه با ایجاد شانتاژ سیاسی - امنیتی 
موفق شدند که حداقل ۴۰۰ تن از تروریست های 
آموزش دیده در خاک ترکیه را با تجهیزات کامل 
منتقل  اعزاز  به  قطارانشان  هم  به  کمک  برای 
مسئولیت  گرفتن  عهده  به  با  اکنون  هم  کنند. 
آزادی  بازهای  گروه  توسط  آنکارا  خونین  حادثه 
کردستان که هیچ ارتباط سازمانی با پ ک ک و 
از این  یگان های مدافع خلق در سوریه ندارند، 
پس هر گونه اقدامی به این بهانه در تهاجم به 
از  بیش  را  آنکارا  دولت  تواند  می  سوریه  خاک 

پیش در انزوا قرار دهد. 
از طرف دیگر فشاری که در طی دو روز گذشته 
توسط اردوغان و داوود اوغلو بر متحدین غربی 
گسست  جهت  اوباما  باراک  شخص  و  ترکیه 
ارتباط آنان با مبارزان کرد سوری که سرسختانه 
با تروریسم بنیادگرایی اسالمی و داعش درگیرند، 
و  اطالعات جدید  به  توجه  با  آمد،  به عمل می 
سرمایه گذاری واشینگتن بر روی این نیروها از 
این پس نقش بر آب شده و دیگر گوش شنوایی 
برای آن وجود ندارد. تجربه نشان داده است که 
اردوغان با بهره گیری از تروریسم و عملیات های 
تروریستی در یک سال گذشته در ترکیه سعی در 
باج خواهی، انتقام جویی و مدیریت شرایط به نفع 
خویش داشته است که به نظر می رسد در این 

مورد اخیر دیگر کارایی نخواهد داشت. 

 02-4256 6135
40 Princes HWY. Yallah NSW 2530

Parts, Rebuild & Engine Experts

فروش، سرویس و تعمیر 
فروش لوازم یدکی و موتور

انواع قایق تفریحی

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

صاحب یک قایق شوید

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

Amir Mazhari 

رقابت  از  دوره  این  پدیده  بعنوان  ساندرز  برنی 
انتخابات  در  دموکرات  حزب  مقدماتی  های 
و  مردم  توجه  تنها  نه  امریکا  جمهوری  ریاست 
محافل گوناگونی را در خود امریکا ، بلکه در میان 
سیاست مدارها واندیشمند های سایر کشورها نیز 
ساندرز  آیا  که  این   . است  کرده  جلب  خود  به 
موفق  مختلف  های  حوزه  در  پیروزی  فرض  به 
ها  سوپردلیگیت  گزینش  دروازه  از  شد  خواهد 
)سران منتخب حزبی در حوزه های رای گیری( 
هستند  حزب  نامزد  نهایی  کننده  تعیین  که   ،
های  توده  واکنش  و  زمان  به   ، یانه  کند  عبور 
بستگی  کنند  می  حمایت  ساندرز  از  که  مردمی 
ای  پدیده  عنوان  به  ساندرز  اما   . داشت  خواهد 
که با آرم سوسیالیست در جامعه امریکا به رقابت 
برخاسته است ، و توانسته است در کمتر از یک 
سال رای قابل توجهی از بدنه رای دهنده ها به 
تواند  می  نماید  جلب  را  امریکا  دموکرات  حزب 
مورد بررسی میدانی قرار گیرد و به شناخت بیشتر 
مردم  ورزی  سیاست  و  ها  شکاف   ، ها  خواسته 
نفر  دو  نظر  زیر  نوشته  در   . نماید  امریکا کمک 
و  واروفاکیس  یانیس   ، اروپایی  معروف  افراد  از 

توماس پیکتی را در باره ساندرز می خوانید. 

مبارزه مقدماتی دموکراتیک آشکار 
می سازد : انقالبی پوپولیستی در راه است 

می  دریم  کامون  تحریریه  عضو   ، مکولی  لورن 
نویسد: 

آخرین  گذار  تاثیر  دان  اقتصاد  پیکتی  توماس 
نشان  خاطر  که  است  آتالنتیک  سوی  آن  ناظر 
ساندرز  برنی  نکردنی  باور  موفقیت  سازد  می 
ژرف  پوپولیستی  جنبش  از  حاکی  سوسیالیست 
امریکا  متحده  ایاالت  سراسر  در  که  است  تری 

در حال جوشیدن است . 

پیکتی در مقاله ای در روزنامه فرانسوی لوموند 
خواه  که  آن  از  نظر  صرف  کند  می  استدالل 
نماید  کسب  را  دموکرات  حزب  نامزدی  ساندرز 
یا نه، ما شاهد پایان دوره سیاسی - ایدئولوژیک 
انتخابات  در  ریگان  رونالد  پیروزی  با  شده  آغاز 

نوامبر ۱۹٨۰ هستیم. 
پیکتی با قرار دادن ظهور ساندرز در متن تاریخی 
، دوران بین ۱۹٣۰و ۱۹٨۰ زمانی که امریکا  یک 
سیاست جاه طلبانه کاهش در نابرابری اجتماعی 
را تعقیب می کرد با اقتصاد سیاسی ای که رشد 
در آمد و مالیات دولت ، و نیز کاربست حداقل مزد 
فدرال را در بر می گرفت ) که به باالی ده دالر 
در هرساعت ، به دالر ۲۰۱۶، تا پایان دهه ۱۹۶۰ 

رسید ( مورد باز بینی قرار می دهد. 
نیم قرن ترقی مالی یکنواخت در ۱۹٨۰ به پایان 
برنامه ای  با  رونالد ریگان  ، در زمانی که  رسید 
طراحی شده برای تثبیت سرمایه داری افسانه ای 
که گفته می شد در گذشته موجود بود که عمدتا 
پیش  به  مالی  نخبه های  از سوی خنثی سازی 
برده می شد برای ریاست جمهوری خیز برداشت. 
مالی۱۹٨۶  اصالح  با  امر  این  گوید  می  پیکتی 
 ( آورد  پایین  درصد   ۲٨ تا  را  مالیات  نرخ  که   ،
ترین  ثروتمند  برای  درصد   ٨۲ نرخ  میانگین  به 
امریکایی ها در طی دوران قبل ( ، و نیز منجمد 

کردن حداقل مزد فدرال به اوج رسید. 
از سوی  ، هیچ تالشی  او خاطر نشان می شود 
دموکرات های سال های کلینتون و دوران اوباما 
 ... گزاف  و حقوق های  نابرابری  انفجار  به   که 
به صورت  منجر شد  اکثریت  آمد  در  ایستایی  و 
اقتصاد  واقع  در   . نشد  به چالش کشیده  حقیقی 
سال  در  جهانی  برجستگی  به  فرانسوی  دادن 
قرن  در  سرمایه  کتاب  در  او  که  زمانی   ۲۰۱۴
وارد  جهان  که  کرد  استدالل  خود  ویکم  بیست 
دوران طالیی دیگری شده است اشاره می کند . 

ماشین  با  مواجهه  در   ، کند  می  تایید  پیکتی 
انتخاباتی کلینتون و محافظه کاری رسانه های 
نخواهد  مقدماتی  دور  برنده  احتماال  برنی  مهم، 
که  است  شده  اثبات  کند  می  اضافه  اما  بود، 
ساندرز دیگری ، احتماال جوان تر و اندکی سفید 
می تواند در آینده نزدیک برنده انتخابات ریاست 
جمهوری امریکا شود و چهره کشور را دگرگون 
امروز ساندرز  نتیجه می گیرد موفقیت  او  نماید. 
امریکا  )جامعه(  اعظم  نشان می دهد که بخش 
)آلترناتیو( های  بدیل  این  و  نابرابری  افزایش  از 
به  بازگشت  به  و   . است  شده  خسته  دروغین 
برابری  امریکایی  سنت  و  مترقی  عمل  برنامه 

نزدیک است . 
الری ، برادر مسن تر برنی که در بریتانیا زندگی 
، هفته  است  رهبر محلی حزب سبز  و  کند  می 
گذشته استدالل مشابهی کرد . الری ساندرز با 
افتخار به محبوبیت برادر خود ، و اشاره به تمرکز 
 : گفت  بی سی  بی  به  اقتصادی  نابرابری  بر  او 
توزیع پول از انبوه مردم به خیل ثروتمند حقیقت 
دارد و زمانی که کسی آن را به زبان می آورد آن 

ها )مردم( آن صدا را تشدید می کنند. 
حامی های ساندرز به سوسیالیسم رای نمی دهند 
تغییر  برای  شده  برانگیخته  سوسیالیست  آخرین 
نهاد مستقر بابرنامه ای ریشه ای )رادیکال( وزیر 
دارایی سابق یونان ، یانیس واروفاکیس در نوشته 
تازه ای در کوورا اعالم کرد ، برنی ساندرز سناتور 
ورمونت و نامزد ریاست جمهوری آرا مردم را به 
خاطر حس مشترک ونه به خاطر نظریه سیاسی 

خود به دست می آورد . 
از سوی  من  مانند  افرادی  انتخاب  گذشته  سال 
ناگهان  ها  آن  که  نبود  آن  خاطر  به  ها  یونانی 
چپ گرا شده بودند ! این مشابه با وضعیت برنی 
همپشایر  نیو  های  دهنده  رای   . است  ساندرز 
دموکرات  سوسیال  که  نکردند  کشف  ناگهان 

های  سیاست  کافی  انــدازه  به  ها  آن  هستند! 
کسی  از  گرفتند  تصمیم  و  اند  داشته  درست  نا 
که  را  مشترکی  حس  همان  که  کنند  پشتیبانی 
به  بیان می کند. آن ها  اند  دهه ها حفظ کرده 
 ( داد  نخواهند  رای  سوسیالیسم  به  تحول  یک 
گذشته  سال  اگر  که  ما  های  دهنده  رای  مانند 
من چنین تحولی را به آن ها پیشنهاد می کردم 

ممکن نبود به من رای دهند .( 
اما آن ها درک می کنند که برنی و ما رفقای او 
در سوی دیگر اتالنتیک در هدف هایمان فروتن 
هستیم . ما درک می کنیم که سوسیالیسم ، دور 
، بسیار دور است  و احتماال تنها زمانی مقتضی 
می شود که فن آوری بسیار پیشرفت کرده باشد 
... برای اکنون ، همه آن چه که ما پیشنهاد می 
کنیم بر گشت به اصول بنیادی لیبرال دموکراسی 
تاریخ  دانی  زباله  به  را  آن  نهاد مستقر  است که 
تعداد  جز   ( همه  هزینه  به  است  کرده  محدود 

اندکی ، بسیار اندک ،گردانندگان بازار سیاه( 
واروفاکیس رسانه ها را با تالش های فریاد در 
از  خود  کشور  کردن  خارج  برای  خود  تاریکی 
کرد  خود  شیفته  بدهی  پرداخت  باز  تنبیه  برنامه 
، اما آن ها به استعفای خود او و تسلیم ملی به 
خواسته های غیر واقعی اتحادیه اروپا ختم شد . 
هفته گذشته ، مقام صندوق بین لمللی پول برای 
بسنده  نا  های  اصالح  که  نوشت  یونان  پایش 
مستمری های کشور و خود داری اتحادیه اروپا 
در رابطه با کاهش بدهی به معنی بازگشت خروج 
یونان از منطقه یورو به روی میز خواهد بود. در 
برابر ، برنامه های ساندرز برای امریکا، از جمله 
سامانه بهداشت عمومی مشارکتی و تامین مالی 
عمومی آموزش وپرورش ، در داخل جریان مسلط 
المان خسیس ، دشمن  اروپا حتی برای  سیاسی 

قسم خورده واروفاکیس مورد استقبال است.   

نگاه از بیرون: واروفاکیس و یپکتی در باره ساندرز

ترجمه: احمد سیف

شکست سناریوی جدید بازی با تروریسم اردوغان 

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

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

ضمن راهنمايي شما درخريد  اتومبیل مناسب بطور نقد يا اقساط و لیز 
بهترين قیمت ممکن را به ايرانیان و فارسي زبانان گرامي ارائه میدهد.
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فاينانس اتومبیل 

با بهترين بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151
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اردشیر زارعی قنواتی
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 98 Currie Street Adelaide, SA, 5000
)opposite the Department of Immigration(

 Tel: +61 8 8212 6115    Fax: +61 8 8212 6118
Mob: +61 417 500 027

تجربه نشان داده است که اردوغان با بهره گیری از تروريسم و عملیات های تروريستی در يک سال گذشته در ترکیه سعی در باج 
خواهی، انتقام جويی و مديريت شرايط به نفع خويش داشته است که به نظر می رسد در اين مورد اخیر ديگر کارايی نخواهد داشت ...

در  روسیه  و  ترکیه  میان  تنش  که  درحالی 
شمالی  اتالنتیک  پیمان  است،  تصاعد  حال 
به  که  درجنگی  که  است  داده  آنکاراهشدار  به 
نخواهد  شرکت  باشد  شده  آغاز  ترکیه  تحریک 
یک  ترکیه  که  هنگامی  گذشته،  نوامبر  کرد. 
جنگنده روسی برفراز آسمان سوریه را سرنگون 
کرد، بسیاری نگران شدند که این واقعه ممکن 
است دو کشور را به جنگ علیه یکدیگر بکشاند. 
اما، گرچه کشمکش و نزاع درنگرفت لکن روابط 
مانده  باقی  تیره  همچنان  آنکارا  و  مسکو  میان 

است. 
نیروهای  اعزام  تدارک  درحال  ترکیه  اکنون 
زمینی به آنسوی مرز برای اشغال سوریه و ساقط 
ساختن رژیم بشاراسد است. این اقدام ترکیه می 

تواند صلح جهانی را به خطر بیاندازد.
اشپیگل  آلمانی  نشریه  به  ناتو  مقامات  از  یکی 

چنین گفته است: نیروهای مسلح دوکشور، هردو 
در حال نبرد فعال در دوسوی مرز ترکیه- سوریه 
چند  درفاصله  فقط  موارد  بعضی  در  و  هستند 

کیلومتری هم عمل می کنند.
برپایه  ظاهرا  آنکارا  تاز  و  تاخت  و  نمایی  قدرت 
جنگ  درگرفتن  درصورت  که  است  فرض  این 
او خواهند شتافت. طبق  به کمک  ناتو  متحدان 
که  درصورتی  شمالی،  اتالنتیک  پیمان   ۵ ماده 
گیرد،  قرار  حمله  مورد  پیمان  اعضای  از  یکی 
حال  شامل  جمعی  دسته  دفاع  به  مربوط  شرط 

آن می شود. 
لکن، رهبران اروپایی به قدر کافی روشن ساخته 
اند که عالقه ای به شرکت در جنگی که ترکیه 

آغازگر آن باشد ندارند.
در  لوکزامبورگ،  وزیرخارجه  آسلبورن،  ژان 
گفت  »اشپیگل«  آلمانی  نامه  هفته  با  مصاحبه 

یک  به  دهد  اجازه  خود  به  تواند  نمی  »ناتو  که 
کشمکش نظامی با روسیه به دلیل افزایش تنش 
آسلبورن  شود«.  کشانده  ترکیه  و  روسیه  میان 
فقط   ۵ ماده  در  مذکور  تضمین  که  کرد  تاکید 
برای زمانی است که یک عضو مورد حمله قرار 

گرفته باشد.
نیز که نخواست  آلمانی  از مقامات  بعالوه، یکی 
نداریم  قصد  ما  اظهارداشت:  شود،  فاش  نامش 
باشد  کرده  شروع  اردوغان  که  را  جنگی  بهای 

بپردازیم. 
هواپیمای  کردن  سرنگون  از  بعد  گذشته،  سال 
هشدارهای  ناتو  رهبری  ترکیه  توسط  روسی 

مشابهی به ترکیه داد.
ژنس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، اعالم کرد: باید 
اینگونه اوضاع و احوال و اقدامات جدا پرهیز  از 
کرد، حوادث به طور تصاعدی پیش می روند و 

به سادگی می توانند از کنترل خارج شوند. تصور 
می کنم باصراحت کافی اعالم کرده باشم که ما 

خواهان آرامش و کاهش تنش هستیم.
روز جمعه، فرانسوا اوالند، رییس جمهور فرانسه 
از کشمکش میان مسکو  بر لزوم جلوگیری  هم 
و آنکارا تاکید کرد. وی در مصاحبه با اینتررادیو 
چنین گفت: خطر جنگ بین ترکیه و روسیه وجود 

دارد.  
ازجمله  ای  اطالعیه  طی  روسیه  خارجه  وزارت 
اعالم  قصد  دلیل  به  است:  کرده  اعالم  چنین 
به شمال  نظامی  نیروی  اعزام  برای  ترکیه  شده 
به  سوریه  و  ترکیه  مرز  طول  در  اوضاع  سوریه، 
شدت وخیم شده است. روسیه خواستار تشکیل 
جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی 
به نگرانی هایش در مورد تصاعد تنش در منطقه 

شده است.

هشدار ناتو به ترکیه درمورد کشمکش با روسیه 

نبرد  سال ۱۹۹۱  در  فارس  خلیج  اول  در جنگ 
زمینی بین ارتش آمریکا و عراق برای آزادسازی 
کویت فقط صد ساعت طول کشید ولی پژواک 

آن در منطقه خاورمیانه چند دهه ادامه دارد.
آسوشیتدپرس در گزارشی وضعیت منطقه را ۲۵ 
از جنگ اول خلیج فارس مرور کرده  سال پس 
است. در پی این جنگ، آمریکا پایگاه های نظامی 
عربستان  خاک  و  فارس  خلیج  منطقه  در  خود 
سعودی را دایر کرد. این اقدام کینه توزی اسامه 
را تشدید کرد و  آمریکا  القاعده علیه  و  بن الدن 
به   ۲۰۱۱ سپتامبر   ۱۱ حمالت  برای  را  زمینه 

شهرهای آمریکا فراهم کرد.
جورج بوش پدر، رئیس جمهور وقت آمریکا، صدام 
حسین را بدتر از هیتلر خواند ولی دوران حکومت 
او  ریاست جمهوری  پایان  از  صدام حسین پس 
سال  در  پسر  بوش  جورج  اینکه  تا  یافت  ادامه 

۲۰۰٣ با اشغال عراق صدام را سرنگون کرد.
آمریکا،  نظامی  دخالت  اولین  از  پس  سال   ۲۵
اکنون نظامیان آن کشور در گوشه و کنار عراق 
دل  از  که  اسالمی«  »دولت  گروه  با   سوریه  و 
القاعده سر برآورده است، می جنگند، و همزمان 
با تالش های ایران برای گسترش نفوذ منطقه ای 
جنگ  در  آمریکا  متحد  عرب  خود حکومت های 
اول خلیج فارس، در خاک خود و یا خارج از کشور 

مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر جنگند.
گرفتار  پیچیده ای  کالف  در  آمریکا  مجموع  در 
از  بتواند  بود  امیدوار   ۱۹۹۱ سال  در  که  شده 
فرمانده  نرمن شوارتزکف،  ژنرال  پرهیز کند.  آن 
طوفان  به  موسوم  کویت  ــازی  آزادس عملیات 
صحرا، در خاطرات خود نوشت: »اگر تمام خاک 
دایناسور  یک  مثل  می کردیم  تصرف  را  عراق 
می شدیم  مجبور  می کردیم.  گیر  قیر  گودال  در 
سال ها آنجا بمانیم و به جای سازمان ملل متحد 
مجبور می شدیم هزینه اشغال عراق را بپردازیم«.

صدام حسین کویت و امارات متحده عربی را متهم 
می کرد که با رعایت نکردن سهمیه بندی اوپک 
می زنند  ضرر  دالر  میلیارد   ۱۴ عراق  به  ساالنه 
حوزه های  از  استخراج  با  کویت  می کرد  ادعا  و 
نفتی مورد مناقشه دو کشور ۲.۴ میلیارد دالر از 
از کویت  ادعاها  این  ازای  عراق ربوده است. در 
می خواست بدهی ۱۵ میلیارد دالری عراق به آن 

کشور را که در طول جنگ با ایران قرض گرفته 
بود، ببخشد.

دولت آمریکا که نگران بود صدام حسین پس از 
حمله  سعودی  عربستان  به  است  ممکن  کویت 
کند نیروهای خود را به منطقه اعزام کرد و پس 
از ماه ها مذاکره و هشدار باالخره روز ۲۴ فوریه 

۱۹۹۱ حمله به ارتش عراق را آغاز کرد.
از منظر سیاسی و نظامی جنگ اول خلیج فارس 
براساس  بود.  بزرگ  پیروزی  یک  آمریکا  برای 
هزار   ۵۰۰ کل  از  آمریکا  دفاع  وزارت  آمارهای 
نیروی آمریکایی که به منطقه اعزام شدند ۱۴٨ 

نفر کشته و ۴۶۷ نفر مجروح شدند.
ارتش  از  مرکب  نیرویی  توانست  آمریکا 
ملل  سازمان  دهد،  تشکیل  ائتالف  کشورهای 
متحد با تصویب چند قطعنامه از عملیات آمریکا 
حمایت کرد و درست همزمان با پایان جنگ سرد 
و فروپاشی اتحاد شوروی قدرت خود را به عنوان 

تنها ابرقدرت جهان به نمایش گذاشت.
عملیات  این  هزینه  آمریکا  کنگره  گزارش  طبق 
۶۱ میلیارد دالر بود. عربستان سعودی و کویت 
هر یک ۱۶ و امارات متحده عربی ۴ میلیارد دالر 
 ۱۶ رفته  هم  روی  هم  آلمان  و  ژاپن  پرداختند. 
آمریکا  نتیجه  در  کردند.  مشارکت  دالر  میلیارد 

فقط باقیمانده هزینه را پرداخت کرد.
اما بازیگران اصلی جهان عرب که در آن زمان 
این  از  پیش  مدت ها  کرد،  تکیه  آنها  به  آمریکا 
پادشاه وقت عربستان  رفته اند. ملک فهد  جهان 
اسد  حافظ  درگذشت.   ۲۰۰۵ سال  در  سعودی 
یکی از دشمنان قدیمی آمریکا که با هدف بهبود 
میلیاردها دالر  دریافت  و  با غرب  مناسبات خود 
در  پیوست،  عراق  علیه  ائتالف  به  مالی  کمک 
وجود  با  اسد  بشار  پسرش  گذشت.   ۲۰۰۰ سال 
گذشت پنج سال از جنگ داخلی سوریه که بیش 
از ۲۵۰ هزار نفر تلفات و میلیون ها نفر آواره به جا 

گذاشته، هنوز به قدرت چسبیده است.
اسکاد  موشک های  شلیک  خاطره  اسرائیل  در 
توسعه  شد  باعث  کشور  این  خاک  به  عراق 
سامانه  جمله  از  و  موشکی  ضد  برنامه های 
آمریکا  کمک  با  آهنین  گنبد  به  موسوم  دفاعی 
وقت  نخست وزیر  شامیر،  اسحاق  بگیرد.  سرعت 
اسرائیل، به درخواست جورج بوش که نگران بود 

ممکن است حمایت اعراب از حمله به عراق را 
موشکی  حمله  کردن  تالفی  از  بدهد،  دست  از 
نظامی  کمک های  چند  هر  کرد.  پرهیز  عراق 
جنگ  از  پس  سال های  در  اسرائیل  به  آمریکا 
بیش  اکنون  و  یافته  افزایش  فارس  خلیج  اول 
مناسبات  ولی  است  در سال  میلیارد دالر  از سه 
با  صلح  مذاکره  در  بن بست  خاطر  به  کشور  دو 
هسته ای  بحران  مدیریت  نحوه  و  فلسطینیان 
حسین  صدام  است.  دیده  آسیب  حدی  تا  ایران 
قدرت  در  ارتش عراق  با وجود شکست سنگین 
باقی ماند و شورش شیعیان و کردها درست پس 
از پایان جنگ را به شدت سرکوب کرد. در شمال 
پرواز تشکیل شد  و جنوب عراق مناطق ممنوع 
و جنگنده های آمریکایی برای حفاظت از کردها 
در شمال و شیعیان در جنوب، گشت زنی در این 
دو محدوده را سال ها ادامه دادند. همزمان صدام 
حسین بیش از یک دهه مثل خارجی در سیاست 
آمریکا باقی ماند. جورج بوش پدر در مصاحبه ای 
بود.  اشتباه  در سال ۱۹۹۵ گفت: »محاسبه من 

فکر می کردم که او سرنگون خواهد شد«.
باالخره در سال ۲۰۰٣ و با وجودی که عملیات 
نظامی آمریکا در افغانستان ادامه داشت، در دوران 
ریاست جمهوری بوش پسر عراق اشغال و صدام 
نظامیان  خروج  پی  در  اما  شد.  سرنگون  حسین 
آمریکایی از عراق و متوقف شدن حمایت دولت 
مرکزی از قبایل سنی، گروه موسوم به »خالفت 
« اسالمی که از خاکستر به جا مانده از فروپاشی 
سال  در  است  کرده  سربلند  عراق  در  القاعده 
سوریه  و  عراق  از خاک  ۲۰۱۴ حدود یک سوم 

را تصرف کرد.
درگیر  مدتی  طوالنی  جنگ  در  آمریکا  امروز 
شده که در زمان جنگ اول خلیج فارس ژنرال 
طوفان  عملیات  فرماندهان  سایر  و  شوارتزکف 
صحرا از آن بیم داشتند. بهای نفت که یکی از 
عوامل اصلی در تحریک صدام حسین به اشغال 
باالی صد دالر  که  از سال گذشته  بود،  کویک 
از  یکی  است.  کرده  زیر ٣۰ دالر سقوط  به  بود 
افزوده  تولید  نفت  بهای  سقوط  عمده  دالیل 
موضوعی  همان  است،  اوپک  کشورهای  توسط 
که صدام حسین به خاطر آن تهاجم به خاورمیانه 

دچار تفرقه و بحران را شروع کرد.

پژواک جنگ اول خلیج فارس در خاورمیانه ادامه دارد

اسپوتنیک اینترنشنال/ آرسن نظریان

ژان آسلبورن، وزيرخارجه لوکزامبورگ و دبیرکل ناتو، در مصاحبه با هفته نامه آلمانی »اشپیگل« گفت که »ناتو نمی تواند 
به خود اجازه دهد به يک کشمکش نظامی با روسیه به دلیل افزايش تنش میان روسیه و ترکیه کشانده شود«. آسلبورن 

تاکید کرد که تضمین مذکور در ماده ۵ فقط برای زمانی است که يک عضو مورد حمله قرار گرفته باشد. ...

 پیکتی می گويد »در مواجهه با ماشین انتخاباتی هیالری کلینتون و محافظه کاری رسانه های مهم، برنی ساندرز احتماال 
برنده دور مقدماتی نخواهد بود« اما اضافه می کند: » اثبات شده است که ساندرز ديگری ، احتماال جوان تر و اندکی سفید 

می تواند در آينده نزديک برنده انتخابات رياست جمهوری امريکا شود و چهره کشور را دگرگون نمايد ». ...

هاتف رحمانی
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مدیریت این رستوران با افتخار همکاری با
آقای سید علی حسینی

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

اعالم میدارد 

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

رستوران کورش بزرگ

جمعه شبها و شنبه شبها
با موزیک زنده همراه با رقص 

شرقی و ست منو

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

یکشنبه ها با منوی آزاد

امیر رستاق

لیال حاتمی که نقش محوری فیلم »رگ خواب« 
را بازی می کند، گفت: نقش زنی را بازی می کنم 
مربوط  او  ماجرای  و  آشناست  ما  همه  برای  که 
جوامع  تمام  در  بلکه  نمی شود  خاصی  جامعه  به 

وجود دارد.
به گزارش ایسنا، این بازیگر در آخرین ساعت های 
فیلم »رگ خواب« کار جدید حمید  فیلمبرداری 
توضیح  فیلم  این  در  حضورش  درباره  نعمت اهلل 
داد: به کارهای آقای نعمت اهلل بسیار عالقه مندم 
از  هستم.  ایشان  با  همکاری  مشتاق  همیشه  و 
آنجا که نقش »مینا« در فیلم ایشان نقش بسیار 
قشنگی بود، برایم واضح بود که بخواهم با ایشان 

همکاری کنم.
نقش  این  بیرونی  ازاهای  به   ما  درباره  حاتمی 
گفت: این نقش برایم بسیار آشنا و ملموس بود 
و هیچ چیز دور از ذهنی درباره آن وجود نداشت 
بنابراین ما براساس سناریو پیش رفتیم و نیازمند 

تحقیق و پژوهش هم نبودیم.
»چهل  عاشقی«،  »دوران  فیلم های  بازیگر 
سالگی« و »لیال« اضافه کرد:  فیلم »رگ خواب« 
درباره زنی است که دچار فروپاشی می شود. من 
برای بازی کردن در این فیلم به جامعه خودمان و 
دیگر جوامع خیلی فکر نکردم بلکه به نظرم رسید 
است  طبیعی  مسئله ای  درباره  فیلم  این  داستان 
درباره  دارد. حاتمی  ازا  به  ما  تمام جوامع  در  که 
مصاحبه  همین  از  گفت:  هم  بودنش  کار  گزیده 
در  و  هستم  وسواسی  بسیار  که  است  مشخص 

پذیرش کارهایم همین دقت را دارم.

او در پاسخ به این پرسش که یک کارگردان باید 

چه ویژگی هایی داشته باشد تا با او همکاری کند؟ 
توضیح داد: پیش آمده با کارگردانی کار کنم که 
معیارهای مورد نظر مرا نداشته است. آنچه برایم 
انگیزه  کارگردان  آن  که  است  این  است  مهم 

داشته باشد و دلش بخواهد فیلم بسازد.
از این در فیلم »بی پولی«  لیال حاتمی که پیش 
بود،  کرده  بازی  نعمت اهلل  حمید  از  دیگری  کار 
از  را  تفاوت ها  گفت:   فیلم  دو  این  تفاوت  درباره 
خالصه داستان های فیلم می توان فهمید و الزم 

نیست من به این پرسش پاسخ بدهم.
او در این گفت وگو که به صورت جمعی و با حضور 
چند تن از خبرنگاران انجام ، از بعضی پرسش ها 
قرار  فیلمنامه،  نگارش  زمان  از  »آیا  اینکه  مانند 
بوده نقش مینا را او بازی کند؟ یا اینکه آیا این 
نقش منفی است یا تفاوت فیلم »رگ خواب« و 
به  نباید  من  و گفت:   پولی« گالیه مند شد  »بی 
این پرسش ها پاسخ بدهم. شما مسائلی فرا متن یا 
پرسش هایی را مطرح می کنید که من نباید به آن 
پاسخ بدهم و دیگران باید پاسخگوی آنها باشند. 
ایسنا، فیلم »رگ خواب« جدیدترین  به گزارش 
کار حمید نعمت اهلل است که بخش های پایانی آن 
فیلمبرداری  هفت حوض  میدان  در  لوکیشنی  در 
می شود. فیلمبرداری این فیلم سوم اسفند یا نهایتا 
فردا چهارم اسفندماه به پایان می رسد. در خالصه 
داستان این فیلم آمده »رگ خواب« درباره زنی 
اضمحالل  دچار  دیگران  با  برخورد  در  که  است 
اطالعات  داده اند  ترجیح  سازنده  گروه  می شود. 

بیشتری درباره داستان این فیلم اعالم نکنند.

اظهارات لیال حاتمی درباره رگ خواب

آموزشگاه رانندگی
FairGo 

یک پروژه اجتماعی 
 CMRC وابسته به

است که با هدف کمک 
به جوانان و بانوان 
در جهت دریافت 
گواهینامه ابتدایی 

رانندگی با مخارج کمتر 
ایجاد شده است. 

آموزش رانندگی هفت روز 
هفته با تیم با تجربه و فضایی 

دوستانه انجام میگردد. 
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For a limited time only! Pay for 4 lessons 
and get the 5th one FREE!    To register please call Liz on 9687 9901

فجر  موسیقی  بین المللی  جشنواره  یکمین  سی و 
بعد از ده روز، شنبه شب )یکم اسفند( با اهدای 
مختلف  بخش های  برگزیدگان  به  باربد  جایزه 
راه  پایان  به  تهران  وحدت  تاالر  در  موسیقایی 

خود رسید.
این جشنواره از ۲۱ بهمن تا اول اسفند به مدیریت 
در  ریاحی  حسن  دبیری  و  نوربخش  حمیدرضا 
میالد  سالن  میالد،  برج  همایش های  مرکز 
تاالر  وحدت،  تاالر  تهران،  بین المللی  نمایشگاه 
فرهنگسرای  و  ارسباران  فرهنگسرای  رودکی، 

نیاوران برگزار شد.
که  جشنواره  این  گذشته  دوره  هــای  خالف  بر 
جوایز به اجراهای زنده تعلق می گرفت، مسئوالن 
در  داور   ۷۰ از  بیش  دعوت  با  بار  این  جشنواره 
و  کلالسیک  پاپ،  سنتی،  مختلف  بخش های 
تلفیقی و به گفته خودشان بررسی بیش از ۵۰۰ 
آلبوم موسیقی در بخش های مختلف برگزیدگان 

را معرفی کردند.
بخش های  نامزدهای  که  بود  این  پیش بینی ها 
اختتامیه معرفی  از  مختلف حداقل دو شب قبل 
شوند، اما نامزدها درست روزی معرفی شدند که 

مراسم اختتامیه نیز در همان روز برگزار شد.

از  پیش  حاشیه های  با  مدیری  انتخاب 
جشنواره

از  یکی  باید  را  فجر  موسیقی  امسال  جشنواره 
پرحاشیه ترین جشنواره های موسیقی در ادوار سی 
و یک دوره گذشته به شمار  آورد. این حاشیه ها 
و  جشنواره  برگزاری  کادر  انتخاب  به  نخست 
دیگری به تغییراتی مرتبط بود که برگزارکنندگان 

این دوره در نظر گرفته بودند.
چند ماهی قبل از آغاز به کار جشنواره مدیر دفتر 
آن  جای  به  و  کرد  تغییر  ارشاد  وزارت  موسیقی 

یک سرپرست تعیین شد.
هنری  معاون   ، مرادخانی  علی  دیگر  سوی  از 
وزیر ارشاد، اعالم کرد جشنواره امسال را به خانه 
موسیقی خواهد سپرد. این سخنان همزمان شد با 
انتقادات گروهی از منتقدان خانه موسیقی که به 
فعالیت هیات مدیره، مدیرعامل  ادامه  زعم خود 
غیرقانونی  را  موسیقی  خانه  عالی  شورای  و 
متوجه  انتقادات  این  پیکان  نوک  می دانستند. 
حمیدرضا نوربخش بود که همزمان عضو هیات 

مدیره و مدیرعامل خانه موسیقی بود.
در  مرادخانی  آقای  تا  شد  سبب  انتقادات  این 
به  را  گفت وگویی اعالم کند مدیریت جشنواره 
حقیقی  شخص  عنوان  به  نوربخش  حمیدرضا 
خانه  در  او  حقوقی  شخصیت  نه  و  می دهد 
موسیقی. این سخنان آتش منتقدان را تندتر کرد 
پیروز   ( ارشاد  موسیقی  دفتر  سابق  مدیر  پای  و 
انتشار  ارجمند( را نیز به رسانه ها باز کرد که به 
چند گفت و گوی او در مطبوعات و رسانه های 
ایران درباره مسایل پشت پرده دفتر موسیقی و 

مجوزها انجامید.

متفاوت از دوره های پیشین
موضوع جشنواره حساس تر  به  را  منتقدان  آنچه 
دربــاره  نوربخش  آقــای  سخنان  اعــالم  کرد 
مقایسه  در  امسال  در جشنواره  اساسی  تحوالت 

با دوره های گذشته بود.
و  حرفه ای  گروه های  از  که  کرد  اعالم  ابتدا  او 
خواهد  دعوت  جشنواره  این  برای  معروف  افراد 
کرد که در دوره  های گذشته حضوری در جشنواره 

نداشتند.

آوردند  یادش  به  منتقدان  که  بعد  چندی  اما 
تمامی  تقریبا  شجریان  محمدرضا  جز  به  که 
قبلی  دوره های  در  کشور  نامی  موزیسین های 
به  کردند  اجرا  برنامه  و  داشتند  حضور  جشنواره 

تصحیح سخنان خود پرداخت.
این  در  سال  برتر  آلبوم های  انتخاب  دادن  قرار 
نوربخش  آقای  که  بود  ابتکاراتی  دیگر  از  دوره 
از آن سخن گفت. این در حالی بود که پیش از 
این چنین شیوه انتخاب آلبوم در برگزاری جشن 
ساالنه سایت موسیقی ما انجام شده بود و عمال 

نکته تازه ای نداشت.
شاید تنها نکته مهم در این دوره اهدای بیش از 
۲۶۰ سکه طال به برگزیدگان بخش های مختلف 
در  جایزه  مالی  استانداردهای  که  جایزه ای  بود. 

بخش موسیقی جشنواره را ارتقاء داد.
دعوت از بیش از ۷۰ داور در بخش های مختلف 
از دیگر تغییرات جشنواره بود. این داوران بنا به 
بود  قرار  سایت جشنواره  انگلیسی  بخش  نوشته 
در  شده  منتشر  آلبوم های  تمامی  شنیدن  ضمن 
سال به رصد کردن کنسرت های برگزار شده در 

هر سال نیز اقدام کنند.
تنها  حاضر  دوره  در  که  می رسید  نظر  به  اما 
آلبوم ها مورد داوری قرار گرفتند. مشکل این بود 
که بر خالف گفته های آقای نوربخش که همه 
آیین  است،  شفاف  فجر  موسیقی  جشنواره  چیز 
پایان روز  تا  نامه داوری جشنواره موسیقی فجر 
آخر جشنواره هم روی سایت فارسی و انگلیسی 
جشنواره قرار نگرفت و این همان نکته ای بود که 
برخی از منتقدان شیوه مدیریتی آقای نوربخش 
در خانه موسیقی و جشنواره به آن انتقاد داشتند 
و خواسته بودند که آیین نامه جشنواره و آیین نامه 
داوری را منتشر کنند تا بتوانند نسبت به ساز و 

کار انتخاب اثار بهتر داوری کنند.
نامزد های  نام  وقتی  که  این  توجه  جالب  نکته 
تهمورث  شــد،  منتشر  مختلف  بخش های 
می کرد،  همکاری  جشنواره  با  که  پورناظری 
عرف  در  که  حالی  در  داد،  انصراف  رقابت  از 
داوری های این گونه تمامی آثاری که خالقان آن 
داور یا دست اندرکار جشنواره هستند باید به شکل 
سیستمی در همان مرحله اول حذف می شدند. اما 
در کمال تعجب جایزه بهترین  آلبوم موسیقی به 
اثر او داده شد و مشخص نشد که چرا انصرافش 

پذیرفته نشد؟
خانه  به  اعتراضش  و  قمصری  علی  انصراف 
موسیقی در روز پایانی جشنواره از دیگر اتفاقات 
حاشیه ای این جشنواره بود. در همان روز نخست 
مدیران  رفتار  به  اعتراض  در  رهبری  علی  نیز 
جشنواره از عضویت در خانه موسیقی استعفا داد.

پنج بار تغییر جدول
تحریم  اعالم  با  جشنواره  برگزاری  همزمانی 
هنرمندان  از  برخی  تا  شد  سبب  آمریکا  ویزایی 
شاخص در بخش بین الملل از حضور در جشنواره 

امسال سرباز زنند.
البته پیش از این برخی از هنرمندان ایرانی نیز در 
اعتراض به آقای نوربخش و همراهی با منتقدان 
حسین  که  زمانی  از  خصوص  به   ( موسیقی 
علیزاده از شورای عالی خانه موسیقی استعفاء داد( 
آنکه  ضمن  و  دادند  استعفاء  داوری  کمیته  از 
با  نیز  تو  و  من  شبکه  در  عقیلی  ساالر  حضور 
به  را  فضا  جشنواره  مدیر  شتابزده  موضع  اعالم 
دلیل  به همین  برد.  پیش  دوقطبی شدن  سمت 
بودکه سایت تابناک در گزارشی مبسوط از پنج 
بار تغییرات جدول جشنواره خبر داد و به شکلی 
این  پرداخت.  تغییرات  این  بررسی  به  تفضیلی 
بین المللی  بخش  برجسته  هنرمند  چند  تغییرات 
را از آمدن به ایران منصرف کرد تا تبعات چنین 

اجرایی دامن بقیه کارهای آنها را نگیرد.
سرشناس ترین  هندوستان  از  شجاعت خان 
چهره ای بود که خبر عدم حضور او را یک روز 
قبل منتشر کردند همایون سخی و سیار هاشمی 
نیز از جمله هنرمندانی بودند که مشکالت ویزایی 
آنها را از آمدن ایران و اجرای موسیقی منصرف 
بود در یک گروه کوارتت  این دو تن قرار  کرد. 

)چهارنوازی( آلمانی نوازندگی کنند.
و  جشنواره  سخنرانی  و  پژوهش  بخش  حذف 
حذف گروه های جوان از جمله نکاتی بود که با 

پرسش های منتقدان روبرو شد.

فروش و استقبال خوب
از  مردم  استقبال  حواشی  این  تمامی  درکنار 
برنامه ها خوب بود. برنامه ریزی و تبلیغات مناسب 
به  قوی  اجراهای  و  گروه ها  حضور  همراه  به 
در  )که  پاپ  موسیقی  بخش های  در  خصوص 
آخرین روزها تمامی اجراها را دوبار در یک روز 

کردند( سبب شد تا این رونق افزون شود.
اضافه کردن  با  جشنواره  دست اندرکاران  امسال 
سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران فرصتی 
تازه را برای گروه های پاپ فراهم کردند تابتوانند 

خیل تماشاگرانشان را به تاالر بکشانند.
یک  تنها  پاپ  گروه  هر  بود  قرار  این  از  پیش 
با  اما دست اندرکاران جشنواره  باشد،  داشته  اجرا 
پیش بینی هزینه های باالی جشنواره از این گروه 
از هنرمندان خواستند که دو اجرا برای هر شب 
شروع  به  نزدیک  روزهای  تا  ببرند.  صحنه  به 
تومان  میلیارد  دو  که  بود  شده  اعالم  جشنواره 

فروش بلیت صورت گرفت.

باربد  جایزه  مختلف  بخش های  برگزیدگان 
جشنواره موسیقی فجر

قبل  که  بود  جایزه ای  که  باربد  نام  اختصاص 
در  موسیقی  برگزیده  هنرمندان  به  انقالب  از 
در  هم  آن  و  می شد  داده  مختلف  بخش های 
جشنواره ای که نام انقالب و موسیقی فجر را بر 
خود گرفته از جمله نکات قابل توجه جشنواره به 

شمار می رفت.
برابر گزارش خبرگزاری ایسنا در مراسم اختتامیه 
برای برخی از هنرمندان شناخته شده فرش قرمز 
پهن شد و در کنار آن از تریبون تاالر نسبت به 

برخورد خانه موسیقی با منتقدان انتقاد شد.
آقای  با  آن  مدیرعاملی  که  موسیقی  خانه 
نوربخش به عنوان رئیس جشنواره موسیقی فجر 
است دو روز قبل از دکتر ساسان فاطمی، استاد 
دانشگاه تهران به دلیل انتقاد از این نهاد صنفی 
شکایت کرد. این شکایت بازتاب های فراوانی در 
میان اهالی موسیقی داشت و کار به آنجا کشید 
که علیرضا قربانی بعد از دریافت جایزه بهترین 
از  موسیقی  خانه  شکایت  به  اشاره  با  خواننده 
ساسان فاطمی گفت: »من از همه بزرگان خانه 
موسیقی می خواهم که با گوش شنوایی که دارند، 
به جای طرح شکایت در محاکم قضایی، شکایت 
خود را پس بگیرند و با گفت وگو مشکل را حل 

کنند.«
اجرای  با  پورناظری همزمان  تهمورث  همچنین 
رییس  از  شجریان  همایون  صدای  با  قطعه ای 
استاد  این  به  را  خود  قطعه  و  کرد  گله  جمهور 

موسیقی تقدیم کرد.
برگزیدگان بخش های مختلف جایزه باربد بدین 

شرح معرفی شدند:
بخش موسیقی کالسیک؛ بهترین آهنگساز: امین 

هنرمند برای آلبوم شکوه های بی کالم
گروه  آهنگساز:  بهترین  تلفیقی؛  موسیقی  بخش 
دارکوب به سرپرستی همایون نصیری برای آلبوم 

نوکوب
آهنگساز:  بهترین  کالسیک؛  موسیقی  بخش 

شهرداد روحانی برای آلبوم باغ ایرانی
و  ماه  آلبوم:  بهترین  تلفیقی؛  موسیقی  بخش 

ماهی اثر حجت اشرف زاده و امین و آرش بیاتر
اثر  گذر  آلبوم:  بهترین  فیوژن؛  موسیقی  بخش 

سیاوش روشن
محمد  خواننده:  بهترین  پاپ؛  موسیقی  بخش 

اصفهانی برای آلبوم شکوه
گروه  آهنگساز:  بهترین  پاپ؛  موسیقی  بخش 

چارتار برای آلبوم باران تویی
بخش موسیقی پاپ؛ بهترین آلبوم: عشق یعنی، 

اثر فریدون آسرایی و بهروز صفاریان.
سهراب  آلبوم:  بهترین  نواحی؛  موسیقی  بخش 

محمدی برای آلبوم شمال خراسان.
برای  پورناظری  سهراب  فرهنگی:  ایران  بخش 
شبگرد کولی باد، سعید نائب محمدی برای ری تا 
روم و افشار نامور و فیروز ویسانلو برای هزارتوی 

قفقاز.
سازی:  آلبوم  بهترین  ایرانی؛  موسیقی  بخش 

اردشیر کامکار برای آلبوم یقین گمشده
خواننده:علیرضا  بهترین  ایرانی؛  موسیقی  بخش 

قربانی.
بخش موسیقی ایرانی؛ بهترین آهنگساز: هوشنگ 

کامکار برای آلبوم کوچ بنفشه ها.
جشنواره  ویژه  جایزه  و  کالم  با  آلبوم  بهترین 
شیطان  نه  فرشته ام  نه  فجر: آلبوم  موسیقی 

تهمورث پورناظری

جشنواره موسیقی فجر، حاشیه ها فراوان تر از متن



نخود فرنگی حاوی موادی است که برای سالمت 
از  غنی  منبعی  آنها  می باشند.  مناسب  استخوان 
 B6 ویتامین  و  فولیک اسید   ،K1 ویتامین 

هستند. 
بسیار  طعمی  آن  انواع  همه  در  فرنگی  نخود 
خوشمزه دارد و از نظر سالمتی مغذی می باشد. 
فصل کاشت نخود فرنگی از بهار تا اوایل پاییز 

است.

آنها غالف  نخود فرنگی، گیاهی است که میوه 
را  آنها  ما  که  گوشتی  دانه های  و  است  مانند 
بعنوان نخود می شناسیم در آن وجود دارد. نخود 
از محدود حبوباتی است که هم بصورت پخته و 
تازه محسوب می گردد.  هم خام، جزء سبزیجات 
خام  بصورت  نخود  از  درصد   5 اگرچه،  تنها 
کنسرو  یا  و  یخ زده  آنها  باقی  می شوند،  فروخته 
طعم  که  دلیل  این  به  یخ زده  نخود  است.  شده 
دارند،  کمتری  سدیم  و  کرده اند  حفظ  را  خود 

ترجیح داده می شوند.
 

فواید نخودفرنگی
برای  که  است  ــوادی  م حــاوی  نخود فرنگی 
آنها  می باشند.  مناسب  استخوان  سالمت 
که  هستند   K1 ویتامین  از  غنی  منبعی 
اصلیترین  که   )Osteocalcin(استئوکلسین
می سازد.  فعال  را  است  استخوان  در  پروتئین 
استئوکلسین مولکولهای کلسیم درون استخوان 
را جذب می نماید. بنابراین بدون ویتامین K1 به 
اندازه کافی،  میزان استئوکلسین کافی نمی باشد 

و معدنی شدن استخوان صورت نمی گیرد. 
ویتامین  و  اسید  فولیک  از  منبعی  فرنگی  نخود 

B6نیز است. این دو ویتامین در کاهش ساخت 
هموسستئین که مولکول خطرناکی است کمک 
زنان  که  داده است  نشان  مطالعه ای  می کنند. 
خود  فولیک اسید  میزان  کمبود  از  که  یائسه ای 
فولیک  که  مکملهایی  بوسیله  ندارند  اطالعی 
کاهش  آنها  در  میزان هموسستئین  دارند،   اسید 

می یابد.
 

مواد موجود در 100 گرم نخود فرنگی
K 41.40میکروگرم ویتامین 

0.84 میلی گرم منگنز 
C 22.72 میلی گرم ویتامین 

8.80 گرم فیبر 
B1 0.41 میلی گرم ویتامین 

101.28 میکروگرم فوالت 
A 955.20 واحد ویتامین 

0.06 گرم تریپتوفان 
187.20 میلی گرم فسفر 

B6 0.23 میلی گرم ویتامین 
62.40 میلی گرم منیزیم 

B2 0.24 میلی گرم ویتامین 
0.28 میلی گرم مس 
2.46 میلی گرم آهن 
1.90 میلی گرم سرب 

433.60 میلی گر پتاسیم 

کمک به قلب بوسیله نخود فرنگی
هموسستئین رگهای خونی را تخریب می کند و 
فولیک  بنابراین  می گردد.  رگها  گرفتگی  باعث 
اسید و ویتامینB6 در نخود فرنگی از سالمت 

در  می کنند.  حفاظت  عروقی  ـ  قلبی  سیستم 
واقع فولیک اسید برای عملکرد سیستم قلبی ـ 
بسیار مهم است و در مطالعه ای که در  عروقی 
سال 1995 انجام گرفت، در طول یک سال 400 
میکروگرم فولیک اسید در روز از مرگ 28000 
در  عروقی  ـ  قلبی  سیستم  بدلیل مشکالت  نفر 

سال در آمریکا جلوگیری نمود. 

باال بردن انرژی و سالمت 
است  غذاهایی  مهمترین  از  یکی  فرنگی  نخود 
بی  و  خستگی  احساس  معمواًل  شما  اگر  که 
شما  غذایی  رژیم  جزء  می تواند  می کنید،   حالی 
مواد  که  دلیل  این  به  فرنگی  نخود  گیرد.  قرار 
مغذی موجود در آن سلولهای تولید کننده انرژی 
و سیستم های بدن را حمایت می کند و برای رفع 

خستگی مهم می باشد. 
 B1، B6، نخود فرنگی منبعی خوب از ویتامین
B2 و B3می باشد که همه این ویتامینها برای 
کربوهیدرات  و  پروتئین  چربی،  ساز  و  سوخت 
ضروری می باشد. نخود فرنگی همچنین منبعی 
غنی از آهن و مواد معدنی ضروری برای عملکرد 
آنها  کمبود  که  می باشد  سلولهای خونی  طبیعی 
باعث کم خونی، خستگی و کاهش سیستم ایمنی 
از  منبعی  همچنین  فرنگی  نخود  می گردد.  بدن 
ویتامین C است که بسیاری از سلولهای تولید 
کننده انرژی را از تخریب بوسیله رادیکالهای آزاد 

محافظت می نماید. 
 

باال بردن سالمتی بوسیله نخودفرنگی 
ابتالء  از  فرنگی،  نخود  در  موجود   Cویتامین

شده  مشاهده  می نماید.  جلوگیری  سرطان  به 
است که جذب باالی ویتامین C باعث کاهش 
ابتالء به انواع سرطانها می گردد که از آن جمله 
لنفاوی،  غدد  سرطان  خون،  سرطان  به  میتوان 
به  که  سرطانهایی  همچنین  و  پانکراس  و   ریه 
مانند  می باشند  مربوط  جنسی  هورمونهای 
سرطان سینه، پرستات،  مثانه و سرطان تخمدان 

اشاره نمود. 

آنتی  محافظ  موثرترین  و  اولین   ،C ویتامین 
اکسیدانی در بدن است. ویتامین C، از تخریب 
جلوگیری   ،DNA مانند  ساختاری  سلولهای 
آلودگیهای  با  مقابله  برای  بدن  به  و  می کند 
محیطی و سموم شیمیایی کمک کرده و سیستم 

ایمنی بدن را افزایش می دهد. 
 

چگونگی انتخاب و نگهداری از نخود فرنگی
شما،  لطیف،  انتخابی  فرنگی  نخود  کنید  سعی 
و  سبز  باید  آنها  رنگ  باشد.  سفت  و  مخملی 
که  فرنگیهایی  نخود  خرید  از  باشد.  شفاف 
و  باشد  روشن  خیلی  یا  و  تیره  آنها  سبز  رنگ 
یا زرد رنگ با نقطه هایی خاکستری رنگ باشد 
را  فرنگیهایی  نخود  همچنین  نمایید.  خودداری 
نیز  را  زده هستند  و کپک  آبکی  کرده،   پف  که 

خریداری ننمایید. 
بهتر است نخود فرنگیها را در فصل مناسب آنها 
تهیه و مصرف کنید و اگر نمی توانید باید آنها را 
سریع فریز کنید. نخود فرنگی را شسته نشده و 
خارج از غالف را درون کیسه بریزید و در فریزر 
نگه دارید، در این حالت نخود فرنگی چندین روز 

می تواند در فریزر بماند.

پیک پارسیان
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در فضای خانوادگی با 
ظرفیت بیش از صد نفر 
با انواع غذاهای ایرانی 

آشپزباشی با کادر مجرب 
در خدمت شما

 Ph: 02 9416 1889
319 Pacific Hwy. Lindfield

رستوران آشپزباشی
         در محله لیندفیلد سیدنی

نخود فرنگی برای باال بردن سالمتی

اسالیس های سیب  تهیه  با طرز  مطلب  این  در 
کاراملی آشنا می شوید.

مواد الزم:
آرد الک شده: 2 فنجان

بکینگ پودر: 2 قاشق چاي خوري
نمک: نصف قاشق چاي خوري

پودر دارچین: نصف قاشق چاي خوري
کره ذوب شده: نصف فنجان

شکر قهوه ای: یک فنجان
شکر سفید: یک فنجان

تخم مرغ: 2 عدد
عصاره وانیل: 2 قاشق چاي خوري

سیب ریز خرد شده: یک فنجان
گردوی ریز خرد شده: یک فنجان

شکر سفید: یک چهارم فنجان
پودر دارچین: یک قاشق غذاخوري به عالوه یک 

قاشق چاي خوري طرز تهیه:
فر را با دمای 180 درجه سانتی گراد روشن کنید 
تا گرم شود . یک سینی 23 * 33 سانتی را چرب 

کرده کناری بگذارید.
آرد ، بکینگ پودر ، نمک و نصف ق چ دارچین 
را مخلوط نموده الک کرده کناری بگذارید. کره 

ذوب شده ، شکر قهوه ای و 1 فنجان شکر سفید 
تخم   . نمایید  مخلوط  کامال  چوبی  قاشق  با  را 

یکدست  بزنید  هم  کرده  اضافه  را  وانیل  و  مرغ 
را اضافه کرده یکدست  آرد  شود سپس مخلوط 

که شد سیب و گردو را اضافه کنید. مخلوط آماده 
شده را در سینی ریخته صاف کنید باقیمانده شکر 
و دارچین را مخلوط نموده روی آنها بپاشید و به 
مدت 35 - 30 دقیقه در فر بگذارید تا بپزد و اگر 
با دست کمی وسط بارها را فشار دادید و به حالت 
اولیه برگشت میتوانید از فر خارجشان کنید و بعد 

از این که کامال خنک شدند برش بزنید .

مواد الزم برای سس کارامل
شکر قهوه ای: نصف فنجان معادل 88 گرم

شیر: 2 قاشق غذاخوري
کره: 4 قاشق غذاخوري معادل 56 گرم

نموده  با هم مخلوط  را  تمام مواد سس کارامل 
مراقب  آید  جوش  به  تا  بزنید  هم  حرارت  روی 
با  را  کارامل   . نسوزند  و  نگیرند  ته  مواد  باشید 
سپس  بجوشانید  دقیقه   5 حدود  مدام  زدن  هم 
شعله را خاموش کنید . و با قاشف روی بارهای 
سیب که سرد شده اند ریخته اجازه دهید خودش 
را بگیرد . بهتر است قبل از برش بارهای سیب 
سس کارامل را رویش بریزید البته این کار کامال 
دارد و می توانید کارامل  به دلخواه شما بستگی 

را استفاده نکنید .

آشنایی با روش تهیه اسالیس های سیب کاراملی

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

سبزیجات آماده پخت 
مستقیم از مزارع استرالیا در سفره شما

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

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

 www.facebook.com/SABZI2U 

میل  و  می شناسید  را  لوبیاها  مختلف  انواع  شما 
تازه،  و  تر  انواع  از  یکی  سبز  لوبیا  کرده اید. 

خوشمزه و البته مفید لوبیاها می باشد.
در کل، لوبیا سرشار از ویتامین های A، B و مواد 
معدنی آهن، فسفر، کلسیم و پتاسیم است. در این 
بین لوبیا سبز کم کالری، بر خالف لوبیا خشک 
حاوی ویتامین C و بسیار مغذی است. در این 
مقاله به گوشه ای از خواص لوبیا سبز اشاره کرده 
و چند دلیل خوب می آوریم تا بیشتر به مصرف 
ماده ی غذایی خوشمزه تشویق شوید. مثل  این 

همیشه با ما همراه باشید.
لوبیا سبز عالئم یائسگی را کاهش می دهد

با  که  است  زنان  زندگی  از  دوره ای  یائسگی، 
عالئم مختلفی همراه است. نتایج یک پژوهش 
بالینی نشان می دهد خانم هایی که روزانه میزان 
معرض  در  کمتر  می کنند  مصرف  منگنز  زیادی 
دل درد قرار می گیرند و خلق و خوی شان بهتر 
بوده  منگنز  فوق العاده ی  منبع  سبز  لوبیا  است. 
توصیه  است.  مفید  بسیار  یائسه  زنان  برای  و 
ماده ی  این  از  غذاهایتان  تهیه ی  در  می کنیم 

غذایی استفاده کنید.

لوبیا سبز خطر ابتال به سرطان را کاهش می دهد
حاوی  سخاوتمندانه ای  طور  به  سبز  لوبیا 
فالوونوئیدها  نام  به  اکسیدانی  آنتی  رنگدانه ی 
مفیدند.  بسیار  ما  بدن  برای  فالوونوئیدها  است. 
 Deakin دانشگاه  در  که  پژوهش هایی  نتایج 
ترکیبات  می دهد  نشان  شده  انجام  استرالیا 
و  سینه  سرطانی  سلول های  رشد  فالوونوئیدی 
لوبیا  باد  زنده  یعنی  می دهد.  کاهش  را  ها  روده 

سبز!

لوبیا سبز دوست مفصل های شما
ساالدهای  به  سبز  لوبیا  فنجان  یک  افزایش 
مورد عالقه تان باعث می شود که میزان پتاسیم 
پیدا  افزایش  درصد   19 میزان  به  دریافتی تان 
دست ها  آرتروز  بین  که  است  این  واقعیت  کند. 
و زانوها و میزان کم پتاسیم خون ارتباط زیادی 

وجود دارد.
ویتامین C آنتی اکسیدانی بسیار قوی است که 
به جذب آهن کمک می کند و در ساخت کالژن 
به  که  سبزی  لوبیا  فنجان  یک  می گذارد.  تأثیر 
 19 می شود  باعث  می کنید  اضافه  غذاهایتان 

درصد از نیاز روزانه تان به ویتامین C تأمین شود 
بیشتر  باشد  مواجه  پتاسیم  کمبود  با  بدنتان  اگر 
به  اگر  می گیرید.  قرار  مفاصل  درد  معرض  در 
لوبیا  حتمًا  هستید  عالقمند  مفاصل تان  سالمت 
این  از  بگنجانید.  غذایی تان  برنامه ی  در  را  سبز 
در  موثری  نقش  پتاسیم  که  بدانید  باید  گذشته 
انعقاد خون ایفا می کند. لوبیا سبز حاوی فیبرهایی 

است که قلبتان را نجات می دهد
فیبرهای حاّلل موجود در لوبیا سبز باعث می شود 
کاهش   )LDL( خون  بد  کلسترول  میزان  که 
تغذیه  حوزه ی  متخصصان  این،  بر  عالوه  یابد. 
التهاب  کاهش  باعث  فیبرها  این  که  معتقدند 
در  را  قلب  همین  برای  می شوند.  خون  فشار  و 
سالمت نگه می دارند. یک فنجان لوبیا سبز 12 
را  غذایی  فیبرهای  به  ما  روزانه ی  نیاز  درصد 
تأمین می کند. باید بگوییم که باقالی 19 درصد 

نیاز روزانه به فیبرها را تأمین می کند.

لوبیا سبز استحکام استخوان ها را باال می برد
سبز  لوبیا  که  می دهد  نشان  پژوهش ها  نتایج 
حاوی سیلیسیوم است که تراکم استخوانی زنان 

)غیر یائسه( و مردها را افزایش می دهد. در واقع 
می برد.  باال  را  استخوان ها  استحکام  سبز  لوبیا 
 Rayne موسسه ی  در  که  پژوهشی  نتایج 
Institute انگلستان انجام شد نشان می دهد 
بهتر  را  سبز  لوبیا  در  موجود  سیلیسیوم  بدن  که 
از سیلیسیوم موجود در مواد غذایی دیگر جذب 
نیازهای  خدمت  در  ماده  این  نتیجه  در  می کند. 
استحکام  که  این  ویژه  به  می گیرد  قرار  بدن 

استخوان ها را باال می برد.

لوبیا سبز میزان جذب آهن را باال می برد
است  قوی  بسیار  اکسیدانی  آنتی   C ویتامین 
ساخت  در  و  می کند  کمک  آهن  جذب  به  که 
لوبیا سبزی  فنجان  می گذارد. یک  تأثیر  کالژن 
می شود  باعث  می کنید  اضافه  غذاهایتان  به  که 
19 درصد از نیاز روزانه تان به ویتامین C تأمین 
شود. زمانی که ویتامین c بدنتان باال رود آهنی 
بدنتان می شود.  بهتر جذب  که مصرف می کنید 
از  آهن و کم خونی  ترتیب خطر کمبود  این  به 

شما دور می شود.

خواص بی نظیر لوبیا سبز
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عرق گالب، شاطره ، کاسنی، نسترن، شوید، گاوزبان، شیرین 

وقتی صحبت از کیفیت است
عرقیات ترگل در جهان

 حرف اول را میزند 

Aust Aria پخش از
Ph: 02 9645 6003

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

دکتر عطا انصاری

ویتیلیگو یا لک و پیس، یک بیماری مزمن پوستی 
است که بر اثر از بین رفتن رنگ دانه های پوست 
)پیگمانتاسیون( به وجود می آید و باعث می شود 
که لکه های کم رنگ تر و یا بدون رنگ نسبت 
که  کسانی  در  که  شود  تولید  طبیعی  پوست  به 
پوست تیره تری دارند بسیار مشخص است. یک 
در  و  شوند  می  دچار  آن  به  مردم  درصد  دو  تا 
آزارند  بی  شوند.  می  ظاهر  بدن  مختلف  نواحی 
و خارش ندارند. درسنین کودکی زیر ده سال یا 
دهه دوم و سوم زندگی بروز پیدا می کنند. به غیر 
از پوست بدن ممکن است که در مخاط و حتی 
در چشم هم دیده شوند. موهایی که در قسمت 

بیمار پوست رشد می کنند هم سفید می شوند.

علل
مسئولیت  که  هستند  هایی  سلول  مالنوسیت 
مو  و  پوست  در  را  رنگدانه های مالنین  ساخت 
و چشم ها به عهده دارند. تخریب این سلول ها 
پوست  سفید شدن  موجب  و  مالنین  تولید  مانع 

می شود.
دلیل از بین رفتن رنگ دانه ها در نقاط مختلف 
بدن هنوز معلوم نیست ولی امکان دچار شدن به 
بیمار وجود  افرادی که در فامیلشان یک  آن در 

دارد بسیار زیاد است.
ویتیلیگو همراه با بیماری های زیر دیده می شود: 

ـ کم خونی
ـ پرکاری تیروئید
ـ بیماری ادیسون

سیمپتوم ها
اشکال  به  رنگ  سفید  های  پالک  یا  ویتیلیگو 
مختلف در بدن با درجات مختلف از دست دادن 

رنگ دانه ها اولین بار دیده شده است.
اتاق  یک  در  بشود  مطمئن  اینکه  برای  پزشک 
تاریک مناطق بیمار را زیر نور المپ وود قرار می 
دهد. نور ماوراءبنفش تولید شده توسط این المپ 
تولید رنگ های مختلفی می کند.  روی پوست 
در مناطق ویتیلیگو و بدون پیگمانتاسیون، رنگی 

همین  است.  سفید  کاماًل  پوست  و  ندارد  وجود 
بیمار  که  را  مناطقی  تواند  می  المپ  این  طور 
است ولی در نور معمولی طبیعی به نظر می رسند 

نشان دهد.
دچار  بیمار  پزشک مطمئن شود که  اینکه  برای 
نه  یا  هست  ویتیلیگو  با  همراه  دیگری  بیماری 
تجویز  زیر  عوامل  تعیین  برای  را  آزمایش خون 

می کند:
کم  وجود  برای  خونی  های  گلبول  شمارش  ـ 

خونی
ـ میزان هورمون TSH برای پر کاری تیروئید

برای   )AAN( نوکلر  آنتی  کور  آنتی  وجود  ـ 
نوعی  دچار  بیمار  آیا  که  شود  مشخص  اینکه 
دفاعی  سیستم  یعنی  است  اتوایمیون  بیماری 
بدن به بدن حمله می کند مثل بیماری ادیسون. 
بایوپسی  مبتال  ناحیه ی  از  است  پزشک ممکن 
الزم  چشمی  آزمایشات  مواقع  بعضی  در  و  کند 

می شود.

درمان
درمان های مختلفی برای بهبودی آثار ویتیلیگو 
وجود دارد. افرادی که پوست سفید دارند نباید در 
که  این  برای  بگیرند  قرار  آفتاب  تابش  معرض 
تغییر رنگ نمی  به ویتیلیگو  قسمت های مبتال 
و  مبتال  مناطق  در  پوست  رنگ  تفاوت  و  دهد 

غیرمبتال بیشتر می شود.
داشتن  دانه  رنگ  به  تواند  می  کرم  نوع  دو 
حاوی  های  کرم  کنند.  کمک  پوست  دوبــاره 
در  ها  دانه  رنگ  بازگشت  در  کورتیکواستروئید 
لک های کوچک سفید ویتیلیگو کمک می کند، 
اما احتمال صدمه زدن به پوست هم هست و باید 
های  کرم  تجویز شود.  احتیاط  با  پزشک  توسط 
دفاعی  دارد که روی سیستم  دیگری هم وجود 

در ناحیه ضایعه موثر است.
ماه  سه  حداقل  ها  درمان  این  که  دانست  باید 
طول می کشد تا اثرش را نشان بدهد و گاهی تا 
18 ماه باید ادامه داشته باشد و همه بیماران به 

آن جواب نمی دهند.

با  پوستشان  رنگ  تفاوت  که  اشخاصی  برای 
زیر  های  روش  از  است  لک شده شدید  منطقه 

می توان استفاده کرد:

ـ آرایش و پوشاندن منطقه سفید
ـ مخفی کردن رنگ دانه ها
ـ اضافه کردن رنگ دانه ها

ـ پیوند پوست
ـ پیوند سلول

رنگ  پوست محل ضایعه:  پوشاندن  و  آرایش  ـ 
های مختلفی مطابق با رنگ پوست بیمار وجود 
را  ضایعه  محل  توان  می  کامل  بطور  که  دارد 
برای  حتی  ندارند  هم  خطری  هیچ  و  پوشاند 

کودکان.
ـ مخفی کردن رنگ دانه ها: رنگ کردن پوست 
که شبیه رنگ منطقه صدمه دیده بشود، بعضی 
که  دارند  وجود  پوست  کردن  برنزه  محصوالت 
که  این  بدون  و  کنند  می  تیره  را  محل  رنگ 
در  باشند  داشته  وجود  پوست  در  ها  مالنوسیت 
کردن  برنزه  کنند.  می  مالنین  تولید  منطقه  آن 
بعد از مدتی از بین می رود و باید دوباره تکرار 
شود. برای مناطق کوچک می شود از خالکوبی 
های میکروپیگمانته استفاده کرد و به مناطق بی 

رنگ رنگ داد.
ـ پیوند پوست: پزشک از سایر مناطق بدن پوست 
را بر می دارد و در محل ویتیلیگو پیوند می کند 
نمی  انجام  پیگمانتاسیون  ضایعه  محل  در  ولی 

شود.
ـ درمان فتوشیمیوتراپی که مخلوطی از همراهی 
می  استفاده  تابش  و   Psoralene داروی 
است  ممکن  و  است  طوالنی  درمان  این  کند، 
بیشتر از یک سال طول بکشد ولی از بین رفتن 

پیگمانتاسیون دائمی است.
ـ کامل ترین و جدیدترین روش درمانی در حال 
حاضر روش کشت سلول های مالنوسیت خود 
است.  بیمار  به  آن  پیوند  و  آزمایشگاه  در  بیمار 
شده  جدا  های  سلول  باشد  کوچک  ضایعه  اگر 
بیماری  اگر  و  در محل ضایعه کاشته می شوند 

گسترده باشد باید اول سلول ها را کشت و تکثیر 
پزشک  توسط  دانه  رنگ  بدون  منطقه  به  بعد  و 
تا 5  برای یک سطح 3  متخصص منتقل شود، 
 450 به  احتیاج  متوسط  طور  به  متری  سانتی 
از دو هفته  بعد  پیگمانتاسیون  هزار سلول است. 
شروع و پس از 4 هفته کامل می شود، مشکل 
است  سالم  های  سلول  برداشتن  و  تهیه  اصلی 
دارای  تنها  نه  که  دارد  مختلفی  های  روش  که 
عوارض ثانویه ناخواسته برای بیمار است، احتیاج 
در  که  دارند  هم  مخصوصی  های  پانسمان  به 

همه جا در دسترس نیست.
برای  روشی  هیچ  که  داشت  نظر  در  باید  ـ 
پیشگیری وجود ندارد با این که می گویند استفاده 
از کرم های ضد آفتاب کمتر از SPF15 کاری 

مفید است.
بیماران  درصد   50 متاسفانه  روانی:  مسائل  ـ 
که  دهند  می  تشکیل  سال   20 زیر  جوانان  را 
مشکالت  ولی  ندارند  مهمی  فیزیکی  مشکالت 
ضایعه(  محل  به  )بستگی  شدید  بسیار  زیبایی 
خود،  به  اطمینان  عدم  باعث  که  کند  می  تولید 
با  دوستی  و  دیگران  با  ارتباط  برقراری  از  ترس 
افراد ناشناس به دلیل برچسب خوردن، احساس 
هم  شود.  می  شرمساری  و  اضطراب  نگرانی، 
چنین این عواقب روانی اجتماعی دارای عوارض 
منفی در زندگی جنسی و زناشویی بیماران مبتال 

به ویتیلیگو می شود. 
توسط  شدن  طرد  احساس  و  گیری  گوشه 
همین  شود.  افسردگی  باعث  تواند  می  دیگران 
شغل  دادن  دست  از  مثل  شغلی  مشکالت  طور 
و مالقات های طوالنی با پزشک و مدت درمان 
زندگی بیمار را از نظر مالی تحت تاثیر قرار بدهد 
و مشکالت روحی و روانی زیادی تولید کند که 
نظر  در  معالج  پزشک  توسط  معموال  متاسفانه 

گرفته نمی شود.
خانم های ایرانی در ایران اگر مبتال هستند باید 
حتما همسر آینده شان را مطلع سازند زیرا قانون 
اساسی ایران به مردان اجازه داده که همسر مبتال 

به بیماری برص )لک و پیس( را طالق دهند!

بیماری پوستی لک و پیس

همراه  که  است  چرکی  درماتوز  یک  ااگزما 
شدن،  قرمز  پوست،  مسری  غیر  انفالماسیون 
زیکول های ریز، پوسته های کوچک جدا شده 
در  حتی  است  ممکن  اگزما  باشد.  می  خارش  و 
دارای  بیماری  شود.  دیده  هم  شیرخواران  نزد 
آن عالئم  در  باشد که  ای می  پریودهای حمله 
بیماری شدیدتر می شوند. مدت زمان این حمله 
ها یکسان نیست و در فاصله بین دو حمله وضع 

پوست بهتر می شود. 
اگزما اغلب همراه با آسم و یا سایر عکس العمل 

های آلرژیک می باشد.
مشخص  خوبی  به  هنوز  اگزما  تولید  مکانیسم 
که  پوستی  های  سلول  به  توامًا  ولی  نیست 
محافظ بدن از آلرژی ها هستند و دستگاه ایمنی 
بدن حمله می کند. اگزما می تواند یک بدکاری 
مثل  زیستی  محیط  عوامل  ولی  باشد  ژنتیکی 
تماس با محرک های شیمیایی و یا استرس در 

ایجاد آن موثر هستند.
بیشتر  اگزما  پوستی  های  بیماری  تمام  بین  در 
مراجعه  درصد   30 تا  و  شود  می  دیده  همه  از 
در  شود.  می  شامل  را  پوست  متخصصان  به 
کودکان  درصد   30 تا   15 صنعتی  کشورهای 
آن دچار می شوند.  به  بالغان  تا 10 درصد   2 و 
طبق تخمین های جدید در سی سال اخیر تعداد 

بیماران 2 تا 3 برابر افزایش یافته است. 

انواع اگزما
انواع مختلفی از اگزما وجود دارد و از کلمه اگزما 

برای تمام انواع این بیماری استفاده می شود.
ـ اگزمای اتوپیک )سرشتی(: نوع اگزمای مزمن 
است که بیشتر از همه دیده می شود. آتوپیک بر 
آلرژن  تماس  یا  آلرژیک  های  العمل  اثر عکس 
و  گرد  مثل  هستند  خطر  بی  معمواًل  که  هایی 
خاک، گرده گیاهان، موی حیوانات خانگی و … 

به وجود می آید.
متوالی دچار  یا  و  ناگهانی  به طور  آتوپیک  افراد 
شوند  می  آلرژیک  مختلف  های  العمل  عکس 
رنگ  قرمز  های  بالک  ای،  یونجه  زکام  مثل 

عفونی پوست، آسم و یا آلرژی های غذایی.
دارند  هم  ارثی  منشاء  اغلب یک  ها  آلرژی  این 
برای این که در بیشتر وقت ها در فامیل هایی 
دیده می شوند که اغلب یک نفر یا بیشتر از آن 

رنج می برند.
در 90 درصد مواقع این نوع اگزما قبل از 5 سالگی 
دیده می شود و به ندرت بعضی از بزرگساالن که 
در معرض آلرژن ها یا مواد محرک ملتهب کننده 
در محل کار قرار می گیرند، از اگزمای آتوبیک 

رنج می برند.
یا  درماتیت  اگزما  نوع  این  به  تماسی:  درماتیت 
درمیت تماسی هم می گویند و بر اثر یک ماده 
ملتهب کننده پوست مثل تماس با صابون و مواد 
پاک کننده، عرق، آب دهان و امثالهم تولید می 
شوند. درماتیت تماسی می تواند آلرژیک یا غیر 
آلرژیک فقط با یک تماس ساده با مواد ملتهب 

کننده به وجود بیاید.
اگزمای سبورتیک: پالک های زرد رنگ همراه 

در  اغلب  و  چرب  های  پوست  از  ها  پوسته  با 
روی پوست مودار سر تولید می شوند که در نزد 
کند.  تولید می  زیاد شوره سر  بسیار  بزرگساالن 
اگزمای سبورتیک گاهی در صورت، گوش ها و 
قفسه سینه هم دیده می شود که می تواند همراه 
 Malassezia نوع  های  قارچ  با  عفونت  با 

باشد.

پیشرفت بیماری
دارد.  اگزما  نوع  به  بستگی  بیماری  پیشرفت 
ادامه  هفته  دو  تا  یک  توانند  می  ها  سیمپتوم 
بکشد.  طول  سال  چند  تا  حتی  یا  باشند  داشته 
 18 از  قبل  نوزادان  در  معمواًل  آتوپیک  اگزمای 
ماهگی تولید می شود، و در دوران کودکی آرام 
می شود و در 70 درصد موارد در اوایل نوجوانی 
از بین می رود و گاهی وقت ها چند بار دوباره 

برمی گردد.

مشکالتی که می تواند تولید کند
ـ اگر محل اگزما را بخارانیم پالک ها ترشح می 
کنند و بیشتر ملتهب می شوند و بعضی مواقع این 

مناطق می توانند عفونی بشوند.
باکتریایی  ـ گاهی ممکن است که یک عفونت 
مخصوصًا استافیلوکوک طالیی به آن اضافه شود 

که تولید یک دلمه های خشک می کند.
ـ ایجاد سلولیت )بیماری عفونی پوست( همراه با 
تورم ناگهانی، حساس، قرمز و گرم شدن پوست 

است.
در این سه مورد باید بالفاصله با پزشک مشورت 

کرد.

سیمپتوم های اگزما
ـ پالک های قرمز ملتهب که خارش دارند، دلمه 
های پوستی خشک و پوسته های ریز در جاهای 

بخصوصی از بدن بستگی به انوع اگزما.
ـ خارش

مانند  دانه  )برجستگی  ریز  های  زیکول  تولید  ـ 
آب دار(

و  تر  ضخیم  پوست  است  ممکن  درازمدت  در 
خشک تر بشود و موهایش بریزد و رنگش تغییر 

کند.

توجه برای اگزمای اتوپیک
در شیرخواران این نوع اگزما در گونه ها، پوست 
سر، شانه ها، قفسه سینه و اگر کودک شستش 

را می مکد روی انگشت شست دیده می شود.

تا شدن  از دو سال، در محل  باالتر  در کودکان 
تولید می  پاها  و مچ  زانوها  آرنج ها، مچ دست، 
شود. بعدها در نوجوانان دوباره در محل تا شدن 
اعضا، اطراف چشم ها و کف پا به وجود می آیند.

و  پاها  پا،  مچ  گردن،  در  بیشتر  بزرگساالن  در 
دست ها به وجود می آید.

چه کسانی در خطر ابتال هستند
افرادی که یکی از فامیل نزدیک شان یا خودشان 

زکام  آلرژیک،  آسم  مثل  ها  آلــرژی  انــواع  از 
پالک  از  بعضی  و  غذایی  های  آلرژی  آلرژیک، 
های قرمز عفونی پوست رنج می برند بیشتر در 

خطر مبتال شدن هستند.
در  یا  با هوای خشک  مناطقی  در  اشخاصی که 
مبتال  خطر  در  بیشتر  کنند  می  زندگی  شهرها 

شدن به اگزمای آتوپیک هستند.
برای  ارثی  آمادگی  هم  ها  بعضی  چنین  هم 

اگزمای سبورتیک دارند.

عوامل احتمالی تولید خطر برای ابتال
با این که بیماری اگزما شدیداً منشاء ژنتیکی دارد، 
اما عوامل مختلف زیادی که در نزد همه یکسان 
نیست می توانند باعث شدت اگزما بشوند مانند:

پوست  با  تماس  در  کننده  ملتهب  تحریکات  ـ 
مواد  و  صابون  مصنوعی،  فیبرهای  پشم،  مثل 
تمیز کننده لباس و ظروف، عطرها، لوازم آرایش، 

ماسه، دود سیگار و شبیه اینها.
گیاهان،  غذایی،  مواد  در  موجود  های  آلرژن  ـ 

حیوانات یا هوا؛
ـ گرمای مرطوب؛

ـ خیس کردن یا خشک کردن مرتب پوست؛
اختالفات  نگرانی،  مثل  احساسی  عوامل  ـ 
دارند  عقیده  متخصصان  استرس.  و  خانوادگی، 
که عوامل احساسی و روانی رل بسیار مهمی در 

تشدید بیماری های پوستی مانند اگزما دارند.
مثل  ها  قارچ  مخصوصًا  پوستی  های  عفونت  ـ 

پای ورزشکاران.

پیشگیری
در حال حاضر امکان پیشگیری وجود ندارد. تنها 
بیماری  آرام کردن حمالت  چند راهنمایی برای 

در زیر عنوان می شود.
می  زیرا  باشید،  غذایی  های  آلــرژن  مواظب 
توانند باعث حمله اگزمای آتوپیک بشوند. برای 
آزمایش مخصوص  باید  ها  آلرژن  این  شناسایی 
انجام شود تا شخص بداند که چه غذاهایی برای 
او بد است و به جای آن از مواد خوراکی دیگری 
که همان مقدار مغذی هستند استفاده کند. برای 
مشورت  تغذیه  متخصص  با  است  بهتر  کار  این 
شود. غذاهای زیر به عنوان آلرژن شناخته شده 

اند:
ـ آراشیدها )بادام زمینی(

ـ آجیل ها مثل بادام، گردو، پسته و فندق
ـ شیر

ـ گندم
ـ سفیده تخم مرغ

ـ ماهی و حیوانات دریایی و صدف ها
ـ شکالت

ـ سویا
البته این لیست کامل نیست.

که  هایی  تکنیک  تمام  از  استرس:  کردن  کم 
استفاده  باید  شوند  می  استرس  کم شدن  باعث 
باعث  استرس  که  دارند  عقیده  پزشکان  کرد. 
تولید اگزما نمی شود ولی می تواند باعث شدت 

سیمپتوم ها و عامل حمالت آن بشود.

یک مطالعه که در سال 2001 در ژاپن انجام شد 
نشان داد که استرس تولید شده بر اثر بازی ویدیو 
اتوپیک می شود.  باعث تشدید حمالت اگزمای 
هم  همراه  تلفن  مطالعه  همین  طبق  چنین  هم 
باعث شدت عکس العمل های آلرژیک می شود.

دوری  ها  آلرژن  از  است  ممکن  که  آنجایی  تا 
کنید، مثل آکارین ها و گرد و خاک، استفاده از 
از محصوالت ضد  استفاده  و  ها  رنگ  و  موکت 
آکارین )کنه( و استفاده از جارو برقی های قوی 

حداقل سه بار در هفته.

چند راهنمایی برای بهداشت پوست
ـ از موادی که پوست را تحریک می کنند دوری 

کنید مثل پشم، مواد شیمیایی، تمیز کننده ها
ـ نگذارید که هوای منزلتان خیلی خشک باشد در 
صورت لزوم در زمستان از دستگاه مرطوب کننده 

هوا استفاده کنید.
شدت  باعث  زیرا  نخارانید،  را  اگزما  محل  ـ 
انفالماسیون و التهاب می شود. در صورت لزوم 
را  اگزما  محل  و  کنید  استفاده  سرد  کمپرس  از 
را  هایشان  ناخن  کودکان  برای  کنید.  مرطوب 
ها  که شب  شود  می  پیشنهاد  دارید.  نگه  کوتاه 
دستکش کتانی دستشان کنید که خود را نخارانند.

و  گرم  و  گرم  خیلی  هوای  در  نگرفتن  قرار  ـ 
که  گرم  خیلی  های  لباس  نپوشیدن  و  مرطوب 

باعث تعریق زیاد می شوند.
ـ استفاده از لباس های کتانی و نپوشیدن لباس 

های پشمی و فیبرهای مصنوعی.
ـ عدم استفاده از حمام های طوالنی و آب داغ، 
احتیاجی نیست که تعداد حمام کردن را کم کنید 
پس  بالفاصله  پوست  کننده  نرم  یک  از  ولی 
آب  از  خروج  از  پس  دقیقه   3 از  کمتر  حمام  از 

استفاده کنید.
ـ از یک صابون مالیم برای حمام کردن استفاده 

کنید.
حمام  از  خروج  از  پس  و  اگزما  حمله  دو  بین  ـ 
کننده مرطوب  نرم  با یک کرم  کاماًل  را  پوست 
کنید، ولی در هنگام حمله بیماری خشک شدن 

پوست شروع بهبودی محل اگزما است.
ـ اگر نوزاد مبتال شده پوشک بچه را مرتبًا عوض 
کنید که پوستش در مدت طوالنی مرطوب نماند 

و مواد چرب روی باسن او نمالید.
ـ لباس ها و مالفه ها مخصوصًا پوشاک کودکان 

را با مواد شوینده مالیم شستشو دهید.
شده  سبورتیک  اگزمای  دچار  شیرخوار  اگر  ـ 
و پس  بمالید  بچه  روغن  را  پوست سرش  روی 
از نیم الی یک ساعت با شامپوی مخصوص بچه 

بشویید.
توجه برای بهداشت پوست: درمان های مختلف 
پیشگیری  برای  شده  پیشنهاد  های  راهنمایی  و 
احتیاج  تجویز شده  پوست  متخصص  توسط  که 
مخصوصًا  دارد  زیاد  حوصله  و  روزانه  تکرار  به 
که  داده  نشان  امروزی  مطالعات  کودکان.  برای 
این راهنمایی ها می تواند وضع کودکان را بهتر 
کرده و باعث شود که مدت زیادی احتیاج به دارو 

نداشته باشند.

بیماری پوستی اگزما

سردی  عارضه  به  دنیا  سراسر  در  نفر  میلیونها 
دست و پا که گاهی با احساس سردی در نوک 
بینی همراه است دچار می باشند و حتی در فصل 
عارضه  این  با  نیز  گرمسیر  نقاط  در  و  تابستان 
درگیرند. سردی دست و پا علل زیادی دارد که 

در اینجا به طور مختصر به آن اشاره می شود:
Hypothyroidism 1ـ کم کاری غده تیروئید یا

افرادی که به این عارضه  پا در  سردی دست و 
از  بیماران  اکثر  تقریبا  و  دارد  رواج  دچار هستند 
درمان  دارند. معموال  پا شکایت  و  سردی دست 
عارضه سردی دست  تیروئید  کاری  کم  بیماری 
آن  موارد  بعضی  در  و  دهد  می  کاهش  را  پا  و 
را درمان می کند. در صورتی که درمان تیروئید 
تاثیری در چند و چون سردی دست و پا نداشت 
باید با مراجعه به پزشک متخصص علت یا علل 

دیگر را جستجو و آن را درمان کرد.
 Raynaud 2ـ سندروم

که  است  فردی  اولین  نام  به  که  سندروم  این 
به  شده  داده  تشخیص  ایشان  در  بیماری  این 
انگشتان  انتهای  در  خون  جریان  در  وقفه  علت 
دست و پا و نوک بینی و همچنین اختالالتی در 
مویرگهای این قسمت از بدن به وجود می آید. به 
طور کلی بین 5 تا 10 درصد افرادی که از سردی 
دست و پا رنج می برند به این سندروم یا بیماری 
دچار هستند. اگرچه ممکن است سردی دست و 
پا در این افراد به طور مدام احساس نشود، ولی 
عواملی وجود دارند که محرک بیماری بوده و آن 

را آغاز می کنند و یا اینکه به آن شدت می دهند 
و آن عبارتند از:

ـ قرار گرفتن در محیطی سرد
ـ دست زدن به نوشابه ها و یا وسایل سرد مانند 

فریزر و یخچال
ـ استرس و هیجان

عروق  و  قلب  ناهنجاریهای  و  ها  نارسایی  البته 
توانند  می  هم  فیبرومایالژیا  بیماری  همچنین  و 
منجر به عوارض سردی دست و پا شوند که با 
عارضه  فیبرومایالژیا  و  قلبی  بیماریهای  درمان 

سردی دست و پا برطرف می شود.
دهند که سردی  نشان می  علمی  گزارش های 
از  بعضی  عوارض  از  یکی  تواند  می  پا  و  دست 
 Carpal سندروم  باشد.  شیمیایی  داروهای 
Tunnel که در مچ دستها ایجاد می شود در 
جریان خون به انگشتان دست وقفه ای به وجود 
می آورد، این نیز یکی دیگر از عوامل بروز سردی 
انگشتان دست است. همچنین دیده شده افرادی 
که به هر دلیلی به مواد شیمیایی و سموم آلوده 
می شوند، می توانند به سندروم سردی دست و پا 
دچار شوند. این سندروم در کارکنان کارخانجات 

سم سازی دیده می شود.
در موقع حمله سندروم سردی دست و پا و نوک 
بینی و گوش، رنگ پوست تغییر کرده و سفید می 
شود. اگر عارضه قطع جریان خون و اکسیژن به 
این نقاط ادامه یابد رنگ پوست آبی شده که در 

حقیقت نشانه خوبی نخواهد بود.

Rayn�  سندروم سردی دست و پا و یا سندروم
یا  و  کند  تظاهر  تنهایی  به  است  ممکن   aud
و  آرتریت  یا  دیگر  و عوارض  بیماریها  به همراه 
این صورت  در  غیره ظاهر شود.  و  فیبرومایالژیا 
پزشک  توسط  باید  آن  پیشگیری  و  ــان  درم

متخصص انجام گیرد.
دچار  پا  و  دست  سردی  سندروم  به  که  افرادی 
هستند به طور کلی ناخن های سست و شکننده 
ای دارند و آن به علت نرسیدن خون و اکسیژن 

به نوک انگشتان دست است.
در درمان این عارضه اوال باید علت یا علل آن را 
تشخیص داده و به موقع آن را درمان کرد. مثال 
اگر کسی به بیماری کم کاری غده تیروئید دچار 
زیرا  نمود،  اقدام  آن  درمان  در  باید  حتما  است 
بلکه  شود  می  پا  و  دست  سردی  سبب  تنها  نه 
آورد.  می  وجود  به  را  شماری  بی  ناهنجاریهای 
در  تیروئید  غده  کاری  کم  بیماری  درباره  چون 
رسانیده  چاپ  به  مطالبی  مفصال  صفحه  همین 

ایم در اینجا از تکرار آن خودداری می کنیم.
دوری از عوامل بروز سندروم سردی دست و پا 

یکی دیگر از روشهای پیشگیری بیماری است.
سالم  و  شده  موازنه  غذایی  رژیم  مرتب،  ورزش 
روغن  با  پا  و  دست  ماساژ  و  کنجد  )خــوردن 
کنجد(، دوری از نوشیدنیها و غذاهایی که حاوی 
از مصرف  و دوری  کافئین هستند  زیادی  مقدار 
عارضه  این  بروز  از  تواند  می  الکل  و  سیگار 

جلوگیری نموده و یا از شدت آن کم نماید.

در  که  دهد  می  نشان  جالبی  علمی  گــزارش 
بیشتری  Meditation خون  یا  مراقبه  موقع 
می  پیدا  جریان  پا  و  دست  انگشتان  انتهای  به 
کند. در این گزارش اشاره شده است که در موقع 
Meditation درجه حرارت انگشتان دست و 
پا تا 7 درجه افزایش پیدا می کند و این ممکن 
است در مدت 5 دقیقه اتفاق افتد. برای تخفیف 
سردی دست و پا، عده ای شستن دست و پا با 
آب گرم و پوشیدن جوراب و دستکش را توصیه 
می کنند. داروهایی هم وجود دارند که باید توسط 
پزشک متخصص تجویز گردد که Prozac و 
دو   Calcium Channel Blockers

نوع معروف آن هستند.
از  ــادی  زی عده  درخواست  بنابه  مطلب  این 
خوانندگان صفحه تغذیه و بهداشت خانواده تهیه 
توان  می  مورد  این  در  است.  گردیده  تنظیم  و 
ساعتها صحبت کرد و مطالب دنباله داری نوشت، 
ولی صرفا جهت آگاهی آن دسته از عزیزانی که 
اهمیت  خاطر  به  و  هستند  دچار  عارضه  این  به 
این سندروم در کیفیت زندگی شخصی مبتال به 
و  گردیده  تهیه  بحث  مورد  مطلب  اختصار  طور 
ممکن است نکات دیگری درباره این سندروم از 

قلم افتاده باشد. 
در این صورت بهتر است به منابع علمی مربوط به 
سندروم سردی دست و پا در اینترنت و مجالت 
در  متخصص  پزشکان  با  و  نمود  مراجعه  علمی 

این باره مشورت کرد.

عارضه سردی دست و پا دکتر قدیریان
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دفتر وکالت
وکالی برجسته فارسی زبان 

بر مبنای سالها تجربه حقوقی 
در دادگاههای استرالیا قادر به 

حداکثر کمک در موارد قانونی و دادگاهی 
در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان

DAVID LEGAL
Migration Agent Reg Number 0104743

PH: 02 9728 5678     FAX: 02 9754 2988
Address: Suite 3/43 Harris St. Fairfield

سوزی دیویدفرد دیوید

*خرید و فروش امالک و مستقالت    
*خرید و فروش مشاغل - شرکت و غیره

*کلیه امور دادگاهی 
*امور جنایی

*دادخواهی از دادگاههای استرالیا
*امور مهاجرت

*خانواده و طالق
*تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت

compensation*

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز
به سرتاسر دنیا بویژه ایران

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

    T: 02 82491832
M: 0403 421 955

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

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

Tel: 02  8014  9608

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

با آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

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

www.airtravelservices.com.au

با تصدی آقای ملکی 
و خانم مریم نوروزی

انواع برنج باسماتی
و سبزیجات خشک

ایرانی

انواع خشکبار و شیرینیجات ایرانی
ترشی و مرباجات

در چتسوود عرضه کننده بهترین ها

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

 
Ph: 02 9417 6766         337 Penshurst St.  Willoughby               

استرالیا  سنای  درخواست  به  که  تحقیقی  نتیجه 
 ۳۵ حدود  دهد  می  نشان  است  گرفته  انجام 
آبهای  در  رویت  قابل  پالستیک  قطعه  میلیارد 
آنها را تبدیل به  پیرامون استرالیا وجود دارد که 

“سوپ پالستیک” کرده است.
اساس  بر  سناتورها  و  محیطی  زیست  فعاالن 
و  دولت  فوری  اقدام  خواستار  تحقیق  این  نتایج 
های  کیسه  و  بطری  با خطر  مقابله  برای  مردم 
پالستیکی و ذرات پالستیکی )قطعات پالستیکی 

کوچکتر از یک میلی متر( شده اند.
مواد  با  ها  اقیانوس  آلودگی  کمیسیون  این 
برای  ساز”  بحران  “مشکل  یک  را  پالستیکی 

سالمت انسان و زیست بوم دانسته و هشدار داده 
که آالینده های ریز و میکروسکوپی وارد چرخه 

غذایی انسان شده اند.
های  ریزدانه  کردن  ممنوع  بحث  رو  این  از 
پالستیکی )microbead( که در محصوالتی 
مثل خمیردندان و صابون های مایع و شامپو به 

کار می روند دوباره مطرح شده است.
هایدی تیلور مدیر یک انجمن غیر انتفاعی محیط 
زیستی و مدیر کارگروه مقابله با ضایعات دریایی 
دولت استرالیا می گوید “۷۵ درصد” قطعاتی که 
در اقیانوس ها یافت می شوند پالستیکی هستند.

این  مسئله  “مهمترین”  گفت  بی سی  بی  به  او 

است که این آلودگی در آبهای اطراف استرالیا و 
دیگر کشورهای جهان محصول “عملکرد  حتی 

بشر” است.
ریزدانه های پالستیکی که در محصوالتی مثل 
خمیردندان یا شامپوهای مایع بکار می روند برای 
از  سایش  با  را  مرده  های  سلول  که  است  این 
پوست جدا کنند یا پاره شوند و مواد داخل خود 
را روی پوست رها کنند تا پوست نرم تر و شفاف 
تر شود. برخی منتقدان معتقدند که هیچکدام از 
این دو مورد با استفاده از ریزدانه های پالستیکی 
از آن  تر  نرم  این ریزدانه ها  محقق نمی شوند، 
هستند که باعث ریزش سلول های مرده پوست 

فشاری  به  هم  شوند  پاره  اینکه  برای  و  شوند 
وارد  آنها  به  شستشو  هنگام  که  دارند  احتیاج 
نمی شود. اما این ریزدانه ها از تمام صافی ها و 
فیلترهای آب رد شده و وارد چرخه غذایی انسان 

ها و حیوانات می شوند.
آلودگی  “بدترین  از  یکی  تیلور،  خانم  عقیده  به 
های محیط زیست در حال حاضر و آینده”، یکی 
از ساده ترین راه حلها را دارد؛ “تغییر رفتار بشر.”

او تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، کشتی های 
باری و کشتی های ماهیگیری را از علل پخش 
شدن پالستیک و دیگر ضایعات در دریا دانست و 
گفت به دلیل اینکه منشا آلودگی این همه متنوع 

و متغیر است برای غلبه بر مشکل به راه حلهای 
جامع و فراگیر نیاز است.

رفتار  به  تشویق  حال  به  تا  گفت  تیلور  خانم 
از  رویه  بی  استفاده  از  پرهیز  برای  داوطلبانه 
محصوالت پالستیکی و بازیافت مناسب آن بی 
نتیجه بوده و اکنون باید به منشا برگشت؛ اینکه 

آالینده ها از کجا وارد آبها می شوند.
در  زنند  می  تخمین  زیستی  محیط  های  گروه 
صورتی که اقداماتی موثر و هماهنگی اجرا شوند 
میزان این آلودگی در یک مقطع سه تا پنج ساله 

به نصف کاهش خواهد یافت.
این  از  محیط  پاکسازی  تیلور  خانم  گفته  به 
محصوالت پالستیکی همچنان باید انجام گیرد 
اما راه حل موثر، پیشگیری از ورود این آالینده 

ها به اقیانوس ها است.

نتایج یک تحقیق ژنتیکی تازه حاکی از آن است 
که انسان های امروزی و نئاندرتال ها حدود ۱۰۰ 
که  چیزی  آن  از  زودتر  یعنی  پیش،  سال  هزار 

پیشتر تصور می شد، با هم آمیزش می کرده  اند.
پیش از این رد ژن های نئاندرتال در نقشه ژنتیکی 
انسان امروزی پیدا شده بود و باور دانشمندان بر 
این بود که بین ۴۷ تا ۶۵ هزار سال پیش و پس 
از خروج گروهی از انسان های امروزی از آفریقا، 
آمیزش میان آنها و نئاندرتال  ها انجام گرفته بود.

ماده، که  نئاندرتال  بقایای یک  اما مطالعه روی 
در غاری در صربستان پیدا شده، نشان داده که 
ژنتیکی  نقشه  از  امروزی بخشی  انسان  ژن های 
او را تشکیل داده و این به آن معنی است که او 
حاصل تولید مثل میان دو گونه نئاندرتال و انسان 

امروزی بوده است.
دکتر سرجی کاستالنو، از موسسه مردم شناسی 
تکاملی ماکس پالنک، در آلمان، می گوید: “این 
کشف مهمی برای فهم ما از تاریخ انسان امروزی 

و نئاندرتال ها است.”

دکتر کاستالنو می گوید اینکه ژن های انسانی چه 
اثری روی نئاندرتال  ها داشته روشن نیست.

با این حال این کشف برای فهم روند مهاجرت 
انسان امروزی از آفریقا کمک می کند. از آنجا که 
در آفریقا اثری از نئاندرتال ها پیدا نشده، پس زاد 
و ولد بین گونه ای باید خارج از آفریقا انجام شده 
امروزی  انسان های  از  گروهی  یعنی  این  باشد. 
آفریقا را حدود ۱۰۰ هزار سال پیش ترک کردند.

منشاء  ارشد  محقق  استرینگر،  کریس  پروفسور 
این  درباره  لندن  طبیعی  علوم  موزه  در  انسان 
تحقیق، که در مجله نیچر چاپ شده، گفت: “در 
این جفت گیری ها چه  که  نمی دانیم  حال حاضر 
نوعی جفت یابی عموما  از  و  انجام می شده  طور 
تا  نئاندرتال ها(  و  انسان  ها  )بین  مسالمت آمیز 
حمله گروهی و ربودن ماده ها )که در شامپانزه ها 
و گروه هایی از انسان های عصر شکار و گردآوری 
گرفتن  فرزندی  به  حتی  یا  می شده(  انجام 
احتماالت  می توان  رهاشده،  و  یتیم  بچه های 

مختلفی را در نظر گرفت.”

انسان ها و نئاندرتال ها ۱۰۰ هزار سال قبل با هم آمیزش داشتند

نرم افزاری  شرکت  بنیان گذار  مک آفی  جان  
مک کافی برای شکستن رمز گوشی آی فون قاتل 
سن برناردینو،  اعالم آمادگی کرده  است و می گوید 
را  گوشی  درون  اطالعات  هفته  سه  عرض  در 

مجانی استخراج خواهد کرد.
براساس گزارش BBC، مک افي در مطلبي که 
 FBI شده است، به  منتشر  اینسایدر  بیزینس  در 
دستور  از  اپل  شرکت  داده است.  را  پیشنهاد  این 
براي   FBI نیروهاي  با  همکاري  براي  دادگاه 
رمزگشایي از گوشي آي فون سید فاروق سرپیچي 
و  موافقان  از  گروه  دو  میان  را  جنجالي  و  کرده  

مخالفان این اقدام برانگیخته است.
همراه  به  که  کرد  اعالم  میان  این  در  مکافي 
گوشي  این  از  رمزگشایي  مسئولیت  همکارانش 
را به صورت رایگان به عهده خواهد گرفت. این 
مک کافي  که  شده  ارائه  شرایطي  در  پیشنهاد 
کمپین ریاست جمهوري خود را به عنوان نماینده 
حزب آزادیخواه ادامه مي دهد. مک کافي مي گوید 
رمزگشایي از این گوشي تنها سه هفته زمان نیاز 
سایبري  امنیت  متخصص  کلولي  گراهام  دارد. 
زیرا  است  مشکوک  مک کافي  ادعاي  به  نسبت 
ساده اي  کار  آي فون  کردن  هک  او  اعتقاد  به 

استفاده  براي  را  مک کافي  ایده  وي  نیست. 
گوشي  رمز  یافتن  براي  اجتماعي  مهندسي  از 
به  زیرا  برده است  سوال  زیر  سید فاروق  آي فون 
که  است  کارآمد  زماني  تکنیک  این  وي  گفته 
مالک اصلي گوشي در قید حیات باشد. به گفته 
کلولي مک کافي مي خواهد یک جسد را مهندسي 

اجتماعي کند تا رمز گوشي خود را افشا سازد.
کارزار  این  آغاز  از   FBI هدف  مي گوید  کلولي 

تنها گشودن رمز گوشي سید  فاروق نیست، بلکه 
که  کند  باب  را  رویه اي  مي خواهد  سازمان  این 
قادر   FBI که  نداشته باشد  وجود  قفلي  آن  در 
یادداشت خود  در  نباشد. مکافي  آن  به شکستن 
گوشي  این  قفل  است  مشتاق  کرده است  عنوان 
را باز کند تا اپل مجبور به تعبیه کردن یک در 
مخفي در محصوالتش نشود تا مقامات اطالعاتي 
تجهیزات  وارد  بتوانند  مي خواهند  که  هرزماني 

عامل  مدیر  کوک  تیم  شوند.  کاربران  ارتباطاتي 
که  کرد  اعالم  بیانیه اي  در  این  از  پیش  اپل 
شرکت اپل قصد همکاري با FBI را ندارد. به 
گفته وي ایجاد در مخفي در آي فون ها مي تواند 
تبهکاران  برابر  در  را  محصوالت  این  تمامي 
سایبري آسیب پذیر و بي دفاع سازد. مکافي اصرار 
را  اطالعات  مختلفي  شیوه هاي  با  مي توان  دارد 
از این گوشي بازیابي کرد، اگرچه جزئیات زیادي 
نداده است.  ارائه  کار  این  انجام  چگونگي  درباره 
این  رمز  نتواند  که  صورتي  در  کرده  اعالم  وي 
زنده اي  تلویزیوني  برنامه  در  کند  باز  را  گوشي 
کفش خود را خواهد خورد )کنایه از اطمینان کامل 

در موفقیت انجام کار(.
شرکت هاي فناوري دیگر از جمله گوگل از اقدام 
اپل براي سرپیچي کردن از حکم دادگاه فدرال 
حمایت کرده اند. سوندار پیچاي شرکت گوگل و 
تیم کوک  اقدام  از  توئیتر  شرکت  دورسي  جک 
رسما حمایت کرده اند. فیس بوک نیز در بیانیه اي 
با  اعالم همدردي  و  تروریسم  کردن  با محکوم 
خانواده هاي قربانیان، اعالم کرد سیاست مخالفت 
با درخواست هاي مبتني بر تضعیف امنیت سایبري 

را ادامه خواهدداد. 

پیشنهاد مک آفی برای اف بی آی: رمز آی فون را باز می کنم

آب های استرالیا تبدیل به سوپ پالستیک شده است
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مقابل   ۲-۱ پیروزی  با  ایران  فوتسال  ملی   تیم 
مسابقات  دوره  چهاردهمین  قهرمان  ازبکستان 
یازدهمین  این  شد.  تاشکند  در  آسیا  قهرمانی 

قهرمانی ایران در این مسابقات بود.
در این دیدار که در سالن یونیورسیاد شهر تاشکند 
محمد  و  بهادری  قدرت  ایران  برای  شد  برگزار 

نیز  را  ازبکستان  گل  تک  و  زدند  گل  طاهری 
حسین  ناکامی  به  توجه  با  زد.  ارسالیف  دلشاد 
طیبی در گلزنی در این دیدار، سوفات مهاجم تیم 
ملی تایلند با ۱۴ گل، آقای گل این مسابقه ها شد.
پیش از این بازی نیز تیم ملی تایلند با پیروزی 
ایران،  تیم های  شد.   سوم  ویتنام  مقابل   ۸-۰

ازبکستان، تایلند، ویتنام و استرالیا با قرار گرفتن 
در جایگاه اول تا پنجم این مسابقه ها جواز حضور 

در جام جهانی ۲۰۱۶ کلمبیا را به دست آوردند.
ژاپن قهرمان دوره گذشته این بازی ها با شکست 
و  نهایی  یک چهارم  مرحله  در  ویتنام  مقابل 
نتوانست  پلی آف  در  قرقیزستان  مقابل  شکست 

تیم  کند.  را کسب  در جام جهانی  سهمیه حضور 
ملی فوتسال ایران آخرین بار سال ۲۰۱۰ قهرمان 
 ۸-۳ ایران  مسابقات  آن  در  شد.  تورنمنت  این 
ازبکستان را برد. در دو دوره گذشته این بازی ها 
به  ایران  و  شد  قهرمان  ژاپن  فوتسال  ملی  تیم 

ترتیب عناوین سوم و دوم را صاحب شد.

تیم ملی فوتسال ایران قهرمان آسیا شد

در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 
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اخبار 
ایران قهرمان کشتی آزاد آسیا شدورزشی

مدال  پنج  کسب  با  ایران  آزاد  کشتی  ملی  تیم 
مسابقات  قهرمان  برنز  یک  و  نقره  یک  طال، 

قهرمانی آسیا شد.
آسیا  قهرمانی  آزاد  کشتی  رقابت های  ادامه  در 
 ۱۲۵ وزن  فینال  در  تایلند،  در  بانکوک  در شهر 
کیلوگرم پرویز هادی، نماینده سنگین وزن ایران 
موفق شد دولت شابان بای از قزاقستان را ۳-۱ 
این  در  ایران  طالی  پنجمین  و  دهد  شکست 

رقابت ها را بدست آورد.
هادی پیش از این در دور نخست ۰-۱۰ حریفی 
از مغولستان را برد سپس با همین نتیجه مقابل 
مرحله  در  او  شد.  پیروز  پاکستان  از  انور  زمان 

 ۱۲-۶ را  جنوبی  کره  از  کنجین  نیز  نیمه نهایی 
شکست داد. در سایر مسابقات روز ۲۱ فوریه هم 
بهنام احسان پور نیز در وزن ۶۱ کیلوگرم به مدال 
نقره رسید و محمد نادری در وزن ۷۰ کیلوگرم به 

مدال برنز گرفت.
 ۶۵ وزن  در  نصیری  میثم  توسط  دیروز  ایران 
 ۷۴ وزن  در  حسین خانی  مصطفی  کیلوگرم، 
کیلوگرم   ۸۶ وزن  در  لشگری  احسان  کیلوگرم، 
و رضا یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم به چهار مدال 
یونس  و  بود  یافته  دست  رقابت ها  این  طالی 

سرمستی در ۵۷ کیلوگرم پنجم شده بود.

راهنمای مشاغل فارسی زبانان استرالیا 
PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA
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تعلیم رانندگی توسط ایرج
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در چتسوود
سالن آرایش و زیبایی میالنو

 MILANO
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NSW
Hazrati Immigration 

Services
professional, expert and honest advice

Hazrati Immigration 
Services

 Level 11, 65 York street
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Phone: (02) 9665 4881

دفتر امور مهاجرت اعظم جعفری
 Leve 5,7 Eden Park Drive, Macquarie Park NSW

Phone:  (02) 89359410
Mobile: 0414187045

www.ajmigrationconsultants.com.au
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DAVID LEGAL
     PH: 02 9728 5678
FAX: 02 9754 2988
Address: Suite 3/43 Harris Street. Fairfield

  DAVID LEGAL
دفتر وکالت دیوید لیگال
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 KAYHAN
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NSW

بستنی شیراز

195 Merrylands Road
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PH: (02) 9637 9032
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با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY. Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

NSW

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

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

facebook: Terrace Cafe/Restaurant

 SUPERMARKETS
GROCERY STORES

NSWARIA FOOD STOREARIA FOOD STORE

 34 Ross Street
North Parramatta

PH: 02 9683 7330
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North Ryde  9887 2244  |  guardianfunerals.com.au

 

Proudly serving

the local

community for

over 85 years.

NSW

North Ryde
9887 2244

guardianfunerals.com.au

NSWرستوران  آشپزباشی

 Ph: 02 9416 1889
 319 Pacific HWY Lindfield 2070

NSW

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

Funerals are  
too important to

   leave to anyone...

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

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

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

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

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

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

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

NSW

Funerals are  
too important to

   leave to anyone...

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

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

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

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

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

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

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

NSW

PH: 0470 134 729
110 Main St. Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

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

Tel: 02  8014  9608

لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Email: sam@airtravelservices.com.au

www.airtravelservices.com.au

NSWآژانس مسافرتی ای تی اس 
با تصدی آقای ملکی

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

www.airtravelservices.com.au

NSW

201 Northumberland Street Liverpool NSW

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

www.ictt.com.au

آژانس مسافرتی اینترنشنال تور اند تراول 

 IMMIGRATION &
VISA SERVICES

 Electrical
 Air Conditioning
 Communication 

Director: Hadi Parhizkar
Gravity Electric

گرویتی الکتریکال سرویس
با مدیریت هادی پرهیزکار

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

طارمی: خودم را 
تازه وارد می دانم

نه بزرگتر پرسپولیس

مهدی رستم پور

NSW

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

PH: 02 9411 7722

NSW

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

رستوران کوروش بزرگ

 

تمرین  درباره حواشی  طارمی  مهدی  توضیحات 
پرسپولیس را بخوانید:

*اعتصاب در روزهایی که پرسپولیس صدر جدول 
است. این چه توجیهی می تواند داشته باشد؟

نمی دانم چه بگویم که تصور نشود توجیه می کنم.
*چیزی که االن مطرح شده این است که طارمی 
نفره   ۷ گروه  و  بوده  کننده ها  اعتصاب  سردسته 

داشته؟
کدام سردسته؟ کدام گروه ۷ نفره؟ یک تصمیم 
امروز  بود  قرار  بود.  شده  گرفته  جمعی  و  کلی 
مطالبات  تکلیف  تا  بیاید  درفشی فر  به  طاهری 
نیامد. همه  بچه ها مشخص شود. نمی دانیم چرا 
یعنی  برویم.  باشگاه  به  گرفتیم  تصمیم  هم  با 
نوشته اند در باشگاه ۷ نفر بودیم؟ من فقط رامین 
مطرح  صحبت ها  یکسری  ندیدم.  باشگاه  در  را 
شد. اگر بحث واقعا بر سر اعتصاب بود خب پس 
اعتصاب  پول  دریافت  و  نتیجه  حصول  تا  باید 
چنین  تجربه  هم  قبل  سال  ما  می یافت.  ادامه 
موضوعی را داشتیم. قدیمی ترها در لیگ سیزدهم 
هم این اوضاع را دیده اند. پس همه ما می دانیم 
اعتصاب معنایی ندارد و نتیجه نمی دهد. هر چه 

بود تمام شد.
*مهمتر از آن خبر برخورد با عکاسان و خبرنگاران 
حاضر در تمرین بود. از تو بعید است آن هم با 
ادبیاتی که گفته ای من بزرگ تر تیم هستم و…

صدها  شاید  بگویم.  جمله  یک  می توانم  فقط 
قطعا  اما  گفت  بشود  رفتارم  دلیل  برای  جمله 
حرف  آن گونه  نباید  من  باشد  افتاده  اتفاقی  هر 
خبرنگاران  کردم.  اشتباه  دارم  قبول  و  می زدم 
نوعی  به  می آیند  درفشی فر  به  که  عکاسانی  و 
عضو تیم ما هستند. هر روز همدیگر را می بینیم 
اما هر  دارند  توقعاتی  از همدیگر  قطعا طرفین   .
هم  و  کردم  اشتباه  که  می پذیرم  من  بوده  چه 
هم  و  بودند  درفشی فر  در  امروز  که  آنهایی  از 

هواداران عزیز و مسئوالن ورزشگاه و همه جامعه 
را  شجاعت  این  می کنم.  عذرخواهی  رسانه ای 
دارم که اشتباهم را بپدیرم و معذرت بخواهم. من 
هیچ وقت خودم را بزرگ تر پرسپولیس نمی دانم. 
همه  حضور  در  شود  تصور  است  ممکن  چگونه 
هنوز  بدانم.  تیم  بزرگ  را  خودم  من  بزرگ ترها 
پرسپولیس  باشگاه  در  تازه وارد  یک  را  خود  هم 
می دانم و تاکید می کنم اگر حرفی هم زده ام از 
سر عصبانیت بوده و هم از بزرگان و پیشکسوتان 

پرسپولیس و هم از مردم معذرت می خواهم.

و  کرده  مصاحبه  تیمی هایتان  هم  از  *برخی 
از  را  بوده اند و خود  این رفتارها  گفته اند مخالف 
کرده اند.  جدا  بوده اند  همه  می گویی  که  جمعی 
برخی ها  می گفتند  هم  قبل  سال   ۲ اعتصاب  در 
عده ای دیگر را تحریک کرده و خود را پشت آنها 
قایم کرده اند. تصور نمی کنی این بار هم مهدی 

طارمی قربانی این بازی ها باشد؟
نظرتان  مد  کسانی  چه  و  گفته اند  چه  نمی دانم 
فرد  عزیزترین  که  مــادرم  جان  به  اما  است 
باشگاه  به  رفتن  عامل  نه  من  است،  زندگی ام 
به  نه  و  کرده ام  تحریک  را  کسی  نه  و  بوده ام 
سفارش کسی به باشگاه رفته ام. پول برایم همه 
چیز نیست. نمی گویم مشکل مالی ندارم ولی اگر 
فقط به پول فکر می کردم ابتدای فصل قراردادم 
را تمدید نمی کردم. از خود آقای طاهری بپرسید. 
 ۵۰ بگویم  نمی توانستم  موقع  همان  مثال  آیا 
درصد پولم را پیش می خواهم؟ من که پیشنهاد 
هم  را  پرسپولیس  شرایط  و  داشتم  خوب  مالی 
چندی  حتی  نگذاشتم.  شرطی  هیچ  می دانستم. 
بود  مطرح  قراردادم  تمدید  زمزمه های  که  پیش 
اینکه  ولو  گفتم  وکیلم  و  برنامه ها  مدیر  به  من 

حاضرم  بروم  پرسپولیس  از  بعد  سال  باشد  قرار 
قراردادم را تمدید کنم تا از ترانسفر من پولی به 
باشگاه برسد. من پیراهن پرسپولیس را به آسانی 
بدهم  از دست  آسانی  به  که  نیاورده ام  به دست 
بعید  آن و هوادارانش بی حرمتی کنم. من  به  یا 
می دانم در تیم ما کسی باشد که بخواهد خودش 
را پشت دیگری قایم کند. این را هم می دانم که 
همه تیم ها مشکل مالی دارند. به هرحال هر چه 
بیشتر توضیح بدهم تصور توجیه بیشتر می شود. 

همان عذرخواهی کنم بهتر است.
همه  این  جبران  برای  دارند  انتظار  همه  *حاال 
مقابل  رسیده  هواداران  به  امروز  که  منفی  خبر 

تراکتورسازی سنگ تمام بگذارید.
به  توجه  بدون  لیگ  ادامه  در  ما  نکنید  شک 
سربلندی  برای  دارد  وجود  که  مشکالتی  همه 

پرسپولیس تالش می کنیم.
*حرف پایانی؟

امیدوارم روزی فوتبال ما آنقدر حرفه ای باشد که 
باشد.  نداشته  را  پولش  دغدغه  مربی  و  بازیکن 
از من  امروز  از همه دوستانی که  بار دیگر  یک 

رنجیده خاطر شده اند عذرخواهی می کنم.

به  آسیا  سالن  داخل  دوومیدانی  رقابت های  در 
میزبانی قطر، سپیده توکلی در ماده پنجگانه به 
قرار  جایگاه سوم  در  او  یافت.  نقره دست  نشان 
گرفته بود اما با احراز تخلف نماینده هندوستان، 

رنگ مدالش سیمین شد.
مسئوالن برگزاری ر قا بت ها ساعتی پس از اتمام 
مسابقات اعالم کردند با توجه به خطای ورزشکار 
مسابقات  دوم  عنوان  متر،   ۸۰۰ ماده  در  هندی 

پنجگانه به نماینده ایران تعلق می گیرد.
پیش تر لیال رجبی در پرتاب وزنه چهارم شده بود 
و فرزانه فصیحی سریع ترین دختر ایران در دوی 
بود. مریم طوسی  به مقام پنجم رسیده  ۶۰ متر 

نیز در ۴۰۰ متر به دلیل خطا از گردونه رقابت ها 
کنار گذاشته شد.

نقره ای  مدال  با  توکلی  سپیده  ترتیب  این  به 
این  در  ایران  دختران  نداد  اجازه  گرفت،  که 
مسابقات بدون مدال بمانند. الناز کمپانی آخرین 
ایرانی در این مسابقات خواهد  شرکت کننده زن 
بود. توکلی پیش از اعزام به مسابقات دوحه، در 
پنجگانه قهرمانی کشور باالتر از سمیرا خجسته 
و غزل ماهانی اول شد و رکورد ایران را هم ترقی 
داد. امتیاز او در آن مسابقات، بیش از صد امتیاز 
باالتر از حدنصاب ورودی به آسیا بود. ضمن این 
هم  ایران  دوم  نفر  با  توکلی  رکورد  اختالف  که 

بیش از ۱۲۰۰ امتیاز بود.
مسابقات  در  رقابت  نفس گیرترین  پنجگانه 
دوومیدانی داخل سالن است و زنان باید با فاصله 
زمانی ناچیز، در دوی ۶۰ متر بامانع، پرش ارتفاع، 
پرش طول، پرتاب وزنه و دوی ۸۰۰ متر رقابت 

کنند.
قابل  جسمانی  توان  داشتن  ضرورت  از  گذشته 
می توانند  مسابقه  این  در  کسانی  فقط  مالحظه، 
استقامت  قدرت،  که سرعت،  برسند  موفقیت  به 
و انعطاف بدنی ممتازی داشته باشند. با این که 
در  می شود  موجب  ورزشکار  یک  قامت  بلندی 
باشد  داشته  بهتری  ماده ها شرایط  این  از  برخی 
اما در سایر مواد عنصر قد عامل تعیین کننده ای 
نیست و ورزشکار باید کیفیت و مهارت مطلوبی 
دست  از  باعث  ماده  هر  در  ضعف  باشد.  داشته 
رقبا  از  ماندن  جا  و  رده بندی  در  امتیازات  رفتن 
سپیده  تخصصی  ماده  ارتفاع،  پرش  می شود. 
او،  سانتیمتری   ۱۸۳ حدنصاب  و  است  توکلی 

رکورد ملی ایران است. 
داخل  پنجگانه  امتیازی  رکوردهای  از  غیر  این 
سالن و هفتگانه فضای باز ایران است که به نام 

این ورزشکار ثبت شده.
توکلی متولد اسفند ۱۳۶۷ است و در آستانه سالروز 
تولدش توانست دومین مدال آسیایی را به گردن 
داخل   ۲۰۰۷ آسیایی  بازی های  در  او  بیاویزد. 
سالن به میزبانی ماکائو در ۶۰ متر بامانع ششم 
شد و در پرش ارتفاع به مقام هفتم رسید. توکلی 
قهرمانی  در   ۲۰۱۲ سال  را  قاره ای  مدال  اولین 
داخل سالن آسیا گرفت و در ماده پنجگانه پس 
از ایرینا کارپووا از قزاقستان و نماینده چین، روی 
دوره  گرفت.  برنز  مدال  و  ایستاد  سوم  سکوی 

برگزار شد و سطح  آن مسابقات در چین  بعدی 
عنوان  مدافع  کارپووا  که  بود  باال  چنان  رقابتها 
قهرمانی به مدال برنز بسنده کرد و سپیده توکلی 

هم پنجم شد.
مسابقات فضای باز که دو ماده بیشتر دارد و به 
مراتب سخت تر است هفتگانه نامیده می شود. او 
در بازی های آسیایی ۲۰۱۰ به میزبانی گوانگجو 
بعدی  دوره  در  را  رتبه  توکلی همین  ششم شد. 
آنجا  کرد،  تکرار  نیز  شد  برگزار  اینچئون  در  که 
و  زد  رقم  را  حدنصاب  بهترین  ارتفاع  پرش  در 
رکورد ملی را ترقی داد. در پرتاب وزنه نیز دوم 
مدال  به  دستیابی  از  را  توکلی  سپیده  آنچه  شد. 
آخر  رتبه  و  متر  در ۲۰۰  پایین  رکورد  بازداشت، 

در پرش طول بود.
توکلی درباره درآمد خود از این پریدن ها، پرتاب ها 
و دویدن ها گفت: سال ۸۶ با کسر مالیات ۴۵۰ 
هزار تومان می گرفتیم که برای تامین حداقل ها 
خرج می شد. االن با پولی که در لیگ می گیریم 
حتی یک کفش کتانی نیز نمی توانیم تهیه کنیم.

و  پسران  بین  تبعیض  مورد  در  توکلی همچنین 
جمله  از  و  کشور  از  خارج  به  اعزام   در  دختران 
جایزه  مسابقات  به  خودش  نشدن  فرستاده 
چرا.  نفهمیدم  واقعًا  گفت:  ایسنا  به  آسیا  بزرگ 
درحالی که چند نفر از دو و میدانی کاران مرد در 
همین رقابت ها حذف شدند. چرا فقط در بخش 
بگیرد.  صورت  اعزام  تقسیم بندی  باید  دختران 
تا  کنند  کم  ما  از  که  است  این  تالششان  تمام 
به پسران اضافه شود. در حالی که نفر اول پسرها 

مقام نمی آورد، نفر دومش را نیز اعزام می کنند.
در  داشتن  حجاب  می رسد  نظر  به  که  این  با 
تاثیر  تکواندو،  یا  تیراندازی  مانند  رشته ها  برخی 
در  اما  ندارد  ورزشکاران  عملکرد  در  محسوسی 
به  می کند.  دشوار  کاماًل  را  شرایط  دوومیدانی، 
خصوص رشته ای که سپیده توکلی در آن نایب 
از مسابقات  آوردن  با مثال  او  آسیا شد.  قهرمان 
بود.  شرجی  و  گرم  هوا  گفت:  تایلند  بین المللی 
دشوارتر  برایمان  شرایط  می شد  باعث  پوشش 
همان  دوباره  و  می کردیم  عوض  لباس  شود. 
دیگر شرکت  در حالی که  تکرار می شد.  شرایط 
کنندگان کار راحت تری داشتند. باید این موضوع 

را هم در ارزیابی نتایج ما در نظر گرفت.

سپیده توکلی، دختری روی سکوی نایب قهرمانی آسیا
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میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

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

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

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

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

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

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

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

PH: 0422 7440 44

آموزشگاه رانندگی سوپر

با معلم مجرب و با تجربه در سیدنی
و همچنین معلم خانم برای آموزش بانوان 
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PRIME
DRIVING SCHOOL

تخفیف ویژه 
آموزش رایگان 

و استفاده رایگان 
از ماشین برای 

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

تعلیم رانندگی
توسط ایرج
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City Fresh Fruit Company
در پرت

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

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

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

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

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

ST.361.C
O

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

ST.859.C
O0424 328 659

Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

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

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

Asan
Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
North Shore,Parramatta

& The Hills Shire

کردن  وادار  برای  که  است  گفته  یونان  دولت 
مقدونیه به بازگشایی مرز خود بر روی پناهجویان 
یکشنبه  مقدونیه صبح  اقدام خواهد کرد.  افغان، 
٢١ فوریه، مرز خود با یونان را بر روی افغان های 
پناهجویی که می خواستند وارد این کشور شوند، 
بست. یانس موزاالس، معاون وزیر کشور یونان 
به  فوریه   ٢٢ دوشنبه  روز  پناهندگان،  امور  در 
یونان  که  گفت  کشور  این  پارلمانی  تلویزیون 
اقدامات دیپلماتیک را در این رابطه آغاز کرده اند.

این  مورد  در  بیشتری  توضیح  موزاالس  آقای 

اقدامات نداد، اما گفت که دولت یونان باور دارد 
که این مشکل حل خواهد شد.

بسته  با  که  داده اند  گزارش  یونانی  رسانه های 
در  پناهجو  هزار   ۵ حدود  مقدونیه،  مرز  شدن 
که  شده  گفته  شده اند.  متوقف  مرزی  منطقه 
آتن  در  نیز  دیگر  پناهجوی  هزار   ٣ به  نزدیک 
یک  حال  این  با  هستند.  مسیر  باز شدن  منتظر 
گفته  فرانسه  خبرگزاری  به  یونان  دولت  مقام 
است که آنها انتظار ندارند، تالش های دیپلماتیک 
امروز به نتیجه برسد. دولت اتریش نیز روز جمعه 

را که  پناهجویانی  تعداد  قانونی جدید،  اجرای  با 
نام  ثبت  و  وارد  کشور  این  به  می توانند  روزانه 

شوند، محدود کرد.
حداکثر  روزانه  تازه،  های  محدودیت  اساس  بر 
جنوبی  مرز  در  نفر   ۸۰ پناهندگی  درخواست  به 

اتریش رسیدگی می شود.
این اقدام اتریش با مخالفت هایی در اروپا روبرو 
امور  در  اروپا  اتحادیه  کمیسر  جمله  از  و  شده 
مهاجران، آن را ناهماهنگ با قوانین این اتحادیه 

توصیف کرده است.

اعتراض یونان به بسته شدن مرز مقدونیه بر روی پناهجویان افغان

فرشته قاضی

اطالعیه 
تغییر نام

 اچ پی الکتریکال سرویس 
به گرویتی الکتریکال سرویس 

با مدیریت هادی پرهیزکار
فقط تغییر نام یافته 

و همچنان در انجام کلیه 
خدمات و کارهای الکتریکی 

در خدمت هم میهنان و هم زبانان 
گرامی می باشد.

 Electrical
 Air Conditioning
 Communication 

Director: Hadi Parhizkar
Gravity Electric

گرویتی الکتریکال سرویس
با مدیریت هادی پرهیزکار

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

نصب انواع ایرکاندیشن
وسایل ارتباطات

سیستمها و دوربین های حفاظتی 
آنتن تلویزیون

دزدگیر، سیستم صوتی 
و دوربین پشت ماشین   

قصابی ولیعصر
در مریلندز

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

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

Merrylands Rd. Merrylands
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0417 437 774

آیا اتاق اضافه 
دارید؟

اگر میخواهید از اتاق 
اضافی که در خانه 
خود دارید درآمد 

خوبی داشته باشید 
لطفا با شماره زیر 

تماس بگیرید:

مقامات وزارت دفاع افغانستان می گویند که افراد 
وابسته به گروه طالبان تا به حال شش پایه برق 

وارداتی ازبکستان را در بغالن منهدم کرده اند.
مرادعلی مراد، معاون ستاد ارتش افغانستان، روز 
دوشنبه، ٣ حوت )اسفند(، در یک نشست خبری 
امروز  پایه ها  این  بازسازی  کار  گفت  کابل  در 
دوباره خبر رسیده مخالفان  اما  بود  تکمیل شده 

مسلح یک پایه برق دیگر را منهدم کرده اند.
برای  مسلح  مخالفان  که  می گوید  مراد  آقای 
از شورای کویته دستور  امالک عمومی  تخریب 

گرفته اند تا مردم را به حکومت بی باور سازند.
برق بسیاری از مناطق شهر کابل نزدیک به یک 

پایه های برق،  این  انهدام  به دلیل  ماه است که 
قطع است. مقامات شرکت برشنا روز جمعه اعالم 
کرده بودند که خط انتقال برق وارداتی ازبکستان 

به کابل تا شام همان روز وصل خواهد شد.
بی بی سی  به  نیز  بغالن  والی  بارز،  عبدالستار 
فارسی گفته بود که کارمندان شرکت برق برای 
ترمیم پایه های تخریب شده، با نیروهای امنیتی 
به منطقه دند شهاب الدین در شمال غرب شهر 

پلخمری، مرکز والیت بغالن رفته اند.
وحیداهلل توحیدی، سخنگوی شرکت برق هم به 
از  این شرکت  بی بی سی گفته بود که کارمندان 
ساعت ١٢ روز جمعه کار وصل مجدد خط برق را 

آغاز کردند و تا شب ١۴۰ تا ١۵۰ مگاوات برق به 
کابل خواهد رسید. اما تاکنون مشکل بی برقی در 
بسیاری از مناطق شهر همچنان باقی مانده است.

مقام های دولتی روز ۷ دلو گفتند که گروه طالبان 
یک پایه برق را در دند شهاب الدین منهدم کرده 
این  انهدام  در  داشتن  طالبان دست  گروه  است. 
گفته اند  دولتی  نیروهای  اما  کرده،  رد  را  پایه ها 
را  پایه ها  این  به  منتهی  راه هــای  طالبان  که 

مین گذاری کرده است.
غوری  دند  منطقه  از  طالبان  پاکسازی  عملیات 
والیت بغالن نزدیک به یک ماه است که ادامه 

دارد.

مخالفان مسلح تاکنون شش پایه برق 
وارداتی به کابل را منهدم کرده اند

چهارمین دور نشست چهارجانبه 
صلح افغانستان در کابل آغاز شد

صلح  چهارجانبه  گروه  نشست  دور  چهارمین 
کشورهای  نمایندگان  مشارکت  با  افغانستان 
افغانستان و پاکستان صبح امروز،  آمریکا، چین، 

سه شنبه چهارم دلو)اسفند( در کابل آغاز شد.
براساس توافق قبلی در این نشست چهار جانبه 
راه های  دربــاره  تا  شود  تالش   که  است  قرار 

گفت وگوهای مستقیم با طالبان صحبت شود.
افغانستان  جلسه  این  در  که  گفت  ربانی  آقای 
برای  زودتر  هرچه  آغاز  برسر  که  دارد  انتظار 
برای  پاکستان  و  افغانستان  علمای  اقدامات 
برابر  ایستادگی در  این کشور و  از صلح  حمایت 
منطقه  و  افغانستان  برابر  در  که  های  خشونت 

شده، توافق صورت گیرد.
افغانستان  امورخارجه  وزیر  ربانی،  الدین  صالح 
در آغاز این نشست گفت که دولت افغانستان به 
نمایندگی از مردم این کشور تالش های صادقانه 

خود را در راستای صلح ادامه خواهد داد.
افغانستان  که  کرد  تاکید  افغانستان  خارجه  وزیر 
موقع  به  و  روشن  قاطع،  عملی،  گامهای  منتظر 

درجهت تحقق تعهدات مشترک طرفهای شرکت 
کننده، مطابق نقشه راه است.

او همچنین تاکید کرد که در کنار این تالش های 
نیروهای خواهند  ادامه سرکوب  به  صلح جویانه 
تاریخی  دستاوردهای  راه  سد  که  پرداخت 
افغانستان در بخش سیاسی، اجتماعی و توسعه ای 

شوند.
به گفته وزیر خارجه افغانستان، مردم این کشور 
هیج  به  و  دارند  اجماع  دستاوردها  این  حفظ  در 
وجه اجازه نخواهند داد که این دستاوردها مورد 

تهدید قرار گیرند.
به گفته او تروریسم محدود به افغانستان نبوده و 
می تواند تهدیدهای را متوجه مردم و دولت های 

فرا تر از افغانستان و پاکستان نیز متوجه کند.
گفت وگو  به  حاضر  دولت  که  گفت  ربانی  آقای 
انتخاب  را  سیاسی  مسیر  که  است  طالبانی  با 
می کنند؛ دولت افغانستان تالش خواهد کرد که 
عرصه  کردن  تنگ  برای  را  الزم  اقدامات  همه 
برگروه های مخالف صلح، به شمول نابود ساختن 

انجام  انان  امن و سیستم حمایتی  پناهگاه های 
دهد. او تهدید کرد و گفت کسانی که به خشونت 
قاطعانه  آنان  با  امینتی  نیروهای  ادامه می دهند 

برخورد خواهند کرد.
نشست سوم اعضای گروه هماهنگی چهارجانبه 
که روز شنبه ١۷ دلو )بهمن( در اسالم آباد برگزار 
شده بود. در نشستها همه طرفها اعالم کردند که 

بر سر نقشه راه به توافق رسیده اند.
رهبری جدید شورای عالی صلح

قبال رهبری گفت و گوهای صلح با شورای عالی 
از  بیشتر  گذشت  از  بعد  بود.  افغانستان  صلح 
جمهوری  رئیس  غنی،  اشرف  محمد  سال،  یک 
عالی  جدید شورای  اعضای  و  رئیس  افغانستان، 

صلح را منسوب کرده است.
از گزینش رهبری  تا حال روشن نیست که بعد 
روند  رهبری  آیا  صلح،  عالی  شورالی  در  جدید 
گفت وگوها با وزارت خارجه باقی خواهد ماند، یا 
شورای عالی صلح ابتکار عمل را به دست خواهد 

گرفت.

مشهد  شهر  در  افغانستان  کنسولگری  مسئوالن 
یک  دیپلماتیک،  تالش   ماه  سه  پی  در  ایران 
نسخه خطی مسروقه را از کتابخانه آستان قدس 

رضوی تحویل گرفته اند.
به  افغانستان در مشهد  راغی، سرکنسول  نوراهلل 
سیف  نسخه،  این  نویسنده  که  گفت  بی بی سی 
مجموعه  به  کتاب  خود  و  دارد  نام  هروی  جام 
در  که  است  مشهور  ظرایف  سفینه  و  لطایف 

سال های بین ۷۶٢ تا ۸۰۴ هجری نوشته است.
دارد  این کتاب ۴١١ برگ  راغی گفت که  آقای 
و غیر از این نسخه یک نسخه ناقص دیگر هم 
بریتانیا  موزه  کتابخانه  در  که  دارد  وجود  آن  از 

نگهداری می شود.
این  که  افزود  مشهد  در  افغانستان  سرکنسول 
به دست  دیپلماتیک  دنبال تالش های  به  کتاب 
آمده و قرار است که به  زودی برای نگهداری به 

کابل فرستاده شود.
معصومه نظری، رئیس آرشیو ملی افغانستان که 
نقش  کتاب  این  بازگرداندن  برای  تالش ها  در 
داشته، به بی بی سی گفت که مجموعه لطایف و 
سفینه ظرایف در دهه هفتاد میالدی از کتابخانه 
دانشگاه کابل به سرقت رفت و به پاکستان برده 

شد.
به  را  کتاب  این  قاچاقچی  یک  او،  گفته  به 
آستان قدس  کتابخانه  از  نهایت  در  و  برد  ایران 
رضوی در مشهد سردرآورد و سه ماه پیش یک 
تحقیقات  جریان  در  مشهد  در  افغان  دانشجوی 
خود در کتابخانه آستان قدس به صورت تصادفی 

شد.  کتابخانه  این  در  کتاب  این  وجود  متوجه 
و  ملی  آرشیو  رئیس  به  را  موضوع  دانشجو  این 
مسئوالن کنسولگری افغانستان در مشهد اطالع 
برای  دیپلماتیک  آن تالش های  دنبال  به  و  داد 

پس گرفتن آن آغاز شد.
قدس  آستان  مسئوالن  که  افزود  نظری  خانم 
رضوی حاضر نبودند که آن را به دولت افغانستان 
سلطنتی  کتابخانه  مهر  وجود  اما  دهند،  تحویل 
ادبیات  دانشکده  مهر  همچنین  و  افغانستان 
مقاالت  و  این کتاب  کابل در صفحات  دانشگاه 
و  افغانستان  در  نسخه  این  ــاره  درب متعددی 

شده،  نوشته  خورشیدی  سی  دهه  از  پاکستان 
برای اثبات مالکیت افغانستان کافی بود.

خانم نظری گفت که این کتاب هم اهمیت ادبی 
درباره  فردی  به  منحصر  اطالعات  هم  و  دارد 
از  پیشتر  و  قرن هشتم هجری  ادبی  چهره های 

آن در این کتاب وجود دارد.
دلیل  به  که  افزود  افغانستان  ملی  آرشیو  رئیس 
همین اهمیت این نسخه بوده که در کاتالوگ های 
در  پژوهشگران  و  ثبت شده  بین المللی  مشهور 
مقاالت  آن  درباره  هند  و  پاکستان  افغانستان، 

متعددی نوشته اند.

نسخه خطی سرقت  شده از دانشگاه کابل در مشهد به دست آمد

افغانستان در اجالس چهارجانبه  راه صلح  نقشه 
عنوان یک طرف  به  طالبان  اما  می شود،  تعیین 
سوال  این  حاال  ندارند.  حضور  آن  در  جنگ 
مطرح است که چرا اجالس تصمیم گیری درباره 
سرنوشت صلح افغانستان با شرکت چهار کشور و 

بدون حضور طالبان برگزار می شود.
این  در  آمریکا  و  چین  پاکستان،  افغانستان، 
دور  سه  این  از  پیش  و  دارند  حضور  اجالس 
مذاکرات بین دیپلمات های این کشورها در کابل 
و اسالم آباد برگزار شده است ) ١، ٢، ٣(. دولت 
افغانستان از این گفت وگوها به عنوان روندی یاد 
می کند که نسبت به تالش هایی مشابه در گذشته 

متفاوت است.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  مستغنی،  شکیب 
قربانی  را  افغانستان خود  افغانستان می گوید که 
برای  می تواند  پاکستان  و  می داند  جاری  جنگ 
پایان این جنگ نقش اساسی و سازنده ای بازی 
کند. از نظر او، حضور آمریکا و چین به عنوان دو 
قدرت بزرگ میزان موفقیت همکاری افغانستان 
و پاکستان را باال برده است. ریشه خارجی جنگ

دولت افغانستان درگیر جنگی است که یک طرف 
چنین  در  هستند.  طالبان  جنگ،  میدان  در  آن 
حالتی طبیعی به نظر می رسید که دولت افغانستان 
به سراغ این گروه می رفت، اما به عوض آن به 
سراغ سه کشور پاکستان، چین و آمریکا رفت. به 
این گفت وگوها را به عوض  ابتکار  همین دلیل، 
شورای عالی صلح، وزارت امور خارجه به دست 
گرفت. دلیل این امر آن است که دولت افغانستان 
را مهم می داند.  ریشه های خارجی جنگ جاری 
افغانستان  پیشین  جمهوری  رئیس  کرزی،  حامد 
بارها پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرد 
و به صورت مکرر گفت که کلید صلح افغانستان 
رئیس  غنی،  اشرف  است.  پاکستان  دست  به 
جمهوری فعلی افغانستان هم گفته که کشورش 

در »جنگی اعالم نشده« با پاکستان قرار دارد.
اما  کرد،  سفر  پاکستان  به  بار   ٢١ کرزی  حامد 
نتیجه ای به دست نیاورد. اشرف غنی هم در ٢٢ 
اما این  عقرب )آبان( گذشته به اسالم آباد رفت، 
عقرب   ۸ در  او  کرد.  طی  پکن  طریق  از  را  راه 
رسمی  سفر  نخستین  عنوان  به  پارسال  )آبان( 
خارجی اش به چین رفت تا پای این کشور را به 

روند صلح افغانستان بکشاند.
بین الملل  روابط  استاد  جعفری،  محمدموسی 
به پکن  امید  این  به  آقای غنی  معتقد است که 
رفت که از نفوذ چین به عنوان متحد استراتژیک 
منافع  دارای  و  جهانی  بزرگ  قدرت  پاکستان، 
راستای  در  منطقه  در  امنیتی  و  اقتصادی  عمده 
برای  زمینه سازی  برای  پاکستان  کردن  قانع 

مصالحه در افغانستان استفاده کند.
آمریکا با این پیش فرض در این اجالس حضور 
دارد که در تحوالت مرتبط با افغانستان و پاکستان 
طوالنی ترین  پایان  در  و  دارد  استراتژیک  منافع 
جنگ خود، مایل است در مسائل صلح کشوری 
سال  چهارده  آن  در  نظامی اش  نیروهای  که 
ماموریت رزمی داشته، شریک باشد. به باور آقای 
جعفری، حضور آمریکا در این اجالس به عنوان 

متحد استراتژیک افغانستان اهمیت دارد.
›١+٣‹؟

قندیل عباس، استاد روابط بین الملل دانشگاه قائد 
و  پاکستان  که  است  معتقد  اسالم آباد  در  اعظم 
اصلی«  »نقش  افغانستان  صلح  روند  در  آمریکا 
به  توجه  با  هم  چین  و  کنند  بازی  می توانند  را 
پاکستان  در  اقتصادی اش  عظیم  سرمایه گذاری 
در  تر  گسترده  نقشی  احراز  برای  آن  تمایل  و 
بازی  این  آسیای جنوبی و آسیای مرکزی، وارد 

شده است.
قضیه  مورد  در  کشورها  این  که  می افزاید  او 
اهداف  دنبال  به  جداگانه   صورت  به  افغانستان 
رسیدند  نتیجه  این  به  باالخره  اما  بودند،  خود 
آن  اساس  بر  که  دارد  وجود  »مشترکاتی«  که 
نتیجه،  در  و  کنند  همکاری  هم  با  می توانند 
افغانستان«  اضافه  »به  را  مشترکی  تالش های 
کشورها  این  عباس،  آقای  گفته  به  کردند.  آغاز 
معتقدند که روند صلح باید به رهبری افغان ها به 

پیش برده شود.
محمد ناطقی که در نشست گفت وگوی مستقیم 
بین دولت افغانستان و طالبان در پاکستان حضور 
این  در  افغانستان  دولت  که  است  معتقد  داشته، 
متقاعد  را  آمریکا  و  چین  که  می کوشد  اجالس 
کند که به عنوان دو قدرت بزرگ نظام بین الملل، 
بین کابل و اسالم آباد »میانجیگری« کنند. این 
امر اشاره به این موضوع دارد که دولت افغانستان 
را پشت  توانسته که طرف های اصلی خود  حاال 

یک میز جمع کند.
نشست  سومین  در  کشور  چهار  هر  نمایندگان 
افغانستان  صلح  راه«  »نقشه  ترسیم  برای  خود 
سازوکار  ناطقی،  آقای  تعبیر  به  کردند.  توافق 
صلح افغانستان به دست این چهار جانب ساخته 
این  تعیین کننده  نقش  به  امر  این  و  می شود 
کشورها در سرنوشت جنگ و صلح در افغانستان 

اشاره دارد.
غیبت طالبان

در  کشورها  این  اراده  بودن  تعیین کننده  به  باور 
و  افغانستان  در  صلح  و  جنگ  سرنوشت  مورد 
این  چهارجانبه،  گفت وگوهای  در  طالبان  غیبت 
به روند گفت وگوهای چهارجانبه ژنو در  را  روند 
سال های ١۹۸۰ مشابه کرده که در آن دولت های 
آمریکا  و  شوروی  پاکستان،  افغانستان،  وقت 
امضا   ١۹۸۸ اپریل   ١۴ در  را  ژنو  توافقنامه های 
از  ارتش شوروی  توافقات  این  اساس  بر  کردند. 
افغانستان بیرون شد، اما به گروه های مجاهدین 
که در میدان جنگ حضور داشتند، فرصت حضور 
از  پس  هرچند  نشد.  داده  گفت وگوها  این  در 
از رهبران مجاهدین در ماسکو،  توافقات، برخی 
گفت وگوی  شوروی ها  با  اسالم آباد  و  ریاض 
قبال  اصلی  تصامیم  واقع  در  اما  کردند،  مسقیم 

اتخاذ شده بود.
در گفت وگوهای جاری هم یک جانب گفت وگوها 
)آمریکا( در افغانستان نیروی نظامی دارد، اما قرار 
نیست که این نیروها بیرون شوند، بلکه برعکس 
با دولت  باید  این گروه های شورشی هستند که 
مورد حمایت جامعه جهانی در کابل آشتی کنند. 
اجالس  در  هم  آشتی  این  نقشه  و  چهارچوب 
گروه ها  این  که  می شود  کشیده  چهارجانبه ای 

خود نقشی در آن ندارند.
هرچند جزئیات این نقشه راه مشخص نیست، اما 
در اعالمیه پایانی سومین نشست چهارجانبه آمده 

که این نقشه راه زمینه گفت وگوی مستقیم بین 
دولت افغانستان و گروه های طالبان را »تسهیل« 
باز هم نقش این کشورها برای  می کند. هرچند 
آوردن طالبان پشت میز مذاکره مشخص نیست، 
اما نفس برگزاری این جالس به معنای آن است 

که آن ها می توانند این امر را تحقق بخشند.
مصالحه با که؟

بین الملل  روابط  کارشناس  سراج،  سراج الدین 
چینی ها  و  آمریکایی ها  اجالس  این  در  می گوید 
عنوان  به  پاکستانی ها  و  »ناظر«  عنوان  به 
میز  پشت  را  طالبان  می تواند  که  »میانجی« 
مذاکره حاضر کند، حضور دارند. به نظر او، تاکید 
گفت وگوهای  مکانیسم  چگونگی  بر  پاکستان 
مستقیم بین طالبان و دولت افغانستان، به معنای 

آن است که پاکستان »طرف اصلی« است.
که  دارد  اهمیت  نکته  این  می افزاید  آقای سراج 
برای  را  طالبان  کدام  و  زمانی  چه  »پاکستان 
گفت وگوی مستقیم با دولت افغانستان می آورد« 
و پاکستانی ها در قبال طالبانی که برای گفت وگو 
حاضر نمی شوند، چه سیاستی در پیش می گیرد. 
به گفته آقای ناطقی، پاکستانی ها گفته اند که »بر 
همین  به  ندارند.  نفوذ  طالبان«  گروه های  کل 
دلیل است که در اعالمیه های پایانی هر سه دور 
بلکه  از »گروه طالبان«  نه  مذاکرات چهارجانبه، 
دارد  اشاره  که  شده  یاد  طالبان«  »گروه های  از 
به انشعاب در درون گروه طالبان ) ١، ٢، ٣(. در 
مال  رهبری  به  طالبان  گروه  از  غیر  حاضر  حال 
مال  رهبری  به  طالبان  گروه  منصور،  اخترمحمد 
رسول هم فعالیت دارد. شبکه حقانی هم گروهی 
در درون گروه طالبان است که بیشتر به عنوان 

یک گروه جداگانه در نظر گرفته می شود.
که  شد  توافق  چهارجانبه  اجالس  سومین  در 
گفت وگوهای  تاریخ  جاری  میالدی  ماه  آخر  تا 
تعیین  افغانستان  دولت  و  طالبان  بین  مستقیم 
قرار  گوید،  می  سراج  آقای  که  آنگونه  شود. 
را  گروه هایی  چهارم  اجالس  در  پاکستان  است 
معرفی کند که حاضرند با دولت افغانستان مذاکره 
کنند. به احتمال زیاد جناح مال رسول شامل این 

فهرست نخواهد بود.

طرف های اصلی؟
تالش های  که  دارد  انتظار  غنی  آقای  حاال 
شانزده ماهۀ او که با سفرش به چین آغاز شد، به 
نتیجه ملموسی برسد و دست کم این احساس به 
مردم داده شود که گفت وگوهای صلح یک روند 
کشور  داخل  در  دلیل  همین  به  او  است.  واقعی 
ابتکار عمل را به دست وزارت خارجه قرار داد، در 
حالی که در گذشته شورای عالی صلح دست کم 
دانسته  امور صلح  اجرای همه  در ظاهر مسئول 

می شد.
اگر در اجالس چهارجانبه در مورد  این حال،  با 
توافقی  طالبان  با  مستقیم  گفت وگوهای  اصول 
صلح  عالی  شورای  به  نوبت  آنگاه  شد،  حاصل 
تاکید  کند.  مذاکره  آن ها  با  تا  رسید  خواهد 
این  بر  افغانستان  دولت  به ویژه  مختلف  جوانب 
که گفت وگوها مستقیم طالبان با مدیریت دولت 

این کشور به پیش برده شود.
رئیس جمهوری افغانستان در بیرون کشور هم به 
عوض چانه زنی به مراجع متعدد، صرفًا بر نقش 
سه کشور تمرکز کرد: پاکستان، چین و آمریکا. 
این امر بیانگر آن است که از نظر دولت افغانستان 
اهمیت نقش این سه کشور در امر تحقق صلح 
می شود  فکر  که  گونه ای  به  است،  تعیین کننده 

کشورهای دیگر قادر به اجرای آن نیستند.
برخی تاکید کرده اند که روسیه، ایران و هند هم 
باید در این اجالس حضور داشته باشند که این 
نقشی  دادن  معنای  به  تلویحی  صورت  به  امر 
اما  بود،  خواهد  هم  سعودی  عربستان  به  مشابه 
درخواست ها  این  به  حال  تا  افغانستان  دولت 
پاسخ مثبت نداده و با خوش بینی سرگرم چیدن 
»گروه  اجالس  در  راه«  »نقشه  ترسیم  مقدمات 

هماهنگی چهارجانبه« است.

صلح افغانستان به دست پاکستان 
چین و آمریکاست؟

ارزش  که  کرد  اعالم  افغانستان  مرکزی  بانک 
افغانی، واحد پول افغانستان، در یک سال گذشته 
٢١ درصد ارزش خود را در مقابل دالر آمریکایی 

از دست داده است.
امروز  کابل  صرافی های  در  آمریکایی  دالر  یک 
مبادله  افغانی   ۷۰ به  نزدیک  حوت(   ٢ )یکشنبه 
آمریکایی  دالر  هر  زمان  همین  در  پارسال  شد؛ 

بین ۵۷ تا ۵۹ افغانی معامله می شد.
خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان، روز 
در یک نشست خبری در کابل گفت که سیاست 

پولی کشور مشکلی ندارد؛ چون افغانستان دچار 
هم  کشور  ارزی  ذخایر  در  و  نشده  پولی  تورم 

مشکلی نیست.
موسسات  و  ناتو  نیروهای  خروج  اما  او  گفته  به 
در  شدید  جنگ های  و  افغانستان  از  بین المللی 
سال ٢۰١۵ از جمله جنگ قندوز، باعث ناامیدی 

مردم و فرار سرمایه از کشور شده است.
همزمان براساس گزارشها در بازار ارز کابل، دالر 

کمتر و سختر به دست می آید.
از  افغان  هزار   ٢۵۰ جاری  سال  در  همچنین 

و در کشورهای صنعتی جهان  این کشور خارج 
از  بسیاری  که  ــد  داده ان پناهندگی  درخواست 
به  و  خارج  کشور  از  را  دالر  بخصوص  ارز  آنها 

قاچاقبران انسان داده اند.
بعد از سقوط گروه طالبان در سال ٢۰۰١ دولت 
جدید افغانستان در سال ٢۰۰٢ با کم کردن سه 
به  از  بعد  کرد.  چاپ  جدید  اسکناس های  صفر، 
دوران افتادن این اسکناس ها در ١۴ سال گذشته 
مقابل دالر کاهش  در  این حد  به  افغانی  ازرش 

نیافته بود.

بانک مرکزی: ارزش افغانی در مقابل دالر 
در یک سال ۲۱ درصدکاهش یافته  است

رئیس جمهوری و رئیس اجرائی حکومت وحدت 
ملی افغانستان مسئوالن جدید شورای عالی صلح 

را رسمًا معرفی کردند.
به  را  ملی  محاذ  حزب  رهبر  گیالنی  احمد  سید 
عنوان رئیس، کریم خلیلی، معاون رئیس جمهور 
در دوره حامد کرزی، حبیبه سرابی، حاجی دین 
محمد، عطاءالرحمان سلیم وعبدالکریم خدام به 

عنوان معاونان او م عرفی شده اند.
معرفی  مراسم  در  جمهوری  رئیس  غنی  اشرف 
آن ها گفت که صلح در افغانستان تنها یک روند 
ملی نیست، بلکه یک روند منطقه ای و بین المللی 

است.
او افزود که حکومت وحدت ملی از آغاز کارش 
در دو سال پیش تالش های خود را شروع کرد 
صلح  افغانستان  مردم  که  کند  قانع  را  جهان  تا 

می خواهند.
مسئوالن جدید شورای عالی صلح در حالی معرفی 
شده اند که اجالس چهارجانبه صلح افغانستان با 
و  چین  پاکستان،  افغانستان،  نمایندگان  شرکت 

آمریکا در کابل در حال برگزاری است.
معرفی  مراسم  در  اجرائی  رئیس  عبداهلل  عبداهلل 
رئیس و معاونان آقای گیالنی به عنوان مجریان 
صلح  برنامه  حاال  که  گفت  کشور  صلح  برنامه 

افغانستان از حمایت بین المللی برخودار است.
او تاکید کرد که مدیریت و مالکیت این برنامه به 
دست افغان ها است و کشورهایی که در این مورد 
برنامه  این  تحقق  برای  می توانند  می کنند،  کار 

زمینه سازی کنند.
آقای خلیلی گفت که تا آخرین لحظات تصمیم 
گیالنی  آقای  معاونت  پذیرفتن  برای  را  نهایی 
رئیس  جناب  فرمایش  با  امــا  ــود،  ب نگرفته 
اگر گام کوچکی  ]جمهوری[، احساس کردم که 
در  امروز  که  خونی  قطرات  از  جلوگیری  برای 
گوشه گوشه کشور ریخته می شود برداشته بتوانم، 
سرابی  حبیبه  کنم.  قربانی  هم  را  خودم  حاضرم 
دیگر معاون آقای گیالنی بر حضور زنان در روند 
صلح تاکید کرد و گفت که باید حضور آن ها در 
این روند افزایش یابد. او افزود که اگر حکومت و 

از خواست های زنان حمایت  شورای عالی صلح 
نتوانند، روند صلح به موفقیت نخواهد رسید.

عنوان  به  که  است  زنی  نخستین  سرابی  خانم 
شده  منصوب  صلح  عالی  شورای  رئیس  معاون 
خود  کوتاه  سخنرانی  در  گیالنی  آقای  است. 
توضیح نداد که چه برنامه ای برای پیش برد صلح 
روی دست دارد و آیا کارهای متفاوتی نسبت به 

رئیسان پیشین این نهاد انجام خواهد داد یا نه.
برای  بتواند  کشور  نظام  که  دارد  آرزو  گفت  او 
ملت صلح و آرامش بیاورد و زمینه توسعه و ترقی 

کشور را فراهم کند.
عمدتًا  که  دارد  عضو   ۵۰ صلح  عالی  شورای 
سران  جهادی،  احزاب  اعضای  ویژه  و به  مردان 
گروه  پیشین  اعضای  آن ها  از  برخی  و  قبائل 
طالبان هستند. این شورا در سال ١٣۸۹ به دستور 
افغانستان  پیشین  جمهوری  رئیس  کرزی  حامد 
از جمله ۸ زن تشکیل شد.  با عضویت ۶۸ نفر، 
نخستین رئیس آن برهان الدین ربانی در ١٣۹۰ 

در یک انفجار انتحاری جانش را از دست داد.

مسئوالن جدید شورای عالی صلح افغانستان آغاز به کار کردند

ایوب آروین
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