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مشاور اوباما پیرامون اظهاراتش درباره 
توافق اتمی ایران در کنگره شهادت نمی دهد

نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی طرح 
ناشی  خسارات  جبران  پیگیری  به  دولت  الزام 
اتباع  و  ایران  علیه  آمریکا  جنایات  و  اقدامات  از 
توقیف  برای  رسایی  حمید  پیشنهاد  به  ایرانی، 
اما  ندادند،  رأی  هرمز  تنگه  در  آمریکا  اموال 
جزئیات این طرح دو فوریتی را به تصویب نهایی 

رساندند.
مه(   ۱۷( اردیبهشت   ۲۸ روز  علنی  جلسه  در 
آخرین  از  یکی  که  اسالمی  شــورای  مجلس 
آقای  شود،  می  محسوب  نهم  مجلس  روزهای 
تحت  طرح  به  که  بود  کرده  پیشنهاد  رسایی 
بررسی اضافه شود دولت می تواند حسب شرایط 
از طریق ضبط اموال ایاالت متحده که از تنگه 
هرمز عبور می کنند، نسبت به بازپس گیری حقوق 

ملت ایران اقدام کند.
این طرح از دو روز پیش در واکنش به توقیف ۲ 
شده  مطرح  آمریکا  در  ایران  اموال  دالر  میلیارد 

بود.
آقای رسایی در توضیح این پیشنهاد گفت: وقتی 
می کنند  ایران  ملت  در جیب  آمریکایی ها دست 
و پول ملت ایران را به غارت می برند آن هم بر 
خالف همه مقررات و ضوابط بین المللی، بنابراین 
چرا اموال شان باید از کنار تنگه هرمز رد شود؟... 
زمینه  این  در  که  سیاستی  تنها  باشید  مطمئن 
ناو  است،  کبیر  خمینی  سیاست  می دهد،  پاسخ 

آمریکایی که وارد خلیج فارس شد، بزنید.
حسن  دولت  پارلمانی  معاون  انصاری،  مجید 
در  داشت  حضور  علنی  صحن  در  که  روحانی 
نمی تواند  دولت  گفت:  پیشنهاد  این  با  مخالفت 

سپاه  مسلح،  نیروهای  به  مجریه  قوه  عنوان  به 
فارس  خلیج  در  بروند  که  دهد  فرمان  ارتش  و 
اختیارات  از  موضوع  این  دهند،  انجام  عملیات 
فرمانده کل قواست، اگر بخواهد به مرحله عمل 
هم درآید در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت 

ملی است.
آقای  پیشنهاد  که  گفت  دولت  پارلمانی  معاون 
رسایی علی رغم ظاهر انقالبی، علیه منافع ملی و 
خالف قانون اساسی است. پس از اظهار مخالفت 

معاون پارلمانی دولت، مهدی کوچک زاده دیگر 
نماینده مجلس، درباره گفته های نماینده دولت 
تذکر آئین نامه ای داد، اما محمدحسن ابوترابی 
این  داشت،  عهده  بر  را  ریاست مجلس  که  فرد 

تذکر را وارد ندانست.
حسین  محمد  ای،  نامه  آئین  تذکر  رد  از  پس 
یک  در  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  فرهنگی 
اخطار قانون اساسی گفت: پیشنهاد آقای رسایی 
است،  مغایر  کامال  قوا  فرماندهی کل  وظایف  با 

زیرا اختیار فرمان جنگ و صلح با رهبری است.
پس از اظهارات نمایندگان درباره پیشنهاد حمید 
که  شد  گذاشته  رأی  به  پیشنهاد  این  رسایی، 

تصویب نشد.
رأی  هنگام  در  که  گوید  می  ایرنا  خبرگزاری 
دست  پالکاردی  زاده  کوچک  مهدی  گیری، 
داشت که نقل قولی از آیت اهلل خمینی روی آن 
باید  و  نمانده  مبارزه  جز  راهی  بود:  شده  نوشته 
را  آمریکا  ها خصوصا  قدرت  ابر  دندان  و  چنگ 
انتخاب  را  راه  دو  از  یکی  باید  الزاما  و  شکست 
هر  ما  مکتب  در  که  پیروزی  یا  شهادت  یا  کرد 

دو پیروزند.
نمایندگان  طرح،  این  جزئیات  بررسی  ادامه  در 
کردند  موظف  را  خارجه  امور  وزارت  مجلس، 
گزارش اقدامات انجام شده در راستای استیفای 
حقوق ملت ایران را هر ۶ ماه یک بار به مجلس 
را  ایران  دولت  همچنین  نمایندگان  دهد.  ارائه 
مراجع  تصمیمات  اجرای  برای  کردند  موظف 
صالح به نفع جمهوری اسالمی ایران و اتباع آن 
در کشورهای ثالثی که اموال از ایاالت متحده در 
آنها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل تعقیب 
در  متقابل  اقدام  برای  تالش  معنی  به  که  کند 

برابر توقیف اموال ایران در آمریکا است.
دولت  الزام  با جزئیات طرح  نمایندگان  پایان  در 
و  اقدامات  از  ناشی  خسارات  جبران  پیگیری  به 
جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی موافقت 

کردند و به بررسی آن پایان دادند.
این طرح برای تبدیل شدن به قانون باید به تأیید 

شورای نگهبان برسد.

مجلس ایران پیشنهاد حمید رسایی برای 
توقیف اموال آمریکا در تنگه هرمز را رد کرد

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

آهنگ سیاسی درباره اخراج تاتارها از کریمه، برنده یوروویژن ۲۰۱۶ شد

فالوده و بستنی شیراز

تهیه انواع 
کیک و شیرینی 

برای جشنها 
و  مراسم شما

195 Merrylands Rd
Merrylands

Ph: 0481 141 990

Shiraz Ice cream

انواع شیرینی تر و خشک
انواع آبمیوه و بستنی

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

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

www.norbandrestaurant.com.au

رستوران نوربند با ظرفیت 80 نفر )طبقه همکف(

سالن پذیرایی نوربند با ظرفیت 180 نفر )طبقه دوم( 

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

رودز،  بن  که  کرد  تایید  دوشنبه  روز  سفید  کاخ 
برابر یک  در  روز سه شنبه  اوباما،  باراک  مشاور 
کمیته نظارتی مجلس نمایندگان کنگره شهادت 

نخواهد داد.
جیسون شافتز، رئیس کمیته نظارتی این مجلس، 
شهادت  تا  بود  شده  رودز  بن  حضور  خواستار 
دهد آیا او و دیگران در مورد توافق اتمی ایران 

ادعاهای نادرست مطرح کرده اند یا نه.
نیل اگلستون مشاور حقوقی کاخ سفید در نامه ای 
به این کمیته گفت که اگر اجازه شهادت مشاور 
امنیت ملی داده شود توانایی رییس جمهور برای 

دریافت مشورت صادقانه ضربه خواهد خورد.

پیش  هفته  سفید  کاخ  سخنگوی  ارنست  جاش 
خواهند  می  جمهوری خواهان  اگر  که  بود  گفته 
اتمی  توافق  به  مربوط  نادرست  اظهارات  درباره 
ایران تحقیق کنند باید برخی از هم حزبی های 

خود را برای شهادت فرابخوانند.
جمهوری  حزب  قانونگذار  چندین  که  گفت  او 
خواه در اظهارات خود درباره فواید اقتصادی آن 
تا  کردند  اشتباه  شدت  به  یا  ایران  برای  توافق 

دروغ گفتند.
براساس  ای  مقاله  پیش  اخیرا  تایمز  نیویورک 
مصاحبه با بن رودز منتشر کرد که باعث جنجال 

شد.

تایمز  نیویورک  به  مصاحبه  آن  در  رودز  آقای 
گفته بود خبرنگارانی که توافق هسته ای با ایران 
جهان  امور  به  نسبت  دادند  پوشش  را  )برجام( 
کم اطالع هستند و تلویحا گفت که موفق به جا 
انداختن روایت خود از توافق از طریق آنها شده 

است.
آقای رودز که از دستیاران با نفوذ تیم مشاوران 
امنیت ملی آمریکا است روز یکشنبه در وبالگ 
خود در سایت میدیوم به واکنش ها به مصاحبه 
منتشر  پنجشنبه  روز  که  تایمز  نیویورک  با  اش 
انتشار  پی  در  فقط  گفت  و  داد  پاسخ  بود  شده 

حقایق بوده است.

در  پناهندگان  عالی  کمیساریای  گراندی،  فیلیپو 
سازمان ملل متحد هشدار داده است که بحران 
به پدیده ای جهانی بدل شده و تنها  پناهجویان 

بستن مرزها و بازگرداندن آنها جوابگو نیست.
آقای گراندی این اظهارات را در برنامه ای مطرح 
بررسی  به  آن  جریان  در  بی بی سی  که  کرد 
چگونگی تاثیر دوران جابجایی های بی سابقه در 

شکل گیری جهان امروز پرداخته است.
پناهندگان  آژانس  ویژه  فرستاده  جولی،  آنجلینا 
زنده  پخش  جریان  در  نیز  متحد  ملل  سازمان 
تعداد جنگ  او گفت:  برنامه سخنرانی کرد.  این 
رسیده  حدی  به  جابجایی  میزان  و  درگیری   و 
قبال  در  بین المللی  رسانی  کمک  سیستم  که 
آقای  است.  شده  مواجه  شکست  با  پناهجویان 
کشورهایی  معدود  به  باید  که  گفت  گراندی 
شده اند،  بحران  این  از  ناشی  فشار  متحمل  که 
به  دادن  اسکان  نظر  از  هم  و  مالی  نظر  از  هم 
پیش  سال  که  گفت  او  کرد.  کمک  پناهجویان 
کمتر از یک درصد از ۲۰ میلیون پناهجویی که 
در سراسر جهان آواره هستند در کشورهای دیگر 
دلیل  به  که  کسانی  شمار  و  شدند  داده  اسکان 
سختی های ناشی از جنگ از کشورشان فرار می 

تاریخ  در  بیشترین عدد  به  کنند، در حال حاضر 
باید  کشورها  گفت:  گراندی  آقای  است.  رسیده 
در  شوند،  شریک  فشارهایی  چنین  تحمل  در 
غیر این صورت عدم توازن موجود ممکن است 
شدن  بسته  و  مخالفت ها  شدید،  واکنش های 
در  ما  نهایت  در  و  باشد  داشته  پی  در  را  مرزها 
پناهجویان شکست  به  مسئولیت خود در کمک 

خواهیم خورد.
گراندی تأکید کرد که اسکان پناهجویان مسیری 
قدم  آن  در  بیشتری  جسارت  با  باید  که  است 
آوارگان  از  نظر  آنکه صرف  بویژه  گذاشته شود، 
 ۲۰ جمعیت  از  نفر  هزار   ۲۰۰ از  کمتر  داخلی، 
دیگر  کشورهای  سوی  از  پناهجویان  میلیونی 

پذیرفته و اسکان داده شده اند.
وی افزود: فشار ناشی از چنین بحرانی اکنون بر 
دوش چند کشور میزبان صدها هزار پناهجوست 
و این کشورها معموال به مراکز درگیری نزدیک 
هستند و تنها شش یا هفت کشور در تأمین ۸۰ تا 

۹۰ درصد از کمک های مالی نقش دارند.
جهانی  جابجایی  آنکه  به  توجه  با  افزود:  وی 
به  نیاز  است،  رسیده  نفر  میلیون   ۶۰ به  اکنون 
شود  می  احساس  متفاوت  سرمایه گذاری  نوعی 

که همه کشورها باید در آن دخیل باشند او اذعان 
کرد که خروج از این بحران به مذاکرات طوالنی 
از  کشورها  بعضی  تصمیم  و  دارد  نیاز  دشوار  و 
پذیرش  از  ــودداری  خ و  مرزها  بستن  جمله 

مهاجران موفقیت آمیز نیست.

توافق جدید برای کودکان پناهجو
سازمان خیریه ›کودکان را نجات دهید‹ خواستار 
دسترسی  تضمین  برای  جهانی  بیشتر  تعهد 

کودکان پناهجو به مدرسه است.
این سازمان در گزارش تازه خود اعالم کرد که 
تنها یک نفر از هر ۴ کودک پناهجو در مدرسه 
از دولت ها  این گزارش  در  است.  نام کرده  ثبت 
است  شده  درخواست  رسانی  کمک  نهادهای  و 
تا  کنند  تدوین  را  جدیدی  سیاسی  چارچوب  تا 
از  ماه کودکان  از یک  تر  از محرومیت طوالنی 
دسترسی به مدرسه جلوگیری شود. این سازمان 
هشداد داده است که اگر دولت ها و آژانس های 
کمک رسان با این موضوع برخورد نکنند، بحران 
از  گمشده  نسلی  پیدایش  به  منجر  پناهجویی 
کودکان خواهد شد که بی سوادی آنها را محکوم 

به فقر و ناامنی بیشتر خواهد کرد.

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

PH:9687 1999 

 ،۲۰۱۶ سال  یوروویژن  موسیقی  مسابقه  در 
به  اول شد که  نام ۱۹۴۴  به  آهنگی  با  اوکراین 

کوچ اجباری تاتارها از شبه جزیره کریمه به دستور 
ژوزف استالین، رهبر وقت شوروی اشاره می کند.

مقام های روسیه پیش تر از حضور این آهنگ در 
رقابت های یوروویژن ابراز نارضایتی کرده بودند.

شده  مسابقه  این  برنده  سوئد  پیش  سال  چون 
آن  پایتخت  در  یوروویژن  امسال  مسابقات  بود، 

استکهلم برگزار می شد.
داوران  و  مردم  که  امتیازهایی  رده بندی  در 
رادیو- اتحادیه  عضو  مختلف  کشورهای  از 

تلویزیونی اروپا به شرکت کنندگان دادند، پس از 
روسیه  آن  از  پس  و  شد  دوم  استرالیا  اوکراین، 

بیشتر امتیاز را گرفت.
آهنگی که نماینده روسیه در این رقابت ها بود، در 
طول مسابقه از آهنگ های محبوب بود و یکی از 
حدس های اصلی برای برنده نهایی، روسیه بود. 
اما در نهایت آهنگی برنده شد که بعضی رسانه ها 
آن را ضد روسی خوانده اند. این آهنگ را سوزانا 
که  می کرد  اجرا  جماله  به  معروف  جمال الدینوا 
تاتارهای کریمه است و می گوید  از  خودش هم 
اقوامش از جمله کسانی بوده اند که با آن دستور 

استالین، از کریمه احراج شده اند.
مادر  به  را  آهنگش  اوکراینی،  خواننده  این 
در  که  است  کرده  تقدیم  نازل خان  مادربزرگش 
سال ۱۹۴۴ با پنج بچه اش مثل حدود ۲۵۰ هزار 
تاتار دیگر وادار به ترک کریمه شد و هیچ گاه به 

اوکراین باز نگشت.
زمستان دو سال پیش و پس از یک همه پرسی 
به  را  کریمه  شبه جزیره  روسیه  مناقشه برانگیز، 
خاک خود ضمیمه کرد؛ اقدامی که از سوی اغلب 
کشورهای غربی به رسمیت شناخته نشد و روابط 

روسیه و غرب را سردتر کرد.
رقابت های  کلی  سیاق  به  برنده  آهنگ  این 
یوروویژن به زبان انگلیسی است اما بخش های 
هم خوانی در آن به زبان ترکی تاتارهای کریمه 

است.
از  آهنگ  این  در  است:  گفته  خودش  جماله 

از  کرده ام؛  استفاده  پیچیده ای  آوازی  شگردهای 
جمله موسیقی مقامی.

آینده  سال  کشور  این  اوکراین،  برنده شدن  با 
میزبان مسابقه یوروویژن خواهد بود.

گردو هر کیلو   

9/99

قیمتهای ویژه این هفته
تاریخ شروع تخفیفات از  19/05/2016   تا   26/05/2016  میباشد

تقویم ایرانی زمزم

رایگان

آبلیموی330 میلی 
گرمی یک و یک

3/65

 Barill Rock Candy
20pack x 10 grams

1/49

36 Station Str. Auburn
PH: 8021 9292

سبزیجات سرخ شده
یک و یک  230 گرمی
2/99سنت

با خرید هر 5 ماست زمزم 
یک ماست 2 کیلویی زمزم را 

به رایگان دریافت نمائید

 Zahra Herbal
 Water All Flavour

 410 ml1/49

سازمان ملل متحد: بازگرداندن پناهجویان راه حل نیست

با پارکینگ رایگان 
در پشت رستوران

ورود به پارکینگ از شماره 17 
Nicholsonخیابان

342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با مدیریت مرتضی عابدینی بهمراه 

کادر ورزیده پذیرای شما میباشد
هفت روز هفته ناهار و شام

کباب 80 سانتیمتری  
ویژه خانواده

مناسب برای 5 تا 6 نفر
فقط 85 دالر
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منوی ویژه زمستان
با خوراکهای متنوع و 

گرم از هم اکنون 
در ارکیده

شبهای شنبه 
ست منو 45 دالر
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پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

که  تحلیلگری  زیباکالم،  صادق   - حسینی  مجتبی 
اصولگرایان او را تئوریسین اصالحات می خوانند اما به 
شرطی که حرف دلخواه شان را بزند. عموما نظراتش 
را به پای تمام جریان اصالحات می نویسند و فاکتور 
هزینه سخنان او را برای کل جریان اصالحات ارسال 
اصالح طلب  را  خودش  زیباکالم  آیا  اما  می کنند. 
می داند؟ اظهارات او چه مزایا و معایبی برای جریان 
اصالحات دارد؟ به طور مثال وقتی جریان اصالحات 
یکپارچه از ریاست عارف در مجلس حمایت می کند، 
که  می کند  تاکید  الریجانی  بر  تنها  نه  زیباکالم  چرا 
شود؟  کاندیدا   ٩۶ برای  نباید  هم  روحانی  می گوید 
گاهی  او  پرسید.  باید  زیباکالم  از  بسیاری  سواالت 
می دهد.  پاسخ  آرامش  با  گاهی  و  می شود  خشمگین 
خودش  و  است  زیباکالم  صادق  او  هست  هرچه 

می گوید آبروی من فدای یک تار موی دموکراسی.
* آقای دکتر زیباکالم شما اخیرا مناظره ای با عبدالرضا 
داوری از حامیان آقای احمدی نژاد داشته اید که حرف 
و حدیث های زیادی را در فضای رسانه ای و سیاسی 
به دنبال داشته. اما پرسش اصلی من از جنابعالی این 
اصولگرا گاهی  نظر شما چرا رسانه های  به  است که 
حرف های  و  می روند  شما  مواضع  استقبال  به  اوقات 
شما را بازنشر و بازتولید می کنند؟ و اینکه آیا جنابعالی 
از هزینه  فایده هایی که این مباحث برای اصالحات و 

دولت دارد آگاهی دارید یا خیر؟ 
- این مناظره یا میزگرد با آقای داوری هفته گذشته 
برگزار شد. چیزی حدود یک ساعت و نیم طول کشید. 
صحبت  من  را  نصفش  نیم  و  ساعت  یک  این  در 
مساله  به  راجع  داوری.  آقای  را  نصفش  و  می کردم 
شده  پیاده  که  بعدا  اینکه  بود.  موارد  این  و  انتخابات 
و  بودم  شیراز  خودم  امروز  من  شده،  منعکس  چطور 
دانشگاه شیراز سخنرانی داشتم و هنوز روزنامه نحوه 

انتشار آن را ندیده ام.
بازتاب  اجازه دهید خبری را که خبرگزاری فارس   *
داده و در فضای رسانه ای و مجازی توسط رسانه های 
برای  بخوانم.  برایتان  است  بازنشر  حال  در  اصولگرا 
تئوریسین  زده سفارش  تی تر  فارس  مثال خبرگزاری 
روحانی   ٩۶ انتخابات  در  رییس جمهور:  به  اصالحات 
نیاید؛ ظریف نامزد شود. به نظر شما هزینه- فایده های 

چنین توصیه و پیشنهادی به رییس جمهور چیست؟ 
- خوشبختانه نوار آن جلسه را خودم ضبط کردم.

* این جمله را شما گفتید یا خیر؟ 
را  حرفی  موخره  و  مقدمه  اگر  نگفتم.  این طور  نه.   -
دیگری  معنای  بیاورید  را  آن  تکه  یک  فقط  و  بزنید 

پیدا می کند.
البته دالیل شما برای این پیشنهاد منعکس شده.   *
آقای  که  گفته اید  شما  شدم  متوجه  من  که  آن گونه 
بگوید  و  کند  صحبت  مردم  با  و  بیاید  باید  روحانی 
برجام هدف اصلی من بود و توانستم آن را به سرانجام 
و  شوم  رییس جمهور  ندارم  تمایلی  دیگر  و  برسانم 
شخصی مثل عارف یا ظریف را برای ریاست جمهوری 
این طوری  و  کند  کار  خبرگان  در  خودش  و  معرفی 
که  سوالی  باشد.  رییس جمهورساز  می تواند  روحانی 
مشکالت  همه  مگر  که  است  این  می شود  مطرح 
تنها همین  رییس جمهور  کارویژه  و  بود  برجام  کشور 

پرونده باشد؟ 
- من فقط یک ایده و نظر دادم. کاره ای نیستم که 
بگویم چطور بشود و چطور نشود. من گفته ام که یک 
آلترناتیو این است که آقای روحانی بگوید من دور دوم 
در خرداد ٩۶ می خواهم بایستم اما یک آلترناتیو دیگر 
می تواند این باشد که آقای روحانی بگوید که با توجه 
مناقشه  و  بن بست  و  آن  اهمیت  و  برجام  مساله  به 
هسته ای و چاه ویل هسته ای که کشور گرفتار آن شده 
بود به کمک خدا من این کار را حل کردم و اصراری 

ندارم که دوباره رییس جمهور شوم.
* با چه منطقی چنین پیشنهادی دادید؟ البته پیش از 
آن می خواهم این سوال را صریحا از جنابعالی بپرسم 
که آقای دکتر صادق زیباکالم خود را اصالح طلب و 

حامی دولت می داند یا خیر؟ 
- من طرفدار دموکراسی هستم.

قرار  دموکراتیزاسیون  فرآیند  در  روحانی  دولت   *
می گیرد یا خیر؟ 

داده  انجام  تالش هایی  بعضا  روحانی  آقای  دولت   -
در  روحانی  آقای  بیشتر  است.  نداده  انجام  بعضا  و 
خصوص برجام و اقتصاد کار کرده اما در زمینه رفتن 
به سمت و سوی دموکراسی او چندان تالش و تقالیی 

از خود نشان نداده است.
صادق  امــروز  اگر  نیست.  محال  محال،  فرض   *
مسائل  می خواست  و  بود  رییس جمهور  زیباکالم 
کشور را اهم و فی االهم بکند چه مسیری را انتخاب 

می کردید که آقای روحانی نرفته است؟ 
اما  می شد  اقتصاد  و  برجام  همان  هم    من  اولویت   -
در عین حال سعی می کردم در زمینه دموکراسی هم 

حرکت هایی از خودم نشان دهم.
* مثال چه می کردید؟ 

حرف  سیاسی  زندانیان  درباره  حداقل  مثال  برای   -
می زدم یا مساله حصر را مطرح می کردم.

* با توجه به هزینه هایش دیگر؟ 
رهبری  با  درگیری  به  منجر  که  جایی  تا  بله؛   -
نشان می دادم  از خودم  اصولگرایان نمی شد عالیمی 
و به جامعه می فهماندم که من این مسائل را فراموش 

نکردم.
سمت  بــه  حرکت  در  را  حصر  مساله  شما   *

دموکراسی خواهی در ایران می دانید؟ 
- شما سوال کردید و من هم جواب دادم.

فرآیند  در  را  حصر  مساله  بدانم  می خواهم   *
دموکراسی خواهی می دانید؟ 

- به هر حال ممکن است رفع حصر اتفاق بیفتد و هیچ 
کمکی هم به دموکراسی خواهی نکند.

* هزینه فایده های این طرح چه می توانست باشد؟ 
برایش  حصر  که  دهد  نشان  رییس جمهور  اینکه   -

برایش  زندانی سیاسی  نشان دهد که  و  است  مطرح 
می کند.  دموکراسی  روند  به  کمک  دارد  اهمیت 
که  دهد  نشان  زبانا  رییس جمهور  که  همین قدر 

این گونه مسائل برایش مطرح است و اهمیت دارد. 
این  تا به حال درباره  * فکر نمی کنید آقای روحانی 

مسائل صحبت کرده؟ 
این  در  روحانی  از  انتظارم  شخصه  به  خودم  من   -

زمینه بیشتر است.
این  از  اصولگرا  رسانه های  استقبال  اصلی  علت   *
مواضعتان را چه می دانید؟ - مشکل در عدم جسارت و 
جراتی است که شما ها ندارید. اگر شما ها این جسارت 
را پیدا می کردید که حرف های من را نشر دهید شاید 
اصولگرایان این طوری آن را بُلد نمی کردند. چه کسی 

می گوید روزنامه اعتماد اصالح طلب است؟

* آقای دکتر، سوال من درباره اصالح طلب بودن یا 
اظهارات  سر  بر  بحث  نیست.  اعتماد  روزنامه  نبودن 
سیاسی  جریان  اکثریت  وقتی  چرا  اینکه  و  شماست 
یک راهبرد سیاسی را انتخاب می کنند شما به ناگهان 
بر خالف آن می آیید و حرف هایی می زنید که برخی با 

تعبیر ساز مخالف زیباکالم از آن یاد می کنند. 
را  این  شما  نیست.  مخالف  ساز  هیچ وجه  به  این   -

می گویید.
* اما حرف های اخیر شما بر خالف راهبرد و سیاست 
مجلس  ریاست  و  دولت  درباره  اصالح طلبان  کالن 

است و حرف های شما رنگ و بوی آن را ندارد. 
- این یک نظر است که شما مدعی آن هستید.

به  اول،  پرسش  به  برگردیم  می دهید  اجازه  اگر   *
نظرتان چرا رسانه های اصولگرا از برخی مواضع شما 
مانند همین پیشنهادتان به آقای روحانی یا حمایت از 
ابتدایی  پرسش  استقبال کردند؟  ریاست جمهوری ٩۶ 
هم این بود که چرا رسانه های اصولگرا از این قبیل 
مواضع شما استقبال می کنند؟ فکر نمی کنید که این 
سیاسی  جریان  و  اصولگرا  رسانه های  برای  مواضع 

رقیب خوراک تهیه می کند؟ 
کتک  مرا  دارید  و  می کنید  تحریک  دارید  شما   -

می زنید که چرا من جرات کردم و این را گفته ام.

را  این حرف ها  و  نمی گویم چرا جرات کردید  * من 
زده اید، پرسشم این است با چه منطقی این مواضع را 
اعالم می کنید؟ من می خواهم مختصات و مشخصات 

ذهنی شما را بهتر درک کنم. 
نیستم که هر چه شما  نوکر اصالح طلبان  - من که 
زیبا  صادق  من  بگویم.  را  همان  من    می خواهید 
کالم هرچه را که به نفع مملکت تشخصیص بدهم، 
خوشتان  من  مواضع  این  از  شما ها  اگر  می گویم. 
نمی آید برایم اصال اهمیتی ندارد. مگر شما می خواهید 
من  چرا  می گیرید؟  اجازه  من  از  بگویید  را  چیزی 

بخواهم چیزی را بگویم از شما باید اجازه بگیرم؟
* آقای دکتر چگونه این برداشت را از پرسش های من 
کردید؟ از جنابعالی پرسیدم که خودتان را اصالح طلب 
می دانید یا خیر و شما گفتید که دموکراسی خواه هستم 

و... 
- من خیلی مواضعی گرفتم که اولش تلخ بوده اما بعدا 
معلوم شده که این مواضع درست هستند. وقتی آقای 
هاشمی ردصالحیت شدند من با تمام وجود گفتم که 
باید دنبال آقای روحانی برویم و   همان موقع هم خیلی 
از اصالح طلبان از این حرف من بدشان آمد که دیدید 

به نفع اصالحات هم شد.
* پس صادق زیباکالم برای خوشایند یا بدآیند کسی 

صحبت نمی کند؟ 
- بله.

زیباکالم  صادق  که  می کنید  تایید  را  این  پس   *
به  است  خودش  فقط  و  نیست  اصالحات  تئوریسین 

عنوان یک استاد دانشگاه؟ 
چهره های  خوشایند  محض  من  دادم.  را  جوابتان   -

سیاسی حرفی نمی زنم.
* شما ما را به جسارت نداشتن متهم کردید، از شما 
خواهش می کنم با همین صراحت و جسارتی که دارید 
صادق  آقای  که  بدهید  شفاف  پاسخ  پرسش  این  به 

زیباکالم تئوریسین اصالحات هست یا خیر؟ 
- در بسیاری از موارد زیباکالم مطالبی گفته و بعدا آن 

مطالب در دستور کار اصالح طلبان قرار گرفته است.
* شما اصالح طلب هستید یا خیر؟ 

- من دموکراسی خواه هستم.
* دموکراسی خواهی   همان اصالح طلبی است؟ 

- بله.
جریان  ــره  دایـ ــزو  ج را  ــان  ــودت خ ــر  اگ پــس   *
است  بهتر  که  نمی کنید  فکر  می دانید،  اصالحات 
اکثریت  با  همسو  پیشنهاداتتان  و  موضع گیری هایتان 

جریان اصالحات باشد؟ 
و  دیگران  با  تشکیالتی  و  سازمانی  رابطه  من   -

اصالح طلبان ندارم.
* شما در چه نقطه ای از جریان اصالحات قرار دارید؟ 

- من فکر می کنم شما بازجوی اطالعات هستید.
است.  من  اصلی  رسالت  پرسشگری  دکتر  آقای   *
و  ناراحتی  به حساب  را می گذاریم  بودن  بازجو  اتهام 
دلخوریتان. من که به شما چیزی را دیکته نمی کنم 

که اتهام بازجو بودن به من می زنید. 
و  نه  یا  هستید  اصالح طلب  شما  که  سوال  این   -

مسلمان هستید یا نه درست نیست.
* من شما را تفتیش عقاید نکردم. 
- شما دارید تفتیش عقاید می کنید.

یا  هستید  اصالح طلب  شما  بدانم  می خواهم  من   *
خیر؟ 

از دوم خرداد ٧۶ تا االن که اردیبهشت ٩۵ است   -
اگر در پی این قریب به ١٩ سال نفهمیدید من چه و 
که هستم و مدعی خبرنگاری هستید، به نظر من اگر 

١۵٠ سال هم بگذرد نمی توانید بفهمید.
* از این محبت و نظر شما ممنونم اما جواب سوالم 
را نگرفتم. اگر حداقل شناخت را برای ما قائل باشید 
این حرف را قبول می کنید که شناخت دوستی و دوری 
صادق زیباکالم با جریان اصالحات کمی دشوار است. 
نمونه اش همین مواضع اخیرتان درباره علی الریجانی 
آقای  که  کرده اید  اعالم  شما  است.  احمدی نژاد  و 
را  عدد  این  دارد.  رای  میلیون   ١۵ تا   ١٠ احمدی نژاد 
از کجا آورده اید؟ نظرخواهی یا پایش اطالعاتی انجام 

داده اید؟ 
- برای اینکه شما فقط در روزنامه اعتماد نشسته اید 
و از هیچ کجا خبر ندارید اما من جاهای دیگر می روم 
و همچنان معتقدم آقای احمدی نژاد ١٠ تا ١۵ میلیون 

رای دارد.
چنین  سیاسی  علوم  مدرس  عنوان  به  که  شما   *
ادعایی را می کنید باید مکانیزم و فرآیند اینکه چگونه 
به این عدد رسیده اید را اعالم کنید. شاید این عددی 

که شما می گویید درست نباشد. 
من  است؟  غلط  این  می گویید  اساسی  چه  بر   -
و  شما  اینکه  برای  هم  دوزار  دارم.  را  خودم  دالیل 
روزنامه تان و برخی نیروهای سیاسی اصالح طلب من 

را اصالح طلب بداند یا نه، ارزش قائل نیستم.
باید سعه صدرتان  ناراحت می شوید؟ شما که  * چرا 

خیلی بیشتر از ما باشد. 
- برای اینکه کار بازجو این است شما را عصبی کند.

سوال  سه  از  چرا  تجربه  همه  این  با  دکتر  آقای   *
مشخص ناراحت می شوید و اینگونه اتهام می زنید؟ 

- برای اینکه شما خبرنگاری نمی کنید؛ دارید من را 
بازجویی می کنید. این مصاحبه را در روزنامه چاپ کن 

و نظرسنجی کنید که این بازجویی است یا مصاحبه.
* اگر از شما بپرسم شما اصالح طلب هستید یا خیر 

می شود بازجویی؟ 
- بله.

بازجو خطاب  که  بپرسم  از شما سوال  باید  * چطور 
نشوم و اتهام بازجو بودن به من نخورد؟ 

- نفس اینکه یک آدم دیپلمه و لیسانسه بعد از اینکه 
چیزی غریب به دو دهه از دوم خرداد گذشته از صادق 
این  نه  یا  است  اصالح طلب  که  می پرسد  زیباکالم 

بازجویی است.
سوال  سه  دو  منطقی  چه  با  نمی فهمم  هم  االن   *
دکتر  پرسیدم  من  می کنید.  تفسیر  بازجویی  را  ساده 
اصالحات  جریان  از  نقطه  کدام  در  زیباکالم  صادق 

ایستاده است؟ 
- همان جایی که روزنامه اعتماد ایستاده است.

* چرا رسانه های اصولگرا از حرف های شما هر از چند 
گاهی استقبال می کنند؟ 

از  بعضا  اصولگرا  روزنامه های  بعضا  اینکه  برای   -
آن ها  و  استقبال می کنند  عارف هم  آقای  حرف های 
را پررنگ کنند. بعضا از رفتار شما هم استفاده کنند، 

اینکه مالک نیست.
منطقی  چه  اساس  بر  شما  بفهمم  می خواهم  من   *
با  مواضعتان  چرا  اینکه  و  می کنید؟  موضع گیری 

اصالح طلبان تفاوت دارد؟ 
- مالک اصالح طلب بودن یا نبودن این چیز ها نیست. 
مالک اصالح طلب بودن من این است که بروید ببینید 
در به وجود آوردن هفتم اسفند و خرداد ٩٢ چه نقشی 
این  نه  است؛  اصالح طلبی  مالک  این ها  داشته ام. 

سوال هایی که شما می پرسید.
* در ابراز مواضع و اظهارنظر هایتان جدا از اینکه چه 
از  از شما حمایت می کنند و چه جریان هایی  کسانی 
برای  چیزی  چه  نمی آید  خوششان  شما  حرف های 

خودتان اهمیت دارد؟ 
- چیزی که برای من اهمیت دارد این است که اگر 
اساس  بر  را مطرح کردم  و فکری  من سخنی گفتم 
فهم و شناخت خودم بوده. مثل همین پیشنهادی که 
به آقای روحانی دادم. البته اگر حرفی بزنم و عده ای 
شروع کنند به زدن، با خودم فکر می کنم چرا دارند با 
من مخالفت می کنند. شما بگویید اشکال پیشنهاد من 
به آقای روحانی چه بوده؟ شما باید بیایید این پیشنهاد 
من  به  بخواهید  اینکه  نه  کنید،  تحلیل  و  تجزیه  را 

بگویید اشتباه کرده ای که این حرف را زده ای.
* من به هیچ عنوان این پیشنهاد شما را ارزشگذاری 
نکردم و درباره درست یا غلط بودنش چیزی نگفتم. 
سوال پرسیدم که چرا رسانه های اصولگرا از این قبیل 

مواضع شما استقبال می کنند؟ 
به  اصولگرا  روزنامه های  که  است  این  من  پاسخ   -
خاطر برخی حرف های دیگر من می خواهند سر به تن 

صادق زیباکالم نباشد.
* رسانه های اصولگرا می خواهند سر به تنتان نباشد؟ 
مملکت  این  به  رضاشاه  می گویم  من  وقتی  بله.   -
خدمت کرد ه، وقتی می گویم امریکاستیزی به جریان 
نباشد  امریکاستیزی  اگر  می بخشد،  هویت  راست 
اصولگرایان دچار بحران می شوند، خوششان نمی آید. 
است.  بوده  چه  هسته ای  دستاورد  می گویم  من 
دست  به  چه  که  شده  هسته ای  خرج  دالر  میلیارد ها 
آوریم؟ فکر می کنید از این حرف ها خوششان می آید؟ 

من فکر نمی کنم که به خوشامد آن ها رفتار کنم.
از فرمایشات شما داشتم بگویم شما  را که  * درکی 
شدم  متوجه  من  کنید.  نقد  و  تایید  یا  کنید  تصحیح 
خودش  شناخت  و  نقد  اساس  بر  زیباکالم  آقای 
نسبت  ندارد  هم  فرقی  است،  درست  می داند  آنچه 
باشد؛  اصولگرا  جریان  یا  باشد  اصالحات  جریان  به 
توصیه و نقدشان را ارایه می کنند و بر اساس تبعات 
حرف هایشان نسبت به جریان سیاسی چه اصالح طلب 
و اصولگرا و چه دولت و مخالف دولت برایتان خیلی 

تفاوتی ندارد. 
اگر مخالفت  دارد  اهمیت  برای من  نه. چیزی که   -
شود و شما بگویید این حرف شما به دولت لطمه زده 
بررسی و درستش می کنم. اینجوری نیست که بگویم 
ندارم.  کاری  آن  تبعات  به  ولی  می گویم  را  این  من 
اصال اینطوری نیست. من که رضاشاه و آدمی مستبد 

و دیکتاتور نیستم.
نیستم  مقامی  در  روزنامه نگار  یک  عنوان  به  من   *
که بخواهم بگویم شما درست گفته اید یا غلط. سعی 

می کنیم فقط منطق این مواضع را پیدا کنیم. 
- در مقامی نیستم که بگویم غلط است یا خیر. هر 
دولت  به  لطمه  بگویید  اگر  است.  غلط  بگوید  کسی 
زده  لطمه  دولت  به  چرا  که  فکر می کنم  من  می زند 

است. آیا واقعا این حرف به دولت لطمه زده است؟
را  شما  حرف های  اصولگرا  رسانه های  که  اوقاتی   *
استقبال  به  فکر می کنید چرا  با خودتان  بُلد می کنند 

حرف هایتان رفته اند؟ 
- حتما این کار را می کنم و تبعاتش را بررسی می کنم. 
درباره پیشنهادی که به آقای روحانی داده ام هم باید 
این پیشنهاد ارزش فکر و بررسی کردن دارد  بگویم 
نیروی  آیا روحانی  اگر روحانی چنین کاری بکند  که 

مهمی در سپهر سیاسی ایران نمی شود؟ هویت زیادی 
پیدا نمی کند که این فرد دنبال قدرت نبود و نیست؟ 
نمی شود؟  روحانی  برای  اجتماعی  و  سیاسی  سرمایه 
چرا  اینکه  به  چسبیده اید  کرده اید  ول  را  این ها  همه 
شما  برای  مثالی  کرده اند.  استقبال  من  حرف های  از 
می زنم. من سال گذشته در دانشگاه گرگان رفته بودم. 
اگر اشتباه نکنم تاسوعا و عاشورا بود. دانشجویان کف 
و سوت می زدند و ما وارد دهه اول محرم شده بود. من 
به دانشجو ها گفته بودم که من با اینکه دین و ایمان 
درست و حسابی ندارم ولی به حرمت امام حسین از 
شما می خواهم که کف و سوت نزنید و یک بار دیگر 
دانشجو ها چنین نکردند اما فردای آن روز خبرگزاری 
فارس نوشته بود که زیباکالم گفته من دین و ایمان 
هم  آنجا  می توانستید  شما  ندارم.  حسابی  و  درست 

بیایید و یقه من را بگیرید.
حرف های  با  رقیب  رسانه های  که  نمی کنید  فکر   *
شما مستمسکی پیدا کرده اند که تمرکز آقای روحانی 

و دولت را به هم بزنند؟ 
- من همچنان فکر می کنم این فکر جالبی است که 

می توان به آن فکر کرد.
* چقدر به این ایده ای که می گویید خوب است فکر 

کرده اید؟ 
- این ایده و فکر، خام است. روزنامه اعتماد می توانند 
راجع به آن بحث کند. ممکن است بعد از بحث هایی 
که می شود به این نتیجه برسم که نه خیلی هم ایده 
شورای  و  شد  ردصالحیت ها  وقتی  نیست.  خوبی 
نگهبان سه هزار نفر را ردصالحیت کرد من گفتم که 
انتخابات شرکت  نداریم؛ یکی در  ما دو گزینه بیشتر 
نکنیم مثل سال ٩٠ و دیگر اینکه به این صورت در 
شناسنامه  که  کسانی  با  که  کنیم  شرکت  انتخابات 
بدنه  از  و  دارند  حداقل هایی  ولی  دارند  اصالح طلب 
اجتماعی ما بخواهیم به آن ها رای دهند. حاال اگر ٣٠ 
به آن ها رای دهد ممکن  اجتماعی ما  بدنه  از  درصد 
است تعدادی وارد مجلس شوند. این اتفاق افتاد. من 
چرا  من  از  اعتماد  روزنامه  بگویم  نیامدم  هیچ وقت 
دست  که  کردم  مطرح  زمانی  را  این  نکردی.  تشکر 
راست اصالح طلب ها به دست چپشان می گفت چه کار 
از باب خود بزرگ بینی نمی گویم  باید بکنند. این را 
و به شدت متنفرم از خود بزرگ بینی. اما من خودم را 

معمار پیروزی امید در تهران می دانم.
* این لیست امیدی که در تهران بسته شد، شما معمار 

آن هستید؟ 
که  کسانی  از  برویم  که  اندیشه  این  معمار   -
 ١٠ نمره  با  و  دارند  حداقلی  اما  نیستند  اصالح طلب 
از ما قبول می شوند، حمایت کنیم. در سرمقاله شرق 
نباید  را مطرح کردم. گفتم که  این  آرمان  روزنامه  و 
بایکوت کنیم و باید با تمام وجود در انتخابات شرکت 

کنیم.
* اظهارنظر هایتان و تبعات و اثرات و هزینه فایده های 
آن را محاسبه می کنید یا نه؟ مثال بحث رضا شاه یا 
امریکاستیزی را وقتی مطرح می کنید، با خودتان فکر 
به  را  هزینه هایی  چه  مواضع  قبیل  این  که  می کنید 
اصالح طلبان  باید  چقدر  و  می کند  وارد  اصالح طلبان 
صادق  مثل  که  بفهمانند  رقیب  به  تا  کنند  سعی 

زیباکالم به این مسائل نمی نگرند. 
- چرا فکر می کنم اما من هم در دنیای خودم باید اهم 
فی االهم کنم و حرف هایم را بزنم. اتفاقا معتقدم که 
صادق زیبا کالم با گفتن رضا شاه و اسراییل به جریان 

اصالح طلبی، اعتبار بخشیده است.
* از چه منظر؟ 

- بر خالف چیزی که شما می گویید. باید بیایید با من 
در مناظره ها و ببینید دانشجو ها چه می گویند.

* نگاه شما اجتماعی است. هزینه های سیاسی را که 
جریان اصالحات بابت گفته های شما متحمل می شود 

چطور می بینید؟
- من معتقدم خیلی از ثواب  حرف های من در تجزیه 
و تحلیل نهایی در بلندمدت به اصالح طلبان می رسد.

مانند  اظهارات  این  هزینه  معتقدید  شما  چطور   *
طرفداری از اسراییل و... را جریان اصالحات نمی دهد؟ 
- در کوتاه مدت درست است و مشکالتی هست. من 

قبول دارم. به خود من هم چیزهایی می گویند.
* در برابر مواضع اینچنینی شما، دوستان اصالح طلب 

اعتراض یا نقدتان کرده اند؟ 
- دو بار این اتفاق افتاده است. یک بار مستقیم و یک 

بار هم غیر مستقیم افتاده.
* جزییات آن را بفرمایید. 

با  اصالح طلبان  گفتم  من   ٩٢ سال  انتخابات  در   -
انتخابات شرکت نمی کنند و ایشان  آقای هاشمی در 
نمی آید. اصالح طلبان به من اعتراضی نکردند که چرا 
گفته ام یا نه، اما از دفتر آقای هاشمی تماس گرفتند 
و  زدید  آقا  حاج  از  نقل  به  را  حرف  این  چرا  گفتند 
پیشنهاد دادند طوری که خودم می دانم این گفته ها را 
اصالح کنم. من بالفاصله با خبرگزاری فارس تماس 
گرفتم و گفتم چیزی که من گفته ام نظر صادق زیبا 
هاشمی  آقای  نظر  است.  بوده  من  برداشت  و  کالم 

نبوده است. خبرگزاری فارس هم منعکس کرد.

• شما گفتید من معمار فهرست امید هستم. به عنوان 
معممار چنین رخداد عظیمی اراده تان را تحمیل کردید 
به جریانی که نمی خواست ما برگردیم و ١۶ سال است 

صحبت از مرگ اصالحات می کنند؟ 
- بله. شما به عنوان خبرنگار بباید بدانید اگر کسی از 
کره مریخ و ماه فردا بیاید و بپرسد چه کسی بیشترین 
نظارت  متوجه  گذشته  سال   ٢٠ ظرف  را  انتقادات 
زیبا  صادق  می گویم  افتخار  با  من  کرده  استصوابی 
اصالح طلب  رهبران  تمام  اندازه  به  تنهایی  به  کالم. 
مناظره ها  و  سخنرانی ها  در  استصوابی  نظارت  علیه 

حرف زده ام. من می گویم صادق زیبا کالم گفته.
* آیا ما اراده مان را تحمیل کردیم یا خیر؟ اضطراب از 
اینکه به مجلس حمله می کنند از چه نشأت می گیرد؟ 
همانطور  ما  اینکه  بگویید.  می خواهید  می دانم چه   -
که اراده مان را تحمیل کردیم و ٣٠ نفرمان در تهران 
انتخاب شدند و چهار نفرمان در تبریز و پنج نفرمان 
در شیراز انتخاب شدند حاال هم چنین کنیم. این ها با 
هم فرق دارد. چرا فکر می کنید اگر در انتخابات پیروز 
شدیم مجلس مثل بولدوزر مصایب و مشکالت را از 

سر راه بر می دارد؟

را  اسفند   ٢۴ انتخابات  پیام  معتقدید  شما  یعنی   *
نگرفته  را  پیام  این  اصولگرایی  جریان  نگرفته اند؟ 

است؟ 
- در نامه ای که بعد از ٧ اسفند به حسین شریعتمداری 
نوشتم چه گفتم؟ گفتم از برج عاجی که نشستید یک 
از پنجره بیرون را نگاه کن. ببین جامعه دچار  دقیقه 
تو  بین  عظیمی  شکاف  چه  ببین  است.  شده  تحول 
الیه ها و اقشار جامعه است. نسل دهه ۶٠ و ٧٠ و حتی 
کسانی که اوایل دهه ٨٠ به دنیا آمده اند با شما فرق 
دارند و چرا نمی خواهی این راببینی؟ شما یک شاخص 
به دستت بگیر و ببین از بعد از ٧ اسفند اصولگرایان 
جری تر شدند به اصالح طلبان یا عقب نشینی کردند؟ 
من معتقدم به هیچ وجه عقب نشینی نکرده اند. ضربه و 

ایستادگی آن ها بیشتر شده است.
* معتقدید ترسیده اند و برای زدن مصمم تر شده اند؟ 

- دقیقا این طور است.
* یعنی ما باید بر اساس مدار ترس جریان اصولگرایی 

و ضربه نخوردن حرکت کنیم؟ 
- من نمی دانم، ترسیده اند. من فکر می کنم بغض و 

کینه در اصولگرایان به وجود آمده و بعد از ٧ اسفند 
است.

* این بغض و کینه را نخستین بار نیست که می بینیم. 
- بله. اما سوال اساسی این نیست که چرا آن ها بغض 

و کینه دارند. قدرت مثل عسل شیرین است.
* از قدرت دور شده اند؟ 

- بله.
* ما باید بر اساس خوشایند و بدآیند آن ها رفتارهای 
سیاسیمان را تنظیم کنیم یا بر اساس مصالح خودمان؟ 
و  دموکراسی  که  خودمان  مصالح  اساس  بر  ما   -
پیشرفت و توسعه سیاسی است و بعد دیگر توانایی های 
خودمان حرکت کنیم. من معتقدم جریان اصالحات با 
توانمند  آنقدر  هنوز  مجلس  در  نماینده   ١٧٠ تا   ١۶٠
بزنند.    ضربه  آن  به  نتوانند  اصولگرایان  که  نیست 
همان مجلس ١٧٠ نفری اصولگرایان می توانند بالیی 
بر سرشان بیاورند که میلیمتری نتواند در جهت تحقق 

اهداف ما به جلو برود.
جریان  به  اقلیت  جریان  سیادت  نمی کنید  فکر   *

اکثریت مخالف فرآیند دموکراسی خواهی است؟ 

این طور  را  مساله  نمی بینم.  را  مساله  این طور  من   -
جریان  نام  به  ما  برابر  در  بزرگی  مانع  که  می بینم 

اصولگرا وجود دارد.
* که از همیشه ضعیف تر شده است. 

پیشرفت های  می تواند  اما همچنان  شده  - ضعیف تر 
ما کاری  بلوکه کند.  را  را سد کند. می تواند آن  شما 
که باید بکنیم این است که باید تشخیص دهیم که 
جریانات  آن  در  و  نیست  یکدست  اصولگرا  جریان 
افراطی تر هست و معتدل هم هست. اولین کاری که 

می کنیم نباید بگذاریم این ها با هم یکدست شوند.
اصولگرایان  گردن  را  مانده  زمین  بار  می خواهید   *
لحاظ هویتی و  از  بیندازیم؟ و شکاف موجود  معتدل 

هیبتی رادیکال ها با سنتی ها یارکشی کنیم؟ 
- یار کشی نه. ما همان طور که در جریان انتخابات 
هفتم اسفند آمدیم کاظم جاللی و دیگران را در تهران 
آن ها  با  و  آوردیم  خودمان  لیست  در  شهرستان ها  و 
ائتالف کردیم، نباید بگذاریم این ائتالف به هم بخورد 
به این خاطر که به هم خوردن آن به نفع اصولگرایان 

تندرو است.

 FARNAM

 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

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y PA
R

S
IA

N
S

T

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

 -9
26

-c
o 

 

  ) 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

Tel: 02  8014  9608

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی و خامن مریم نوروزی

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

جهان با آژانس مسافرتی ای تی اس متاس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

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

www.airtravelservices.com.au

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز
به سرتاسر دنیا بویژه ایران

آژانس مسافرتی سان تراول 

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

    T: 02 82491832
M: 0403 421 955

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

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

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

آلكس غریبي مشاور فارسي زبان در مزدا نورت پاراماتا 
ضمن راهنمایي شما درخرید  اتومبیل مناسب بطور نقد یا اقساط و لیز 
بهترین قیمت ممكن را به ایرانیان و فارسي زبانان گرامي ارائه میدهد.
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PH: 1300 468 701
فاینانس اتومبیل با بهترین بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

Ph:    03 9530 9750
Mob: 0401 280 808

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

Dandenong خدمات حسابداری و مالیاتی در شهر ملبورن
با مدیریت احمد رضایی

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات کامل 
لطفاً با ما تماس بگیرید

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

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

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

 Wallace Ave 
 Point Cook. Vic 3030

ملبورن

مالقات با وقت قبلی

خدمات حسابداری و مالیاتی
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زیبا کالم: معمار فهرست امید من بودم
گفت و گوی زیبا کالم با روزنامه اعتماد
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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  شماری  از  مصونیت  سلب  الیحه  بررسی 
این  پارلمان  جلسه  در  تركیه  پارلمان  نمایندگان 
كشور در حالی آغاز شده است كه حزب نزدیك 
اخراج  را  الیحه  این  هدف  تركیه  كردهای  به 

نمایندگان این حزب از پارلمان می داند.
در  آن  پیش نویس  بررسی  كه  الیحه،  این 
حتی  و  تنش  باعث  مجلس  های  كمیسیون 
روز  بود،  شده  نمایندگان  زدوخورد  و  درگیری 
مذاكره  برای  مه(   ١٧( اردیبهشت   ٢٨ شنبه  سه 
و  شده  مطرح  مجلس  علنی  جلسه  صحن  در 
انتظار می رود كه روز جمعه این هفته درباره آن 

رای گیری به عمل آید.
طبق قانون اساسی تركیه، نمایندگان پارلمان به 
محض انتخاب به عضویت مجلس، از مصونیت 
در برابر پیگرد قضایی برخوردار می شوند و سلب 
مصونیت از آنان مستلزم رأی نمایندگان است. در 
صورت تصویب الیحه فعلی، رسیدگی به چندین 
از  شده  ارسال  مجلس  رئیس  برای  كه  پرونده 
شمول این اصل از قانون اساسی خارج و جهت 
اقدام الزم به نخست وزیر ارسال خواهد شد. ماه 
گذشته میالدی، نخست وزیر وقت تركیه شماری 
از اعضای پارلمان را به حمایت از تروریستم متهم 
كرد و گفت كه برخی از آنان، برای تروریست ها 

است  الزم  كه  گفت  وی  كرده اند.  حمل  اسلحه 
پیگرد  امکان  تا  شود  سلب  افراد  این  مصونیت 
قانونی آنان وجود داشته باشد. حامیان این طرح 
گفته اند كه با تصویب آن، نمایندگان دیگر خود 
و  تبلیغ  به  علنی  طور  به  كه  نمی دانند  مجاز  را 
حمایت از تروریسم مبادرت ورزند. در حال حاضر، 
پرونده چند تن از نمایندگان به اتهام طرفداری از 
مقامات  برای  كردستان پ ک ک  كارگران  حزب 
دولتی و همچنین رئیس مجلس ارسال شده و در 
صورت سلب مصونیت از این نمایندگان، امکان 
محاكمه آنان احتماال به اتهام حمایت یا تبلیغ به 

دولتی  مقامات  شد.  خواهد  فراهم  تروریسم  نفع 
تركیه، حزب كارگران كردستان را به خرابکاری و 

اقدامات تروریستی متهم می كند.
حقوق  حامی  كه  خلق ها،  دموكراتیك  حزب 
اقلیت های تركیه است، دولت را متهم كرده كه 
نمایندگان  اخراج  در صدد  این الیحه،  تدوین  با 
این حزب از پارلمان است. ۵٩ تن از ۵۵٠ عضو 
حزب  هستند.  حزب  این  اعضای  تركیه  مجلس 
در  كرسی   ٣١٧ دارای  توسعه  و  عدالت  حاكم 
بتواند  است  امیدوار  ولی  است  تركیه  پارلمان 
تصویب  برای  را  ملی  نهضت  حزب  حمایت 

نظر  مورد  نمایندگان  از  مصونیت  سلب  الیحه 
با حزب  ملی  نهضت  آورد. حزب  دست  به  خود 
همچنین،  دارد.  خصومت  خلق ها  دموكراتیك 
احتمال دارد كه چند تن از نمایندگان سایر احزاب 

هم از این الیحه حمایت كنند.
به گفته برخی ناظران، هدف اصلی دولت از ارائه 
این الیحه و اخراج شماری از نمایندگان مخالف 
قانون  اصالح  زمینه  كردن  فراهم  پارلمان،  از 
نظام  به  فعلی  پارلمانی  نظام  تبدیل  و  اساسی 
ریاستی است كه در آن، اختیارات قوه مجریه در 
دست رئیس جمهوری متمركز خواهد بود. اصالح 
قانون اساسی تركیه از طریق برگزاری همه پرسی 
یا كسب اكثریت دو سوم اعضای پارلمان میسر 

است.
رجب طیب اردوغان، رهبر حزب توسعه و عدالت 
كه از سال ٢٠٠٣ تا ٢٠١۴ نخست وزیر تركیه و 
از آن زمان تا كنون رئیس جمهور تركیه بوده از 

ایحاد نظام ریاستی حمایت می كند.
حزب دموكراتیك خلق ها كه خود را حامی حل 
مسالمت آمیز مشکالت اقلیت های تركیه می داند، 
از جمله جدی ترین مخالفان رجب طیب اردوغان 
است و نمایندگان این حزب گفته اند كه خود را 

به مقابله با زیاده طلبی اردوغان متعهد می دانند.

پارلمان ترکیه الیحه سلب مصونیت از نمایندگان را بررسی می کند

فائزه هاشمی در گفتگو با یورونیوز گفت از دیدار 
ایران،  بهاییان  جامعه  مدیر  كمال آبادی،  فریبا  با 
پشیمان نیست. او كاركرد انتقادهایی كه به این 
دیدار شده را سیاسی خواند و گفت معتقد است به 
بهایی ها بسیار ظلم شده است. فائزه هاشمی در 
گفتگویی با یورونیوز توضیح داد كه وقتی به دیدار 
فریبا كمال آبادی، یکی از مدیران جامعه بهاییان 
و  به وظیفه اخالقی  رفته  ایران  یاران  به  معروف 
خالفی  گفت  او  است.  كرده  عمل  خود  انسانی 

نکرده و از این دیدار پشیمان نیست.
كمال آبادی  فریبا  آمدن  از  پس  هاشمی  فائزه 
بود.  رفته  او  دیــدار  به  زنــدان  از  مرخصی  به 
كمال آبادی كه ٨ سال اخیر عمر خود را در زندان 
از  بار  نخستین  برای  گذرانده  اسالمی  جمهوری 
روز ٢٠ اردیبهشت ۵ روز مرخصی گرفت. او در 
دوران زندان خود با شماری از چهره های سیاسی 
و مدنی هم بند بود و میان آنان مناسبات انسانی 
پایداری شکل گرفته بود. فائزه هاشمی، نسرین 
ستوده، ژیال بنی یعقوب، مهسا امیرآبادی و ساجده 
بالفاصله  كه  بودند  او  هم بندان  از  عرب سرخی 
دیدار  به  كمال آبادی  بی سابقه  مرخصی  از  پس 
او رفتند و عکس و فیلم دیدارشان در شبکه های 
مجازی گذاشته شد. دیدار فائزه هاشمی با فریبا 
اصولگرایان  شدید  انتقاد  و  خشم  كمال آبادی 
برانگیخت.  را  آنان  به  وابسته  رسانه های  و 
همچون  كه  را  هاشمی  فائزه  اقدام  اصولگرایان 
برخی از فعاالن جامعه مدنی ایران جرأت كرده و 
عالوه بر محکوم كردن فشار و سركوب بهاییان 
به دیدار كمال آبادی رفته، با الفاظی چون دیدار 
با  دشمنان قسم خورده جمهوری اسالمی، دیدار 
با باند بهاییت، رفتار ضدانقالبی و دیدار با افراد 

نجس تخطئه كرده اند. 

تجربه زندان
رابطه  به  یورونیوز  با  مصاحبه  در  هاشمی  فائزه 
انسانی ای كه در زندان میان او و هم بندانی چون 

فریبا كمال آبادی بوجود آمده اشاره كرد و گفت: 
»من دیدن خانم كمال آبادی رفتم به دلیل اینکه 
هم بندی من بود و شش ماه با هم زندگی كردیم 
و بعد از هشت سال برای پنج روز مرخصی آمده 
و این دیدار خیلی چیز عادی و معمولی و مسئله 
در  نیستیم،  كه  حیوان  است.  پیش پاافتاده ای 
زندگی در دوران های مختلف یك چیزهایی وجود 
انسانی را  دارد كه یك سری وظایف اخالقی و 
را  ارتباطاتی  یکسری  و  می گذارد  آدم  دوش  بر 

برقرار می كند.«
هاشمی گفت كه پیش از زندان با جامعه بهایی 
با  اسالمی  جمهوری  و  نداشته  ارتباطی  هیچ 
ارتباطات  و  آشنایی  این  سبب  او  كردن  زندانی 
او  او شد.  زندگی  باز شدن دریچه دیگری در  و 
كه  خواند  گران بها  تجربه ای  را  زندان  تجربه 

بسیاری چیزها را به او آموخته است.
هاشمی پیش از این نیز در مصاحبه ای از زندان 
به عنوان تجربه قشنگی یاد كرده بود كه به او 
بود.  داده  را  بزرگ  انسان های  با  آشنایی  امکان 
اظهار  دلیل  به   ١٣٩١ سال  در  هاشمی  فائزه 
اوین  در  ماه   ۶ مدت  به  انتقادی اش  نظرهای 

زندانی بود.

مطرح شدن موضوع بهاییان
فائزه هاشمی در پاسخ به پرسش یورونیوز درباره 
حمله هایی كه بخاطر انتشار عکس او در دیدار با 
فریبا كمال آبادی متوجه او و پدرش، اكبر هاشمی 
رفسنجانی شده یادآور شد كه خانواده او سالها و 
به عقیده  است.  بوده  زیر فشارهایی شدید  بارها 
توجه  جلب  موجب  اصولگرایان  واكنش های  او 
عموم به موضوعی می شود كه اگر واكنشی شدید 
به آن وجود نمی داشت جامعه بدون توجه از آن 

می گذشت.
او گفت كه اصولگرایان با عملکرد خود بی عقلی 
موجب  باره  این  در  زدن  با حرف  می كنند چون 

مطرح شدن بیشتر بهاییان می شوند.

»اگر دغدغه دین داشتند، انقدر به نام دین ظلم 
نمی كردند« فائزه هاشمی در مصاحبه با یورونیوز 
نگاه خود به موضوع بهاییان را نگاه حقوق بشری 
گروه های  به  نسبت  ایران  در  كه  گفت  و  خواند 
گفت:  او  دارد.  وجود  ظلم  و  تبعیض  گوناگون 
قائل  تبعیض  گونه  این  دین  به عنوان  ما  »اینکه 
شویم و این گونه ظلم بکنیم به بهایی ها و سایر 
شما  نیست.  درست  اصالح طلبان  مثل  گروه ها 
از  كه  داریم  اصالح طلب  بچه های  چقدر  ببینید 
دانشگاه ها اخراج شده اند و زندان رفته اند به این 
ظلم  اینها  كرده اند.  انتقاد  حکومت  از  كه  دلیل 

است در مورد بهایی ها هم همین است.«
فائزه هاشمی معتقد است كه در ایران به خیلی ها 
اما میزان ظلم به بهاییان از همه  ظلم می شود، 
باالتر است. از نظر فائزه هاشمی محروم كردن 
كسانی كه هم دین مسلمانان نیستند و گروه هایی 
چون بهاییان یا اصالح طلبان در جامعه از حقوق 
اجتماعی، همخوان با آیین اسالم نیست و كاركرد 
سیاسی دارد و نه مذهبی و دینی. فائزه هاشمی 
فریبا  با  دیدارش  دلیل  به  او  به  كه  كسانی  از 
گفت:  و  كرد  انتقاد  می كنند  حمله  كمال آبادی 
»معتقد نیستم به خاطر دین این كارها را می كنند 
و دغدغه دین دارند. اگر دغدغه دین داشتند رفتار 
خودشان را اصالح می كردند و اینفدر به نام دین 

ظلم نمی كردند.«
او خطاب به كسانی كه نگران گسترش بهاییت 
درست  رفتار  مسلمان ها  ما  »اگر  گفت:  هستند 
داشته باشیم به دین خودمان درست عمل كنیم 
كسی  بکنیم  رعایت  را  دینی  اصول  و  اخالق  و 

می رود سراغ دین دیگری؟«
انتقادی كه  به  پاسخ  در  فائزه هاشمی همچنین 
با كمال آبادی  دیدارش  انتشار عکس  بابت  او  از 
كار خطایی  كه  گفت  گرفته  اینترنت صورت  در 
نکرده كه بخواهد مخفی بماند و از كرده خود نیز 

پشیمان نیست. 
او گفت فشارهایی كه بر خانواده اش وارد می شود 

را نیز بخاطر صداقت و سادگی و عادت نداشتن به 
مخفی كاری می داند.در پی حمله های اصولگرایان 
به فائزه هاشمی، پدرش اكبر هاشمی رفسنجانی، 
روز  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس 
یکشنبه )٢۶ اردیبهشت / ١۵ مه( موضع گرفت. 
جامعه  مدیر  با  دخترش  دیدار  به  واكنش  در  او 
باید  و  كرده  بدی  اشتباه  »فائزه  گفت:  بهاییان 
رفسنجانی  فارس،  گزارش  به  كند.«  تصحیح 
منحرف  و  استعمارساخته  ضاله  فرقه  را  بهاییت 
خواند كه همیشه با همین انحراف شناخته شده و 
ما همیشه از این فرقه تبری جسته و می جوییم.

تعقیب  قابل  و  جرم  دیدار  این  شیرازی:  مکارم 
است

انتقادها و حمالت به فائزه هاشمی همچنان ادامه 
دارد. آیت اهلل مکارم شیرازی روز دوشنبه در قم 
گفت معتقد است كه دیدار فائزه هاشمی با مدیر 
ایران جرم و از نظر شرعی قابل  جامعه بهاییان 

تعقیب است.
او گفت نشنیده كسی به دیدار یاد شده اعتراضی 
كرده باشد، مگر پدر فائزه هاشمی كه اعتراضی 

مالیم كرده است.
مانند  بیگانه  عوامل  را  بهاییان  شیرازی  مکارم 
دوستانه  دیدار  درباره  و  خواند  اسرائیل  و  آمریکا 
این  است  گفت: »ممکن  كمال آبادی  و  هاشمی 
شناختن  رسمیت  به  برای  مقدمه ای  كار ها  گونه 

آن ها باشد.«
خبرگزاری  كه  طباطبایی  مهدی  حجت االسالم 
برده  نام  اخالق  استاد  عنوان  به  او  از  تسنیم 
است در مصاحبه ای با این خبرگزاری كه شامگاه 
به  هاشمی  فائزه  كه  گفته  شده  منتشر  یکشنبه 
دلیل گناه كبیره ای كه مرتکب شده باید استغفار 

كند.
فائزه هاشمی در پایان مصاحبه با یورونیوز گفته 
او  موج هم می گذرد.  این  كه  است  معتقد  است 
گفته است: »من نگران نیستم، نگذشت هم مهم 

نیست باید هزینه داد.«

فائزه هاشمی از دیدار خود با مدیر جامعه بهاییان دفاع کرد
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خیارشور ایرانی زرین

قند حبه زرین

سری  یک  نیستیم،  که  حیوان  هاشمی:  فائزه 
وظایف اخالقی و انسانی بر دوش داریم

انتشار  سحام  از  نقل  به  نیوز  گلد  گزارش  به 
عکس فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس ایران 
در کنار فریبا کمال آبادی یکی از مدیران جامعه 
و  اصولگرا  جریان  شدید  حمالت  ایران،  بهایی 
رسانه های منتسب به این جریان نسبت به او و 
اکبر هاشمی رفسنجانی را به دنبال داشته است. 
یورونیوز می گوید  با  اما خانم هاشمی در گفتگو 
نیست  پشیمان  نکرده،  خالفی  کار  هیچ  که 
می کنند  حمله  او  به  دلیل  این  به  که  کسانی  و 

دغدغه دین ندارند.
فریبا کمال آبادی که به ۱۰ سال زندان محکوم 
شده طی روزهای گذشته و برای اولین بار بعد از 
۸ سال زندان به مرخصی آمد. هم بندیان سابق 
ژیال  ستوده،  نسرین  اوین همچون  زندان  در  او 
بنی یعقوب، ساجده عرب سرخی و مهسا امرآبادی 
به دیدار او رفتند اما انتشار عکسی از فائزه هاشمی 
که محجبه در کنار فریبا کمال آبادی و چند زن 

غیرمحجبه بهایی نشسته است خبرساز شد.
متعدد  مصاحبه های  انتشار  با  فارس  خبرگزاری 
صهیونیستی  و  گمراه  ضاله،  فرقه ای  را  بهائیان 
از  و  دانسته  را مذموم  آنها  با  معرفی و معاشرت 
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص 
رهبری  خبرگان  مجلس  و عضو  نظام  مصلحت 
برائت  اعالم  دخترش  عمل  این  از  که  خواسته 

کند.
فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس، مدیرمسئول 
هاشمی  اکبر  دختر  و  زن  شده  توقیف  روزنامه 
چنین  تصور  هرچند  که  می گوید  اما  رفسنجانی 
اما نگران این موج ها نیست  حمالتی را نداشت 
و این موج ها در نهایت به ضرر موج سازان تمام 

می شود.
و  بازداشت   ۹۱ سال  مهرماه  دوم  هاشمی  خانم 
برای سپری کردن محکومیت خود راهی زندان 
اوین شده بود. او به شش ماه زندان و پنج سال 
و  مطبوعاتی  سیاسی،  فعالیت های  از  محرومیت 
اجتماعی محکوم شده بود و بعد از سپری کردن 

دوران محکومیت خود از زندان ازاد شد.

تحت فشارهای شدیدتر بوده ایم
فائزه هاشمی در گفتگو با یورونیوز به آشنایی اش 
با فریبا کمال آبادی در زندان اوین اشاره می کند 
و می گوید: من دیدن خانم کمال آبادی رفتم به 
با هم  اینکه هم بندی من بود و شش ماه  دلیل 
زندگی کردیم و بعد از هشت سال برای پنج روز 
و  عادی  چیز  خیلی  دیدار  این  و  آمده  مرخصی 
حیوان  است.  پیش پاافتاده ای  مسئله  و  معمولی 
مختلف  دوران هــای  در  زندگی  در  نیستیم  که 
یک چیزهایی وجود دارد که یک سری وظایف 
و  می گذارد  آدم  دوش  بر  را  انسانی  و  اخالقی 

یکسری ارتباطاتی را برقرار می کند.
او می افزاید: من با اینها آشنایی که نداشتم و قبل 
نداشتم.  ارتباطی  هیچ  بهایی  جامعه  با  زندان  از 
من،  کردن  زندانی  با  درواقع  اسالمی  جمهوری 
باز شدن  ارتباطات و سبب  و  آشنایی  این  سبب 
بارها گفته ام  دریچه دیگری در زندگی من شد. 
بسیار  و  داشتم  دوست  خیلی  را  زندان  این  من 

چیزها  خیلی  بود.  من  برای  گران بهایی  تجربه 
و  شدم  متوجه  را  چیزها  خیلی  گرفتم،  یاد  آنجا 
این هم یکی از ارتباطاتی بود که آنجا ایجاد شده 
بود و خود اینها سبب ایجاد این ارتباطات شدند.

به  که  حمالتی  و  فشارها  درباره  هاشمی  خانم 
و  او  متوجه  او  عکس  انتشار  و  دیدار  این  دلیل 
اش  دوست  دیدن  آدم  می گوید:  شده  پدرش 
نبود.  و غیرازاین هم  بود  این  و موضوع  می رود 
آقای هاشمی و کاًل ما هم اولین بار نیست تحت 
فشار قرار می گیریم سال های قبل را نگاه کنید 
فشارهای شدیدتر از این هم بوده حاال نمی دانم 
چه نتیجه ای می گیرند ولی چیز جدیدی نیست. 
است  غیرمنطقی  عکس العمل  یک  من  نظر  به 
اگر  یعنی  کرده اند  بزرگ  را  موضوع  خودشان  و 
نمی شد  مطرح  این قدر  اینها  توسط  موضوع 
نشان  عکس العمل  این طور  آن  به  نسبت  و 
چنین  که  نمی فهمید  هم  هیچ کسی  نمی دادند 
اتفاقی افتاده. همه بی اعتنا و معمولی از کنارش 
اینها  غیرمنطقی  عکس العمل های  می شدند.  رد 
است که موضوع را دامن می زند و موضوع کش 

پیدا می کند.
سخنرانی اش  برنامه  زدن  برهم  به  سپس  او 
می کند  اشاره  گذشته  سال  در  مشهد  شهر  در 
و  زدند  هم  به  ریختند  بسیجی ها  می گوید:  و 
گفته  ]هاشمی[  یاسر  نشد.  انجام  سخنرانی 
معمولی  خیلی  می کرد  سخنرانی  فائزه  اگر  بود 
می رفت  می شد  تمام  و  می کرد  را  اش  صحبت 
ایران  تمام  کردند  بسیجی ها  که  کاری  با  اما 
فهمیدند که فائزه سخنرانی داشته و تبلیغاتی که 
انجام  سخنرانی  اگر  بود.  بی نهایت  کردند  اینها 
نمی کرد.  ایجاد  تبلیغ  این هم  می شد یک هزارم 
این دیدار  این مسئله هم همین طور است یعنی 
اگر عکس العمل نشان نمی دادند این گونه تبلیغ 
نمی شد. این همه هم که این کارها را می کنند 
درس نمی گیرند که در نهایت به ضرر خودشان 

می شود.

کارکرد سیاسی دارند نه دغدغه دین و 
مذهب

خانم هاشمی در پاسخ به این سؤال یورونیوز که 

انتشار عکس شما عالوه بر فشار و حمله به شما 
موجی از توهین و اتهام زنی به بهائیان را هم به 
می کنید؟  فکر  چه  مورد  این  در  و  داشته  دنبال 
می گوید: آب که از سر گذشت چه یک وجب چه 
ده وجب. فکر نمی کنم فرقی برای آنها ]بهائیان[ 
نیاید  هم  بدشان  اصاًل  شاید  و  قضایا  این  بکند 
]اصولگرایان[  اینها  باشند.  مطرح  این قدر  که 
مطرح  این قدر  که  بکنند.  بی عقلی  این قدر  نباید 
حرف  موضوع  این  به  راجع  این قدر  و  نکنند 
جامعه  و  ایران  شرایط  دنیا،  شرایط  اآلن  نزنند. 
من  موضوع  شده.  متفاوت  خیلی  و..  مجازی 
بهایی ها، موضوع حقوق بشری است.  به  نسبت 
قائل  تبعیض  گونه  این  دین  به عنوان  ما  اینکه 
شویم و این گونه ظلم بکنیم به بهایی ها و سایر 
شما  نیست.  درست  اصالح طلبان  مثل  گروه ها 
از  که  داریم  اصالح طلب  بچه های  چقدر  ببینید 
دانشگاه ها اخراج شده اند و زندان رفته اند به این 
ظلم  اینها  کرده اند.  انتقاد  حکومت  از  که  دلیل 
است در مورد بهایی ها هم همین است. نگاه من، 
نگاه حقوق بشری است. حضرت علی به مالک 
بود  شده  خلیفه  که  موقعی  می کند  توصیه  اشتر 
تو  دین  یا هم  دو دسته هستند  انسان  افراد  که 
هستند یا همنوع تو در آفرینش هستند و فرقی 
رعایت  را  اینها  همه  حقوق  موظفی  تو  نمی کند 
تو  دین  هم  که  کسانی  نگفته  هم  هرگز  کنی. 
حقوق  از  و  کنی  نابودشان  می توانی  تو  نیستند 
اجتماعی شان محرومشان کنی. ما اآلن اسالم را 
هم عمل نمی کنیم، کجای اسالم گفته می توانیم 
سایر  و  اصالح طلب ها  و  بهایی ها  به  نسبت 
گروه ها چنین رفتارهایی بکنیم و دایره غیرخودی 
را مدام افزایش دهیم؟ اینها کارکرد سیاسی است 

کارکرد مذهبی و دینی نیست.

به بهائیان ظلم می شود
به  نسبت  عکس العمل ها  که  است  معتقد  او 
ناشی  بهایی  جامعه  مدیران  از  یکی  با  دیدارش 
من  نگاه  می گوید:  و  نیست  دینی  دغدغه ای  از 
به این عکس العملی که اینها نشان می دهند نگاه 
دینی نیست یعنی معتقد نیستم به خاطر دین این 
کارها را می کنند و دغدغه دین دارند. اگر دغدغه 

می کردند  اصالح  را  خودشان  رفتار  داشتند  دین 
و اینقدر به نام دین ظلم نمی کردند. نگران این 
اول  بکند؟  پیدا  گسترش  بهائیت  که  هستند 
درست  را  دین  بکنند  اصالح  را  خودشان  بروند 
اگر  بهائیت؟  رفت سراغ  اگر کسی  بکنند،  تبلیغ 
ما مسلمان ها رفتار درست داشته باشیم به دین 
اصول  و  اخالق  و  کنیم  عمل  درست  خودمان 
دین  سراغ  می رود  بکنیم کسی  رعایت  را  دینی 
دیگری؟ اگر هم کسی می رود به خاطر عملکرد 
کسانی است که به نام اسالم کار خطا می کنند. 

اسالم این نیست که اینها عمل می کنند.
فائزه هاشمی می گوید که نگاه او به بهائیان در 
ایران حقوق بشری است و معتقد است که: ما در 
ایران داریم ظلم می کنیم نه تنها به اینها که به 
خیلی ها. منتهی میزان اینها از همه باالتر است. 
و نباید این اتفاق بیفتد و ما باید رفتارهایمان را 

اصالح بکنیم.
انتشار  از  برخی  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  او 
عکس انتقاد کرده اند و معتقدند که نباید عکس 
این  در  دیگر  اآلن  منتشر می شد می گوید:  شما 
بکنید  هم  دماغتان  توی  دست  امروزی  دنیای 
افراد شناخته  سایت ها منتشر می کنند. فقط هم 
شده نیستند افراد دیگر هم در شبکه های مجازی 
و  می کنند  منتشر  را  خانوادگی شان  عکس های 
اما به کسانی که  این یک مسئله عمومی است 
می گویند نباید عکس منتشر می شد و این دیدار 
مخفی  به  عادت  ما  بگویم  باید  می ماند  مخفی 
نداریم.  گفتن  دروغ  و  ریاکاری  تظاهر،  کاری، 
مخفی  نداریم  اصرار  می کنیم  کاری  هم  وقتی 
بماند. من کار خطایی نکرده ام که بخواهم مخفی 
بگیریم؟  عکس  پرسیدند  باشم.  نگران  یا  بماند 
کار خطایی  دارد؟ من  اشکالی  بگیرید چه  گفتم 
ندارم  کاری  مخفی  به  هم  عادت  و  نکرده ام 
خیلی ها  و  هستند  این طوری  اصاًل  ما  خانواده 
و  می خوریم  ما  که  چوب هایی  هستند  معتقد 
و  صداقت  خاطر  به  می دهیم  که  هزینه هایی 
باشیم  دروغ گو  نمی توانیم  که  است  سادگی مان 

و تظاهر کنیم. اآلن هم پشیمان نیستم.
می گذرد  هم  موج  این  می گوید:  هاشمی  فائزه 
من نگران نیستم، نگذشت هم مهم نیست باید 

هزینه داد.
آیــت اهلل  قدیمی  فتوای  ــارس  ف خبرگزاری 
خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی را منتشر کرده 
و  کرده  منع  را  بهائیان  با  معاشرت  هرگونه  که 
گفته بود همه پیروان فرقه گمراه بهائیت محکوم 
با  آنها  تماس  صورت  در  و  هستند  نجاست  به 
چیزی، مراعات مسائل طهارت در رابطه با آنها، 
است،  طهارت  به  مشروط  که  اموری  به  نسبت 

واجب است.
وب سایت های  و  کیهان  و  جوان  روزنامه های 
همچون  هم  تسنیم  و  نیوز  جهان  رجانیوز، 
علیه  مصاحبه هایی  و  مطالب  فارس،  خبرگزاری 
کرده اند.  منتشر  هاشمی  فائزه  و  ایران  بهائیان 
اکبر  بر  فشار  و  هم  به  شبیه  مطالب  بیشتر 
اعالم  و  موضع گیری  برای  رفسنجانی  هاشمی 
تاکنون  هاشمی  آقای  است.  دخترش  از  برائت 

عکس العملی به این مسئله نشان نداده است.

فائزه هاشمی: حیوان که نیستیم، یک سری 
وظایف اخالقی و انسانی بر دوش داریم

با  سایتونگ  برلینر  روزنامه  همکار  زایر،  استفان 
و  اقتصاد  نوبل  جایزه  برنده  استیگلیتز،  جوزف 
گفتگویی  و  دیدار  جهانی،  بانک  پیشین  رئیس 

داشته است. او پیرامون این گفتگو می نویسد:

جوزف استیگلیتز که به اروپا سفر می کند، دولت 
ایالت متحده قند در دلش آب می شود. آن وقت، 
گرفته  نکوهش  باد  به  اروپا  اقتصادی  سیاست 
زمره ی  از  جهانی،  بانک  پیشین  رئیس  می شود. 
نام آور ترین منتقدان جهانی سیاست صرفه جویی 
کنگره  یک  در  او  با  است.  یورو  منطقه ی  در 
بروکسل  در  بوکله  هانس  بنیاد  در  که  اروپایی 
برگزار شد، دیدار کردیم و یک ناظر فالکت اروپا 
به  و  ناظری خوش برخورد  ـ  دیدیم  به چشم  را 

همان اندازه گزنده گو و تندزبان.

* تقریبا یک دهه است که ما، دست کم در اروپا، 
در بحران اقتصادی به سر می بریم. سیاست چه 
باید کند تا به این وضعیت فوق العاده دائمی پایان 

دهد؟
استیگلیتز: منطقه ی یورو باید به آن خاطر اصالح 

شود.

* این کار را که پیوسته می کند. 
استیگلیتز: اما نه آن قدر سریع. سیاست باید نوع 
دهه ی  یک  اروپا  بدهد.  تغییر  هم  را  اصالحات 
به  می تواند  که  می گذارد  سر  پشت  را  بربادرفته 
تبدیل  بیست وپنج ساله  بربادرفته ی  عصر  یک 
اروپایی  بیماری  هیچ  رابطه،  این  در  شــود. 
درمان ناپذیری وجود ندارد که چون دیگر مناطق، 

از رشد جلوگیری یا آن را ناممکن کند. 

* پس علتش چیست؟ 
استیگلیتز: علتش تمرکز یک جانبه بر ریاضت یا 
دولت  بودجه ی  در  اجتماعی  هزینه های  کاهش 
اروپا  فالکت  این  برای  دلیلی  باید  اگر  است، 
و  ریاضت  روی  من  آوردم؛  خب،  که  بیاورم، 
کاهش هزینه های اجتماعی انگشت گذاشتم. در 
پی  آن، دالیل دیگری هم به آن افزوده می شود. 
دولت های اروپایی کوتاهی کردند: اتحادیه بانکی 

به راه نینداختند.

* شما همچنین از این که دولت آلمان پیگیرانه 
کسری  کاهش  و  بیشتر  صرفه جویی  سیاست 
تحمیل  اروپایی  دیگر کشورهای  به  را  بودجه ی 
می کند، انتقاد می کنید. اما مگر نه این که دولت 
بحران های  با  برخورد  پایه ی تجربه های  بر  باید 

بدهی رفتار کند؟ 
باعث  که  نبود  فوق العاده   هزینه های  استیگلیتز: 
به عنوان  فوق العاده  بحران شد. هزینه های  این 
عامل برانگیزنده، ابدا نه در پرتغال وجود نداشت، 
نه در اسپانیا و نه در ایرلند. تنها در یونان، بدهی 

دولتی نقش مهمی بازی کرد.

* بااین همه، آشکارا بسیاری از دولت ها کارشان 
بدون فشار پیش نمی رود. آیا این خطر وجود ندارد 

که بدون بهره های باالتر یا تعهدات سخت، آن ها 
دست به ریخت وپاش مالی بزنند و اصالحات را 

به درازا بکشانند؟ 
انگیزه های  درباره  اروپا  من،  نظر  به  استیگلیتز: 
خطا یا آن چه که اقتصاددانان فاجعه ی اخالقی 
سرزمینی  هیچ  می کند.  پرگویی  خیلی  می نامند، 
داوطلبانه به عذاب و آزاری که بخش بزرگی از 
اروپا باید از سر بگذراند تن نمی دهد، آن هم تنها 
برای آن که کمی پول از دیگران بگیرد. اگر آدم ها 
ناچار باشند میان اقتصاد سالم در کشورهاي خود 
و کمک مالی از آلمان یکی را انتخاب کنند، آن ها 

همیشه اقتصاد سالم را انتخاب می کنند.

آلمان و دیگر  از طرف دیگر، مالیات پردازان   *
کشورها کمک هنگفتی کرده اند. یونان تا کنون 

سه بسته ی کمک دریافت کرده است.
یونان  است.  خوبی  نمونه ی  یونان  استیگلیتز: 
تن  اجتماعی  هزینه های  کاهش های  همه ی  به 
پیش  چه  خب،  شد.  اصالحات  به  ناگزیر  و  داد 
آمد؟ در سال ۲۰۱۲، این کشور به چشم پوشی از 
بدهی هایش نیاز داشت. و االن ما در سال ۲۰۱۶ 
می گوید؟  چه  پول  بین المللی  صندوق  هستیم. 
بدهی  از  بیشتری  هم  باز  چشم پوشی  به  یونان 
گزافی  بهای  آلمان  مانند  طلبکارانی  دارد.  نیاز 

برای خطاهای خود می پردازند.

* شما چه پیشنهاد می کنید؟ 
یونان  بدهی های  بحران،  آغاز  در  استیگلیتز: 
می زد،  ملی  ناخالص  تولید  درصد   ۱۱۰ به  سر 
زمان  آن  در  اگر  امروز.  از  کمتر  آشکارا  یعنی 
به  را  اقتصاد  برنامه ی ساختاری  با یک  سیاست 
هیچ  بود،  درآورده  گردش  به  و  واداشته  تحرک 
بدهد.  پول  کشور  این  به  نمی شد  ناچار  کس 
بپردازد.  را  بدهی هایش  می توانست  خودش 
ایاالت متحده ی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، 
سهمیه ی بدهی ۱۳۰ درصدی داشت و بریتانیای 
رشد  برکت  به  ولی  درصدی.   ۲۵۰ بدهی  کبیر 
اقتصادی در این سرزمین ها، امکان این بود که 
گونه  هر  بدون  ـ  بیایند  بیرون  بدهی  بار  زیر  از 
در  بانکی  اتحادیه  بحرانی. * شما خواهان یک 
است  کاری  همان  درست  این  اما  هستید.  اروپا 
که دولت ها پا در راِه انجام آن نهاده اند. ما یک 
مرکزی  بانک  طریق  از  مشترک  بانکی  نظارت 
پس انداز  سپرده های  تامین  از  و  داریم  اروپا 
برخوردار  یــورو  فضای  همه ی  در  مشترک 

می شویم.
این  که  است  همین  درست  مسئله  استیگلیتز: 
سپرده ی  تامین  می شود.  انجام  کند  بسیار  کار 
اتحادیه ی  یک  مرکزی  سنگ پایه  مشترک، 
بانکی است و برای ثبات یک اتحاد پولی، امری 
ناگزیر. آن وقت دولت ها می گویند: ما برای آن به 
سال ها سال زمان نیاز داریم. آن ها با این شیوه ی 

برخورد، مسئله را حادتر می کنند.

* شما برای چه این همه اصرار می کنید که باید 
شتاب به خرج داد؟ 

سرمایه  بانکی،  اتحادیه ی  یک  بدون  استیگلیتز: 
از کشورهای ضعیف روانه ی آلمان می شود. اگر 
این دست و آن دست کنید،  رابطه  این  شما در 
از  را  دولت ها  دیگر  و  اسپانیا  ایتالیا،  بانکی  نظام 
هم می پاشانید. ضرر و زیان ناشی از آن به سختی 
جبران پذیر است. بدون یک اتحادیه بانکی واقعی، 
یا  اسپانیا  ایتالیا و  سرمایه، سرزمین هایی همانند 
به ویژه  صورت،  آن  در  می کند.  ترک  را  یونان 
شرکت های کوچک و متوسط  به ندرت دست شان 
یک  به این ترتیب،  و  می رسد.  بانکی  اعتبار  به 
ضعف تقاضای خصوصی به وجود می آید که این 
به نوبه ی خود، ضعف تقاضای عمومی را تشدید 
می کند. ریاضت خصوصی و ریاضت عمومی به 

هم می آمیزند.

* آلمان به خاطر مازاد تراز پرداخت اش همواره 
مورد انتقاد قرار می گیرد. اگر ما صادراتی بیشتر از 

واردات داریم، چه بدی دارد؟ 
استیگلیتز: در سطح جهان، میان مازاد و کسری 
مازاد یک کشور،  دارد.  موازنه ای وجود  صادرات 
بار  زیر  که  می کند  ناگزیر  را  دیگر  کشورهای 
یک کسری بروند. این به این معناست که این 
کشورها بایستی زیر بار بدهی بروند. اقتصادشان 
کسری،  این  سال به سال  ادامه ی  با  شود.  ناتوان 
کار آن ها به بحران می کشد. گذشته از این، مازاد 
صادرات آلمان ارزش یورو را باال می برد. و از این 
بازار جهانی صادرات  در  را  دیگر  راه کشورهای 
آلمان  سیاست  اصالح  می کند.  دشواری  دچار 
فشار بر ایتالیا یا دیگران را کمتر می کند. سیاست 

آلمان بر دیگر کشورها تاثیر می گذارد.

آلمان، می گوید  * ولفگانگ شیبله، وزیر دارایی 
تراز  و  صادرات  مازاد  پس  از  سیاست اش  با  که 
نیروهای  نتیجه ی  مازاد  این  برنمی آید.  پرداخت 

بازار و توانایی رقابت شرکت هاست.
به  بازار  طریق  از  تنها  هرگز  مازادها  استیگلیتز: 
سیاست  یک  می توانست  آلمان  نمی آیند.  وجود 
بازار کار دیگری در پیش بگیرد، فی المثل برای 
یک  با  بشوند.  قائل  مزیت  دستمزد  افزایش 
پس انداز  جای  به  می شود  دیگر  مالی  سیاست 
هزینه  بیشتر  و  سرمایه گذاری  بیشتر  یک جانبه، 
اقتصادی  سیاست  یک  نتیجه ی  مازادها  کرد. 

است، نه تنها نتیجه ی نیروهای بازار.

* پدران یورو می خواستند که کشورها را با هم 
متحد کنند. االن اتحاد پولی، میان آن ها شکاف 
و دودستگی می اندازد. چرا آن ها دچار یک چنین 

اشتباهی شده اند؟ 
این  بر  را  فــرض  ــورو  ی ــدران  پ استیگلیتز: 
به  دارا  کشورهای  از  سرمایه  که  می گذاشتند 
در یک  سرمایه  می شود.  سرریز  ندار  کشورهای 
به سوی دولت های  لیبرالی همواره  بازار  اقتصاد 
دارای  ملی  اقتصادهای  در  می شود.  جاری  دارا 
قرار  بانک ها  پشت  پولدار  حکومت های  رفاه، 
نظام  خوب،  زیرساخت  غنی،  ملت های  دارند. 
عرضه  امروزین  ــن آوری  ف و  بهتر  آموزشی 

به  را  باز حکومت ها  یورو  پدران  بعد  و  می کنند. 
یک سیاست صرفه جویی، ریاضت کشی، مجبور 
می کنند. این امر گرایش به شکاف و دودستگی 

را تشدید می کند.

* ما چه می توانیم بکنیم تا به این ازهم پاشیدگی 
پایان بدهیم؟

با  تنها  آن هم  است،  شدنی  کار  این  استیگلیتز: 
یک  اروپایی،  نیرومندتر  اقتصادی  سیاست  یک 
سیاست اقتصادی مشترک. اروپا برای پشتیبانی 
سیاست صنعتی  یک  به  کشورهای ضعیف تر  از 
در  می تواند  اروپا  سرمایه گذاری  بانک  دارد.  نیاز 
این زمینه کمک کند و به سرمایه گذاری ها رونق 
ضعیف تر  کشورهای  از  بیشتر  باید  اروپا  بدهد. 
پشتیبانی کند. برای من روشن است که آلمانی ها 
با شور و شعف به دیگر کشورها پول نمی دهند. 
اما این به سود خود آلمانی هاست. ناتوانی فضای 
یورو، آلمان را هم ناتوان می کند. رشد آلمان  هم 

در قیاس بین المللی چندان تعریفی ندارد.

فاجعه بار  تااندازه ای  و  بد  را  یورو  وضع  شما   *
توصیف می کنید. وقت آن نیست که به آزمایش 
یورو  با  باید  یونان  آیا  داد؟  پایان  پولی  اتحاد 

خداحافظی کند؟ 
می تواند  اروپا  برای  حل  راه  بهترین  استیگلیتز: 
برای  کند.  استوارتر  را  پولی  اتحاد  باشد که  این 
این، باید سیاست مالی نوینی وضع کند، اتحادیه 
بدهی های  و  بیاورد  وجود  به  راستین  بانکی 
کشورهای سخت بدهکار را ببخشد. اگر دولت ها 
چنین کاری نکنند، بار و هزینه های بیشتری بر 

دوش انسان ها می گذارند.

* و اگر موفق به این کار نشوند، تنها راه انشعاب 
در یورو باقی می ماند؟

نیست،  راه  بهترین  رو،  هیچ  به  این،  استیگلیتز: 
اما  است.  راه دوم  بهترین  لزوم  بلکه در صورت 
اگر دولت ها توان آن را نداشته باشند که سیاست 
احتماال  می تواند  راه  آن  کنند،  درست  را  اشتباه 
از  انشعاب  راه  تنها  عمل  در  بعد  شود.  ناگزیر 
یورو  با  باید  اگر کشوری  اما  باقی می ماند.  یورو 
خداحافظی کند، آن کشور باید آلمان باشد. این از 

دید اقتصادی خردمندانه ترین است.

* چه فرمودید؟ چرا درست قوی ترین کشور باید 
با یورو خداحافظی کند؟ 

چنگ  شر  این  ریشه ی  به  نباید  آیا  استیگلیتز: 
بشود،  هرس  یورو  درخت  از  که  آلمان  انداخت. 
مازاد صادرات اش از میان می رود. چون بی درنگ 
کاهش  صادرات  و  می رود  باال  ملی  پول  ارزش 
دیگر  و  جنوب  کشورهای  وقت  آن  می یابد. 
چرا  می کنند،  رشد  سریع تر  پیرامونی  دولت های 
می توانند  و  می آید  پایین  پول شان  ارزش  که 
پیدا  رقابت  توانایی  روزبه روز  کنند.  صادر  بیشتر 

می کنند و می توانند به شرایط بهنجار بازگردند.

منبع: برلینر سایتونگ، ۶ ماه مه ۲۰۱۶

آیا آلمان باید با یورو خداحافظی کند؟ 
گفتگو با جوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل اقتصاد 

برگردان: میرحمید عمرانی
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Mob: +61 417 500 027

امروز  در جامعه مدرن  و نسل کشی  نژادپرستی 
به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته 
شده است و هم اکنون بسیاری از اهل سیاست 
این  به  نسبت  جهانی  افکارعمومی  اکثریت  و 
و  متکثر  جوامع  در  باشند.  می  حساس  موضوع 
کثیرالمله این پدیده زشت به عنوان یک معضل 
بزرگ اجتماعی در بعضی از مقاطع تاریخی خود 
را به رخ می کشد که اوج آن در زمان حاکمیت 
بروز  آن  متعاقب  و  آلمان  در  هیتلری  فاشیسم 
تئوری  خورد.  می  چشم  به  دوم  جهانی  جنگ 
در  که  اروپا  قلب  در  نازی  حزب  نژادی  برتری 
عنوان  به  دوم  جهانی  خانمانسوز  جنگ  جریان 
شد،  عملیاتی  جهان  فتح  برای  هیتلر  راه  نقشه 
در  کولی  و  یهودی  ها  میلیون  تا  گردید  موجب 
اروپا به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده 
در اردوگاه های اسرای جنگی در کوره های آدم 
سوزی یا بر اثر گرسنگی عامدانه جان خود را از 

دست بدهند. 
برای  تاریخی است که بشریت  در همین مقطع 
پدیده  یک  با  خود  معاصر  تاریخ  در  بار  اولین 
خود  شکل  ترین  گسترده  در  نــژادی  جنایت 
این  از  عینی  نماد  هولوکاست  که  شود  مواجهه 
بربریت بود. شکست آلمان نازی در جنگ جهانی 
امنیتی   - نظامی  آرشیوهای  به  دستیابی  و  دوم 
به خصوص دستیابی به مستندات عینی در زمان 
در  آشویتس  جمله  از  مرگ  های  اردوگاه  فتح 
جای  دیگر  شوروی  سرخ  ارتش  توسط  لهستان 
شکی باقی نگذاشت که کشتار نژادی یک برنامه 
سیستماتیک و عامدانه از طرف هیتلر بود که در 
طول تمام سال های جنگ جهانی دوم دنبال می 
شد. هر چند که هنوز هم در مورد کم و کیف یا 
ابعاد هولوکاست در بین سیاستمداران و محققان 
در  همگی  ولی  دارد،  وجود  نظر  اختالف  تاریخ 

مورد واقعیت وجودی آن اتفاق نظر دارند. 

سمت  به  اروپایی  یهودیان  فرار  و  مهاجرت 
سرزمین های فلسطینی با توجه به تجارب تلخی 
که در مورد کشتار این قوم در اروپا وجود داشت 
از قبل یک ترحم و حق زیست انسانی را برای 
آنان در موطن تازه بیمه کرده بود. جامعه اروپایی 
و  تاریخ  در  را  نژادی  کشتار  ننگ  چنان  که هم 
این  از  فرار  برای  داشت  یادگار  به  فرهنگ خود 
تا  داد  انجام  را  خود  تالش  تمام  وجدان  عذاب 
این قوم حتی به بهایی نقض حقوق مردم بومی 
باز  دست  با  شرقی  های  سرزمی  در  فلسطین 
را تحمیل  و حاکمیت خود  اثبات  را  هویت خود 
کنند. متاسفانه قربانیانی که از کشتار در اروپا جان 
تاثیر جنبش صیهونیسم  بودند تحت  برده  به در 
وقتی پایشان به سرزمین مقدس رسید، به کینه 
عذابی که کشیده بودند خود با مردمان فلسطینی 
همان کاری را کردند که بی شباهت به داستان 
هولوکاست نبود. در طول هفت دهه اخیر کسانی 
که همیشه خود را قربانیان بی گناه تاریخ معرفی 
می کردند، این بار با یک دور برگردان تاریخی 
گرفتند  کسانی  از  را  خود  بر  ستمگری  تاوان 
تاریخی  جنایت  چنین  با  نسبتی  هیچ  هرگز  که 
بر  اسرائیل  رژیم  رهبران  امروز  اینکه  نداشتند. 
علیه فسطینیان یک نظام آپارتاید را پیاده کرده 
در  فائقه  قدرت  با  را  آنان  از  تن  هزار  صدها  و 
میلیون ها تن دیگر  و  نابرابر کشته  جنگ های 
اندازه  همان  به  اند،  کرده  آواره  خود  وطن  از  را 
شنیع و جنایتکارانه است که هولوکاست هیتلری 
کابوس تاریخی این قوم سرگردان بود. به غیر از 
منسوخ  ظاهرا  دیگر  که  سوزی  آدم  های  کوره 
شده بود، در کارنامه رهبران تل آویو هیچ جنایت 
در  که  توان سراغ گرفت  نمی  یی  شناخته شده 

حق فلسطینیان انجام نشده باشد. 
قربانیان  بزرگداشت  ظاهرا  اخیر  روزهــای  در 
از جانب  نه  بار  این  تا  بود  بهانه یی  هولوکاست 

از  که  اسرائیل  دشمنان  اصطالح  به  و  مخالفان 
این  نظامی   - سیاسی  رهبران  از  بعضی  سوی 
رژیم زنگ خطر برای تشدید نژادپرستی یهودی 
به صدا در آید. یک روز قبل از برگزاری مراسم 
سالگرد هولوکاست سرلشکر یائیر گوالن معاون 
ستاد مشترک ارتش اسرائیل در اظهاراتی جنجال 
اگر چیزی سبب هراس من  کرد  اذعان  برانگیز 
از یاد هولوکاست شود، آن بازشناسی دلهره آور 
در  ویژه  به  و  اروپا  سراسر  در  که  است  روندی 
و  آمد  پدید  پیش  و ۹۰ سال  در ۷۰، ۸۰  آلمان 
یافتن نشانه هایی از آن، اینجا و امروز در میان ما 

در سال ۲۰۱۶ است. 
جامعه  در  اکنون  هم  اینکه  بر  تاکید  وی ضمن 
یادآور  که  کند  می  مشاهده  را  روندی  اسرائیلی 
در  است،  بوده  ها  نازی  آور  تهوع  سیاست  این 
چیزی  نهایت  در  افزاید  می  اظهارات  این  ادامه 
و  ایجاد ترس  و  از خارجی ها  نفرت  از  تر  راحت  
آن  اما  هشدارآمیز  اظهارات  این  نیست.  وحشت 
اسرائیل  امروز  راستگرای  دولت  که  نبود  چیزی 
رسمی  مراسم  در  بعد  روز  و  برتابد  را  آن  بتواند 
و  اعتراض  با  هولوکاست  قربانیان  بزرگداشت 
راستگرای  وزیر  نخست  نتانیاهو  بنیامین  خشم 
که  بی  بی  ظاهرا  شد.  مواجهه  اسرائیلی  رژیم 
بسیار خشمگین شده بود با ردیف کردن اتهاماتی 
از قبیل اهانت آمیز، بی نهایت اشتباه و غیرقابل 
متهم  را  وی  گوالن  اظهارات  به  نسبت  قبول 
این  کرد.  اسرائیل  تحقیر  و  کردن  اعتبار  بی  به 
رهبران  و  اسرائیلی  جامعه  در  مبنایی  اختالف 
رژیم تل آویو به خوبی نشان می دهد که واقعیت 
تل  بر  حاکم  رژیم  توسط  گرفته  انجام  جنایات 
آویو هیچ سنخیتی با حق تاریخی قوم یهود برای 

زیست در شرایط صلح آمیز ندارد. 
در  الملل  بین  حقوق  و  بشر  حقوق  زدن  پیوند 
با  ها  ملت  سرنوشت  تعیین  حق  اصل  خصوص 

وضعیت  ارجاع  و  تاریخی  های  سازی  مشابهت 
تاریخ  در  یهودیان  بودن  قربانی  حق  به  موجود 
فلسطین  ملت  بنیادین  حقوق  نقض  با  معاصر، 
هیچ همخوانی نخواهد داشت. دولت راستگرای 
تمامی  گذاشتن  پا  زیر  با  اکنون  هم  اسرائیل 
معاهدات بین المللی و منشورهای حقوق بشری 
های  نشینی  شهرک  گسترش  و  سرکوب  با 
یهودی در اراضی اشغالی امکان هرگونه مصالحه 
که  مستقل  دولت  دو  پذیرش  مورد  در  آشتی  و 
قطعنامه های شورای  و حتی  اسلو  مذاکرات  در 
امنیت بر آن تاکید شده است را نقض کرده است. 
گذاشتن  سرپوش  برای  نتانیاهو  دیگر  طرف  از 
روند  در  کارشکنی  و  فلسطینان  نقض حقوق  بر 
مذاکرات صلح ضمن تشدید تنش بین یهودیان 
و فلسطینیان هم اکنون موجب ظهور یک تنفر 
نژادی گردیده که به اعتراض پراگماتیست هایی 

چون یائیر گوالن منجر شده است. 
جامعه  از  بزرگی  بخش  دادن  سوق  با  نتانیاهو 
یهودی به سمت تنفر نژادی از سویی راستگرایان 
یهودی را تقویت می کند و از سوی دیگر موجب 
می شود تا طرف مقابل هم که همه درها را بر 
مذاکره،  میز  جای  به  بیند  می  بسته  خود  روی 
این  دهد.  نشان  العمل  عکس  دست  در  چاقو 
واکنش فلسطینی ها هر چند که معموال از طرف 
رهبران غربی به شدت محکوم می شود ولی به 
تازگی توسط بان کی مون دبیرکل سازمان ملل 
متحد به عنوان یک بازخورد قابل توجیه در مقابل 
سرکوب سیستماتیک بر آن تاکید شده است که 
کرد.  فراهم  را  نتانیاهو  اعتراض  و  موجب خشم 
به همین دلیل به جرات می توان اذعان کرد که 
قبال  در  اکنون  هم  اسرائیل  رژیم  وزیر  نخست 
یک  اول  جایگاه  المللی  بین  نظام  تفاوتی  بی 
داده  اختصاص  خود  به  را  نژادپرست  سیاستمدار 

است.

نتانیاهو یک نژادپرست یهودی است
اردشیر زارعی قنواتی

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

Car, Bike, Boat Home & Caravan Loans
Business Loans

Equipment Loans
Large Machinery Loans

Mining Equipment Loans 
Small Equipment Loans

Personal Loans
Insurance Services

Car Locating
Small Loans for Deposits

Re-Finance
Debtor Finance

 برای دریافت انواع وام و بیمه در سراسر استرالیا با 
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دولت راستگرای اسرائیل هم اکنون با زیر پا گذاشتن تمامی معاهدات بین المللی و منشورهای حقوق بشری با سرکوب 
و گسترش شهرک نشینی های یهودی در اراضی اشغالی امکان هرگونه مصالحه و آشتی در مورد پذیرش دو دولت 

مستقل که در مذاکرات اسلو و حتی قطعنامه های شورای امنیت بر آن تاکید شده است را نقض کرده است ...

۱۰۰ سال از موافقت نامه محرمانه میان فرانسه و 
بریتانیا موسوم به سایکس پیکو گذشت. دو قدرت 
بر سر ترسیم مرزهای  جهانی در ۱۶ مه ۱۹۱۶ 
سرزمین های خاورمیانه به توافق رسیدند؛ هرچند 
در  درنیامد.  اجرا  به  کامل  به طور  این طرح  که 
ژوئیه ۲۰۱۴ تروریست های دولت اسالمی عراق 
نواحی  در  قرارگاهی  تصرف  با  داعش(  ( شام  و 
به  و  کشتند  را  مرزبانان  سوریه،  و  اق  عر مرزی 
دنبال آن ویدئویی تبلیغاتی در اینترنت منتشر و 
اعالم کردند که از این پس مرزی میان عراق و 

سوریه وجود نخواهد داشت.
تحقیرآمیز  قیمومت  به  این جهادگرایان  م  پیا در 
ساله  یکصد  پیشینه ای  که  غربی  لیسم  امپریا
دارد، اشاره شده بود. منظور آنها توافقنامه سّری 
آن  اساس  بر  که  بود  پیکو  سایکس  به  موسوم 
و  نفوذ  زیر  امروز  خاورمیانه ی  سرزمین های 
قیمومت فرانسه و بریتانیا قرار گرفتند. داعش در 

این پیام از پایان سایکس پیکو سخن راند.
درک  ــرای  ب که  انکارناپذیر  است  ی  واقعیت
مناسبات  و  ایدئولوژیک  رویکردهای  ها،  سیاست 
به  باید  عرب،  خاورمیانه ای  جهان  ی  کشورها
دولتی  نظام های  شکل گیری  اریخی  ت مقطع 
اول  جهانی  جنگ  پایان  مقطع  در  طقه  من این 
)۱۹۱۸( و در پی آن فروپاشی امپراتوری عثمانی 
این نکته اشاره شده  بارها به  بازگشت.   )۱۹۲۲(
میان دریای مدیترانه  که مرزهای سرزمین های 
و خلیج فارس به طور عمده از سوی قدرت های 
خارج از این مرزها، و به طور عمده از سوی دو 
قدرت جهانی آن روز، فرانسه و بریتانیا، مشخص 
شده اند. در این رابطه از نظام سایکس پیکو و یا 

مرزهای سایکس پیکو سخن می رود.
دیپلمات  پیکو دو  فرانسوا ژرژ  و  مارک سایکس 
 ۱۹۱۶ سال  در  که  بودند  فرانسوی  و  یایی  بریتان
به نیابت از سوی دولت های متبوعه خود درباره 
امپراتوری  خاورمیانه ای  سرزمین های  تقسیم 
به  موافقت نامه   این  رسیدند.  توافق  به  عثمانی 

طور محرمانه در ۱۶ مه ۱۹۱۶ به امضا رسید.
این توافق محرمانه، که در آن روسیه تزاری نیز 
از تقسیم سرزمین های تحت استیالی امپراتوری 
بود،  توافق  این  از  جزوی  و  برده  سهم  عثمانی 
از  از رخداد انقالب اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه،  پس 
به  شد.  افشا  بلشویک ها  انقالبی  سوی حکومت 
فرمان لنین و لئو تروتسکی، کمیسار امور خارجه 
عنوان  به  موافقت  نامه  کامل  متن  بلشویک ها، 
بخشی از یک توطئه امپریالیستی در ۲۳ نوامبر 
۱۹۱۷ در روزنامه های ایزوستیا و پراودا منتشر شد 
و سه روز بعد این سنِد تا آن زمان محرمانه در 

روزنامه انگلیسی منچستر یونایتد بازتاب یافت.
تقسیم حوزه نفوذ و قیمومت فرانسه و بریتانیا

اگرچه مفاد این به اصطالح موافقت نامه سایکس 
اما زمینه مأموریت  اجرا نشد،  به یک  پیکو یک 
از سوی نهاد بین المللی جامعه ملل به فرانسه و 
این  نفوذ خود در  تا حوزه  آورد  را فراهم  یا  بریتان

منطقه استراتژیک را تعیین کنند.
جامعه ملل یک سازمان میان دولتی مستقر در ژنو 
از  اول  جهانی  جنگ  از  پس  که  بود  )سوئیس( 
برآیند عهدنامه ورسای کار خود را در ۱۰ ژانویه 

۱۹۲۲ آغاز کرد. این نهاد ۵۸ عضو داشت که ۴۲ 
و  مؤسس  اعضای  از  ایران،  جمله  از  آن،  عضو 

فعال آن بودند. ایاالت متحده آمریکا هرگز عضو 
خیلی  را  آن  تشکیل  ایده  که  چند  هر  نشد،  آن 
سال  در  ملل  جامعه  بود.  کرده  مطرح  تر  پیش 
۱۹۴۶ پس از جنگ جهانی دوم و در پی تأسیس 

سازمان ملل متحد منحل شد.
نفوذ  حوزه  پیکو،  و  سایکس  توافق  س  سا ا بر 
)شامل  امروز  ترکیه  شرقی  جنوب  از  سه  فران

آدانا،  ماردین،  دیاربکر،  سیواس،  ای  شهره
)موصل،  تا شمال عراق  و  آغاز می شد  مرسین( 

رواندوز( و سپس سوریه )حلب، دمشق( و لبنان 
دریای  خاورمیانه ای  حاشیه  در  )بیروت(،  ز  امرو

مدیترانه امتداد می یافت.
مناطق جنوبی  بریتانیا  قیمومت  در عوض حوزه 
و مرکزی عراق )کرکوک، بغداد، بصره( و سپس 
عربستان،  فارس،  خلیج  حاشیه  نواحی  و  کویت 

مناطق فلسطینی و اردن امروز را شامل می شد.

سواحل  از  بخشی  شامل  که  هم  کیه  تر شرق 
آذربایجان  و  ایــران  مرزهای  تا  سیاه  ی  ا ــ دری
بتلیس(  و  وان  ارزروم،  ترابوزان،  ی  )شهرها

می شد، در حوزه نفوذ روسیه قرار گرفت.
مسئولیت  ملل  جامعه  سوی  از  أموریت  م این  با 
مرزهای  ترسیم  بر  مبتنی  لت هایی  دو تشکیل 
اختیاری منطقه بر عهده دو قدرت جهانی فرانسه 

و بریتانیا افتاد.
و  کش  خط  پیکو  و  سایکس  دیگر،  رت  عبا به 
مداد را به دست گرفتند و بر روی نقشه ای که بر 
روی میزشان پهن بود، با ترسیم خطوط مستقیم 
ارضی، کشورهای امروز عربی خاورمیانه و سپس 
دولت های آن را، بر اساس منافع استراتژیک خود 
تعیین کردند، بی آن که انسجام قومی و مذهبی 
درون این سرزمین ها را در نظر گیرند و بی آن که 
نمایندگان مردمان این منطقه را در طراحی خود 
دخیل بدانند و به نوعی از آن ها نظرخواهی کنند. 
یک نمونه بارز آن، پراکندگی مردمان کرد میان 
ایران است؛  چهار کشور ترکیه، عراق، سوریه و 
دست ارمنی ها و آشوری ها نیز از این تقسیم بندی 
شمال  عربی  مناطق  مرزهای  تعیین  د.  ان م خالی 
آفریقا از وظایف سایکس و پیکو نبود، زیرا این 
مصر  بودند.  شده  تقسیم  این  از  ش  پی مناطق 
تحت نفوذ بریتانیا بود و فرانسه بر مغرب )شامل 
مراکش، تونس و الجزایر( سلطه داشت و لیبی در 

قیمومت ایتالیا بود.
ادبیات  در  »سایکس-پیکو«  عنوان  ه  ون گ بدین 
و  امپریالیستی  بزرگ  »طراحی  نماد  به  سیاسی 
استعماری« در مناسبات سیاسی و ارضی منطقه 
خاورمیانه و نیز به نماد کشورهایی که بر اساس 

این تقسیم بندی شکل گرفتند، بدل شد.
توطئه  یک  سایکس-پیکو«  فق نامه  وا »ت آیا 
کم  است؟  بوده  اروپایی ها  سوی  ز  ا ضدعربی 

نیستند مردمان عرب که بدان باور دارند.
سوری-آلمانی  سیاسی  علوم  استاد  ی،  یب ط بسام 
آلمان  توبینگن  دانشگاه  در  دراز  ن  یا سال که 
عرب  و  اسالم  جامعه شناسی  و  تاریخ  ه  حوز در 
تدریس کرده است، دوران جوانی خود در سوریه 
را به یاد می آورد. او به دویچه وله می گوید: »در 
تمام دوران مدرسه تا دیپلم، »سایکس- پیکو« و 
بوده  درسی  ثابت  موضوع  همواره  آن  زخم  آثار 
است. پیامد این زخم تاریخی را نه تنها سوری ها، 

بلکه تمام مردمان عرب هنوز حس می کنند.«
»در پس یک نمای عربی«

یکی از هدف های امپراتوری آلمان در طول جنگ 
جهانی اول کشاندن جنگ به خاورمیانه با هدف 
تضعیف جبهه سه کشور متحد - فرانسه، بریتانیا 
و روسیه - بود. در این جنگ دو امپراتوری آلمان 
همراه  به  آلمانی ها  بودند.  هم پیمان  نی  عثما و 
مرجع  باالترین  که  استانبول  در  مانی  عث خلیفه 
به  را  عرب ها  می شد،  محسوب  نی ها  س دینی 

جهاد علیه بریتانیا فراخواندند.
بن  شریف  کوشیدند  مقابل  در  نیز  یی ها  یا بریتان
علی، متولی اماکن مذهبی مکه و دومین مرجع 

دینی پس از خلیفه را با خود متحد کنند.

ادامه در صفحه ۱۱

موافقت نامه محرمانه سایکس پیکو 
زخمی تاریخی بر روح مردمان خاورمیانه
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رادیولوژی هاربر
قابل توجه فارسی زبانان محترم سیدنی

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

آماده انجام خدمات زیر میباشد:
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سونوگرافی
ایکس ری

سیتی اسکن
پوکی استخوان و دکسا

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

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

Phone: 02-9188 5280

ضمناً خدمات Bulk Billing بوده 
و پارکینگ اختصاصی فراهم میباشد نقشه تاریخی سایکس پیکو در سال ۱۹۱۶

فرانسوا ژرژ پیکو )راست( و مارک سایکس



بادم یک آجیل بسیار خوشمزه و پرطرفدار است 
که در تمام سال یافت می شود.

بادام در روز باعث از بین رفتن چربی های شکم 
و صاف شدن آن، کاهش کلسترول و مشکالت 
قلبی می شود. بادام فواید بسیاری برای بدن دارد، 

از جمله:

1- پایین آورنده کلسترول بد) LDL ( و 
کاهش دهنده بیماری های قلبی

بادام دارای مقدار زیادی چربی است، اما از نوع 
غیر اشباع! این چربی خطر بیماری های قلبی را 
کم می کند. تحقیقات نشان داده است که تمامی 
مغزهای خوراکی، بیماری های قلبی و کلسترول 

بد را دور می کنند.
مطالعه ای نشان داده است، افرادی که 5 بار در 
خطر  احتمال  درصد  خورند،50  می  آجیل  هفته 
برای بیماری های قلبی را از خود دور می کنند.

2- بادام، آنتی اکسیدان است
این  دارد.  وجود  بادام  پوست  در   E ویتامین 
ویتامین، یکی از انواع آنتی اکسیدان ها می باشد. 
فواید آنتی اکسیدان ها در بدن بسیار زیاد است. 
می  را  امراض  برخی  جلوی  ها  اکسیدان  آنتی 
گیرد، از جمله: سرطان، بیماری قلبی، فراموشی، 
آب  ایمنی،  سیستم  نکردن  عمل  خوب  آلزایمر، 
ماهیچه  شدن  چشم)کاتاراکت(، ضعیف  مروارید 
می  اثر  پروستات  سالمتی  بر  چنین  هم  و  ها 
گذارند و از تخریب سلول ها و DNA جلوگیری 

می کنند.

می  جلوگیری  عضالنی  گرفتگی  از   -3
کند

بادام دارای منیزیم و پتاسیم است. هنگامی که 
خون  در  باشد،  بدن  در  منیزیم  کافی  مقدار  به 
جریان می یابد و اکسیژن و مواد مغذی را سریع 
تر حمل می کند و جلوی افزایش ضربان قلب را 
می گیرد. بادام بسیار بیشتر از جو یا حتی اسفناج، 

منیزیم دارد.
پتاسیم در انقباض عضالت، به جریان درآوردن 

اعصاب، متعادل کردن فشار خون و عملکرد بهتر 
قلب نقش دارد.

1/4 فنجان بادام دارای 99 میلی گرم منیزیم و 
257 میلی گرم پتاسیم می باشد.

4- به کاهش وزن کمک می کند
بسیاری از افراد به خاطر افزایش وزن، بادام نمی 
این  به  تغذیه  متخصصان  که  حالی  در  خورند. 
در  بار   2 حداقل  که  افرادی  اند،  رسیده  نتیجه 
آنها که اصال  به  نسبت  آجیل می خورند،  هفته 

بیشتر وزن کم  به ندرت آجیل می خورند،  یا  و 
می کنند.

انرژی  تا  بخورید  بادام  روز،  هر   -5
لذت  خود  سالمتی  از  و  باشید  داشته 

برید.
این ماده غذایی به خاطر دارا بودن ویتامین ها و 
پروتئین و آهن ، انرژی مورد نیاز بدن را افزایش 

می دهد.
همان طور که می دانید، آهن یکی از اجزاء مهم 
هموگلوبین می باشد و نقش هموگلوبین، حمل 
اکسیژن در خون است. لذا آهن کمک می کند 
را دریافت  نیاز خود  اکسیژن مورد  که سلول ها 
در  ضعف  و  خستگی  موجب  آن  کمبود  و  کنند 

انجام کارها می شود. 
بدن  سالمتی  حفظ  برای  دارو  و  غذا  موسسه 
توصیه  را  آهن  گرم  میلی   18 روزانه  دریافت 
آهن  زیادی  که  داشت  توجه  باید  اما  کند.  می 
و  کبد  قلب،  تواند  می  و  باشد  می  خطرناک 

لوزالمعده را از کار بیندازد.

6- جلوگیری از سرطان
پروتئین می  و  زیادی کلسیم  مقدار  دارای  بادام 
گرم   20 حدود  در  تازه  بادام  گرم   100 باشد. 
کلسیم  دارد.  کلسیم  گرم  میلی   240 و  پروتین 
سرطان  دهنده  کاهش  بادام،  در  موجود  فیبر  و 
روده بزرگ می باشد. اسید فولیک در بادام، باعث 

کاهش سرطان دهانه رحم می گردد.

پیک پارسیان
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تغذیه و سالمت
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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

فواید بادام برای بدن
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0414973975تلفن مرکز پخش
info@sabzi.com.au

 www.facebook.com/SABZI2U 

بزودی در بریزبین و پرت

سبزیجات آماده پخت 
با بهترین کیفیت مستقیم از مزارع استرالیا 

در سفره شما بدون مواد افزودنی

 سیدنی: زمزم، ساحل، بهار، رایان، جام جم، شهروند، پامیر، آریا
ملبورن:  آریانا، میناتور پرشیا، آپادانا، دندی مارت، پرشین حالل، خیام، روشن، میوند 

آدالید: بهار، سالم، طلوع، آبخو، نجفی، آریا، وطن، میهن، کیلبورن، دی تو دی

 قابل تهیه در سیدنی، ملبورن، آدالید و نیوکاسل

غذایی  مواد  به  را  شما  توجه  مطلب  این  در 
به دلیل دارا بودن خواص  مختلفی که هر یک 
تسکین  در  مثبتی  تاثیر  خود  خاص  ترکیبات  و 
غذایی  ماده ی  چند  نهایت  در  و  داشته  سردرد 

برای پرهیز را نیز جلب می کنیم.
شما می توانید با مصرف منظم یک مشت بادام 
با میگرن مقابله کنید. بادام سرشار از تریپتوفان 
سروتونین  سنتز  برای  اسیدآمینه  این  و  است 
و  الزم  خلقی  خوش  و  لذت  هورمون  همان  یا 
ضروری است. عالوه بر بادام، بوقلمون نیز یکی 
بادام  است.  سروتونین  از  سرشار  منابع  از  دیگر 
باعث  که  هست  منیزیم  از  سرشار  همچنین 
می  خونی  های  رگ  نرمی  و  عضالت  تسکین 
و  فیزیکی  دردهای  که  نکنید  فراموش  شود. 
سردرد  باعث  توانند  می  روحی  های  استرس 
شوند در نتیجه جذب منیزیم بیشتر و یا مصرف 

مکمل آن می تواند کمک کننده باشد.
 

هندوانه
هندوانه یک میوه ی ایده آل برای افزایش آب 

بدن است که بالفاصله قند خون را باال می برد. 
حتما می دانید که کاهش آب بدن می تواند به 
توانید  نمی  اگر  بروز سردرد شود.  باعث  سرعت 
به میزان زیاد آب بنوشید می توانید در طول روز 
بهره مند  از آب  از میوه ها و سبزیجات سرشار 
شوید. این نیاز به خصوص در فصل گرما بیشتر 
می شود. در هر حال هندوانه میل کنید تا آب و 
امالح بدن تان باال برود و سردردهای ناشی از 

بی آبی بدن تسکین پیدا کند.

قارچ
قارچ سرشار از ویتامین B2 است که ریبوفالوین 
برای  مغذی  ی  ماده  این  شود.  می  نامیده  نیز 
است.  الزم  ها  سلول  نیاز  مورد  انرژی  تامین 
ی  تغذیه  دلیل  به  تواند  می  ریبوفالوین  کمبود 
نامناسب یا مسائل ژنتیکی باشد. باید بدانید که 
مواد غذایی سرشار از ویتامین B2 برای تسکین 
و همچنین پیشگیری از بروز سردرد موثر است. 
قارچ و همچنین بروکلی و اسفناج حاوی میزان 
این ها  بر  این ویتامین هستند. عالوه  از  زیادی 

اکثر غالت نیز حاوی ویتامین B2 می باشند.
 

ماهی آزاد
نتایج پژوهش ها نشان می دهند که رژیم های 
به  تواند  از چربی های سالم می  غذایی سرشار 
تسکین سردردهای مزمن کمک کند. ماهی آزاد 
حاوی میزان زیادی اسیدهای چرب امگا3 است 
را  به سردرد  مربوط  التهاب های  توانند  که می 
در  که  دیگری  سالم  های  چربی  دهند.  کاهش 
روغن زیتون، روغن آووکادو و غیره وجود دارند 
می توانند به تسکین سردرد کمک زیادی بکنند. 
ماهی ساردین نیز از انتخاب های غذایی مناسب 
برای کاهش سردرد است. نتایج برخی از پژوهش 
روغن  منظم  مصرف  که  دهند  می  نشان  ها 
سردردها  بروز  شدت  و  دفعات  تواند  می  زیتون 

را کاهش دهد.
از منیزیم و آب است که هر دو  اسفناج سرشار 

برای تسکین سردرد مفید هستند

خیار
برای مقابله با سردرد الزم است که در طول روز 
به میزان کافی آب به بدنتان برسد. خیار یکی از 
آن سبزیجات سرشار از آب است که می تواند به 
راحتی آب بدن را تامین کرده و سردرد را تسکین 
می  میگرنی  سردردهای  دچار  مدام  اگر  دهد. 
شوید توصیه می کنیم که برای خودتان اسموتی 
نوشیدن  با  را  روزتان  و  کرده   تهیه  رنگ  سبز 
آن آغاز کنید. برای اینکار می توانید خیار، سیب 
کنید.  میل  و  کرده  مخلوط  آب  با  را  اسفناج  و 
گوجه  ها،  توت  انواع  مانند  دیگری  غذایی  مواد 
هستند  آب  از  سرشار  که  نیز  کرفس  و  فرنگی 

برای تسکین سردرد مفیدند.

جگر
جگر سرشار از ویتامین B3 است که به نیاسین 
ویتامین  این  جزیی  کمبود  است.  معروف  نیز 
بروز میگرن و سردرد شود.  باعث  تواند  نیز می 
در  محلول  های  ویتامین  از  یکی   B3 ویتامین 
آب است به این معنی که می توانید بدون نگرانی 
تفت  دریافت کنید. جگر  را  آن  باال  دز  از جذب 
با پیاز نیز بسیار مفید است. این ماده  داده شده 
 B6، ی غذایی همچنین سرشار از ویتامین های
B12 ،اسید فولیک، ویتامین A، ویتامین E و 

ویتامین K است.
 

دانه ی کینوا
کینوا یکی از دانه های سرشار از پروتئین است 
دانه  این  است.  کم  آن  گلوسیدهای  میزان  که 
که  است  منیزیم  زیادی  میزان  حاوی  همچنین 
برای کاهش میگرن های ناشی از عادت ماهانه 
کمک زیادی می کند. از دیگر مواد غذایی سرشار 
از این ماده ی مغذی می توان به تخمه ی آفتاب 
ای  قهوه  برنج  و  شیرین  زمینی  سیب  گردان، 

اشاره کرد.
 

اسفناج
تسکین  و  کاهش  در  موثر  سبزی  یک  اسفناج 
ملوان  مورد عالقه ی  این سبزی  است.  سردرد 
است  موثر  نیز  باال  فشارخون  برای کاهش  زبل 
و به این ترتیب نیز می تواند از بروز سردردهای 
مزمن پیشگیری کند. اسفناج سرشار از منیزیم و 
مفید  سردرد  تسکین  برای  دو  هر  که  است  آب 

هستند.

از اینها بپرهیزید
* نوشیدنی های خیلی شیرین

* زیاده روی در مصرف شکالت سیاه
* سوسیس و کالباس

* پنیرهای کهنه
* سس گوجه فرنگی و چاشنی ها

* شیر گاو پرچرب
* چای سیاه زیاد

 
میگرنی  سردردهای  بروز  باعث  که  عواملی 

می شوند
* استرس

* تغییر در ریتم خواب
* ناشتا شروع کردن روز

از قرص  * عادت ماهانه در خانم ها و استفاده 
های ضدبارداری

* نور شدید، بوی تند و سروصدای زیاد
 

مانند دوچرخه  منظم  ورزش  نکنید که  فراموش 
سواری، پیاده روی و غیره می تواند باعث آرامش 
بیشتر شما و تسکین سردردهایتان شود. میگرن 
و استرس ارتباط نزدیکی با هم دارند. به همین 
و  استرس ها  امکان  تا حد  دلیل الزم است که 
فشارهای عصبی را کاهش دهید و از هر فرصتی 

برای آرامش بیشتر استفاده کنید.

بادام برای تسکین درد 

می   تهیه  بادام  ی  دانه  انواع  از  را  بادام  روغن 
کنند. این روغن همان اولئات گلیسرول است که 
این  دهد.  آجیل می   مزه  و  داشته  بوی مالیمی 
کلروفرم  در  اما  است،  نامحلول  الکل  در  روغن 
بادام جانشین  اتر کامال حل می  شود. روغن  یا 
خوبی برای روغن زیتون می  باشد. از روغن بادام 
در تهیه ی مارزیپان، نوقا، ماکارونی و همچنین 
درصد   35 بادام،  می  کنند.  استفاده  دسر  انواع 
ویتامین E دارد و میزان چربی  های اشباع نشده 
ی آن بسیار باال است. این نوع چربی قادر است 

که میزان کلسترول LDL را کاهش دهد.

پیشگیری از موخوره با روغن بادام
مجتبی امیری، متخصص پوست و مو می گوید: 
خشکی مو می  تواند به دالیل ژنتیکی یا استفاده 

از شوینده  هایی که استاندارد نیستند، شرایط آب 
و هوایی محل زندگی افراد و استفاده از سشوار 
روغنی  پایه ی  مو  کرم  های  باشد.  مو  اتوی  و 
دارند و از روغن ساخته شده  اند و استفاده از آن 
ها موجب بروز درخشندگی و نرم شدن موها می  
هستند،  موهای خشک  دارای  که  افرادی  شود. 
می  توانند از روغن  هایی مثل روغن بادام برای 
بادام می   استفاده کنند، زیرا روغن  موهای خود 

تواند از خشکی و موخوره پیشگیری کند.
سیانیدریک  اسید  دارای  تلخ  بادام  که  جا  آن  از 

است باید در مصرف آن احتیاط کرد.

روغن بادام تلخ و سرماخوردگی 
و  بهبود  بخشیده  را  سرفه  تلخ  بــادام  روغن 
باید  آن  مصرف  در  اما  است  ضدسرماخوردگی 

به دو شکل  بادام میوه  ای است که  دقت کرد. 
تلخ  بادام  روغن  می  شود.  یافت  شیرین  و  تلخ 

برای تنگی نفس، سرفه و ورم ریه مفید است.

دیگر فواید روغن بادام تلخ
بادام تلخ، سنگ کلیه و قولنج را برطرف می  کند.

ریختن یک قطره روغن بادام تلخ در گوش برای 
رفع زنگ زدن گوش مؤثر است.

روغن بادام خاصیت مسهلی دارد.
روغن بادام، خشکی و چین و چروک پوست را 

برطرف می  کند.
مراقب باشید: از آن جا که بادام تلخ دارای اسید 
سیانیدریک است باید در مصرف آن احتیاط کرد. 

محصوالت  و  شیرین  ــادام  ب روغــن 
آرایشی و زیبایی 

قابل  غیر  های  کیفیت  بادام،  مغز  ی  عصاره 
دارد.  زیبایی  و  آرایشی  در محصوالت  شمارشی 
به خصوص آن که این روغن نقش بسیار موثری 

در تغذیه و آبرسانی پوست ایفا می کند.
که  مطبوعی  بوی  دلیل  به  شیرین  بادام  روغن 
دارد به عنوان خوشبوکننده محصوالت آرایشی و 

خوشبوکننده های هوا استفاده می شود.
متخصصان توصیه می کنند مادر برای برقراری 
ارتباط اولیه با نوزاد به بدن او روغن بادام شیرین 
مالیده و بدنش را به آرامی ماساژ دهد این ماده در 

آرامش بخشیدن به کودک اهمیت دارد.

درباره روغن بادام 
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هیچ فردی وجود ندارد که 
فردی دیگر دلتنگ او نشود.

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

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

TA
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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

برای ازدواج، تنها رسیدن به سن ازدواج و داشتن 
خواستگارانی که بتوان از میان آنها یکی را برای 
زندگی انتخاب کرد، کافی نیست.  براي موفقیت 
و  خانه  همسر،  یك  داشتن  مشترك،  زندگي  در 
ماشین اختصاصي کفایت نمي کند و همه  کماالت 
یك دختر تنها به صورت زیبا و تحصیالت نیست. 
انتخاب و  اگر دختر دم بختي هستید که در سن 
ازدواج قرار دارید، باید مهارت هاي متفاوتي براي 

هر دو مرحله قبل و پس از آن بیاموزید.

خودتان را بشناسید
موفقیتي  هر  موفقیت هاست.  مادر  خودشناسي، 
را  خودتان  آن  از  قبل  است  الزم  بخواهید،  که 
خوب مطالعه و شناسایي کنید. عالیق، سالیق، 
و.  توانایي ها  رفتارها،  تیپ شخصیتي،  انتظارات، 
نشناسید  را  خود  تا  بشناسید.  خوب  را  خود   .  .
براي  کنید.  عمل  موفق  انتخاب،  در  نمي توانید 
دقت  و  تمرکز  و  تفکر  به  نیاز  هم  خودشناسي، 
دارید، هم نیاز به مطالعه. وقتش رسیده که کتابي 
را دست بگیرید و درباره مهارت هاي خودشناسي 
بیشتر بدانید. اگر الزم است به مشاور و روانشناس 
مراجعه کنید تا در این مسیر به شما کمك کند. 
مشخص  زندگي تان  در  را  مسئله اي  هر  جایگاه 
مالي  مسائل  براي  چقدر  که  بدانید  مثال  کنید. 
برایتان  تحصیالت  میزان  چه  تا  قائلید،  اهمیت 
ارزش دارد، منظورتان از »مرد باید اخالق داشته 
دقیقا  اخالق  شما،  تعریف  در  و  چیست  باشد« 
اصال  شما  خود  آیا  و  مي شود  نکاتي  چه  شامل 
با  مسیر  این  در  و...  هستید  اخالق مداري  آدم 
خودتان صادق باشید، هرگز براي به دست آوردن 
فردي که گمان مي کنید عاشقش هستید یا براي 
دروغ  به خودتان  مجردي،  زندگي  از  خالصي 

نگویید. درباره خودتان، با خودتان صادق باشید.

مهارت ارتباط سالم
ارتباط  بیاموزید.  را  سالم  ارتباط  رسم  و  راه 
موفقیت  در  که  است  مهارت هایي  نیازمند  مؤثر، 
کالمي،  مهارت هاي  ازجمله  است،  اثرگذار  شما 
خوب  مهارت  پوشش،  نحوه  بدن،  زبان  دانستن 
را به دست  اینها  از  . هیچ کدام   . گوش کردن و. 
خوش آید،  آید  پیش   هرچه  و  عرف  و  غریزه 
نسپارید. اگر در جلسات خواستگاري تان ساکت و 
سربه زیرید و نمي دانید باید از کجا شروع کنید و 
اصال چه بگویید یا آنقدر حرف مي زنید که طرف 
نمي کند،  پیدا  هم  کشیدن  نفس  فرصت  مقابل 
این رفتارها نشانه  هیچ چیز، به جز نداشتن مهارت 

دوري  مؤثر،  ارتباط  مهارت  نیست.  مؤثر  ارتباط 
روي  راه رفتن  و  معمول  تفریط هاي  و  افراط  از 
است.  فردي  خصوصیات  حفظ  با  اعتدال  خط 
یابد،  بهبود  کالمي تان  مهارت هاي  اینکه  براي 
و  بخوانید  شعر  و  داستان  رمان،  بخوانید،  کتاب 
گنجینه لغات تان را افزایش دهید. خودتان را در 
موقعیت هاي متفاوت فرض کنید و جمالتي براي 
ذهنتان  توي  و  بگیرید  درنظر  بحث   پیش بردن 

تکرارش کنید.

یك لیوان آب به من بده
که  هستید  پدرتان  دانه   یکي یك  دختر  هنوز  آیا 
اگر  هم  هنوز  نمي زند؟  سفید  و  سیاه  به  دست 
یك  درخواست  شما  از  و  برسد  راه  از  برادرتان 
لیوان آب بکند، جوابش »خودت بردار مگه دست 
لباس هایتان  مادرتان  هم  هنوز  است؟  نداري« 
طول  تمام  در  که  مسئولیتي  تنها  و  مي شوید  را 
عمرتان احساس کرده اید رفت وآمد به مدرسه و 
نیاز  که  بدانید  است،  چنین  اگر  است؟  دانشگاه 
کم  من هایتان  از  مني  که  دارید  وقت  به صرف 
کنید. گذشت، صبر و درك مسئولیت در ازدواج 
اینکه  براي  مشترك،  زندگي  مي آید.  کارتان  به 
دوام بیاورد، نیاز به کم کردن منیت ها دارد و نقش 
پررنگ تر  و  حساس تر  زمینه  این  در  خانم خانه 
او  براساس  خانواده  عاطفي  کانون  زیرا  است 

استوار است.

مهارت حل اختالف
جاي  به  مي آید،  پیش  مشکلي  وقتي  بلدید 

ناراحتي و غم و گریه، تمرکز کنید  و  عصبانیت 
مهم ترین  از  یکي  اختالف؟  و  مسئله  حل  روي 
زندگي  داشتن  براي  نیاز  مورد  مهارت هاي 
اینکه شما  است؛  اختالف  مهارت حل  مشترك، 
به خوبي مسئله پیش آمده را درك کنید، تجزیه 
باشید  داشته  را  این  توانایي  و  کرده  تحلیل  و 
و  گذاشته  مقابل  طرف  به جاي  را  خودتان  که 
راه حل هاي متفاوت براي رسیدن به نقطه آرامش 
اختالف سلیقه، عقیده  کنید.  بررسي  را  تفاهم  و 
از  جزئي  هم  پیش بیني  غیرقابل  مشکالت  و 
زندگي مشترك هستند که باید به آنها فکر کرد 
و جدي شان گرفت. به زندگي هاي مشترکي که 
البته  کنید  دقت  خوب  است  جاري  اطرافتان  در 
منظورمان کنجکاوي در زندگي شخصي دیگران 
نیست بلکه دقت در رفتارها و مشکالتي است که 
شما هم در جریانشان قرار مي گیرید. خودتان را 
به جاي آنها بگذارید و ببینید اگر شما بودید چه 
رفتاري را پیش مي گرفتید. آیا قدرت درك و صبر 
گزینه اي  نخستین  یا  دارید؟  را  اختالفات  و حل 
و  قهر  و  زاري  و  گریه  مي رسد  ذهنتان  به  که 

دعواست.

خانه داري
تمام  کنار  در  نگیرید.  دست کم  را  خانه داري 
که  است  نیاز  فکري،  و  رفتاري  مهارت هاي 
آنقدر  مهم  این  بگیرید.  یاد  هم  را  خانه داري 
دقت  اگر  شما  که  دارد  متفاوت  ریزه کاري هاي 
آن  فراگیري  به  خودخواسته  و  باشید  نکرده 
همت نگماشته باشید، فایده اي ندارد. نگاه کردن 

به تنهایي هم به کارتان نمي آید. دست به کار شوید 
و چندباري غذا را بسوزانید، شفته کنید تا فوت و 
کردن،  آشپزي  بیاید.  دست تان  الزم  فن هاي 
مهمان داري، مراقبت و نگهداري از وسایل خانه 
کارهایي   .  . و.  آنها  نگهداشتن  مرتب  و  تمیز  و 
 است که ممکن است زیاد جدي گرفته نشود اما 

کیفیت زندگي مشترك در دستانش است.

تفاوت ها را بدانید
هم  تفاوت هایي  اشتراکات شان،  عین  در  آدم ها 
مرد  و  زن  جنس   در  تفاوت ها  این  دارند.  هم  با 
بیشتر خودنمایي مي کند. الزم است این تفاوت ها 
مهارت هاي  کمي  کنید.  درکشان  و  بدانید  را 
مطالعه  راه حل  بهترین  بیاموزید.  روانشناسي 
زنان  تفاوت هاي  به کتاب هایي که  است.  کردن 

و مردان را مي گویند مراجعه کنید. 
در عین حال مراقب باشید که در دام کتاب هاي 
زرد شبه روانشناسي و کانال هاي تلگرامي مدعي 
را  کارتان  اصولي  و  دقیق  نیفتید.  روانشناسي 
آدم هایي که متخصص هستند  از  و  شروع کنید 

کمك بگیرید.

منتظر نمانید
وقتي  که  کنیم  یــادآوري  است  الزم  اینجا  در 
مهارت هایي  به  باید  بالغي  دختر  هر  مي گوییم 
معني  این  به  اصال  کند  پیدا  ازدواج دست  براي 
نیست که دخترخانم ها باید صبر کنند تا یکي یکي 
به  رسیدن  از  و  آورند  به دست  را  مهارت ها  این 
ازدواج بگیرند  به  آنها مطمئن شوند بعد تصمیم 
رشد  براي  سرفصلي  مهارت ها  این  اتفاقا  بلکه 
کسب  که  شماست  اخالق  و  روحیه  پیشرفت  و 
شرایط  نه  و  است  زمــان  به  محدود  نه  آن، 
که  باشد  حواس تان  بنابراین  مي خواهد.  ویژه اي 
ازدواج کردن را به این بهانه به تعویق نیندازید؛ به 
بیان دیگر رشد و تکامل شما مي تواند همزمان با 
ازدواج کردن و در جریان زندگي مشترك، شکل 

بگیرد که روشي درست و منطقي است.

پذیرش خانواده دوم
اگر مي خواهید یك زندگي آرام و پر از صمیمیت 
را بعد از ازدواج تجربه کنید، باید بتوانید از دوران 
ببرید.  باال  را  خودتان  تحمل  قدرت  مجردي 
خودتان  خانواده  منزله  به  شما  همسر  خانواده 
آنها  با  مثبت  ارتباط  راه هاي  باید  شما  و  هستند 
در  را  اصطکاك  تا کمترین سطح  بگیرید  یاد  را 

زندگي تجربه کنید.

میل جنسی

مهارت هاي متفاوت براي هر دو مرحله قبل و پس از ازدواج

یك  داشتن  به  تمایل  جنسی  میل  یا  بیدو  لی 
ناگهانی  بطور  تواند  می  که  است  جنسی  رابطه 
و یا به درخواست شریك زندگی، و یا تصاویر و 
به  میل جنسی  بیاید. شدت  پیش  تفکر سکسی 
عوامل مختلفی مانند کیفیت روابط زوج، سالمتی 
بدن، حاالت روانی و مسائل مختلف زندگی مثل 
بارداری، مرگ یك عزیز، استرس های شغلی و 

غیره بستگی دارد.
کم شدن میل جنسی جزو بدکاری های مربوط 
به روابط جنسی است که در طول زندگی برای 

زنان و مردان پیش می آید.
کمبود میل جنسی وقتی باعث مشکل می شود 
که باعث نگرانی شخص یا شریکش می شود و 

روی روابط جنسی آنها اثر می گذارد. 

علل کم شدن میل جنسی
یك  پیچیده  بسیار  همکاری  اثر  بر  جنسی  میل 
بدنی  خوب  وضع  شامل  مختلف  عوامل  سری 
نوع  زندگی،  های  تجربه  روانی،  و  احساسی  و 
به وجود می  روابط خصوصی شخص  و  زندگی 
عوامل  اثر  بر  تواند  می  جنسی  میل  کمبود  آید. 

فیزیکی زیر هم باشد:
ـ وجود مشکل موقع رابطه جنسی مثل درد و یا 

نرسیدن به اورگاسم.
روی  توانند  می  زیادی  های  بیماری  بیماری:  ـ 
اثر بگذارند مانند، آرتریت، سرطان،  میل جنسی 
دیابت، هیپرتاسیون )فشار خون باال(، دپرسیون و 

بیماری های عصبی )مربوط به مغز و اعصاب(.
مانند  داروها  از  بسیاری  داروها:  از  بعضی  آثار  ـ 
باعث  اغلب  دپرسیون  آنتی  داروهــای  بعضی 

کمبود میل جنسی می شوند.
برای  که  داروهایی  مانند  هم  دیگری  داروهای 
درمان مشکالت پروستات، ریزش مو و یا تنظیم 
فشار خون به کار می روند هم می توانند روی 

میل جنسی تاثیر بد بگذارند.
اگر دارویی مصرف می کنید و به کم شدن میل 
جنسی دچار شده اید جزوه داخل جعبه دارو را به 

دقت بخوانید تا با آثار ناخواسته دارو آشنا شوید.
پستان  به  مربوط  های  جراحی  جراحی:  عمل  ـ 
اعتماد  روی  تواند  می  تناسلی  اعضای  یا  و  ها 
شخص به خودش، اعمال جنسی و میل جنسی 

اثر بگذارد.
ـ الکل و مواد مخدر: زیاده روی در نوشیدن الکل 
و بعضی مواد مخدر روی میل جنسی اثر بد دارند.

ـ خستگی: خستگی شدید که مثاًل بر اثر مواظبت 
پدر و مادر پیر و یا فرزندان کوچك پیش می آید 

می تواند روی میل جنسی اثر بد بگذارد. 

تغییرات هورمونی
ـ یائسگی: هنگامی که بانویی به طرف یائسگی 
می رود میزان هورمون استروژن او پایین می رود 
و در نتیجه تولید خشکی واژن می کند که روابط 
جنسی دردناك و ناراحت کننده می تواند عامل 
یائسگی  از  روابط جنسی بشود. پس  با  مخالفت 
تخمدان ها خیلی کم استروژن ترشح می کنند 
)تستوسترون  آندروژن  مهمی  نسبتًا  مقدار  ولی 
و…( ترشح می کنند که باعث رشد چند مو در 
صورت می شود ولی این میزان ترشح آندروژن 
ها کمتر از میزان آن در قبل از یائسگی است که 

از عوامل کم شدن میل جنسی می شود.
ـ بارداری و شیر دادن: تغییرات هورمونی که در 
مدت بارداری پیش می آید حتی پس از زایمان 
و شیر دادن می تواند روی میل جنسی اثر داشته 
باشد، نه تنها هورمون ها بلکه خستگی و تغییرات 
یك  تولد  اثر  بر  شده  تولید  استرس  و  بدن  فرم 

نوزاد می تواند باعث کم شدن میل جنسی بشود.
پروالکتین  غیرطبیعی  شدن  زیاد  پروالکتین: 
هورمونی که یکی از آثارش شروع و ادامه تولید 
شیر است از تمایل به میل جنسی جلوگیری می 

کند.
مردها  در  تستوسترون:  هورمون  کمبود  ـ 
این  شود.  می  تولید  ها  بیضه  در  تستوسترون 
هورمون مسئول نگهداری تحکیم استخوان ها، 
تولید  اندازه عضالت،  بدن،  در  ها  چربی  پخش 
میل جنسی  و  اسپرماتوزوئید  تولید  قرمز،  گلبول 
است. با باال رفتن سن پس از سی سالگی، میزان 
ترشح تستوسترون به تدریج حدود یك درصد در 
تستوسترون  ها  وقت  بعضی  سال کم می شود. 
می تواند بر اثر سن شدیداً کم شود، همین طور 
بر اثر کمبود اندروژن ها در سنین باال یا بیماری 

مانند هیپوگونادیسم.
های  قرص  مصرف  ضدبارداری:  های  قرص  ـ 
تا   20 در  جنسی  میل  کمبود  باعث  ضدبارداری 
باعث کم شدن  زیرا  بانوان می شود  درصد   40

میزان تستوسترون خون می شود.

منشاء  است  ممکن  جنسی  میل  کمبود 
روانی داشته باشد مانند:

ـ مورد تجاوز قرار گرفتن در کودکی
ـ افسردگی

ـ استرس شدید بر اثر یك وضع بد مالی یا در 
محل کار

ـ عدم اطمینان به خود
ـ روابط جنسی همراه با مشکالتی مانند خیانت، 
عدم اطمینان به پارتنر، مشکالت حل نشده بین 
مکالمات  و  روابط  و  حسنه  روابط  عدم  و  زوج 

روزانه.

چه عواملی باعث کمبود میل جنسی می 
شوند

روابط  در  مختلفی  برخوردهای  که  هایی  زوج  ـ 
روزانه دارند.

ـ افرادی که احساس می کنند پارتنرشان به آنها 
احترام نمی گذارد.

ـ افرادی که از بیماری های مزمن رنج می برند.
بیماری  تصادف،  بیکاری،  از  که  اشخاصی  ـ 
خطرناك یك عزیز در فامیل یا مرگ یك عزیز 

در فامیل نگرانی عمیق دارند.
می  نگاه  زیاد  پورنو  های  فیلم  که  اشخاصی  ـ 

کنند.

پیشگیری

برای نگهداری میل جنسی و لذت بیشتر 
در هنگام روابط جنسی:

همسرتان  با  خوبی  روابط  که  باشید  مطمئن  ـ 
دارید.

ـ با همسرتان درباره روابط خصوصی و آنچه که 
باعث لذت شما می شود صحبت کنید.

ـ بعد از یائسگی درباره روابط جنسی مثبت باشید. 
با این که هورمون ها کم شده اند امکان این که 
باشید،  داشته  زنده  و  فعال  سکسی  زندگی  یك 

وجود دارد.

درمان

درمان های هورمونی:
درمان های هورمونی وقتی به کار می روند که 
اثر یك مشکل هورمونی  بر  کمبود میل جنسی 
اثر  بر  جنسی  میل  کمبود  مردان  نزد  در  باشد. 
میزان پایین تستوسترون را پس از آزمایش خون 
تراپی درمان می  با هورمون  تعیین میزان آن  و 

کنند.

روزی  که  تمبرهایی  صورت  به  را  تستوسترون 
یکبار به پشت، روی شکم، روی بازو و یا روی 
ران می چسبانند و یا به صورت ژل روی پوست 
روزی یکبار می مالند و باالخره به صورت تزریقی 
یا به  یا چهار هفته یکبار  توسط پزشك هر سه 
صورت کپسول خوراکی به بیمار تجویز می کنند.

و  ناخواسته  آثار  دارای  تستوسترون  با  درمان 
ریسك های مختلفی است مثل تولید اکنه، کم 
شدن تولید اسپرم، جمع شدن آب در بدن، بزرگ 
شدن پروستات که از هر سه نفر روی یك نفر 
موثر است و باید با احتیاط کامل انجام شود، زیرا 
ادامه دارد و وقتی  تا آخر عمر  درمانی است که 
توسط  طبیعی  تستوسترون  تولید  از  شد  شروع 
قطع  درمان  اگر  و  کند  می  جلوگیری  ها  بیضه 
شود ترشح آن کمتر از اول می شود که خودش 

کافی هم نبود.

تستوسترون همین طور در فعالیت های سکسی 
مقدار  که  این  با  کند،  می  بازی  نقش  زنان هم 
با  زنان  درمــان  برای  است.  کمتر  بسیار  آن 
تستوسترون موافق و مخالف زیاد است زیرا می 
تواند آثار ناخواسته زیادی همراه داشته باشد. این 

های  فعالیت  روی  بر  مثبت  آثار  دارای  درمان 
مغزی و اخالقی برای آمادگی بهتر روابط جنسی 
است، ولی این نوع درمان می تواند امکان تولید 
بیماری های قلبی و سرطان پستان را زیادتر کند.

های  کرم  صورت  به  استروژن  ضعیف  دوزهای 
آهستگی  به  که  حلقوی  های  شیاف  یا  واژینال 
جذب می شوند در داخل واژن گذاشته می شوند. 
در  خون  جریان  که  شود  می  باعث  داروها  این 
واژن شدت بیشتری پیدا کرده و میل جنسی را 
زیادتر می کند بدون این که آثار ناخواسته همراه 

با جذب استروژن را داشته باشد.
آن مربوط  یا کمبود  وقتی که عدم میل جنسی 
به میزان خیلی زیاد پروالکتین باشد، آزمایشات 
خونی و درمان طبق نظر پزشك انجام می شود.

تغییرات نوع زندگی و درمان های روانی
اگر کمبود میل جنسی منشاء روانی دارد ممکن 
نوع  کردن  عوض  برای  الزم  تغییرات  با  است 
زندگی و تکنیك های کمك کننده به یك رابطه 

جنسی رضایت بخش رسید.
بدن  و  آئروبیك  مرتب  های  ورزش  ورزش:  ـ 
بخود  اعتماد  و  اطمینان  بدنی،  قدرت  به  سازی 
میل جنسی کمك  تقویت  و  بهتر شدن خلق  و 

می کند.
ـ کم کردن استرس: راه حل هایی برای استرس 
های تولید شده بر اثر مسائل مالی، استرس های 
به  تا  کنید  پیدا  روزانه  مسائل  و  کار  به  مربوط 

تقویت میل جنسی کمك شود.
ـ اختالفات زناشویی را برطرف کنید. با پارتنرتان 
روابط بهتری داشته باشید. با هم بیشتر صحبت 
کنید و یاد بگیرید که یك رابطه بی ریا، امین و 
خوب در روابط غیرجنسی باعث بهتر شدن روابط 

جنسی و میل جنسی می شود.
کمك  )سکسولوگ(  درمانگر  یك  با  مشورت  ـ 
درك  را  جنسی  میل  کمبود  علت  که  کند  می 
اطالعات،  شامل  معمواًل  ها  درمان  این  کنید. 
شخص  به  که  است  پیشنهاداتی  و  ها  تکنیك 
داده می شود و این اطالعات به صورت گفتگو 
زوج  توسط  که  است  هایی  ورزش  و  مطالعه  و 

انجام می شود.
به  مربوط  جنسی  میل  کمبود  موارد  بیشتر  در 
دپرسیون،  مانند  است،  عمیق  روانی  مشکالت 
یك  مرگ  کودکی،  در  سخت  زندگی  داشتن 
گرفتن،  قرار  تجاوز  مورد  روانی،  صدمات  عزیز، 
تربیت  کودکی،  در  سکس  درباره  غلط  تعلیمات 
ریشه  باید  درمانگر  که  خشك  و  شدید  مذهبی 
همکاری  با  آن  رفع  در  و  کرده  پیدا  را  مشکل 

زوج بکوشد.

آیا ویاگرا میل جنسی را زیاد می کند؟
را  داروهایی مانند ویاگرا، سیالیس، جریان خون 
در آلت تناسلی مردان زیادتر و آمادگی و اشتهای 
کمبود  درمان  برای  ولی  کند  می  تحریك  را  او 
میل جنسی به کار نمی روند، هر چند به مردانی 
که نگران هستند کم بیاورند، اعتماد می دهد که 

بسیار موثرتر از تقویت میل جنسی است.
میل  مشکالت  سکسولوژی  در  کلی  طور  به 
جنسی از مشکالت بسیار پیچیده ای است و علل 

آن بسیار مختلف است.
جنسی  میل  میزان  که  داده  نشان  مطالعه  یك 
در  پارتنرشان  همکاری  با  مستقیم  رابطه  زنان 
در  مرد  بیشتر  چه  دارد، هر  خانه  کارهای  انجام 
خانه کار کند میل همسرش بیشتر می شود چرا؟ 
برای این که همسرش احساس می کند که مورد 

احترام و عالقه همسرش است.

ویتامین های  گنجاندن  محققان،  گفته  به 
غذایی  رژیم  در  معدنی  مکمل های  و   ۳ اُمگا 
کودکان می تواند به کاهش رفتار پرخاشگرانه و 
اخیر  آنها کمك کند. طبق مطالعه  ضداجتماعی 
محققان دانشگاه پنسیلوانیا، مصرف مواد خوراکی 
کاهش  به   ۳ اُمگا  چرب  اسیدهای  از  سرشار 
پرخاشگری در کودکان در یك دوره کوتاه کمك 
طبیعی  طور  به   ۳ اُمگا  چرب  اسیدهای  می کند. 

غذاهای  تن،  ماهی  نظیر  چرب  ماهی های  در 
دریایی و برخی مغزیجات آجیلی و حبوبات یافت 
می شود. یافته ها نشان داد که ادغام ویتامین های 
غذایی  رژیم  در  معدنی  مکمل های  و   ۳ امگا 
کودکان می تواند به کاهش رفتار پرخاشگرانه و 

ضداجتماعی آنها کمك کند.
طبق این مطالعه، شرکت کنندگانی که هم تحت 
درمان رفتاری قرار گرفتند و هم اُمگا ۳ مصرف 

کرده بودند، در مقایسه با گروه کنترل و گروهی 
که فقط تحت درمان بودند، پرخاشگری کمتری 

داشتند.
این  در  تحقیق،  تیم  سرپرست  ریچموند،  ترس 
ماه مصرف  از سه  بعد  باره می گوید: »بالفاصله 
رژیم غذایی سرشار از اَمگا ۳، ما شاهد کاهش در 

گزارش رفتار پرخاشگرانه کودکان بودیم.«
 ،۳ امگا  از  استفاده  در  تداوم  محققان،  گفته  به 

نشانه های خشم و رفتارهای ضداجتماعی را به 
روی  بر  مطالعه  این  می برد.  بین  از  کامل  طور 
که  سال   ۱2 تا   ۱۱ سنی  رده  در  کودك   2۹0
انجام شد.  داشتند  پرخاشگری و خشونت  سابقه 
مصرف امگا ۳ عالوه بر کودکان، در بزرگساالن 
هم توصیه می شود و قادر به درمان بیماری های 
از  بیماری های روحی  و  آرتروز  افسردگی،  قلبی، 

جمله اسکیزوفرنی است.

مصرف ُامگا ۳ به درمان پرخاشگری کودکان کمک می کند
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دفتر وکالت
وکالی برجسته فارسی زبان 

بر مبنای سالها تجربه حقوقی 
در دادگاههای استرالیا قادر به 

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

DAVID LEGAL
Migration Agent Reg Number 0104743

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

سوزی دیویدفرد دیوید

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

*کلیه امور دادگاهی 
*امور جنایی

*دادخواهی از دادگاههای استرالیا
*امور مهاجرت

*خانواده و طالق
*تنظیم وصیت نامه و انحصار وراثت

compensation*

انواع برنج باسماتی
و سبزیجات خشک

ایرانی

انواع خشکبار و شیرینیجات ایرانی
ترشی و مرباجات

در چتسوود عرضه کننده بهترین ها

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

 
Ph: 02 9417 6766         337 Penshurst St.  Willoughby               

آندره براهیک یکی از اعضای تیمی دو نفره که 
 ۷۳ سن  در  کردند  کشف  را  نپتون  های  حلقه 
سالگی درگذشته است. این اخترشناس فرانسوی 
های  حلقه   ۱۹۸۴ سال  در  دیگر  منجم  یک  و 
نپتون را شناسایی کردند و آنها را برابری، برادری 
و آزادی شعار جمهوری فرانسه نامگذاری کردند.

تمجید  در  فرانسه  جمهور  رئیس  اوالند  فرانسوا 
از این اخترشناس گفت که براهیک می دانست 

چطور اسرار فضا را به راحتی توضیح دهد.

در  مهمی  نقش  داشت،  سال   ۷۳ که  براهیک، 
افزایش آگاهی عمومی نسبت به تحقیقات فضایی 
داشت. او می گفت که دانش می تواند کاری کند 

که چشمان بچه های خردسال بدرخشد.
او  گفت:   او  ناشر  و  دوســت  جیکوب  ــل  اودی
آدمی  گرم،  العاده  فوق  بود:   درخشان  شخصیتی 
همچنین  اما  ناب  پژوهشگری  اصیل،  و  عمیق 

قصه گو و نویسنده.
به  نپتون  های  حلقه  کشف  بخش  الهام  آنچه 

همراه ویلیام هوبارد، منجم آمریکایی، شد عالقه 
او به حلقه های کیوان بود.

او در همکاری با کمیسیون انرژی اتمی و انرژی 
پروفسور  عنوان  به  و  پاریس  در  آلترناتیو  های 
درباره  تحقیقات  انجام  به  پاریس،  دانشگاه 
منظومه شمسی از طریق ماموریت های آژانس 

های فضایی آمریکا و اروپا کمک کرد.
پاس  به   ۳۴۸۸ شماره  سیارک   ،۱۹۹۰ سال  در 

خدمات او براهیک نامگذاری شد.

کاشف حلقه های نپتون درگذشت

در  آمریکا،  در  مردانه  تناسلی  آلت  پیوند  اولین 
و  انجام شد  موفقیت  با  بوستون،  در  بیمارستانی 
جراحان آن را یکی از دستاوردهای تاریخ جراحی 

قلمداد کردند.
سه  پزشکان  که  ساله   ۶۴ بیمار  منینگ،  تامس 
سال پیش مجبور شده بودند آلت تناسلی اش را به 
علت سرطان قطع کنند، سومین مرد در دنیا است 

که این جراحی تجربی برایش انجام شده است.
پزشکان انتظار دارند در چند ماه آینده ادرار کردن 
و فعالیت جنسی آقای منینگ به وضعیت طبیعی 

برگردد.
پنجاه  از  بیش  که  ساعته  پانزده  جراحی  این 
شرکت  آن  در  مختلف  تخصص های  با  پزشک 
بیمارستان  در  پیش  هفته  دو  تقریبا  داشتند 

عمومی ماساچوست انجام گرفت.
نشان  خاطر  بیانیه ای  در  بیمارستان  مسئوالن 
مردانه  تناسلی  آلت  به  آسیب  اگرچه  کردند: 
همیشه کشنده نیست اما عوارض روانی آن بسیار 

سنگین است.
با مطرح شدن علنی  امیدوار است  آقای منینگ 
درباره  صحبت  تابوی  رسانه ها،  در  جراحی  این 

مردان  و  شود  تناسلی شکسته  عضو  آسیب های 
نیازمند به دنبال روش های درمانی مناسب بروند.

او گفت: امروز فصل تازه ای را با امیدواری برای 
خودم و برای کسانی که از آسیب های تناسلی 

رنج می برند شروع می کنم.

و  می کنم  تقسیم  دیگران  با  را  موفقیت  این 
آینده ای  پیوندی  چنین  جراحی  که  امیدوارم 
مرد  بیمارستان  همین  در  باشد.  داشته  درخشان 
دیگری که آلت تناسلی اش در تصادف رانندگی 
متالشی شده منتظر عضو پیوندی است تا تحت 

عمل جراحی مشابهی قرار گیرد.
مردانه  تناسلی  عضو  پیوند  موفق  جراحی  اولین 
و  شد  انجام  جنوبی  آفریقای  در  گذشته  سال 
اکنون مردی که این جراحی بر رویش انجام شد 

صاحب فرزند شده است.
اولین جراحی پیوند عضو تناسلی مردانه در سال 
از  بعد  هفته  دو  اما  شد،  انجام  چین  در   ۲۰۰۶
که  شدیدی  روانی  مشکالت  علت  به  جراحی، 
برای بیمار و همسرش پیش آمد، پزشکان مجبور 

شدند عضو پیوندی را جدا کننذ.
دکتر کرتیس سترولو، رئیس تیم جراحان امیدوار 
است که این جراحی راه درمان را برای کسانی 
آسیب  دچار  افغانستان  و  عراق  جنگ  در  که 

تناسلی شده اند باز کند.
او همچنین معتقد است که این جراحی می تواند 
تناسلی  عضو  آسیب  دچار  که  را  کسانی  جان 
شده اند نجات دهد چون بعضی از آنها بعلت فشار 

روانی این ضایعه خودکشی می کنند.
مجاری  و  تناسلی  آسیب عضو  دچار  که  کسانی 
ادراری می شونند معموال دچار افسردگی شده و 

در تنهایی و انزوا رنج می کشند.

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

اولین پیوند آلت تناسلی مردانه در آمریکا با موفقیت انجام شد

رومیزی  رایانه های  از  استفاده  میزان  کاهش 
به  که  تجهیزات  دیگر  از  استفاده  افزایش  و 
است  معنی  این  به  نیازمندند  متن  ورودی 
برای  مناسب  جایگزینی  هرچه زودتر  باید  که 

صفحه کلید های سنتی ساخته شود.
پوشیدني  صفحه کلید  گیزمگ،  گزارش  براساس 
Tap Strap یکي از جدید ترین جایگزین هایي 
کاربران  به  بلوتوث  فناوري  کمک  با  که  است 
هر  متن، روي  یک  نوشتن  براي  مي دهد  امکان 

سطحي تایپ کنند.
پوشیده  دستکش  مانند  که  صفحه کلید  این 
 AirMouse مي شود، مشابه ماوس پوشیدني
Gest عمل مي کند.  اشاره اي  و دستکش هاي 
 Tap این ابزار جدید توسط شرکتي نوپا به نام
که  شده است، شرکتي  ساخته   Systems
مدعي است سبک تایپ سریع، دقیق و بدون نیاز 
 iOS گوشي هاي  کاربران  براي  را  مشاهده  به 
و  مک  و  ویندوز  رایانه هاي  تبلت ها،   اندروید،  و 

تلویزیون هاي هوشمند فراهم آورده است.
دستکش  یک  مانند  را   Tap Strap کاربر 
با  بخواهد  فرد  که  درصورتي  مي کند،  دست  به 
را   Tap Strap دو  باید  کند  تایپ  دو دست 
این  دست  شصت  انگشت  با  ضربه  سه  بپوشد. 

صفحه کلید را روشن کرده و سه ضربه با انگشت 
حلقه آن را خاموش مي کند.

پس از روشن شدن، با ابزاري که قرار است متن 

به آن وارد شود هماهنگ مي شود و کاربر مي تواند 
حسگرهاي  کند.  آغاز  را  کردن  تایپ  بالفاصله 
و  دست  حرکات  صفحه کلید  این  در  موجود 

از ضربه ها  ترکیبي  ردیابي مي کند.  را  انگشت ها 
و حرکات انگشتان به معني نوشتن حروف عالئم 
مختلف است. به گفته دیوید شیک مخترع این 
صفحه کلید، این فناوري بسیار دقیق تر و سریعتر 

از تایپ صوتي و اشاره اي است.
با  زدن  ضربه  یکبار  با  را  صــدادار  حرف  پنج 
انگشتان دست مي توان نوشت و با دو یا چند بار 
ضربه زدن مي توان دیگر حروف و عالئم را تایپ 
راحتي  به  را  کرد. حروف، نشانه ها، اعداد و عالئم 

مي توان با کمک این صفحه کلید نوشت.
ساخته  ابزار  این  براي  که  همراهي  اپلیکیشن 
 Tap با  تایپ کردن  نحوه  کاربران  به  شده است 
Tap� اپلیکیشن  مي دهد.  آموزش  را   Strap
عملکرد  موسیقي  و  بازي  قالب  در   Genius

این صفحه کلید را به کاربران آموزش مي دهد.
این صفحه کلید در ابعاد بزرگ، متوسط و کوچک 
کابل  با کمک  را  آنها  و مي توان  تولید مي شوند 
کامل  طور  به  ساعت  سه  از  کمتر  در   USB
براي  مي توان  کامل  شارژ  از  پس  و  کرد  شارژ 
چهار ساعت از آن براي تایپ کردن استفاده کرد. 
قیمت Tap Strap که انتظار مي رود فروش 
آن پیش از پایان سال ۲۰۱۶ آغاز شود، ۱۱۹ دالر 

برآورد شده است.

دستکشی که با آن روی هر سطحی تایپ می توانید کنید
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صد  منهای  وزن  جودوکار  محجوب،  جواد 
جایزه  رقابت های  برنز  مدال  ایران  کیلوی 

بزرگ قزاقستان را از آن خود کرد.
جودو  فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
دور  در  که  آن  از  پس  محجوب  کوراش،  و 
سوم وزن صد کیلوگرم رقابت های گرند پری 
جدول  به  باخت،  برزیل  نماینده  به  آلماتی 

شانس مجدد رفت.
وي در این مرحله با تالش و تعصب فراوان 
نماینده  خود  ــدار  دی آخرین  در  توانست 
مدال  یک  تا  دهد  شکست  را  مجارستان 

باارزش را در روز پایانی این مسابقات برای 
خود و تیم سه نفره جودوی ایران از مسابقات 

جایزه بزرگ آلماتی به ارمغان بیاورد.
امتیاز  این تورنمنت که آخرین رقابت دارای 
منظور کسب  به  جهانی  فدراسیون  رنکینگ 
سهمیه المپیک 2016 محسوب می شد، از روز 
با حضور جودوکاران  اردیبهشت(  جمعه )24 
83 کشور در شهر آلماتی قزاقستان آغاز شد 
و عصر یکشنبه با شناخت نفرات و تیم های 

برتر به اتمام رسید.
تیم ملی فرانسه با کسب سه مدال طال و دو 

فرانسوی  زنان  قهرمانی رسید.  مقام  به  برنز 
دو  و  داشته  قهرمانی  این  در  مهمی  نقش 

مدال و دو برنز را کسب کردند.
گرجستان با دو مدال طال و دو برنز به نایب 
قهرمانی دست یافت و کوبا با دو طال و یک 

برنز سوم شد.
جواد  خجسته،  علیرضا  ترکیب  با  ایران  تیم 
محجوب و سعید مالیی و هدایت محمدرضا 
با تک  بود که  قزاقستان شده  رودکی راهی 
مدال برنز جواد محجوب در مجموع در رتبه 
مردان  بخش  در  و  ایستاد  چهارم  و  بیست 

اسامی  جهانی  فدراسیون  شد.  پانزدهم  نیز 
المپیک  بازی های  به  یافته  راه  جودوکاران 
خردادماه  دهم  روز  را  ریودوژانیرو   2016

اعالم خواهد کرد.
جهانی  فدراسیون  موجود  جدول  براساس 
جودو، حضور علیرضا خجسته، سعید مالیی و 
جواد محجوب در بازی های المپیک قطعی 

شده است.
کیلوگرم  منهای صد  وزن  برنز  مدال  کسب 
امتیازات  ــرای  ب محجوب  ــواد  ج توسط 

المپیکی های ما حائز اهمیت بود.

پیک پارسیان

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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استقالل خوزستان 
قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران شد

با  ایران  فوتبال  برتر  لیگ  بازی های  آخرین 
برگزاری هشت دیدار در روز جمعه به پایان رسید 
با کسب ۵۷  استقالل خوزستان  تیم  پایان  و در 
امیتاز از 30 بازی قهرمان پانزدهمین دوره لیگ 
برتر فوتبال ایران شد.  پانزدهمین دوره لیگ برتر 
فوتبال ایران روز جمعه )24 اردیبهشت/ 13 مه( 
به پایان رسید و تیم استقالل خوزستان با کسب 
این دوره  امتیاز و تفاضل گل برتر، قهرمان   ۵۷
لیگ فوتبال ایران شد. پرسپولیس نیز ۵۷ امتیازی 
بود، اما با تفاضل گل کمتر و در جایگاه دوم قرار 
گرفت. استقالل تهران با ۵2 امتیاز جایگاه سوم 
را به دست آورد. تیم استقالل خوزستان آخرین 
انجام  اصفهان  آهن  برابر ذوب  در  را  بازی خود 
داد و با نتیجه 2 بر صفر برنده این دیدار و برای 
نخستین بار قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران شد. 
این بازی در اهواز برگزار شد. رسانه های ورزشی 
عنوان  به  خوزستان«  »استقالل  تیم  از  ایران 

»پدیده این فصل از مسابقات لیگ برتر فوتبال 
روز  آخرین  بازی های  نتایج  کرده اند.  یاد  ایران 

لیگ برتر فوتبال ایران:

پرسپولیس تهران 2- راه آهن 1
مهرداد   - )پرسپولیس(  نوراللهی  رضاییان،  گل: 

محمدی )راه آهن(

تراکتورسازی تبریز ۵- استقالل اهواز صفر
شاهین  بار(،    2( حاتمی  نانگ،  فرزاد  آلویز  گل : 

ثاقبی،  ایران پوریان )تراکتورسازی(
استقالل خوزستان 2- ذوب آهن اصفهان صفر
گل: رحیم زهیوی )2 گل( )استقالل خوزستان(

فوالد خوزستان 1- گسترش فوالد تبریز 1
امین  محمد   - )فــوالد(  انصاری  ساسان  گل: 

درویشی )گسترش فوالد(
سایپا صفر- نفت تهران صفر

سپاهان اصفهان صفر - پدیده مشهد 2
گل: فریبرز گرامی، محسن یوسفی )پدیده(
سیاه جامگان مشهد 2- ملوان بندرانزلی 0

عسگری  علی  حمیدرضا  زامهران،  حسین  گل: 
)سیاه جامگان(

صبای قم 1- استقالل تهران 1
ابراهیمی  امید   - )صبا(  قاضی  محمد  گل : 

)استقالل(

راهنمای مشاغل فارسی زبانان استرالیا 
PERSIAN BUSINESS DIRECTORY OF AUSTRALIA

DOWNLOAD 
RAHNAMA AUSTRALIA 

APP FOR FREE
ART & DESIGN SERVICES

VIC

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

e. info@shiraziartgallery.com.au

By Appointment

AUTOMOTIVE

CAR DEALERS

NSW

25 Elizabeth Street
 WETHERILL PARK

Telephone: 02 9756 1300

Tyre Land
MECHANICAL REPAIRS

NSW

North Parramatta

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

WEST END MAZDA
No.1 Mazda Dealer in Australia

 590 Church Street North Parramatta
PH: 1300567397

CAR RENTAL

WA

 Elite Charter
Services

Elite Charter ServicesElite Charter Services

PERTHPERTH

 0404777467 0404777467

کرایه ماشینهای لوکس درپرت

DRIVING SCHOOL

NSW

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

0424 328 659
Hornsby - Northshore

northshoredrivinglessons.com.au

ELECTRICAL CONTRACTORS

FOOD IMPORTERS
NSW
PTY LTD

FOOD IMPORTS

PH: (02) 9645 6003
تلفن مرکز پخش

FUNERAL DIRECTORS

HAIR & BEAUTY SALONS
NSW

 Shop A, Level 1, 453
Victoria Ave Chatswood

PH: 02 9411 7722

در چتسوود
سالن آرایش و زیبایی میالنو

 MILANO
Hair & Beauty Salon

 

 

North Ryde  9887 2244  |  guardianfunerals.com.au

 

Proudly serving

the local

community for

over 85 years.

NSW

North Ryde
9887 2244

guardianfunerals.com.au

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
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For more than 120 years  WN Bull Funerals have been 
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Sensitive and responsive to the needs and wishes of our 
client families.
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comfort and care when caring for the deceased and 
their families. 

This care extends to the recommendation of prepaid  
funeral plans. 

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

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

 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

جواد محجوب مدال برنز جودوی جایزه بزرگ قزاقستان را به دست آورد

All Mechanical Repairs

Sydney  TechAuto

0423 426 615

Complete Mobile Automotive Maintenanace
Peyman Khazaee

NSW
Hazrati Immigration 

Services
professional, expert and honest advice

Hazrati Immigration 
Services

 Level 11, 65 York street
Sydney NSW 2000

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

LAWYERS & SOLICITORS
NSW

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

  DAVID LEGAL
دفتر وکالت دیوید لیگال

MONEY EXCHANGE

صرافی کیهان

 KAYHAN
 INTERNATIONAL
MONEY EXCHANGE Pty.Ltd

Tel: 03 9787 8942
Mob: 0410 303 415

ملبورن

VIC

PATISSERIE
NSW

بستنی شیراز

195 Merrylands Road
Merrylands 2160

PH: (02) 9637 9032

  RESTAURANT & CATERING
NSWرستوران  آشپزباشی

 Ph: 02 9416 1889
 319 Pacific HWY Lindfield 2070

 VISA SERVICES & IMMIGRATION 

NSW

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

رستوران کوروش بزرگ

SA Ghanbari & Associates Migration Agency

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

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

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

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

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

8:30am to 9:00pm

وزیر ورزش روسیه گفته که از تقلب ورزشکاران 
با  مبارزه  سیستم  از  توانسته اند  که  میدانی  و  دو 
متاسف«  »بسیار  کنند  فرار  کشور  این  دوپینگ 
پس  روسیه  ورزشکاران  است.  »شرمسار«  و 
در  دوپینگ  با  مبارزه  جهانی  آژانس  گزارش  از 
بین المللی  مسابقات  در  حضور  از  گذشته  نوامبر 
وزیر  موتکو  ویتالی  اما  شدند.  منع  میدانی  و  دو 
و  دو  تیم  روسیه می گوید که محرومیت  ورزش 
ریو   2016 المپیک  در  از شرکت  روسیه  میدانی 
ورزشکارانی  و  است  نامتناسب«  و  »ناعادالنه 

در مطلبی  او  تنبیه شوند.  نباید  بوده اند  پاک  که 
منتشر  تایمز  ساندی  بریتانیایی  هفته  در  که 
و  دو  ورزشکاران  که  کرد  امیدواری  ابراز  شده 
پس  و  محرومیت  لغو  با  بتوانند  روسیه  میدانی 
دوپینگ  سختگیرانه  آزمایش های  گذراندن  از 
که  است  گفته  او  یابند.  حضور  ریو  المپیک  در 
فدراسیون دو و میدانی و دوندگان این کشور با 
زیر پا گذاشتن مقررات ضد دوپینگ »اشتباهات 
بزرگی« مرتکب شده اند. در گزارشی که آژانس 
جهانی مبارزه با دوپینگ آمده بود که فدراسیون 

و  دوپینگ  با  مبارزه  آژانس  روسیه  میدانی  و  دو 
ورزشکاران روس مقررات آژانس جهانی را نقض 
نوامبر سال  ماه  در  گزارش  این  پی  در  کرده اند. 
با 22  گذشته فدراسیون بین المللی دو و میدانی 
رای موافق در برابر یک رای مخالف، محرومیت 

روسیه را در مسابقات بین المللی تصویب کرد.
آقای موتکو در یادداشت خود نوشته: »ما وجود 
مشکالت در روسیه را رد نمی کنیم و همه سعی 
دوپینگ  با  که  می کنیم  کشوری  سطح  را  خود 
و  ورزشکاران  تنبیه  با  جمله  از  کنیم؛  مبارزه 

نقض  را  دوپینگ  ضد  مقررات  که  مربیانی 
کرده اند.«

فقط  نه  است  جهانی  دوپینگ یک مشکل  »اما 
مشکل روسیه.«

یک  به  نزدیک  نیروزا  مواد  از  استفاده  رسوایی 
 سال است که ورزش دو و میدانی و فدراسیون 

جهانی آن را زیر سوال برده است.
آژانس  پیش  ماه  چند  که  مستقلی  گزارش  در 
»فساد  از  کرد  منتشر  دوپینگ  با  مبارزه  جهانی 

نهادینه«در این ورزش خبر داد.

وزیر ورزش روسیه از دوپینگ ورزشکاران این کشور اظهار تاسف کرد

ریو  المپیک  در  که  استرالیایی  ورزشکاران  به 
داده  زیکا  ویروس  ضد  کاندوم  خواهند  شرکت 
در  کامل«  بطور  »تقریبا  را  آنها  تا  شد  خواهد 

مقابل این بیماری ویروسی محافظت کند.
کمیته المپیک استرالیا امروز در بیانیه ای تدابیر و 
اقدامات بهداشتی و درمانی که برای ورزشکارانی 
گرفته  نظر  در  کرد  خواهد  اعزام  المپیک  به  که 

اعالم کرد. در این بیانیه آمده که توزیع کاندوم 
ضد ویروس در بین ورزشکاران اقدامی »معقول 

در قبال مشکلی بسیار جدی« بوده است.
کاندوم ها  این  است  گفته  همچنین  کمیته  این 
هزار  صد  و  مردانه  کاندوم  هزار   3۵0 بر  عالوه 
زنانه ای است که در تمام ساختمان های  کاندوم 

دهکده المپیک به رایگان قابل تهیه است.

به  نیازی  که  است  گفته  همچنین  کمیته  این 
و  رقابت ها  پایان  از  پس  ورزشکاران  آزمایش 
بازگشت به استرالیا برای بررسی احتمال ابتال به 

زیکا نیست.
که  بود  کرده  اعالم  جنوبی  کره  این  از  پیش 
لباس  ریودوژانیرو  المپیک  در  ورزشکارانش 
زیکا  ویروس  از  را  آن ها  تا  می پوشند  پشه  ضد 

نوعی  نیش  با  که  زیکا  ویروس  کند.  محافظت 
پیش  سال  هفتاد  تقریبا  از  می شود  منتقل  پشه 
شناخته شده بود اما از تابستان 2014 مواردی از 
نوعی بیماری تب دار همراه با عالئم پوستی توجه 
و سال  کرد  به خود جلب  برزیل  در  را  پزشکان 
گذشته شیوع این بیماری در برزیل و کشورهای 

منطقه روشن شد.
پس از آن بود که ارتباط این بیماری با کوچک 
مادران  که  نوزادانی  در  جمجمه  اندازه  ماندن 
آنها در دوران بارداری به زیکا مبتال شده بودند 
سیستم  بیماری  نوعی  با  آن  ارتباط  همچنین  و 

اعصاب به نام گیلن باره مطرح شد.
با اینکه ابتدا تصور می شد راه انتقال ویروس فقط 
ویروس  این  بعد روشن شد  اما  است  پشه  نیش 

می تواند از راه تماس جنسی نیز منتقل شود.
اصلی شیوع  کانون  برزیل،  در  المپیک  برگزاری 
زیکا، نگرانی هایی را درباره این بازیها بر انگیخته 

است.
بازیها  این  برگزاری  المپیک  بین المللی  کمیته 
سازمان  و  کرده  اعالم  »بی خطر«  برزیل  در  را 
بهداشت هم فقط توصیه هایی به ورزشکاران ارائه 
کرده است و از زنان باردار خواسته به برزیل سفر 

نکنند.
یکی از دالیلی که برای کم بودن احتمال ابتال به 
این بیماری در زمان المپیک مطرح می شود این 
است که در ماه ژوئن، زمان برگزاری بازیها، در 
نیمکره جنوبی زمستان است و این باعث کاهش 

عفونتهای ویروسی منتقله از پشه خواهد شد.
نگرانی  اظهار  باره  این  در  برخی  حال  این  با 
استاد  عطاران  امیر  پروفسور  جمله  از  کرده اند 
عدم  خواستار  اخیرا  کانادا  ــاوای  اوت دانشگاه 

برگزاری المپیک در ریودوژانیرو شده است.
کمیته  پزشکی  مدیر  باجت  ریچارد  گفته  به  اما 
جهانی  بهداشت  سازمان  بیانیه های  المپیک، 
محدودیت های  نیست  الزم  که  می دهد  »نشان 
مسافرتی یا تجاری خاصی به اجرا گذاشته شود 
و در نتیجه، توقف، تاخیر یا تعویق بازی های ریو 

یا برگزاری آن در جایی دیگر توجیهی ندارد.«

NSW

با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY. Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

  SUPERMARKETS GROCERY STORES 

NSWARIA FOOD STOREARIA FOOD STORE

 34 Ross Street
North Parramatta

PH: 02 9683 7330
VIC

NSW

پدی سوپرمارکت
در بلک تاون

PEDDY
SUPERMARKET
PEDDY

SUPERMARKET

  111Main Street
 Blacktown NSW
PH: 02 8678 3413

NSW

PH: 0470 134 729
110 Main St. Blacktown

رستوران پامیر در بلک تاون 
PAMIR RESTAURANT

NSW

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS

NSW

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

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

Tel: 02  8014  9608

لطفاً فقط در موارد ضروری با موبایل تماس بگیرید.

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی 

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

آژانس مسافرتی ای تی اس تماس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

Email: sam@airtravelservices.com.au

www.airtravelservices.com.au

NSWآژانس مسافرتی ای تی اس 
با تصدی آقای ملکی

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

www.airtravelservices.com.au

NSW

201 Northumberland Street Liverpool NSW

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

www.ictt.com.au

آژانس مسافرتی اینترنشنال تور اند تراول 

NSW

شعبه بولکهام هیلز
5A Old Northern Rd. Baulkham Hills

Ph: 02 9686 6301

397 Church St. North Parramatta
Ph: 02 9683 1916

شعبه نورت پاراماتا

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

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

Ph: 02 9686 8885

NSW

رستوران و سالن پذیرایی 
نوربند در مریلندز

www.norbandrestaurant.com.au

 Mob: 0433 493 569 | Ph: 02 9637 
10 McFarlane St. Merrylands Next to RTA

هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه 
پیک پارسیان را در سایت 

Persian Herald Weekly در قسمت
و شماره های پیشین پیک پارسیان را 

در قسمت Persian Herald Weekly Archives  بیابید.

www.persianherald.com.au

استرالیا به ورزشکارانش در المپیک ریو کاندوم ضد زیکا می دهد

مکس فرستاپن راننده 18 ساله هلندی با پیروزی 
غیر منتظره در مسابقه جایزه بزرگ اسپانیا عنوان 
جوانترین برنده تاریخ این مسابقات را به نام خود 

ثبت کرد.
او که برای نخستین بار با تیم رد بول در مسابقات 
تصادف  از  پس  می کرد  رانندگی  یک  فرمول 
رانندگان  ــرگ  روزب نیکو  و  همیلتون  لوییس 
مرسدس- بخت های اصلی جایزه بزرگ اسپانیا- 

به این پیروزی تاریخی دست یافت.
کویات  دانیل  جایگزین  مسابقه  این  از  پیش  او 

راننده روس رد بول شده بود.
فرمول  سابق  راننده  مکس  پدر  فرستاپن  یوس 

یک بود که برای تیم های هوندا و اروز رانندگی 
کرده است.

عنوان جوان ترین راننده فرمول یک پیش از این 
در اختیار فتل راننده آلمانی بود که در سال 200۷ 
جایزه  برنده  زائوبر  ب ام و  تیم  با  سالگی   1۹ در 

مسابقه بزرگ شد.
گذاشت؛  برجا  نیز  دیگری  رکــورد  فرستاپن 
نخستین راننده هلندی که در فرمول یک برنده 

شده است.
کیمی رایکونن و سباستین فتل رانندگان فراری، 

پس از این راننده جوان دوم و سوم شدند.

پیروزی غیرمنتظره راننده 
۱۸ ساله در نخستین 

مسابقه فرمول یک

بارسلونا با پیروزی سه بر صفر مقابل گرانادا 
فوتبال  قهرمان  چهارمین بار  و  بیست  برای 
اسپانیا شد. این ششمین قهرمانی این تیم در 

هشت فصل اخیر است.
که  بود  بارسلونا  پیاپی  برد  پنجمین  این 
موجب شد این تیم با ۹1 امتیاز و تنها با یک 
مادرید، رقیب  رئال  به  اختالف نسبت  امتیاز 
را  فصل  بارسلونا  شود.  قهرمان  قدیمی اش، 
با ۹  آوریل  ابتدای ماه  آغاز کرد و در  خوب 

امتیاز اختالف، صدرنشین بود.
در ادامه، این تیم افت کرد، اما با ارائه نمایشی 
از عنوان  پایانی توانست  خوب در هفته های 

در  همچنین  بارسا  کند.  دفاع  خود  قهرمانی 
جام  فینال  در  سویا  مقابل  پیروزی  صورت 
حذفی اسپانیا که روز 22 مه برگزار می شود، 

می تواند قهرمان آن جام نیز بشود.
ستاره بازی مقابل گرانادا، لوئیس سوارز بود 
با زدن سه گل در دقیقه های 22 و 38  که 
این  کرد.  »هت تریک«  تیمش  برای   86 و 
کفش  صاحب  همچنین  اوروگوئه ای  مهاجم 
 40 زدن  با  و  شد  نیز  اسپانیا  فوتبال  طالی 
گل توانست عنوان آقای گلی این مسابقات 
را در رقابت با فوق ستاره هایی مانند مسی و 
رونالدو تصاحب کند. او اولین بازیکن به غیر 

رونالدو و مسی است که توانسته در ۷ سال 
اخیر آقای گل فوتبال اسپانیا شود. سوارز که 
در ۵ بازی اخیر بارسلونا 14 گل برای این تیم 
نسبت  اختالف  با ۵ گل  توانست  است،  زده 
به رونالدو، آقای گل پارسال اسپانیا، صاحب 

کفش طال شود.
سال  هفت  سوارز،  هموطن  فورالن،  دیگو 
آن  از  پس  و  شد  اسپانیا  گل  آقای  پیش 
رونالدو و مسی هرکدام سه بار این عنوان را 

تصاحب کردند.
مهاجم پیشین لیورپول این فصل 3۵ بار برای 
بارسلونا در لیگ اسپانیا بازی کرد. سوارز در 

رقابت های این فصل ۵2بار برای بارسلونا به 
زمین رفت و 60 گل نیز زد.

مسی، هم تیمی سوارز نیز با 26 گل، سومین 
گلزن برتر این فصل اسپانیا شد.

رئال  نیز  هفته اللیگا  آخرین  دیدار  دیگر  در 
به  الکرونیا  دپورتیوو  خانه  در  که  مادرید 
مصاف این تیم رفته بود، با نتیجه 0-2 پیروز 
شد. در این بازی، کریستیانو رونالدو در دقایق 

۷ و 2۵ برای رئال گل زد.
باید در فینال لیگ  رئال که روز 28 ماه مه 
قهرمانان اروپا به مصاف اتلتیکومادرید برود، 

با این برد ۹0 امتیازی شد.

سوارز درخشید، بارسلونا قهرمان اسپانیا شد



Main Street بلک تاون
  فروشنده کباب ترکی

 پیتزا - پیده
 اولین و با سابقه ترین کباب

شاپ بلک تاون
 با درآمد خوب

 و قیمت مناسب
بفروش میرسد
تلفن تماس 

0406 660 797

بفروش میرسد
یک کباب شاپ در
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میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

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

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

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

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

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

260-262Thomas St. Dandenong Vic 3175
Tel: (03) 9791 9990 Mob: 0401 004 463

بره
ی آهو

جها
 برن

مایندگی
ن

وریا
یکت

ر و
ی د

جزئ
ی و 

و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

City Fresh Fruit Company
در پرت

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

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

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

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

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

ST.361.C
O

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

0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

Asan
Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
North Shore,Parramatta

& The Hills Shire

اطالعیه 
تغییر نام

 اچ پی الکتریکال سرویس 
به گرویتی الکتریکال سرویس 

با مدیریت هادی پرهیزکار
فقط تغییر نام یافته 

و همچنان در انجام کلیه 
خدمات و کارهای الکتریکی 

در خدمت هم میهنان و هم زبانان 
گرامی می باشد.

 Electrical
 Air Conditioning
 Communication 

Director: Hadi Parhizkar
Gravity Electric

گرویتی الکتریکال سرویس
با مدیریت هادی پرهیزکار

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

نصب انواع ایرکاندیشن
وسایل ارتباطات

سیستمها و دوربین های حفاظتی 
آنتن تلویزیون

دزدگیر، سیستم صوتی 
و دوربین پشت ماشین   

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

غنی از برخورد مسئوالنه تظاهرکنندگان در کابل تشکر کرد
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان از 
عملکرد مسئوالنه تظاهرکنندگان امروز در کابل 
راه پیمایی  شاهد  دوشنبه  روز  کابل  کرد.  تشکر 
گسترده معترضان به تغییر مسیر خط انتقال برق 

از بامیان به سالنگ بود.
آقای غنی که شام روز دوشنبه در تلویزیون ملی 

تقدیر  معترضان  از  می کرد،  صحبت  افغانستان 
کرده و گفت که آنها به دور از روحیه ماجراجویی، 
و  دادند  پیشنهاد  شدند،  تحلیل  و  بحث  وارد 

مالحظات خود را مسئوالنه در میان گذاشتند.
هزاران معترض امروز به خیابان های کابل آمده 
بودند تا از دولت بخواهند تصمیم به تغییر مسیر 

جمهوری  رئیس  کند.  لغو  را  برق  انتقال  خط 
تحرک  سال  جاری  سال  که  گفت  افغانستان 
تالش   او  و  است  کشور  )توسعه ای(  انکشافی 
خواهد کرد که تمام شهروندان از این توسعه به 

شکل متوازن مستفید شوند.
عملکرد  از  همچنین  افغانستان  جمهوری  رئیس 

امنیت  تامین  برای  کشورش  امنیتی  نیروهای 
تظاهرکنندگان تشکر کرد.

زیادی  تهدید های  نظرداشت  در  با  که  گفت  او 
داشت،  وجود  دشمن  تخریبکاران  فعالیت  از  که 
را  کابل  شهر  امنیت  توانستند  امنیتی  نیروهای 

حفظ کنند.

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

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

34 Ross St. North Parramatta
PH: 02 9683 7330

ARIA SUPER STORE

7 صبح تا 8 شب هفت روز هفته

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

ادامه از صفحه 5
در اکتبر ۱۹۱5 هنری مک ماهون، کمیسر عالی 
پیشنهادی  حسین  شریف  به  مصر،  در  بریتانیا 
به  عرب ها  اگر  گفت،  او  داد.  فریبنده   و  جذاب 
پشتیبانی از بریتانیایی ها برخیزند، بریتانیا در ازای 
یاری  خود  پادشاهی  تأسیس  در  شریف  به  آن 
خواهد رساند. مک ماهون گفت: »بریتانیای کبیر 
آماده است، استقالل عرب ها را در مرزهایی که 
شریف پیشنهاد می کند، به رسمیت بشناسد و به 

آن پایبند بماند.«
به  عرب  نیروهای  گرفت.  صورت  اتحاد  این 
به  و  شریف،  پسر  حسین،  بن  فیصل  رهبری 
لورنس  ادوارد  تامس  بریتانیایی،  مأمور  همراه 
نیروهای  توانستند  لورنس عربستان(  به  )مشهور 

عثمانی را به عقب نشینی وادارند.
پاریس  اول جهانی، در کنفرانس  پایان جنگ  با 
مذاکره  مورد  منطقه  این  در  نوین  نظم  برقراری 
قرار گرفت. فیصل به نمایندگی از سوی عرب ها 
»من  گفت:  و  یافت  حضور  کنفرانس  این  در 
سعادت  بزرگ،  قدرت های  که  دارم  اطمینان 
مردمان عرب را به منافع مادی خود ترجیح می 

دهند.«
بر  بریتانیا  و  فرانسه  می کرد.  اشتباه  فیصل  ولی 
مرزهای  اساس  بر  سرزمین ها  این  تقسیم  سر 
که  گفتند  و  ورزیدند  تأکید  سایکس-پیکو 
زیر  اما  داشت،  خواهند  وجود  عربی  کشورهای 

نفوذ ما.
امور  وزیر  کــورزون،  لرد  جرج  زمان  همان  در 
قصد  کشورش  که  گفت  بریتانیا  وقت  خارجه 
دارد منافع اقتصادی بریتانیا را پشت یک »نمای 
عربی« پنهان کند: »حکومت و اداره امور تحت 
مسلمان زاده ی  یک  کنترل  با  بریتانیا،  رهبری 

عرب، و در صورت امکان، یک تیم عربی.«
رویکرد ایاالت متحده آمریکا

بیانیه ۱۴ ماده ای مشهور وودرو ویلسون، رئیس 
با  تاریخ ۸ ژانویه ۱۹۱۸  جمهور وقت آمریکا به 
استقبال قریب به اتفاق تمام کشورهای مسلمان 
روبرو شد و آن را تأییدی بر حق استقالل خود 

تبیین کردند.
در بند اول این بیانیه آمده است که قراردادهای 
از هرگونه  دور  به  و  علنی  به صورت  باید  صلح 
بیانیه  این  موافقت نامه محرمانه منعقد شوند. در 
سرزمین های  مردمان  منافع  رعایت  به  جمله  از 
تعیین  برای  آنها  حق  و  عثمانی  امپراتوری 

سرنوشت خود تأکید شده است.
از  کرین«  »کینگ  کمیسیون   ۱۹۱۹ ژوئن  در 
شد  سوریه  رهسپار  آمریکا  متحده  ایاالت  سوی 
تا نظر نمایندگان محلی را درباره آینده این کشور 
جویا شود. تا آن زمان آمریکا در صحنه دیپلماسی 
جهانی چندان فعال نبود و از عضویت در »جامعه 

ملل« نیز خودداری ورزیده بود.
)در  ِشوا  بئر  تا  از حلب  این کمیسیون  تحقیقات 
مناطق مرکزی اسرائیل امروز( را در بر می گرفت. 
کمیسیون از ۳۶ شهر دیدن کرد، ۲ هزار هیئت 
را به حضور پذیرفت و  از ۳۰۰ روستا  نمایندگی 

بیش از ۳ هزار تقاضانامه دریافت کرد.
که  رسید  نتیجه  این  به  پایان  در  کمیسیون 
سوری ها قیمومت کشور خارجی بر سرزمین خود 
را رد می کنند و خواستار یک سوریه بزرگ هستند 
نتایج  می شود.  نیز  فلسطینی  مناطق  شامل  که 
کمیسیون با مخالفت قاطع فرانسه و بی اعتنایی 

بریتانیا روبرو شد.

تأسیس دولت های جدید
پیامدهای  ویژه  به  پاریس،  کنفرانس  توافق های 
شدند.  برخوردار  سرنوشت سازی  اهمیت  از  آن، 
بر اساس این توافق ها دو دولت سوریه و عراق 
 ۱۹۲۲ سال  در  ملل«  »جامعه  شدند.  تأسیس 
مأموریت دیگری برای تشکیل دولتی تازه به نام 

لبنان داد.
در همین سال »جامعه ملل« ایجاد »میهنی برای 
مردمان یهودی« را پیش بینی کرد که زمینه های 

بعدی تأسیس دولت اسرائیل را فراهم ساخت.
خود  حمایت  پاریس  کنفرانس  در  فیصل  ملک 
را اعالم کرد و گفت: »من تضمین  از یهودیان 
می دهم که عرب ها، برخالف آنچه متأسفانه در 
بسیاری نقاط جهان شاهد آن هستیم، هیچ گونه 
خود  از  یهودیان  علیه  دینی  و  قومی  خصومت 
فیصل  نیت  این حسن  اما  داد.«  نخواهند  نشان 

با واقعیت های دشوار آتی روبرو شد.
منطقه  بریتانیا   ،۱۹۲۳ سال  در  بعد،  سال  یک 
فرااردن، واقع در شرق رود اردن را از سرزمین های 
فلسطینی جدا کرد و زمینه اردن امروز را فراهم 

آورد.
را  قیمومت کویت  نوزدهم  اواخر سده  از  بریتانیا 
عهده دار بود و پس از جنگ جهانی اول استقالل 

آن را اعالم کرد.
تدریج  به   ۱۹۲۰ دهه ی  اواخر  از  کلی،  طور  به 
تمام این کشورها استقالل خود را، در پی شورش 
های  قدرت  با  سازش  و  رایزنی  یا  سرکوب  و 
زمان ملل  به عضویت سا و  بازیافتند  استعماری، 
مرزها  عیین  ت در  تغییراتی  بعدها  درآمدند.  متحد 
تاتورک  آ زمان  در  ترکیه  جمله  از  شد،  ایجاد 
برخی مناطق شمالی سوریه را بازپس گرفت؛ که 

سرگذشت هر یک از آنها داستان دیگری است.
برای  صحنه ای  جدید  نظم  این  آنکه،  نتیجه 
امروز  ا  ت که  آورد  پدید  جنگ ها  و  مناقشه ها 
اسرائیلی ها  ن  میا بی پایان  تنش  یافته اند:  تداوم 
تا   ۱۹۷5 از  لبنان  داخلی  جنگ  فلسطینی ها،  و 
۱۹۹۰، جنگ موسوم به »جنگ دوم خلیج« در 
پی یورش ناگهانی صدام حسین به کویت در اوت 
۱۹۹۰، تنش های مسلحانه و وضعیت شبه جنگی 
و  عراق  ترکیه،  کردنشین  مناطق  در  ساله  ده ها 

بعدها در سوریه.
پیتر اوتول و عمر شریف در فیلم لورنس عربستان 

ساخته ۱۹۶۲ به کارگردانی دیوید لین
»لورنس  فیلم  در  شریف  عمر  و  اوتــول  پیتر 

عربستان« ساخته ۱۹۶۲ به کارگردانی دیوید لین
سال  در  عراق  به  آمریکا  لشکرکشی  باالخره  و 
غلط  مدیریت  اسفناک.  پیامدهایی  با   ۲۰۰۳
به  عراق،  بعث  رژیم  سقوط  از  پس  دوره  در 
ویژه  به  مذهبی،  رویارویی های  و  جبهه بندی ها 
دل  از  که  شد  کشیده  شیعیان  و  سنی ها  میان 
آن »دولت اسالمی« )داعش( سربرآورد و سپس 
جرقه های آن به سوریه غلتید و این کشور را به 

جنگی خانمانسوز فروکشاند.
بی شک علت تمام این نابسامانی ها را نمی توان 
در نظم نوین مبتنی بر مرزهای »سایکس-پیکو« 
نظم  پایه های  سال ها  آن  در  که  هرچند  جست، 
زمینه ساز  که  نظمی  شد،  ریخته  منطقه  کنونی 

تنش ها، شورش ها و جنگ ها بود.
با این حال می توان پرسید، در برهه ی فروپاشی 
منطقه  تمام  که  عثمانی  نام  به  امپراتوری  یک 
بود، و در  استیالی خود گرفته  را زیر  خاورمیانه 
پایان یک جنگ جهانی، که قدرت های اروپایی 
در آن نقشی تعیین کننده داشتند، و در شرایطی 
که حتی یک کشور و دولت عربی منسجم وجود 
به  عرب  قبایل  و  مردمان  آیا  نداشت،  خارجی 
تنهایی قادر می بودند با برقراری نظم و صلح در 
سرزمین های خود، مرزها را تعیین و ترسیم کرده 

و دولت سازی کنند؟
و  استقالل طلبانه  رویکرد  می آید  نظر  به 
آمریکا  متحده  ایاالت  زمان  آن  لیبرال منشانه 
اساسی  قانون  بنیانگذاران  روح  از  برخاسته  که 
را  سرزمین  هر  مردمان  خواست  و  بود  آمریکا 
واقع بینانه تر  رهیافتی  شاید  می دانست،  معیار 
می توانست بود. اما این نکته نیز مسلم است که 
تاریخ را نمی توان بر پایه تصورات ذهنی و اما و 
آمریکا  لشکرکشی  باالخره  و  کرد.  تبیین  اگرها 
اسفناک.  پیامدهایی  با   ۲۰۰۳ سال  در  عراق  به 
از سقوط رژیم بعث  مدیریت غلط در دوره پس 
عراق، به جبهه بندی ها و رویارویی های مذهبی، 
که  کشیده شد  شیعیان  و  میان سنی ها  ویژه  به 
از دل آن »دولت اسالمی« )داعش( سربرآورد و 
سپس جرقه های آن به سوریه غلتید و این کشور 

را به جنگی خانمانسوز فروکشاند.
آن  در  که  هرچند  جست،  »سایکس-پیکو« 
ریخته شد،  منطقه  نظم کنونی  پایه های  سال ها 
نظمی که زمینه ساز تنش ها، شورش ها و جنگ ها 

بود.
با این حال می توان پرسید، در برهه ی فروپاشی 

منطقه  تمام  که  عثمانی  نام  به  امپراتوری  یک 
بود، و در  استیالی خود گرفته  را زیر  خاورمیانه 
پایان یک جنگ جهانی، که قدرت های اروپایی 
در آن نقشی تعیین کننده داشتند، و در شرایطی 
که حتی یک کشور و دولت عربی منسجم وجود 
به  عرب  قبایل  و  مردمان  آیا  نداشت،  خارجی 
تنهایی قادر می بودند با برقراری نظم و صلح در 
سرزمین های خود، مرزها را تعیین و ترسیم کرده 

و دولت سازی کنند؟
و  استقالل طلبانه  رویکرد  می آید  نظر  به 
آمریکا  متحده  ایاالت  زمان  آن  لیبرال منشانه 
اساسی  قانون  بنیانگذاران  روح  از  برخاسته  که 
را  سرزمین  هر  مردمان  خواست  و  بود  آمریکا 
واقع بینانه تر  رهیافتی  شاید  می دانست،  معیار 
می توانست بود. اما این نکته نیز مسلم است که 
تاریخ را نمی توان بر پایه تصورات ذهنی و اما و 

اگرها تبیین کرد.

روال غنی در واشنگتن: امیدوارم زنان افغان شرایط را ناامید کننده نبینند

نشستی  در  افغانستان  اول  بانوی  غنی،  روال 
رغم  علی  گفت  آمریکا،  پایتخت  واشنگتن  در 
اینکه قدرت اجرایی ندارد اما امیدوار است بتواند 
شرایطی را به وجود بیاورد که زنان افغان وضعیت 

را برای خود ناامید کننده نیابند.
دارد،  مشاور  چهار  فقط  او  که  گفت  غنی  خانم 
بودجه ای ندارد و خیلی دستش برای ایجاد تغییر 
در کشور باز نیست اما سعی می کند تا برای بهبود 

وضعیت زنان تالش کند.
تالش های  او  گفته  به  افغانستان  کنونی  دولت 
بسیاری برای بهبود وضعیت زنان کرده است. از 
بازرسی ویژه، در  آن جمله اختصاص یک گروه 
زن.  زندانیان  جنسی  آزار  به  مربوط  پرونده های 

تعرض های  زنان  زندان  در  متاسفانه  گفت:  او 
بسیاری انجام می شد.

خانم غنی که در موسسه صلح صحبت می کرد، 
گفت پیش از سفرش به آمریکا، کمیسیونی ویژه 
که پرونده زنان زندانی را بررسی کرده بود اعالم 
کرد که فقط در کابل حدود یکصد زن از زندان 
دیگر  نفر  یکصد  محکومیت  دوره  و  شدند  آزاد 

کاسته شد.
بانوی اول افغانستان گفت که هم اکنون در این 
دارد و ۴۸۴ وکیل  کشور ۲۸۲ قاضی زن وجود 

مدافع زن.
به گفته خانم غنی دولت قبلی خیلی به دستگاه 
با  که  بود  داده  اجازه  و  نمی داد  اهمیت  قضایی 
سواستفاده و فساد آلوده شود. او گفت که یکی از 
اولویت های دولت وحدت ملی افغانستان برقراری 

دوباره قانون مداری بود.
دستگاه  به  افغانستان  مردم  اعتماد  بازگرداندن 
بود که خانم غنی  تغییرات  اصلی  قضایی هدف 
در سیستم  تغییرات  با  آن  از  داد بخشی  توضیح 

قضایی و قاضیان انجام گرفته است.

فضای مثبت برای زنان افغان
دستگاه  به  منحصر  فقط  افغان  زنان  مشکالت 
قضایی نمی شود و آن طور که خانم غنی مثال 
در  کارهایشان  پیشبردن  برای  افغان  زنان  زد 
رو  روبه  مشکل  با  گاهی  هم  دولتی  اداره های 

می شوند.
آمار خودکشی در افغانستان بعضی سالها از آمار 
هم  طالبان  با  درگیری ها  و  حمالت  کشتگان 

بیشتر است. سهم زنان در این آمار باالست.
بی بی سی  سوال  این  به  پاسخ  در  غنی  خانم 
فارسی که برای زنانی که قربانی فشارهای جامعه 
می شوند و الزاما گذارشان هم به دستگاه قضایی 
امیدوارم،  گفت:  دارد،  ای  برنامه  چه  نیافتاده 
فضایی که من ایجاد می کنم فضای مثبتی باشد 
که مردم دیگر فکر نکنند در وضعیت ناامید کننده 
و  بروند  بتوانند  که  باشد  جاهایی  و  هستند  ای 
کمک بخواهند یا بخواهند که وضعیتشان عوض 

شود.
با این حال او تاکید کرد که قدرتش محدود است 
رایزنی  و  تلفنی  تماس  حد  در  تاثیرگذاریش  و 

مشاورانش برای راه انداختن کار مردم است.

فرزندان ما گاهی به افغانستان می آیند
فشارها در جامعه افغانستان باعث مهاجرت نسل 
این  این کشور شده است. خانم غنی در  جوانتر 
نشست گفت که آمار مهاجران با توجه به جمعیت 

افغانستان بسیار کم است.
از  که  شده  بنا  این  بر  افغانستان  دولت  سیاست 
کشور  در  وطن،  ترک  جای  به  بخواهند  جوانان 

بمانند و به ساختنش بپردازند.
و  دولتمردان  به  اما  افغانستان  دولت  منتقدان 
انتقاد  همسرش  و  جمهوری  رئیس  جمله  از 
در  زندگی  آنها  خود  فرزندان  چرا  که  می کنند 
خارج از کشور را برگزیده اند. این نقد را خبرنگار 
بی بی سی از خانم غنی پرسید و او در پاسخ گفت 
که فرزندانش سهم خود را در بازسازی کشور ادا 

می کنند.

خانم غنی گفت: فرزندان ما اینجا به دنیا آمده اند 
و به مدرسه رفته اند و کار می کنند و اینجا زندگی 
می کنند. سی سالگی را رد کرده اند. ما هیچ وقت 
می گردیم.  باز  افغانستان  به  که  نمی کردیم  فکر 
برای چه آنها باید خودشان را از اینجا جدا کنند 

و برگردند.
به  گاهی  فرزندانش  که  گفت  غنی  خانم 
افغانستان می روند و در زمینه های تخصصی خود 
آن  در  به جوانان  تا  برگزار می کنند  کارگاه هایی 
حوزه ها کمک کنند. سهمشان را [به این شکل] 

انجام می دهند.
افغانستان،  جمهوری  رئیس  دختر  غنی،  مریم 
هنرمند ساکن نیویورک است. پسرشان طارق نام 
از این  دارد. طارق غنی، دکترای تجارت دارد و 
لوئیز  سنت  شهر  در  واشنگتن  دانشگاه  در  پاییز 

آمریکا شروع به تدریس می کند.
روند  درباره  نشست  این  در  حاضران  از  بسیاری 
صلح در افغانستان می پرسیدند و عده ای خواهان 
حکمتیار  گلبدین  مانند  افرادی  با  گفتگو  توقف 
دوستان  با  صلح  که  گفت  غنی  خانم  اما  بودند. 
معنی نمی دهد و از تالش های دولت دفاع کرد و 
گفت اگر کسی بخواهد در کشور باشد و به قانون 
احترام بگذارد مشکلی برای ماندن در افغانستان 

ندارد.
نمایندگان گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی، 
کابل  در  روزها  این  دولت،  مسلح  مخالفان  از 
مشغول گفت و گو با شورای عالی صلح است تا 
زمینه برگشت او را با کسب مصونیت قضایی به 

افغانستان فراهم کنند.

حمایت از انتقال برق ترکمنستان از مسیر سالنگ در یک گردهمایی در پروان
و  کاپیسا  پروان،  والیت های  بزرگان  از  شماری 
بخش های از کوهدامن در نشستی خواهان عبور 
شاهراه  مسیر  از  کیلوولت   5۰۰ برق  انتقال  خط 

سالنگ شدند.
آنها گفتند که دسترسی به برق حق مردم بامیان 
است، اما آنها از طرح حکومت در انتقال این خط 

از سالنگ حمایت می کنند.
در  روشنایی  جنبش  تظاهرات  با  همزمان  امروز 

چهره های  از  تعدادی  دولت،  تصمیم  علیه  کابل 
جهادی، اعضای پارلمان، اعضای شورای والیتی 
گلدره،  شکردره،  مناطق  قومی  بزرگان  و  پروان 
کلکان، قره باغ، استالف و ده سبز در شمال کابل 
بر تمدید خط برق ترکمنستان از طریق سالنگ 

تأکید کردند.
والیتی  شورای  رئیس  جیالنی،  بهاوالدین  غالم 
پروان گفت: ما دولت را تشویق می کنیم که روی 

موقف خود ثابت باقی بماند و ما از برنامه دولت 
برای تمدید این خط برق از راه سالنگ حمایت 
خیل  تره  قوم  بزرگان  حال  همین  در  می کنیم. 
اندازی  راه  با  کابل  در غرب  در یک گردهمایی 
تظاهرات از سوی جنبش روشنایی ابراز مخالفت 
از طریق  باید  مشکل  این  می گویند  و  اند  کرده 

گفت وگو حل شود.
)اردیبهشت(  ثور  یازدهم  در  افغانستان  کابینه 

امسال پروژه انتقال برق 5۰۰ کیلو ولت معروف 
به توتاپ از راه سالنگ را تصویب کرد.

را در  ای  اعتراضات گسترده  کابینه  این تصمیم 
میان رهبران، نمایندگان و مردم مناطق مرکزی 

افغانستان در پی داشت.
والیت های  در  گذشته  روز  چند  در  آن  از  پس 
تصمیم  این  از  حمایت  و  مخالفت  در  مختلف 

دولت تظاهراتی برگزار شد.

گفتگوهای طالبان و دولت افغانستان از سر گرفته می شود
از  بعد  افغانستان،  صلح  گفتگوهای  است  قرار 
وقفه ای طوالنی مدت، روز چهارشنبه به میزبانی 

پاکستان از سر گرفته شود.
امور  محمد نفیس ذکریا، یک سخنگوی وزارت 
خارجه پاکستان، دوشنبه ۱۶ مه )۲۸ اردیبهشت( 
گروه  و  افغانستان  دولت  مذاکرات  که  داد  خبر 
طالبان، با حضور پاکستان، آمریکا و چین، مجددا 

در شهر اسالم آباد پایتخت این کشور به جریان 
خواهد افتاد.

چهار کشور حاضر در این مذاکرات، از ژانویه )دی 
ماه( گذشته کوشیده بودند که گفتگوهای متوقف 
شده صلح را از سر بگیرند ولی تاکنون، توفیقی 

به دست نیاورده بودند.
به دنبال عدم پیشرفت در مذاکرات صلح، امید ها 

برای دستیابی به صلح در افغانستان کاهش یافته 
کشور  این  در  خود  حمالت  به  طالبان،  گروه  و 

شدت بخشیده بود.
افغانستان،  صلح  مذاکرات  قبلی  دور  پی  در 
کردند  اعالم  گذشته  فوریه  در  کنندگان  مذاکره 
که گفتگوهای مستقیم میان کابل و طالبان در 

ماه مارس )فروردین( برگزار خواهد شد.

با وجود این، گروه طالبان در ماه آوریل، از شروع 
حمالت بهاری خود در افغانستان خبر داد.

طالبان، پیش شرط مذاکره با دولت افغانستان را 
ذکر  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  تمام  خروج 

کرده بود.
مذاکرات صلح افغانستان، از ژوییه )تیر( گذشته و 

به میزبانی پاکستان آغاز شده بود.

موافقت نامه محرمانه سایکس پیکو، زخمی تاریخی بر روح مردمان خاورمیانه

کنفرانس صلح پاریس در سال ۱9۱9 با حضور 
فیصل بن حسین، فرزند شریف در کنار »لورنس عربستان«

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

Preserve them forever
All Your Photography and Videography Services
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BEST IN THE WEST

سرو
 قلیان 

در 
فضای 

بیرونی 
رستوران

کافه رستوران تراس در پاراماتاکافه رستوران تراس در پاراماتا

انواع غذاهای غربی قهوه و دسرهای متفاوت با بهترین سرویس

7 days
 Open for Breakfast

 8am 7 days
 Lunch & Dinner
12pm to 10 pm401 Church Street, Parramatta | ph: 02 9890 9787 

email@terrace.com.au | web: www.terrace.com.au  | https://www.facebook.com/TerracePersianRestaurant

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

 Book your
next function with us

 Weddings
 Engagements, Birthday 

parties, Farewells
 Graduations

School Formals, etc
برگزاری جشنهای شما 

تا ظرفیت 100 نفر انواع غذاها و شیرینی های ایرانی به همراه چای 
بستنی و فالوده شیرازی در رستوران تراس با کیفیت برتر

انواع غذاهای غربی قهوه و دسرهای متفاوت با بهترین سرویس
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SYDNEY • 14 JULY • ENMORE THEATRE
MELBOURNE • 15 JULY • THE PALMS AT CROWN

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