
دفتر امور مهاجرتی  اعظم  جعفری
MARN 1571733 - در استرالیا MARA وکیل رسمی سازمان

Suite 602, 7 Railway St Chatswood NSW 2067
Tel: 02 8034 6901    Mob: 0414 187 045    

Email: ajafari@ajmigration.com 
Website:  www.ajmigration.com

Tel: 02 9801 5588      Mob: 04 11 33 44 01
Fax: 02 9801 5058  Email: pooya@optusnet.com.au
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ارسال ارز
به ایران و برعکس
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برای مبالغ بیش از بیست هزار دالر مجوز توسط این شرکت تهیه میشود

با مدیریت نوری

انواع وام
انواع وام مسکن و اماکن تجاری

وام شخصی و کردیت کارت
وام اتومبیل شخصی - تراک - کامیون و موتورسیکلت
)Business Loan( انواع وام شغلی و خرید وسایل کار

برای دریافت هرگونه وام قباًل با ما مشورت کنید

P: 02 9446 3479
M: 0405 586 586
E: kabiri@a-tgroup.com.au
A: 6b/43a  Florence Street, Hornsby NSW. 2077
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استرالیا  ایرانی تبار  سناتور  دستیاری،  سام 
ادعاها  از  مجموعه ای  مطرح شدن  از  بعد 
اعالم  چین،  منافع  از  او  طرفداری  درباره 
کرد که از سمتش کناره گیری خواهد کرد.

یکی  عنوان  به  ساله   ۳۴ دستیاری  آقای 
کارگر،  حزب  خوش آتیه  سیاستمداران  از 
استرالیا  در  دولت  مخالف  اصلی  حزب 

شناخته می شد.
داده  گزارش  اخیر  روزهای  در  رسانه ها 
بودند که او در سال ۲۰۱۵ از معاون حزب 
کارگر خواسته با یک فعال سیاسی مخالف 

دولت چین در هنگ کنگ دیدار نکند.
آقای دستیاری که چهارسال پیش به سنا 
دسامبر   ۲۱ سه شنبه  روز  بود،  یافته  راه 
بعد  امروز  گفت:  در سیدنی  خبرنگاران  به 
که  رسیدم  نتیجه  این  به  بسیار  تامل  از 
حزب  به  می توانم  که  خدمتی  بهترین 
این است که در سال ۲۰۱۸  بکنم  کارگر 

به سنا برنگردم.
که  شود  باعث  نمی خواهد  که  گفت  او 
حزبش با حواشی مربوط به او از کار اصلی 

هرگز  که  کرد  تاکید  اما  شود،  غافل  خود 
نگذاشته  پا  زیر  را  خود  پارلمانی  سوگند 

است.
او پیش از این هم با این اتهام روبرو بود 
که بعد از گرفتن کمک مالی از یک تاجر 
چینی تبار در جهت منافع سیاست خارجی 
برای  فشارها  است.  کرده  فعالیت  چین 

استرالیا  از سنای  آقای دستیاری  استعفای 
از سال گذشته و زمانی آغاز شد که شرکتی 
که تحت مالکیت یک میلیاردر چینی بود 
پرونده  یک  در  دستیاری  آقای  مخارج 

حقوقی را برای او پرداخت کرد.
یک  از  صوتی  فایلی  هم  پیش  ماه  چند 
که  شد  منتشر  دستیاری  آقای  سخنرانی 

در  چین  نظامی  سیاست های  از  آن  در 
آب های مورد مناقشه دریای جنوبی چین 
دفاع می کرد؛ سیاست هایی که حزب آقای 

دستیاری به شدت با آن مخالف است.
به  مربوط  گزارش های  اخیر  هفته های  در 
معاون حزب  از  دستیاری  آقای  درخواست 
با فعال سیاسی  برای دیدار نکردن  کارگر 
چینی فشار را برای استعفای او افزایش داد.
و  گذشته  هفته  از  چین  و  استرالیا  روابط 
بعد از اعالم طرح های دولت استرالیا برای 
مبارزه با نفوذ خارجی در سیاست این کشور 

دچار تنش شد.
کمک های  که  استرالیا  دولت  تازه  طرح 
بعد  می کند،  ممنوع  را  خارجی ها  سیاسی 
از گزارش ها درباره دخالت  از مجموعه ای 
چینی ها در سیاست داخلی استرالیا پیشنهاد 

شد.
استرالیا،  دولــت  تصمیم  اعــالم  از  بعد 
استرالیا  سفارت چین در سیدنی مقام های 
را به اظهارنظر غیرمسئوالنه متهم کرد و 

خواهان اعتماد متقابل شد.

سام دستیاری از سنای استرالیا 
کناره گیری می کند

در پی حمله نیویورک 
ترامپ خواستار تشدید 

قوانین مهاجرتی شد

Unit C, 2 Packard Ave
Castle Hill, NSW 2154
Phone: 02 8841 5888 
Phone: 02 8859 0696 
castlehillvolkswagen.com.au

نمایندگی بزرگ و مجهز فولکس واگن
Castle Hill Volkswagen

به مدیریت علی میراسکندری

در خدمت همزبانان گرامی
Castle Hillدر
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مجلس شورای اسالمی ایران در مصوبه ای 
می توانند  دینی  اقلیت های  که  کرد  مقرر 
روستا  و  شهر  شوراهای  انتخابات  نامزد 
شوند. این اصالحیه در پی مخالفت شورای 
نگهبان با ورود سپنتا نیکنام به شورای شهر 
نمایندگان مجلس شورای  اعمال شد.  یزد 
اسالمی ایران در جلسه علنی روز سه شنبه 
۲۱ آذر )۱۲ دسامبر( با اکثریت قاطع ماده 
۱ طرح اصالح قانون انتخابات شوراها را به 

تصویب رساندند.
ایران،  دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به 
 ۴۱ موافق،  رأی   ۱۵۳ با  طرح  این  ایسنا، 
به تصویب  رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع 

رسید.
در صورتی که این طرح به تصویب شورای 
نمایندگان  پس  این  از  برسد،  هم  نگهبان 
برای  منعی  مذهبی  و  دینی  اقلیت های 
نمایندگی در شوراهای شهر و روستا ندارند.

اقلیت های  تصویب شده،  طرح  اساس  بر 
اساسی  قانون  در  شده  شناخته  دینی 
شهر  شوراهای  انتخابات  نامزد  می توانند 
این  بر  شوند.  اقامتشان  محل  روستای  و 
در  شده  شناخته  دینی  اقلیت های  اساس 
قانون اساسی به جای اسالم باید به اصول 
دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. 
شوراهای  به  دینی  اقلیت های  ورود   بحث 
سپنتا  که  گرفت  باال  زمانی  روستا  و  شهر 

یزد  شهر  شــورای  انتخابات  در  نیکنام 
با شکایت  اما  این شورا شود  وارد  توانست 
یک شخص حقیقی از ورود او به این شورا 

جلوگیری شد.
در  که  اصول گرا  نامزد  باقری،  علی اصغر 
یزد شکست خورده  انتخابات شورای شهر 
نیکنام  آقای  نبودن  مسلمان  دلیل  به  بود، 
شکایت  اداری  عدالت  دیوان   ۴۳ شعبه  به 
فقهای  نظر  به  استناد  با  شعبه  این  و  کرد 
شورای نگهبان، عضویت نیکنام در شورای 

شهر یزد را معلق کرد.
احمد  نظر  به  اداری  عدالت  دیوان  استناد 
در  که  بود  نگهبان  شورای  دبیر  جنتی، 
افراد  نامزدی  داشت  اظهار   ۹۶ فروردین 
اقلیت  در  آنها  که  مناطقی  در  غیرمسلمان 

هستند خالف شرع است.
جنتی در ابالغیه ای تبصره ۱ماده ۲۶ قانون 
انتخابات شوراها را پس از بیش از دو دهه 
که از اجرای آن می گذشت خالف موازین 
شرعی اعالم کرد و خواستار رد صالحیت 
نامزدهای اقلیت های مذهبی در شهرهایی 

با اکثریت جمعیت مسلمان شد.
در نهایت پس از اعتراضات فراوان به این 
گرفته  تصمیم  دولت،  دخالت  با  و  موضوع 
سپنتا  نکند  تغییر  قانون  که  زمانی  تا  شد 
نیکنام بتواند به کارش در شورای شهر یزد 

ادامه دهد.

مجلس تصویب کرد 
اقلیت های دینی 
می توانند نامزد 
شورای شهر شوند

سازمان ملل ایرانی بودن موشک های 
شلیک شده به عربستان را تایید نکرد

در  دوشنبه  روز  تروریستی  حمله  پی  در 
سخت گیری  خواهان  ترامپ  نیویورک، 
شد.  آمریکا  مهاجرتی  قوانین  در  بیشتر 
همچنین  متحده  ایاالت  رئیس جمهوری 
حمالت  عامالن  مجازات  تشدید  خواهان 
حمله  از  پس  شد.  اعدام  تاحد  تروریستی 
 ۲۰ دسامبر/   ۱۱( دوشنبه  روز  تروریستی 
دونالد  نیویورک،  منهتن  محله  در  آذر( 
خواهان  آمریکا  رئیس جمهوری  ترامپ 
او  شد.  مهاجرتی  قوانین  کردن  سخت تر 
گفته کنگره باید سیستم ضعیف مهاجرتی 

را اصالح کند.
به نظر ترامپ سیستم مهاجرتی آمریکا به 
اطالعاتشان  که  خطرناک  بسیار  اشخاص 
را  امکان  این  کنترل نشده  کافی  حد  به 
می دهد که وارد کشور شوند. او این سخنان 
تروریستی  حمله  از  پس  ساعتی  چند  را 
سه  آن  جریان  در  که  کرد  بیان  نیویورک 
رهگذر زخمی شدند. عامل این حمله یک 
بنگالدشی بوده و ظاهرا آن را با انگیزه های 

اسالم گرایانه انجام داده است.
خواهان  همچنین  آمریکا  رئیس جمهوری 
لغو قانون پیوستن اعضای خانواده مهاجران 
شد. شخص متهم به انجام حمله نیویورک، 
به  خانواده  به  پیوستن  ویزای  طریق  از 
آمریکا آمده بود. ترامپ در راستای اصالح 
پرسنل  استخدام  خواستار  مهاجرت  قوانین 
نیز  و  مهاجرت  ــای  اداره ه برای  بیشتر 
مجازات های سنگین برای عامالن حمالت 

تروریستی تا حد اعدام شد.
حمله  دو  وقوع  آمریکا  رئیس جمهوری 
تروریستی در نیویورک در فاصله زمانی دو 
ماه را دلیلی بر لزوم فوری ایجاد اصالحات 
به منظور حمایت از مردم آمریکا از سوی 

کنگره دانست.
سخنان  اما  نیویورک  دموکرات  شهردار 
دبالسیو  ــت.  اس ــرده  ک رد  را  تــرامــپ 
هیچگونه  نیویورک  حمله  متهم  گفته 
سوءسابقه ای نداشته و نشانه ای از تندروی 

هم در او دیده نشده بوده است.

حمله ای به قلب توریستی نیویورک
دوشنبه  روز  صبح  دقیقه   ۳۰ و   ۷ ساعت 
اتوبوس  ترمینال  در  انفجار  دسامبر   ۱۱
نیویورک  منهتن  محله  در  اتوریتی  پورت 
در نزدیکی میدان تایمز باعث زخمی شدن 
سه نفر شد. عامل این حمله نیز زخمی و 
دستگیر شد. میدان تایمز یکی از جاذبه های 

توریستی نیویورک است.
انفجار تالش  شهردار نیویورک گفت، این 

برای حمله ای تروریستی بوده است.
خودروی  یک  راننده  نیز  اکتبر  اوایل  در 
پیاده رو در منطقه  به  با ورود  نقل  و  حمل 
شد.  نفر  هشت  شدن  کشته  باعث  منهتن 
شد،  هم  دستگیر  که  حمله  این  عامل 
که  است  ازبکستان  اهل  ساله   ۲۹ مردی 
خود را پیرو گروه تروریستی دولت اسالمی 
می داند. عامل حمله روز دوشنبه عقایداهلل 
نام دارد و ۲۷ ساله است. او اهل بنگالدش 
و راننده تاکسی است. به گزارش کاخ سفید 
مهاجرت  آمریکا  به   ۲۰۱۱ سال  مرد  این 
نیویورک،  فرماندار  گفته  به  است.  کرده 
گروه  تبلیغات  تحت  اینترنت  طریق  از  او 
تروریستی دولت اسالمی قرار گرفته است.

شبکه  به  همچنین  نیویورک  فرماندار 
خوشبختانه  که  گفته  سی ان ان  تلویزیونی 
تمامی مواد منفجره ای که عامل این حمله 
بنابراین  و  نکرده اند  عمل  داشته  همراه 
نتیجه ای را که او انتظار داشته از این حمله 
تایمز،  نیویورک  گزارش  به  است.  نگرفته 
هوایی  حمله  انتقام  می خواسته  عقایداهلل 
آمریکا به مواضع داعش را بگیرد. او حمله 
به بازارها و مراکز مربوط به کریسمس در 
اروپا را الگوی خود قرار داده بوده است. به 
آن  را که در  نظر  دلیل محل مورد  همین 
تبلیغات و پالکاردهای مربوط به کریسمس 
قرار داشتند برای هدف خود انتخاب کرده 

است.
حمله  روزهــا  همین  در  پیش  سال  یک 
تروریستی به یک بازار کریسمس در برلین 

سبب مرگ ۱۲ نفر شد.

صرافی نیک

0422 10 20 77
www.sarafinik.com.au | mohsen@sarafinik.com.au

Shop 7/20 McFarlane St. Merrylands
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خرید و فروش ارز 
به بهترین قیمت روز 

و در اسرع وقت
به مدیریت محسن نیکی بین

دارای مجوز 
رسمی از 
Austrac

NSW
INSURANCE

www.insw.com.au | info@insw.com.au

جهت برقراری ارتباط و دریافت مشاوره رایگان 
 0401 884 با شماره 488

میثم سلیم آبادی تماس حاصل فرمایید.

با مجرب ترین کادر تخصصی 
در صدور انواع بیمه نامه های بیزنس 
با تخفیف ویژه در سرتاسر استرالیا 

در خدمت هموطنان فارسی زبان  میباشد.

بیزنس شما سپر بال میخواهد

Insurance NSW شرکت بیمه

 Public Liability
 Tradies Insurance

Certificate of Currency
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دبیرکل  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
نکرده که موشک های  تایید  ملل  سازمان 
عربستان  به  یمن  سوی  از  شلیک شده 
همچنین  گوترش  بوده اند.  ایران  ساخت 
خواهان لغو ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی 
خبرگزاری  است.  شده  سوریه  و  عراق  به 
فرانسه روز دوشنبه )۱۲ دسامبر/ ۲۱ آذر( 
دبیرکل  گوترش  آنتونیو  که  داد  گزارش 
گفته  امنیت  شــورای  به  ملل  سازمان 
که  نکرده اند  تایید  نهاد  این  کارشناسان 
سوی  به  یمن  از  شلیک شده  موشک های 

عربستان ساخت ایران بوده اند.
عربستان سعودی و ایاالت متحده آمریکا 
معتقدند موشکی که روز ۴ نوامبر از سوی 
حوثی های یمن به فرودگاه ریاض شلیک 
قرار  آنها  اختیار  در  ایران  طرف  از  شد، 
گزارشی  در  گوترش  آنتونیو  است.  گرفته 
که روز جمعه به شورای امنیت داده گفته 

موشک هایی که در روزهای ۲۲ ژوئیه و ۴ 
نوامبر از یمن به عربستان شلیک شدند، از 

نوع موشک های اسکاد بوده اند. 
تایید  همچنین  ملل  سازمان  دبیرکل 
و  ساختار  دارای  موشک  هردو  که  کرده 
که  بوده اند  مشابه  تولیدی  ویژگی های 
او  هستند.  سازنده  یک  از  می دهد  نشان 
دقت  به  ملل  سازمان  کارشناسان  گفته 
در  داده های  و  اطالعات  بررسی  حال  در 
این  نتیجه  درباره  او  اما  هستند  دسترس 
ملل  سازمان  است.  نگفته  چیزی  داده ها 
را  یمن  به  سالح  ارسال  قطعنامه ای  طی 
بر  نظارت  برای  را  هیأتی  و  کرده  ممنوع 
است.  کرده  تعیین  قطعنامه  این  اجرای 
اعالم  رویترز  خبرگزاری  دسامبر  اول  روز 
هیأت  محرمانه  گزارش  یک  به  که  کرد 
تسلیحاتی  تحریم  بر  ملل  سازمان  نظارت 
آن  اساس  بر  که  کرده  پیدا  دست  یمن 

یمن  از  جاری  سال  در  که  موشک هایی 
شلیک  سعودی  عربستان  خاک  داخل  به 
ماه  بوده اند.  ایران  ساخت  ظاهرا  شدند، 
سازمان  کارشناسان  از  هیأت  یک  گذشته 
ملل که متخصص موشک هستند به ریاض 
رفتند تا احتمال ارتباط ایران با موشک های 
بررسی کنند.  را  از سوی یمن  شلیک شده 
این کارشناسان به نام گروه صنعتی شهید 
باقری برخوردند که از سوی سازمان ملل 
تحریم شده است. کارشناسان سازمان ملل 
کردند  پیدا  موشک ها  این  روی  را  مارکی 
که شبیه لوگوی گروه صنعتی شهید باقری 
است که وابسته به صنایع هوا فضای ایران 
است. گوترش در گزارش خود تایید کرده 
تصریح  اما  است  دیده  را  لوگو  این  که 
دارد.  ادامه  هنوز  داده ها  تحلیل  که  کرده 
ملل  در سازمان  آمریکا  نیکی هیلی سفیر 
به ریاض،  از حمله موشکی حوثی ها  پس 

ایران  علیه  بین المللی  اقدام  یک  خواهان 
شده بود. این حمله از سوی عربستان یک 
حمله خشونت بار مستقیم نامیده شد. ایران 
بارها ارسال سالح به شیعیان حوثی یمن 
را رد کرده است. عربستان سعودی رهبری 
ائتالفی را بر عهده دارد که در یمن علیه 
حوثی ها می جنگند. این کشور پس از حمله 
موشکی یمن به ریاض، فرودگاه ها و بنادر 
یمن را مسدود کرد تا امکان ارسال سالح 
کارشناسان  ببرد.  بین  از  را  حوثی ها  به 
سازمان ملل در جریان بررسی ارتباط ایران 
نیز  را  با موشک های شلیک شده دو پهپاد 
در یمن بررسی کردند اما ادعای عربستان 
در این باره را که این پهپادها ساخت ایران 
ملل  سازمان  دبیرکل  نکردند.  تایید  است 
سفر  ممنوعیت  رفع  پیشنهاد  همچنین 
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس به عراق 

و سوریه را مطرح کرده است.
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 $1250 cash back 
for Christmas 

Let me get your existing home loan into shape 
for Summer with a new low rate and 

we could be cashing you up 
for Christmas!

* انواع وام مسکن )مسکونی و تجاری(
* Re-Finance وام فعلی شما با بهره کمتر

* وام ساخت مسکن
* وام یکپارچه سازی بدهی های شما

* وام خرید ماشین )شخصی و یا شرکتی(
* وام تعمیرات و نوسازی منزل

* وام شخصی

Nooshin Nikoiee   
Mortgage Broker/L R E A

Mobile: 0406 898 333
nooshin@mfaisolution.com

MFAI is a team of fiancee 
and real estate professionals, 
dedicated to helping you make 
the right decision today so you 
can benefit from from them 
tomorrow.

Phone: 02 8021 4794
Fax: 02 8021 4795
Office: 214/75 Archer St  
Chatswood NSW 2067 
(Walking distance to Railway & Chatswood Chase)

* ما به صورت حرفه ای به خریداران اولین منزل مسکونی کمک 
می کنیم تا هم مناسب ترین منزل را انتخاب کرده و هم از بهترین 

مزایای بانکی و دولتی استفاده نمایند. کلیه خدمات وام مسکن به 
صورت رایگان عرضه خواهد شد. برای اطالع از جزئیات مربوط 

به پروژه های ساختمانی نوساز و در حال ساخت در شهرهای 
سیدنی، ملبورن و ایالت کوئینزلند با ما تماس بگیرید.

* Terms & Conditions Apply

* انواع وام مسکن )مسکونی و تجاری(
* Re-Finance کردن وام فعلی شما با بهره کمتر

* وام ساخت مسکن
* وام یکپارچه سازی بدهی های شما

* وام خرید ماشین )شخصی و یا شرکتی(
* وام تعمیرات و نوسازی منزل

* وام شخصی

Credit Representative Number (CRN): 426093     |    Credit Reperesentative of BLSSA PTY LTD Licence Number 391237

بهترین وام - کمترین بهره

Level 6, 10 Help St. Chatswood 2067 
credit representative no. 426285

Nooshin Nikoiee

0406 898 333
nooshin.nikoiee@financeonly.com.au

وزیران دارایی پنج کشور اروپایی در نامه ای 
به همتای آمریکایی خود هشدار داده اند که 
تغییراتی که قرار است در قانون مالیات در 
خالف  است  ممکن  شود،  اعمال  آمریکا 
قوانین بین المللی باشد و به تجارت جهانی 

آسیب بزند.
وزیران دارایی بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا 
و اسپانیا در نامه به استیون منوچین، وزیر 
دارایی آمریکا نوشته اند که اگر این تغییرات 
بر  مخربی  اثر  است  ممکن  شود،  اعمال 

تجارت بین المللی داشته باشد.
آنها به عنوان نمونه به طرح اخذ مالیات ۲۰ 
درصدی از کاالها و خدماتی اشاره کرده اند 
شرکت های  از  آمریکایی  شرکت های  که 
شود،  اجرا  طرح  این  اگر  می خرند.  خارجی 
شرکت های  از  خرید  بر  مالیاتی  چنین 

آمریکایی اعمال نخواهد شد.
گفته  آمریکا  دارایی  وزارت  یک سخنگوی 
وزیران  نظرات  وزارتخانه  این  که  است 

دارایی کشورهای اروپایی را به دقت بررسی 
در  جمهوری خواه  نمایندگان  کرد.  خواهد 
طرح  روی  بر  کار  مشغول  آمریکا  کنگره 
جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  پیشنهادی 
هستند  مالیات  قانون  اصالح  برای  آمریکا 
بزودی  را  آن  نهایی  نسخه  امیدوارند  و 
تصویب کنند تا آقای ترامپ بتواند پیش از 
پایان سال جاری میالدی آن را امضاء کند.

اتحادیه  تجاری  شریک  بزرگترین  آمریکا 
دارایی  وزیر  هموند  فیلیپ  است.  اروپــا 
آلمان،  دارایی  وزیر  آلتمایر  پیتر  بریتانیا، 
برونو لومر وزیر دارایی فرانسه، کارلو پادوان 
مونتورو  کریستووال  و  ایتالیا  دارایی  وزیر 
منوچین  آقای  به  نامه  اسپانیا  دارایی  وزیر 
را امضاء کرده اند. وزیران دارایی ۲۸ کشور 
گذشته  هفته  سه شنبه  اروپا  اتحادیه  عضو 
در  خود  نشست  در  فرانسه  درخواست  به 
بروکسل در مورد این موضوع بحث و گفت 

و گو کرده بودند.

هشدار اروپا به آمریکا 
در مورد اصالح 

قانون مالیات

نجات  و  عملیات جستجو  روز  دو  از  پس 
آخرین  لرستان،  اشترانکوه  منطقه  در 
گزارش ها حاکی از کشته شدن ۸ کوهنورد 

و مفقود شدن یک کوهنورد دیگر است.
شش کوهنورد دیگر که موفق شده بودند 
زنده  برسانند،  پناهگاهی  به  را  خودشان 

مانده اند.
علی عزیز امرائی، مسئول کنترل عملیات 
درباره  لرستان  استان  هالل احمر  جمعیت 
چگونگی نجات تعدادی از حادثه  دیدگان 
توضیح داد: شش نفر از اعضای این گروه 
بودند  رسانده  پناهگاهی  به  را  خودشان 
امداد  نیروهای  کمک  به  جمعه  صبح  که 
و نجات به پایگاه اباذر هالل احمر منتقل 

شدند.
 ۱۴ کوهنوردی  گروه  یک  پیش  روز  سه 
نفری از مشهد، متشکل از دو زن و دوازده 
مرد به همراه یک کوهنورد اهل الیگودرز 
همراه  گروه  این  با  راهنما  عنوان  به  که 
شده بود، پس از صعود به قله کول جنون 
با  بازگشت  راه  در  متر   ۳۸۵۰ ارتفاع  به 

طوفان و کوالک برف رو به رو شدند.
به گفته موسی خادمی، استاندار لرستان، در 
ساعت ۳:۲۰ دقیقه بامداد جمعه ۱۷ آذر به 
اطالع  ازنا  شهرستان  هالل احمر  جمعیت 
داده می شود که تعدادی از کوهنوردان در 
کوهستان  کوالک  و  برف  در  اشترانکوه 

دارند  امدادرسانی  به  نیاز  و  گرفتارشده 
که بالفاصله عملیات نجات به کمک دو 

بالگرد آغاز می شود.
بر اساس گزارش ها تیم های واکنش سریع 
و هیمالیا نوردان خراسان رضوی، مرکزی 
نجات  و  امداد  گروه  همراه  به  لرستان  و 
کردند  پیدا  حضور  منطقه  در  احمر  هالل 
و عملیات گسترده جستجو از بامداد جمعه 

آغاز شد.
رضا آریایی، مدیرکل ستاد مدیریت بحران 
پیکر کوهنوردان  لرستان گفت که  استان 
علیرضا عامری، مرتضی غالم پور، مجید 
اکبری،  ناصر  جوکار،  امان اهلل  تراب،  زاده 
مهشید جان محمدی، اکرم حقانی و علی 
ازنا  شهرستان  به  و  شناسایی  قاسم زاده 

منتقل شده اند.
روایت یکی از کوهنوردان نجات یافته

تیم  این  اعضای  از  یکی  اشرفی،  محسن 
کوهنوردی که نجات یافته به خبرگزاری 
ایسنا گفت: حدود ساعت ۶ صبح به سمت 
بود  قرار  برنامه  طبق  کردیم.  حرکت  قله 
چیز  همه  برسیم.  قله  به   ۱۰ ساعت  تا 
را  جنون  قله  رفت.  پیش  برنامه  براساس 
زدیم، اما در مسیر برگشت شرایط به هم 
کار  کوالک  و  برف  شدید  بارش  ریخت. 
را سخت کرد. هوا به قدری خراب شد که 
راه  بلد  نمی دیدیم.  را  خودمان  یک متری 

نهایت  پیدا نمی کرد. در  را  برگشت  مسیر 
مجبور شدیم مسیر را برخالف برنامه قبلی 

تغییر دهیم.
به  مجبور  اینکه  به  اشاره  با  اشرفی  آقای 
می گوید:  می شوند،  بازگشت  مسیر  تغییر 
تنها امید ما رسیدن به پناهگاهی بود که 
تیم  سرپرست  توصیه  به  بچه ها  از  نفر   ۳
در آن جا مانده بودند، اما در مسیر رسیدن 
که  داشت  وجود  یخی  آبشار  چند  آن  به 
عبور از آن نیاز به امکانات و ایجاد کارگاه 
داشت. به همین دلیل ما دو گروه شدیم. 
هشت  گروه  یک  و  دیگر  نفر  سه  و  من 
نفره. به گفته محسن اشرفی او به همراه 
سه نفر دیگر از اعضای گروه جدا می شوند 
و در راه بوده اند که صدای سقوط بهمن 

را شنیده اند.
او در ادامه می گوید: حدود ساعت ۸ شب 
به  وقتی  دیدیم،  را  پناهگاه  چراغ  که  بود 
علیرضا  شدیم،  متوجه  رسیدیم،  آن جا 
توان  دیگر  نیست. من  ما  ]عاملی[ همراه 
بچه های  از  دیگر  یکی  نداشتم.  بازگشت 
تازه نفس با لباس و امکانات مناسب باالی 
سر او رفت و لباس های او را تعویض کرد. 

اما او در این سرما دوام نیاورد.
او در پاسخ به این پرسش که چرا علیرضا 
پناهگاه  داخل  به  خودشان  با  را  عاملی 
نیاورده اند، می گوید: ۲۲ساعت کوهنوردی 

را  آدم  توان  همه  سخت،  شرایط  آن  در 
۲متر  از  بیش  به  برف  ارتفاع  می گیرد. 
رسیده بود. حرکت کردن در چنین شرایطی 
واقعا سخت بود. تنها امید ما دوام آوردن 
موضوع  پناهگاه  داخل  از  ما  بود.  علیرضا 
وقتی  اما  دادیم،  اطالع  هالل احمر  به  را 
ما  به  نیروهای هالل احمر  ساعت ۷صبح 

رسیدند، علیرضا از سرما یخ زده بود.
به گزارش ایرنا، سازمان هواشناسی ایران 
بارش برف و کوالک در استان های غربی 
ایران از جمله استان لرستان را برای روز 
این  صعود  روز  همان  آذر   ۱۶ پنجشنبه 

گروه پیش بینی کرده بود.
ورزش  اداره  مدیرکل  عزیزپور،  یاور  علی 
و  انگاری  سهل  لرستان  استان  وجوانان 
این  علت  را  کوهنوردان  هماهنگی  عدم 

حادثه اعالم کرد.
او به خبرگزاری ایسنا گفت که این گروه 
بدون هماهنگی با فدراسیون کوهنوردی و 
شرایط  و  فصل  بدترین  در  استانی  هیات 
آب و هوایی اقدام به صعود کرده اند چون 
اغلبشان صعودهای باالی ۶ هزار متر در 

کارنامه ورزشی خود داشته اند.
صدادار  کوه  معنی  به  جنون  کول  قله 
از زاگرس  این منطقه  شناخته می شود، و 
خطرناک  و  مهیب  بسیار  های  بهمن  به 

شهرت دارد.

۸ کوهنورد ایرانی در اشترانکوه کشته شدند
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BKM شرکت حسابداری

(02) 8789 5100
98 Victoria Rd, North Parramatta NSW 2151

انجام کلیه امور مالیاتی شما ) شخصی یا تجاری(
توسط تیم مجرب و متخصص
برای آگاهی بیشتر میتوانید 

با مشاور فارسی زبان ما تماس بگیرید

Tel: 02 88835551
0418 660 399

The Persian Herald
 P.O Box  344
Kellyville NSW. 2155
parsianaustralia@yahoo.com
admin@persianherald.com.au
www.persianherald.com.au

 هفته نامة
 پیک

پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

PARSIAN MEDIA

دعوت به همکاری

0422 350 603

کمپانی 
 Top Electricians

Group
جهت تکمیل 

پروژه های خود 
از تعدادی متخصص 

برق ساختمان 
و ایرکاندیشن

دعوت به همکاری 
مینماید.

لطفًا با سیامک 
تماس بگیرید
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کلینیک دندانپزشکی کریستال در سیدنی
شعبه بلک تاون 
شعبه وست مید
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ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی 
در کلینیک دندانپزشکی کریستال
 با استفاده از جدیدترین تکنولوژی
و مجرب ترین کادر دندانپزشکی

در بلک تاون و وست مید
در خدمت شما

ارتودنسی و ردیف کردن دندانها 
کاشت دندان )ایمپلنت(

روکش و دست دندان کامل 
جراحی های موضعی دهان

پرکردگی های همرنگ دندان
سفید کردن دندان 

درمانهای زیبایی
حسن  که  آینده  سال  بودجه  الیحه  اساس  بر 
 ۱۹ یکشنبه  امروز  ایران  جمهور  رئیس  روحانی، 
به  دولت  کرده،  ارائه  را  آن  دسامبر(   ۱۰( آذر 
مجلس پیشنهاد افزایش عوارض خروج از ایران 

را داده است.
بر این اساس عوارض خروجی از ۷۵ هزار تومان 
اول  بار  نفر در  ازای هر  به  تومان  به ۲۲۰ هزار 

سفر افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که بر اساس پیشنهاد دولت، در 
سال آینده عوارض خروج از ایران در سفر دوم با 
۵۰ درصد افزایش به ۳۳۰ هزار تومان و در سفر 
سوم و بیشتر با صد درصد افزایش به ۴۴۰ هزار 

تومان برای هر نفر خواهد رسید.
مجلس ایران هنوز کلیات این الیحه را تصویب 

نکرده است. 

عوارض  هزینه  افزایش  برای  دولت  پیشنهاد 
شبکه های  در  گسترده ای  بازتاب  خروجی 

اجتماعی داشته  است.
به  که  است  کاربرانی  سوی  از  واکنش ها  بیشتر 

این پیشنهاد دولت انتقاد دارند.
کاربران عمدتا با استفاده از هشتگ عوارضخروج 
داده اند.  نشان  واکنش  موضوع  این  به  کشور  از 
یکی از کاربران منتقد بنام حامد نظری در توئیتر 
اشاره  خارجی  در سفرهای  افزایش  این  تاثیر  به 
این  به صورت کامال جدی  است:  گفته  و  کرده 
رقم روی مسافرت های خارجی طبقه متوسط رو 

به پایین و ضعیف تاثیر می ذاره. 
یک خانواده ۴نفره باید ۸۸۰ هزار تومن در سفر 
از کشور پرداخت  بابت عوارض خروج  اول فقط 

کنند.

به  کرده،  معرفی  پلید  زاها  را  خود  که  کاربری 
اشاره کرده  بلیط  لحاظ شدن عوارض در قیمت 

و خواستار توجیه این افزایش قیمت شده است.
حسن اسدی زیدآبادی گفته است: عوارض خروج 
از کشور یعنی ناامیدی از جذب توریست و تالش 
گردشگر  از  دیگران  درآمد  در  سهیم شدن  برای 

ایرانی.
معرفی  هم نشین  کمال  را  خود  که  هم  کاربری 
کرده گفته است: بابا انقدر غر نزنید عوضش یه 
جوری برنامه سفر بریزید که برید همونجا بمونید 
دیگه بر نگردید. هدف از سفر از ایران باید همین 

باشه.
یکی دیگر از کاربران هم با طعنه گفته است: با 
بری  بخوای  خانوادگی  اگه  خروج  عوارض  این 
میشه  ارزونتر  کنی  صحبت  قاچاقچی  با  سفر 

میراث  سازمان  رئیس  مونسان،  اصغر  علی  که! 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفته است: 
پیش از این از هر عوارض خروجی مبلغی معادل 
اختصاص  میراث  سازمان  به  تومان  هزار   ۱۰
به  اختصاصی  مبلغ  افزایش  این  با  و  می یافت 

سازمان ۴۰ هزار تومان خواهد شد.
توسعه  به  جدید  درآمد  که  گفته  سازمان  این 
گردشگری اختصاص خواهد یافت و پیش بینی 
این  در  تومان  میلیارد   ۱۶۰ دریافتی  مبلغ  کرده 

حوزه افزایش یابد.
ماه  پیشنهاد دولت در حالی است که حدود سه 
پیش )شهریور( با تصمیم بانک مرکزی، پرداخت 
متقاضیان  و  شد  متوقف  مسافران  به  دولتی  ارز 
نیاز  ارز مورد  تمامی  باید  ایران  از  به خارج  سفر 

خود را از طریق بازار آزاد تهیه کنند.

انتقاد گسترده به پیشنهاد دولت ایران برای افزایش عوارض خروج

فروش رستوران ایرانی با سابقه خوب و درآمد باال 
واقع در ایالت کوئینزلند

این رستوران در یکی از شهرهای توریستی این ایالت واقع شده و با توجه به فروش 
باال میتواند شرایط اخذ ویزای بیزینس و اسپانسرشیپی را برای خریدار فراهم کند.

جهت اطالع بیشتر با شماره موبایل زیرتماس بگیرید

0422 415 919

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer In Australia

آلکس غریبي مشاور فارسي زبان در مزدا نورت پاراماتا 
ضمن راهنمایي شما درخرید  اتومبیل مناسب بطور نقد یا اقساط و لیز 
بهترین قیمت ممکن را به ایرانیان و فارسي زبانان گرامي ارائه میدهد.
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PH: 02 9186 4429
فاینانس اتومبیل با بهترین نرخ بهره

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

2107 Mazda CX-52017 Mazda CX-32017 mazda CX-9 

سخنگوی قوه قضائیه ایران: قانون نمی گذارد 
دادگاه ها را علنی کنیم

معاون  و  سخنگو  اژه ای،  محسنی  غالمحسین 
که  زمانی  است:  گفته  ایران  قضائیه  قوه  اول 
قانون جلوی ما را نگرفته بود، دادگاه ها به صورت 
علنی برگزار می شد، اما در حال حاضر قانون برای 
آنها  مطالب  انتشار  و  دادگاه ها  علنی  برگزاری 

جلوی ما را گرفته است.
از  گروهی  جمع  در  اژه ای  محسنی  ــای  آق
من  گفته:  تهران  در  دانشگاه شریف  دانشجویان 
علنی  به صورت  دادگاه ها  برگزاری  طرفداران  از 
حتی  هستم،  آنها  در  شده  مطرح  موارد  انتشار  و 
زمانی خود من دادگاهی را اداره می کردم و که از 

تلویزیون نیز پخش می شد. 
علنی  صورت  به  چنانچه  دادگــاه  معتقدم  من 
پخش شود، بازدارندگی آن بسیار بیشتر از برخی 

مجازات ها است.
غالمحسین  محاکمه  به  اژه ای  آقــای  اشــاره 
کرباسچی شهردار وقت ایران در سال ۱۳۷۷ است 
که مشروح آن از تلویزیون ایران پخش می شد و 

ریاست دادگاه را آقای اژه ای به عهده داشت.
امروز  سخنان  در  ایران  قضائیه  قوه  سخنگوی 
دوشنبه ۲۰ آذر خود گفته: چند سال پیش قانون 
جلوی ما را گرفت و اعالم شد که تا زمان احراز 
محتویات پرونده، دادگاه های ناظر بر آن پرونده ها 
برخی  حاضر  حال  در  البته  باشد.  علنی  نباید 
انتشار  امکان  اما  می شود،  برگزار  علنی  دادگاه ها 
موارد مطرح شده در آنها نیست... البته من اعالم 
کردم این چگونه دادگاه علنی است، وقتی اجازه 

انتشار آن نیست. آقای محسنی اژه ای به سئوال 
برخی دانشجویان درباره علت علنی برگزار نشدن 
دادگاه حمید بقایی، معاون رئیس جمهور در دوران 
نژاد هم گفت  احمدی  ریاست جمهوری محمود 
قاضی  عهده  به  مورد  این  در  گیری  تصمیم  که 

است.
نژاد  احمدی  آن که محمود  از  این موضوع پس 
معاون  بقایی  و حمید  ایران  رئیس جمهور سابق 
قوه  از  ها  دادگاه  نشدن  برگزار  علنی  از  او  وقت 
ایران  عمومی  فضای  در  کردند،  گالیه  قضائیه 

بیش از گذشته مطرح شده است.

با  ایران  بود قوه قضائیه  نژاد گفته  آقای احمدی 
برگزاری غیرعلنی دادگاه ها، خالف قانون اساسی 

رفتار می کند.
سخنگوی قوه قضائیه ایران خطاب به دانشجویان 
دانشگاه صنعتی شریف گفته من در اینجا از شما 
و  ذیربط  نخبگان  و  مراجع  سایر  و  دانشجویان 
ذیصالح استمداد می طلبم که برای این موضوع 
مواردی  استثنای  به  یعنی  دهید  ارائه  راهکار 
امنیت  کننده  تهدید  و  عمومی  عفت  خالف  که 
صورت  به  را  دادگاه ها  بتوانیم  ما  است،  عمومی 
علنی برگزار کنیم و محتویات آن نیز پخش شود.

قانون اساسی ایران می گوید که محاکمات، علنی 
مگر  است  بالمانع  افراد  حضور  و  می شود  انجام 
آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی 
عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی 
کنند که محاکمه  تقاضا  خصوصی، طرفین دعوا 

علنی نباشد.
قوه  در  محاکمات  از  برخی  اخیر  های  ماه  در 
قضائیه به صورت علنی برگزار شده و محتویات 
زنجانی،  بابک  همکاران  محاکمه  همانند  آن 
همزمان از سوی رسانه ها منتشر شده است، اما 
برخی محاکمه های دیگر از جمله محاکمه حمید 
بقایی از چهره های نزدیک به آقای احمدی نژاد 

به صورت غیر علنی بوده است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران چند 
سال پیش در جریان محاکمه برخی چهره های 
برگزاری  از  دفاع  ضمن   ۱۳۸۸ سال  در  سیاسی 
مذاکرات  انتشار  بود:  گفته  غیرعلنی  دادگاه های 
دادگاه طبق قانون محدود شده است و جلوگیری 
منظور  به  احکام،  قطعیت  از  قبل  آن  انتشار  از 
جلوگیری از تضییع حقوق افراد است، زیرا احتمال 

دارد محکوم در مرجع باالتر تبرئه شود.
جمله  از  ها  دادگاه  غیرعلنی  برگزاری  منتقدان 
قوه  که  گوید  می  دادگستری  از وکالی  شماری 
و  اتهامی  موارد  و  نام  متعدد  مواردی  در  قضائیه 
اعالم  علنی  صورت  به  را  متهمان  کیفرخواست 
به صورت غیرعلنی  دادگاه  اما جلسات  کند،  می 

برگزار می شود.

۱۷ زخمی، پیامد زلزله کرمان
از کرمان  به شدت ۲/ ۶ ریشتر بخشی  زلزله ای 
از  گریز  در حال  که  افرادی  از  تن  لرزاند. ۱۷  را 
پس لرزه های  شدند.  زخمی  بودند ،  ساختمان ها 
منطقه  ساکنان  وحشت  افزایش  باعث  پیاپی 
شده است. به گزارش خبرگزاری های ایران راس 
ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه روز سه شنبه )۲۱ آذر / ۱۲ 
دسامبر( زلزله ای ۲/ ۶ ریشتری که در عمق ۱۰ 

کلیومتری ثبت شده است، منطقه هجدک واقع در 
شهرستان راور استان کرمان را لرزاند.

صابری،  محمد  از  نقل  به  ایرنا  خبرگزاری 
فرماندار راور نوشت که در مجموع ۱۷ نفر به سه 
بیمارستان استان منتقل شده اند. این افراد پس از 
زلزله و در حال گریز از ساختمان ها زخمی شده اند. 

وضعیت جسمی آنها مطلوب گزارش شده است.

از  شماری  به  آن  پس لرزه های  و  زلزله  این 
کرده  وارد  آسیب  شهرستان  این  ساختمان های 
شهر  مرکز  کیلیومتری   ۸۰ در  هجدک  است. 
فرماندار  از  نقل  به  ایرنا  است.  واقع شده  کرمان 
راور گزارش داد که تیم های ارزیاب هالل احمر 
هم اکنون در حال بررسی خسارات مالی ناشی از 
زلزله هستند. میرصادقی همچنین گفته است که 

مردم این شهرستان از ترس پس لرزه های شدید 
خارج از منازل مسکونی خود بسر می برند.

روز جمعه ) ۱۰ آذر( نیز زلزله ای به شدت ۱/ ۶ 
ریشتر در هجدک کرمان به وقوع پیوست. 

دلیل  همین  به  ایسنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
حال  در  منطقه  در  امدادی  تیم های  از  بسیاری 

آماده باش بود ه اند.

ویزاهای پناهندگی و بریجینگ 
ازدواج، نامزدی و فرزند 

توریستی و تحصیلی
درخواست تجدید نظر 

گروه مهاجرت پارس
با مدیریت دکتر سعید عابدی

وکیل رسمی اداره مهاجرت استرالیا
گروه متخصصین ما با سالها تجربه 

در کنار شما خواهد بود

ترجمه مدارک شما توسط مترجم رسمی استرالیا
در صورتیکه در روند درخواست ویزا یا سیتی زن شیپ 

به هرگونه کمک نیاز دارید با ما تماس بگیرید
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Ph: 0403 911 166 | 02 8608 7766 
 30 Cowper St. Parramatta 2150 

مخالفت وزارت کشور ایران با طرح گشت های سپاه پاسداران در تهران
ایجاد  طرح  به  واکنش  در  ایران  کشور  وزارت 
گشت های مقابله با اراذل و اوباش از سوی سپاه 
مخالفت  این طرح  با  تلویحا  تهران  در  پاسداران 
کرده و گفته است که مطابق قوانین و مصوبات 
نیروی  کار  این  متولی  کشور،  اجتماعی  شورای 

انتظامی است نه سپاه.
ایران  کشور  وزارت  سخنگوی  سامانی،  سلمان 
به خبرگزاری ایلنا گفته است: در بررسی که من 
از  بزرگ  تهران  انتظامی  نیروی  تاکنون  داشتم، 
مشارکت  یا  و  کمک  درخواست  دستگاهی  هیچ 

برای مبارزه با این موضوع را نداشته است.
فرمانده  یزدی،  محمدرضا  این  از  پیش  روز  یک 
سپاه تهران بزرگ در جلسه شورای شهر پایتخت 
ایران گفته بود که سپاه تهران بزرگ با همکاری 
پلیس گشت جلوگیری از سرقت و مبارزه با اراذل 

و اوباش تشکیل داده است.
سرتیپ یزدی گفته بود: چرا باید جمع آوری اراذل 
و اوباش فقط به عهده نیروی انتظامی باشد؟ باید 
نیروی انتظامی را در مواردی همچون جمع آوری 
اراذل و اوباش، سرقت و امثال آن کمک کنیم. ما 

در سپاه و بسیج این امر را کلید زده ایم.
جاری  ایران  در  که  سنتی  مطابق  کشور  وزیر 

است، جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی 
یا پلیس می شود. رهبر این کشور که فرمانده کل 
نیروهای مسلح است، معموال فرماندهی پلیس را 
به وزیر کشور تفویض می کند که ریاست شورای 

امنیت کشور را به عهده دارد.

اقدام تقویت توان وزارت کشور در  این  از  هدف 
برابر  در  است.  خود  های  ماموریت  به  رسیدن 
وزارت  سخنگوی  تهران،  سپاه  فرمانده  اظهارت 
های  آسیب  با  مبارزه  که  گفته  ایــران  کشور 
و  است  وزارتخانه  این  های  اولویت  از  اجتماعی 

میزان حساسیت موضوع تا حدی بوده که بعضی 
جلسات شورای اجتماعی در حضور آیت اهلل علی 

خامنه ای، رهبر ایران برگزار شده است.
های  آسیب  با  مبارزه  که  گفته  سامانی  آقای 
اجتماعی در قالب سازمان امور اجتماعی و تقسیم 
ریزی ها،  برنامه  اقدامات،  و  شده  انجام  ملی  کار 
اکنون  که  سیاستگذاری هایی  و  هماهنگی ها 
دستگاه ها  می شود  موجب  است،  انجام  حال  در 
اقدامات پراکنده نداشته باشند و اقدامات یکدیگر 

را خنثی نکنند.
طرح  از  تهران  سپاه  فرمانده  که  گذشته  روز  از 
از  بعضی  داد،  خبر  تهران  در  نیرو  این  جدید 
یادآور گشت های  را  اقدام  این  ایرانی  شهروندان 
کمیته های انقالب اسالمی و و ایست بازرسی ها 
و گشت های ثاراهلل سپاه در دهه ۱۳۶۰ خورشیدی 
نیروی  تاسیس  از  پس  ها  گشت  این  دانسته اند. 
انتظامی )پلیس( که از ادغام کمیته های انقالب، 
شد  برچیده  شد،  تشکیل  ژاندارمری  و  شهربانی 
نیروی  بازرسی  ایست  متعدد،  موارد  در  هرچند 
های بسیج ادامه یافت و گشت های ارشاد نیروی 
انتظامی که ماموریت آن درباره پوشش شهروندان 

است در قالب های جدید ادامه پیدا کرد.

حسن  که  آینده  سال  بودجه  الیحه  اساس  بر 
روحانی، رئیس جمهور ایران روز یکشنبه ۱۹ آذر 
)۱۰ دسامبر( آن را ارائه کرده، دولت به مجلس 
ایران را داده  از  افزایش عوارض خروج  پیشنهاد 
است. بر این اساس عوارض خروجی از ۷۵ هزار 
تومان به ۲۲۰ هزار تومان به ازای هر نفر در بار 

اول سفر افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که بر اساس پیشنهاد دولت، در 
سال آینده عوارض خروج از ایران در سفر دوم با 
۵۰ درصد افزایش به ۳۳۰ هزار تومان و در سفر 
سوم و بیشتر با صد درصد افزایش به ۴۴۰ هزار 

تومان برای هر نفر خواهد رسید.
مجلس ایران هنوز کلیات این الیحه را تصویب 
نکرده است.  پیشنهاد دولت برای افزایش هزینه 
عوارض خروجی بازتاب گسترده ای در شبکه های 

اجتماعی داشته  است.
به  که  است  کاربرانی  سوی  از  واکنش ها  بیشتر 

این پیشنهاد دولت انتقاد دارند.
کاربران عمدتا با استفاده از هشتگ عوارضخروج 
داده اند.  نشان  واکنش  موضوع  این  به  کشور  از 
یکی از کاربران منتقد بنام حامد نظری در توئیتر 
اشاره  خارجی  در سفرهای  افزایش  این  تاثیر  به 
این  به صورت کامال جدی  است:  گفته  و  کرده 
رقم روی مسافرت های خارجی طبقه متوسط رو 

به پایین و ضعیف تاثیر می ذاره. 
یک خانواده ۴نفره باید ۸۸۰ هزار تومن در سفر 
از کشور پرداخت  بابت عوارض خروج  اول فقط 
کنند. کاربری که خود را زاها پلید معرفی کرده، 

به لحاظ شدن عوارض در قیمت بلیط اشاره کرده 
و خواستار توجیه این افزایش قیمت شده است.

حسن اسدی زیدآبادی گفته است: عوارض خروج 
از کشور یعنی ناامیدی از جذب توریست و تالش 
گردشگر  از  دیگران  درآمد  در  سهیم شدن  برای 

ایرانی.
معرفی  هم نشین  کمال  را  خود  که  هم  کاربری 
کرده گفته است: بابا انقدر غر نزنید عوضش یه 
جوری برنامه سفر بریزید که برید همونجا بمونید 
دیگه بر نگردید. هدف از سفر از ایران باید همین 
گفته  طعنه  با  هم  کاربران  از  دیگر  یکی  باشه. 
است: با این عوارض خروج اگه خانوادگی بخوای 
بری سفر با قاچاقچی صحبت کنی ارزونتر میشه 
میراث  سازمان  رئیس  مونسان،  اصغر  علی  که! 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفته است: 
پیش از این از هر عوارض خروجی مبلغی معادل 
اختصاص  میراث  سازمان  به  تومان  هزار   ۱۰
به  اختصاصی  مبلغ  افزایش  این  با  و  می یافت 

سازمان ۴۰ هزار تومان خواهد شد.
توسعه  به  جدید  درآمد  که  گفته  سازمان  این 
گردشگری اختصاص خواهد یافت و پیش بینی 
این  در  تومان  میلیارد   ۱۶۰ دریافتی  مبلغ  کرده 

حوزه افزایش یابد.
ماه  پیشنهاد دولت در حالی است که حدود سه 
پیش )شهریور( با تصمیم بانک مرکزی، پرداخت 
متقاضیان  و  شد  متوقف  مسافران  به  دولتی  ارز 
نیاز  ارز مورد  تمامی  باید  ایران  از  به خارج  سفر 

خود را از طریق بازار آزاد تهیه کنند.

انتقاد گسترده به پیشنهاد 
دولت ایران برای افزایش 

عوارض خروج
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انـواع وام  NIF
Net International Finance 	انواع وام مسکن

وام مسکن تا 97 درصد	 
وام مستغالت تا 80 درصد	 
وام شخصی در یک ساعت 	 
وام اتومبیل )اگر خانه دارید بدون 	 

مدرک مالیاتی(
وام خرید مغازه و یا کلیه وسایل مغازه 	 
وام مسکن مخصوص کسانی که 	 

ورشکسته و یا دارای بد کردیت 
هستند ) تا 90 درصد بدون بیمه (

ReFinance با بهره کمتر	 

فرصت استثنایی
تا ۸۰ درصد وام برای خرید مسکن	 

تا ۷۵ درصد وام برای خرید امالک 	 
جتاری

بدون نیاز به ارائه مدارک مالیاتی

SYDNEY
Farhad Dalvand
3A, 98 Longueville Rd
Lane Cove NSW
Tel: 02 9420 2939
Tel: 02 9428 3055  
Fax: 02 9420 5010
Mobile: 0411 478 623
Mobile: 0411 309 666
Email: netifinance@optusnet.com.au

 برای اطالعات بیشتر با 
 فرهاد دالوند متاس 
حاصل منایید.  
تلفن متاس: 
0411478623

سرویس ما برای  وام های مسکن کامال  رایگان می باشد
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دکتر بهاره سمیعی
متخصص زنان و زایمان
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انواع پیتزا و ساندویچ - قلیان، چای و شیرینی 
انوع آبمیوه - بستنی و فالوده

پیتزا آتیش در مکان جدید افتتاح شد

10 Mcfarlane St. Merrylands 
 Tel: 02 8810 5682 

جانسون در بازگشت از ایران: سفر ارزشمند بود، باید منتظر ماند
وزیر خارجه بریتانیا گزارشی از سفر خود به ایران 
را به نمایندگان پارلمان کشورش ارائه داد. او با 
مقامات  از  که  گفت  سفر،  این  ارزشمندخواندن 
زندانیان  انساندوستانه  دالیل  به  خواسته  ایرانی 
رویترز  گزارش  به  بنا  کنند.  آزاد  را  بریتانیایی 
روز  بریتانیا  خارجه  امور  وزیر  جانسون،  بوریس 
سفرش  باره  در  آذر(   ۲۰  / دسامبر   ۱۱( دوشنبه 
او  داد.  توضیح  کشور  این  پارلمان  به  ایران  به 
گفت که در دیدار با مقام های ایرانی بر خواست 
خود مبنی بر آزادی زندانیان بریتانیایی در ایران 

پافشاری کرده است.
به  استناد  با  ایــران  در  »من  گفت:  جانسون 
زندانیان  آزادی  خواستار  انساندوستانه  دالیل 
»این  گفت:  او  شدم.«  شده  بازداشت  بریتانیایی 
نهادهای  و  افراد  و  است  پیچیده ای  موضوع 
ایران دخیل هستند. من  متفاوتی جداگانه ای در 
نمی خواهم در این باره امید کاذبی ایجاد کنم.« 
جانسون اما در این باره افزود که این دیدار ارزش 
این  باره  خود را داشت و هنوز زود است که در 
موضوع اطمینان بدهیم. وزیر امور خارجه بریتانیا 
گفت که او با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی 
خود گفت وگو کرده است و خواستار پایان دادن به 
آزار و اذیت رسمی روزنامه نگاران بخش فارسی 
بی بی سی و خانواده هایشان در ایران شده است. 
روز  ایران  به  بریتانیا  خارجه  وزیر  روزه  دو  سفر 
باره  در  مشخصی  نتیجه  اعالم  بدون  یکشنبه 

وضعیت نازنین زاغری راتکلیف و کمال فروغی، 
دو شهروند بریتانیایی بازداشت شده در ایران که 

دارای تابعیت دوگانه هستند، به پایان رسید.
اتهام تالش  به  فروردین ۱۳۹۵  از  زاغری  خانم 
براندازی نرم در زندان به  سر می برد. قوه  برای 
قضائیه ایران او را به ۵ سال زندان محکوم و با 
ایرانی -  تقاضای تجدیدنظر وکیل این شهروند 

بریتانیایی مخالفت کرده است. 
ساله   ۷۷ دوتابعیتی،  ایرانی  دیگر  فروغی،  کمال 
و  مقیم بریتانیاست. او در اردیبهشت سال ۱۳۹۰ 
اختیار  در  و  جاسوسی  اتهام  به  و  شده  بازداشت 
داشتن نوشیدنی های الکلی به هشت سال زندان 

محکوم شده است.
می کنند  متهم  را  بریتانیا  خارجه  وزیر  بسیاری 
زندان  را در  زاغری  به گونه ای شرایط خانم  که 

مشکل تر کرده است.
جاری  سال  نوامبر  ماه  در  جانسون  بوریس 
میالدی )۲۰۱۷( در مجلس عوام بریتانیا گفته بود 
که نازنین زاغری که کارمند بنیاد خیریه تامسون 
رویترز است، هنگام دستگیری در ایران مشغول 

آموزش روزنامه نگاران بوده است.
از  بارها  که  بیان شد  حالی  در  جانسون  سخنان 
دلیل  که  بود  شده  اعالم  زاغری  خانواده  سوی 
سفر دخترشان به ایران تنها دیدار با خانواده بوده 
است و به هیچ وجه کارهای خیریه بنیاد تامسون 
رویترز را هم که کارمند آنجاست در ایران انجام 

نمی داده است. سخنگوی وزارت خارجه: در ایران 
تفکیک قوا وجود دارد

به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری خود 
تهران  به  انگلیس  خارجه  امور  وزیر  سفر  درباره 
گفت: »سفر وزیر امور خارجه انگلیس به دعوت 
آقای ظریف صورت گرفت و مجموعه وسیعی از 
قرار  بررسی  مورد  مختلف  حوزه های  در  مسائل 

گرفت.«
سخنگوی وزارت خارجه با تاکید بر این که یکی 
شد  مطرح  جانسون  سوی  از  که  موضوعاتی  از 
مساله خانم زاغری بود، گفت: »ایشان دوتابعیتی 
هستند که البته ما قبول نداریم. خانم زاغری از 
مدت  باید  و  شده اند  محکوم  قضاییه  قوه  سوی 
حال،  این  با  کنند.  سپری  را  خود  محکومیت 
خاطر  به  گفتند  خارجه  امور  وزارت  مسئوالن 
مطرح  را  مسئله  این  انسان دوستانه  مسائل 
می کنند ولی با توجه به آنکه این پرونده قضایی 
است و در ایران نیز تفکیک قوا وجود دارد، قوه 

قضاییه باید درباره آن تصمیم گیری کند.«
 قاسمی همچنین افزود که محمد جواد ظریف، 
وزیر امورخارجه با توجه به مسایل انسان دوستانه 
این موضوع را دنبال و با مقامات سیستم قضایی 

ایران پیگیری میکند.
پول در قبال آزادی زندانیان؟

مذاکرات  تیم  سابق  عضو  بعیدی نژاد،  حمید 

هسته ای ایران و سفیر کنونی جمهوری اسالمی 
وزیر  جانسون،  بوریس  سفر  از  قبل  بریتانیا،  در 
آزادی  احتمال  ایران گفت که  به  بریتانیا  خارجه 
زیرا  است،  کم  دوتابعیتی  زندانی  دو  این  فوری 
پرونده این دو زندانی در اختیار قوه قضائیه است، 
نه در دست دولت ایران. روزنامه تلگراف نوشته 
ازای  در  می کند  تالش  بریتانیا  دولت  که  بود 
در  ایران،  به  پوند  میلیون  تا ۴۵۰  پرداخت ۴۰۰ 
چارچوب معامله مورد مناقشه اسلحه بین تهران و 
لندن در دهه هفتاد میالدی، موجب آزادی نازنین 
بریتانیا  پوندی  میلیون  بدهی ۴۵۰  زاغری شود. 
تانک های  فروش  قرارداد  به  مربوط  ایران  به 
چیفتن بریتانیا به ایران بود که در زمان حکومت 
محمدرضا پهلوی در دهه ۱۹۷۰ میالدی بسته و 
تسلیحاتی  تحریم  وضع  و  انقالب  وقوع  از  پس 
دو  هر  بریتانیا  و  ایران  شد.  متوقف  ایران  علیه 
ارتباط میان پرداخت بدهی دولت بریتانیا به ایران 
و  کرده اند  رد  را  زاغری  نازنین  آزادی  تسریع  و 
در  اسالمی  جمهوری  سفیر  بعیدی نژاد،  حمید 

بریتانیا نیز چنین ارتباطی را نمی پذیرد.
ارتباط  بارها  تاکنون  نیز  بریتانیا  دولت  مقامات 
ایران  به  بریتانیا  دولت  بدهی  پرداخت  میان 
دانسته اند.  بی ربط  را  زاغری  نازنین  آزادی  با 
سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، نیز گفته 
است که پرداخت این مبلغ ربطی به آزادی خانم 

زاغری از زندان ندارد.

تجاوز و قتل دختر شش ساله خشم عمومی در هند را برانگیخت
پلیس هند بازجویی از چند مظنون را در ارتباط با 
تجاوز جنسی به یک دختر شش ساله و قتل او 

آغاز کرده است.
در  در شهری  پیش  روز  این دختر خردسال سه 
ایالت هاریانا در شمال هند دزدیده شد و جسد او 
دیروز یکشنبه دهم دسامبر )۱۹ آذر( در نزدیکی 

خانه اش پیدا شد.
این اتفاق باعث ترس عمومی در میان شهروندان 
جنجال  ماجرای  با  را  آن  عده ای  و  شده  هندی 
اتوبوس  در  زن  یک  به  گروهی  تجاوز  برانگیز 

شهری مقایسه می کنند.
افتاده  اتفاق  میالدی   ۲۰۱۲ سال  در  تجاوز  این 
مقتول  مادر  برانگیخت.  را  عمومی  خشم  و  بود 
به بی بی سی هندی گفته است که در پی اجرای 

عدالت است.
کشته  دختر  پدر  بستگان  از  نفر  سه  هند  پلیس 
شده را در این ارتباط مورد بازجویی قرار داده ولی 

هنوز کسی را دستگیر نکرده است.
تحقیق  انجام  خواستار  همچنین  مقتول  خانواده 
به  فدرال هند هستند و می گویند:  پلیس  توسط 

پلیس محلی اعتمادی ندارند.
هند  در  دولتی  مقام های  بر  عمومی  افکار  فشار 
باعث شده که گروه های ویژه ای برای دستگیری 

عامل یا عامالن این جنایت تشکیل شود.
فعاالن  از ساکنان محلی شامل  همزمان جمعی 
سیاسی  مقام های  از  تعدادی  همچنین  و  مدنی 
ایالتی در روستایی که این دختربچه کشته شده، 
جمع شدند تا اعتراض خود را به این روند نشان 

دهند.
پدر این دختر می گوید زمانی که فرزندش ربوده 

شد سرکار بوده است.
از  صبح  همسرش  که  زمانی  گفته  همچنین  او 
از  یکی  که  شده  متوجه  می شود  بیدار  خواب 

فرزندانش در خانه نیست.

این خانواده سه فرزند دیگر هم دارند و در قطعه 
دیگر  خانواده  چهار  آنها  همسایگی  در  زمینی 

ساکنند.
آزار جنسی در هند:

زیر ۱۶ سال  به یک کودک  دقیقه  در هر ۱۵۵ 
تجاوز می شود

سال   ۱۰ زیر  کودک  یک  به  ساعت   ۱۳ هر  در 
تجاوز می شود

در سال ۲۰۱۵ میالدی بیش از ۱۰ هزار کودک 
مورد تجاوز قرار گرفتند

به ۱۸  رسیدن  از  قبل  هند  در  زن  میلیون   ۲۴۰
سالگی ازدواج کرده اند

در ۵۰ درصد موارد، تجاوزکنندگان برای قربانیان 
جنسی افراد شناخته شده ای بوده اند

منبع: یونیسف
قتل  و  تجاوز  این  عامالن  که  می گوید  پلیس 
ممکن است در نزدیکی خانه مقتول زندگی کنند.

خانواده مقتول پیشتر گفته بود تا زمانی که فرد 
متجاوز و قاتل پیدا نشود از سوزاندن جسد دختر 

خود خودداری می کنند.
داد  اطمینان  آنها  به  پلیس  آنکه  از  بعد  البته 
متجاوز یا متجاوزین را به زودی دستگیر می کند، 
برگزار  را  خود  دختر  جسد  سوزاندن  مراسم  آنها 

کردند.
از  پس  هند  در  جنسی  خشونت های  به  توجه 
تجاوز گروهی و قتل یک دانشجو در اتوبوسی در 
دهلی در سال ۲۰۱۲ در مرکز توجه افکار عمومی 

قرار گرفته است.
آن حادثه باعث اعتراضات گسترده در هند و فراتر 
از آن کشور شد و در پی آن دولت قوانین جدید 
مبارزه با خشونت بویژه علیه زنان را تصویب کرد.

و  زنان  علیه  جنسی  موارد حمالت  همچنان  اما 
کودکان از سراسر کشور گزارش می شود.

انگیزه بمب گذار انتحاری نیویورک انتقام کشتن مسلمانان بود
بمب گذاری  به  اقدام  با  ارتباط  در  که  فردی 
انتحاری در نیویورک بازداشت شده انگیزه خود را 

توضیح داده است.
 ۲۷ عقایداهلل،  آمریکا،  خبری  منابع  گزارش  به 
ساله که یک مهاجر بنگالدشی است به بازجویان 
پلیس گفته است که از حمالت هوایی آمریکا به 
داعش خشمگین  تسلط  تحت  مناطق  و  مواضع 
شده و در صدد انتقام گرفتن از کشتن مسلمانان 

برآمد.
به  که  عقایداهلل،  که  گفته اند  پلیس  مقامات 
ویدیوهای  مشاهده  با  داشته،  اشتغال  برقکاری 
اسالمگرا  گروه های  دیگر  و  داعش  تبلیغاتی 
تحت تاثیر آنها قرار گرفت اما شواهدی از ارتباط 
مستقیم او با این گروه ها وجود ندارد. او از همین 
عنوان  به  خود  تخصص  از  استفاده  با  و  طریق 

برقکار توانست یک وسیله انفجاری بسازد.
او این وسیله را در ساعات پر رفت و آمد دوشنبه 
نزدیکی  در  اتوبوس  پرازدحام  ایستگاه  یک  در 
میدان معروف تایمز در نیویورک منفجر کرد اما 
انفجار  نکرد.  عمل  خوبی  به  او  دست ساز  بمب 
مالی  و  جانی  خسارات  ساز  دست  بمب  ناقص 
چندانی در پی نداشت. این انفجار سه نفر را به 

طور جزئی زخمی کرد اما باعث سوختگی وسیع 
بدن فرد بمب گذار شد. به گفته پلیس، این فرد در 

بیمارستان بستری است و وضع مساعدی ندارد.
به گفته پلیس، او زمان عملیات انتحاری خود را 
از این جهت انتخاب کرد که انتظار داشت داعش 
کشورهای  در  را  حمالتی  کریسمس  ایام  در 
مختلف از جمله آمریکا اجرا کند و دلیل انتخاب 
مشاهده  هم  را  مشخص  اتوبوس  ایستگاه  این 
در  تفریحی  برای سفرهای  تبلیغاتی  پوستر  یک 

این محل عنوان کرده است.
در پی وقوع انفجار و بازداشت عقاید اهلل، ماموران 
با  که  را  بروکلین  در  مسکونی  محل  سه  پلیس 
اما  دادند  قرار  بازرسی  مورد  بود  مرتبط  فرد  این 
است  آن  از  حاکی  تحقیقات  نتیجه  که  گفته اند 
که بمب گذار انتحاری ارتباط مشخص و سازمان 
است.  نداشته  خاصی  گروه  هیچ  با  ای  یافته 
عقاید اهلل در فوریه سال ۲۰۱۱ با ویزای مهاجرتی 
از بنگالدش به آمریکا آمد و دارای جواز اقامت 

دایم و کارت سبز است. 
به شغل  اوایل ۲۰۱۵  تا  اوایل سال ۲۰۱۲  از  او 
شغل  به  بعدا  و  داشت  اشتغال  تاکسی  رانندگی 

برقکاری روی آورده بود.

بررسی سوابق او نشان می دهد که طی سال های 
اخیر، چند بار به خارج سفر کرده اما پلیس هیچ 
نشانه ای از ارتباط های مشکوک او نداشته و تنها 
ارتباط او با پلیس، چند مورد تخلف رانندگی بوده 

است.
در بنگالدش نیز پلیس گفته است که به تقاضای 
ارتباط  یافتن  منظور  به  آمریکایی،  مقامات 
را  تحقیقاتی  اسالمگرایان  با  عقاید اهلل  احتمالی 
اما هنوز  آغاز کرده  او و خویشاوندانش  در مورد 
منابع  گفته  به  است.  نیاورده  دست  به  نتیجه ای 
در  بار  آخرین  برای  عقاید اهلل  بنگالدش،  پلیس 
ماه سپتامبر سال جاری به این کشور سفر کرد اما 

اقدام خالفی از او گزارش نشده است.
با فرا رسیدن ایام جشن های میالد مسیح و خرید 
سال نو، معموال شهرهای مختلف در کشورهای 
مواجه  جمعیت  ازدحام  با  آمریکا  جمله  از  غربی 
است و در همین ارتباط هم تدابیر امنیتی خاصی 

به اجرا گذاشته می شود.
است  کرده  تهدید  داعش  اسالمی  دولت  گروه 
که به تالفی حمالت نظامی علیه مواضع آن در 
عراق و سوریه، شهرهای دشمن را هدف حمله 

قرار دهد.

نیویورک، شورای  در  اخیر  انفجار  به  واکنش  در 
روابط مسلمانان آمریکا در این شهر در بیانیه ای 
که  را  کسانی  اقدام،  این  کردن  محکوم  ضمن 
ایجاد  تردید  آمریکا  مسلمانان  جمعیت  مورد  در 

می کنند نیز مورد انتقاد قرار داده است.
اهل  مهاجر  یک  جــاری،  سال  اکتبر  ماه  در 
ازبکستان به نام سیف اهلل ساییپوف، ۲۹ ساله، با 
وانت وارد خط ویژه دوچرخه سواری در نیویورک 
زخمی  را  شماری  و  کشت  را  نفر  هشت  و  شد 
کرد. او در سال ۲۰۱۰ به آمریکا مهاجرت کرده 

و دارای اجازه رسمی اقامت در این کشور بود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با محکوم 
بر  دیگر  بار  نیویورک،  در  انتحاری  حمله  کردن 
در  مهاجرپذیری  شیوه  بر  دقیق تر  نظارت  لزوم 
ایاالت متحده تاکید نهاده است. آقای ترامپ از 
اقداماتی را جهت  زمان در دست گرفتن قدرت، 
محدود کردن ورود شهروندان برخی کشورهای 
اسالمی، از جمله ایران، به اجرا گذاشته و گفته 
امنیتی  سوابق  مورد  در  کشورها  این  که  است 
شهروندانشان که عازم آمریکا هستند با مقامات 

آمریکایی همکاری الزم را ندارند.
بنگالدش از جمله این کشورها نیست.

سود ایران و زیان ترکیه از صادرات نفت عراق به ایران

انتقال  سر  بر  عراق  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
جبار  رسیدند.  توافق  به  ایران  به  کرکوک  نفت 
عراق  که  کرد  اعالم  عراق  نفت  وزیر  اللعیبی، 
تا ۶۰ هزار بشکه نفت  بین ۳۰  به زودی روزانه 
خام به ایران صادر خواهد کرد. جبارالعیبی، وزیر 
نفت عراق می گوید قراداد نقتی امضاء شده بین 
ایران و عراق یکساله و قابل تمدید است. عراق به 
زودی انتقال نفت کرکوک به پاالیشگاه کرمانشاه 

نیروهای ارتش  را آغاز خواهد کرد. گفتنی است 
برخی  حشدالشعبی  شیعه  نظامیان  شبه  و  عراق 
اکتبر سال جاری  را در  نفتی کرکوک  میادین  از 

دوباره تصاحب کردند.
مناطق کرکوک در حال حاضر حدود ۴۳۰ هزار 
بشکه نفت در روز ظرفیت تولید دارد که بخشی 
می شود.  منتقل  کرمانشاه  پاالیشگاه  به  آن  از 
براساس قراردادی که اخیرا در تهران بین عراق 
تا   ۳۰ بین  است  شده  قرار  شد  امضاء  ایران  و 
پاالیشگاه  به  عراق  نفت  روز  در  بشکه  هزار   ۶۰
کرمانشاه منتقل شود و به همین میزان هم ایران 
فارس  خلیج  در  عراق  مشتریان  به  را  خود  نفت 

تحویل خواهد داد. 
تخصصی  نشریه  کارشناس  خاتین اوغلو  دالغا 
وله  دویچه  به  لندن  در  ــد  وورل گس  نچرال 
می گوید، توافق نفتی ایران و عراق به نفع عراق 

است به دلیل اینکه قبال مجبور بود نفت خود را از 
طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه منتقل کند 
که با توجه به مشکالتی که با کردها دارد فعال 

تولید و صادرات متوقف مانده است.
این کارشناس تاکید می کند: »انتقال نفت عراق 
به نفع ایران است و این کشور می تواند از عراق 
حق سوآپ )قرارداد معاوضه ای( بگیرد. جمهوری 
و  ترکممستان  نفت  برای  قبال  ایران  اسالمی 
قزاقستان برای هر بشکه نفت ۵ دالر حق سوآپ 

می گرفت.«
موانع و مشکالت انتقال نفت عراق

به گفته خاتین اوغلو ترکیه ماه ژوئیه امسال روزانه 
دریافت  را  نفت کردستان  فقط  بشکه  هزار   ۴۰۷
نفت  اداره  که  آماری  آخرین  طبق  ولی  می کرد 
عراق اعالم کرده است این رقم در ماه اکتبر۲۸۶ 

بشکه در روز بوده است. 

یعنی نه تنها صادرات نفت کرکوک به بندر جیهان 
ترکیه متوقف شده، بلکه صادرات نفت کردستان 
هم از ۴۰۷ هزار بشکه به ۲۸۶ هزار بشکه در روز 
افت پیدا کرده است. کارشناس نشریه تخصصی 
»نچرال گس وورلد« تاکید می کند، برای ترکیه 
که از محل ترانزیت نفت درآمد خوبی داشت این 

درآمد اکنون کاهش پیدا می کند.
از طرفی مقدار نفتی که قرار است عراق به ایران 
انتقال دهد بین ۳۰ تا ۶۰ هزار بشکه در روز است 

و این میزان بسیار کم است. 
ایران وجود  به  از کرکوک  لوله ای هم  هیچ خط 
نفتکش  تانکرهای  با  فعال  عراق  نفت  و  ندارد 
بسیار  نقل هم  و  و هزینه حمل  منتقل می شوند 

باالست.
اما جبارالعیبی، وزیر نفت عراق خبر داد که ایران و 
عراق درصددند خط لوله انتقال نفت احداث کنند.

سازمان ملل پایبندی ایران به برجام را تایید کرد
خود  دوره ای  گزارش  در  ملل  سازمان  دبیرکل 
شش  با  اتمی  توافق  به  ایران  پایبندی  درباره 
تعهداتش  به  ایران  که  کرد  تایید  جهان،  کشور 
کنگره  مهلت  سه شنبه  روز  است.  کرده  عمل 
آمریکا برای تصمیم درباره تحریم علیه ایران به 
سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو  می رسد.  پایان 
ملل در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل 
در  تعهداتش  به  ایران  که  کرده  تایید  داده،  ارائه 

قالب توافق اتمی با کشورهای پنج به عالوه یک 
پایبند بوده است.

توانسته است روز دوشنبه  فرانسه که  خبرگزاری 
تاکید  گوترش  می نویسد،  ببیند  را  گزارش  این 
کرده که خودداری ترامپ از تایید پایبندی ایران 
به برجام  متاسفانه یک بالتکلیفی قابل توجه در 

رابطه با آینده این توافق به وجود آورده است.
دبیرکل سازمان ملل در عین حال گفته مطمئن 

است که آمریکا از این توافق حمایت خواهد کرد. 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ماه اکتبر 
بدین  و  نکرد  تایید  را  برجام  به  ایران  پایبندی 
تحریم ها  توقف  ادامه  برای  تصمیم گیری  ترتیب 
یا از سرگیری آنها علیه ایران را به کنگره واگذار 

کرد.
کنگره آمریکا تا روز سه شنبه ۱۲ دسامبر/ ۲۱ آذر 
مهلت دارد تا درباره ادامه لغو تحریم ها علیه ایران 

سرگیری  از  بگیرد.  تصمیم  آنها  سرگیری  از  یا 
تحریم ها می تواند به عنوان نقض برجام از سوی 

آمریکا تلقی شود.
اخباری که از کنگره می آید حاکی از آن است که 
تالشی در جهت ادامه تحریم علیه ایران صورت 
نگرفته است. در صورتی که کنگره در این مورد 
اقدامی نکند، رئیس جمهوری آمریکا خود در این 

باره تصمیم خواهد گرفت.
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آیا ملت ایران یک ملت برون گرا است؟

دولت اسرائیل مهاجرین را کمک مالی می کند تا خانه های اعراب را خریداری کنند. هدف تغییر ساختار جمعیت و باال بردن 
ساکنان یهودی در شرق اورشلیم تا حد اکثریت جمعیت این قسمت است تا با خانه های مهاجرین یهودی حلقه ای بین اورشلیم 

و نوار غربی کشیده شود. این هدفی است که اسرائیل در صدد ایجاد ان است. ...
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FOOD IMPORTS

و  اسالمی  جمهوری  بین  تضاد  یافتن  شدت 
عربستان،  به ویژه  عرب،  کشورهای  از  برخی 
عراق،  و  سوریه  در  داعــش  شکست  از  پس 
دچار  را  ایرانیان  ما  از  بسیاری  است  ممکن 
طرف های  باشد.  کرده  دهنده  آزار  تناقض  یک 
و  سعودی  رهبران  قــدرت،  جنگ  این  اصلی 
عربستان،  قضایی  و  سیاسی  نظام  کلی  به طور 
آزادی های  بشر،  حقوق  موازین  نظر  از  خود  که 
و  زنان  برای  برابر  حقوق  و  سیاسی  و  اجتماعی 
و  قطور  پرونده ای  کشور  این  ساکن  اقلیت های 
حاکمیت  با  که  اسالمی  جمهوری  و  دارند  سیاه 
و  سو  یک  از  تقلید  مراجع  و  روحانیون  گسترده 
قدرت اختاپوسی سپاه پاسداران سمبل یک رژیم 
که  است  تمامیت خواه  و  مستبد  ایدئولوژیک، 
نفوذ در منطقه  را در گسترش  ادامه حیات خود 
خاورمیانه و مناطق شیعه نشین می داند. سیاستی 
راهبردی که نه تنها این نظام بلکه حتی ایران و 
ایرانیان را در مقابل عربستان و دیگر کشورهای 

منطقه خلیج فارس قرار داده است.
این شرایط شاید برخی از ایرانیان را در وضعیت 
در  قضاوت  که  شرایطی  دهد،  قرار  متناقضی 
در  نیابتی  جنگ های  در  درگیر  طرف های  مورد 
دو  از  یکی  بین  انتخاب  یا  و  خاورمیانه  منطقه 
سوی این جنگ قدرت را ممکن است با مشکل 
صرفا  قدرت  جنگ  این  که  به ویژه  سازد؛   روبرو 
منطقه  کشورهای  سیاسی  قدرت های  حد  در 
باقی نمانده و دامنه های آن به رقابت های ملی، 
منطقه ای و مذهبی نیز، که البته از سوی دو رژیم 
می شوند،  زده  دامن  ایران  و  عربستان  بر  حاکم 
اینکه  از  کشیده شده اند. شاید برخی از مردم ما 
ایران اکنون به عنوان یک قدرت منطقه ای عمل 
احساس  در دل  یا  و  نباشند  نیز  ناراضی  می کند 
در  ما  کشور  مثال  برای  که  کنند،  خوشحالی 
از  جنبه ها  دیگر  و  نظامی  و  سیاسی  زمینه های 
دوره  یک  از  پس  فرهنگی،  و  ورزشی  جمله 
طوالنی پر فرازو نشیِب پس از انقالب اسالمی، 
بار دیگر به عنوان یک قدرت تعیین کننده ظاهر 

شده است.

با وجودی که همین مردم زیر  اما به چه دلیل، 
و  اجتماعی  سیاسی،  طاقت فرسای  فشارهای 
که  فشارهایی  می برند،  به سر  اقتصادی  به ویژه 
دخالت  راهبرد  از همین  ناشی  نخست  درجه  در 
و  خاورمیانه  منطقه  در  اسالمی  نفوذ حکومت  و 
هزینه کردن هزاران میلیارد تومان برای مناطق 
درونی  رضایت  به نوعی  می باشند،  شیعه نشین 
دارند و شاید به خود نیز ببالند که کشور ایران بار 
دیگر می رود که قدرت گذشته خود را بازیابد؟ و 
یا حتی پاسدار سلیمانی را یک سردار ملی بنامند؟

البته که در این میان بسیاری نیز هستند که در 
اعتراضات و تظاهرات با سر دادن شعار نه غزه نه 
لبنان جانم فدای ایران با سیاست های راهبردی 

جمهوری اسالمی در منطقه مخالفت می کنند اما 
می بینند  که  زمانی  نیز  مردم  همین  برای  شاید 
علیه  نتانیاهو  و  ترامپ  دونالد  و  عربستان  رژیم 
ایران  ملت  به  حتی  و  شده اند  بسیج  کشورشان 
توهین می کنند بسیار مشکل باشد که همچنان 

بیطرف بمانند و از دولت خود حمایت نکنند.

این  به  می توان  مختلفی  زوایای  از  اینکه  در 
وضعیت نگریست و آنرا تحلیل کرد شکی نیست، 
اما من سعی دارم در این یادداشت به این موضوع 
از منظر یکی از روحیات و خصوصیات اخالقی و 

فرهنگی ما ایرانیان بپردازم.

معموال  فردی  نظر شخصیت  از  انسان ها  اگرچه 
به دو دسته درون گرا و برون گرا تقسیم می شوند 
و بحث های روانشناسانه مربوط به این دو ویژگِی 
باز  فردی  روانشناسی  به  معموال  شخصیتی 
نیز می توان با  اما جوامع و ملت ها را  می گردند، 
به دو دسته برون گرا و درون گرا  کمی مسامحه 
یادداشت  این  نگارنده  نظر  این  از  کرد.  تقسیم 
تاریخ خود  در طول  ایران  ملت  که  است  معتقد 
نشان داده است که مجموعا یک ملت برون گرا 
ایران،  بر  حاکم  سیاسی  نظام های  و  است  بوده 
مبنای  بر  توانسته اند  کنون،  تا  باستان  زمان  از 
را  بسیاری  ایرانیان  برون گرایی  روحیه  همین 
کنند.  بسیج  خود  سیاسِی  قدرت  گسترش  برای 
سیاست و برنامه ای که معموال از اولین گام هایی 
بوده است که حکومت های ایران، پس از تثبیت 

قدرت در درون کشور، برداشته اند.

شرایط  با  ایرانیان  ما  سازگاری  دیگر  سوی  از 
ناشی  فرهنگی  و  سیاسی-اجتماعی  مختلف 
یا  و  زمین  ایران  به  دیگر  اقوام  هجوم  یا  از 
فرهنگ ها،  دیگر  با  فرهنگی  مبادالت  و  تداخل 
و  اشــاره  مورد  که  ایرانیان  ما  مهمان نوازی 
مسافرین  و  جهان گردان  از  بسیاری  تحسین 
خارجی به ایران می باشد؛ و حتی حس مشترک 
ساکن  فرهنگ های  و  اقوام  بین  عمیق  بسیار  و 
می توانند  بودن،  ایرانی  زمینه  در  سرزمین  این 
نشانه هایی از روحیه برون گرای ما ایرانیان باشند. 
بسیار  شرایط  در  حتی  ایرانیان،  ما  شاد  روحیه 
ارتباط  وسایل  از  استفاده  رواج  و  کنونی،  سخت 
در  سریع  و  بسیار  تمایل  نیز  و  اینترنتی،  جمعی 
استفاده از مظاهر مدرن و غربی که بعضا برای 
خودنمایی و جلوه گری به عنوان تک انسان آزاد 
از  دیگر  از جمله عالئم  به کار می آیند،  و مختار 

وجود روحیه برون گرای ما ایرانیان هستند.

کردم  تاکید  فــوق  در  که  همانطور  البته 
برون گرا  و  درون گرا  ملت های  بین  تقسیم بندی 
را باید با کمی مسامحه انجام داد. همانطور که 
طیف  یک  برون گرا  و  درون گرا  شخصیت های 
وسیع را تشکیل می دهند، جوامع و ملل مختلف 

نیز از نظر روحیات جمعی برون گرا و یا درون گرا 
در یک طیف گسترده قرار می گیرند؛ و بنابراین 
درون گرا  مطلقا  ملِت  یک  روی  نتوانیم  ما  شاید 
بگذاریم. حتی روحیات یک  انگشت  برون گرا  یا 
ملت در طول تاریخ خود نمی تواند ثابت بمانند و 
زمانی  مقطع  این  در  ملت  یک  اینکه  تشخیص 
خود  از  برون گرا  یا  و  درون گرا  روحیات  عمدتا 
نشان می دهد نمی تواند به سایر مقاطع از تاریخ 
روحیات  حتی  شود.  داده  تعمیم  ملت  آن  حیات 
مختلف  درجــات  برون گرایی  و  درون گــرایــی 

می توانند داشته باشند.

یک  مجموعا  می توان  را  چین  ملت  مثال  برای 
در  که  وجودی  با  چینی ها  نامید.  درون گرا  ملت 
در  است  شکل گیری  حال  در  که  نوینی  نظم 
دور دست  نقاط  تا  نفوذ خود حتی  پی گسترش 
خالف  بر  اما  هستند،  التین  امریکای  و  افریقا 
بسیاری از انقالب های بزرگ قرن گذشته مانند 
انقالب  و  تزاری  روسیه  در  اکتبر ۱۹۱۷  انقالب 
رهبری  به  خود  انقالب  از  پس  ایران،  اسالمی 
مائو عمدتا به درون کشور خود پرداختند و داعیه 
صدور انقالب کمونیستی چین را سر ندادند. در 
نفوذ  در گسترش  نیز هدف چین  کنونی  شرایط 
صدور  وجه  هیچ  به  جهان،  نقاط  دیگر  به  خود 
ایدئولوژی خود نیست و فقط سود و  فرهنگ و 
بهره وری اقتصادی و مالی می باشد. این رویکرد 
این  برون گرایی  خصوصیت  به  می توان  نیز  را 
در  که  خصوصیتی  و  روحیه  داد.  نسبت  ملت 
نیز قابل مشاهده  مردم کشورهای اسکاندیناوی 

و شناسایی اند.

در نقطه مقابل ملت هایی مانند اسپانیا، انگلستان، 
می توان  را  امریکا  فعلی  شرایط  در  و  هلند 
پس  که  ملت هایی  نامید.  برون گرا  ملت های 
تغییرات  پروژه  دیگر،  سرزمین های  تسخیر  از 
سرزمین های  در  را  مذهبی  و  فرهنگی  دامنه دار 
قدرت  با  حتی  و  کردند  آغاز  شده  تسخیر  تازه 
ارتش و اسلحه دین، زبان و فرهنگ مستعمرات 
خود را تغییر دادند. این نحوه از تسخیر، استعمار 
و گسترش نفوذ تنها از ملتی بر می آید که عمیقا 
ترامپ  دونالد  امروز  امریکای  در  باشد.  برون گرا 
سمبل این روحیه برون گرایی ملت امریکا است، 
ملتی که نه تنها خود را برتر از سایر ملل می داند، 
شکل  هر  به  را  برتری  این  می خواهد  بلکه 
ممکن تحمیل نماید. حتی شعار »اول، امریکا« 
ملت  این  به  آن  گذشته  شکوه  گرداندن  باز  و 
ترامپ  دونالد  مفرط  برون گرایی  از  نشانه هایی 
این  است.  امریکا  ملت  از  بخش هایی  حداقل  و 
که  می رسد  جایی  به  حتی  افراطی  برون گرایی 
طرفداران سرسخت دونالد ترامپ برون گرایی را 
یک صفت مهم سفیدپوستان مسیحی می دانند و 
سیاه پوستان و دیگر نژاد ها را درون گرا و خجالتی 

و یا حتی توسری خور می شناسند.

و  درون گرا  روحیات  شد  گفته  که  همانطور  اما 
برون گرا را بهتر است در یک طیف قرار دهیم؛ 
خود  تاریخ  طول  در  نیز  ملت  یک  روحیات 
می توان  اگرچه  را  ایرانیان  باشد.  ثابت  نمی تواند 
ساله  هزاران  تاریخ  اما  نامید  برون گرا  ملت  یک 
هیچگاه  روحیه  این  که  می دهد  نشان  ما  ملت 
شکل افراطی و نژادپرستانه به خود نگرفته است. 
در تاریخ هخامنشی آمده است که کورش بزرگ، 
پادشاه ایران زمین، پس از تسخیر سرزمین های 
این  ساکن  ملت های  عقاید  و  فرهنگ  به  دیگر 
سرزمین احترام می گذاشته است. برای مثال در 
استوانه کورش که پس از فتح بابل نوشته شد دو 
جمله به این مضمون آمده است: »اعالم اطاعت 
مردم و سرزمین های دیگر از کورش« و »خدایان 
و مردم به سرزمین هایشان بازگردانده می شوند«. 
با حفظ  ما  ملت  نیز  دیگر  مقاطع  از  بسیاری  در 
از  پس  است  توانسته  خود  برون گرای  روحیه 
هجوم اقوام عرب و مغول با برخورد مثبت، باز و 
پذیرا از ریشه ها و بنیادهای فرهنگی و زبانی خود 
پاسداری کرده و تمامیت بخش بزرگی از ایران را 

به عنوان یک ملت و سرزمین حفظ کنند. 
تناقض و پارادوکسی که در فوق به آن اشاره شد 
نیز از همین روحیه متعادل برون گرای ما ایرانیان 
ملت  یک  به عنوان  طبیعتا  ما  ملت  می خیزد.  بر 
شناخته  خود  از  بیرون  به  نگاه  با  و  سازگار  باز، 
می شود. اما این به این معنی نیست که این ملت 
در پی تحمیل عقاید و فرهنگ خود بر سایر ملل 
پیرامون خود بوده و یا می باشد، بلکه بر عکس 
در بسیاری از مقاطع از خود در برابر هجوم اقوام 
و  جغرافیایی  مرزهای  از  و  کرده  دفاع  بیگانه 

فرهنگی خود پاسداری نموده است.

زمینه  در  اسالمی  جمهوری  راهبردی  سیاست 
در  خود  ایدئولوژیک  و  سیاسی  نفوذ  گسترش 
منطقه به هیچ وجه مربوط به و ناشی از روحیه 
باید  را  آن  بلکه  نیست؛  ایران  ملت  برون گرای 
انقالب  اصوال هر  و  اسالمی  انقالب  عارضه  در 
آن  حیات  ادامه  که  کرد  جستجو  ایدئولوژیکی 
دامنه های  گسترش  گرو  در  و  به  منوط  صرفا 
پس  شده  تثبت  سیاسی  نظام  ایدئولوژیک  نفوذ 

از انقالب می باشد.

شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و اعالم 
همبستگی و هم دردی مردم ایران با هموطنان 
اعتراضات  و  اخیر  زلزله  از  پس  کرمانشاهی 
گسترده و دائمی مردم علیه سیاست های حمایتی 
حکومت اسالمی از رژیم سوریه و شیعیان لبنان 
این کشورها و در  و یمن و سرمایه گذاری ها در 
دیگر  کشورهای  مردم  با  دردی  هم  حال  عین 
داعشی  مسلمان  تروریست های  قربانی  که 
هستند همه و همه نشانه هایی از روحیه متعادل 

برون گرای مردم ایران می باشند.

خاورمیانه،  در  ثبات  مورد  در  نگرانی  باوجود 
شناسد.  می  اسرائیل  پایتخت  را  اورشلیم  ترامپ 
هزاران نفر در خاورمیامه با تصمیم ترامپ مبنی 
بر پایتخت نامیدن اورشلیم معترض ند, فلسطینی 
دنیای  و  هستند  عمومی  اعتصابات  خواستار  ها 
اسالم به تصمیم ترامپ معترض است. سازمان 
می  برگزار  اضطراری  جلسه  فردا(   ( جمعه  ملل 

کند.

و  ها  اسرائیلی  برای  شهر  این  چرا  ـ  اورشلیم 
فلسطینی ها این چنین مهم است؟

 General Edmundآخرین گام پیروزی را
انگلیس  ارتش  میرود.  پیش  به     Allenby
سپاهیان  دارد.  محاصره  در  کاماًل  را  اورشلیم 
شوند،  می  تسلیم  جنگ  بدون  شهر  در  عثمانی 
حدود  جنگ  امانند.  در  جنگ  از  مقدس  اماکن 
با   ۱۹۱۷ دسامبر   ۹ در  کشید،  طول  سال   ۱۰۰
تصرف انگلیسی ها و استرالیایی ها به حاکمیت 
بیش از ۱۲۰۰ ساله مسلمانان بر اورشلیم پایان 
داده شد. حاکمیتی که فقط در خالل جنگ های 
این  و  بود.  شده  شکسته  مدت  کوتاه  صلیبی 
سیاسی  های  نزاع  ها  انگلیسی  تصرف  با  چنین 

در اورشلیم آغاز گردید، که تا کنون ادامه دارد.

این  مذاهب  برای  اورشلیم  چرا  مقدس.  شهر 
چنین مهم است؟

شهر برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان مقدس 
 jüdische König یهودی  شاه  داوود  است. 
شهر  این  مسیح  از  پیش  سال   ۱۰۰۰  David
را پایتخت حکومت خود کرد، پسر او اولین معبد 
نبوکادنزار  بعد  سال  را ساخت. حدود ۴۰۰  شهر 
Nebukadnezar شهر را محاصره و معبد را 
ویران کرد. داریوش دوم پادشاه ایران د ر ۵۳۸ 
اورشلیم  به  داد  اجازه  یهودیان  به  از مسیح  قبل 
برگرشته و معبد خود را بازسازی کنند. ۷۰ سال 
بعد آخرین امپراتور رم تیتوس Titus دوم، معبد 
را تخریب کرد. Klagemauer, دیوار ندبه یا 
آن  بقایای  تنها  اورشلیم  غرب  در   , غرب  دیوار 

معبد است.
چون  است  مقدس  مسیحیان  برای  اورشلیم 
عیسی در اینجا مشغول تبلیغ مسیحیت بوده. او 
باید اینجا به صلیب کشیده شده و به خاک سپرده 
و سرانجام زنده شده و به آسمان برده شده باشد. 
در محل صلیب امروز قبری است که کلیسیای 

قبر Grabeskirche در مرکز شهر است.
چون  است،  مقدس  مسلمانان  برای  اورشلیم 

در یک  بوراک  بالدار خود  االغ  با  پیغمبر محمد 
از  و  شده.  وارد  اورشلیم  به  مکه  از  شبانه  سفر 
اولین  در  باشد.  معراج کرده  اسمان  به  باید  انجا 
طرف  به  مسلمانان  اسالم،  پیدایش  های  سال 
 ۱۴ حدود   ،  ۶۲۴ در  خواندند.  می  نماز  اورشلیم 
قرن پیش در خالل نزول قران، محمد کعبه را 

قبله مسلمانان کرد.

شهر ماجرا ـ آیا اورشلیم پیوسته یک موطن همه 
محسوب می شد؟

اورشلیم  که  است  مدعی  اسرائیل  حکومت 
که  است  سال   ۷۰ مدت  و  یهود  قوم  پایتخت 
پرزیدنت  آنان  منظر  در  است.  اسرائیل  پایتخت 
بهر  را  تاریخی  حقانیت  یک  واقع  در  ترامپ 
سمیت شناخته است. در عمل این شهر در تاریخ 
بین حاکمیت یهودیان و مسلمانان دست بدست 
تمام  یهودیان  برای  قرنها  اورشلیم  است.  گشته 
و  مقدس  مکان  یک  ثابتی،  محل  بیشتر  جهان 
بوده  یهودیان  های  رویا  به  آن  گشت  باز  لزوم 

است. اهمیت این ارزش ها به دلیل زیر هستند:

-اورشلیم واقعی قرنها پایتخت نبوده، بلکه یک 
 ۱۰۰ Allenby شهرک بوده است. وقتی النبی
اورشلیم  وارد  یافاتور   Jaffator از  پیش  سال 
شد، جمعیت آن تنها ۰۰۰،۵۰ بود. ابتدا در ۱۹۲۰ 

انگلیسی ها اورشلیم را مرکز اداری خود کردند.

جنگ  تا  که  یهودی،  مهاجرین  اکثر  برای   -
جهانی دوم به فلسطین آمدند، اورشلیم باالترین 
بود،  مهمتر  کشاورزی  انان  برای  نبود.  اولویت 
اولیه حکومت  تا اصول  بود  انان سکونت  الویت 

اسرائیل مقدور شود.

به  تمایلی  صیهونیسم  پیشقراوالن  از  -بسیاری 
هرسل  تئودور  حتی  نداشتند.  شهر  در  زندگی 
صیهونیسم  موسس   ،  Theodor Herzl
می  شهر  به  خود  سفر  در   ۱۸۹۸ در  سیاسی، 
تو  بیاد  نیت  حسن  با  خواهم  نمی  من  نویسد، 
مردم  سال   ۲۰۰۰ در  زده  کپک  شهر  باشم، 
و کثافت که کوچه های  ستیتزی، عدم تحمل، 

آن بوی گند می دهند. 
یهودیان  دولت  پایتخت  میداد  ترجیح  هرزل 
 Haifa در حیفا Carmel- Bergکارمل برگ

باشد.
 David Ben-Gurionگوریون بن  دیوید 
برای  سال   ۳ هم  اسرائیل  دولــت  بنیادگذار 

تا  کرد،  تأمل   ۱۹۰۶ در  فلسطین  به  مهاجرت 
رویای  در  که  او  کرد.  سفر  اورشلیم  به  اینکه 
کورنوب  دهکده  بود  اسرائیل  دولت  استقرار 
 Negewüste نگته  صحرای  در   Kurnob

را پایتخت اسرائیل در نظر داشت.

تقسیم در جنگـ  چرا موقعیت اورشلیم امروز این 
چنین بغرنج است؟

سازمان  توسط   ۱۹۴۷ در  فلسطین  تقسیم  با 
مدیریت  با  اورشلیم  که  شد  گذاشته  قرار  ملل، 
بین مللی اداره شود. کشورهای عرب این طرح 
سامان ملل را رد کردند. در دوران جنگ استقالل 
طلبانه خود، اسرائیل شهر را تقسیم کرد. اسرائیل 
بخش  و  شرق  قسمت  اردن  و  غرب  قسمت 
تالش  اعراب  کردند.  اشغال  را  اورشلیم  قدیمی 
یهودی  منطقه  از  را  یهودی  کردند جمعیت  می 
نشین شهر خارج کنند و مانع دسترسی آنان به 

دیوار ندبه شدند.

اورشلیم  اسرائیل شرق  روزه ۱۹۶۷   ۶ در جنگ 
از  بعد  یکبار دیگر  بدین گونه  و  را تصرف کرد. 
دیوار مقدس  روبروی  توانستند  یهودیان  قرن   ۲
 ،Tempelberg کوه  معبد  کنند.  دعا  غرب 
Waqf اسرائیل گذاشته  تمپلبرگ، به موقوفات 
شد. اداره فلسطینی های شرق به عهده ی دربار 

اردن افتاد.

Knes- اورشلیم کنست قانون  به اصطالح   در 
و  یکپارچه  را  اورشلیم  تمامیت   ۱۹۸۰ در   set
پایتخت اسرائیل اعالم کرد شرق و غرب آن را. 
سازمان ملل در قطعنامه ۴۷۸ ان را غیر قانونی 
وارد  اورشلیم  سرنوشت  گونه  بدین  کرد.  اعالم 
فلسطین  و  اسرائیل  ی  طلبانه  صلح  مذاکرات 
خود  ادعــای  از  اردن   ۱۹۸۸ در  گرفت.  قرار 
نسبت به شرق اورشلیم صرفظر کرد، کمی بعد 
از ان سازمان ازادی بخش فلسطین اورشلیم را 
پایتخت خود اعالم کرد ـ اقدامی سمبولیک که 
باید  نظر  به  .طرح صلح  نداشت  ای  نتیجه  هیچ 
را  منافع دو طرف  بتواند  باشد، که  یک شاهکار 
ممکن کند. چون اسرائیل یک طرفه تمام شهر 
را پایتخت خود می داند. از طرفی دیگر رهبری 
فلسطین قسمت شرقی را هنوز پایتخت خود می 

خواهند.

در  اعراب  جایگاه  ـ  خویش  کشور  در  بیگانه 
اورشلیم کجا ست؟

سرنوشت اعراب شرق اورشلیم نادیده گرفته می 
اورشلیم  تمام  جمعیت   %۳۵ امروز  انان  شود: 
هستند. اکثر انان اشغال اسرائیل را نمی پذیرند. 
 ,۱۹۵۲ در  اسرائیل  کشور  به  ورود  قوانین  طبق 
کنند,  می  زندگی  انجا  است  ها  نسل  که  انان، 

ساکنان مجاز محسوب می شوند. 

به عنوان ساکنان مجاز, آنان فقط اجازه اقامت در 
اورشلیم را دارند. می توانند در اسرائیل کار کنند 
ولی حق رای در کنست ندارند. همچنین دارای 
یک پاسپورت هستند که تنها با اجازه ی خروج 

مقامات می توانند از کشور خارج شوند.

این دو مدرک هر سال باید توسط وزارت کشور 
اسرائیل تجدید شوند، در غیر این صورت اجازه 
فلسطینیان  ملغا می شود. در ضمن  آنان  اقامت 
ساکن اورشلیم شرقی باید ثابت کنند که مرتب 
ی  ورقه  برق،  قبض  ودارای  هستند  شاغل 
 Arona پرداخت مالیات به دولت اسرائیل  ارونا
, هستند. در صورت فقدان یکی از این مدارک، 

مشکالت انان با دادگاه است.

اورشلیم  در  سال   ۷ از  بیش  کس  هر  بعالوه: 
و  اقامت  اجــازه  باشد،  نکرده  زندگی  شرقی 
کسانی  گونه  بدین  شود.  می  باطل  او  پاسپورت 
که فاقد تابعیت شوند، تابعیت انان کامل نیست، 

در کشور خود خارجی محسوب می شوند.

در  بشردوستانه  امور  هماهنگی  دفتر  گزارش  به 
 OCHA( فلسطین  شده  اشغال  های  سرزمین 
) سازمان ملل از ۱۹۶۷حدود ۱۴۰۰۰ فلسطینی 
اقامت دائم را در اورشلیم  ساکن اورشلیم مجوز 

از دست داده اند.

همسایه های یهودی اینها چنین مشکلی ندارند. 
بیش از ۲۰۰.۰۰۰ ، اسرائیلی مهاجر در شهرک 
هایی که غیر قانونی ساخته شده در میان حدود 
اقامت  اورشلیم  شرق  در  فلسطینی   ۳۷۰.۰۰۰
کرده اند. دولت اسرائیل هم مهاجرین را کمک 
خریداری  را  اعراب  های  خانه  تا  کند  می  مالی 
کنند. هدف تغییر ساختار جمعیت اورشلیم و باال 
حد  تا  اورشلیم  شرق  در  یهودی  ساکنان  بردن 
اکثریت جمعیت این قسمت است تا با خانه های 
نوار  و  اورشلیم  بین  ای  حلقه  یهودی  مهاجرین 
غربی کشیده شود. این هدفی است که اسرائیل 

در صدد ایجاد ان است.

فلسطین و تصمیم ترامپ در مورد اورشلیم 

DOWNLOAD FOR FREE

راهنمای مشاغل ایرانیان و فارسی زبانان استرالیا و نیوزیلند

 Tel: 02 8883 5551 | Mob:0418 660 399 
admin@injob.com.au |  parsianaustralia@yahoo.com
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 come in and speak to our Persian salesperson
Ramin Jokar for the best deal in store

رامین جوکار  مشاور فارسی زبان ما 
مناسب ترین قیمت ممکن را به شما ارائه میدهد
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6 پیک پارسیان

تغذیه و سالمت

۱۵ میوه و سبزی که مجبور نیستید بطور اورگانیک مصرف کنید

Tel: 02 9890 9787
Terrace Persian Restaurant
401 Church St Parramatta
www.terrace.com.au

رستوران هفت روز هفته 
از ساعت ۷ صبح تا ۱۰ شب 

باز می باشد

امکان پذیرایی همزمان 
از ۹۰ نفر در سالن 

اختصاصی رستوران
)طبقه دوم(

    رستوران 
تــــراس 

در پاراماتا

Takeaway & Home 
Delivery Available

گروه فعاالن محیط زیست در این نوشته نمونه 
هایی از خوراکی ها را پیشنهاد داده اند که در طی 
تولید از طریق سیستم های شیمیایی مضر نبوده 

و به راحتی قابل مصرف می باشند.

بطور  نیستید  مجبور  که  سبزی  و  ۱۵میوه 
اورگانیک مصرف کنید

“غیر ارگانیک بودن در رابطه با میوه و سبزیجات 
تولید شده همیشه به معنی مضر بودن و وجود 
الیه  و  کلفت  چوست  باشد.  نمی  ها  آفت کش 
درون  محتوای  ماندن  محقوظ  به  بودن  الیه 

کمک می کند”
که  سبزی  و  میوه   ۱۹ از  که  لیستی  برخالف 
می  توصیه  اورگانیک  صورت  به  خوردنشان 
میوه  به  نوشته  این  در   Dirty Dozenشود
آفت  دارای  که  کنیم  می  اشاره  سبزیجاتی  و 
توانند  می  بنابراین  و  بوده  تری  کم  های  کش 
از  شوند.  مصرف  نیز  اورگانیک  غیر  صورت  به 
آووکادو با پوست سخت گرفته تا مارچوبه، گروه 
 Environmental( زیست  محیط  فعاالن 
نمونه  نوشته  این  در   )Working Group
هایی از خوراکی ها را پیشنهاد داده اند که در طی 
تولید از طریق سیستم های شیمیایی مضر نبوده 

و به راحتی قابل مصرف می باشند.
هرچند خوردن این میوه و سبزیجات برای بدن 
مضر نبوده ولی طبیعتا همیشه انواع ارگانیک به 

تولیدات شیمیایی ارجحیت داده شده اند.
افراد  برای  ارگانیک  های  میوه  خوردن  همیشه 
به سادگی ممکن نمی باشد؛ به دلیل قیمت باال 
و گاها در دسترس نبودن، مصرف خوراکی های 
اورگانیک چندان از طرف مردم تایید نمی شود. 
در ادامه به مواردی اشاره می کنیم که تهیه آنها 
بسیار راحت تر بوده و با داشتن مواد شیمیایی کم 
تری می توانند برای بدن انسان مفید تلقی شوند.

اینکه ذرت دارای الیه  به دلیل  ذرت شیرین - 
درون  های  دانه  باشد،  می  کننده  حفاظت  های 
این خوراکی تا میزان بسیار کمی و گاها هیچ از 
مواد شیمیایی آفت کش ها می باشند. ذرت هایی 
اعمال  با  شوند  می  تولید  سیستم  طریق  از  که 
دست  به   )GMOs( ژنتیکی  دستکاری  روش 

می آیند.
شده  گرفته  کار  به  شیوه  این  از  که  در صورتی 
انواع  از  توانید  می  کنید  می  نگرانی  احساس 

ارگانیک استفاده کنید.

به  میوه  این  سخت  و  سفت  پوسته   - آووکادو 
درون  مانند  کرم  و  نرم  محتوای  از  راحتی 
را  آن  توان  می  بنابراین  و  کرده  محافظت  آن 
روش  راستای  در  میوه  ترین  سالم  عنوان  به 
فعاالن  گروه  گرفت.  نظر  در  ژنتیکی  دستکاری 
میزان آفت کش های موجود در  محیط زیست 
این میوه را تنها به میزان ۱ درصد گزارش کرده 

اند.

آناناس - به گفته گروه فعاالن محیط زیست ۸۰ 
درصد این میوه عاری از هر نوع آفت کش و مواد 
دفاعی  سیستم  دلیل  به  این  که  بوده  شیمیایی 

قوی در این میوه خوشمزه دیده می شود. پوسته 
تلخ محتوای درون آن را از هر نوع آفت کش ها 
در امان نگه داشته و محتوای درون را در حالتی 

کمال تمیز و خوشمزه نگه می دارد.

کلم - کلم نیز به دلیل الیه الیه بودن و سفتی 
خفیفی که در آنها وجود دارد به عنوان یکی از 
تمیز ترین میوه ها شناخته شده است. شما می 
به  ارگانیک  غیر  عنوان  خرید  صورت  در  توانید 
راحتی الیه ی بیرونی را جدا کرده و از الیه های 
سالم و بدون مواد شیمیایی این سبزی استفاده 

کنید.

پیاز - پیاز به عنوان یکی از اصلی ترین خوراکی 
ها در این لیست قرار می گیرد.

زمانیکه سوراخی در سطح پیاز به وجود می آید، 

سیستم دفاعی طبیعی آن فعال شده که باعث به 
وجود آمدن بویی تند و بد شده که از این طریق 
هر نوع حشره را از خود دور نگه می دارید و به 
این معنی است که درصد آفت کش ها تا میزان 

بسیار چشم گیری کاهش پیدا می کند.

دانه های نخود یخ زده - به دلیل شسته شدن 
آبپز شدن جهت فریز کردن بسیاری معتقدند  و 
بسیار  دارای  کل  بطور  زده  یخ  های  سبزی  که 
ناچیزی از آفت کش های می باشند و به همین 
دلیل مصرف آنها هیچ ضرری برای بدن نخواهد 

داشت.
گروه  طرف  از  آزمایشاتی  انجام  با  گفته  این 
چراکه  است  شده  تایید  زیست  محیط  فعاالن 
میزان آفت کش ها در انواع غیر ارگانیک و یخ 

زده بسیار کم است.

پاپایا نوعی میوه استوایی - پاپایا از لحاظ ظاهری 
باید  مصرف  جهت  چراکه  بوده  مانگو  به  شبیه 
در ابتدا پوست آنها کنده شود. آزمایشات صورت 
نشان  ارگانیک  پاپایا غیر  انواع  تمامی  در  گرفته 
داد که میزان آفت کش ها تنها ۲۰ درصد بوده 

که در مقایسه ناچیز می باشد.

سفت  نسبتا  پوستی  دارای  مارچوله   - مارچوبه 
بوده و به دلیل توانایی آن جهت ادامه زندگی در 
دماها و شرایط طبیعی مختلف حشرات تحدیدی 
برای این میوه به حساب نمی آیند. درست شبیه 
به پیاز، مارچوبه نیز به میزان بسیار کمی از آفت 
کش ها نیاز داشته و مصرف آن به غیر از حالت 

ارگانیک برای بدن مضر نمی باشد.

مانگو - پوسته سفت و در عین حال خودرنی این 
میوه می تواند از محتوای آبکی و خوشمزه آن به 
از  تست شده  در صد   ۸۸ کند.  محافظت  خوبی 
مانگو ها درصد بسیار پایینی از آفت کش ها را 
نشان داده و بنابراین می توان آنها را در لیست 

۱۵ خوراکی تمیز و سالم قرار داد.

گیاه می  این  و سفت  بنفش  پوسته  بادمجان - 
تواند به راحتی آفت کش ها را از محتوای درونی 
بادمجان پوسته ای  بنابراین هرچه  آن دفع کند 
سفت تر داشته باشد درصد پایینی از آفت کش 

ها را درون خود جای می دهد.

طالبی - که به دلیل پوست سفت خود می تواند 
به عنوان یکی از میوه های تمیز مصرف شود.

کیوی - عالوه بر ظرفیت باالیی از مواد مفیدی 
ای  قهوه  پوست  داده،  جای  خود  در  کیوی  که 
رنگ و ریش ریش آن نیز به راحتی قابل خوردن 
می باشد که می تواند از محتوای خوشمزه درون 
آن نیز به خوبی در برابر ترکیبات مضر محافظت 

کند.

توصیه  همیشه  گرمک  ارگانیک  نوع   - گرمک 
شده ولی در صورت دسترسی نداشتن می توان 
از انواع غیر ارگانیک نیز استفاده کرد چراکه در 
آفت  میزان  گرفته،  صورت  آزمایشات  راستای 
بسیار  میزان  تا  آن  محتوای  درون  های  کش 

پایینی گزارش شده است.

گل کلم - گل کلم سبزی بوده که در خانواده 
کلم برگ ها قرار گرفته و به عنوان سبزی مفید 
مصرف آن توصیه شده است. بطور کل مصرف 
سبزیجات از خانواده کلم ها چه بطور ارگانیک و 

چه بطور غیر ارکانیک توصیه شده است.

گریپ فروت - در کنار این میوه، پرتقال، نارنگی 
میوه  تمیز  انواعی  عنوان  به  مرکبات  دیگر  و 
های غیر ارگانیک جهت مصرف در نظر گرفته 
شده اند. الیه های سفت این میوه ها می تواند 
محتوای درون آن را به خوبی در برابر ترکیبات 

خطرناک محافظت کند.

خواص بوقلمون چیست؟

و  پتاسیم  فسفر،  روی،  آهن،  دارای  بوقلمون 
ویتامین های B است.

خواص بوقلمون چیست؟
که  خاصی  بافت  به دلیل  که  اینجاست  جالب 
پروتئین ها  برخی  دارد برخالف  بوقلمون  گوشت 
و  نمی دهد  دست  از  را  خود  حجم  طبخ  هنگام 
در  را  کلسترول  و  اشباع  چربی  میزان  کم ترین 
منبع  درعین حال  دارد؛  قرمز  گوشت  با  مقایسه 

غنی از انواع ویتامین B و ویتامین A است.
سرما  فصل  در  به ویژه  بوقلمون  گوشت  مصرف 
برای کودکان و سالمندان بسیار مناسب است. به 
این  بوقلمون  در گوشت  موجود  اسیدآمینه  دلیل 
در  از تجمع سرب و جیوه  ماده غذایی می تواند 
بدن جلوگیری و به عملکرد کبد برای دفع سموم 

بدن کمک کند.
می  دهد،  کاهش  را  خون  بد  کلسترول  بوقلمون 
سرطان  از  می کند،  ایجاد  سرحالی  و  آرامش 
تستوسترون  هورمون  ترشح  می کند،  جلوگیری 
تقویت  را  ایمنی  سیستم  و  می دهد  افزایش  را 
نیمی  بوقلمون حدود  می کند. ۱۵۰ گرم گوشت 

از اسیدفولیک موردنیاز روزانه را تأمین می کند؛
همچنین منبع خوبی از پروتئین، سلنیوم، روی و 
 B12 و B1،B3 ،B6 پتاسیم و ویتامین های
بوقلمون  گوشت  است.  تریپتوفان  اسیدآمینه  و 
بدون پوست، به طور طبیعی چربی کمی دارد که 
گوشت  گرم   ۳۰ هر  در  چربی  گرم  یک  معادل 
است؛ لذا کسانی که دارای رژیم غذایی کم چربی 

هستند، می توانند از آن استفاده کنند.
گوشت سفید و بدون پوست بوقلمون، یک ماده 
غذایی با پروتئین باال و چربی کم است. کسانی 

از  می توانند  بخورند،  کم چرب  غذاهای  باید  که 
قسمت سفید گوشت بوقلمون استفاده کنند.

فواید گوشت بوقلمون برای بدن چیست؟
کاهش کلسترول بد خون

مصرف گوشت بوقلمون به دلیل کلسترول باالی 
این گوشت )بین دوازده تا چهارده درصد( برای 
دارای  افراد  و  است  باال مضر  با کلسترول  افراد 
روشن تر  قسمت های  از  می توانند  باال  کلسترول 
دارای  و  بوده  پوست  بدون  بوقلمون که  گوشت 
است  کمتری  کلسترول  و  اشباع  چربی  چربی، 

استفاده کنند.
اگر سینه مرغ و بوقلمون را مقایسه کنیم، میزان 
بوده  بیشتر  مرغ  گوشت  در  موجود  پروتئین 
بدون  مرغ  گوشت  کلسترول،  میزان  ازنظر  و 
به  نسبت  پایین تری  بسیار  کلسترول  پوست، 
گوشت بوقلمون دارد؛ ازاین رو، با در نظر گرفتن 
این تفاوت، استفاده از گوشت مرغ برای بیماران 

دارای کلسترول باال توصیه می شود.
اهمیت  حائز  بوقلمون  گوشت  درباره  نکته  این 
چربی  بوقلمون  گوشت  تیره  قسمت  که  است 
آن  سفید  گوشت  قسمت  به  نسبت  بیشتری 
فشارخون  دارای  افراد  است  بهتر  بنابراین  دارد؛ 
و چربی باال از قسمت گوشت سینه آن استفاده 
که  بوقلمون  گوشت  روشن تر  قسمت  کنند. 
اشباع  چربی  چربی،  دارای  باشد،  پوست  بدون 

و کلسترول کمتری از گوشت مرغ و گاو است.

جلوگیری از سرطان
 T اسیدآمینه تریپتوفان برای فعالیت سلول های
الزم است. سلول های T یک نوع از سلول های 

سلول های  که  هستند  بدن  ایمنی  سیستم 
سرطانی را از بین می برند. در فقدان تریپتوفان، 

سلول های T فعال می میرند.

 افزایش هورمون تستوسترون
به طور  که  بوقلمونی  گوشت  در  موجود  پروتئین 
و  شیمیایی  مــواد  از  استفاده  ــدون  )ب طبیعی 
هورمونی( پرورش داده شده است، میزان هورمون 
مطلوب  حد  در  آقایان،  بدن  در  را  تستوسترون 
پرورش  در  که  هورمون هایی  ولی  می دارد؛  نگه 
تولید  می شوند،  استفاده  صنعتی  بوقلمون های 
و  افزایش  را  زنانه(  )هورمون  استروژن  هورمون 

هورمون تستوسترون را کاهش می دهند.
مسن،  مردان  غذایی  برنامه  در  پروتئین  کمبود 
با هورمون  باند شده  افزایش گلوبولین  به  منجر 
تستوسترون  هورمون  فعالیت  کاهش  و  جنسی 
کاهش  باعث  تستوسترون  اثر  کاهش  می شود. 
گلبول های  و  عضالنی  توده  و  جنسی  عملکرد 

قرمز خون و پوکی استخوان می شود.

ایجاد آرامش و سرحالی
ناقلین عصبی از اسیدهای آمینه تشکیل می شوند 
و ناقل عصبی به نام »سروتونین« از اسیدآمینه 
باعث  سروتونین  است.  تشکیل شده  تریپتوفان 
مصرف  لذا  می شود؛  بدن  در  آرامش  و  سرحالی 

غذاهایی مثل بوقلمون باعث سرحالی می شود.

بهبود کم خوابی
خوابیدن  در  مهمی  نقش  تریپتوفان  اسیدآمینه 
به  مبتالیان  در  خــواب  بهبود  باعث  و  دارد 

بی خوابی مزمن می شود.

هشدارها:
گوشت بوقلمون دارای مقدار کمی اگزاالت است؛ 
اگزاالتی، خیلی  کلیه  مبتالبه سنگ  بیماران  لذا 

کم باید آن را بخورند.
تقریبًا تمامی چربی بوقلمون در پوست آن موجود 
چربی  آن  تیره رنگ  گوشت  همچنین  است؛ 
بیشتری از گوشت روشن تر )سفید( آن دارد؛ لذا 
قبل از پختن گوشت بوقلمون، تمامی پوست آن 
مبتالبه چربی خون  افراد  کنید؛ درضمن  را جدا 
استفاده  آن  روشن تر  گوشت  از  است  بهتر  باال 
پورین  اسیدآمینه  دارای  بوقلمون  گوشت  کنند. 
است؛ بنابراین مبتالیان به نقرس باید آن را به 

میزان خیلی کم   مصرف کنند.
ارگانیک  و  طبیعی  به طور  که  بوقلمون هایی 
و  هورمون  نوع  هیچ  می شوند،  داده  پرورش 

آنتی بیوتیکی در بدن خود ندارند.

پیشگیری و درمان کم خونی با بوقلمون
به دلیل وجود هموگلوبین زیاد در ران بوقلمون 
دارند  آهن  کمبود  که  افرادی  برای  آن  مصرف 

بسیار مفید است و توصیه می شود.

مصرف گوشت بوقلمون  و تاثیر آن بر دیابت 
و کبد چرب

چربی های  بودن  دارا  دلیل  به  بوقلمون  گوشت 
اشباع شده کم، پروتئین باال و درصد کربوهیدرات 
پایین برای بیماران مفید است؛ همچنین به علت 
این  در  اشباع شده  کم  چربی های  بسیار  درصد 
گوشت، مصرف آن برای افرادی که دارای کبد 

چرب هستند  مناسب است.

کبابی عمو منصور
در مریلندز

نان داغ کباب داغ
دل، جگر و قلوه 

خوش گوشت و خوئک
کبابی و خورشتی 
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 124A Merrylands Rd,
Merrylands

ساعات کاری کبابی عمو منصور
سه شنبه تا پنجشنبه، ناهار از ساعت ۱۱ صبح تا ۲۲ 

جمعه، شنبه و یکشنبه از ساعت ۱۱ تا ۲۳

Mansour's BBQ

0469 186 696
0403 660 455
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No 40 Ware  St.  Fairfield
Ph: (02) 9755 5247

رستوران شاندیز در فرفیلد

قبول سفارشات برای انواع کیترینگ

با انواع 
غذاهای ایرانی 
کباب و چلوکباب

نان داغ و کباب داغ
پذیرای هموطنان و همزبانان 

گرامی میباشد.

SHANDIZ RESTAURANT

را  معده  می تواند  و  است  عالی  کننده  پاک  لبو 
شستشو داده و حکم مسهل را برای برخی افراد 
بهترین  و  مفیدترین  دارد.  دائمی  یبوست  دارای 
بخش چغندر، برگ آن است و بعد ساقه های آن 

و بعد از آن ریشه که پخته آن لبو نام دارد.
خواص لبو

-قند ریشه چغندر برای مبتالیان به دیابت مضر 
است.

-خوردن پخته چغندر رعشه را معالجه می کند.
-برگ سرخ رنگ آن اگر خام با سرکه و خردل 
خورده شود طحال را باز می کند و ورم آن را فرو 

می نشاند.
مفید  مقعد  امراض  و  مثانه  و  پشت  درد  -برای 

است.
نقرس،  و  مفاصل  درد  برای  چغندر  برگ  -آب 
با  برگ  ضماد  است.  مفید  دندان درد  و  سردرد 
باعث بهبود کک و مک و طاسی  اسید بوریک 

می شود.

کاهش  خاصیت  که  فیبر  داشتن  دلیل  به  -لبو 
چربی خون را دارد و همچنین اسیدفولیک، باید 

در سبد غذایی بیماران قلبی قرار گیرد.
-افراد می توانند با مصرف ۱۰۵ گرم چغندر قرمز، 
تأمین  را  بدن  نیاز  مورد  اسیدفولیک  درصد   ۵۳

کنند.
آن، موجب کاهش سطح  در  موجود  زیاد  -فیبر 
سکته های  بروز  خطر  کاهش  و  خون  کلسترول 
قلبی در بیماران قلبی است. گفتنی است، چغندر 
کنار  در  آهن  مغذی  مواد  داشتن  دلیل  به  قرمز 

اسیدفولیک از بروز کم خونی جلوگیری می کند.

لبو از دید یک کارشناس
ایمنی محصوالت طبیعی و گیاهان  عضو مرکز 
شمالی  خراسان  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارویی 
گفت: مصرف لبو از بروز جذام جلوگیری می کند.

لبویی  چغندر  که  این  به  اشاره  با  ایمانی  مهدی 
لبو  را  آن  پخته  که  بسیار  فواید  با  است  گیاهی 
می گویند، افزود: پخته این گیاه، رعشه را معالجه 

می کند و بسیار آرامش بخش است.
وی با بیان این که لبو برای مغز و اعصاب مفید 
است، ادامه داد: آب لبوی خام برای التهاب مثانه، 
رفع یبوست مفید است و عالوه بر آن این گیاه 
و  است  آور  اشتها  است که  ویتامین هایی  دارای 

برای افراد بسیار الغر حکم کیمیا را دارد.
به گفته ی ایمانی، مصرف لبو، لکه های سفیدی 
مرض  موجب  و  آمده  پدید  بدن  پوست  در  که 

پیسی می شود را از بین می برد.
وی با ذکر این که چغندر لبویی یک ساله بوده 

و منشأ آن را سواحل مدیترانه در اروپا و شمال 
افریقا می دانند، توضیح داد: انواع چغندر از جمله 
مفید  نقرس  و  مفاصل  درد  برای  لبویی  چغندر 
است؛ شیره چغندر، سیستم گردش خون را بهبود 
می بخشد و سیستم ایمنی بدن را ارتقاء می دهد.

این پژوهشگر گیاهان دارویی خراسان شمالی، از 
جمله خواص دیگر این گیاه را تولید گلبول های 
سلول ها،  سالمت  حفظ  به  کمک  خون،  قرمز 
به  کمک  و  بدن  کل  سالمت  حفظ  به  کمک 

جذب بهتر بسیاری از مواد مغذی ذکر کرد.
به گفته وی، لبو پاک کننده عالی است و می تواند 
معده را شستشو داده و حکم مسهل برای برخی 

افراد دارای یبوست دائمی دارد.
خوراکی  بخش های  که  این  به  اشاره  با  ایمانی 
چغندر لبویی در برگ و ریشه آن است، تصریح 
قند  این گیاه طی طول روز،  کرد: در برگ های 
خام  آن  برگ  اگر  عصر  هنگام  و  می شود  تولید 

خورده شود، کاماًل شیرین است.
مقدار  حاوی  لبویی  چغندر  که  این  ذکر  با  وی 
زیادی عناصر معمولی و کمیاب همچون پتاسیم، 
همچنین  افزود:  است،  مس  و  آهن  ید،  گوگرد، 
RUBIDI- روبیدیوم  مثل  کمیابی  )عناصر 
عناصر  از   )CAESIUM( کاسیوم  و   )UM

موجود در آن است.
به گفته ایمانی، برگ گیاه به عنوان سبزی خام 
خورده می شود و پخته شده این گیاه غذایی لذیذ 
و مقوی برای کودکان و خانم های ضعیف است.

لبو پاک کننده معده 
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حکایت دریاست زندگی...
می گوید در سال های قبل از انقالب گرفتاری های 
انقالب  از  بعد  داشته؛  فیلمسازی  برای  بسیاری 
در  باالخره  ولی  بوده  ایران  در  سال۶۹  از  هم 
به  نازنینی  آدم  بسازد؛  فیلم  شده  موفق  سال۷۸ 
نام سیف  اهلل داد این شهامت را داشته که به او 

اجازه فیلمسازی بدهد.
در  گفت وگو  مقرر  ساعت  از  قبل  دقیقه  چند 
دفترش حاضر است و مي گوید در همه عمرش 
این مي گوید که  از  دیر به قراري نرسیده است. 
که  است  سال   50 بیاید،  که  سال۹۷  فروردین 
نوعي  را  علتش  و  مي کند  زندگي  همسرش  با 
ثابت قدمي مي داند که در شخصیتش وجود دارد. 
از دوستي مي گوید که سرآغاز رفاقت شان کالس 
برلین  دانشگاه  استاد  حاال  و  بوده  ابتدایي  سوم 

است.

مي گوید براي دوستي خیلي ارزش قائل است و 
وفاداري به دوستي و آنچه باعث و باني دوستي 
فرمان  بهمن  است.  مهم  بي اندازه  برایش  شده، 
بگوید:  که  هست  صریح  و  متفاوت  آن قدر  آرا 
»در نهایت ما فقط مي توانیم در ذهن مردم زنده 
بمانیم. هیچ عالقه اي هم به اینكه براي من یك 
چلغوز  روي سرش  کبوترها  که  بسازند  مجسمه 
کنند، ندارم. یك  بار مي آییم و یك بار مي رویم و 
به اصطالح صورت مسئله همه مان هم این است. 
و من خدا را شكر مي کنم که فرزندانم همه سالم 
هستند و کاري را که دوست داشته ام انجام داده ام 
و بله قربان گوي خوبي نبوده ام و نیستم«. فیلمساز 
از سینما و زندگي، بسیار گفت  ایراني  درجه یك 
ولي به ناچار بخش هایي از این مصاحبه طوالني 
کوتاه شد تا در قامت یك صفحه، جا خوش کند.

فرمان آرا  بهمن  فیلمسازي  تجربه  نخستین 
تولید  یاس  عطر  کافور،  )بوي  انقالب  از  بعد 
13۷۸( حال وهواي مرگ داشت اما آخرین فیلم 
به نمایش درآمده از شما یعني »دلم مي  خواد« که 
فیلم  بین المللي  جشنواره  در  محدود  به صورت 
فجر اکران شد، سرشار از زندگي است. چه اتفاقي 

براي شما و نگاه  تان افتاده است؟
اگر  شما  که  گفته ام  بارها  را  موضوع  این  من 
فكر  زندگي  به  دارید  یعني  باشید،  مرگ آگاه  به 
یك  همه  براي  این  نهایت،  در  چون  مي کنید؛ 
که  زماني  مي کنم  فكر  من  است.  یكسره  بلیت 
دارد،  وجود  پایاني  که  کنید  فكر  این  به  شما 
پیش آمده  مسائل  و  زندگي  و  روزها  به  بیشتر 
خواهید  فكر  اطرافیان  سالمتي  و  خوشحالي  و 
بسازم؛  مرگ  سه گانه  نمي خواستم  که  من  کرد. 
اینها کار منتقدان است که مدام یك پرانتز براي 
مي خواد«  دلم  فیلم»  من  مي کنند.  باز  فیلم ها 
خودم  ساختم.  دوساله  بیماري  یك  اوج  در  را 
به  که  هست  ویروسي  مغزم  در  که  نمي دانستم 
تورم  باعث  و  مي کند  حمله  مغز  رگ  مهم ترین 
یك  آن  حاصل  و  مي شود  مغز  رگ هاي  همه 
تشخیص  از  بعد  دکترم  است.  24ساعته  سردرد 
بیماري به من گفت داروي این بیماري، خوردن 

روزي 50میل کورتون به  مدت 2سال است.

به خاطر کورتون، اضافه وزن شدید پیدا کرده ام؛ 
بیداري  لحظه  از  مي شود  باعث  دارو  این  چون 
تا زمان خواب، مدام احساس گرسنگي کنم. به 
35جلسه اي  هر  در  مثال  که  رسیدم  مرحله اي 
کردم،  فیلمبرداري  را  مي خواد«  دلم  فیلم»  که 
اینكه  به  کنم  ــاره  اش اما  داشتم.  سرگیجه 
آمد.  پیش  چرا  اصال  مي خواد«  موضوع»دلم 
خودم  استثنائا  روز  یك  که  است  این  واقعیت 
بسیار  آهنگ  یك  و  مي کردم  رانندگي  داشتم 
از سي دي پخش شد. شاید  ایتالیایي  طرب انگیز 
اگر در ایران نبودم و دیگران فكر نمي کردند که 
شد  این،  مي رقصیدم.  و  مي شدم  پیاده  دیوانه ام، 
طرح اصلي ولي چون خودم خیلي بیمار بودم، این 

کار را با آقاي امید سهرابي پیش بردیم.

یعني در قدم اول، ساخت این فیلم براي تزریق 
بیماري  اوج  روزهــاي  در  خوب  حال  یك جور 

به خودتان بود؟
مي کنند  فكر  آدم ها  که  این طور  هیچ وقت  من 
براي خودم کاري نمي کنم. این طوري که دیگران 
اصال  فیلمسازي ،  در  من  مي کنند،  برنامه ریزي 
فكرش را هم نمي کنم. این اتفاق افتاد، من این 
طرح را نوشتم و فیلم را در اوج بیماري ساختم. 
به فیلم هاي دیگر من،  البته حال فیلم نسبت  و 
حتي این آخري »حكایت دریا« خیلي شاد است. 
یك نكته را هم بگویم که مشكالت پخش نشدن 
ارشاد  وزارت  به  ربطي  اصال  مي خواد«،  »دلم 
ندارد. تهیه کننده اي که آن زمان دیگران معرفي 
متأسفانه  بودم،  کرده  قبول  من  و  بودند  کرده 
یك طوري  بود؛  نكرده  حسابي  و  درست  کار 
مي خواست در فیلم با افراد دیگري تسویه حساب 
به  فیلم طول کشید؛ چون  بنابراین عرضه  کند؛ 
هر حال من اجازه نمي دهم که کسي در فیلم من 
نمایش  است  قرار  که  فیلمي  نهایتا  ببرد.  دست 
داده شود همان فیلمي است که من ساخته ام و 
دخل و تصرف در آن در حد یك لغت بوده است؛ 

بقیه فیلم، سر جایش است.

که  بگویم  مي خواهم  طوالني  داستان  این  با 
شرایط  است  سختي  کار  فیلم ساختن،  اصوال 
زماني  اینكه  از  جدا  شود .  مهیا  باید  متفاوتي 
هزینه  ساخت.  فیلم  تومان  ۷0میلیون  با  مي شد 
شد؛  تومان  ۷20هزار  احتجاب«  »شازده  ساخت 
بودجه اش  بسازي  که  فیلمي  ساده ترین  حاال 
از  باید  فیلمسازي  براي  است؛  یك میلیاردونیم 
هفت خان رد شوي، سرمایه گذار پیدا کني؛ فیلم 
کردي  خرج  هم  را  مردم  پول  و  ساختي  که  را 
که  مي شود  شروع  ممیزي ها  و  گرفتاري ها  تازه 
براي  صرفا  وابدهي،  یك جاهایي  مجبوري  تو 
فیلم  و  کــرده اي  استفاده  مردم  پول  از  اینكه 
بفروشد،  فیلم  یك  است  ممكن  حاال  ساخته اي. 
ممكن است یك فیلم نفروشد. بنابراین چون کار 
سختي است، من دیگر »به  عنوان عادت« فیلم 
به موضوعي عالقه مندم و  زماني که  نمي سازم؛ 
زده  باید  االن  که  است  حرفي  که  مي کنم  فكر 
شود و در آن مكالمه اي با مردم دارم، مي روم پي 
کار  برود،  پیش  درست  مسائل  اگر  و  کار  انجام 
را انجام مي دهم؛ دنبال ساختن سه گانه مرگ و 

سه گانه زندگي و این حرف  ها هم نیستم. ببینید! 
را  دریا«  حكایت  مي خواد«،در»  »دلم  از  بعد 

ساختم که تلخ است.

چرا »دل دیوانه«، شد حكایت دریا؟
شعري  لنگرودي  شمس  آقاي  اینكه  خاطر  به 
 / زندگي  دریاست  »...حكایت  دارد که مي گوید: 
گاهي درخشش آفتاب، برق و بوي نمك، ترشح 
فرومي رویم، چشم هایمان  گاهي هم   / شادماني 
را مي بندیم، همه جا تاریكي است...«. فیلم هم در 
خانه اي ساخته شد که 50متر با دریا فاصله دارد 
و در اکثر شات ها بك گراند، دریاست. شعري هم 
آقاي ضیا موحد دارد که »هشدار/ از این آرامش 
ماهیانش/  پرندگانش/  رنگ/  در  رنگ  با  آبی/ 
طوفانی ست  وقتی  تنها  دریا/  نخوری/  نیرنگ 
راست می گوید«.واقعیتش هم همین است؛ چون 
زماني که دریا آرام است مثل یك منظره دل انگیز 
است اما زماني که به آنجا مي روي که شنا کني 
و طوفان اجازه نمي دهد، دریا مي گوید »آقا من را 

دست کم گرفته اید«.

تكلیف  باالخره  که  بفرمایید  دارید،  تمایل  اگر 
»دلم مي خواد« چه مي شود؟

کنترل فیلم دیگر در دست من است. بانك آینده 
سهم آن تهیه کننده را که ما با او مسئله داشتیم 
فیلم  پخش  کار  در  خودشان  چون  و  خریده 
به من محول کرده اند. من االن  را  کار  نیستند، 
براي بهره  برداري از این فیلم، وکالت تام دارم و 

پروانه نمایش آن هم صادر شده است.

نمایش  به  فیلم  این  زماني  چه  مي کنید  فكر 
عمومي دربیاید؟

نوروز  اکــران  ما  که  گفته اند  من  به  یك  بار 
خیلي  معموال  نوروز  اکران  چون  ولي  مي دهیم 
سرتیپي  آقاي  تحویل  را  فیلم  ما  دارد  متقاضي 
در فیلمیران مي دهیم و با همكاري ایشان سعي 
این  شود.  اکران  شرایط،  بهترین  در  مي کنیم 
نمایشي که در فجر بین الملل اتفاق افتاد، باعث 
شد همه بفهمند که این فیلم خیلي کارها مي کند. 
زماني که این فیلم نمایش داده شود حال مردم 
را خوب مي کند؛ به شما قول مي دهم! و واقعیتش 
این است که یكي از وظایف ما این است که حال 
مردم را خوب کنیم؛ البته نه به این معني که مدام 

بخواهیم »چارچنگولي« و اینها بسازیم.

از »خاك آشنا« تا دلم مي خواد، وقفه اي طوالني 
این  در  فرمان آرا  آقاي  داشتید.  فیلمسازي  در 
براي  که  بودید  ماجراهایي  آن  دلخور  سال ها 

خاك آشنا پیش آمد؟
را سال۸۶ ساختم. سال۸۸  آشنا  فیلم خاك  من 
اما  درآمد  نمایش  به  وقایع  آن  از  بعد  فیلم  این 
یك جورهایي دیده نشد. من از سال ۸۸ تا 4 سال 
هم  بي عار  و  بیكار  ولي  نساختم  داستاني  فیلم 
ساختم  مستند  فیلم  دو  بودم؛  ننشسته  منزل  در 
)یكي راجع به پرویز یاحقي به نام »کنسرتي که 
نام  به  یك ساعت ونیمه  فیلم  یك  و  نشد«  اجرا 
بهبهاني(،  سیمین  خانم  به  راجع  ما«  »ننه دالور 
ترجمه  هم  کتاب  یك  و  نوشتم  نمایشنامه  یك 

کردم.

ولي  کنم؛  کــار  باید  نیست؛  ــودم  خ دســت 
یك چیزهایي هم براي خودم دارم که مهم است. 
مثال چرا من جایزه هایم را پس دادم؟ زماني که 
هم  آن  ـ  بست  را  سینما  خانه  در  ارشاد  وزارت 
روز  ـ من هم همان  اختالفات گروهي  به خاطر 
جوایزم را به راننده ام دادم و گفتم ببر بده به دفتر 
جشنواره و رسید دریافت کن. البته یك جایزه  ام را 
پس ندادم و آن هم جایزه »بهترین فیلم دیني« 

براي »خانه اي روي آب« بود.

»دلم مي خواد« یك فیلم شهري و بسیار تهراني 
به  راجع  ساخت وساز.  و  پارك  و  آپارتمان  است؛ 
که  بگویید. چطور شده  این شهر  و حال  تهران 
خیلي  شما  فیلم هاي  سایر  به  نسبت  فیلم،  این 
روي  »خانه اي  در  مثال  درآمده؟  آب  از  تهراني 
آب«، با اینكه خیلي نماهاي شهري دارید، اصال 

تأکیدي روي تهران ندارید!
را  چیزهایي  داستاني  هر  نبوده.  قصدي  هیچ 
درام  یك  اصوال  آب،  روي  خانه اي  مي طلبد. 
است،  قرآن  حافظ  که  بچه اي  است.  اجتماعي 
فكر  این  مــي رود؛  کما  به  قرآن  قرائت  موقع 
دکتر  ورود  نوشتم.  من  که  بوده  فیلم  این  اولیه 
سپیدبخت به فیلم، شب بعد به فكرم رسید؛ کسي 
که اول فیلم، فرشته زیر مي کند؛ یعني در حال 

سقوط آزاد است.

بود »دلم مي خواد  دلم مي خواد،  فیلم  اسم  اول، 
در  بگذاریم  نمي توانیم  رقص  گفتند  برقصم«. 
تیتراژ فیلم. حرف من این بود که این فالن فالن 
هر  یعني  مي خواد  دلم  برقصد؛  مي خواهد  شده 

حاال  گفتند  بخواهد.  دلش  است  ممكن  چیزي 
براي آن فكري مي کنیم.

این دو فیلم با هم از این نظر تفاوت دارند که آن 
یك رشته دراماتیك بسیار قوي دارد؛ سرتاسرش؛ 
دوروبر  که  کساني  از  هست،  که  پرستاري  از 
اگر  مي گوید  آخر  در  که  سكرتري  از  هستند، 
مي دانستم سرنوشت من را چه کسي بافته مي گفتم 
براي من را از اول بشكافد و خانم زماني که در 
چیزهایي  واقع  در  مي بافد.  بافتني  فیلم،  سراسر 
در »خانه اي روي« آب هست که شما آن قدرها 
متوجه تهران نمي شوید؛ به خاطر اینكه درگیري، 
شهر  باید  مي خواد«  در»دلم  است.  دیگري  چیز 
500نفر  آن  در  که  سكانسي  و  ببینیم  را  تهران 
مي رقصند؛ آن موقع است که کم وبیش مي فهمیم 
این، یك رؤیاست؛ چون وسط فیلم مي فهمیم که 
به  که  دیوانه اي است  ولي  است  دیوانه  یارو  این 
پسرش و به همسایه مي گوید که »من دیوونه م 
یا تو که مواد مي کشي؟ من دیوونه م یا تو که دنیا 

را ته فنجون قهوه ت مي بیني؟«.

یكي از بحث هاي داغ سینمایي ها در این روزها 
جشنواره  فیلم  بهترین  است.  فیلم سوزي  بحث 
گذشته هنوز به اکران نرسیده و از طرفي بسیاري 
از همان تعداد اندك سالن  ها هم بدون تماشاگر 
کافي، فیلم نمایش مي دهند. داستان از چه قرار 

است؟
اگر کسي بگوید که چنین اتفاقي در مملكت ما 
که  مي گویم  به صراحت  همین جا  من  نمي افتد، 
کبك وار دارد اینجا زندگي مي کند. هیچ مملكتي 
به اندازه مملكت ما استعداد فیلمسازي ندارد که 
مثال  مي دهند.  بروز  را  خود  باشند  داشته  امكان 
که  دیدم  را  روز«  یك  و  »ابد  فیلم  که  زماني 
را  روستایي  آقاي  شماره  آمد،  خوشم  هم  خیلي 
گرفتم و به او زنگ زدم. گفتم آقا من فیلم شما 
را دیدم و خیلي خوشم آمده و دلم مي خواهد که 
اگر روزي فرصت داشتي، خودت را هم ببینم. از 

این استعدادها کم نداریم.

داریم؛  کم  سالن  ما  که  مي گویند  عده اي  ولي 
مي مانند؛  خالي  سالن  ها  مي گویند  هم  عده اي 
باید  تولید  شرایط  مي گویند  هم  بعضي 
سختگیرانه تر شود تا خروجي پرت نداشته باشیم.

در همه جاي جهان، قانون فیلم این است که یك 
فیلم از هر 10فیلم، پشت در مي ماند. همه جاي 
دنیا همین است. من در آمریكا هم فیلم پخش 
کرده ام و شرکت پخش داشته ام. شرکتي که در 
آن کار مي کردم 1۸00سینما داشت؛ شهري مثل 
ما  میلیوني  هفتادوچند  مملكت  از  بیشتر  پاریس 
یك  در  داریم؛  کم  سینما  سالن  ما  دارد!  سینما 
که  زماني  هرحال  به  نداریم.  اصال  شهرهایي 
سریع تر  پول  برگشت  باشد،  بیشتر  سینما  سالن 
صف  در  نیست  نیازي  دیگر  چون  بود،  خواهد 
از دست  نباید  را  اکران هاي خوب  بماني.  اکران 
کار  شد،  درست  که  تجربه«  و  »هنر  این  داد. 
هوشمندانه اي بود که آقاي دکتر ایوبي انجام داد 
تا  فیلم  روي  مي زني  که  است  مهري  مثل  اما 
به تماشاچي معمولي بگویي این آثار »نفروش« 

است.

هم  خوبي  بسیار  بسیار  فیلم  هاي  بعضي هایشان 
هستند ولي جداکردن آنها ماجرا دارد. البته ما در 
آمریكا هم سینماهایي داشتیم که فقط فیلم هاي 
هنري نشان مي دادند ولي تماشاچي خودشان را 
معموال  که  بودند  تماشاچي هایي  اینها  داشتند. 
فیلم هاي زیرنویس دار مي دیدند و نقد مي خواندند 
ولي براي فیلم رمبو که در ۷هزار سینما در یك 
روز اکران مي شد، هیچ نقدي مؤثر واقع نمي شد؛ 
سرعت  و  مي دیدند  مي رفتند،  مردم  اینكه  براي 

پول در آوردنش حیرت انگیز بود.

یا  موافقید  خارجي  فیلم  اکران  با  شما  راستي 
مخالف؟

شما  است.  خوب  رقابت،  مي گویم  همیشه  من 
باید مردم را به سینما برگردانید. همه داد و فغان 
همین  دیگر  بیاید  خارجي  فیلم  اگر  که  مي کنند 
انقالب  از  قبل  درنمي آوریم.  هم  را  ریال  یك 
دوبله  و  مي دادند  نشان  اینجا  هم  را  باند  جیمز 
خارجي  فیلم  مطلقا  که  االن هم  هم مي کردند؛ 
بوده  البته بحث  هایي هم  نمایش داده نمي شود. 
فارابي  خود  فقط  را  فیلم هایي  یك  اینكه  درباره 
همیشه  هم  مسئله  این  سر  بر  چون  کند؛  وارد 
چه کسي  و  کند  وارد  چه کسي  که  هست  بحث 
این مخالفت ها  در مجموع،  اما  بردارد؛  را  پولش 
بگذارند  اگر  من  به  نظر  نیست.  سینما  نفع  به 
صنعت  هم  شود  اکران  خارجي  خوب  فیلم هاي 
اینكه  هم  و  برمي گردد  و  مي شود  احیا  ما  دوبله 
بگیرند؛  عوارض  مي توانند  بخواهند  که  قدر  هر 
ولي باالخره مردم به جاي دیدن فیلم خارجي در 

خانه، مي آیند سینما.

اگر سینماهاي متروکه هم بازسازي شوند، اتفاق 
مثبتي است؛ نه!؟

چهارراه  در  »هما«  سینما  نمي رود  کسي  االن 
استانبول؛ مي رود؟ با ماشین بخواهي بروي، جاي 
باید این مسائل را در نظر گرفت.  پارك نداري. 
چارسو، چند طبقه پارکینگ دارد که از آن استقبال 
شد. بازارهایي که در طبقات پاییني آن است هم 
سبب شده تردد در آن، زیاد باشد. چرا سینماهاي 
میدان انقالب همیشه فروش داشتند؟ براي اینكه 

میلیون ها آدم از این میدان رد مي شدند.

بله، باالخره بعضي از این انبوه رهگذران به سینما 
مي آمدند.

انقالب  میدان  از همین سینماهاي  من در یكي 
بودم. 2نفر جلوي من بودند و فیلم داشت شروع 
فیلم چیه؟«.  مي شد که یكي  شان پرسید: »اسم 
اینها اصال اسم فیلم را نمي دانستند. چند تا عكس 
مي دیدند، مي آمدند داخل سینما. این ویژگي االن 
عكس  ویترین ها  در  کسي  دیگر  و  رفته  بین  از 

نمي بیند که بخواهد از روي آنها ترغیب شود.

پس با اکران فیلم خارجي موافقید؟
فیلم  که  نظر  این  از  البته؛  مشروط  موافقت 
خوب، مردم را از خانه بیرون مي آورد. همه جاي 
آدم هاي مسن  این طور است. معموال  جهان هم 
پخش  در  نمي آیند.  بیرون  خانه  از  فیلم  براي 
مي گویند  که  هست  اصطالحي  آمریكا  فیلم 
مي فروشد«.  خیلي  فیلم  این  آمده اند!  »موآبي ها 
در آمریكا عده زیادي از خانم هایي که موهایشان 
یا  ته آبي  از یك رنگ موي سفید  سفید مي شود، 
در  این  که  مي کنند  استفاده  نقره آبي  به اصطالح 
هم  »موآبي ها  مي گویند  و  شده  اصطالح  سینما 
آمده اند«. یكي از عالمت هاي موفقیت یك فیلم، 
این است که آدم هاي مسن را هم از خانه بیرون 
این  مي تواند  خوب  فیلم  باالخره  باشد.  آورده 

آدم ها را هم از خانه بیرون بیاورد.

تعطیل  را  سینما  تلویزیون،  مي گفتند  قدیم ها 
مي کند اما تعطیل نشد؛ گفتند دي وي دي سینما 
را تعطیل مي کند اما به درآمد سینما افزود. االن 
نمایش هاي  درآمد  که  است  1۷-1۶سال  حدود 
سینما  یعني  سینماهاست؛  5برابر  درست  خانگي 
خانگي  سینماي  اســت،  5میلیارد  ــدش  درآم
آنها سیستمي دارند که آن پول  25میلیارد. ولي 

به سینما برمي گردد.

یك  شما  همیشگي  تیم  دریا،  حكایت  فیلم  در 
گنجوي  عباس  است؛  شده  تغییر  دچار  مقدار 
بزرگ، حاال شده سینا گنجوي؛ احمد پژمان هم 

نیست.
آمریكایي ها اصطالح جالبي دارند؛ مي گویند »اگر 
سینما،  در  این  و  نكن«  درستش  نیست،  خراب 
با  مي توانید  که  زماني  است.  مهمي  بسیار  اصل 
گروهي که تشكیل شده تا پشت شما بایستد کار 
وجود  دلیلي  هیچ  است،  دلپذیر  همه  چیز  و  کنید 
نمي خواهید  بزنید.  هم  به  را  آن  شما  که  ندارد 
ساخته ام،  فیلم  چه  هر  من  که!  کنید  تجربه 
هستند  هم  2نفر  کرده.  مونتاژ  گنجوي  عباس 
که چنین رکوردي دارند؛ یكي من و یكي ناصر 
تقوایي که هر چه فیلم  ساخته ایم، عباس گنجوي 
مونتاژ کرده است. حاال عباس، فیلم هاي مسعود 
کیمیایي و خیلي از افراد دیگر را هم مونتاژ کرده. 
ما 45سال است که با هم دوستیم و با هم کار 
مي کنیم و یك طوري مكمل هم هستیم. او نگاه 
بسیار دقیقي به همه  چیز دارد. با رضا کیانیان هم 

سر بوي کافور، عطر یاس آشنا شدیم.

یك هنرپیشه که من از جواني مي شناختمش آمد 
بازي کرده ام  به من گفت: »من آن قدر فیلم بد 
به  فیلمت  این  در  نقش  یك  تو  ام  شده  خسته 
بده« و من هم گفتم خیلي خب. گفتم که  من 
بود  قرار  روزي که  کند.  بازي  او  را  وکیل  نقش 
این آقا بیاید و دستیار من به او تلفن کرده بود، 
گفته بود که من موهایم را گذاشته ام بلند شده و 
به گریم فیلم نمي  خورد. سر یك سكانسي بودم 
که براي مادر داشتم کتاب مي خواندم. گفتم آقا 
این  بگذارید  است؛  حساس  خیلي  سكانس  این 
گرفتن  از  بعد  کنیم.  صحبت  بعدا  و  بگیریم  را 
گفت  رضا  زدم.  زنگ  کیانیان  رضا  به  سكانس 
گفتم  مي شود.  تمام  دارد  فیلم  که  شنیده ام  آقا 
سكانس دوم است. گفت چه سكانسي؟ گفتم من 
تلفن را به دستیارم مي دهم که به شما بگوید چه 
لباسي بیاورید. فردا صبح سر صحنه فیلمنامه را 
به شما مي دهیم. بدون اینكه چیزي خوانده باشد، 
بدون اینكه قراردادي داشته باشد، صبح فردا سر 

فیلم آمد و من آن سكانس را گرفتم.

نوشتم.  او  براي  را  بعد من» خانه اي روي آب« 
و این شروع رفاقتي بود که هنوز هم ادامه دارد 
و چون اکثر فیلم  هاي من راجع به نویسنده ها و 
روشنفكرهاست، رضا هم عالوه بر اینكه بازیگر 
درجه یك  هم،  صورتش  گریم خور  است  خوبي 

است.

ولي در حكایت دریا خودتان بازي کرده اید.
هم  را  دالیلش  ببینید،  را  فیلم  که  موقعي  حاال 
مي فهمید. حكایت دریا ،قصه اي دارد شبیه پایان 
یك نسل که رنسانس این مملكت بود. به عنوان 
فرهنگي مهم  آدم هاي  از  براي کدام یك  نمونه، 
کرده اند،  فوت  سال ها  این  در  که  ما  مملكت 

جایگزیني وجود دارد؟

انگار چرخه تولید آدم ویژه متوقف شده!
ولي  آدم هاست  زندگي  به  راجع  دریا  حكایت 
است.  رنسانس  این  پایان  مسئله  هم  یك طور 
است  رماني  نگارش  حال  در  فیلم،  اصلي  نقش 
به نام »هم صحبتي با جنون«. این شاید واکنشي 

باشد به پایان آن نسل طالیي بي جایگزین.

فیلم را به جشنواره مي دهید؟
نه! من گفته ام که فیلم را به جشنواره فیلم فجر 
نمي دهم. شاید در بخش بین الملل جشنواره فیلم 

فجر شرکت کنم.

Why wait till Boxing Day to save money?
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بار  هزاران زن در عربستان سعودی برای اولین 
ریاض  در  زن  خواننده  یك  عمومی  کنسرت  در 

شرکت کردند.
در  لبنان  معروف  خواننده  طوجی،  میشال  هبه 
بودند،  کرده  شرکت  زنان  تنها  که  کنسرت  این 
فرانسه  و  انگلیسی  عربی،  زبان  به  آهنگ هایی 
و  مرد  از  اعم  سعودی  عربستان  مردم  خواند. 
زن برای تماشای کنسرت معموال به کشورهای 

همسایه می روند.

عربستان سعودی همین تازگی از محدودیت هایی 
که به مدت چندین دهه علیه زنان وضع کرده بود 
کاسته است. اگر چه گروه های فعال حقوق زنان 
و  نمی دانند  را کافی  انجام شده  هنوز اصالحات 
خواهان آزادی های بیشتر برای زنان هستند. قرار 
رانندگی  حق  زنان  بعد،  سال  تابستان  از  است 
داشته باشند. آنها همچنین خواهند توانست برای 

تماشای مسابقات ورزشی به استادیوم ها بروند.
کنسرت هبه طوجی در مرکز فرهنگی شاه فهد 

ریاض برگزار شد. نفیس اعود یكی از زنانی که 
در کنسرت حاضر بود به خبرگزاری فرانسه گفته 
است مسیر ۹50 کیلومتری از جنوب کشور طی 

کرده تا در کنسرت حاضر باشد.
که  خوب  چه  است  گفته  هم  دانشجو،  سلما، 

هستی زن به رسمیت شناخته شده است.
عربستان  در  کنسرت  چندین  اخیر  ماه های  طی 
یانی،  کنسرت  جمله  از  شده  برگزار  سعودی 

آهنگساز یونانی.

اولین کنسرت یک خواننده زن در ریاض برگزار شد

مسعود میر

چرا پس از هفتاد و پنج سال، کازابالنکا 
بهترین فیلم درباره  پناهجویان است؟

بدون  ارزشمندی  فیلم  جشنواره   هیچ  امروزه 
نخواهد  کامل  پناهجویان  بحران  درباره  فیلمی 
مسابقه  بخش  فهرست  در  مثال  برای  بود. 
جشنواره  کن امسال فیلمی به نام ماه ژوپیتر به 
چشم می خورد، این فیلِم مجار داستان تعقیب و 
تعقیب  این  طی  که  است  پناهجوی  یك  گریز 
و گریز با نیرویی فراانسانی از نو متولد می شود. 
جشنواره   مسابقه  بخش  فهرست  در  همچنین 
جریان  نام  با  وی  وی  آی  مستند  ونیز  فیلم 
پناهجویان  بحران  به  که  دارد  وجود  انسانی 
فیلم ها،  این  بودن  ارزشمند  علی رغم  می پردازد. 
ولی نمی توان گفت که این فیلم ها در دهه های 
آینده بارها و بارها دیده خواهند شد. این فیلم ها 
بیشتر مناسب دوران معینی هستند تا فیلم هایی 

برای تمام فصول.
 ولی هنوز یك فیلم مربوط به بحران پناهجویی 
بعد از ۷5 سال از زمان ساخت آن در سال 1۹42 
به عنوان سرگرم کننده ترین فیلم سینمای هالیوود 

شناخته می شود: کازابالنكا.
نیست.  پناهجویان  درباره   فقط  فیلم  این  البته 
کازابالنكا در نگاه نخست یك ملودرام رمانتیك 
است که حوادث غیرعادی جنگ زمینه ی آن را 
)همفری  ریك  فیلم،  قهرمان  می دهند.  تشكیل 
و  خوش پوش  بسیار  آمریكایی  مالك  بوگارت(، 
در  کازابالنكا  در  شبانه  کلوب  یك  کلبی مسك 
می گوید  ریك  است.   1۹41 سال  در  مراکش 
تكه تكه  را  اروپا  جنگ  که  نیست  مهم  برایش 
شما  »کار  می گوید  غرغرکنان  و  است  کرده 
ولی  سالن«.  اداره  من  »کار  و  است«  سیاست 
ورود  با  کشیده  خود  دور  که  پوسته  سختی  این 
)اینگرید  لوند  ایلسا  بنام  زیبا  بسیار  یك مشتری 
برگمن( ترك می خورد. ایلسا عشق پیشین ریك 
است که دو سال پیش از این با او در پاریس آشنا 

شده است.
در آن زمان ایلسا، همسر ویكتور الزلو )پل هنرید( 
رهبر جنبش مقاومت چك علیه نازی ها است و 
ریك از این موضوع اطالعی ندارد. با این همه او 
فكر می کرده که همسرش ویكتور در اردوگاه کار 
اجباری آلمان ها کشته شده است. وقتی که ایلسا 
می فهمد همسرش هنوز زنده است، ریك را ترك 

می گوید و به نزد ویكتور باز می گردد. 
اکنون ایلسا و یكتور الزلو به کلوبی آمده اند که 
ریك به منظور فراموش کردن ایلسا راه انداخته 
شهرها  همه   در  که  کلوب هایی  همه   )از  است. 
را  من  کلوب  او  دارد،  وجود  جهان  سرتاسِر  در 
انتخاب می کند.(. ریك دو گزینه را در برابر خود 
می بیند: یكی اینكه بگذارد الزلو به چنگ افسر 
و  بیفتد  وایدت(  )کنراد  اشتراسر  گشتاپو، سرگرد 
آن ها  به  چرا  و  چون  بدون  اینكه  دیگر  گزینه  
از  مخفیانه  بتوانند  تا  بدهد  عبور«  »برگه ی  دو 

مراکش بگریزند.

خنده، دوربین، حرکت
اگر سویه تراژیك رمانتیك فیلم را کنار بگذاریم، 
تماشاگر  دیگری  کمدی  هر  از  بیش  کازابالنكا 
ترانه  موزیكالی  فیلم  هر  از  بهتر  و  را می خنداند 
نام  به  نمایشنامه ای  برمبنای  فیلم  این  دارد. 
بونت  مورای  از  می آیند«  ریك  کافه   به  »همه 
و یوآن آلیسون ساخته شده است، نمایش نامه ای 
کورتیز  مایكل  نكرد.  پیدا  اجرا  برای  بختی  که 
کارگردان، که پیشتر برخی از فیلم های پرهیاهو 
یی با بازی ارول فلین را ساخته بود، در کازابالنكا 
فضایی زنده و پرجنب و جوش ساخته به نحوی 
که  متوجه نمی شویم در حال تماشای تعدادی آدم 
از دود هستیم که در حال حرف  پر  بار  در یك 

زدن با یكدیگرند.

برای  بهانه ای  فیلم  در  مداوم  زدن  حرف  این 
شكایت از آن بدست نمی دهد. ]فیلم نامه اقتباسی 
کازابالنكا محصول کار سه فیلم نامه نویس است: 
و  آپستاین،  جی  فیلیپ  آپستاین،  جی  ژولیس 
هوارد ُکخ.[ برادران آپستاین با لطیفه ها و هوارد 
ُکخ با پر رنگ کردن سویه ی ژئوپولیتیك فیلم، 
نقل  میزان  بیشترین  با  فیلمی  به  را  کازابالنكا 
قول و نیز با بیشترین میزان نقل قول اشتباه بدل 
ساختند. برای مثال »دوباره اون قطعه رو بزن ، 
َسم« جمله ای نیست که ریك در فیلم می گوید، 
از آن موقع  را  این جمله  مانع نشده که  این  اما 

تاکنون استفاده نكنیم.
همچون  می تواند  هالیوود  مدرن  فیلم  یك  آیا 
جهان  پناهجویاِن  معضل  به  وقتی  کازابالنكا 
ولی  نه.  احتمااًل  باشد؟  مفرح  این قدر  می پردازد 
به  که  است  پناهجویان  معضل  به  فیلم  توجه 
کازابالنكا جان می دهد و آن را به فیلمی مرتبط 

با قرن 21 بدل می سازد.
ارائه  باز  مونتاژ  یك  طریق  از  فیلم  موضوع 
می شود. در ابتدای فیلم راوی با صدایی غمگین 
وضع و حال آن روزها را بازگو می کند: »با شروع 
از جنگ،  اروپای محصور  در  دوم  جهانی  جنگ 
سوی  به  یاس  یا  امیدواری  با  زیادی  چشمان 
آزادی در آمریكا خیره شده بود. لیسبون بدل به 
بزرگترین نقطه  عزیمت برای ترك اروپا و رفتن 
به آمریكا شد. ولی همگان نمی توانستند مستقیمًا 
بنابراین مهاجرین  خود را به لیسبون برسانند، و 
از راههای پرپیچ و خم و غیر مستقیم به سوی 
لیسبون به حرکت درآمدند: از پاریس به مارسی، 
اتومبیل  قطار،  با  آنگاه  اوران،  به  مدیترانه  راه  از 
به سوی  آفریقا  کناره  شمال  راه  از  پیاده  پای  یا 

کازابالنكا در مراکِش مستعمره فرانسه«.

راهی به خانه نیست
راوی  صدای  همراه  به  که  خبری   کوتاه  فیلم 
از  فیلمی  می آید-  در  نمایش  به  فیلم  شروع  در 
راههای  امتداد  در  پیاده  پای  با  که  خانواده هایی 
در  را  خود  امــوال  و  حرکت اند،  در  روستایی 
چمدان ها و ساك ها یشان به همراه می برند بسیار 
به راش های برنامه های خبری شبانه این روزها 
شبیه است. ولی تفاوت ها فریبنده است. در طول 
دوران زندگی خود به دیدن انسان های بی خانمان 
سفرهای  به  که  انسان هایی  کرده ایم،  عادت 
طاقت فرسا از آفریقا به سوی شمال و اروپا از راه 
دریا تن می دهند. کازابالنكا به یادمان میآورد که 
در زمانی نه چندان دور جهت حرکت پناهجویان 

و بی خانمان ها بر عكس بود.
می رسند،  مراکش  به  پناهجویان  که  وقتی 
بسیاری از آن ها در کلوب شبانه درجه یك ریك، 
است  درست  می گذراند.  وقت  آمریكایی ها  کافه  
که کافه  ریك از بسیاری از کمپ های پناهجویان 
در  گفتگوها  همهمه   ولی صدای  است،  راحت تر 
کافه طنینی آشنا دارد برای کسی که یك فیلم 
مستند درباره  بحران پناهجویِی اخیر دیده است: 
فروش جواهرات به بهای کمتر از قیمت واقعی؛ 
قیمت  به  ماهیگیری  قایق  یك  در  کابین  خرید 

گزاف.
پناهجویان تنها با جواهرات و پول هایشان معامله 
نمی کنند. رنو )کلود رنه( رئیس پلیس فرانسوی 
عوض  در  را  خروج  ویزای  شهر،  خوش برخورد 
خدمات جنسی اعطا می کند معامله ای که دست 
کم به عنوان یك بازی بی ضرر به نظر می رسد. 
در یكی از صحنه های فیلم دستیار رنو به نزد او 
دیگر  که »یك مشكل  می گوید  او  به  و  می آید 
ویزا پیش آمده«. رنو کراواتش را محكم می کند 
بفرست  را  »طرف  که  می گوید  دستیارش  به  و 

برای  را  تیمش  و  کورتیز  می توانیم  داخــل«. 
قاچاقی رد کردن چنین افرادی از دست ماموران 
تحسین کنیم ولی نگرش توام با بخشایش فیلم 

نسبت به استثمار جنسی رنو پذیرفتنی نیست.
بااین همه خود ریك اهل چنین سوء استفاده هایی 
استریت(،  گرین  )سیدنی  فراری  به  او  نیست. 
من  »کار  می گوید  شهر،  سیاه  بازار  سردسته 
رفته رفته  بااین همه  نیست«.  انسان  تجارت 
تجارت  روی  بستن  چشم  که  می یابد  در  ریك 
در  ندارد.  کار  آن  خود  با  چندانی  تفاوت  انسان 
آن  در  که  دارد  وجود  گذار  تاثیر  فیلم صحنه ای 
)جوی  بلغار  عروس  تازه  شوهِر  کمك  به  ریك 
برای  و  میز رولت نشسته می رود  پج( که پشت 
پیروزی در شرط  بندی به او کمك می کند تا تازه 
عروس مجبور نشود به جای پول با سروان رنو 
همبستر شود این صحنه و کار ریك اشك را به 
چشم کارمندان کافه  و بقیه حاضران می آورد. در 
زوج  با یك  کافه  دیگر سرپیشخدمت  صحنه ای 
اتریشی سالخورده که راهی آمریكا هستند برندی 
پاشكسته شان  و  دست  انگلیسی  از  و  می نوشد 
کارگردان  فاسبیندر  ورنر  راینر  می کند.  تعریف 
زیباترین  از  »یكی  حاوی  را  صحنه  این  آلمانی 

دیالوگ های تاریِخ سینما می داند.«
بقیه  صحنه های دیگری هم در فیلم هست که 
بازیگران و سایر دست اندرکاران تهیه   فیلم را به 
گریه انداخته است، چرا که بسیاری از بازیگران 
و دست اندرکاران خود پناهجو بودند. وایدت نقش 
یك نازی را در فیلم بازی می کند، ولی در واقع 
او از دست نازی ها فرار کرده است. هم سكال و 
مجار هستند:  یهودی های  از  دو  هر  کورتیز  هم 
سكال سه خواهر و دختر خواهرش را در اردوگاه 
ایزنبرگ در  نوا  داده است.  از دست  اجباری  کار 
کتاب تازه   اش راجع به فیلم می گوید:»تقریبا تعداد 
فیلم  مرد  و  زن  بازیگر  پنج  و  هفتاد  از  زیادی 
فیلم  مشهور  بازیگر   14 میان  بودند...از  مهاجر 
تنها سه بازیگر در آمریكا متولد شده اند: همفری 
احساساتی  ]پیانیست  ویلسون  دوولی  بوگارت، 
طنزهای  از  )یكی  پج.«  جوی  و  سم[،  کافه، 
نامحسوس و شیطنت آمیز فیلم این است که به 
اصطالح »کافه آمریكایی ها« نه در آمریكا هست 
و نه تعداد زیادی آمریكایی  در آن است. بااین همه 
در  »آمریكایی ها«  بپرسیم  که  می خواهد  دلمان 

اینجا چه معنایی دارد؟(
اگرچه داستان ریك بدشانس و ایلسا یك فانتزی 
هالیوودی است، در وهله ی نخست باید گفت که 
واقعی وجود  نازی ای در کازابالنكای  افسر  هیچ 
خود  تروماتیك  تجربه های  ولی  است  نداشته 
بازیگران و دست اندرکاران فیلم است که پایه های 
اساسی فیلم را پی ریزی کرده است. خود این امر 
دلیل اصلی تاثیرگذار ی فیلم است، خواه از گذشته  
پائولین کائل  بازیگران آن مطلع باشید خواه نه. 
در نیویورکر می نویسد: »اگر بازیگران هالیوود با 
فرعی  نقش های  ایفاگر  تصنعی شان  لهجه های 
کیفیت  این  هیچ گاه  فیلم  مسلما  می شدند،  فیلم 

را پیدا نمی کرد.«
تفاوت   1۹42 سال  لس آنجلس  خوشبختانه 
آواره  یهودی های  نداشت.  کافه ریك  با  چندانی 
می شدند،  جمع  لس آنجلس  در  اروپا  سرتاسر  از 
انگلیسی شان را تقویت می کردند، از مهمان نوازی 
و  می شدند،  بهره مند  آمریكایی ها  مصاحبت  و 
را  زندگی سعادت مندانه  یك  رویای  ذهن  در 
دفاع  فیلم  داستان  اگر هدف طرح  می پروراندند. 
از ایده  کمك به پناهجویان است، خود فیلم نیز 
استداللی نیرومند برای این هدف است. سرآخر، 
اگر به خاطر پناهجویان نبود، محبوب ترین فیلم 

کالسیك هالیوود هیچگاه ساخته نمی شد.

نیكالس باربر
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پیک پارسیان

توصیه انجمن رژیم های غذایی بریتانیا 
به پرهیز از پنج رژیم غذایی معروف

آستانه سال  بریتانیا در  انجمن رژیم های غذایی 
نوی میالدی از مردم خواسته از گرفتن پنج رژیم 

غذایی معروف پرهیز کنند.
این پنج رژیم عبارتند از: خام گیاهخواری مطلق 
)Raw Vegan(، آلکالین، پیوپی، کتوژنیک 

و مکمل های غذایی کیتی پرایس.
سیان پورتر از انجمن تغذیه بریتانیا می گوید اگر 
رژیمی آنقدر خوب به نظر می آید که باورکردنی 

نیست احتماال مفید هم نیست.
بنیاد تغذیه بریتانیا هم تایید کرده که بهتر است از 
این پنج رژیم پرهیز شود اما دکتر عاصم ملهوترا 
مبدع رژیم پیوپی از روش خود دفاع کرده است.

خام گیاهخواری مطلق

پالترو، مگان فاکس و  هنرمندانی چون گویینت 
کرده اند.  غذایی طرفداری  رژیم  این  از  استینگ 
غذای  گونه  هر  از  پرهیز  مطلق  گیاهخواری 
لبنیات، تخم مرغ، عسل،  حیوانی است از جمله 
صدف و حشرات. خام خواری به معنای آن است 
گیاه نباید به هیچ وجه تصفیه، کنسرو یا فرآوری 
شیمیایی شود و نباید بیش از ۴۸ درجه سانتیگراد 
باورند  این  بر  این رژیم  ببیند. طرفداران  حرارت 
از  را  غذایی  مواد  آنزیم های طبیعی  حرارت،  که 
هضم  و  تجزیه  برای  بدن  بنابراین  می برد  بین 
این مواد باید بیشتر تالش کند عالوه بر این که 
حرارت بخشی از مواد مغذی را هم از بین می برد.

در  مغذی  مواد  برخی  ایجاد  باعث  حرارت  اما 
بر  عالوه  شود  می  هویج  مثل  گیاهان  برخی 
نمی  را  زمینی  سیب  مثل  گیاهان  برخی  اینکه 

توان خام خورد .
خانم پورتر می گوید: »برای برخی گیاهخواری 
مطلق معادل تغذیه سالم است اما باید به دقت 
برنامه ریزی کنید تا مواد مغذی مهم به بدن شما 

برسد.«
به  بریتانیا  درمــان  و  بهداشت  نظام  توصیه 
گیاهخواران مطلق این است که مصرف ویتامین 
دی و ویتامین ب ۱۲ را به عنوان مکمل غذایی 

در نظر داشته باشند.
آلکالین

سارا فرگوسن، دوشس یورک عروس سابق ملکه 
آمریکایی  فوتبال  بازیکن  برادی،  تام  و  بریتانیا 

طرفدار این رژیم هستند.
که  گرفته  شکل  فرضیه  این  پایه  بر  رژیم  این 
pH )اسیدیته( خون و بدن انسان بر اساس آنچه 
می خوریم تغییر می کند. برای این فرضیه هیچ 
نشانه علمی وجود ندارد. بدن انسان pH خون را 
در محدوده بسیار تنگ ۷.۳۵ و ۷.۴۵ نگه می دارد 
از این محدوده خارج  چرا که اگر اسیدیته خون 
شود حیات به خطر می افتد و فرقی نمی کند که 

تغذیه  که  طبیعی  بدن  برای  باشیم،  خورده  چه 
همین  در  خون   pH حالتی  هر  در  باشد،  کرده 

محدوده باقی خواهد ماند.
که  باورند  این  بر  غذایی  رژیم  این  طرفداران 
مثل  بیماری هایی  باعث  حد«  از  بیش  »اسید 
بیماری های  استخوان،  پوکی  )آرتروز(،  آرتریت 

کبد و کلیه و حتی سرطان می شود.
با خوردن غذاهای  آنها توصیه می کنند  بنابراین 
غیر اسیدی مثل میوه و سبزیجات اسید بدن را 

خنثی کنیم.
نشان  بریتانیا  تحقیقات  موسسه  پژوهش های 
باعث  سبزیجات  و  میوه  خوردن  که  می دهند 
خون   pH بر  تاثیری  اما  می شود  وزن  کاهش 

کاهش  باعث  آنچه  پورتر  خانم  گفته  به  ندارند. 
نه  است  کالری  دریافت  کاهش  می شود  وزن 

کاهش اسیدیته خون.
توصیه نظام بهداشت و درمان بریتانیا این است 
آلکالین شواهد علمی  رژیم  برای سودمندی  که 
وجود ندارد و محروم کردن بدن از گروه هایی از 

مواد غذایی، مفید نیست.

مکمل های غذایی کیتی پرایس
کیتی پرایس نوشیدنی هایی را به عنوان جایگزین 
بازیابی قوا و  برای  یا  یا وعده های غذا  صبحانه 
رساندن آب به بدن روانه بازار کرده . بنا بر سایت 
باعث  نوشیدنی ها  این  محصوالت،  این  رسمی 
می  آنها  از  محافظت  و  عضالت  قوام  تقویت 
شود و میل به خوردن هله هوله و همچنین ولع 

خوردن را کم می کند.
می گوید  بریتانیا  غذایی  های  رژیم  انجمن 
باشد  مشوق  نوعی  می تواند  وزن  سریع  کاهش 
سالم  نه  می شود،  توصیه  نه  اشتها  سرکوب  اما 

است نه قابل دوام.

پیوپی
رژیم  اصــول  که  اســت  مدعی  پیوپی  ــم  رژی
مدیترانه ای را به کار گرفته و باعث کاهش وزن 
و کاهش احتمال ابتال به دیابت نوع دوم می شود.

پیوپی نام دهکده ای در ایتالیا است که لقب سالم 
ترین دهکده دنیا را دارد و ساکنان آن اغلب ده 
کنند  می  عمر  نقاط  دیگر  مردم  از  بیشتر  سال 
پر  آنها  رژیم غذایی  به صد سالگی می رسند.  و 
آزاد  )تن،  روغنی  ماهی های  از سبزیجات،  است 
دانه ها.  مغز  و  ساردین(  خالی،  خال  /سمون/، 
نوع دوم  دیابت  از  تغذیه  نوع  این  گفته می شود 

جلوگیری می کند.
از  اقتباس  با  انیل  دانال  و  ملهوترا  عاصم  دکتر 
تغذیه مردم این روستا، رژیمی کم کربوهیدرات، 

ماهی های  و  میوه  و  سبزی  حاوی  چربی،  پر 
روغنی توصیه کردند در کنار ورزش و پرهیز از 

زیاده روی در نوشیدن الکل.
از  پرهیز  گهگاهی،  گرفتن  روزه  همچنین  آنها 
گوشت قرمز و نشاسته )برنج، نان، سیب زمینی( و 

شیرینی جات را توصیه کردند.
این  گوید  می  بریتانیا  غذایی  رژیم های  انجمن 
مقاصد  برای  را  مدیترانه ای  رژیم غذایی  نفر  دو 
خود مصادره کرده اند. این انجمن توصیه آنها به 
گنجاندن روغن نارگیل و گل کلم به عنوان پایه 

)نان( پیتزا را مسخره خوانده است.

تغذیه مدیترانه ای

تغذیه  که  می دانیم  »ما  گوید:  می  پورتر  خانم 
مدیترانه ای یکی از سالم ترین رژیم های غذایی 

است اما این تغذیه کم کربوهیدرات نیست.«
بنیاد تغذیه بریتانیا هم این را تایید می کند و می 
غذا  وعده های  تمام  در  مدیترانه ای  تغذیه  گوید 

شامل پاستا )ماکارونی( و برنج است.
مقدار  خوردن  به  توصیه  می گوید  پورتر  خانم 
رژیم  بررسی  نتیجه  شده  اشباع  چربی  زیادی 
مدیترانه ای در کلیت آن نیست بلکه سعی شده 
لحاظ  آن  در  می کند  تایید  شواهد  که  را  چیزی 

کنند:
»چرا این نوع تغذیه باعث کاهش وزن می شود، 
انتخاب های سالم تری می شود و در  چون باعث 

کل فرد کالری کمتری دریافت می کند.«
مشاور  و  قلب  متخصص  که  ملهوترا  دکتر  اما 
پیوپی  »رژیم  می گوید:  است  چاقی  ملی  مجمع 
ارزیابی مستقلی است که اسرار یکی از سالم ترین 
با آخرین تحقیقات پزشکی  دهکده های دنیا را 
بسیاری  تا  می دهد  پیوند  ورزش  و  تغذیه  و 
و  وزن  کاهش  صنعت  امروزی  افسانه های  از 

سالمت را بی اعتبار کند.«
بین المللی،  برجسته  پزشکان  از  »شماری 
متخصصان  و  پژوهشگران  تغذیه،  متخصصان 

ورزشی از این رژیم حمایت کرده اند.«
صنایع  مختلف  شرکت های  نفوذ  و  پیوند  »باید 
غذایی با انجمن رژیم های غذایی بریتانیا را زیر 
را  انجمن  این  نمی توان  من  نظر  به  برد.  سوال 
منبعی مستقل برای توصیه های تغذیه به حساب 

آورد.«
بریتانیا  غذایی  های  رژیم  انجمن  سخنگوی 
داد:  پاسخ  چنین  ملهوترا  دکتر  اظهارات  به 
اساس  بر  می کنیم  منتشر  ما  که  »تحلیل هایی 
تولید  با  ما  مهم  روابط  و  است  علمی  شواهد 
آن  بر  تاثیری  کشور  غذایی  صنایع  کنندگان 

نمی گذارد.«

»سخنگویان ما مثل تمام متخصصان تغذیه باید 
و  بهداشت  حرفه  ای  ›نظام  در  عضویت  برای 

مراقبت‹ به شواهد علمی پایبند باشند.«

کتوژنیک
بسکتبال  ستاره  برایانت،  کوبی  می شود  گفته 
این  از  بالدوین  الک  و  کارداشیان  کیم  آمریکا، 

رژیم پیروی می کنند.
در این رژیم کربوهیدرات بسیار کم، چربی زیاد، 
کربوهیدرات  و  توصیه می شود  متوسط  پروتئین 
باید از سبزیجات بی نشاسته، مغزدانه ها و دانه ها 

تامین شود.
هدف این است که بدن به شرایط کتونی سوق 

نمی تواند  بدن  که  زمانی  مثل  یعنی  شود  داده 
تامین کند  از کربوهیدرات  را  )گلوکز(  قند خون 
چربی  سوزاندن  به  شروع  انرژی  تولید  برای  و 

می کند.
اینجاست که  خانم پورتر می گوید: »نکته منفی 
گفته می شود این رژیم سرطان را درمان می کند 

در حالی که اینطور نیست.«
چیزهای  کربوهیدرات،  نخوردن  با  گوید  می  او 
کم کالری دیگری که معموال همراه آن خورده 

می شود هم حذف می شود:
»اگر کربوهیدرات مثل پاستا را حذف کنید سس 
خامه ای را هم حذف می کنید، اگر خوردن نان 
را کم کنید خوردن کره را هم کم می کنید. اگر 
خوردن بیسکویت را کم کنید خوردن شکر را هم 

کم می کنید.«
به گفته خانم پورتر خطر این کار این است که 
سالمت  برای  که  غذایی(  )الیاف  فیبر  خوردن 
روده ها مهم است هم کاهش پیدا می کند. بنیاد 
است  ممکن  روش  این  می گوید  بریتانیا  تغذیه 
اما  برای کاهش وزن در کوتاه مدت موثر باشد 

بعید است بتوان این کاهش وزن را حفظ کرد.
های  رژیم  انجمن  توصیه های  اینها  نهایت  در 

غذایی بریتانیا است:
وضعیت خورد و خوراک و خلق و خوی خود را 

هر روز ثبت کنید تا به ارتباط این دو پی ببرید.
ندارند  به غذا  را که ربطی  از کارهایی  فهرستی 
تهیه کنید تا با انجام دادن آنها حواس خود را از 

خوردن پرت کنید.
تا  پنج  کاهش  باشید:  داشته  منطقی  اهداف 
شما  سالمت  بر  عظیمی  تاثیر  وزن  درصد  ده 

می گذارد.
تماشای  مثل  نکنید  دیگری  کار  خوردن  هنگام 

تلویزیون، این باعث پرخوری می شود.
نصف بشقاب خود را با سبزی و ساالد پر کنید 
با  نیمی  و  پروتئین  با  نیمی  را  دیگری  نیمه  و 

کند شدن سوخت و ساز بدن با اشتباهات صبحگاهی
گروه  یک  از  متشکل  شما  بدن  ساز  و  سوخت 
فرایندهای شیمیایی است و عملکرد آن، تبدیل 
اعضای  از  یک  هر  برای  انرژی  به  مغذی  مواد 

بدن است.
قند  بدن،  طبیعی  متابولیسم  و  ساز  و  سوخت 
و  وزن  کنترل  و مسئول  تنظیم می کند  را  خون 
حفظ سالمت قلب نیز هست. متابولیسم بدن از 
فردی به فرد دیگر متفاوت است و با عواملی از 
قبیل سن، جنس، عادت های روزانه، و جنبه های 
مختلف سالمتی تحت تأثیر قرار می گیرد. با این 
بدن  متابولیسم  که  فرایندهایی  از  بسیاری  حال 
را کند می کنند، نادیده گرفته می شوند و همین، 
خاص  مشکالت  و  وزن  افزایش  به  ابتال  دلیل 

سالمتی است:

بیدار شدن در صبح خیلی زود: یکی از رایج ترین 
اشتباهاتی که متابولیسم بدن را کند می کند، بیدار 
شدن خیلی زود در هنگام صبح است. کم خوابی 
خود عاملی برای افزایش وزن محسوب می شود 
و شما حداقل باید ۷ ساعت خواب شبانه داشته 

باشید تا سوخت و ساز بدنتان تنظیم شود.
ننوشیدن آب کافی: نوشیدن آب به مقادیر کافی 
در هنگام صبح عملکرد متابولیسم را در طول روز 

تحریک می کند. 
و  است  آب  کم  خواب  دریافت  از  بعد  شما  بدن 
برای  عاملی  کافی،  اندازه  به  آب  دریافت  عدم 
نوشیدن  است.  وزن  اضافه  و  متابولیسم  کاهش 
آب گرم همراه با لیمو یک گزینه سالم برای آغاز 

روز است.

غذایی  مواد  مصرف  ناسالم:  صبحانه  مصرف 
نظر  به کلی صرف  یا  و  در هنگام صبح  ناسالم 
را  متابولیسم  سالم  عملکرد  وعده،  این  از  کردن 
غذایی  مواد  مصرف  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت 
انرژی شما در کل  اصلی  منبع  سالم در عوض، 
پروتئین،  کافی  دریافت  می شود.  محسوب  روز 
فیبر،  آنتی اکسیدان ها،  پیچیده،  کربوهیدرات های 
و  چرب،  اسیدهای  و  معدنی  مواد  ویتامین ها، 
اجتناب از قندهای تصفیه شده و ساده در هنگام 

صبح ضروری است.
تولید  از  جلوگیری  برای  خوردن:  صبحانه  دیر 
بیش از اندازه هورمون های گرسنگی، سر ساعت 

مشخص یک صبحانه سالم بخورید. 
توانایی  و  افزایش می دهد  را  متابولیسم  این کار 

بدن را برای سوختن کالری و تبدیل چربی ها و 
قندها به انرژی را تسریع می کند.

نوشیدن قهوه شیرین: قهوه یکی از محبوب ترین 
نوشیدنی ها در هنگام صبح است و به شما در رفع 
حالت خواب آلودگی کمک می کند. به رغم این 
مزایا، می تواند متابولیسم را تحت تأثیر منفی قرار 
دهد بخصوص زمانی که با شیر پرچرب، خامه و 
یا شکر مصرف شود. بهترین راه، نوشیدن قهوه 

ساده بدون هیچ گونه افزودنی است.
تحمل  کــار:  محل  به  رفتن  هنگام  استرس 
و  کورتیزول  هورمون  افزایش  باعث  استرس، 

کاهش متابولیسم می شود. 
به  ابتال  اصلی  عوامل  از  یکی  واقع  در  استرس 

اضافه وزن است.

بروز سوء هاضمه با مصرف چای و قهوه داغ
نوشابه  مصرف  گفت:  گوارش  متخصص  یک 
سوء  بیماری  بروز  سبب  داغ  چای  و  ــازدار  گ
هاضمه در طوالنی مدت می شود. محمد غفرانی 
سوء  عارضه  کرد:  اظهار  گــوارش  متخصص 
بیماری های شایع در بین مردم  از  هاضمه  یکی 
دستگاه  نامناسب  عملکرد  دلیل  به  که  دنیاست 
گوارش و یا ورود میکروب  و ویروس های مختلف  

در سیستم گوارشی و معده بروز پیدا می کند. 

وی بیان کرد: افرادی که پس از غذا خوردن و 
حتی در موار دی خاص  بدون آنکه مواد غذایی را 
و  ورم  دچار  معده  ناحیه  در  باشند  کرده  مصرف 
بیماری  نشانه های  از  موضوعات  این  شوند  درد 

سوء هاضمه  است.
غفرانی با بیان اینکه اختالالت حرکت گوارشی و 
حتی زخم گوارش می تواند تبدیل به بروز عارضه 
سوء هاضمه در افراد شود، افزود: وقتی که حرکت 

سیستم گوارشی به خوبی انجام نشود افراد دچار 
بیماری سوء هاضمه  می شوند که تهوع، احساس 
سیری، برجسته شدن معده از جمله عوامل این 

بیماری محسوب می شود. 
مصرف  به  که  ــرادی  افـ ــرد:  ک عنوان  وی 
عادت  قهوه  یا  و  چای  مثل  داغ  نوشیدنی هایی 
دارند معمواًل در طوالنی مدت دچار بیماری سوء 

هاضمه می شوند.

کافئین دار،  مواد  مصرف  کرد:  تأکید  غفرانی 
سبب  آدامس  جویدن  همچنین  و  گاز دار  نوشابه 

ایجاد سوء هاضمه و عارضه نفخ معده می شود.
وی یادآور شد: مصرف سیر و پیاز برای افرادی 
را دارند توصیه نمی شود،  بیماری  این  که سابقه 
این مواد و همچنین دوغ های گازدار  باعث  زیرا 

تشدید و بروز عارضه  سوء هاضمه می شود.

مسواک زدن از بدو تولد ضروری است
مسواک زدن باید از دوره نوزادی شروع شود تا به 
تدریج به یک عادت در طول زندگی درآمده و از 
دندان ها در طول دوره بزرگسالی محافظت شود.

آغاز  مورد  در  آمریکا  دندانپزشکان  آکادمی 
مسواک زدن از دوره کودکی توصیه های زیر را 

مطرح می کند: 
دندان  و  دهان  بهداشت  تمرین  به  شروع   -

از تولد نوزاد از طریق پاک کردن  بالفاصله بعد 
لثه ها با یک دستمال نرم و تمیز آغاز شود.

- هرگز به نوزادتان در رختخواب با شیشه شیر 
ندهید.

- با شروع به دادن غذا به نوزاد، غذاهای سفت 
سالم را انتخاب کنید تا مانع از پوسیدگی دندان ها 

شوید.

- تا سن ۳ سالگی دندان های کودک تان را دو بار 
در روز مسواک بزنید. از خمیردندان حاوی فلوراید 

به اندازه یک دانه برنج استفاده نمایید.
- بعد از سن ۳ سالگی، اجازه دهید خود کودک 
از  و  بار در روز  بزند. دو  با نظارت شما مسواک 
نخود  یک  اندازه  به  فلوراید  حاوی  خمیردندان 

استفاده کنید.

چطور کبد سمی می شود؟
و  پوستی  متوجه مشکالت  ناگهانی  طور  به  اگر 
حتی تکرر ادرار شدید، بهترین اقدام این است که 

به فکر بررسی سالمت کبد خود باشید.
کبد مهمترین عضو بدن شماست و عملکرد آن 
برای حفظ زندگی با کیفیت باال ضروری است. 
و  است  خون  سموم  کردن  فیلتر  مسئول  کبد 
کربوهیدرات ها  تلفیق  در  مهمی  نقش  همچنین 

و چربی ها دارد.
کبد ویتامین های مختلف را برای افزایش سالمت 

بدن ذخیره می کند. 
با شگفت انگیزترین عالئمی که به شما هشدار 
می دهند این عضو از بدن نیاز به سم زدایی جدی 

دارد، آشنا شوید.
تغییر رنگ ادرار: این عالمت یکی از هشدارهای 
جدی برای سوء عملکرد کبدی است. تغییر رنگ 
ادرار به زرد تیره را جدی بگیرید و در اسرع وقت 

نسبت به بررسی مشکالت کبدی اقدام کنید.
از  ناشی  عالمت  این  که  حالی  در  شکم:  تورم 
دلیل  اما یک  است،  از شرایط سالمتی  بسیاری 
آن نیز می تواند سمی شدن کبد باشد. تورم شکم 

که  می دهد  هشدار  شما  به  شدید  نفخ  با  همراه 
سریعا برای سم زدایی کبد اقدام کنید.

کبد  در  تجمع سموم  افزایش  پوستی:  مشکالت 
منجر به بروز پیامدهای منفی در پوست می شود. 
ناگهانی پوست، خشکی و آکنه  تحریک پذیری 
برخی  اگرچه  کبد هستند.  از عالئم سمی شدن 
بین  از  را  پوستی  این عالئم  رایج  از درمان های 
کبد  از  زدایی  سم  اساسی،  حل  راه  اما  می برند، 

است.
یکی  اسید  ریفالکس  معده:  اسید  ریفالکس 
در  بخصوص  گوارشی  مشکالت  رایج ترین  از 
حال  این  با  می کنند.  پرخوری  که  است  کسانی 
یکی از نشانه های هشدار دهنده سمی شدن کبد 

نیز می تواند باشد.
خستگی فیزیکی و ذهنی: می تواند نتیجه فعالیت 
بیش از حد روزانه و یا عادات ناسالم زندگی باشد. 
با این حال خستگی بیش از حد و دائمی که غیر 
قابل توضیح هم باشد، یکی از نشانه های هشدار 

دهنده مشکالت کبدی است.
میان  در  عالمت،  این  مایعات:  داشتن  نگه 

اما  است  شایع  کلیوی  مشکالت  به  مبتالیان 
هنگامی که فعالیت کبد بیش از حد می شود نیز 
می توان این عالمت را تجربه کرد. تورم آشکار 
در اندام و بخصوص شکم نشان دهنده احتباس 

مایعات ناشی از مشکالت کبدی است.
زردی: زردی شاید از مهم ترین عالئم کبد سمی 
باشد. زردی پوست، ناخن ها و یا سفیدی چشم  ها 
یکی از دالیل نگرانی از بیماری کبد سمی است. 
زردی نشانه   آن است که بیماری کبدی به سیروز 
کمک  دنبال  به  سریعا  باید  و  کرده  پیشرفت 

پزشکی باشید.
کم  اشتهایی  یا  و  استفراغ،  تهوع،  کم  اشتهایی: 
با بیماری کبد سمی در ارتباط هستند. در نتیجه  
است  ممکن  سمی  کبد  دارای  بیماران  تهوع، 
لپتین هورمونی  نیز تجربه کنند.  را  کاهش وزن 
است که توسط بدن ترشح می  شود تا باعث شود 
بیماران  کنید.  سیری  احساس  خوردن  از  پس 
از  افزایش  یافته  ای  سطوح  چرب  کبد  دارای 
لپتین دارند که می تواند کم اشتهایی شان را نیز 

توصیف کند.

آشنایی با آفالتوکسین ها
قارچی  سموم   )Aflatoxin( آفالتوکسین ها 
طبیعی هستند که از گونه های قارچ آسپرژیلوس 

منشأ می گیرند.
افراد ممکن است از طریق مصرف گوشت قرمز 
یا محصوالت لبني حاصل از حیواناتي که غذاي 
آفالتوکسین  معرض  در  اند،  کرده  آلوده مصرف 

قرار بگیرند.
خوراک  روی  بر  سموم  این  مولد  قارچ های  اگر 
دام و مواد غذایی )مانند پسته، بادام زمینی، ذرت، 
آلوده  سویا و گندم( رشد کنند، مصرف غذاهای 
به آفالتوکسین می تواند موجب بیماری در انسان 

یا دام شود.
این قارچ ها معمواًل ذرت، یا بادام زمینی و پسته 
گندم،  حالی که  در  می کنند،  آلوده  راحتی  به  را 
جو بارلی و برنج به این قارچ ها معمواًل مقاومتر 

هستند.
هیچ موجود زنده ای از این سم در امان نیست. 
این سموم می توانند نکروز بافتی، سیروز، سرطان 

کبد و سرطان معده ایجاد کنند.
در  و  است  حرارت  به  مقاوم  آفالتوکسین  سم 
درجه حرارت ۲۳۷ تا ۳۰۶ درجه سانتیگراد نابود 
می شود، بنابراین، پاستوریزاسیون شیر، نمی تواند 

علیه سم آفالتوکسین M1 مؤثر باشد.

عالئم بالیني
ناشی  کبدی  مسومیت  اولیه  بالینی  عالئم 

و  عضالنی  درد  تب،  شامل  آفالتوکسین  از 
بی اشتهایی استفراغ و درد شکم است.

آفالتوکسین با غلظت ۱۰ میکروگرم بر کیلوگرم 
اینحال  با  دارد.  کبدی  مسمومیت  حاد  اثر 
ضایعات  است.  استثنایی  و  نادر  حاد  مسمومیت 
ریوی،  مشکالت  چربی،  تغییرات  مثل  کبد  حاد 
لرزش عضالنی، کما، تشنج و مرگ و درگیری 

اندام هایی نظیر کبد، کلیه و قلب است.

پیشگیري
مواد  خوردن  از  پرهیز  پیشگیری،  راه  *بهترین 
به  پسته  است.  آفالتوکسین  به  آلوده  غذایی 
از  می شود.  آلوده  آفالتوکسین  سم  به  سادگی 
با رطوبت زیاد  یا  با طعم تلخ  خوردن پسته های 

خودداري کنید.

و  زمینی  بادام  مخصوصا  را  آجیل ها  و  *دانه ها 
بذر کتان را بیش از چند ماه نگه ندارید، آن ها را 
در جای خنک و با رطوبت کم نگهداري کنید.از 
آنها هنگام خرید اطمینان حاصل واز  تازه بودن 
جای معتبر خرید کنید. مغز پسته احتمال آلودگی 

بیشتری نسبت به پسته با پوست دارد.
گزارش   ۲۰۱۲ سال  در  همکارانش  و  آواستی 
کرده اند که نه پاستوریزاسیون و نه جوشاندن شیر 
باعث کاهش سطح آفالتوکسین M1 نمی شود. 
بو دادن پسته در درجه حرارت ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ 

دقیقه   ۱۲۰ و   ۶۰  ،۳۰ برای  گراد  سانتی  درجه 
 ۱۷ بمیزان  آفالتوکسین  سطح  کاهش  باعث 
قلیایی  پخت  عالوه،  به  مي شود.  درصد   ۶۳ تا 
تورتیال  کردن  درست  برای  ذرت  خیساندن  و 
میزان آفالتوکسین را به میزان ۵۲ درصد کاهش 

می دهد.

سابقه بروز
در سال ۱۹۷۴، یک بروز عمده بیماری هپاتیت 
راجستان  و  گجرات  ایالت  در  آفالتوکسید  بعلت 
هند گزارش شد که منجر به مرگ ۱۰۶ نفر شد. 
یک  به  محدود  و  کشید  طول  ماه  دو  بروز  این 
فرقه ای بود که قوت غالب آنها، ذرت، آلوده به 
آفالتوکسین شده بود. آنالیز ابتدایی ثابت کرد که 
بروز  این  باعث  فالووس  آفالتوکسین  مصرف 

شده است.
بروز دیگری از آفالتوکسی که هم انسان و هم 
در  هند  غربی  شمال  در  کرد  گرفتار  را  سگ ها 
۱۹۷۴ گزارش شد. بیشتر موارد بروز گزارش شده 
سال  در  کنیا  شرقی  مناطق  روستایی  مناطق  از 
خانگی  ذرت  محصول  مصرف  از  ناشی   ۲۰۰۴
آلوده به کپک بود. در سال ۲۰۱۳، کشورهایی در 
اروپا شامل رومانی، صربستان و کرواسی مواردی 
از آلودگی شیر با آفالتوکسین را در  کشور خود 

گزارش کردند.

DARK BLUE 
ICECREAM & SWEET

کارگاه تولید و پخش بستنی و شیرینی دارک بلو )با مجوز ر سمی(
با مدیریت سعید زرین کوب

همچنین کافی شاپ دارک بلو با انواع شیرینی گرم و کافی، آب میوه، فالوده و بستنی
پذیرایی مشتریان گرامی میباشد 

PH: 0432 494 055
Add: 72 Moore St. Liverpool
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تولید و عرضه انواع بستنی  
شیرینی های تر و خشک در سیدنی

محصوالت دارک بلو در کلیه فروشگاههای 
فارسی زبان قابل تهیه می باشد

طعم زولبیای و بامیه ایرانی 
را با دارک بلو تجربه کنید

بستنی دارک بلو خوشمزه و بی نظیر

جهت اخذ نمایندگی از شهرستانها با تلفن زیر تماس بگیرید

 0432 557 464
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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, NSW 

کار  به  آغاز  المبورگینی،  شاسی بلند  از  رونمایی 
تاکسی های الکتریکی لندن، آزمایش تاکسی های 
شاسی بلند  یک  نمایش  خبر  ژاپن،  در  خودران 
جدید از لکسوس و بررسی اتهام تقلب ب ام و در 
آزمایش آالیندگی موتورهای دیزل. رسم معمول 
المبورگینی این است که مدلهای جدیدش را در 
مراسمی ساده در نمایشگاه های خودرو رونمایی 
تازه ترین  نمایش  برای  شرکت  این  اما  می کند. 
و  کرد  شکنی  سنت   )Urus( اوروس،  مدلش، 
تا  کرد  دعوت  کارخانه اش  به  را  خبرنگار  ده ها 
در  بار  اولین  برای  را  المبورگینی  بلند  شاسی 

مراسمی پر زرق و برق ببینند.
نبود.  دلیل  بی  المبورگینی  مفصل  مهمانی 
مدل  یک  از  بیشتر  المبورگینی  برای  اوروس 
جدید است و با آن، کارخانه دوره تازه ای را شروع 
می کند. استفانو دومینیکالی، مدیر المبورگینی در 
نه  اوروس  با  »المبورگینی  گفت  سخنرانی اش 
وارد می شود،  بازار  از  تازه  کامال  به بخشی  تنها 
بلکه تولید شرکت با این خودرو دو برابر خواهد 

شد.«
از  اوروس  تا  کشید  طول  سال  شش  تقریبا 

اولین  المبورگینی  شود.  تبدیل  واقعیت  به  ایده 
شانگهای  نمایشگاه  در  را  اوروس  کانسپت  بار 
استقبال  وجود  با  داد.  نمایش   ۲۰۱۲ سال  در 
از  ساخت  اجازه  گرفتن  ایده،  این  از  زیاد  بسیار 
المبورگینی،  مالک  فولکس واگن،  گروه  مدیران 
کارخانه  آماده کردن  آن سخت تر  از  نبود.  آسان 

المبورگینی  بود.  بلند  شاسی  این  ساخت  برای 
کامال  تولید  خط  یک  اوروس  ساخت  بــرای 
دو  کارخانه اش  مساحت  آن  با  که  ساخته  جدید 
با  هم  شرکت  نمایندگی های  است.  شده  برابر 
خواهد  متحول  تازه،  مشتریان  نیازهای  به  توجه 
نمایش  چین  در  که  کانسپتی  به  اوروس  شد. 

تنها  ماشین  است.  وفادار  زیادی  تا حد  داده شد 
نسبت به کانسپت بزرگ تر است. در طراحی آن 
از ماشین های گذشته المبورگینی، از جمله مدل 
در  که  شده  گرفته  الهام   LM002 بلند  شاسی 
سال ۱۹۸۶ ساخته شد. اوروس بر روی پلتفرمی 
و  کاین  پورشه   ،Q7 آئودی  که  ساخته می شود 

بنتلی بنتایگا از آن استفاده کرده اند.
لیتر  چهار  حجم  با  توربو  سیلندر  هشت  موتور، 
می کند.  تولید  نیرو  بخار  اسب   ۶۵۰ که  است 
و  ثانیه   ۳.۶ ماشین  کیلومتر  صد  تا  صفر  شتاب 
است  ساعت  در  کیلومتر   ۳۰۵ سرعتش  حداکثر 
در  را  ماشین  فنی  قابلیت های  می تواند  راننده  و 
با توجه به وضعیت جاده  هفت حالت مختلف و 

تنظیم کند.
هدف المبورگینی این است که هر سال ۳۵۰۰ 
با قیمت پایه ۲۰۰ هزار دالر  دستگاه اوروس را 
بفروشد. این خودرو در حال حاضر رقیب زیادی 
جلب  برای  باید  دیگر  سال  چند  تا  اما  ندارد، 
مشتری با شاسی بلندهای آستون مارتین، فراری 

و رولزرویس رقابت کند.

سریع ترین شاسی بلند جهان رونمایی شد

بهترین قیمت و کوتاهترین 
مسیر پرواز به ایران و تورهای 

مسافرتی به سراسر دنیا
T: 02 82491832 | M: 0403 421 955
   Level 19 /1 O’Connell St, Sydney
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برای دریافت اطالعات بیشتر 
لطفاً با آزاده شمس تماس بگیرید

www.suntravelagency.com.au

Online flight booking    
Holiday packages     
Online Brochures     
Save time and effort
Quality and Service
LAYBY your NEXT Holiday   

 Sun Travel & Tours Independently
 owned and operated under licence from
American Express & Helloworld Travel

آژانس مسافرتی سان تراول 

آگهی فروش کباب شاپ سیار
این کباب شاپ با سابقه 

هشت سال کار هفت روز هفته 
از 5 بعدازظهر تا 12 نیمه شب

با درآمد بسیار خوب و اجازه دایم 
 )Food Van( از شهرداری برای

KEBAB VAN Heart of Campbelltown

با پارکینگ فراوان،انبار بزرگ، توالت 
اتومبیل ون بزرگ مجهز به گاز طبیعی، برق و آب با لیز سه ساله

مکان بسیار خوب،مدیریت آسان با امکانات بسیار خوب 
برای کسب درآمد بسیار باال

Ph: 0412 778 812

نقصی  بار  اولین  برای  که  مطلع شده  بی بی سی 
که باعث بیماری هانتینگتون می شود در بیماران 
اصالح شده است. این کار تحقیقاتی در دانشگاه 
یو سی ال انجام شده و سرپرستی آن را پروفسور 

سارا تبریزی بر عهده داشته است.
در این روش جدید یک داروی آزمایشی در داخل 
پروتئین  نوعی  میزان  که  می شود  تزریق  نخاع 

سمی را در مغز کاهش می دهد. 
شناخته  هانتینگتون  بیماری  عامل  پروئتین  این 

می شود.
گروه تحقیقاتی که این کارآزمایی را انجام داده 
امیدوار است که درمانی برای این بیماری بالقوه 

مرگبار یافته باشد.
متخصصان می گویند که این بزرگترین موفقیت 
اعصاب  تخریب گر  بیماری های  با  مقابله  در 
)Neurodegenerative( در نیم قرن اخیر 

است.
بیماری های  وخیم ترین  از  یکی  هانتینگون 
را  آن  بیماران  برخی  و  است  اعصاب  تخریب گر 
و  آلزایمر  پارکینسون،  به  همزمان  ابتالی  شبیه 

بیماری  نورون  حرکتی توصیف کرده اند.
مراحل  در  بیماری اش  که  ساله   ۵۱ آلن  پیتر 
اولیه بوده و این درمان جدید رویش انجام شده 
است  نباتی  وضعیت  بیماری  عاقبت  می گوید: 
و  است  ارثی  بیماری  این  است.  وحشتناک  که 

بیماری  این  از  پیتر هم  مادر، دایی و مادربزرگ 
درگذشته اند.

آزمایش ها نشان می دهند که خواهر و برادر پیتر 
هم به این بیماری دچار خواهند شد. پیتر و خواهر 
دارند  جوان  فرزند  مجموع هشت  در  برادرش  و 
و احتمال ابتال آنها به این بیماری پنجاه درصد 

است.
مهار  قابل  غیر  مرگ  هانتینگتون  بیماری  در 
از  بیمار  مغز سبب می شود وضعیت  سلول های 
کردن  فکر  توان  و  حافظه  رفتار،  حرکت،  نظر 
زندگی  می گوید  پیتر  برود.  وخامت  به  رو  مرتبا 
با بیماری تخریب گر سیستم عصبی دشوار است 
چون می دانید که هر روز از روز قبل بدتر خواهد 
پربارترین  در  را  بیماران  اغلب  هانتینگتون  بود. 
سالهای عمرشان گرفتار می کند، در دهه سی و 
چهل زندگی. معموال ده تا بیست سال بعد از بروز 

اولین عالئم فرد جان خود را از دست می دهد.
این بیماری بعلت اشکالی در بخشی از دی ان ای 
می  هانتینگتین  ژن  آن  به  که  شود  می  ایجاد 
گویند. این ژن مسئول تولید پروتئینی است به نام 
هانتینگتین که برای مغز ضروری است. اما نقص 
پروتئین  و  پروتئین  شدن  معیوب  باعث  ژنتیکی 

معیوب باعث تخریب سلولهای مغز می شود.
ژن  این  شده،  آزمایش  اکنون  که  جدید  درمانی 
معیوب را خاموش می کند. برای اینکه بفمیم این 
یک  مثل  را  سلول  شود،  می  انجام  چگونه  کار 
دفتر  یک  کارخانه  این  بگیرید.  نظر  در  کارخانه 
گرفته  آن  در  ها  تصمیم  تمام  که  دارد  مرکزی 
می شود. بعد از اینکه تصمیم در این دفتر مرکزی 
دفتر  از  را  دستور  این  باید  نفر  یک  شد،  گرفته 
مرکزی بیرون ببرد و به بخشی در کارخانه منتقل 
این  انجام می شود. در  آن  تولید در  کند که کار 
تمام  که  است  سلول  هسته  مرکزی  دفتر  مثال 
دستورها )دی ان ای( در آنجا قرار دارد و پیامرسان 
هم آر آن ای پیام رسان نام دارد. آر ان ای پیامرسان 
برای مثال دستور تولید پروتئین را از هسته بیرون 
می برد و آن را به محل تولید پروتئین در سلول 

بیماری هانتینگتون  در  می کند.  ابالغ  )ریبوزوم( 
ژن معیوبی وجود دارد که دستور تولید پروتئینی 
دانشگاه  در  که  روشی  در  می دهد.  را  معیوب 
کردن  متوقف  برای  شده  گرفته  بکار  یوسی ال 
تولید این پروتئین، آر ان ای پیامرسان هدف قرار 
می گیرد. برای این منظور با استفاده از مهندسی 
ژنتیک، یک رمز ژنتیکی تولید می کنند که تصویر 
آنتیسنس  و  است  پیامرسان  آر ان ای  آینه ای 
آر ان ای  به  ماده  این  دارد.  نام  الیگونوکلئوتید 
پیامرسان متصل می شود و آن را از کار می اندازد. 
در این کارآزمایی، این دارو در داخل مایع مغزی 
نخاعی ۴۶ بیمار تزریق شد. مایع مغزی-نخاعی 
مغز  داخل  در  که  است  و شفاف  بی رنگ  مایعی 
می کند.  احاطه  را  آنها  و  دارد  جریان  نخاع  و 
نتیجه ای  چه  کار  این  که  نمی دانستند  پزشکان 
خواهد داشت و نگران بودند که این تزریق باعث 
بیماری خطرناک مننژیت شود. اما اولین آزمایش 
دارو در انسان نشان داد که دارو خطرناک نیست 
و بیماران بخوبی آن را تحمل می کنند و دارو به 
در  را  معیوب  هانتینگتین  پروتئین  حیاتی  نحوی 

مغز کاهش می دهد.
کار  این  سرپرست  تبریزی  ســارا  پروفسور 
هانتینگتون  بیماری  مرکز  مدیر  و  تحقیقاتی 
دانشگاه یوسی ال به بی بی سی گفت: من بیماران 
گذشته  سال  بیست  در  کلینیک  در  را  زیادی 
این  در  که  دیده ام  را  زیادی  بیماران  و  دیده ام 

مدت مرده اند.
برای اولین بار ما این امکان و این امید را داریم 
یا  کند  را  هانتینگتون  بیماری  بتواند  درمان  که 

متوقف کند.
درمــان  معادل  را  دارو  ایــن  هنوز  پزشکان 
بسیار  اطالعات  باید  آنها  نمی دانند.  هانتینگتون 
مهمی را در دراز مدت جمع آوری کنند که نشان 
روند  واقعا  هانتینگتین  پروتئین  کاهش  آیا  دهد 
بیماری را در انسان تغییر می دهد یا نه. آزمایش 
روند  دارو  این  که  داده  نشان  حیوانات  در  دارو 
قابلیت های  از  برخی  و  می دهد  تغییر  را  بیماری 

که  هاردی،  جان  پروفسور  برمی گردد.  حرکتی 
شده  جایزه  برنده  آلزایمر  در  تحقیقاتش  بخاطر 
این  می کنم  فکر  واقعا  من  گفت:  بی بی سی  به 
بالقوه بزرگترین تحول در بیماری های تخریب گر 

سیستم عصبی در پنجاه سال گذشته است.
این اغراق آمیز به نظر می رسد و شاید سال آینده 
این  اما  باشم  شده  شرمنده  خودم  حرف  این  از 

احساس من در این لحظه است.
انجام  را  تحقیقاتی  پروژه  این  که  دانشمندانی 
رویکرد مشابهی  داده اند می گویند ممکن است 
سیستم  تخریب گر  بیماری های  دیگر  در  را 
بعلت  هانتینگتون  مثل  که  گرفت  بکار  عصبی 
تجمع پروتئین مضر در مغز ایجاد می شود، مثل 
سینوکلئین، آمیلوئید و تائو، پروتئین هایی که در 

پارکینسون و آلزایمر و دمانس نقش دارند.
نتیجه تحقیق اخیر باعث شده برنامه ریزی برای 
بررسی تأثیر خاموش کردن ژن به منظور کاهش 

میزان پروتئین تائو آغاز شود.
پروفسور جوانا مالوچی -که اولین ماده شیمیایی 
را کشف کرده که از مرگ بافت مغزی در یک 
جلوگیری  عصبی  سیستم  تخریب گر  بیماری 
برای  بزرگ  بسیار  قدمی  این  گوید  می  می کند 
واقعی  بینی  جای خوش  اکنون  و  است  بیماران 

وجود دارد.
البته پروفسور مالوچی که یکی از مدیران انستیتو 
کمبریج  دانشگاه  در  بریتانیا  دمانس  تحقیقات 
برای  ژن  کردن  خاموش  می کند  فکر  است، 
سیستم  تخریب گر  بیماری های  دیگر  درمان 

عصبی هنوز قدمی بی اندازه بزرگ است.
او گفت: موضوع در باره این بیماری ها به اندازه 
هانتینگتون روشن نیست، بسیار پیچیده تر است و 

در باره آنها کمتر هم می دانیم.
و  پیشرفت  بر  که  را  ژنی  هر  که  اصل  این  اما 
احتمال ابتال به بیماری اثر می گذارد می توان به 
انگیز است  این شیوه اصالح کرد بسیار هیجان 
و باعث اعتماد به نفس و شتاب گرفتن این راه 

برای درمان های آینده می شود.

درمانی تازه ممکن است پیشرفت هانتینگتون را متوقف کند
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Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
www.asandriving.com

North Shore,Parramatta
& The Hills Shire

0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

 آشنایی به زبان انگلیسی در
 حد ابتدایی ضروریست. کار نیمه
 وقت در سراسر سیدنی و حومه

خواهد بود. لطفاً با ما بین ساعات
9صبح تا 5 بعدازظهر با تلفن 

9126 9489

آگهی استخدام
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 به چند نفر برای کار
Cleaning  تمیزکاری 

بطور نیمه وقت نیازمندیم

تماس بگیرید و یا روی دستگاه پیغام گیر
پیام و شماره تماس بگذارید

ما با شما تماس خواهیم گرفت
توجه:ما به زبان فارسی صحبت نمی کنیم
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آموزش رانندگی
در کلیه محلهای 

شرق سیدنی و مرکز شهر
توسط خانم مینو دایمی

آموزگار متخصص و باتجربه 
رانندگی را اصولی و در کمترین 

زمان ممکن بیاموزید
All Eastern Suburbs and City Area

Email: minoo_daemi@yahoo.com.au
www.live2drivedrivingschool.com.au
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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
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ر و
ی د

جزئ
ی و 

و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

 با ارائه کلیه طرح های کالسیک و جدید پرده با پارچه ها و تورهای زیبا
مناسب با دکوراسیون داخلی و سلیقه شخصی شما

SILVER DECOR
پرده دوزی سیلور دکور

Ph: 02 9890 1034 | Mob: 0412 082 120
Email.silver.decor@live.com.au

 FREE
 Measure
& Quote

 اندازه گیری
 و قیمت گذاری
رایگان
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طرح کشیدن خط انتقال برق کاسا-۱۰۰۰ در کابل امضا شد
شرکت برق افغانستان قرارداد کشیدن خط انتقال 
برق  انتقال  برای  را  کاسا-۱۰۰۰  برق  نیروی 
آسیای میانه به پاکستان با دو شرکت خصوصی 

امضا کرده است.
قرارداد اجرای این طرح را امان اهلل غالب، رئیس 
دو  مدیران  و  افغانستان  برق  شرکت  اجرائی 
شرکت هندی KEC و KPTL با حضور اشرف 
رئیس  عبداهلل،  عبداهلل  و  رئیس جمهوری  غنی، 
 ۲۰( دوشنبه  روز  ملی  وحدت  حکومت  اجرائی 

قوس/آذر( در کابل امضا کردند.
این طرح با هزینه ۲۳۵ میلیون دالر کمک بدون 
سه  ظرف  در  آسیایی  توسعه  بانک  بازپرداخت 
برق  نیروق  انتقال  اجرائی خواهد شد. خط  سال 
کاسا-۱۰۰۰ شامل ۵۶۳ کیلومتر از ۷۶۵ کیلومتر 
خط انتقال برق ۵۰۰ کیلوولتی می شود. این خط 
و  تاجیکستان  کشورهای  صادراتی  برق  نیروی 
پاکستان  به  افغانستان  طریق  از  را  قرقیزستان 
مقدار  چه  که  نیست  مشخص  می دهد.  انتقال 
نیروی برق از این طرح نصیب افغانستان می شود، 
افغانستان گفته اند که  اما مسئوالن شرکت برق 

حدود ۶۰۰ منطقه این کشور از نیروی برق این 
خط استفاده خواهند کرد.

مقام های شرکت برق افغانستان گفته اند که این 
خط از آسیای میانه از طریق بندر شیرخان وارد 

شمال افغانستان می شود و با عبور از والیت های 
و  لغمان  کابل،  کاپیسا،  پنجشیر،  بغالن،  قندوز، 
وارد  تورخم  مرزی  گذرگاه  طریق  از  ننگرهار، 

پاکستان می شود.
این  کل  ارزش  شرکت،  این  مسئوالن  گفته  به 
میلیون دالر است که  میلیارد و ۲۰۰  طرح یک 
افغانستان،  کشورهای  اقتصادی  بهبود  برای 

پاکستان، قرقیزستان و تاجیکستان اهمیت دارد.
مقام های دولت افغانستان امیدوارند که با اجرای 
امنیتی در محالت  اقتصادی، وضعیت  این طرح 
مراسم  در  یابد.  بهبود  نیز  خط  این  عبور  محل 
امضای این قرارداد، قرارداد ساخت شبکه توزیع 
برق منطقه ارغنده در غرب شهر کابل نیز با یک 

شرکت مختلط هندی-افغانی امضا شد.
این  ساخت  با  که  گفته  افغانستان  برق  شرکت 
 ۲۲۰ برق  خط  چهار  دالری،  میلیون   ۳۲ شبکه 
کیلوولتی به والیت های جنوبی، جنوب شرقی و 
شرقی افغانستان کشیده خواهد شد و کار آن از 
آغاز سال آینده میالدی آغاز و تا ۳۰ ماه تکمیل 

خواهد شد.

افغانستان نیروی برق کافی ندارد و عمدتًا متکی 
به نیروی برق وارداتی است. در سال های اخیر بر 
پیدا  زیادی  اختالف های  وارداتی  برق  توزیع  سر 
منظور  به  مشخصًا  روشنایی  جنبش  است.  شده 
از  ترکمنستان  کیلوولت   ۵۰۰ برق  خط  کشیدن 

طریق بامیان به وجود آمده است.

یادداشت های سپنتا، روایتی دست اول از سیاست افغانستان معاصر
دو سال قبل که حامد کرزی درباره جنجالی ترین 
توضیحاتی  زمامداری اش  سال  سیزده  اتفاقات 

می داد، چند بار گفت: سپنتا صاحب شاهد است.
جمله ای که در واقع نشان از نزدیکی بسیار رئیس 
همکار  و  دوست  با  افغانستان  پیشین  جمهوری 
سال هایی است که سپنتا در کتاب خاطراتش از 
تاریخ  سیاسی  مراحل  دشوارترین  عنوان  به  آن 

معاصر افغانستان یاد می کند.
امور خارجه  آنگونه که رنگین دادفر سپنتا، وزیر 
کرزی،  حامد  حکومت  در  ملی  امنیت  مشاور  و 
از  روایتی  افغانستان؛  تازه اش، سیاست  کتاب  در 
تا   ۲۰۰۵ سال های  فاصله  در  می گوید،  درون 
دیگری  مسئول  و  وزیر  هر  از  بیشتر  او   ،۲۰۱۴
و  رسمی  جلسات  در  را  کرزی  حامد  دولت،  در 

نشست های جهانی همراهی کرده است.
کرزی؛ قهرمانی در محاصره چند خاین؟

سپنتا در کتاب تازه خود روایت گر دوره ای از تاریخ 
سیاسی افغانستان است که بازیگر اصلی و کلیدی 
این رو عجیب نیست  از  آن، حامد کرزی است. 
اگر قهرمان محوری کتاب هم حامد کرزی باشد.

کرزی در این کتاب شخصیتی متناقض است که 
ارزش های جهان مدرن و باورها و دلبستگی های 

قبیله ای را یکجا در خود دارد.
است  آدمی  تمام طول کتاب،  در  او  این حال  با 
همه  خانه  را  افغانستان  که  وطن  به  دلسوز 
افغان ها می داند، از خشونت بیزار است و سودای 
افغانستانی به دور از سرشکستگی و وابستگی در 

سر دارد.
روزمره  زندگی  و  سیاست  در  دوگانه  رفتارهای 
حامد کرزی همیشه آشکار بود و کرزی در واقع 
نمادی از یک سیاستمدار افغانستان است که هم 
دموکرات است و هم خان قبیله؛ نه این است و 

نه آن.
نویسد،  می  کتاب  ادامه  در  سپنتا  که  آنگونه  اما 
حکومتش،  آخر  های  سال  در  کــرزی  حامد 
خودمحور،  بیشتر  آدمی  به  صبور  آدم  یک  از 
بخصوص  شود.  می  بدل  ناشکیبا  و  یک دنده 
جمهوری  ریاست  انتخابات  جنجال های  از  پس 
و غرب  آمریکا  به  چنان  در سال ۲۰۰۹، کرزی 
منتظر  گفته سپنتا همواره  به  که  بدبین می شود 

توطئه ای از جانب آمریکا است.
کرزی،  حامد  از  کتابش  در  سپنتا  که  چهره ای 
جمهوری اش  ریاست  دوم  دوره  در  بخصوص 
معرفی می کند، زمامداری است با اعتقاد بسیار به 
تئوری توطئه، که زیر فشار کار و اوضاع دشوار، 
به همه کس شک  و  داده  از دست  را  آرامشش 
دیگر«همکاران  و  سخنگو  دفتر،  رئیس  دارد. 
بله گوی و دوروی« او گزارش های نادرست به او 
می دهند و یا سعی در افزودن بدبینی او به غرب 

و خوشبینی او به پاکستان دارند.
ضمن آنکه سپنتا سیاست های ایاالت متحده در 
قبال افغانستان را هم در این تغییر رویه و رویکرد 

رئیس جمهوری وقت بی تاثیر نمی بیند:
از  نشان  او  نظر  در  آمریکا می آمد  از  آنچه  »هر 
سفارت  محرمانه  اسناد  افشای  داشت.  توطئه 
احمقانه  بسیار  نظرات  و  آمریکا  متحده  ایاالت 
برخی از مقامات آمریکایی درباره وی، این شک 

و گمان را تقویت می کردند.«
چه کسی برنده انتخابات شد؟

بحران سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری 
که  است  موضوعاتی  آخرین  از   ،۲۰۱۴ سال  در 
بحرانی  است.  پرداخته  آن  به  کتابش  در  سپنتا 
که به باور بسیاری از کارشناسان، افغانستان را تا 

آستانه جنگ داخلی پیش برد.
نامزد  دو  میان  از  می نویسد،  سپنتا  که  آنگونه 
اصلی انتخابات سال ۲۰۱۴، محمد اشرف غنی، 

»نامزد مطلوب رئیس جمهور کرزی« بود.
اشرف  کرزی،  همکاران  از  برخی  که  حالی  در 
فردی،  »خصوصیات  چون  دالیلی  به  را  غنی 
بیش  وابستگی  و  نژادی  رادیکال  گرایش های 
برای  مناسبی  فرد  غربی«  کشورهای  به  حد  از 

ریاست جمهوری نمی دانستند:
»با قاطعیت می گویم که در آغاز، شخص رئیس 
بود،  اطالعاتی  چنین  اصلی  منبع  کرزی  جمهور 
به  وی  که  بود  کار  در  رازی  چه  نمی دانم  اما 

هواخواهی و پشتیبانی از دکتر غنی برخاست.«
از  گسترده  تقلب  ادعاهای  با   ۲۰۱۴ انتخابات 
یعنی محمد  اصلی،  نامزد  دو  تیم های هر  سوی 

اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل همراه بود.
سپنتا که در آن زمان اداره یکی از نهادهای اصلی 
امنیتی را به عهده داشت، در روایتش به صراحت 

و تاکید، این ادعاها را تایید می کند:
به  داشتم  که  کاری ای  ایجابات  دلیل  به  »من 
اسنادی بسیار جدی در رابطه به تقلب گسترده در 
انتخابات برخوردم. از صدها ثبت صدا و همچنین 
انتخابات  که  می دانیم  امنیتی،  اطالعات  سایر 
ریاست جمهوری ۲۰۱۴ یک فاجعه، یک افتضاح 
و در عین زمان یک غم نامه شرم آور بوده است 
که بازیگران آن بر مردم افغانستان روا داشته اند.«

آن  انتخابات  از  سپنتا  روایت  عطف  نقطه  اما 
از  با یکی  از دیدارش  باشد که  آنجا  سال، شاید 

مسئوالن کمیسیون انتخابات می گوید:
»یکی از مسئوالن طراز اول کمیسیون انتخابات 
در اوایل سال ۲۰۱۵ در حضور آقای خرم و استاد 
زلمی هیوادمل به من گفت که دکتر عبداهلل در 
دور اول، انتخابات را با اکثریت ۵۲.۷ درصد برده 
از »جامعه  نمایندگی  به  انگلستان  اما سفیر  بود، 
را  نتایج  این  تا  کرد  وادار  را  کمیسیون  جهانی« 

اعالم نکند.«
آن  دیگر  مقام  دو  دست کم  اخیر  هفته های  در 
انتخابات ۲۰۱۴  دوره هم تقلب های گسترده در 

را تایید کردند.
رحمت اهلل نبیل، رئیس وقت امنیت ملی افغانستان 
در گفتگو با برنامه سیاه و سفید تلویزیون طلوع از 
»وجود ماشین های چاپ کارت رای دهی در خانه 
یکی از مقام های بلندپایه دولتی« گفت و محمد 
عمر داوودزی، وزیر داخله پیشین در همان برنامه 
گفت که این ادعای آقای نبیل را »رد نمی کند.«

و  سپنتا  آقایان  که  گفت  باید  هم  را  نکته  این 
برجسته  حرکتی  اعضای  از  در حال حاضر  نبیل 
آقای  و  افغانستان« هستند  مردم  نام »محور  به 
و  حراست  »شــورای  رهبران  از  هم  داوودزی 
مخالفان  از  تشکل  دو  هر  که  افغانستان«  ثبات 
به  افغانستان  فعلی  حکومت  سیاسی  منتقدان  و 

شمار می آیند.
ایران؛ سیاست پول و تهدید

از  تایمز  نیویورک  ــزارش  گ  ۲۰۱۰ سال  در 
دفتر  رئیس  به  ایران  که  نقدی  پول  کیف های 
و  افغانستان  شد.  خبرساز  می داد،  کرزی  حامد 

ایران همان زمان این خبر را تایید کردند.
سپنتا در بخشی از کتابش که به روابط با ایران 
که  می کند  اشاره  بسته ای  به  یافته،  اختصاص 
در  ایــران،  وقت  خارجه  وزیر  متکی،  منوچهر 
که  بعدا  و  می دهد  او  به  کابل  در  ایران  سفارت 
دالر  هزار   ۵۰ آن  در  می کنند،  باز  را  بسته  این 

پول نقد است.
از  افغانستان  وقت  خارجه  وزیر  روایت  سرتاسر 
گاه  گالیه هایی  ایران،  به  رسمی اش  سفر  اولین 

ایرانی  مسئوالن  برخورد  از  پنهان  گاه  و  آشکار 
دارد.

در  افغانستان  مسئوالن  از  پذیرایی  شیوه  به  او 
ایران هم اشاره می کند، بخصوص در دوران بعد 
از سید محمد خاتمی، و می گوید مسئوالن ایرانی 
»انقالبی« هستند و »در کل به مسائل پروتوکلی 

زیاد پایبند نیستند.«
کمیسیون  پیشنهاد  به  او  منفی  پاسخ  تهران  در 
آب های  از  ایران  حقابه  تعیین  برای  مشترک 
افغانستان وتاکیدش بر لزوم حمایت نکردن ایران 
از تشکل های غیر دولتی مانند »جبهه متحد ملی 
دنبال  به  را  متکی  منوچهر  ناراحتی  افغانستان«، 
دارد و سبب می شود تا دیدار با محمود احمدی 
سرد«  فضایی  »در  وقت،  جمهوری  رئیس  نژاد، 

انجام شود.
هم  پیامدهایی  سفر  این  که  است  معتقد  سپنتا 
در کابل برای او داشت. از جمله تشکیل نیروی 
ملی  متحد  جبهه  ــران،  ای از  متشکل  فشاری 
رئیس  به  نزدیک  حلقات  از  برخی  و  افغانستان 
از  او  برکناری  و  استیضاح  برای  کرزی،  جمهور 

وزارت خارجه.
نمایندگان مجلس افغانستان از دادفر سپنتا سلب 
اعتماد می کنند، اما حامد کرزی آن را غیرقانونی 
به  رای  هم  افغانستان  عالی  دادگاه  و  می خواند 

ماندن او در پست وزارت خارجه می دهد.
استفاده  از  هم  مواردی  کتاب  از  بخش  این  در 
از  است.  آمده  تهدید  ادبیات  از  ایرانی  مسئوالن 
ایجاد  با  ایران  به مخالفت  که  در قسمتی  جمله 
اشاره  افغانستان  در  آمریکا  نظامی  پایگاه های 
حامد  به  نژاد  احمدی  محمود  که  آمده  شده، 
کرزی گفته بود: »من امیدوارم شما مردم تان را 

از حواشی پایگاه های آمریکایی دور کنید.«
و یا در ماجرای مخالفت ایران با ساخت بند سلما، 
امور  کمیسیون  رئیس  بروجردی،  عالءالدین  از 
سپنتا  به  که  شده  نقل  ایران  مجلس  بین المللی 
برنامه  درباره  مصر  جمهور  »رئیس  بود:  گفته 
روی  بر  آب گردانی  بند  احداث  برای  سودان 
رودخانه نیل گفته بود که ما این بند را بمباران 

می کنیم.«
یک  امضای  سر  بر  ایران  و  افغانستان  اینکه  با 
قرارداد جامع همکاری های استراتژیک به توافق 
حل ناشده  همین  سپنتا  دادفر  اما  بودند،  رسیده 
ماندن اختالفات آبی میان دو کشور و نیز »ایران 
هراسی رایج در میان افغان ها« را عواملی می داند 

که این توافقنامه تا هنوز هم امضا نشده است.
آمریکا و پاکستان در مرکز سیاست خارجی

تمام بخش های کتاب که به رابطه افغانستان با 
آمریکا و پاکستان اختصاص یافته، روایتی است 
کردن  متقاعد  برای  افغان،  زمامداران  تالش  از 
مخالفان  پایگاه های  که  این  به  متحده  ایاالت 
مسلح افغانستان در پاکستان است و این مخالفان 

از حمایت دولت و ارتش این کشور برخوردارند.
سردمداران  از  را  نفرتش  کتاب،  این  در  سپنتا 

پاکستان پنهان نمی کند. او ژنرال پرویز مشرف، 
رئیس جمهوری وقت پاکستان را »یک دیکتاتور 
که  می کند  معرفی  سومی«  جهان  کم دانش 
بجز  و  است  غرق  خود  فساد  از  پر  دنیای  »در 
اردو)ارتش(، چیز دیگری  زبان جنگ و سالح و 

نمی داند«.

به  از  می گوید  سخن  پاکستان  از  که  زمانی 
»نیرنگ بازی،  چون  اصطالحاتی  بردن  کار 

روباه صفتی و سیاست خدعه« ابایی ندارد.
اما برعکس، زمانی که بحث بر سر روابط سیاسی 
از  شدت  به  اینکه  با  است،  آمریکا  با  افغانستان 
نگاه  بر  »مبتنی  خودش  قول  به  سیاست های 
استعماری آمریکایی ها« و برخوردهای تند و گاه 
»غیر دیپلماتیک« برخی از مقام های این کشور 
انتقاد می کند، اما مواضع تند حامد کرزی در برابر 

آمریکا را تایید نمی کند.
حامد کرزی که در سال ۲۰۰۱ با حمایت مستقیم 
آمریکا قدرت را در افغانستان به دست گرفت، در 
سال های آخر حکومتش، روحیه ای به شدت ضد 

آمریکایی پیدا می کند.
از  پس  بخصوص  کشور،  دو  روابــط  در  تنش 
انتخابات سال ۲۰۰۹ و آنچه که سپنتا از آن به 
انتخاباتی«  عنوان تالش آمریکا برای »کودتای 
به  می خواند،  کرزی  زدن  کنار  و  افغانستان  در 

شدت باال می گیرد.
برابر  در  عمر  »یک  خودش  گفته  به  که  سپنتا 
این  در  بود«،  کرده  مظاهره  آمریکا  و  پنتاگون 
و  مواضع  کردن  نرم تر  برای  تالش  به  دوره 
آمریکا  برابر  در  کرزی  حامد  سخنرانی های 

برمی خیزد:
»کار به جایی رسیده بود که من ناگزیر می شدم 
از  افغانستان،  دیپلماتیک  روابط  نجات  خاطر  به 
رئیس جمهوری  انتقادهای  برابر  در  آمریکایی ها 

حامد کرزی دفاع کنم.«
نرسید  جایی  به  وقت  هیچ  تالش ها  این  البته 
روز  آخرین  تا  واشنگتن  با  کرزی  سرد  رابطه  و 

حضورش در کاخ ریاست جمهوری گرم نشد.
روایتی از درون

میان سیاستمداران و صاحبان  در  خاطره نویسی 
هم  افغانستان  در  نیست.  تازه ای  رسم  قدرت 
را  خاطرات شان  سیاسی  چهره های  از  شماری 
نوشته اند. اما آنچه که کتاب »سیاست افغانستان؛ 
مشابه  کتاب های  دیگر  از  را  درون«  از  روایتی 
به  آن  پرداختن  می کند،  مستثنی  افغانستان  در 
ما  به  نزدیک  بسیار  تاریخ  در  که  است  حوادثی 

اتفاق افتاده است.
پیش  سال  دوازده  ده  همین  روایت  کتاب  این 
است، آن هم از زبان کسی که در آن سال ها در 
مملکت  سیاسی  کالن  تصمیم گیری های  کانون 
بوده است. از این گذشته تقریبا تمام کسانی که 
در این کتاب نامی از آنها برده شده، هنوز زنده 
به  پاسخگویی  به  قادر  نیاز  در صورت  و  هستند 

آنچه در این کتاب گفته شده است.
مسعود،  ضیا  احمد  چون  کسانی  آنها  میان  از 
فیضی،  ایمل  جمهوری،  ریاست  وقت  معاون 
سخنگوی وقت حامد کرزی و عبدالقدیر فطرت، 
رئیس پیشین بانک مرکزی افغانستان به روایت 

سپنتا از برخی اتفاقات واکنش نشان داده اند.
از  یادداشت برداری  در  نویسنده  فراوان  دقت 
نشست ها و ذکر تمام گفتگوها با جزییات دقیق 

درخور تحسین است.
نویسنده در بیان هر روایتی، بر موضع و نظر خود 
تا جایی که  فراوانی می کند  تاکید  زمان،  آن  در 
نتیجه  این  به  خواننده  گاهی  اگر  نیست  عجیب 
برسد که او در تالش مبرا کردن خود از تصامیم 
به  آن  تقصیر  انداختن  و  نادرست حکومت وقت 
»افراد  عنوان  به  آنها  از  که  است  گردن کسانی 

بله گوی و دورو« نام می برد.
وضعیت  از  بخشی  که  گرفت  نادیده  نمی توان 
تصمیم ها  نتیجه  بد،  یا  خوب  افغانستان،  امروز 
اول  طراز  مسئوالن  سال های  همان  اقدامات  و 
خودش  که  آنگونه  بخصوص  است.  حکومت 
می کند،  اشاره  کتابش  فرجامی  بخش های  در 
کار  روی  آن  نتیجه  که   ۲۰۱۴ سال  انتخابات 

آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان بود:
جمهور  رئیس  انتخابات،  دوران  بازی های  »در 
)زوال  روند  این  تحقق  به  کرزی  آقای  وقت 
اتخاذ  با  افغانستان(،  در  دموکراسی  باورهای 
من  و  است  داشته  نقش  نادرست،  سیاست های 
هم اگر چه هرگز بخشی از بازی ها نبودم و هیچ 
و  نمی خواهم  نمی توانم،  نداشتم،  هم  مداخله ای 

نباید هم از پذیرش مسئولیت فرار کنم.«

در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 

 D
ES

IG
N

ED
 B

Y 
PA

R
SI

A
N

فواد مسیحا

نشریه  جهانی  متفکران  امسال  فهرست  در 
آمریکایی فارن پالیسی نام رویا سادات، فیلم ساز 
افغان هم قرار داده شده است. فارن پالیسی دلیل 
جا دادن نام خانم سادات در این فهرست را آوردن 
داستان زنان افغان روی پرده سینما اعالم کرده 

است.
تهیه کننده  و  نویسنده  کارگردان،  سادات،  رویا 
فیلم چندین سال است که در افغانستان در عرصه 

سینما فعالیت دارد.
فیلم نامه ای به رئیس جمهور ساخته او به عنوان 
نماینده سینمای افغانستان در بخش بهترین فیلم 
آکادمی  به  اسکار  جوایز  دوره  نودمین  خارجی 

علوم و هنرهای سینمایی معرفی شده است.
داستان فیلم، روایتی از زندگی زن جوانی به نام 
ثریا است که به اتهام قتل همسرش محکوم به 

اعدام است. 
فارسی  بی بی سی  با  گفت وگو  در  سادات  رویا 
درباره قرار گرفتن نامش در این فهرست گفت: 
قصه ما، قصه تکرار جهان، سر خط اخبار انتحار و 

وحشت شده است. فیلم و تصویر با نگرش مجدد 
به زندگی با بازخوانی آدم ها می تواند جهان بینی 
خیلی ها را تغییر دهد و به فکر کردن دعوت کند 
و فریاد بزند. اینکه که سهم ما خشونت نیست، 
بی  و  نابرابری  ما  سهم  نیست.  انتحار  ما  سهم 
جهان،  شهروندان  همه  سهم  نیست؛  عدالتی 
دنیایی عاری از خشونت و نفرت و جنگ است. 

از  بخشی  او  فیلم های  که  می گوید  سادات  رویا 
صدای زنان و مردان سرزمینش است که می تواند 
هر بیینده ای را در هر گوشه جهان به فکر کردن 

دعوت کند.
فارن پالیسی نوشته است که خانم سادات امروز 
افغان و  از شناخته شده ترین کارگردان های  یکی 
یکی از روایت گران پیشتاز داستان زنان جامعه ای 

محسوب  زیردست  هنوز  آن  در  زنان  که  است 
می شوند.

پالیسی  فارن  نشریه  جهانی  متفکران  فهرست 
)سیاست خارجی( شامل یک صد نفر است و هر 
را که  افرادی  و  رهبران جهانی  از  سال گروهی 
ایده هایی برای آینده جهان دارند و به  خصوص در 
یک سال گذشته فعالیت بارزی داشته  اند، در این 

فهرست معرفی می کند.
و  است  نهم  نفر  فهرست ۲۰۱۷  در  رویا سادات 
امانوئل  مانند  دیگری  نامدار  افراد  او  همراه  به 
مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، جرمی کوربین، 
نماینده  هیلی،  نیکی  بریتانیا،  کارگر  حزب  رهبر 
در  فعال  زنان  و  ملل  سازمان  در  آمریکا  دائم 

کمپین MeToo# هم دیده می شوند.
سال های  در  که  افغانستان  شهروندان  دیگر  از 
گذشته در این فهرست از آنها نام برده شده، ماریا 
بشیر، دادستان )در سال ۲۰۱۱( و محمد اشرف 
غنی، رئیس  جمهوری افغانستان و رئیس دانشگاه 

کابل در آن زمان )در سال ۲۰۰۹( هستند.

رویا سادات، فیلم ساز افغان در فهرست متفکران جهانی
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با مدیریت و کادر ورزیده 
پذیرای شما میباشد

342 Pacific HWY, Crows Nest 
Tel: 02 9439 4488

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده

 SUPERMARKETS GROCERY 

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

36 Station Street Auburn
8021 9292

TRAVEL AGENTS

NSW

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

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

 VISA SERVICES 
 & IMMIGRATION 

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

نان داغ همراه با انواع کباب و چلوکباب

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

8:30am to 9:00pm

NSW

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 

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 

NSW

دفتر وکالت پارس

Suite 2, Level 1,35-39 Auburn Rd, Auburn 
www.parslawyers.com.au

Tel: (02) 8065 0026
Mobile: 0405 175 450

با مدیریت زهرا فراهانی 
وکیل رسمی و عضو کانون وکالی ایالت نیوسات ولز

 LAWYERS 
 &SOLICITORS 

NSW

 Shop A, Level 1, 453
Victoria Ave Chatswood

PH: 02 9411 7722

در چتسوود
سالن آرایش و زیبایی میالنو

 MILANO
Hair & Beauty Salon

NSW

دفتر امور مهاجرت اعظم جعفری
 Suite 602,7 Railway St, Chatswood, NSW, 2067

Phone:  (02) 8034 6901
Mobile: 0414 187 045

Email: ajafari@ajmigration.com
www.ajmigration.com

NSW
کمپانی گلدن فلورینگ

 تهيه و نصب تمامي متريال كف 
Engineer flooring | Laminate

Bamboo | Solid Timber

Carpet and floor removal
  Floor Leveling
 vinyl تهيه و نصب

برطرف كردن تمامي مشكالت كف 
نصب فلور بر روي انواع راه پله

0477 343 828

NSWقصابی ولیعصر
در مریلندز
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PH: 9897 7497
Shop 11, No 205, Merrylands Rd. Merrylands

 انواع گوشت تازه
گوساله - بره - بز - مرغ

با کیفیت باال و قیمت مناسب

FINANCE BROKERS & LOANS

NSW

02 9446 3479
0405 586 586

امور وام و ساخت 

E: kabiri@a-tgroup.com.au
A: 6b/43a  Florence Street, Hornsby NSW. 2077

با دريافت وام برای ساخت خانه توسط شركت ما
شما را تا ميزان 5 درصد از مبلغ ساخت ياری می كنيم.

برانکو: من و باشگاه تمایل 
به تمدید قرارداد داریم

برانکو با بیان اینکه باشگاه و وی تمایل به تمدید 
قرار داد دارند، در خصوص پیشنهاد کی روش به 
هنوز  گفت:  ملی پوش  بازیکنان  درباره  باشگاه ها 
ارائه  پیشنهاد چیزی  این  باره  به طور رسمی در 

نشده است.
برانکو ایوانکوویچ بعد بعد از نشست با سرپرست 
قرارداد  تمدید  خصوص  در  پرسپولیس  باشگاه 
کردیم  موضوعات صحبت  همه  مورد  در  گفت:  
و درباره وظایف باشگاه در قبال من و همچنین 
شد.  گفت وگو  باشگاه  قبال  در  من  وظایف 
قراردادشان  که  بازیکنانی  وضعیت  به  همچنین 
رو به اتمام است اشاره شد. بحث اصلی در مورد 
تمدید قرارداد بود و هر دو طرف به تمدید تمایل 

داریم.
او افزود: تنها روی جزئیات بحث کردیم و فکر 
باید  نیاید. فقط همه چیز  می کنم مشکلی پیش 

شفاف شود و سپس امضا کنیم.
برانکو در پاسخ به این پرسش که آیا دستیارانش 
نیز تمدید خواهند کرد یا نه، گفت: این موضوع 
کنیم.  مشخص  جاری  هفته  طی  در  باید  نیز  را 
مسائلی وجود دارد که بعد از بازی با نفت آبادان 
مشکل  مسائل،  این  اما  شد  خواهد  پیشنهاد نیستند.مشخص  درباره  همچنین  پرسپولیس  سرمربی 

پرسپولیس  کرد:  بیان  او  به  عربستانی  باشگاه 
همیشه اولویت من است.

حضور  برای  کی روش  پیشنهاد  درباره  برانکو 
نمی دانم.  من  داد:  توضیح  ملی پوش  بازیکنان 
پیشنهاد  برای  رسمی  درخواست  ببینیم  باید 
آیا  نه. همین طور  یا  است  آمده  آقای کی روش 
درخواستی از فدراسیون آمده است یا نه. این که 
برنامه به چه شکلی است ما هنوز خبر نداریم. به 
همین خاطر من نمی توانم درباره مسائلی که فقط 
از طریق رسانه ها مطرح شده است نظری بدهم.

DRIVING SCHOOLS

WA
آموزشگاه رانندگی راز)پرت(

0421 399 702 | 0405 566 297

razdrivingschool@hotmail.com.au | www.razdrivingschool.com.au

آموزش رانندگی با مربی فارسی زبان 

VIC

NSWگروه مهاجرت پارس
با مدیریت دکتر سعید عابدی

وکیل رسمی اداره مهاجرت استرالیا

Ph: 0403 911 166 | 02 8608 7766 
 30 Cowper St. Parramatta 2150 

ترجمه مدارک شما توسط مترجم رسمی استرالیا

ویزاهای پناهندگی و بریجینگ 
ازدواج، نامزدی و فرزند 

توریستی و تحصیلی
درخواست تجدید نظر 

گروه متخصصین ما با سالها 
تجربه در کنار شما خواهد بود

MARN No: 1387882

NSW

castlehillvolkswagen.com.au
 Ph: 02 8841 5888 | Ph: 02 8859 0696
Unit C, 2 Packard Ave, Castle Hill, NSW 2154

به مدیریت علی میراسکندری

در خدمت همزبانان گرامی
Castle Hillدر

Castle Hill 
Volkswagen

نمایندگی بزرگ و مجهز فولکس واگن

 HAIR & BEAUTY 
SALONS

Insurance

NSW
INSURANCE

جهت برقراری ارتباط و دریافت مشاوره رایگان 
 0401 884 با شماره 488

میثم سلیم آبادی تماس حاصل فرمایید.

بیزنس شما سپر بال میخواهد
NSW

www.insw.com.au | info@insw.com.au

رونالدو برنده توپ طالی فوتبال اروپا شد
لیونل مسی،  با شکست دادن  کریستیانو رونالدو 
برای پنجمین بار برنده توپ طالی فوتبال اروپا 

شده است.
این برای دومین سال متوالی است که او برنده 
کسب  با  ساله   ۳۲ رونالدو  می شود.  جایزه  این 

پنجمین توپ طال با لیونل مسی ۳۰ ساله که او 
هم ۵ بار این جایزه را برده، مساوی کرد.

کاپیتان تیم ملی پرتغال در سال ۲۰۰۹ از منچستر 
یونایتد راهی مادرید شد. او بهترین گلزن تاریخ 

رئال مادرید است.

او فصل پیش در مسابقات باشگاهی و ملی ۴۲ 
گل زد.

رونالدو نقش مهمی در قهرمانی پرتغال در جام 
ملت های اروپا داشت.

قهرمان  را  مادرید  رئال  پیش  فصل  در  رونالدو 

لیگ قهرمانان اروپا کرد. رئال همچنین توانست 
برای اولین بار از سال ۲۰۱۲ به این سو قهرمان 

اللیگا شود.
در مراسمی که در برج ایفل برگزار شد، رونالدو از 

هم تیمی هایش تشکر کرد.
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از  معوقه  دیدار  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
هفته هشتم لیگ برتر که آخرین بازی نیم فصل 
تیم  دو  بین  آزادی  ورزشگاه  در  است  لیگ  اول 
در  و  شد  آغاز  آبادان  نفت  و صنعت  پرسپولیس 
به  صفر  بر   ۲ نتیجه  با  برانکو  شاگردان  پایان 

برتری رسیدند.
داور: علیرضا فغانی

کمک داوران: رضا سخندان و علی میرزابیگی
کارت زرد:- وحید امیری)پرسپولیس(،

کارت قرمز:-
برای   88 و   6۵ علیپور)دقایق  علی  گــل: 
بیرانوند،  پرسپولیس:علیرضا  ترکیب  پرسپولیس(، 
خلیل زاده،  شجاع  )کاپیتان(،  حسینی  سیدجالل 
محمد انصاری، حسین ماهینی، محسن ربیع خواه، 
کمال کامیابی نیا، محسن مسلمان، وحید امیری، 

گادوین منشا و علی علیپور.
سرمربی: برانکو ایوانکوویچ

 ،)7۱ احمدزاده  منشا)فرشاد  گادوین  تعویض ها: 
علیپور)  علی  رسن77(،  مسلمان)بشار  محسن 

شایان مصلح۲+۹۰(
ترکیب صنعت نفت آبادان:داود نوشی صوفیانی، 
باتیستا، مرتضی اسدی،  علی عبداهلل زاده، مگنو 
جاسم،  کرار  محمد  دوسانتوس،  آگوستوسزار 
امین  محمد  بغالنی،  حسین  ساکی،  حسین 
ابراهیم  مسعود  مندس،  پریرا  لوسیانو  درویشی، 

زاده
سرمربی: فراز کمالوند

زبیر  درویشی)محمد  امین  محمد  تعویض ها: 
نیک نفس 6۰(، جاسم کرار) رضا جبیره 7۴(

تیم فوتبال پرسپولیس مقابل نفت آبادان یک بر 
صفر به پیروزی رسید تا با ۳6 امتیاز در نیم فصل 
اول رکوردار لیگ برتر شود تاکنون در تاریخ لیگ 
کسب  امتیاز   ۳6 اول  فصل  نیم  در  تیمی  هیچ 
نکرده بود. پرسپولیس با رسیدن به این امتیاز در 
برای دومین قهرمانی متوالی  را  واقع اسب خود 

در لیگ برتر زین کرد. 
این یازدهمین برد پرسپولیس بود. علی علیپور با 
به  را  به ثمر رساند تعداد گل هایش  دو گلی که 
عدد ۱۰ رساند تا عنوان دار آقای گل لیگ برتر در 

نیم فصل اول باشد.
سرخپوشان احتماال هفته آینده نیز باید در مرحله 
یک چهارم نهایی جام حذفی به مصاف تیم نفت 

آبادان بروند. 
مرحله  در  جمعه  روز  پرسپولیس  که  شرطی  به 
نفت  بدهد.  شکست  را  بادران  تیم  هشتم  یک 
داشتند  که  مالی  مشکالت  همه  وجود  با  آبادان 

مقابل پرسپولیس نمایش خوبی را ارایه کردند.

دقیقه 88
علی علیپور در محوطه جریمه صاحب توپ شد 
پرسپولیس  با یک شوت گل دوم خودش و  که 
این  در  دیدی خوب  با  زد.رسن  بازی  این  در  را 
صحنه علیپور را صاحب توپ کرد و پاس گل را 

بشار رسن داد.
دقیقه 87

ضربه کاشته نفت را بیرانوند با مشت برگردادند.
در ادامه پرسپولیس دست به یک ضد حمله زد 
که ارسال رسن به منشا نرسید و مدافعان توپ 

را دفع کردند.
دقیقه 8۰

شوت علیپور را دروازه بان نفت دفع کرد و توپ 
راهی کرنر شد.رسن ضربه کرنر را زد که نوشی 

صوفیانی توپ را مهار کرد.
دقیقه 76

ضربه کاشته نفت آبادان از پشت محوطه جریمه 
را لوسیانو پریرا زد که بیرانوند توپ را مهار کرد.

دقیقه 7۳
شوت احمدزاده از داخل محوطه جریمه را دروازه 

بان تیم نفت مهار کرد.
دقیقه 6۹

داور به امیری کارت زرد نشان داد و این مساله 
باعث بگو مگوی بازیکن پرسپولیس با فغانی شد.

دقیقه 67
ارسال امیری از سمت چپ به شکل خطرناکی از 

کنار دروازه نفت عبور کرد.
دقیقه 6۵

این مرتبه شوت علیپور از پشت محوطه جریمه 

وارد  نفت  بازیکنان  از  یکی  به  برخورد  از  بعد 
دروازه شد و گل اول پرسپولیس ثبت شد.

دقیقه 6۴
پاس مسلمان در محوطه جریمه به علیپور رسید 
و شوت این بازیکن به تیرک دروازه نفت آبادان 

خورد. 
دقیقه ۵6

راهی  آبادان  نفت  کاپیتان  را  ماهینی  ارسال 
کرنر کرد که ضربه کرنر را هم مدافعان صنعت 

برگشت دادند.
دقیقه ۵۲

ضربه کاشته نفت را کرار روی دروازه پرسپولیس 
ارسال کرد که مدافعان توپ را برگشت دادند.

نیمه دوم/ دقیقه ۵۰
رقم  منشا  توسط  بازی  آفساید  موقعیت  اولین 
خورد! او در این لحظه پشت مدافعان نفت آبادان 

قرار گرفت.
دقیقه ۴۱

ضربه کاشته نفت را کرار روی دروازه ارسال کرد 
که مدافعان پرسپولیس توپ را برگشت دادند.

دقیقه ۴۰
بازیکنان پرسپولیس بعد از چند پاس پیاپی توپ 
را به محسن مسلمان رساندند و شوت او از پشت 

محوطه جریمه را دروازه بان نفت مهار کرد.
دقیقه ۳7

را  توپ  که  زد  را  ابادان  نفت  کرنر  ضربه  کرار 
درویشی  را  برگشتی  توپ  و  کرد  دفع  بیرانوند 

شوت زد که از کنار دروازه راهی اوت شد.
دقیقه ۳۵

نوشی  را  جریمه  محوطه  داخل  از  منشا  شوت 
صوفیانی دروازه بان نفت آبادان مهار کرد.

دقیقه ۳۰
ارسال انصاری در محوطه جریمه روی سر منشا 
دروازه  کنار  از  بازیکن  این  ضربه  که  آمد  فرود 

راهی اوت شد.
دقیقه ۲8

تیم  بان  دروازه  را  پرسیپولیس  بازیکنان  ارسال 
نفت آبادان با مشت دور کرد.

دقیقه ۲۵
امیری بعد از دریبل دو بازیکن نفت آبادان وارد 
محوطه جریمه شد و توپ را به علیپور پاس داد 
بان نفت  را نوشی صوفیانی دروازه  او  که شوت 

مهار کرد.
دقیقه ۲۳

بدن علیپور  به  آبادان  نفت  بازیکن  برخورد توپ 
باعث مصدومیت جزیی مهاجم پرسپولیس شد.

دقیقه ۲۲
باالی  از  جریمه  محوطه  پشت  از  منشا  شوت 

دروازه نفت آبادان راهی اوت شد.
دقیقه ۱۹

ارسال بازیکنان پرسپولیس در محوطه جریمه به 
امیری رسید اما او نتوانست از این فرصت خوب 

گلزنی استفاده کند.
به  را  او  و  دچار مصدومیتی شد  نیز  کرار  جاسم 

بیرون زمین بردند تا روی پایش مداوا شود.
دقیقه ۱۵

سمت  آن  از  توپ  که  زد  را  کاشته  ضربه  کرار 
زمین به اوت رفت.

دقیقه ۱۴
پرسپولیس  مدافعان  را  بغالنی  کاشته  ضربه 
برگشت دادند.در ادامه خلیل زاده روی درویشی 
محوطه  چپ  جناح  در  آبادان  نفت  تیم  بازیکن 

جریمه پرسپولیس مرتکب خطا شد.
دقیقه ۹

که  کرد  ارسال  را  آبادان  نفت  کرنر  ضربه  کرار 
مدافعان پرسپولیس توپ را دفع کردند.

دقیقه 8
محوطه  در  آبادان  نفت  بازیکن  درویشی  شوت 

جریمه را بیرانوند دفع کرد.
دقیقه ۳

ارسال علیپور در محوطه جریمه به منشا رسید و 
شوت او در میانه راه به بدن بازیکنان نفت خورد.

دقیقه یک
نفت  تیم  بازیکن  با  برخورد  از  بعد  نیا  کامیابی 

آبادان دچار مصدومیت شد.

پرسپولیس با شکست نفت رکوردار لیگ برتر شد 
شاگردان برانکو مدعی اول قهرمانی

جام بزرگ: مسابقات ژاپن بازگشت من به تفنگ بادی بود
دوره  دهمین  فــارس،  خبرگزاری  گــزارش  به 
به  حالی  در  آسیا  بادی  سالح های  مسابقات 
تفنگ  ملی پوشان  که  شد  برگزار  ژاپن  میزبانی 
ناکام  مدال  کسب  در  انفرادی  بخش  در  ایران 
حالی  در  نیز  ذوالفقاریان  امیرسیاوش  بودند. 
با  که  کرد  کسب  را  نوجوانان  المپیک  سهمیه 

کسب عنوان پنجمی به کار خود پایان داد.
تنها  خدمتی  نجمه  بزرگساالن،  سنی  رده  در 
و  نبرد  پیش  از  کاری  اما  بود  ایران  فینالیست 
مه لقا  و  احمدی  الهه  بود.  ناکام  مدال  در کسب 
را  فینال  دوره  این  در  نتوانستند  نیز  جام بزرگ 
با  گفت وگو  در  بزرگ  جام  مه لقا  کنند.  تجریه 
خبرنگار ورزشی فارس، در این باره اظهار داشت: 
همه می دانند قهرمانان جهان در رشته تیراندازی 
در آسیا هستند که می توان به چین، هند و کره 
اما  بگویم  چه  باره  این  در  نمی دانم  کرد.  اشاره 
بهتر است نظر مربیان را در این خصوص بپرسید.

وی افزود: من فقط می توانم درباره خودم صحبت 
شرکت  بادی  مسابقات  در  سال   ۲ از  بعد  کنم؛ 
که  خاطر مصدومیتی  به  هم  سال  و یک  کردم 

داشتم فقط در یکی دو مسابقه تیر زدم. از زمانی 
خفیف  تفنگ  در  گرفتم  را  المپیک  سهمیه  که 
تفنگ  به  بازگشت من  این مسابقات  و  زدم  تیر 

بادی بود. البته در حالت کلی قبول دارم نتایج تیم 
می توانست بهتر از این باشد. ملی پوش المپیکی 
ایران در پاسخ به این سوال که فکر نمی کنید این 
نظر  به  خطرناک  آسیایی  بازی های  برای  نتایج 
برسد، تصریح کرد: نتایج باعث ناراحتی همه شد 
و از اینکه نتوانستیم مدال بگیریم ناراحت بودیم 
اما فکر نمی کنم این موضوع آینده را تهدید کند. 
این مسابقات تجربه خوبی شد تا ببینیم تیم در 
چه سطحی قرار دارد، نقاط ضعف و قوت چیست 
تا بتوانیم اگر مشکلی وجود دارد رفع کنیم. جام 
تیم  با  فقط ۲ هفته  بزرگ خاطرنشان کرد: من 
اما  شدم  اضافه  بچه ها  به  دیر  و  کردم  تمرین 
باشد.  داشته  وجود  نمی کنم مشکل خاصی  فکر 
ما مربیان خوبی داریم، من از آنها تشکر می کنم 
که صادقانه کار می کنند و امیدوارم در مسابقات 

بعدی نتایج بهتری بگیریم.

شاهرودی: پرسپولیس یک سر و گردن از همه تیم های ایران باالتر است
ورزشی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  شاهرودی  رضا 
صفر  بر   ۲ پیروزی  مورد  در  فارس،  خبرگزاری 
باید  اظهارداشت:  آبادان  نفت  مقابل  پرسپولیس 
بگویم،  نباشید  خسته  پرسپولیس  بازیکنان  به 
است،  بازگشته  خود  اوج  روزهای  به  پرسپولیس 
به  و  کرد  بازی  خوب  واقعًا  هم  ــادان  آب نفت 
بازیکنان آنها هم تبریک می گویم زیرا آنها مقابل 
پرسپولیس مثل خیلی از تیم های دیگر دست به 
دفاع نزدند تا فقط یک امتیاز بگیرند. نفت آبادان 

هم بازی هجومی را در دستور کار خود قرار داد 
اما پرسپولیس بهتر بود و پیروز شد.

و  زیبا  فنی  نظر  از  پرسپولیس  ــزود:  اف وی 
بازیکنان  و  می کند  بازی  هم  تماشاگرپسند 
در  را  یکدیگر  خالی  جای  خوبی  به  پرسپولیس 
زمین پر می کنند و همین بازی روان و تاکتیکی 
بین  که  فاصله ای  از  پرسپولیس  تا  شد  باعث 
کند  استفاده  آمد  پیش  آبادان  نفت  تیم  خطوط 
رکوردداری  مورد  در  شاهرودی  بزند.  گل   ۲ و 

رسیدن  خاطر  به  اول  نیم فصل  در  پرسپولیس 
همه  به  احترام  ضمن  من  گفت:   ۳6 امتیاز  به 
فنی یک  نظر  از  پرسپولیس  تیم ها می گویم که 
سر و گردن باالتر و بهتر از همه تیم های ایران 
است. این روزها همه از بازی زیبا و گلزنی تیم 
باید  پرسپولیس صحبت می کنند، یک نکته هم 
بگویم، نمی دانم علی علیپور برای دعوت شدن به 
تیم ملی دیگر باید چه کاری انجام بدهد؟ چرا او 
را به تیم ملی دعوت نمی کنند؟ جای این بازیکن 

در تیم ملی واقعًا خالی است. وی در مورد دیدار 
پرسپولیس در جام حذفی با بادران و صنعت نفت 
آبادان گفت: خیلی ها اکنون می گویند پرسپولیس 
درحالی که  بازی کند  آبادان  نفت  با  باید  دوباره 
است، جام  تهران  بادران  پرسپولیس  اول  حریف 
حذفی جام شگفتی هاست و نباید پرسپولیس را از 
پیش برنده بدانیم، پرسپولیس ابتدا باید روز جمعه 
با  از آن به بازی  تا بعد  بادران را شکست بدهد 

نفت آبادان فکر کند.
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