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مرتضی عابدینی مشاور مالی 
و ارزی شما با 20 سال 

سابقه امور ارز

خرید دالر به باالترین قیمت

PH:02 9417 7344
Mobile:0413 820649

بستنی شیراز

تهیه انواع 
کیک و شیرینی 

برای جشنها 
و  مراسم شما

195 Merrylands Rd
Merrylands

Ph: 0481 141 990

Shiraz Ice cream

انواع شیرینی تر و خشک
انواع آبمیوه 

فالوده شیرازی
معجون و آب هویج و بستنی

صبحانه
حلیم کرمانشاهی
آش سبزی شیراز

نیمرو و املت
نان و پنیرگردو و سبزی

کره با مربا و عسل
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کریستین الگارد و علی طیب نیا در مقر صندوق 
ایاالت  پایتخت  واشنگتن  در  پول  المللی  بین 
متحده آمریکا دیدار کرده اند. این نخستین دیدار 
یک رئیس صندوق بین المللی پول با یک وزیر 

اقتصاد ایران در ۲۰ سال گذشته است.
آخرین دیدار میان وزیر اقتصاد ایران با رئیس این 
نهاد مالی، مربوط به اواخر دوره ریاست جمهوری 

اکبر هاشمی رفسنجانی بود.
می  نیا  طیب  علی  قول  از  ایران  های  رسانه 
پول  المللی  بین  رئیس صندوق  به  او  که  گویند 
اهلل  آیت  که  اصطالحی  مقاومتی،  اقتصاد  درباره 
توضیح  برد،  می  کار  به  را  آن  ای  خامنه  علی 
زیربنایی  اصالحات  ایران  که  است  گفته  و  داده 
در ساختار اقتصادی اش را شروع کرده و نتایج 
این اصالحات به آرامی در حال خودنمایی است.

های  سیاست  به  اشاره  با  ایران  اقتصاد  وزیر 
اقتصاد مقاومتی گفته موفقیت های دولت حسن 
روحانی در کاهش و کنترل نرخ تورم و همچنین 
مدیریت بحران کاهش شدید قیمت نفت ناشی از 

پیشبرد همین سیاست است.
آقای طیب نیا از گزارش اخیر صندوق بین المللی 

ایران تمجید کرده و گفته است که  درباره  پول 
کشورش از تعامل موثر صندوق با ایران استقبال 
خانم  که  گویند  ایران می  رسانه های  کند.  می 
الگارد در دیدار وزیر اقتصاد ایران، موفقیت های 
دولت این کشور در کنترل تورم و مقابله با آثار 
و  خوانده  تحسین  قابل  را  نفت  کاهش  بحران 
گفته ما در موضوع آموزش، انتقال تجربیات سایر 
کشورها و دانش فنی برنامه هایی برای همکاری 

با ایران داریم که ارائه خواهیم کرد.
از عوامل شکل گیری  یکی  را  فقر  مقام  دو  هر 
همکاری  خواستار  و  اند  خوانده  تروریسم  پدیده 

برای مقابله با آن شده اند.
بر اساس گزارش ها، خانم الگارد به وزیر اقتصاد 
ایران گفته است در خصوص همکاری بانک های 
بزرگ با بانک های ایرانی مشکالتی وجود دارد 
که من به سهم خودم تالش می کنم با مقامات 
آمریکایی رایزنی کنم تا این مشکالت مرتفع و 
روند همکاری های بیشتر ایران با نهادهای مالی 

بین المللی تسریع شود.
مشترک  جلسه  در  شرکت  برای  نیا  طیب  آقای 
در  پول  المللی  بین  صندوق  و  جهانی  بانک  با 

وزیر  حضور  زمان  در  برد.  می  سر  به  واشنگتن 
داری  خزانه  وزارت  واشنگتن،  در  ایران  اقتصاد 
آمریکا هم دستور العمل تازه ای در مورد تعامالت 

مالی با ایران منتشر کرده و طی آن معامله بر پایه 
دالر آمریکا را با شروطی میسر خوانده است.

ایران این دستورالعمل را مثبت خوانده، اما گفته 

که مشکالت پیشین را در همکاری بانک های 
بزرگ با این کشور به طور موثر حل نمی کند.

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

Reg No. 97971819

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

با مدیریت نوری

پل رایان، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان 
آمریکا، گفته است که از این به بعد دیگر از دونالد 
ترامپ، نامزد حزب جمهوریخواه انتخابات ریاست 

جمهوری آمریکا، دفاع نخواهد کرد.
است که  افزوده  در همین خصوص  رایان  آقای 

او همچنین در مبارزات و تبلیغات انتخاباتی آقای 
ترامپ شرکت نخواهد کرد.

در  که  نمایندگان  مجلس  جمهوریخواه  رئیس 
سخن  حزب  این  نمایندگان  از  تعدادی  جمع 
می گفت افزود که از این پس تالش خواهد کرد 
تا اکثریت جمهوریخواه در مجلس نمایندگان را 

حفظ کند.
وی گفت که تالش او بر این نکته خواهد بود تا 
تضمین کند تا به گفته وی به خانم کلینتون چک 
سفید امضا داده نشود؛ و مجلس نمایندگان و سنا 
در ۸ نوامبر در کنترل حزب دموکرات قرار نگیرد.

مناظره  از  پس  روز  یک  رایان  آقای  اظهارات 
حزب  نامزد   ، کلینتون  هیالری  بین  جنجالی 

دموکرات و آقای ترامپ صورت گرفته است.
خانم کلینتون و آقای ترامپ، در دومین مناظره 
خود اتهام های تند و تیزی را علیه یکدیگر مطرح 
کردند. تنش بین این دو نامزد به حدی بود که دو 
کاندیدا پس از ورود به صحنه با یکدیگر دست 
ندادند و در طول مناظره بارها به تندی به رقیب 
بارها در سخنان خود  حمله کردند. آقای ترامپ 
خانم کلینتون را دروغگو خواند و در مقابل خانم 
کلینتون، آقای ترامپ را متهم کرد که در دنیای 
دیگری زندگی می کند و از واقعیت به دور است.

آقای  که  فیلمی  به  واکنش ها  ادامه  در  و  پیشتر 
زنان  درباره  رکیک  کلمه های  با  آن  در  ترامپ 
حرف می زند، شماری از چهره های ارشد در حزب 
جمهوری خواه، از جمله جان مک کین و کاندولیزا 
حتی  یا  نمی دهند  رای  او  به  گفتند  نیز  رایس 

خواستند تا او از دور رقابتها کنار بکشد.
واشنگتن پست  روزنامه  اکتبر(   ۷( جمعه  روز 
فیلمی از سال ۲۰۰۵ منتشر کرد که در آن دونالد 
انتخابات  در  جمهوری خواهان  نامزد  ترامپ، 
برای  تالشش  درباره  آمریکا،  جمهوری  ریاست 
و  شوهردار  زن  یک  با  جنسی  رابطه  برقراری 
بوسیدن و دست مالی کردن زنان دیگر با افتخار و 
با کلمه هایی رکیک صحبت می کند. حرف هایی 

که بدون برنامه و بدون اطالع ضبط شده بود.

آقای ترامپ سپس از اظهاراتش مربوط به زنان 
این  که  اما گفت  کرد  ویدیو عذرخواهی  این  در 
از مسایل اصلی سیاسی پرت  را  فیلم، حواس ها 
اشتباه  من  که  کرد  تاکید  ترامپ  آقای  می کند. 

کردم و عذر می خواهم.

پل رایان رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان 
آمریکا: دیگر از ترامپ دفاع نمی کنم

دفتر امور مهاجرتی
اعـظم جـعفری
وکیل رمسی سازمان MARA در استرالیا
)شماره پروانه فعالیت ۱۵۷۱۷۳۳(
عضو موسسه MIA )شماره عضویت ۱۱۰۹۹(

فارغ التحصیل حقوق مهاجرت از دانشگاه 
ویکتوریا استرالیا و کارشناس ارشد حقوق و 
روابط بین امللل از دانشگاه مک کواری استرالیا

Suite 602, 7 Railway Street
Chatswood NSW 2067

Mob: 0414 187 045    
www.ajmigration.com

انواع ویزاهای پناهندگی 
ویزای همسر

ویزای والدین 
ویزای توریستی 

ویزاهای کار و مهارت
ویزای کار با اسپانسر کارفرما

ویزای سرمایه گذاری )کارآفرین(
یی ویزای دانشجو

رستوران ارکیدهرستوران ارکیده
با مدیریت مرتضی عابدینی بهمراه 

کادر ورزیده پذیرای شما میباشد
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342 Pacific HWY. 
Crows Nest 

Tel: 02 9439 4488

روزهای هفته 
قیمتهای ویژه ناهار

همچنان برقرار 
میباشد

کباب 80 
سانتیمتری  
ویژه خانواده
مناسب برای 

5 تا 6 نفر
فقط

 85 دالر
هفت روز هفته
 ناهار و شام

وزیر اقتصاد ایران و رئیس 
صندوق بین المللی پول پس از 

۲۰ سال با هم دیدار کردند

Dried Dill 500g
$13.50each

36 Station St. Auburn
PH: 02-9643 9584

قیمتهای ویژه
 این هفته

 Lal Qila Basmati
 Rice 20k
$53each  Yonca Sunflower

 Oil 5L
$9.99each

 Chasni Tomato
 Paste 700g
$2.49each

 Sadaf
 Broad Beans
Peeled 350g
$2.20each

Split Peas
Per Pack
$4.99

 Takin
Dried Lemon

$3.29
each

 Whole Lamb
 $8.25 per kg

 (for a purchase of
whole carcass only)

بمباران  متحد،  ملل  سازمان  دبیرکل  مون،  کی  بان 
به  کشته   ۱۴۰ حداقل  که  یمن  در  عزاداری  مراسم 
غیرنظامیان  علیه  سنگدالنه  ای  حمله  را  گذاشت  جا 
آن  درباره  کامل  تحقیقات  خواستار  و  کرده  توصیف 
شده است. همزمان بی بی سی دریافته که عربستان 
از  یکی  که  است  پذیرفته  غیرعلنی  طور  به  سعودی 
هواپیماهای ائتالف تحت رهبری این کشور روز شنبه 
آن مراسم عزاداری در صنعا، پایتخت یمن، را بمباران 

کرد. 
آقای بان گفت: این یک مرکز اجتماعی شناخته شده 
بود. جمعیتی از خانواده ها و کودکان آن را پر کرده 

بودند. بمباران مردمی که مشغول عزاداری برای مرگ 
گفت  او  است.  محکوم  عملی  هستند  خود  عزیزان 
باعث خرابی  عربستان  رهبری  هوایی تحت  حمالت 
درمانی  مراکز  اعظم  بخش  و  شده  یمن  در  عظیمی 
را  غیرنظامی  مهم  تاسیسات  سایر  و  این کشور شده 
ویران کرده است. او افزود: گزارش های اولیه از محل 
)تحت  ائتالف  حمله  از  ناشی  هم  این  که  حاکیست 

رهبری عربستان( بوده است.
این  سراسر  در  خشونت  الگوی  به  توجه  با  گفت:  او 
مناقشه، توجیهات توخالی به نظر می رسد. طرف ها 
نمی توانند زیر گرد و غبار این جنگ پنهان شوند. یک 
فاجعه ساخته دست بشر در برابر چشمان ما روی می 
دهد. او گفت که حمله هولناک تازه نیازمند تحقیقات 
کامل است. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل قبال 
خواستار ایجاد یک نهاد مستقل بین المللی برای انجام 
قوانین  و  بشر  حقوق  نقض  مورد  در  جامع  تحقیقات 

انساندوستانه در یمن شده است.
که  یمنی  میلیون   ۲۰ از  بیش  که  گفت  بان  آقای 
شامل ۸۰ درصد مردم این کشور است نیازمند کمک 

انساندوستانه هستند.
خونین  از  یکی  که  شنبه  روز  حمله  قربانیان  بیشتر 
ترین حمالت در این جنگ دو ساله توصیف می شود 

غیرنظامیان بودند.
بیش از ۵۰۰ نفر دیگر در آن زخمی شدند. گفته می 

شود پس از حمله اول زمانی که امدادگران به محل 
فرانک  شد.  بمباران  دوباره  نقطه  آن  بودند  رسیده 
گاردنر خبرنگار بی بی سی می گوید عربستان سعودی 
با درخواست بریتانیا برای مشارکت در تحقیقاتی درباره 

آن حمله موافقت کرده است.
به گفته خبرنگار ما حمله روز شنبه چنان هولناک و در 
ابعادی بود که بریتانیا در گامی غیرعادی بر شرکت در 

تحقیقات پافشاری کرده است.
بررسی  درحال  دولت  گفت  بریتانیا  دولت  مقام  یک 
نظارت  برای  نظامی  محققان  و  وکال  از  تیمی  اعزام 
بر تحقیقات عربستان سعودی در این باره است. این 
شامل  که  کشور   ۱۴ شامل  گروهی  توسط  تحقیقات 
شماری از متحدان عرب عربستان سعودی است انجام 
تحقیقات  خواستار  بشر  حقوق  های  گروه  شود.  می 

مستقل شده اند.
منابع آگاه سعودی گفتند که تحقیقات شامل بررسی 
اطالعات  و  اظهارات شاهدان  داده های ضبط شده، 

موجود نظامی خواهد بود.
سازمان  سی  بی  بی  امنیتی  امور  خبرنگار  گفته  به 
بنابراین  دارد  خبرچین  یمن  در  عربستان  اطالعات 
مقام های نظامی می دانستند که چندین عضو ارشد 
آنها  متحد  که  ای  قبیله  رهبران  و  حوثی  شورشیان 

هستند در مراسم عزاداری حضور داشتند.
به گفته فرانک گاردنر آنچه معلوم نیست این که آیا 

خلبان خود راسا محل را بمباران کرد یا دستور حمله از 
مقام های مافوق رسید. با توجه به افزایش قربانیان در 
جنگ یمن بریتانیا تحت فشار است برنامه های پرسود 

فروش سالح به عربستان را معلق کند.
مایکل فالون وزیر دفاع گفته است که اگر معلوم شود 
غیرنظامیان عمدا در حمالت هوایی هدف گرفته شدند 
بازبینی قرار خواهد  را مورد  این کشور فروش سالح 

وزیر  ظریف  جواد  محمد  دوشنبه  روز  در  پیشتر  داد. 
یک  پرواز  ترتیب  خواست  بان  آقای  از  ایران  خارجه 
هواپیمای ایرانی حامل کمک های انساندوستانه برای 
زخمی های آن حمله را بدهد. آقای ظریف خواستار 
ائتالف  و  سعودی  عربستان  شدن  شناخته  مسئول 
تحت رهبری آن برای جنایات جنگی در یمن در یک 

سال و نیم گذشته شد.

بان خواستار تحقیقات کامل در مورد حمله یمن شد
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 پیک

پارسیان
توجه: از چاپ مطالب بدون نام و نشان معذوریم 

چاپ مطالب رسیده دلیل تأیید آنها نمیباشد
مدیر مسئول فریبرز منصوری

ناشر انتشارات پارسیان 

North Parramatta
WEST END MAZDA

No.1 Mazda Dealer in Australia

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

590 Church Street North Parramatta NSW 2151

براي خريد انواع اتومبيلهاي مزدا در سيدني

Ph:    03 9530 9750
Mob: 0401 280 808

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

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

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

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

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

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

 Wallace Ave 
 Point Cook. Vic 3030

ملبورن

مالقات با وقت قبلی

خدمات حسابداری و مالیاتی
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شرکت حمل و نقل بین المللی اریون

ارائه خدمات حمل و نقل 
بين المللی دريائی، هوائی 

و بين ايالتی در استراليا
حمل کليه کاالها ی کانتينری 

به تمامی بنادر استراليا 
و يا بلعكس با رعايت 

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

 
Mohammad M.Sinaei  | CEO

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

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

Orion Shipping Pty. Ltd 
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گرفتن  آتــش  از  هایی  ــزارش  گ پی  در 
 ۷ نوت  گاالکسی  شده  تعمیر  های  گوشی 
سامسونگ، این شرکت از صاحبان تلفن ها 
خواسته است استفاده از آن را تا زمان کامل 
شدن تحقیقات متوقف کنند. این شرکت کره 
جنوبی همچنین گفت فروش این تلفن ها در 

سراسر جهان را متوقف می کند.
سامسونگ گفت که ایمنی مشتریان برایش 
می  مشکل  حل  برای  و  است  اولویت  در 
از  پس  سپتامبر  ماه  در  سامسونگ  کوشد. 
باتری  انفجار  بر  دایر  هایی  گزارش  انتشار 
خواستار بازگرداندن ۲.۵ میلیون دستگاه تلفن 

برای تعمیر و سرویس شده بود.
داد  اطمینان  مشتریان  به  بعدا  شرکت  این 

تلفن ها ایمن است.
اما از آن زمان تلفن های گاالکسی نوت ۷ 
از  است.  آتش گرفته  آمریکا  در  مورد  در دو 
توسط  که  گوشی  یک  گذشته  هفته  جمله 
یک  در  بود،  شده  معرفی  ایمن  شرکت  این 
آتش  آمریکا  هواپیمای خطوط ساوت وست 

گرفت.
ایمنی  که  آنجا  از  دوشنبه گفت:  سامسونگ 
مشتریان اولویت اصلی ماست، سامسونگ از 
همه عرضه کنندگانش در سراسر جهان می 
را  خواهد فروش و مبادله گاالکسی نوت ۷ 

درحالی که تحقیقات ادامه دارد متوقف کنند.
یا  اصلی   ۷ ــوت  ن گاالکسی  مشتریان 
را  آن  باید  جایگزین شده   ۷ نوت  گاالکسی 
با دکمه کامال خاموش کنند و استفاده از آن 

را متوقف کنند.
سرویس دهنده  شرکت های  از  بعضی  پیشتر 
گوشی های  ارائه  بریتانیا  و  آمریکا  در  تلفن 
باتری  مشکل  دلیل  به  را   ۷ نوت  گاالکسی 

آنها متوقف کردند.
در پی این گزارش ها ارزش سهام سامسونگ 
در بازارهای آسیا حدود ۴ درصد سقوط کرد. 
گوشی گالکسی نوت ۷ ۱۹ اوت به بازار آمد. 
را  محصول  این  مشتریان  و  منتقدان  عمده 

تحسین کردند. این گوشی تازه ترین محصول 
این شرکت  رشته محصوالت  از  سامسونگ 
از  ترکیبی  می شود:  خوانده  فبلت  که  است 
به دلیل صفحه   تبلت  )تلفن( و  کلمات فون 

بزرگی که دارد.
یا اسکنر  در این گوشی یک ردیاب چشمی 
با  را  تلفن  قفل  که  شده  نصب  چشم  قرنیه 
باز  گوشی  صاحب  چشم  دادن  تشخیص 

می کند.
در  که  گوشی ها  این  از  برخی  باتری  اما 
کشورهای مختلف ساخته می شود، مشکالتی 
بسیاری  که  شده  باعث  که  آورده  وجود  به 

عالقه ای برای خرید آن نشان ندهند.

وزارت اقتصاد ایران دستورالعمل اخیر آمریکا درباره 
معامالت دالری را مثبت اما جزئی خواند

منابع ریاست جمهوری فرانسه می گویند که 
پوتین، رئیس جمهور روسیه دیدار  والدیمیر 
از قبل برنامه ریزی شده خود از فرانسه را در 
میان بحث ها بر سر بحران سوریه به تعویق 
 ۱۹ روز  بود  قرار  پوتین  آقای  است.  انداخته 
کلیسای  یک  افتتاح  و  مذاکرات  برای  اکتبر 

جدید ارتدکس به پاریس برود.
آقای  سفر  افتادن  تعویق  به  هنوز  روسیه 

پوتین را تأیید نکرده است.
روز  فرانسه  جمهور  رئیس  اوالند،  فرانسوا 

باشد روسیه به  دوشنبه گفت که شاید الزم 
اتهام  به  بمباران شهر حلب در سوریه  دلیل 

جنایات جنگی پاسخ دهد.
تلویزیون  به  اوالنــد  آقای  پیش  روز  یک 
با  ارتباط  در  قانونی  پیگرد  که  گفت  فرانسه 
سوریه می تواند در دادگاه کیفری بین المللی 

صورت بگیرد.
قربانیان  حلب[  شدگان  ]کشته  گفت:  او 
مرتکب  که  کسانی  هستند.  جنگی  جنایات 
این اعمال شده اند برای آن پاسخگو خواهند 

بود، از جمله در دادگاه کیفری بین المللی. نه 
روسیه و نه سوریه عضو دادگاه کیفری بین 

المللی نیستند.
را  نظامیان  غیر  به  حمله  بارها  که  مسکو 
های  گــروه  که  گوید  می  کــرده  تکذیب 
تروریستی در سوریه را هدف قرار داده است.
پیشنهادی  قطعنامه  روسیه  گذشته  هفته 
فرانسه که خواستار پایان بمباران ها در شهر 
حلب می شد را در شورای امنیت سازمان ملل 

وتو کرد.

پوتین سفر خود به فرانسه را به تعویق انداخت

وزارت  تازه  راهنمای  انتشار  از  پس  روز  سه 
خزانه داری آمریکا درباره معامالت دالری با 
اقتصاد  وزیر  معاون  قضاوی،  حسین  ایران، 
اما  مثبت  را  راهنما  این  محتوی  ــران  ای
اصالحاتی جزئی خوانده و گفته به نظر من 
مشکالتی که از قبل وجود داشت، اکنون نیز 

برقرار است.
آقای قضاوی روز ۱۹ مهرماه )۱۰ اکتبر( به 
خبرگزاری ایسنا گفته بررسی گزارش راهنما 
نشان می دهد که اصالحات کلی جهت گیری 
نمی شود  ولی  دارد  تسهیل گرانه  و  مثبت 
اتفاق  گفت تغییر محتوایی قابل مالحظه ای 
سر  از  را  مالحظه ای  قابل  ریسک  و  افتاده 
راه بانک های خارجی که می خواهند با ایران 

مبادله کنند، برداشته است.
دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه 
معامالت  از  برخی  جمعه  روز  آمریکا  داری 
از  خارج  مالی  موسسات  و  ایران  با  دالری 
حوزه قضایی ایاالت متحده را به شرط اینکه 
مالی  سیستم  وارد  مستقیم  غیر  یا  مستقیم 

آمریکا نشود، مجاز خوانده بود. 
معاون وزارت اقتصاد ایران گفته است پیش 
عمال  مستقیم  غیر  شرط  این  هم  این  از 
نهادهای  که  می آورد  وجود  به  را  ابهامی 
مالی غیر آمریکایی نمی توانستند ۱۰۰ درصد 

اعتماد داشته باشند که در پرتو ارایه خدمات 
کارگزاری یا ایجاد حساب و نگهداری وجوه 
ایرانی  بانک های  و  مشتریان  برای  دالری 
خواهند  پیش بینی  قابل  غیر  ریسک  درگیر 
برطرف  نیز  اکنون  ابهام  این  خیر.  یا  بود 
اگر  ایرانی،  مقام  این  گفته  به  است.  نشده 

یک خریدار خارجی کاالی ایرانی از حساب 
خود در یک بانک بزرگ به طرف ایرانی دالر 
پرداخت کند، ممکن است این دالر از طریق 
از  و  آمریکا  داخلی  بانک های  واسطه گری 
حساب  در  کشور  این  مالی  سیستم  طریق 
ترتیب  این  به  و  باشد  داشته  وجود  خریدار 

دهد. قرار  تحریم  خطر  در  را  خارجی  بانک 
به  مربوط  ایران  با  دالر  با  معامله  تحریم 
تحریم های غیراتمی آمریکا علیه ایران است 
که قرار نبوده بر اساس توافق اتمی برجام لغو 
شود. به نظر می رسد که به دنبال اعتراض 
های پی در پی ایران به آمریکا، این کشور بر 
امکانپذیر بودن معامله دالری با شرکت های 
ایرانی از سوی موسسات مالی غیرآمریکایی 

تاکید کرده است.
ارائه مجوزهای  ایاالت متحده برای  تصمیم 
فاصله  به  ایران  با  معامالتی  و  بانکی  تازه 
به  ایران  های  اعتراض  از  پس  هفته  چند 
آمریکا و برگزاری جلسه مشترک میان وزیر 
خارجی  سیاست  مسئول  ایران،  خارجه  امور 
اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه گروه ۵+۱ 

در نیویورک اعالم می شود.
در زمان انتشار راهنمای جدید وزارت خزانه 
اقتصاد  وزیر  نیا،  طیب  علی  آمریکا،  داری 
با  مشترک  نشست  در  شرکت  برای  ایران 
در  پول  المللی  بین  و صندوق  بانک جهانی 

واشنگتن پایتخت آمریکا به سر می برد.
ایران  که  جهانی  عمده  های  بانک  هنوز 
به  آنهاست،  با  ارتباط  برقرای  خواهان 
واکنش  آمریکا  داری  خزانه  وزارت  اطالعیه 

نشان نداده اند.

سامسونگ از مشتریانش خواست استفاده از 
گاالکسی نوت ۷ را متوقف کنند

مدیر  که  است  حاکی  ایران  از  گزارش ها 
توابع  از  مختارآباد  روستای  در  مدرسه ای 
دانش  به  کرمان،  استان  جنوب  در  رودبار 
هزارتومان   ۳۰ پرداخت  توان  که  آموزانی 
شهریه را نداشتند ۸ ضربه شالق زد و سپس 

آنها را از مدرسه اخراج کرد.

که  نوشت  گــزارش  این  انتشار  با  تابناک 
رودبار  شهرستان  پرورش  و  آموزش  رئیس 
است:  گفته  و  کرده  تکذیب  را  موضوع  این 
با  اصال  کنید  می  مطرح  شما  که  موضوعی 
عقل و منطق همخوانی ندارد و کذب محض 
است. این در حالی است که به گفته تابناک، 
دانش آموزانی که مورد تنبیه قرار گرفته اند در 
تایید چنین عملی از سوی  با  فایل ویدئویی 
آنها  های  خانواده  که  کردند  عنوان  مدیر 

پرداخت  به  قادر  و  دارند  ضعیفی  مالی  بنیه 
شهریه های تعیین شده نیستند و مدرسه ای 
از  بودند  به تحصیل  آن مشغول  در  آنها  که 
اولیه وضعیت  نظر امکانات رفاهی و شرایط 

مناسبی ندارد.
بارها  ایران  در  پرورش  و  آموزش  مسئوالن 
اعالم کرده اند که مدیران مدارس تحت هیچ 
عنوانی حق ندارند از دانش آموزان و والدین 

آنها به صورت اجباری پول بگیرند.

اساسی جمهوری  قانون   ۳۰ اصل  اساس  بر 
وسایل  است  موظف  دولت  ایران،  اسالمی 
برای همه ملت  را  رایگان  آموزش و پروش 
روستای  کند.  فراهم  متوسطه  دوره  پایان  تا 
مختارآباد و شهرستان رودبار جنوب در زمره 
مناطق محروم ایران محسوب می شوند و بر 
سال  در  ایران  آمار  مرکز  سرشماری  اساس 
خانوار  مختارآباد حدود ۲۹۵  روستای   ۱۳۸۵
و بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت دارد.

شالق و اخراج از مدرسه به دلیل عدم توانایی پرداخت ۳۰ هزار تومان شهریه

نام محمود خاوری به دلیل نامعلوم از فهرست 
اعالن قرمز پلیس بین الملل )اینترپل( حذف 
شده است. پلیس ایران می گوید که به علت 
خاوری  آقای  اقامت  محل  شدن  مشخص 
است،  شده  انجام  خودکار  بصورت  کار  این 
به  معموال  کار  این  که  می گوید  اینترپل  اما 

درخواست کشور متقاضی انجام می شود.
محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک 
پرونده  اصلی  متهمان  از  یکی  و  ایران  ملی 
اختالس سه هزار میلیارد تومانی بود که در 
مهر ۱۳۹۰ از مقام خود استعفا داد و به کانادا 

رفت.
به   ۱۳۹۱ سال  بهمن  در  خاوری  آقای  نام 
درخواست مقامات قضایی ایران در فهرست 
اعالن قرمز پلیس بین الملل قرار گرفت، اما 
در روزهای گذشته رسانه های ایران از حذف 

نام او از فهرست عمومی اینترپل خبر دادند.
نیروی  سخنگوی  منتظرالمهدی  سعید 
گفت:  باره  این  در  دیروز  ایران  انتظامی 
و  بوده  تعقیب  تحت  که  متهمانی  اصواًل 
محل اقامتشان معلوم نیست از سوی سازمان 
اینترپل برای آنها اعالن قرمز صادر می شود 
و همچنین مشخصات آن ها بر روی پورتال 
عمومی سازمان اینترپل ثبت می  شود، اما به 
و  مشخص  آنها  اقامت  محل  اینکه  محض 
بین پلیس دو کشور ارتباط برقرار شد، به طور 
خودکار نام این افراد از روی پورتال عمومی 
برداشته می شود، اما این به معنی حذف نام 
از لیست تعقیب سازمان  متهم تحت تعقیب 

اینترپل نیست.
قرمز  اعالن  منتظرالمهدی  آقای  گفته  به 
لیست  از  و  باقی است  به قوت خود  خاوری 

اینترپل حذف نشده است و از نظر قانونی و 
حقوقی در سیستم های داخلی پلیس اینترپل 
تعقیب  تحت  دارند  ارتباط  یکدیگر  با  که 
بین الملل  پلیس  پابرجاست .  ایشان  بودن 
می گوید که نام تمام افراد تحت تعقیب در 
اینترپل منتشر  کشورهای مختلف در سایت 
نمی شود، اما کشور متقاضی است که تصمیم 
تحت  فرد  درباره  اطالعاتی  آیا  که  می گیرد 
تعقیب در دسترس عموم قرار بگیرد یا اینکه 
و  قضایی  مقامات  برای  فقط  اطالعات  این 

انتظامی قابل دسترس باشد.
باعث  که  دالیلی  معموال  اینترپل  گفته  به 
می شود نام افراد از فهرست اعالن قرمز در 

دسترس عموم حذف شود به قرار زیر است:
فرد تحت تعقیب دستگیر و به کشور متقاضی 

عودت داده شده است

فرد تحت تعقیب درگذشته باشد
فرد  نام  گنجاندن  درخواست  متقاضی  کشور 
پس  را  قرمز  اعالن  لیست  در  تعقیب  تحت 

گرفته باشد
در  تعقیب  تحت  فرد  نام  گرفتن  قرار  برای 
لیست اعالن قرمز درخواست تجدیدنظر داده 

شده باشد
باشد  کــرده  خواست  در  متقاضی  کشور 
از  تعقیب  تحت  فرد  به  مربوط  اطالعات 
دسترس عموم به مقامات قضایی و انتظامی 

محدود شود.
اعالن قرمز لغو شده باشد

روشن نیست که مقامات ایران به کدام  یک 
آقای  نام  کرده اند  درخواست  فوق  دالیل  از 
از دسترس عموم  اینترپل  لیست  در  خاوری 

حذف شود.

حذف نام محمود خاوری از فهرست اعالن قرمز پلیس بین الملل

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس و 
عضو فراکسیون امید از نحوه تعامل شخص 
اعضای  ایران،  رئیس جمهور  روحانی  حسن 
انتقاد  فراکسیون  این  با  استانداران  و  کابینه 
از  امید شامل جمعی  کرده است. فراکسیون 
نمایندگان مجلس ایران است که با فهرست 
در  طلبان،  اصالح  حمایت  مورد  پیشنهادی 
انتخابات مجلس دهم به پیروزی رسیدند و 
یکی از شعارهای آنها حمایت از دولت آقای 

روحانی بوده است.
آرمان  روزنامه  با  مصاحبه  در  صادقی  آقای 
روز ۱۹ مهر ماه )۱۰ اکتبر( منتشر شد، گفته 
در این چند ماه که از تشکیل فراکسیون امید 
می گذرد، بیشتر تالش ها از سوی فراکسیون 
تعامل  اما  بوده،  دولت  از  حمایت  برای  امید 
پارلمانی  معاون  و  وزارتخانه ها  سمت  از 

سطح  در  حتی  و  مجلس  در  رئیس جمهور 
استان ها در حد انتظار نبوده و پایین تر از آن 
گفته  مجلس  در  تهران  نماینده  است.  بوده 
نکته  این  به  می خواهم  بار  نخستین  برای 
نیز  روحانی  آقای  شخص  از  که  کنم  اشاره 
شاهد تحرک و تعاملی با فراکسیون امید در 
مجلس نیستیم. مدتی است که اعضای این 
فراکسیون درخواست مالقات با آقای روحانی 
که  به گونه ای  دیدار  این  اما  کرده اند  ارائه  را 

قابل توجیه نیست به تعویق افتاده است.
های  چهره  از  دیگر  از  برخی  این  از  پیش 
سیاسی و مقام های دولتی نیز از دشوار بودن 
کرده  انتقاد  روحانی  حسن  با  دیدار  امکان 

بودند.
آقای  دولت  هــواداران  و  دولتی  های  مقام 
انتخابات  در  امید  فهرست  پیروزی  روحانی، 

برنامه  از  حمایت  معنی  به  را  دهم  مجلس 
های دولت و پیروزی خود تعبیر کرده بودند 
تشکیل  از  پس  صادقی  آقای  گفته  به  اما 
می  آن  از  ماه   ۵ از  بیش  که  دهم  مجلس 
گذرد همکاری دولت با این فراکسیون کمتر 

از حد انتظار است.
باید  است:  گفته  مجلس  در  تهران  نماینده 
کلید  که  کنم  اشاره  استیضاح ها  موضوع  به 
این  تا  کرد  امید تالش  فراکسیون  و  خورده 
برخورد  اما  نیفتد،  گردش  به  استیضاح ها 
این  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  انفعالی 
بین  المعامله ای  وجه  به  تبدیل  موضوع 
وزارتخانه و بخشی از استیضاح کنندگان شد.

خواستار  مجلس  نمایندگان  از  گروهی 
استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستند، اما 
طرح استیضاح که به گفته علی الریجانی به 

هیئت رئیسه مجلس ارائه شده، تاکنون اعالم 
وصول نشده است. آقای صادقی گفته که در 
تعلیق  و  داده  اساسی  اخطارقانون  زمینه  این 
طرح استیضاح به این روش را خالف قانون 

و آئین نامه داخلی مجلس خوانده است.
مطرح  استیضاح  باید  یا  باالخره  گفته  او 
شود یا اینکه نمایندگان امضای خود را پس 
اینکه استیضاح در  بگیرند و منتفی شود، نه 
کمیته  به  کار  و  باشد  بینابینی  حالت  یک 
و  جعلی  مفاهیم  این  برسد.  میانجیگری 
تازه، در مجلس وارد شده و می تواند در کار 
آن  از  مهم تر  و  کند  ایجاد  انحراف  پارلمان 
اینکه، این گونه اقدامات برای روابط دولت و 
توجه  با  ویژه  به  نیست،  مناسب  فراکسیون 
به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری این 

مسائل باید حل شود.

نماینده مجلس ایران از کم توجهی روحانی 
به فراکسیون امید و ندادن وقت مالقات انتقاد کرد

عملیات یک  کردن  خنثی  از  پاسداران  سپاه 
گروه مسلح در مناطق مرزی کردستان ایران 
فرمانده  داده است. محد حسین رجبی،  خبر 
سپاه پاسداران کردستان، گفته است که یک 
داشت  نظر  در  که  پژاک  اعزامی  مسلح  تیم 
توسط  شود  ایران  وارد  عملیات  انجام  برای 
نیروهای سپاه پاسداران در منطقه گلچیدر از 
مجبور  و  شناسایی  مریوان  شهرستان  توابع 
او،  گفته  به  شد.  مرز  سوی  آن  به  فرار  به 
و  سبک  سالح های  به  که  تیم  این  افراد 
شلیک  به  اقدام  بودند  مجهز  نیمه سنگین 
آر.پی.جی. کردند اما گلوله شلیک شده عمل 
نکرد. او گفته است که تیم اعزامی مقادیری 
اسلحه و مهمات برجای گذاشت و از منطقه 

گریخت. در ماه های اخیر، سپاه پاسداران از 
در  مسلح  گروه های  با  درگیری  مورد  چند 
است.  داده  خبر  ایران  غرب  مرزی  مناطق 
به گفته مقامات امنیتی، تعدادی از مظنونین 
و  با گروه های مسلح هم دستگیر  ارتباط  به 
است.  آمده  به دست  منفجره  مواد  مقادیری 
نیروی  فرمانده  گذشته،  هفته  سه شنبه  روز 
دوازده  از کشته شدن  پاسداران  زمینی سپاه 
در  مسلح  عملیاتی  گروه  یک  اعضای  تن 

مرزهای کرمانشاه خبر داد. 
او گفت که این افراد در درگیری با نیروهای 
پاسدارن،  سپاه  واحدهای  از  نجف،  قرارگاه 

کشته شدند.
در همین مورد، نماینده کرمانشاه در مجلس 

از اعضای گروه پژاک  افراد مسلح  گفت که 
بودند.

یک   - پژاک   - کردستان  آزاد  حیات  حزب 
اسالمی  جمهوری  مخالف  شبه نظامی  گروه 
ملت  حقوق  احقاق  را  خود  هدف  که  است 
چپگرا،  گروه  این  می کند.  عنوان  ایران  کرد 
که گفته می شود با حزب کارگران کردستان 
- پ ک ک - ارتباط دارد، حدود سیزده سال 
پیش موجودیت خود را اعالم کرد. پ ک ک 
برای  خودمختاری  کسب  هــدف  با  که 
کردهای ترکیه تشکیل شده، عملیات نظامی 
خود را بیش از سی سال در ترکیه پیش آغاز 
این  در  ترکیه  ارتش  با  آن  درگیری  و  کرد 

مدت چند هزار کشته برجای گذاشته است.

سپاه پاسداران کردستان عملیات تیم اعزامی پژاک را خنثی کرد
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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

در  حلب  جنگ  به  سوریه  بحران  فروکاهیدن 
شرایط کنونی بیش از آنچه ناشی از اهمیت این 
شهر داشته باشد ناشی از آرایش نیروهایی است 
مقابل هم  در  میدانی جبهه حلب  در عرصه  که 
حامیان  نیز  جبهه  پشت  در  و  اند  شده  به صف 
وارد  هم  دو طرف  هر  یی  منطقه  و  المللی  بین 
حلب  اند.  گردیده  زندگی  و  مرگ  رقابت  یک 
تجاری  قلب  و  بزرگترین شهر سوریه  عنوان  به 
با  بحران  آغاز  از  قبل  تا  کشور  این  صنعتی   -
گذرگاه  تاریخی،  قدمت  جمعیت،  میلیون  سه 
عمده  بخش  کننده  تامین  غرب،  و  شرق  بین 
اقتصادی کشور، تکثر قومی - مذهبی  نیازهای 
جمعیتی آن و هم چنین تصویری از چهره صلح 
آمیز کشور که تا یک سال بعد از بروز شورش و 
در سوریه  نیابتی  یی جنگ های  فرقه  منازعات 
هم چنان به دور از این هیاهو می زیست، طعمه 
نمی  خارجی  دخالت  و  جنگ  گرگ  که  بود  یی 
توانست از آن چشم بپوشد. از ماه های جوالی و 
اگوست ۲۰۱۲ شبه نظامیان مسلح و گروه های 
تروریست از بخش بابا عمرو با یک برنامه ریزی 
ترکیه،  آلوده  های  دست  آن  پشت  در  که  قبلی 
به  شد  می  مشاهده  خوبی  به  قطر  و  عربستان 
سمت این نگین فیروزه یی سوریه حرکت کردند. 
های  سال  بین  و  میالدی  هفتاد  دهه  از  البته 
المسلمین  اخوان  قدرتمند  تا ۱۹٨۲ گروه   ۱۹۷۶
ایجاد  حلب  های  حومه  در  را  خود  های  پایگاه 
با نفوذ بین حاشیه نشینان و بخش  کرده بود و 
عشیره یی سنی مذهب این شهر در بافت قدیمی 
و شرقی برای خود یک موقعیت ویژه ایجاد و در 
مرحله بعد از ۲۰۱۲ که دامنه جنگ به این شهر 
این  با  ادغام  در  اعزامی  شورشیان  شد،  کشیده 
بخش جمعیتی حلب را از قلب اقتصادی سوریه 

به کانون بحران تبدیل کردند. 
بعد از دخالت فعال روسیه به دعوت دولت بشار 
سال  یک  دقیقا  امروز  که  سوریه  جنگ  در  اسد 
مسلح  نیروهای  که  حالی  در  گذرد،  می  آن  از 
حمایت  با  تروریستی  های  گروه  و  شورشی 
سوی  به  المللی  بین  و  یی  منطقه  های  قدرت 
دمشق پیش می رفتند به یک باره ورق آن چنان 
عقب  به  تبدیل  مخالفان  پیشروی  که  برگشت 
شکست  کابوس  که  گردید  بزرگی  های  نشینی 
نهایی را برای آنان و حامیان خارجی به یک امر 
عینی تبدیل کرد. ارتش سوریه از این مقطع به 
بعد با کمک هوایی کامل روسیه و حمایت زمینی 
اهلل  حزب  و  ایران  از  خود  پیمان  هم  نیروهای 
لبنان بار دیگر کنترل بحران و هژمونی در جبهه 
بخش  توانست  و  گرفت  بدست  را  جنگ  های 
های بزگی از شهر حلب را نیز از دست مخالفان 
در  اسد  دولت  مواضع  تقویت  کند.  خارج  خود 
منطقه حلب موجب شد تا آرایش نیروها در حلب 
دگرگون شده و شهر به دو بخش غربی )تحت 
)تحت  شرقی  بخش  و  دولتی(  نیروهای  تصرف 
سلطه نیروهای شورشی و تروریست( قرار بگیرد 

و در این مرحله شورشیان مسلح که شکست را 
نزدیک می دیدند با اتحاد کامل و تحت رهبری 
جبهه النصره به عنوان شاخه سوری القاعده تمام 
امکانات لجستیک و نفراتی خود را در اختیار آن 
قرار دادند. این تحوالت نه تنها از دید نیروهای 
توازن  ایجاد  برای  حتی  که  نبود  پنهان  خارجی 
جنگی در عرصه میدانی جنگ در یک هماهنگی 
تنها  را  آمیز  فاجعه  معادله  این  همگی  آشکار 
در  آوردند.  حساب  به  شکست  از  جلوگیری  راه 
از  جنگی  امکانات  و  تجهیزات  سیل  که  حالی 
شمالی  ترکمن  های  گروه  )توسط  ترکیه  سوی 
التحریر،  جیش  مراد،  سلطان  بریگارد  جمله  از 
از  و  ترکمن(  شهدای  گردان  و  زنگی  نورالدین 
سوی عربستان و قطر )توسط جبهه النصره، احرار 
الشام و جیش االسالم( به طرف حلب روانه می 
شد، به واسطه نقش آلترناتیوی جبهه النصره در 
یک اقدام سیاسی نام این گروه تروریستی به فتح 
القاعده  از  جدایی  ادعای  با  تا  یافت  تغییر  الشام 
خارج  تروریستی  های  گروه  فهرست  از  را  خود 

کند.
آتش بس اخیر که توسط روسیه و آمریکا برای 
حل و فصل بحران سوریه مورد توافق قرار گرفت 
در  شده  بینی  پیش  مفاد  طبق  بر  هفته  یک  تا 
می  پیش  خوبی  به  نسبی  صورت  به  توافقنامه 
وجود  به  ها  تنش  کاهش  برای  را  امید  و  رفت 
آورده بود. ولی دقیقا زمانی که قرار بود بر طبق 
با  همکاری  در  واشینگتن  توافق  همین  مفاد 
های  گروه  مورد  در  اطالعات  تبادل  به  مسکو 
تروریستی و حمالت مشترک به تروریست هایی 
از جمله جبهه  که خالف آتش بس عمل کرده 
النصره عمل شود، هواپیماهای ائتالف به رهبری 
آمریکا با حمله به مواضع ارتش سوریه در منطقه 
دیرالزور تمام توافقات را زیر پا گذاشتند. هر چند 
که در ابتدا آنان این حمله را انکار کردند ولی بعدا 
و شواهد  اسناد  افشای  و  افکارعمومی  فشار  زیر 
از  ناشی  را  آن  حمله،  مسئولیت  پذیرش  ضمن 
یک اشتباه ناخواسته عنوان کردند. این در حالی 
بود که دولت سوریه و روسیه با استناد به واقعیات 
یک  از  که  کردند  اثبات  دیرالزور  جبهه  میدانی 
ارتش سوریه  و  از داعش  به غیر  آنجا  در  طرف 
عنوان  به  که  ندارد  وجود  دیگری  نیروی  هیچ 
این  دیگر  طرف  از  کرد.  قلمداد  بتوان  رو  میانه 
حمله در یک بازه زمانی ۵۰ دقیقه یی و در چهار 
انجام گرفته بود که به دلیل اهداف مورد  نوبت 
حمله که پایگاه های ثابت ارتش سوریه بوده و 
از قبل نیروهای ائتالف کامال در جریان آن قرار 
داشتند، ادعای اشتباه سهوی حمله کامال منتفی 
بود. این اقدام اخاللگرایانه در کنار عدم پذیرش 
مسئولیت جدا سازی گروه های به اصطالح میانه 
رو از گروه های تروریست در جبهه حلب جهت 
و  روسی  طرف  به  توافقنامه،  دوم  فاز  به  ورود 
یی  اراده  آمریکایی  طرف  که  داد  نشان  سوری 

برای وفای به عهد ندارد. 

هم چنین به گزارش خبرگزاری های غربی و از 
قول مقامات آمریکایی از همان ابتدا در جلسه یی 
که با حضور باراک اوباما برگزار گردید بین جان 
کری وزیر امور خارجه و طرف امضاء کننده توافق 
با روس ها و اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور 
مجادله سختی در گرفت که گویا پنتاگون کامال 
قلمداد  مسکو  برای  پیروزی  یک  را  توافق  این 
کرده بود و ظن قوی می رود که حمله به ارتش 
سوریه نیز در راستای بر هم زدن همین توافقنامه 

از سوی پنتاگون برنامه ریزی شده است.
اما هم اکنون این سوال ذهن بسیاری را به خود 
امروز موضوع حلب  است که چرا  مشغول کرده 
آن چنان اهمیتی پیدا کرده است که لحن برخورد 
فرانسوی  و  بریتانیایی  آمریکایی،  های  دیپلمات 
فراتر از عرف دیپلماتیک به تهدید نظامی روسیه 
از حلب  وقتی  است. اصال چرا  هم کشیده شده 
با  حلب  شرق  به  تنها  شود  می  گفته  سخن 
جمعیتی ۲۵۰ هزار نفری و تحت تسلط مخالفان 
به جای کل حلب جا زده می شود، در حالی که 
هم  دولتی  نیروهای  تصرف  تحت  حلب  بخش 
اکنون حداقل یک و نیم میلیون ساکن حلب را 
در خود جای داده است که گفته می شود ۶۰۰ 
هزار تن از آنان از مناطق تحت تصرف مخالفان 
فرار کرده و به سمت مناطق تحت حمایت ارتش 
سوریه آمده اند. جنگ در حلب یک طرفه نیست 
و هر روزه هر دو طرف با توپخانه سنگین و تمام 
مناطق  و  درگیر شده  با هم  موجود  های  سالح 
در دست طرف مقابل را می کوبند ولی در یک 
پروپاگاندای سیاسی - تبلیغاتی بین دولت های 
غربی و مدیای جهانی هیچگاه از قربانیان بخش 
نمی  پخش  کوتاه هم  ویدئوی  یک  حتی  غربی 
از  ترکیه  توسط  که  سفیدها  کاله  داستان  شود. 
تجهیز  و  آموزش  سوری  مسلح  مخالفان  میان 
که  شود  می  زیــادی  سعی  ظاهرا  و  اند  شده 
هم  را  شوند  معرفی  هم  نوبل  صلح  کاندیدای 
یک  خوبی  به  کنیم،  اضافه  سناریو  این  به  اگر 
هیوالسازی  برای       یی  حرفه  تصویرپردازی 
از روس ها و ارتش سوریه اثبات می شود.بدون 
های  جنگ  خصوص  به  و  ها  جنگ  در  شک 
نیست  پاک  فرقه یی دست هیچ کس  و  داخلی 
و هر روز جنگ در هر طرف از معادله تصویری 
از جنایت و کودکان قربانی را از خود به نمایش 
می گذارد. در حالی که بنا به گفته منابع مخالفان 
از جمله سازمان حقوق بشر سوریه که وابسته به 
این مخالفان است در تمام طول دو هفته گذشته 
با آن حجم از بمباران های که به گفته رهبران 
غربی دروازه جهنم را به روی حلب گشوده است، 
اند.  شده  کشته  تاکنون  تن   ٣۰۰ تا   ۲۴۰ حدود 
نزدیک  گزارش  همین  اساس  بر  تعداد  این  از 
این  از  نیمی  حدود  و  غیرنظامی  تن   ۱۴۴ به 
اند. این در حالی است  غیرنظامیان کودک بوده 
که یک روز بعد از حمالت تروریستی به پاریس 
در ۱۴ ژوئیه به فرمان فرانسوا اوالند در طی دو 

حمله به مواضع داعش در خاک سوریه که بعدا به 
اثبات رسید هرگز هیچ تروریستی در آنجا وجود 
نداشته است، ظرف چند دقیقه ساکنان دو روستا 
حدود  یکی  در  که  شدند  کشیده  خون  خاک  به 
۱۱۵ و در دیگری گفته شد ٣۴ تن غیرنظامی و 
زن و کودک کشته شده اند. از یمن با آن وسعت 
پوشیده  هیچ کس  بر  که  خشونتی  و  سبعیت  از 
توسط  کودکان  و  زنان  فوج  فوج  امروز  نیست 
و  شوند  می  کشته  عربستان  رهبری  به  ائتالف 
حتی گزارش رسمی اعالن شده توسط سازمان 
ملل متحد بعد از دو روز توسط دبیرکل بی اراده 
از  ریاض  تا  آن پس گرفته می شود  و خریدنی 
لیست جنایت علیه کودکان خارج شود و صدای 
هیچ کس هم برای دفاع از حقوق بشر در نمی 
آید، ولی امروز در خصوص حلب طوری وانمود 
است.  نزدیک  جهان  پایان  انگار  که  شود  می 
بدون شک در حلب جنایت جنگی از سوی هر دو 
اینکه معیارهای  طرف منازعه رخ می دهد ولی 
و  دوستان  جنایت  بین  کشی  خط  برای  دوگانه 
انسانی  قواعد  و  اصول  با  شود  کشیده  دشمنان 
ضمن  در  ندارد.  همخوانی  الملل  بین  حقوق  و 
خصوص  این  در  چیزی  هر  از  تر  مهم  آنچه 
موجود  روندهای  و  تحوالت  ماهیت  بود  خواهد 
در بحران سوریه را مشخص می کند و نسبت به 
آینده یی که حداقل در کوتاه مدت انتخاب بین 
دولت سکوالر اسد و تروریسم بنیادگرای اسالمی 
باید بهترین نوع سیاست ورزی برای  باشد،  می 
این منازعه و حداقل کاهش تنش  حل و فصل 
اینکه  داد.  قرار  مدنظر  را  ثبات  ایجاد  جهت  در 
امروز فرانسه با لحن تهدیدآمیز نسبت به روسیه 
سخن  بس  آتش  پیشنهاد  یک  ارائه  از  ایران  و 
می گوید تنها فرافکنی موضوعی است که قبل 
ارائه  برای  آن همین کشور درخواست مسکو  از 
توافق آتش بس بین الوروف  کری به شورای 
امنیت جهت صدور قطعنامه و حمایت قانونی از 
آن، با عدم ارائه مفاد توافقنامه توسط واشینگتن 
ماند. در صورت صداقت  ناکام  به متحدین خود 
طرف غربی هنوز هم دیر نخواهد بود اگر همان 
توافق فعال معلق مانده بین روسیه و آمریکا که 
بعد از هفته ها گفت و گوهای فشرده مورد قبول 
دو طرف واقع شد به شورای امنیت ارائه شود. با 
رصد کردن تحوالت کنونی به نوعی روشن می 
شود که جنگ حلب جعبه پاندورای بحران سوریه 
است و به همین دلیل تمامی نیروهای داخلی و 
خارجی نسبت به این جبهه از حساسیت خاصی 

برخوردارند. 
مطرح  نیز  را  ادعا  این  بتوان  نیز  نوعی  به  شاید 
کرد که راز معمای جنگ حلب در همین واقعیت 
عینی نهفته و ظاهرا قرار است تمام حساب ها در 
این جنگ حلب تسویه شود و این همان موقعیت 
ترسناکی می باشد که امروز از درون جبهه حلب 
به کل حوزه عمومی بحران سوریه تزریق شده 

است. 

معمای جنگ حلب 
اردشیر زارعی قنواتی 

اغلب، اسرائیل را به مثابه یکی از مذهبی ترین 
دولت های جهان به شمار می آورند. اما، اسرائیل 
بیش از آن که تصورش می رود، مذهبی است. 
شوند.  می  تلقی  یکی  دولت،  و  دین  اینجا،  در 
یهودیت ارتدکسی شهروندان را چه معتقد باشند، 
از  )آتِه(،  خداناباور  یا  )الاَدری(  آگنوستیک  چه 
اما،  کند.  می  همراهی  مرگ  دِم  تا  تولد  لحظه 
گوئی این کافی نبود و ُدگم دیگری نیز چارچوب 
زندگی اسرائیلیان را احاطه کرده است. و آن ُدگم 
امنیت است. در هر مرحله از زندگی هر اسرائیلی، 

امنیت قواعد سرسخت اش را تحمیل می کند.
گویا  که  دارد  تکیه  باور  این  بر  مذهب  این 
این  کند.  می  تهدید  را  اسرائیل  دائمی  خطری 
باور بر برداشت ویژه ای از واقعیت متکی است، 
کند  می  تغذیه  هائی  اسطوره  از  همچنین  اما 
با  اند.  شده  دیده  تدارک  وسواس  و  دقت  با  که 
]اسرائیل[  ما  های  حکومت  هائی،  شیوه  چنین 
آن  کنند.  می  هماهنگ  را  ترس  کارزارهای 
نمایانند،  می  تر  بزرگ  را  واقعی  خطرهای  ها 
ایده  این  مرتبا  و  آفرینند،  می  تخیلی  خطرهای 
و  زجر  قربانی  ما  گویا  که  کنندد  می  تقویت  را 
آزار دائمی هستیم. و این وضع از زمان تاسیس 
از  ادامه دارد. در دوران جنگ ۱۹۴٨، بعد  دولت 
رفتاری  چنین  تردید  بدون  )شوآ(،  کشی  نسل 
داوود  را همچون  اسرائیل  بود. مگر  توجیه  قابل 
در برابر جالوت تصور نمی کردند؟ اما، از آن زمان 
بزرگ  های  قدرت  ردیف  در  اسرائیل  کنون،  تا 
از  یکی  ما  ارتش  است.  گرفته  قرار  ای  منطقه 
دارای  و  بوده  جهان  های  ارتش  ترین  پرقدرت 
این همه،  با  باشد.  می  پیچیده  مدرن  تسلیحات 
اسرائیل  است:  باقی  خود  قوت  به  اعتقاد  همان 
حتی  است،  نبرد  در  خویش  »موجودیت«  برای 
اگر حریفان او سازمان هائی مثل حماس هستند 
که اعضایش تقریبا با پاهای برهنه راه می روند. 
حتی اگر به استثنای ایران، هیچ دولت قدرتمندی 
اسرائیل را نشانه نگرفته است؛ حتی اگر نیروهائی 
که به عملیات اشغالگرانه می پردازند، نیروهای ما 
هستند. این نسخه، جدید نیست و عالوه بر آن 
به کشور ما هم محدود نمی شود. تهدید خارجی، 
و  ملی«  ، »وحدت  تصنعی  یا  باشد  واقعی  خواه 

تسلط دولت بر مردم را توجیه می کند.
 IHS ــای  ه پــژوهــش  مرکز  ــزارش  گـ بــه 
Jane’s]موسسه اطالعاتی، نظامی و امنیتی[، 
در سال ۲۰۱۵، اسرائیل شانزدهمین بودجه دفاعی 
ششصد  و  میلیارد   ۱۵ معادل  داشت:  را  جهان 
میلیون دالر. این رقم ۲/۶ درصد تولید ناخالص 
داخلی کشور است که اسرائیل را در ردیف دوم 
قرار  سعودی  عربستان  از  پس  درست  جهان 
تولید  در  اسرائیل  دفاعی  بودجه  سهم  دهد.  می 
ملت  از  بیشتر  برابر  شش  تا  دو  ملی،  ناخالص 
های صنعتی دیگر است. و با وجود کاهش سهم 

های  هزینه  مبلغ  دولت،  های  هزینه  در  دفاعی 
دفاعی از نقطه نظر ارزش مطلق آن همچنان باال 
رفته است. در حالی که کشور فقط با ٨ میلیون 
قرار  جهان   ۹٨ رده  در  جمعیتی  نظر  از  جمعیت 
دارد،، ایندکس گلوبال فایرپاور )۱( ارتش اسرائیل 
جای  شانزدهم  رده  در  آتش  قدرِت  منظر  از  را 
می دهد که برای هر ۱۹٣۰ شهروند، یک تانک 
تانک برای ۵۹۴٨  تهاجمی دارد )در مقابل یک 
فرانسه(،  در  نفر  و ۱۵۷٣٣۷  کره شمالی  در  نفر 
)در  نفر  برای ۱۱٨۰۰  و یک هواپیمای شکاری 
نفر  مقابل یک هواپیمای شکاری برای ۲٣۹۰۴ 

در امریکا و ۵۱۹۱۴ نفر در فرانسه(.

ناوگان ۱۴ زیردریائی
از هزینه  به طور نسبی  نظامی که  چنین هزینه 
فرانسه  و  روسیه  متحده،  ایاالت  دفاعی  های 
بیشتر است، تاثیر منفی داشته و از بودجه بخش 
های دیگر می کاهد از جمله آموزش، بهداشت، 
مسکن، حمل و نقل و پذیرش مهاجران. اما، بر 
بین  در  بحثی  هیچ  ای  بودجه  اولویت  این  سر 
هزاران  که  هنگامی  حتی  گیرد  نمی  در  مردم 
خانه  اجازه  باالبودن  به  اعتراض  برای  شهروند 
در  که  گونه  همان  ریزند،  می  ها  خیابان  به 
تابستان سال ۲۰۱۱ در جریان بزرگترین اعتراض 
اجتماعی تاریخ اسرائیل روی داد.)۲( کشور دارای 
زرادخانه ای شامل چهارده زیردریائی است. مگر 
ها  نگران  خاطر  به  حاال  نبود،  کافی  فروند   ۵
بگوئیم ده تا ؟ پولی که خرج ساخت فقط یکی از 
این زیردریائی ها می شود یعنی ۱/۴ میلیارد ارو، 
است.  کافی  محله  چندین  کامل  نوسازی  برای 
اما، گرچه اسرائیلی ها از گرانی و هزینه زندگی 
باال و خرابی خدمات اجتماعی شکایت دارند، ولی 
بودجه دفاعی باال و وراجی های امنیتی قدرت را 
می پذیرند و صدای شان هم در نمی آید. مگر در 

مورد مذهب می توان بحث کرد؟
به  فرانسه  نظیر  کشورها  برخی  اینکه  مشاهده 
همان راه می روند نگران کننده است. غلطیدن 
برسراشیبی چنین تند، ممکن است هر حمله ای 
چنین  ها  .اسرائیلی  کند  توجیه  را  دموکراسی  به 
تجربه ای را از سر گذرانده اند: »امنیت« موجب 
امنیت،  شود.  می  عدالتی  بی  کردن  فراموش 
رفتارهای  بدترین  و  شوید  می  را  ها  جنایت 
باه رنگ حقانیت بََزک می کند.  تبعیض آمیز را 
رهبران سیاسی، ژنرال ها، قاضی ها، روشنفکران 
و روزنامه نگاران، همه می دانند، اما هر کدام با 

سکوت اکثریت همراه می شوند.
هنگامی که با اتومبیل وارد فرودگاه بن گوریون 
می شوید، باید برای سالم گوئی به مامور امنیتی 
به  چیز  همه  کنید.  باز  را  اتومبیل  پنجره  مسلح 
لهجه عبری شما ارتباط دارد. اگر نگهبان تصور 
کند که لهجه عربی دارید، اتومبیل را متوقف می 

برتری می  ترتیب، یهودیان احساس  بدین  کند. 
کنند. فلسطینی ها برعکس تحقیر شده، به آنها 
القاء میکنند که خطرناکند. البته معروف است که 
هر شهروند عرب اسرائیلی یک بستهء مشکوک 

است. یک بمب ساعتی.
اما  دارد.  وجود  تروریسم  که  نیست  منکر  کسی 
می  یاد  هائی  روش  مخرب  آثار  از  کسی  کمتر 
رود.  کار می  به  آن  از  برای جلوگیری  کنند که 
شهروندانی  ناپذیر،  پایان  های  کنترل  روز،  هر 
از  دائمی  ترس  اثر  در  که  آورد  می  ستوه  به  را 
سوءقصد ، مطیع شده اند. به صورتی حیله گرانه 
را  ئی  ها  پیشداوری  و  سازند  می  هائی  کلیشه 
انجامد.  می  نژادپرستی  به  که  کنند  می  رایج 
این روش ها کشور ما را از درون نابود می کند. 
خواهد  چنین  نیز  اروپا  یا  متحده  ایاالت  در  آیا 
ندارد؟ راه درست و  شد؟ مگر راه دیگری وجود 
از  بیش  اسرائیل  خطر؟  با  مبارزه  برای  سنجیده 
پنجاه سال است که به نام امنیت سرزمین های 
فلسطینی را بر خالف همه حقوق بین المللی به 
نادر  از  ما  ترتیب،  بدین  است.  آورده  در  اشغال 
قدرت های استعماری قرن بیست و یکم هستیم. 
نوبل  جایزه  بعدها  که  پرز،  شیمون  که  هنگامی 
صلح هم گرفت، در سال ۱۹۷۵ اجازه ساختمان 
به  کرد،  صادر  را  اُفرا  بزرگ  استعماری  شهرک 
اهمیت حفظ آنتن ارتباطات و تلفنی اشاه کرد که 
بود.  شده  گذاشته  کار  اشغالی  های  سرزمین  در 
خصوصی  های  زمین  روی  بر  شهرک  این  اما، 
ساخته شد که با زور دولت از فلسطینی ها دزدیده 
شده بود. دیری نگذشت که نگهبانان موقت به 
و  شدند  تبدیل  )کولون(  شهرک  دائمی  ساکنان 
اردوگاه آنان به حومه ای از سرزمین ها. آن چه 
و  بود  با جنایت های خونین همراه  داد  بعدا رخ 
از دو  به تاریخ تعلق دارد. اکنون، در غزه، بیش 
میلیون نفر در بزرگترین زندان جهان محصورند.

برابر  در  نیز  قضائی  دستگاه  نهادها،  همه  مثل 
عالی که  دیوان  کند.  مولوخ* مدرن سجده می 
اغلب قادر به مجازات بی عدالتی هائی ست که 
الزامات  که  داده می شود، هنگامی  رجوع  او  به 
امنیتی مطرح می شود، تصمیمات غیرقابل قبولی 
، نظیر نابودی خانه ها، اخراج ها و غیره را تائید 
دیوان  اشغال،  طوالنی  تاریخ  طول  در  میکند. 
عالی به ندرت مخالفت خود را نشان داده است. 
تا  گردد  سپری  بایست  می  طوالنی  های  سال 
دیوان عالی شجاعت انتقاد از قتل های هدفمند 
لجاجت  با  بازهم  اما  و   . کند  پیدا  را  شکنجه  و 
دستگیری های بدون حضور در برابر قاضی را که 
به »زندان اداری« معروف است ، قانونی ارزیابی 
می کند.از سال ها پیش، هزاران نفر را بدون هیچ 
محاکمه ای به سیاهچال ها روانه کرده اند. از آن 
اجازه  نه وکیل شان  و  افراد  این  نه خود  جا که 
هیچگونه  ها  آن  بدانند،  را  اتهام  مورد  تا  ندارند 

امکانی برای دفاع ندارند. وضعیت اظطراری که 
که  هرچند  پابرجاست  بریتانیا  قیمومت  زمان  از 
به  که  است  طوالنی  های  مدت  قیمومت  زمان 
سر رسیده چنین افتضاحی را اجازه می دهد. هیچ 
جائی برای اعالم وضعیت اضطراری نیست، اما 

همچنان اعمال می شود.

تحقیر حقوق بین المللی
خود  نوبه  به  اسرائیل،  نظامی  های  ــاه  دادگ
فلسطینی ها را در مضحکه ای شبیه به تصفیه 
حساب سیاسی محاکمه و محکوم میکنند. به نام 
امنیت، خانه های »تروریست ها« )٣( را ویران 
می  جمعی  های  مجازات  به  دست  و  کنند  می 
زنند که حقوق بین المللی ممنوع کرده است. به 
طور روزمره، هزاران نفر را قلدرمنشانه کنترل و 
به  ارتش  شبانه،  و  کنند  می  دستگیر  و  بازرسی 
خانه های مردم می ریزد. از سوئی جلو کارکردن 
افراد را می گیرند و از طرف دیگر مانع رفت و 
آمد آن ها می شوند. به محض این که سربازی 
احساس خطر کند، فرد مقابل را می کشد. برای 
مثال، اخیرا کودک ده ساله ای را که یک قیچی 
در دست داشت، به گلوله بستند. برای »حفاظت« 
از سربازان، کودک ده ساله ای را کشتند که حتما 

می خواسته با قیچی آن ها را بُبَرد!
»تنها  عــرِب  شهرونداِن  که  کنیم  ــادآوری  ی
دولت  تاسیس  زمان  از  خاورمیانه«  دموکراسی 
چارچوب  در   ،۱۹۶۰ دهه  میانه  تا  اسرائیل 
پنجاه  سپس،  اند.  کرده  زندگی  نظامی  حکومت 
با  همراه  سال  پنجاه  شد،  آغاز  اشغال  سال 
این  »امنیتی«.  های  ضرورت  نام  به  دستگیری 
واژه، شاه کلید توجیهی است که اسرائیل را دولت 

غیردموکراتیک ننامند...
وضعیت  این  اصلی  قربانبان  ها  عرب  اکنون، 
هستند. پس از سال ها مبارزه با تروریسم، تعداد 
های  کشته  برابر  صد  فلسطینیان  های  کشته 
شکاف  دموکراسی  که  حالی  در  است.  اسرائیلی 
برمی دارد، تهاجم علیه آزادی بیان و حقوق مدنی 
همه اقشار را دربر می گیرد )۴(. مذهب امنیتی بر 
همه جا پنجه می اندازد. هم اکنون در سرزمین 
به  امروز  آویو.  تل  در  فردا  حتما  و  اشغالی  های 

ضرر عرب ها و فردا یهودیان.
نوک  بمنزله  را  ها  اسرائیلی  جهان،  سراسر  در 
پیکان مبارزه با تروریسم تلقی می کنند. شرکت 
خدمات  جهان  های  حکومت  به  اسرائیل  های 
مشاورتی عرضه می کنند و نه فقط اسلحه صادر 
می کنند، بلکه دانش و فناوری نیز. اما اگر دولت 
از  باید  فراگیرند،  چیزی  اسرائیل  از  بخواهند  ها 
کارهائی که نباید کرد نیز درس بگیرند. از جمله 
کاری  هر  به  امنیت،  نام  به  توان  نمی  که  این 
دست زد. شاید، از دست دادن دموکراسی بسیار 

خطرناک تر از تروریسم باشد.

اسرائیل، جائی که امنیت شکل 
مذهب به خود گرفته 

Gideon LEVY

 شاید به نوعی نیز بتوان این ادعا را نیز مطرح کرد که راز معمای جنگ حلب 
در همین واقعیت عینی نهفته و ظاهرا قرار است تمام حساب ها در این جنگ 
حلب تسویه شود و این همان موقعیت ترسناکی می باشد که امروز از درون 

جبهه حلب به کل حوزه عمومی بحران سوریه تزریق شده است ...

دولتی  تلویزیون  مجری  کیسلیوف،  دمیتری 
روسیه، بابت تاختن به غرب شهرت زیادی برای 

خود کسب کرده.
مبلغان  سردمدار  جز  چیزی  منتقدانش  برای  او 
باقی  مثل  هم  کیسلیوف  آقای  نیست.  کرملین 
افراد  فهرست  در  روسیه  عالی رتبه  مقامات 

تحریم شده غرب قرار دارد.
اخیرش  برنامه  در  که  هشداری  این  وجود  با 
خطاب به آمریکا صادر کرد فرای انتظارها بود. او 
گفت که هرگونه رفتار گستاخانه با روسیه عواقب 

اتمی در پی خواهد داشت.
بعد هم در صحبت هایش به ضرب المثلی روسی 
اشاره کرد که می گوید روس ها خیلی وقت صرف 
زین کردن اسب هایشان می کنند، ولی بعد سریع 

می تازند.
از سریع تاختن تحرکات  منظور آقای کیسلیوف 

نظامی اخیر روسیه است:
دریای  ناوگان  از  کشتی  سه  گذشته،  هفته 
شدند  اعزام  مدیترانه  دریای  به  روسیه  سیاه 
می توانند  کشتی ها  این  کروز  موشک های   -

کالهک هسته ای حمل کنند
انتقال موشک های اسکندر به منطقه کالینینگراد 

هم  موشک ها  این   - لهستان  همسایگی  در 
قابلیت حمل کالهک هسته ای دارند

در  چترباز   ۵۰۰۰ با  که  کردند  اعالم  روس ها 
رزمایشی در مصر شرکت می کنند

مسکو در عین حال سه توافق هسته ای با ایاالت 
متحده را به حالت تعلیق در آورد کیسلیوف مدعی 
روزهای  در  متحده  ایاالت  و  روسیه  روابط  شد 

اخیر دستخوش تغییرات بنیادینی شده.
به گفته او فریادهایی که اخیرا از واشینگتن درباره 
تغییر رویه در سوریه به گوش می رسد باعث شده 

روسیه وارد عمل بشود.
معنی  چه  به  رویه  تغییر  این  که  می دانند  همه 
خواهد بود: دخالت مستقیم نظامی در سوریه علیه 
و  کشور،  این  رئیس جمهور  اسد،  بشار  نیروهای 

نیروهای نظامی روسیه.
در واشنگتن، وزارت خارجه آمریکا هفته گذشته 
اعالم کرد که به مباحث داخلی در باره گزینه های 

غیردیپلماتیک برای جنگ سوریه ادامه می دهد.
با این که سخنگوی وزارت دفاع روسیه در برنامه 
بمب افکن های  به  کیسلیوف  آقای  تلویزیونی 
ارتش  دادن  ــرار  ق هــدف  بابت  آمریکایی 
تکمیلی  توضیحات  اما  داد،  هشدار  سوریه 

ما  بود:  بی پرده تر  مراتب  به  کیسلیوف  دمیتری 
بمب افکن های شما را با موشک می زنیم.

آیا این حرف ها تنها الف است؟ بلوف است؟ یا 
باید احتمال درگیری مستقیم نظامی میان روسیه 
روزنامه  چند  گرفت؟  جدی  را  متحده  ایاالت  و 
این  وقوع  درباره  علنا  اخیر  روزهای  در  روسی 

درگیری یادداشت هایی منتشر کرده اند.
استقرار موشک های  نوشت  پیش  ایزوستیا هفته 
اس-٣۰۰ روسی در سوریه بی دلیل نبوده. مسکو 
البته  برای استفاده از این موشک ها آماده است. 
اگر  بود.  نخواهد  جهانی  جنگ  یک  شروع  این 
هواپیماهای  شوروی  زمان  در  ما  باشد  یادتان 
کرده  سرنگون  ویتنام  و  کره  در  را  آمریکایی 
بودیم. والدیمیر پوتین مشخصا اعالم می کند که 

دیگر حاضر نیست در سوریه امتیاز بدهد.
تخصصی  مجله  سردبیر  لوکیانوف،  فیودور  و 
وضع  که  داد  هشدار  جهانی،  مسائل  در  روسیه 
از هر زمانی از پایان جنگ سرد خطرناکتر است. 
درکی  پایه  بر  سرد  جنگ  زمان  در  اختالف ها 
متقابل از خطوط قرمز بود. امروزه ولی این گونه 
واقعا  که  نمی شود  پیدا  کسی  احتماال  نیست. 
بخواهد آغازگر برخوردی سنگین میان روسیه و 
ایاالت متحده باشد. ولی این دقیقا از آن مواردی 
است که ممکن است به عواقب ناخواسته منتهی 

شود.
به  دارد  تنها  روسیه  مسکو،  در  بعضی ها  نظر  به 

تحرکات خصمانه آمریکا واکنش نشان می دهد.
ارتش  بازنشسته  سپهبد  بوژنیسکی،  یوگنی 
روسیه، معتقد است که تصمیم این است که در 
هر جا که امکان دارد روسیه را بزنند. او من باب 
حتی  و  روسیه  علیه  غرب  تحریم های  به  مثال 
ممنوعیت حضور ورزشکاران روس در بازی های 

پارالمپیک امسال اشاره می کند.
نمی ماند.  باقی  بی واکنش  چیزها  این  که  البته 
تصویری که در برابر روسیه، و آقای پوتین، قرار 
اگر  نیست.  تمام عیار  تقابل  یک  جز  چیزی  دارد 

دنبال تقابل می گردید ما هم تعارف نداریم.
ولی قرار نیست منافع آمریکا از این تقابل درامان 
بمانند و آسیبی نبینند. اگر دنبال تقابل می گردید 

ما همه جا، پا به پای شما خواهیم آمد.

هشدار اتمی روسیه به 
آمریکا بر سر بحران سوریه

با مراجعه به سایت خبری پرشین هرالد کلیه فارسی زبانان 
میتوانند روزانه در جریان آخرین رویدادهای خبری 

در ایران افغانستان و سراسر جهان قرار بگیرند
هر جمعه میتوانید نسخه جدید هفته نامه پیک پارسیان را نیز در این سایت
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در  شده  مطرح  اظهارات  از  بعضی  مطلب  این 
دومین مناظره هیالری کلینتون و دونالد ترامپ 
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را در 
کنار واقعیت های موجود گذاشته و راستی آزمایی 

کرده است.

ویدئوی جنجالی
درباره  ترامپ  دونالد  از  مناظره  ابتدای  در  ادعا: 
اظهارنظر ناپسند او در مورد زنان در سال ۲۰۰۵ 
سوال شد. او در حالتی تدافعی ادعاهایی را مطرح 
کرد. یکی از آنها این بود که بیل کلینتون همسر 
اذیت  و  آزار  مورد  را  زنانی  کلینتون  هیالری 
جنسی قرار داده و رفتار ناشایست با آن ها داشته 

و مجبور به پرداخت جریمه هم شده است.
نتیجه راستی آزمایی: بیل کلینتون مبلغی به پائوال 
در  جریمه.  عنوان  به  نه  اما  کرد  پرداخت  جونز 
سر  بر  دادگاه  بیرون  کلینتون  بیل    ۱۹۹۹ سال 
پرداخت این مبلغ با خانم جونز به توافق رسیدند. 
آرکانزاس  ایاالت  در  دولتی  کارمند  جونز  خانم 
در  قبل  سال ها  کلینتون  بیل  که  بود  کرده  ادعا 
زمانی که فرماندار آرکانزاس بوده در اتاق هتلی 
آلت جنسی خود را به او نشان داده است. او به 
اتهام آزار جنسی از آقای کلینتون شکایت کرد. 
بیل کلینتون به شرط صرف نظر از شکایت ۸۵۰ 
هزار دالر به خانم جونز پرداخت اما عذرخواهی 
نکرد. تقریبا نصف این مبلغ از پس انداز خانواده 

کلینتون پرداخت شد.
که  بود  جونز  خانم  شکایت  رسیدگی  جریان  در 
سوگند  آمریکا  رییس جمهوری  کلینتون  آقای 
کارمند  لوینسکی  مونیکا  با  رابطه ای  که  خورد 
بعدها علیه  این سوگند  کاخ سفید نداشته است. 

او استفاده شد.
بشار  برای سالح های شیمیایی  اوباما  قرمز  خط 

اسد
گفت  مناظره  از  بخشی  در  ترامپ  آقای  ادعا: 
مور  در  اسد  بشار  برای  اوباما  باراک  که  زمانی 
نشان  و  خط  شیمیایی  سالح های  از  استفاده 
است  قرمز«  »خط  سالح ها  این  گفت  و  کشید 
خانم کلینتون وزیر امور خارجه بوده است. خانم 
بودم.«  رفته  من  نبودم.  »نه  داد  پاسخ  کلینتون 
در  »واقعیت  باید  که  کرد  اضافه  کلینتون  خانم 
این مورد بررسی شود.« آقای ترامپ پاسخ داد: 
»شما در تماس کامل با کاخ سفید بودید. و شاید 
با تاسف اوباما احتماال هنوز به حرف شما گوش 

می داده است.«
در  اوباما  آقای  که  زمانی  راستی آزمایی:  نتیجه 
در  اسد  بشار  برای  قرمز«  »خط  از   ۲۰۱۲ اوت 
خانم  کرد  صحبت  شیمیایی  سالح های  زمینه 
کلینتون هنوز وزیر خارجه آمریکا بود و تا حدود 
شش ماه بعد یعنی فوریه سال ۲۰۱۳ هم در این 

مسند باقی بود.
اوباما  آقای  این اظهارات  در واقع خانم کلینتون 
مصاحبه  در یک  جمله  از  کرد  تکرار  بار  چند  را 
»ما  گفت:   ۲۰۱۲ سال  در  پراگ  در  مطبوعاتی 
خط  این  کردیم.  بیان  شفاف  خیلی  را  نظرمان 

به  نمی خواهم  آمریکاست.  متحده  ایاالت  قرمز 
واضح  به طور  اسناد  اگر  که  بگویم  طور شفاف 
علیه  شیمیایی  سالح  از  اسد  که  کند  ثابت 
مردم خودش استفاده کرده آمریکا چه واکنشی 
خواهد داشت. اما این کفایت می کند که بگویم 
برنامه  موضوع  این  با  برخورد  برای  مطمئنا  ما 

داریم.«
با این حال وقتی که از »خط قرمز« عبور شد و 
در اوت ۲۰۱۳ بیش از هزار نفر در حمله شیمیایی 
دمشق کشته شدند خانم کلینتون دیگر وزیر امور 
خارجه نبود و جای خود را به جان کری داده بود.

حقوق زنان
ادعا: دونالد ترامپ در زمینه حقوق زنان از خانم 

کلینتون انتقاد کرد.
تصور  فرای  نکته  این  راستی آزمایی:  نتیجه 
در  قربانی  به یک  کلینتون  گفته شود  است که 
دادگاه خندیده است. آقای ترامپ به یک پرونده 
 ۱۹۸۰ دهه  اواسط  در  که  داشت  اشاره  قضایی 
وکالت  کلینتون  خانم  زمان  آن  می شد.  بررسی 
به  بود  کارخانه  کارگر  یک  که  را  اصلی  متهم 
به  که  بود  شده  متهم  مرد  این  داشت.  عهده 
یک  در  است.  کرده  تجاوز  ساله   ۱۲ دختر  یک 
که  است  شنیده شده  نشده  منتشر  فایل صوتی 
خبرنگار  یک  با  مصاحبه  هنگام  کلینتون  خانم 
بار خندیده است. در بخشی  در آرکانزاس چهار 
از این مصاحبه خانم کلینتون این گونه واکنش 
می کند  ادعا  ]موکل[  او  »البته  می دهد:  نشان 
آزمایش  در  او  نکرده....  را  ]تجاوز[  کار  این  که 
دروغ سنجی شرکت کرده. من ازش خواستم که 
آزمایش با دستگاه دروغ سنج را قبول کند. او در 
آزمون موفق شد. و البته اعتماد من به دستگاه 
دروغ سنج برای همیشه از بین رفت.« در این جا 
شنیده می شود که گزارشگر و خانم کلینتون هر 
دو با هم می خندند. در نهایت متهم ابن پرونده 

پرونده  این  شاکی  پذیرفت.  را  سبک تری  اتهام 
گفته است که کلینتون برای او »جهنمی درست 

کرد«.

ایمیل های اسیدپاشی شده
 ۳۳ کلینتون  که  کرده  ادعا  ترامپ  دونالد  ادعا: 
هزار ایمیل شخصی را »با اسید شسته« که دیگر 
ترامپ  آقای  گفته  به  که  ماجرایی  نشود.  پیدا 

»فرآیندی پرهزینه« بوده است.
نتیجه راستی آزمایی: این ادعا قبال بررسی و رد 
که  است  گفته  آمریکا  فدرال  پلیس  است.  شده 
همکاران کلینتون از یک نرم افزار مجانی به نام 
بلیچ بیت برای ازبین بردن این ایمیل ها استفاده 
کرده اند و هیچ ماده شیمیایی به کار نرفته است. 
رفت  کار  به  بار  اولین  برای  اسید  واژه  وقتی 
که  دادند  توضیح  ترامپ  دونالد  کمپین  اعضای 
منظور اسید واقعی نبوده و ترامپ فقط با کلمات 
شوخی  به  اشاره  او  گفتند  است.  کرده  بازی 
داشته که بر اساس آن خانم کلینتون گفته بود 
ایمیل های موجود در سرورش را با یک دستمال 
در  قبال  ›بلیچ بیت‹  است.  کرده  »گردگیری« 
وب سایت خود نوشته بود که این نرم افزار نه تنها 

»خیلی گران« نیست بلکه حتی مجانی است.

حمایت ۲۰۰ فرمانده نظامی
فرمانده   ۲۰۰ که  کرد  ادعا  ترامپ  آقای  ادعا: 

نظامی از او حمایت کرده اند.
است.  اغراق  نظر  به  این  راستی آزمایی:  نتیجه 
ماه  در  ترامپ  آقای  انتخاباتی  کارزار  وب سایت 
و  زمینی  فرمانده   ۸۸ که  گفت  گذشته  سپتامبر 
از  نامه ای  در  آمریکا  ارتش  بازنشسته  دریایی 

نامزد جمهوری خواهان حمایت کرده اند.
سفر کانادایی ها به آمریکا برای جراحی

این که  به خاطر  می گوید  ترامپ  آقای  ادعــا: 
این  درمانی  خدمات  بیمه  نظام  در  کانادایی ها 

جراحی های  برای  می شوند  معطل  زیاد  کشور 
درمانی  خدمات  نظام  می روند.  آمریکا  به  عمده 
که  است  مشابه سیستم جدیدی  کانادا  همگانی 
در دولت اوباما اجرایی شد و به بیمه اوباما معروف 

است.
وجود  واقعیت  از  رگه هایی  راستی آزمایی:  نتیجه 
 ۲۰۱۴ سال  در  که  کانادایی هایی  شمار  دارد. 
این  از  خارج  به  غیراورژانسی  درمان های  برای 
آن ۲۵  قبل  نسبت سال  به  کشور سفر کرده اند 
موسسه  گزارش  در  است.  داشته  افزایش  درصد 
به کدام کشور  کانادایی ها  فریزر گفته نشده که 
برای درمان مراجعه می کنند اما محتمل است که 
فرض شود از مرز می گذرند و به کشور همسایه 
بیمه  این است که نظام  آمریکا می روند. منظور 
کانادایی ها  نیازهای  جوابگوی  نمی تواند  درمانی 
درمانی  کارشناسان  گفته  به  هرچند  باشد 
درمانی  خدمات  بیمه  میان  عمده ای  تفاوت های 

دو کشور وجود دارد.

جنگ عراق
ادعا: دونالد ترامپ حاضر نشد از ادعای قبلی خود 
از جنگ عراق حمایت نکرده و  این که  بر  مبنی 

مخالف حمله بوده عقب بنشیند.
ندارد.  واقعیت  این موضوع  راستی آزمایی:  نتیجه 
از جنگ عراق در مجامع  تا پیش  دونالد ترامپ 
عمومی مخالفتی در مورد جنگ عراق نکرده بود.

موضع عمومی و خصوصی آبراهام لینکلن
ادعا: دونالد ترامپ خانم کلینتون را دست انداخت 
نقل  لینکلن  آبراهام  درباره  فیلمی  اساس  بر  که 
محافل  در  باید  سیاستمداران  که  بود  کرده 
خصوصی و عمومی موضع گیری متفاوت داشته 
کلینتون  به هیالری  ترامپ خطاب  آقای  باشند. 
گفت: »تفاوت بزرگ لینکلن و تو این است که او 

هیچ گاه دروغ نمی گفت.«
نتیجه راستی آزمایی: این جمله خانم کلینتون که 
می گوید »شما باید یک موضع خصوصی و یک 
موضوع عمومی داشته باشید« در یک سخنرانی 
شده  مطرح   ۲۰۱۳ سال  آوریل  در  غیرعمومی 
است؛ پیش از آن که خانم کلینتون نامزدی خود 
را برای انتخابات ریاست جمهوری اعالم کند. او 
متن این سخنرانی را منتشر نکرده اما ایمیل هایی 

درباره آن به بیرون درز کرده است.
به فیلم  اشاره  با  در آن سخنرانی خانم کلینتون 
قانون   ۱۳ متمم  شکل گیری  فرآیند  لینکلن 
شبیه  را  برده داری  حذف  برای  آمریکا  اساسی 

فرآیند ساخت سوسیس توصیف کرده بود.
همیشه  و  است  ناخوشایند  »این  بود  گفته  او 
باید  که  جایی  به  همیشه  ما  بوده؛  همین طور 
می کنند  نگاه  دارند  همه  وقتی  اما  می رسیم. 
در  مدارها  و  قرار  و  صحبت ها  همه  می دانید 
گفتن  از  آدم ها  ناگهان  که  می دانید  پشتی  اتاق 
نیاز  شما  بنابراین  می شوند.   دست پاچه  حداقل ها 
موضع  یک  و  خصوصی  موضع  یک  که  دارید 

عمومی داشته باشید.«
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راستی آزمایی، بررسی ادعاها 
در دومین مناظره ترامپ و کلینتون

عصر یک روز آفتابی و روشن با اشتیاق فراوان 
پرورشگاهی  در  خالق  دختربچه های  دیدار  به 
آن  از  نامی  پیش،  هفته  دو  یکی  که   می رفتم 
از  نگهبان که  بودم. پشت در که رسیدم  شنیده 
از من  با گشاده رویی  قبل در جریان آمدنم بود، 
و همکارم پذیرایی کرد. چمن سبزی که دورادور 
نمای  بود،  زده  حلقه  رنگارنگ  گل های  را  آن 

ساختمان سه طبقه ای افسیکو را زیباتر می کرد.
و  دنج  کوچه  در  که  افسیکو  دخترانه  پرورشگاه 
خوش  جا  کابل  غرب  در  ُپررفت و آمد  نه چندان 
و  سرگرمی  آموزش،  برای  شده  مکانی  کرده، 
زندگی نزدیک به صد دختری که از گوشه و کنار 
کشور به این مرکز پناه آورده اند. این دختران در 
کنار فراگیری آموزش های رسمی در مکتب های 
دولتی کابل، بیشتر وقت شان در این پرورشگاه 

هم صرف مشق و یادگیری می شود.
ساختمان افسیکو ) مرکز آموزش دهی و حمایت 
آموزش  صنف های  کنار  در  افغان(  کودکان  از 
خوابگاهی  زبان؛  و  کامپیوتر  نقاشی،  رسامی، 
برای دانش آموزان،درمانگاه کوچک، سالُنی برای 
تمرین موسیقی، نمایش فیلم و اجرای نمایش ها  
برای دستیابی به یک  هم دارد. ده سال تالش 

هدف
پیش  سال  دوازده  افسیکو  پرورشگاه  نخستین 
افغان،  مهاجر  بانوی  فرید«  »اندیشه  تالش  با 
برای کودکان آواره و نیازمند افغان در پاکستان 
ایجاد شد. پس از سال ۲۰۰۷ میالدی افسیکو با 
راه اندازی پرورشگاه هایی در کابل، هرات و شهر 
جالل آباد نزدیک به ۷۰۰ کودک را زیر سقف خود 
جا داد. کودکانی که اغلب متعلق به خانواده های 

کم بضاعت و شماری هم بی سرپرست بوده اند.

کم رنگ  دلیل  به  پسین  سال  چهار  سه  در  اما 
از  افسیکو،  خارجی  حامیان  کمک های  شدن 
فعال  پرورشگاه در کابل  تنها دو  پرورشگاه،   ۱۱
اکنون  کودک   ۷۰۰ به  نزدیک  از  بس.  و  است 
حدود ۱۰۰ کودک در پرورشگاه پسرانه و دخترانۀ 
مینا  می شوند.  داده  پرورش  کابل  در  افسیکو 
افسیکو  پرورشگاه های  مسووالن  از  عسکری 
می گوید: در افسیکو کودکان از اقوام و زبان های 
که  است  این  ما  هدف  اند.  گردآمده  مختلف 
آینده  برای  نو  نسل  تربیۀ یک  و  تعلیم  کنار  در 
افغانستان، به این کودکان درس همدیگرپذیری 
بیاموزند چگونه  تا وقتی بزرگ می شوند  بدهیم. 
در کنار هم به گونۀ مسالمت آمیز زنده گی  بکنند 

و یکدیگر را تحمل کنند.

افسیکو و انتستیتیوی ملی موسیقی
هنرجویانی که در افسیکو رشتۀ موسیقی را دنبال 
می کنند، از سوی این پرورشگاه برای آموزش در 
ویلون، سه تار،  پیانو،  از جمله  رشته   از ۱۰  بیش 
به  و...  دهل  هارمونیه،  رباب،  تبله،  ترمپت، 
انتستیتیوی ملی موسیقی افغانستان معرفی شده 

اند و آموزش می بینند.
در  دختر  ارکستر  رهبر  نخستین  خپلواک،  نگین 
افغانستان؛ هما، نخستین دختر سه تار نواز؛ مینه، 
از  موفق  نمونه های  نواز،  ترمپت  دختر  نخستین 
ملی  انتستیتیوی  و  افسیکو  دست پرورده های 
موسیقی افغانستان هستند. بیشتر دختران افسیکو 
از والیت های دوردست و اغلب ناامن افغانستان 
هستند. ظاهر شدن در صحنه در نقش نوازنده، در 
کنار این که فرصِت کم نظیری را برای آن ها ایجاد 

کرده، آنها را محدود هم کرده. مینه که ۱۴ سال 
از ۶ سالگی در افسیکو زنده گی می کند،  دارد و 
می گوید: خانواده ام در کنر زندگی می کند. هشت 
سال می شود من در افسیکو هستم. از پنج سال 
به این سو »ترمپت« می نوازم. اما دیگر نمی توانم 
به دیدار خانواده ام به کنر بروم. از ترس طالبان 
و بدامنی. آنها اگر مرا شناسایی کنند، هم خودم 
و هم خانواده ام در خطر می افتیم. اما این همه 
مانع نمی شود که من موسیقی را ترک کنم. من 

به مبارزه ام ادامه می دهم.

خاله پری؛ مادر افسیکو
بانوی میان سال و مهربانی که مسوولیت مراقبت 
به   دارد،  را  امور شخصی دختران  به  و رسیدگی 
نام مادر افسیکو شناخته می شود. مادر افسیکو که 
شوهرش در جنگ ها ناپدید شده و دو پسرش از 
ناچاری در یکی از پرورشگاه های افسیکو بزرگ 
شده اند؛ حاال خودش را وقف این مرکز کرده و 
برای دخترانی مادری می کند که یا مادران شان 
از دست رفته اند، یا هم در روستاهای دور دست 

در بند دیوارهای سنت هستند.
هزار  صدها  که  افغانستان  سنتی  جامعۀ  در 
فراگیری  فرصت  و  مکتب  به  رفتن  اجازۀ  دختر 
افسیکو  پرورشگاه  ندارند؛  را  اولیه  آموزش های 
این  از  گروهی  برای  را  آموزشی  فرصت های 
دختران فراهم کرده که نظام آموزشی افغانستان 

هم به آن توجه چندان نداشته است.
هرچند در سال های پسین تالش های برای تغییر 
آن  با  گرفته،  افغانستان صورت  در  زنان  جایگاه 
هم آمار حضور زنان افغان در بخش های مختلف 

در مقایسه با مردان اندک و ناچیز است.

افسیکو، پرورشگاه هنر و هم پذیری ارشاد هنریار

دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
و  کلینتون  هیالری  میان  تیز  و  تند  مناظره ای 
آقای  مناظره،  از شروع  پیش  بود.  ترامپ  دونالد 
ترامپ سه زنی که بیل کلینتون، رئیس جمهوری 
سابق آمریکا را به برقراری رابطه جنسی و تجاوز 
متهم می کنند و یک زن که عملکرد کلینتون در 
محکوم  را  سالگی  دوازده  در  او  به  تجاوز  زمان 
می کند، در یک نشست خبری آورد و آنها علیه 

بیل و هیالری کلینتون سخن گفتند.
خالف  بر  ترامپ  آقای  که  بود  معلوم  اینجا  از 
مناظره اول رویه تندی را در پیش خواهد گرفت. 
افشای نوار ویدیویی مربوط به سال ۲۰۰۵ که در 
آن او در مورد زنان حرف های رکیکی را به زبان 
کارزار  به  اساسی  تا ضربه ای  باعث شد  می آورد 
این  برای  ترامپ  آقای  و  شود  وارد  او  تبلیغاتی 
که از فشارهای وارده بر خود بکاهد، ترجیح داد 

رویه ای تهاجمی در پیش بگیرد.
او از همان ابتدا به هیالری کلینتون و شوهرش 
حمله کرد. سابقه سیاسی و عملکرد سیاسی سی 
ساله خانم کلینتون را زیر سئوال برد و بارها او را 

دروغگو خواند.
خانم  تا  شد  باعث  ترامپ  آقای  مواضع  این 
در  او  بگیرد.  دفاعی  حالت  مواقعی  در  کلینتون 
مورد بحث هایی چون اسناد و مدارک افشا شده 

سخنرانی  مورد  در  لیکس  ویکی  سایت  توسط 
شخصی  سرور  از  استفاده  و  بانکداران  جمع  در 
برای ای میل هایش در زمان وزارت امور خارجه 
توضیح چندانی نداد و به طور سریع از آن گذشت 

و در مقابل در زمان پاسخگویی به آقای ترامپ 
مناظره  از  بهتر  اگرچه  ترامپ  آقای  کرد.  حمله 
او  موقعیت  عملکردش،  این  و  شد  ظاهر  اول 
اما  کرد  خواهد  تقویت  هوادارانش  میان  در  را 

جدیدی  هواداران  جذب  باعث  قوی  احتمال  به 
نمی شود، امری که او برای پیروزی به شدت به 
بار در  نامزد جمهوری خواه چندین  دارد.  نیاز  آن 
مناظره اش به برنی سندرز، رقیب خانم کلینتون 
انتخابات مقدماتی حزب دموکرات ارجاع داد  در 
هیالری  که  سندرز  آقای  گفته  این  با  گفت  و 

کلینتون قوه قضاوت درستی ندارد موافق است.
از تاکید دونالد ترامپ روی آوردن نام برنی سندرز 
طرفداران  آرای  می خواهد  که  می رسید  نظر  به 
برنی سندرز را جلب کند. او سعی کرده خودش 
و  سیستم  ضد  نامزدی  سندرز  برنی  مانند  را 
غیرخودی و خارج از حلقه سیاستمداران واشنگتن 
نشان بدهد. اما اینکه هواداران چپگراترین سناتور 
شدت  به  شعارهای  با  میلیاردری  جلب  آمریکا 

راستگرایانه بشوند جای سوال دارد.
کرد  اشاره  این  به  مناظره  در  کلینتون  هیالری 
که رقابتی سیاسی و موجه با برنی سندرز داشته 

و آقای سندرز از او صد در صد حمایت می کند.
خانم کلینتون که در مناظره اول بسیار محکم تر 
ظاهر شده بود اگر چه در این مناظره هم عملکرد 
ضربه  نتوانست  اما  داشت  قبولی  قابل  نسبتا 
جدی به آقای ترامپ وارد کند و به همین جهت 
تعیین  و  مهم  بسیار  او  برای  بعدی  هفته های 

کننده خواهد بود.

دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
هیالری کلینتون پیروز شد یا دونالد ترامپ؟

علی سودایی
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کار  محافظه  نویس  سرمقاله  بروکس،  دیوید 
در   ،۲۰۱۶ مه  چهارم  و  بیست  تایمز،  نیویورک 
میزان  را مطرح کرد:» چرا  این سوال  ای  مقاله 
پایین  اندازه  این  تا  کلینتون  هیالری  محبوبیت 
به  آنکه  از  بیشتر  نویس  سرمقاله  این  است؟«. 
دنبال دالیلی سیاسی باشد، سعی کرده از دیدی 
بگذارید   « کند:  نگاه  مساله  به  روانشناسانه 
توضیحم را با طرح این سوال آغاز کنم: می توانید 
سرگرم  برای  کلینتون  هیالری  بگویید  من  به 
شدن چه کاری انجام می دهد؟ « یکی از دالیلی 
که بانوی اول سابق نمی تواند رای دهندگان را 
به سمت خود جلب کند، رفتارش است. او کامال 
جذب کارش شده و شور و نشاط الزمه ی زندگی 
را ندارد. » مردم او را مثل یک آدم خشک پرکار 
نیست همین  برایشان خوشایند  این  بینند و  می 
امر نیز وی را با آداب زندگی در عصر شبکه های 
اجتماعی که به زندگی خصوصی و آسیب پذیری 

ارج می دهند، ناهماهنگ کرده است«.
چنین تعبیری، آن هم از سوی یک مقاله نویس 
اول  ی  وهله  در  خواهان،  جمهوری  به  نزدیک 
علیه  که  موجی  ولی  رسد.  می  نظر  به  عجیب 
است  قوی  ای  اندازه  به  افتاده  راه  ترامپ  آقای 
که اتحادهایی غیر متعارف را شکل داده است. با 
مطالعه ی سرمقاله ی بروکس، می توان چنین 
از  نوعی  به  کلینتون  هیالری  که  کرد  برداشت 
زندگی سیاسی آمریکا کنار رفته. این در حالیست 
امور  اول، سناتور و وزیر  بانوی  به ترتیب  او  که 
خارجه ی کشورش بوده است. آیا بروک حمایت 
در  عراق  به  کشورش  هجوم  از  کلینتون  خانم 
با  برگزاری کنفرانس های مختلف  سال ۲۰۰۳، 
همکاری بانک گولدمن و ساکس و دریافت ۲۲٥ 
جدی  حمایت  کنفرانس،  هر  ازای  به  دالر  هزار 
در  و  اروپا  و  آمریکا  بین  آزاد  تجارت  توافق  از 
را  لیبی  رهبر  زدن  کنار  از  وی  پشتیبانی  نهایت 
از یاد برده است؟ همه ی این ها به کنار ، چه 
چیزی می توان در مورد سو استفاده از موقعیت 
دولتی در همکاری وی با نهاد انسان دوستانه ی 
همسرش)نوعی امپراتوری خانوادگی(، آن هم در 
حالی که هنوز به عنوان وزیر امورخارجه ی دولت 
افشاگری  مطابق  گفت؟  کرد،  می  فعالیت  اوباما 
سازمان  این  اعضای  تایمز،  نیویورک  ی  نشریه 
زیاد،  با البی گری و تالشی  اند  توانسته  خیریه 
روآندا  به  ایدز  با  مبارزه  برای  بود  قرار  که  پولی 
فرستاده شود را خرج دوره های آموزشی خودشان 

بکنند.
خانم  نزدیک  ی  رابطه  به  اشاره  میان  این  در 
کلینتون با وال استریت هم خالی از لطف نخواهد 
بود. وال استریت هم روی کمپین انتخاباتی وی 
ها  کلینتون  خیرخواهانه ی  سازمان  روی  و هم 

سرمایه گذاری کرده اند.
ها  کلینتون  سازمان  به  هم  ترامپ  دونالد  حتی 
صد  از  بیش  مبلغی  است.  کرده  مالی  کمک 
اینطور گفت که  باید  هزار دالر در سال ۲۰۰۹. 
نامزد جمهوری خواهان مدت ها روابطی گرم با 
را  کلینتون ها داشته و حتی سال ۲۰۰٥ آن ها 
برای ازدواج سومش دعوت کرده بود. در کلیسا 
بیل و هیالری در ردیف اول نشسته و لبخندی 
هم  ها  آن  هردوی  داشتند.  لب  بر  گرم  بسیار 
لحظات بسیار خوشی را سپری کرده بودند. این 

یکی از راه های سرگرمی خانم کلینتون است.
که  زوجی  به  دادن  رای  یعنی  او  به  دادن  رای 
هرکدام مشاور نزدیک دیگریست. وانگهی خانم 
کلینتون از هم االن هم حرفش را زده است. در 

صورت انتخاب مجدد، این همسرش خواهد بود 
که کنترل اقتصاد کشور را به دست خواهد گفت. 
وی در جریان سخنرانی ای در پانزدهم مه ۲۰۱۶ 
کشورمان  اقتصاد  به  ای  تازه  جان  بیل  گفت: 
داند چطور  می  خیلی خوب  که  چرا  داد،  خواهد 

باید این کار را انجام دهد.
خانم کلینتون، مطابق با تصویری که دوست دارد 
از خود ارائه دهد، اهمیت زیادی برای سرنوشت 
کودکان قائل است. این عالقه ی به کودکان در 
است،  گرفته  شکل  پیش  سال  سی  از  بیش  او 
یعنی زمانی که همسرش فرماندار آرکانزاس بود. 
به  مربوط  که  هایی  برنامه  در  زمان  آن  در  وی 
دفاع از حقوق کودکان بود شرکت می کرد )مثل 
عضویت در انجمن دفاع از حقوق کودک( به این 
امید که بتواند تصویر زنی سخاوتمند را از خود به 
نمایش بگذارد. با این وجود در طول سال های 
بعدی، او تالش خود را وقف هدف دیگری کرد. 
از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۲ وی در کابینه ی حقوقی 
رز مشغول به کار شد. آن هم در حوزه ی امالک 
و دارایی. حوزه ای که محل تالقی سرمایه داران 
و سیاستمداران آرکانزاس است. یکی از مشتریان 
اصلی کابینه ی حقوقی رز، مجموعه سوپرمارکت 
به خاطر  را  آن  بود که همه گان  والمارت  های 
نفرت از سندیکاها و تولید کاالهایی که با قیمت 
حقوق  که  کشوری  )در  شوند  می  تولید  پائین 

کارگرانش بسیار پائین است( می شناسند.)۱ (

رابطه ای حسنه با دولت بوش
رز، مراتب  کابینه ی حقوقی  در  کلینتون  حضور 
چندملیتی  شرکت  این  مدیره  هیئت  به  ورودش 
را به همراه داشت که در ازای آن ساالنه مبلغی 
تورم  نرخ  به  توجه  با  )که  دالر  هزار   ۱٨ معادل 
کرد.  دریافت  است(  فعلی  دالر   ۳۱۰۰۰ معادل 
این  های  سیاست  از  او  کرد  می  ایجاب  شرایط 
شرکت ) به خصوص پرداخت حقوق های پائین 
بزرگ  وجود  این  با  نکند.  انتقاد  کارمندانش(  به 
با حقوقی معادل ۱۹۴۲۷ دالر در  کردن کودک 
کار  والمارت(  فعلی یک صندوقدار  )حقوق  سال 
از  بازگشت  در  نویسنده،  ترو،  پل  نیست.  آسانی 
های  سال  در  متحده  ایاالت  جنوب  به  سفری 
۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، گفت » برخی مناطق آرکانزاس 
است.  آمده  زیمباوه  شهرهای  مثل  نظرش  در 
ها  آن  به  توجهی  که  شده  محاصره  شهرهایی 
را متهم  او خانواده ی کلینتون   )۲( نمی شود«. 
کرده که توجه بیشتری به حفظ جان فیل ها در 
تا یاری رساندن به سیاه  آفریقا نشان می دهند 

پوستان فقیر آمریکا.
از روزهای آغازین اولین دوره ی ریاست جمهوری 
اش، رئیس جمهور دموکرات )بیل کلینتون( که 
کمپین  به  بودجه  اختصاص  روند  داشت  نظر  در 
آن  تا  کار  )این  کند  تر  آسان  را  انتخاباتی  های 
زمان وابستگی بیش از اندازه ای به سندیکاهای 
بزرگ صنعتی داشت(، حزبش را کم کم به جناح 
بیل  منظور،  این  به  نیل  برای  داد.  سوق  راست 
قانون  تصویب  برای  را  توان خود  تمام  کلینتون 
قانونی  گذاشت.  شمالی  آمریکای  آزاد  تجارت 
که رای دهنگان دموکرات به همان اندازه از آن 
نفرت دارند که غول های صنعتی به آن عالقه. 
خانم کلینتون هیچوقت مخالفتی با تصویب این 
و  بیست  حتی  است.  نداده  نشان  خود  از  قانون 
نهم سپتامبر ۱۹۹۲، در کنار شوهرش در جلسه 
ای در هتل شراتون شرکت کرد، جلسه ای که 
جدید  قانونی  تصویب  از  همسرش  آن  طول  در 

توسط جرج بوش حمایت کند. پس از آن هم در 
اتخاذ استراتژی جدیدی برای راضی کردن رای 
در  رید،  توماس  کرد.  ناراضی، شرکت  دهندگان 
این مورد می گوید: »هدف آن ها راضی کردن 
نمایندگان ناراضی، یکی پس از دیگری است، به 
هر طریقه ی ممکن «. آقای نید عضو سابق دفتر 
هیالری کلینتون است. )۳( نوامبر ۱۹۹۳، قانون 
حمایت  لطف  به  شمالی،  آمریکای  آزاد  تجارت 
در  که   )Newton Gingrich(گینگریچ
آن زمان مرد شماره ی دوی مجلس نمایندگان 
آمریکا بود، به تصویب رسید. بانوی اول ایاالت 
ششم  در  بود  خشنود  مسئله  این  از  که  متحده 
مارس ۱۹۹۶، در این مورد گفت:» من فکر می 
کنم این قانون کارایی خود را نشان داده است«.

این  تصویب  ی  واسطه  به  که  کلینتون  آقای 
قانون توان بیشتری به دست آورده بود، کم کم 
رفاه که  پاشاندن اصول دولت-  به سمت درهم 
بنا شده  فرانکلین روزولت  از سال ۱۹۳۰ توسط 
کمک  به  را  کار  این  هم  باز  او  آورد.  بود،روی 
گنگریچ که پس از شکست دموکرات ها در سال 
۱۹۹۴ در انتخابات مجلس نمایندگان، به عنوان 
رئیس آن فعالیت می کرد، انجام داد. پس از آن 
نیز اصالحاتی را در حوزه ی کمک های دولتی 
ی  خانواده  میلیون  یازده  از  بیش  که  داد  انجام 
محروم  دولتی  های  کمک  دریافت  از  را  فقیر 
میکرد. آقای پتر ادلمان )همسر بنیانگذار سازمان 
به  کلینتون(،  خانم  نظر  زیر  کودکان،  از  حمایت 
نشانه ی اعتراض به این تصمیم، از سمت خود به 
عنوان معاون دوم برنامه ریزی و ارزیابی، استعفا 
کرد. وی در شماره ی ماه مارس ۱۹۹۷ مجله ی 
آتالنتیک، در این مورد گفت:» این قانون نه تنها 
سبب تشویق مردم به پیدا کردن کار نخواهد شد، 
بلکه میلیون ها فقیر کشور را نیز در وضعیت بدی 
قرار خواهد داد«. میلیون ها کودک التین و سیاه 
پوست به واسطه ی تصمیم همسر خانم کلینتون، 
در وضعیت بدی قرار می گرفتند ؟ و او یک بار 

دیگر هم در این مورد سکوت کرد.
کمک  به  کلینتون  بیل  هم  باز  بعد،  سال  چند 
رقبای جمهوری خواهش بود که توانست قانونی 
را در برابر وال استریت تصویب کند. وی در ماه 
مارس ۱۹۹۹ قانون گالس استیگال )مصوبه در 
قانون،  این  موجب  به  کرد.  لغو  را   )۱۹۳۳ سال 
کارکرد بانک های اقتصادی و بانک های تجاری 
از هم مجزا شده بود تا بانک ها نتوانند با سپرده 
گروهی،  بزنند.  سوداگری  به  دست  مردم،  های 
مثل جان مک کین )سناتور جمهوری خواه( امروز 
هستند.  شده  لغو  قانون  مجدد  تصویب  خواستار 
آلن  است.  مخالف  امر  این  با  اما  کلینتون  خانم 
ژوئیه سال  او، سیزدهم  اقتصادی  مشاور  بلیندر، 
قصد  کلینتون  خانم  که  گفت  رویترز  به   ۲۰۱٥

تصویب دوباره ی قانون را ندارد.
یک  عنوان  به  کلینتون  خانم  ای  حرفه  فعالیت 
سیاستمدار واقعی، از سال ۲۰۰۰ آغاز می شود؛ 
و  شوهرش  نام  از  استفاده  با  که  زمانی  یعنی 
خود  ها،  دموکرات  شاخص  های  چهره  حمایت 
را نامزد کرسی سناتوری نیویورک می کند، یعنی 
خانم  بود.  نکرده  زندگی  آن  در  اصال  که  ایالتی 
با  همکاری  در  شدن،  انتخاب  از  پس  کلینتون 
دهم  آمد.  می  راحت  خیلی  نظر  به  بوش  دولت 
اکتبر سال ۲۰۰۲، او در تائید تمامی دروغ های 
شیمیایی  های  وجود سالح  بر  مبنی  سفید  کاخ 
کشور  این  به  نظامی  ی  حمله  از  عــراق،  در 
حمله ی  مقوله ی  از  دفاع  با  وی  کرد.  حمایت 

ی  حمله  مثل  را  عراق  به  حمله  گیرانه،  پیش 
کرد.  توصیف  صربستان  به  آمریکا  هواپیماهای 
رخ  همسرش  دستور  به   ۱۹۹۹ سال  که  اتفاقی 
داده بود. خانم کلینتون نظرش در این مورد را به 
به  از حمله  بیان کرده است:»هدف  این صورت 
صربستان نجات جان یک میلیون انسان آلبانیائی 
بود. شاید  از نسل کشی  در کوسوو و جلوگیری 
نظر من تحت تاثیر گذراندن هشت سال در کاخ 
برای  همسرم  های  تالش  ی  مشاهده  و  سفید 
باشد.« جمالتی  پذیرفته  تاثیر  ارتقای کشورمان 
نه چندان فمنیستی که بیان آن ها از زبان زنی 
که امروزه در حساب کاربری اش در توئیتر بیش 
مادربرزگ  مادر و  را یک همسر،  از هرچیز خود 

می خواند، اصال عجیب نیست.
در  عراق  به  حمله  از  حمایت  در  وی  سخنرانی 
سنای آمریکا، کامال کلیشه ایست، کلیشه ای که 
را خانم کلینتون دانست.  بنیانگذارش  توان  نمی 
خانم کلینتون عادت دارد برای نوشتن سخنرانی 
هایش از کمک سایرین نیز بهره بگیرد، افرادی 
پروفسور  به همین منوال  معموال شناخته نشده. 
باربارا فن من از اینکه اسمش در یکی از کتاب 
 Village It ،)۴( های پرفروش خانم کلینتون
Takes a )که در مورد » درس هایی است 
که کودکان به ما می دهند«(، ظاهر نشده، ابراز 
آیا  نیست  مشخص  است.حتی  کرده  نارضایتی 
کلینتون خود کتاب خاطرات خودش را به رشته 
امور  سابق  وزیر   .)٥( خیر  یا  درآورده  تحریر  ی 
کتابش  نگارش  برای  متحده  ایاالت  ی  خارجه 
از گروهی از نویسندگان کمک گرفته که تقریبا 

نامی از ایشان برده نمی شود.)۶(
در  وی  که  چهارسالی  ماجرای  باشد،  که  هرچه 
کاخ سفید فعالیت کرده، دیگر اعتماد خواننده را 
بر نمی انگیزد. سال ۲۰۱۱، با شروع حوادث لیبی، 
خانم کلینتون رفتاری بسیار محتاطانه را از خود 
به نمایش گذاشت:» من جزو کسانی هستم که 
لیبی  در  المللی  بین  توافقی  بدون  نباید  معتفدم 
به  کشور  آن  است  ممکن  که  چرا  کرد،  دخالت 
ها  آن  عواقب  که  شود  کشیده  حوادثی  سمت 
یازدهم  را  جمله  این  بود«.او  خواهد  نامشخص 
ی  کنگره  برابر  در  ای  سخنرانی  در  مارس 
تغییر  نظرش  آن  از  بود. پس  کرده  بیان  آمریکا 
کرد؛ اما چرا؟ » نیکوال سارکوزی دائما در مورد 
لزوم دخالتی نظامی در لیبی صحبت می کرد. او 
شخصیتی فعال و همیشه آماده ی عمل است که 
دوست دارد در راس کارها قرار بگیرد. همچنین 
برنار هانری لوی )روشنفکر فرانسوی( نیز در این 
تصمیم گیری نقش به سزایی ایفا کرد. هردوی 
بودند«.  لیبی  مردم  وضعیت  تاثیر  تحت  ها  آن 
بنابراین هیالری کلینتون، تحت تاثیر این دو نفر، 
پیوست. لیبی  در  نظامی  موافق دخالت  به گروه 

وی به همراه بارا ک اوباما، بدون دریافت اجازه 
کرد.  جدیدی  جنگ  وارد  را  کشورش  کنگره  از 
»ظرف ۷۲ ساعت توانستیم دفاع هوایی لیبی را 
از میان برده و مردم لیبی را نجات دهیم«. بقیه 

کتاب نیز در ادامه همین رجز خوانی هاست.
تغییر موضعی آشکار در مورد قانون تجارت آزاد

خانم کلینتون به خوبی می داند چهره ی راست 
برای  را  کارش  داده،  نشان  خود  از  که  گرایی 
برنی ساندرز سخت کرده است.  جذب هواداران 
وی به واسطه ی موفقیت غیر قابل پیش بینی 
سمت  به  را  خود  مواضع  حدی  تا  ساندرز  آقای 
ترقی  های  برنامه  و  داده  تغییر  سوسیالیسم 
مالیات  داده است: وضع  پیشنهاد  را  خواهانه ای 

حداقل  افزایش  باال،  بدهی  با  هایی  بانک  برای 
حقوق به ۱۲ دالر در هفته، تغییر هزینه ی ثبت 
نام در دانشگاه با توجه به وضعیت مالی خانواده 

ها و ...
او در مورد  تغییر موضع صد و هشتاد درجه ای 
تجارت آزاد نیز بسیار جالب توجه است. پانزدهم 
آزاد  تجارت  قانون  از  وی   ،۲۰۱۲ سال  نوامبر 
از  حمایت می کرد:»این قانون نمونه ی کاملی 
تجارت آزاد است و می توان به کمک آن بازاری 
آزاد، شفاف و عدالت محور ساخت«. سه سال بعد 
اما همه چیز عوض می شود. انتقادهایی که هم 
برنی ساندرز و هم ترامپ از این قانون کرده اند، 
در  است.»  کرده  قانع  را  دهندگان  رای  نظر  به 
نیستم  آزاد  قانون تجارت  این لحظه من موافق 
چرا که معتقدم انتظارهای موجود را براورده نمی 
کند«.هیالری کلینتون این موضع را هفتم اکتبر 
این  لغو  آن،  بر  است. عالوه  کرده  اتخاد   ۲۰۱٥
قانون را نیز در برنامه ی ریاست جمهوری اش 

گنجانده است.

قابل  ها،  دموکرات  نامزد  مواضع  وجود،  این  با 
که  است  ترامپ  آقای  مواضع  از  تر  بینی  پیش 
مسلمانان را افراط گرا خوانده و بر علیه مهاجران 
آرامش  است.  کرده  سختی  های  صحبت  نیز 
نشان  خود  از  که  منطقی  نیز  و  کلینتون  خانم 
اندازه ای  داده، حتی جمهوری خواهان را نیز تا 
به سمتش جذب کرده است. خانم مگ وایتمن، 
از روسای سابق  پاکارد و یکی  مدیر کل هولت 
میت  انتخاباتی  کمپین  ی  سرمایه  جذب  بخش 
)نامزد جمهوری خواهان در سال ۲۰۱۲(  رامنی 
کار  نئومحافظه  هم  او  )که  کاگان  رابرت  نیز  و 
است( از کلینتون حمایت کرده اند. حتی خانواده 
امسال  گیری  رای  در  کرده  اعالم  نیز  بوش  ی 
شرکت نخواهد کرد. از طرفی هیالری کلینتون 
از حمایت صد در صد مطبوعات آمریکا برخوردار 
برابر  در  سنگر  آخرین  سان  به  را  وی  که  است 
ترتیب،  به همین  دانند.  افراط می  و  وحشیگری 
دیوید رمنیک، سردبیر نشریه ی نیویورکر، بیستم 
ژوئن ۲۰۱۶، در مقاله ای نوشت:» کلینتون باید 

با قدرت در برابر خطرناک ترین و غیر قابل پیش 
بینی ترین نامزد ایستادگی کند. نامزدی که می 
مرزهای  حتی  ها،  محدودیت  تمامی  از  خواهد 

اخالقی، برای رسیدن به قدرت، عبور کند«.
ریاست  انتخابات  یاد  را  خواننده  سخنانی  چنین 
ژان  رقابت  و  فرانسه   ۲۰۰۲ سال  جمهوری 
مارین لوپن )نامزد راست گرای افراطی( و ژاک 
در  اندازد.  می  رو(  میانه  راست  )نامزد  شیراک 
اول حذف شده  آن زمان جناح چپ که در دور 
بود، از هوادارانش خواست تا برای نجات کشور 
این  دهند.  رای  شیراک  به  فاشیسم،  چنگال  از 
کلینتون  خانم  از  شیراک  ژاک  که  حالیست  در 
مترقی تر است. به خصوص در حوزه ی سیاست 
خارجی. در نهایت می توان انتخابات این دوره ی 
ریاست جمهوری در آمریکا را مثل یک دوئل بین 
آنگال مرکل و سیلویو برلوسکونی در نظر گرفت. 
دوئلی که جناح چپ آمریکا تصمیم گرفته در آن 

از هیالری کلینتون حمایت کند.

 JOHN R. MACARTHUR

اتحادی اجباری در پشتیبانی از کلینتون

 THE SYSTEM(است شده  دستکاری  سیستم 
ایاالت  در  که  دانستند  می  همه   .)is rigged
رای  بیشترین  ملی  درسطح  که  نامزدی  متحده، 
الزاما رئیس جمهوری نخواهد شد؛ که  بیاورد  را 
کارزار تبلیغات انتخاباتی سه چهارم ایالت ها که 
ازپیش معلوم است را  نتیجه رای گیری  آنها  در 
دربر نمی گیرد؛ که نزدیک به ۶ میلیون شهروند 
دارای محکومیت کیفری حق رای ندارند؛ که ۱۱ 
درصد از رای دهندگان بالقوه مدارک هویتی الزم 
برای دادن رای ندارند؛ که شیوه رای گیری به دو 
حزب اصلی مسلط امتیازاتی زیاده ازحد می دهد. 
این نیز پوشیده نیست که پول، رسانه ها، البی 
نمایندگی  روند  رای  های  حوزه  تقطیع  و  گری 

دموکراتیک کشور را مخدوش کرده است )۱(.
با این حال، این بار مسئله برسرچیز دیگری نیز 
هست. احساسی از شکاف و گسست که بر فضای 
نامزدها سایه گسترده است. خشمی  از  هواداری 
دمکرات  حزب  مقدماتی  مرحله  هنگام  در  که 
از  حمایت  در  دهندگان  رای  میلیون   ۱۲ توسط 
سناتور دموکرات برنی ساندرز ابراز شد و نیز ۳.۱۳ 
خواه  جمهوری  میلیاردر  هواداران  رای  میلیون 
دونالد ترامپ که به پیروزی وی منجر شد. بنابر 
ارزیابی آنها، سیستم »دستکاری شده« است، زیرا 
حاکمان جمهوری خواه و دموکرات جنگ هایی 
را در خاور نزدیک به راه انداخته اند که بدون آن 
که پیروزی دربرداشته باشد، ایاالت متحده را فقیر 
کرده است. »دستکاری شده« است زیرا اکثریت 
مردم همچنان هزینه عواقب بحرانی اقتصادی را 
می پردازند، درحالی که به عکس، برای کسانی 
اند هیچ هزینه  ایجاد کرده  را  این جنگ ها  که 
ای نداشته است. »دستکاری شده« چون رئیس 
امیدهای گسترده ای که  اوباما  باراک  جمهوری 
در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰٨ خود برای تغییر 

برانگیخته بود را مبدل به یأس کرده است. 
دهندگان جمهوری  رای  زیرا  »دستکاری شده« 
دردست  برای  آنها  بسیج  که  اند  دیده  هم  خواه 
گرفتن کنترل دو مجلس کنگره، نخست درسال 
۲۰۱۰ و سپس درسال ۲۰۱۴، دستاوردی برایشان 
نداشته است. سیستم »دستکاری شده« چون در 
آمریکایی  دهد.  نمی  رخ  تغییری  هیچ  واشنگتن 
ها براین باورند که دارودسته ای که آنها را خوار 
برکشورشان  تملک  از  را  دستشان  شمارد،  می 
کوتاه کرده، نابرابری ها ژرف تر می شود و طبقه 

متوسط بیمناک است.
این درحالی است که پیش از این همه چیز خوب 
آغاز شده بود. درسوی حزب دموکرات، راهپیمائی 
برای  کلینتون  هیالری  خانم  سالمت  نمایش 
حزب  این  سوی  از  جمهوری  ریاست  نمایندگی 
که حالت میراث خاندانی یافته و آقای اوباما قویا 

ازآن حمایت کرده، به جنگی تمام عیار علیه یک 
درعین  فرد،  این  شد.  بدل  ساله  هفتاد  چالشگر 
رای  ها  میلیون  توانست  عمومی،  زدگی  شگفت 
محور  گرد  را  کارگر  و  روستایی  جوان،  دهنده 
برای  کند.  بسیج  داری  سرمایه  ضد  گفتمانی 
ساندرز تامین پول مانعی غیرقابل غلبه نبود زیرا 
او به برکت پول های کوچک میلیون ها کمک 
کننده توانست مبالغی هنگفت جمع آوری نماید.

از »دستکاری های« اصلی  ترتیب یکی  این  به 
در سیاست آمریکا، که بیش از شیوه های دیگر 
دستاوردی   .)۲( شد  خنثی  بود،  نفرت  مورد  نیز 
درکارزار  هم  ترامپ  آقای  که  نویدبخش  چنان 
از  کمتر  مراتب  به  رقمی  خود  مقدماتی  مرحله 
را شکست داد  آنها  رقبای جمهوری خواهی که 

هزینه کرد.
اغلب  ویژگی  ــت«  دول برسر  خشم  »فریاد 
کارزارهای انتخاباتی پیشین بود. امروز، حتی رای 
که  هستند  این  خواستار  کار  محافظه  دهندگان 
دولت در زندگی اقتصادی دخالت بیشتری داشته 
باشد. تکرار مکرر شعارهای کاهش هزینه های 
قطع  بازنشستگی،  مقررات  »اصالح«  اجتماعی، 
ترامپ  آقای  برنامه  جزء  نیز  بیکاران  به  کمک 
مرکزی  موضوع  که  آزاد،  مبادله  است.درمورد 
توافق  که  خواهد  می  او  است،  انتخاباتی  کارزار 
نامه های امضاء شده توسط پیشینیان خود، اعم 
از جمهوری خواه یا دموکرات را پاره کند و برای 
موسسات آمریکایی که مرکز فعالیت های خود را 
به خارج از آمریکا انتقال داده اند حقوق گمرکی 

وضع کند.
ازسوی دیگر، او و رقیبش براین نکته توافق دارند 
بازسازی  برای  الزم  مالی  منابع  باید  دولت  که 
را  کشور  نقل  و  حمل  های  زیرساخت  پرهزینه 
تامین نماید )۳(. خالصه، توافق همگانی درمورد 
هوا  به  و  شده  دود  نئولیبرالیسم  و  گری  جهانی 
رفته است. موسسات بزرگ آمریکایی، با حرص 
و آز و بی اخالقی خود ایده وجود ارتباط الزامی 
بین رونق کار خود و رفاه کشور را تخریب کرده 

اند )۴(.
با آن که خانم کلینتون وعده داده که ماموریت 
هایی مهم به همسر خود، که ۲٥ سال پیش معمار 
گردش به راست حزب دموکرات بود، واگذار کند، 
حزب آنها دیگر چیزی که هردو در زمان سکونت 
در کاخ سفید ساختند نیست. رای دهندگان آنها 
بیشتر به چپ گرایش دارند و کمتر با مصالحه یا 
تسلیم موافق هستند: مفهوم »سوسیالیسم« دیگر 
انگیز نیست... و در چهار مورد مشخص  هراس 
حرکت سریع محافظه کاران »دموکرات نو« در 
های  نامه  توافق   ۱۹۹۰ دهه  های  سال  دوران 
مبادله آزاد، افزایش شمار زندانیان، مقررات زدایی 

ناگزیر  کلینتون  خانم  ها،  حقوق  تعدیل  و  مالی 
است امتیازاتی به هواداران آقای ساندرز بدهد.

مهاجرت  علیه  ترامپ  آقای  های  خوانی  رجز 
مکزیکی ها و اسالم، تبعیض جنسیت گرائی او و 
کارهای عجیب و غریب نژاد پرستانه اش چنان 
انزجاری بر می انگیزد که گاه مانع از آن می شود 
که به بقیه چیزها توجه شود. با این حال، آقای 
ترامپ در همه زمینه های هزینه های اجتماعی، 
گرایان،  همجنس  حقوق  بازرگانی،  سیاست 
اتحادهای بین المللی یا تعهدات نظامی در خارج 
از آمریکا، با چنان تاکیدی » قوانین« حزب خود 
را رد و نفی کرده که به سختی می توان تصور 
کرد که رهبران جمهوری خواه درهمه این موارد 

بتوانند با او به توافق برسند.
پایگاه  قطع  طور  به  بخواهند  آنها  که  آن  مگر 
»خود« را ازدست بدهند. این امر قبال پیش آمده 
و رای دهندگان خشم شدید خود را با رای دادن 
در مرحله مقدماتی به نامزدی کم شناخته شده، 
که به رهبران حزب خود نیز حمله می کرد نشان 
که:  است  این  ترامپ  آقای  نظر  درواقع،  دادند. 
جهانی  از  حدت  و  شدت  با  ما،  »سیاستمداران 
افزایش  موجب  امر  این  اند.  کرده  گری حمایت 
کارزارهای  به  که  شد  ای  مالی  نخبگان  ثروت 
انتخاباتی ایشان کمک می کردند. اما میلیون ها 
ناراحتی  و  بینوایی  جز  نصیبی  آمریکایی  کارگر 
نداشتند«. شنیدن این حرف ها از زبان میلیاردری 
و  منهتن  هاوس  پنت  بین  را  خود  وقت  که 
از  خالی  گذراند  می  خود  خصوصی  هواپیمای 
به صورتی موجز  آنرو که  از  .بویژه  نیست  لطف 

بیان شده است.

»گوناگونی« برای طبقات تحصیل کرده
همه اینها می تواند این فکر را پیش آورد که... 
سیستم »دستکاری شده« نیست و که؛ چنان که 
فرانسیس فوکویاما اخیرا در مقاله ای در نشریه 
»فارین افیرز« اعالم کرده، دموکراسی آمریکایی 
است،  مردم  خشم  پاسخگوی  زیرا  است  کارآمد 
اعتماد به نفس خاندان کلینتون را ازبین می برد، 
بزرگان جمهوری خواه را تحقیر می کند، مسئله 
دهد  می  قرار  انتخابات  مرکز  در  را  ها  نابرابری 
نیز  را  سیاسی  شیادی  یک  ناقوس  شاید  و   )٥(

به صدا درآورد.
درطول سال ها، حزب دموکرات به صورت ابزار 
درآمده  کره  تحصیل  باالی  و  متوسط  طبقات 
است. این حزب، با به نمایش گذاردن نمادهای 
»گوناگونی« خود دستکم اکثریت باالیی از آرای 
سیاهان و اسپانیایی تبارها را به دست آورده و با 
تکیه بر سندیکاها یک پایگاه انتخاباتی کارگری 
به  نگاه حزب  حال،  این  با  است.  کرده  را حفظ 

پیشرفت دیگر برابری جویانه نیست. گاه فردگرا 
و  بیشتر(  تالش  انجام  به  )توصیه  پدرساالر  و 
تحصیالت  انجام  به  )توصیه  ساالر  شایسته  گاه 
اندازی به آمریکای در  بیشتر( است. هیچ چشم 
رفاه  های  ساحل  از  که  گرفته  قرار  »حاشیه« 
وال  های  ثروت  جریان  و  جهانی  کالنشهرهای 
استریت و سیلیکون ولی به دور است ارایه نمی 
ای  صنعتی  های  شغل  رفتن  ازبین  ناظر  و  کند 
است که استخوان بندی طبقه متوسط تحصیل 
کرده نسبتا مطمئن به آینده را تشکیل می دهد.

پیش از ترامپ هم حزب جمهوری خواه چندان 
سفیدپوستان«  »خرده  به  عرضه  برای  چیزی 
کاهش  آن  اصلی  هدف  درواقع،  نداشت.  فقیر 
مالیات محافل بازرگانی و ایجاد امکان صادرات 
و سرمایه گذاری در خارج برای آنها بود. با این 
با  اخالق  و  مذهب  میهن،  از  صحبت  در  حال، 
کارگران و زحمتکشان سفیدپوست و زیاده روی 
که  هایی  اقلیت  توسط  اصیل  آمریکایی  آزار  در 
محافظه  رسانند،  می  یاری  آنها  به  روشنفکران 
اند که  یافته  اطمینان  کاران درازمدتی است که 
و  اقتصادی  های  سیاست  قربانیان  از  توان  می 
بازرگانی شان به عنوان گوشت دم توپ انتخاباتی 

استفاده کرد )۶(.
دالیل  ایشان  درمیان  ترامپ  آقای  محبوبیت 
دیگری نیز دارد. بساز-بفروش نیویورکی در وهله 
اول نه از انجیل و حمل اسلحه، بلکه از حمایت 
بازرگانی سخن می  توافق های  لغو  و  از صنایع 
این  محبت  نتوانسته  الزاما  کلینتون  خانم  گوید. 
اکثریت  قراردادن  با  را  دهندگان خشمگین  رای 
از  که  سروپا«  بی  مردم  از  گروهی   « در  آنان 
»نژادپرستان، و اسالم هراسان« تشکیل شده به 
خود جلب کند. این تشخیص روانشناسانه هنگام 
 ، ساخت  نمایان  نیویورک  در  پول  آوری  جمع 
درخور  بیشتر  که  مردم«ی  از  دربرابر » گروهی 
مکان  آن  در  حضور  برای  چون  بودند،  ستایش 

پول زیادی پرداخت کرده بودند.
و  ایدیولوژیک  تالطم  همه  این  با  انتخاباتی  آیا 
حتی تمایل به برهم زدن میز بازی، می تواند به 
پیروزی نامزدی که طالب حفظ وضع موجود است 
منجر شود؟ آری، مشروط براین که حریف فردی 
نامزد خواهان  از  و  بوده  از حلقه سیاست  بیرون 
حفظ وضع موجود هم منفورتر باشد. در حقیقت، 
»دستکاری« اصلی همین جا است. این می تواند 
مشخصه کشورهایی جز ایاالت متحده نیز باشد. 
فرانسه ممکن است سال آینده با وضعیتی مشابه 
گری،  جهانی  علیه  عمومی  خشم  شود:  روبرو 
تفرقه اجتماعی و ساخت و پاخت »نخبگان«، که 
ناگزیر براثر سیاست بازی به انحراف کشیده شده 
و دراین یا آن مورد، به زیان مردم عمل می کند.

توان  نمی  ای  غیرمنتظره  چیز  کلینتون  خانم  از 
از  ای  حلقه  در  داشتن  قرار  با  او  داشت.  انتظار 
همه  ها  تبلیغاتچی  و  نظرسنجان  کارشناسان، 
چیز را با دقت میلیمتری محاسبه می کند. گزیده 
آقای ترامپ برهم زدن نظم موجود است. او این 
کار را با برهم زدن راهبرد چهارسال پیش حزب 

خود انجام داده است.
درسال  کنونی  جمهوری  رئیس  انتخاب  تجدید 
دچار  را  خواه  جمهوری  حزب  بزرگان   ۲۰۱۲
بودند  رسیده  نتیجه  این  به  آنها  کرد.  تعجب 
هواداری  میزان  از  باید  می  پیروزی  برای  که 
بکاهند )خانم  از دموکرات ها  انتخاباتی سیاهان 
کلینتون کمتر از آقای اوباما توانسته آنها را بسیج 
اسپانیایی  درمورد  ویژه  به  موضوع  این  کند(. 
آنها  برشمار  پیوسته  که  است  صادق  نیز  تبارها 

افزوده می شود. 
در رودررویی با سیاست محدود کننده جمهوری 
خواهان در زمینه مهاجرت، الزم است که درمورد 
مهاجران  از  بخشی  وضعیت  کــردن  قانونی 
داده  نشان  بیشتری  نیت  حسن  غیرقانونی 
ثبت  بشر  درنهاد  انتخاباتی  وفاداری  زیرا  شود. 
نشده و هیچ چیز مانع از آن نمی شود که یک 
یا  باشد  جنین  سقط  مخالف  اگر  تبار،  اسپانیایی 
پرداخت مالیات را دوست نداشته باشد، به جناح 
ایتالیایی  لهستانی،  مهاجران  دهد.  رای  راست 
ریگان  رونالد  از  پشتیبانی  از  پیش  لیتوانیایی  و 
از  درصد  هفتاد   ،۲۰۰۰ درسال  بودند.  دموکرات 
مسلمانان آمریکا از آقای جرج دبلیو بوش حمایت 
به  آنها  درصد   ۹۰ بعد  سال  هشت  کردند؛  می 

آقای اوباما رای دادند )۷(.
رای  چند  دنبال  به  رفتن  جای  به  ترامپ  آقای 
التینی ها و سیاهان مخالف جمهوری خواهان، 
از  است: رشد هواداری  برگزیده  روشی معکوس 
خود نزد »سفیدپوستان« غیر اسپانیایی تبار. آنها 
که بخش روبه افولی از جمعیت هستند، درسال 
۲۰۱۲ هنوز ۷۴ درصد رای دهندگان را تشکیل 
می دادند. آقای ترامپ برای بسیج آنها، به ویژه 
به  پائین،  تحصیالت  دارای  کارکنان  و  کارگران 
که  مهاجران  افزایش  از  بیم  به  زمان  هم  طور 
موجب عدم امنیت و بروز مشکالت هویتی می 
شود دامن زده و بر وعده نوزایی صنعتی )»آمریکا 
چنین  کند.  می  تاکید  کنیم«(  بزرگمی  باز  را 
سخنانی در میان گروه های اجتماعی که دستگاه 
اداری دموکراتها به آنها توجهی ندارد طنین می 
یابد. دلیل بی توجهی دموکرات ها این است که 
این گروه ها میانه ای با مدرن سازی دیجیتال و 
گوناگونی جمعیتی ندارند و بی تردید به این خاطر 
است که دموکرات ها آنها را کسانی می دانند که 
در فرهنگ و روزگاری سپری شده و درحال زوال 

دست و پا می زنند و »انزجاربرانگیز« هستند.
اما، با آن که کالنشهرها بخش رشد یابنده ای از 
رفاه کشور و تولید تخیلی آن را تامین می کنند، 
سرنوشت انتخابات بیشتر در ایالت های »حاشیه 
اهمیت  ماه،  چند  ظرف  شود.  می  تعیین  ای« 
رای  زیرا  یابد  می  کاهش  نیویورک  و  کالیفرنیا 
آنها از پیش )برای دموکرات ها( مشخص است و 
میزان پیروزی آنها هیچ اهمیتی ندارد. برعکس، 
اوهایو، پنسیلوانیا، میشیگان و ویسکانسین تعیین 
انتخابات  نتیجه  که  ها  ایالت  دراین  اند.  کننده 
می  داده  وعده  مردم  به  است،  تر  مطمئن  غیر 
توجه  مورد  و  شود  می  برگزار  گردهمایی  شود، 
خاص قرار می گیرند. و نتیجه چیست؟ این که 
این ایالت های سفیدپوست تر، سالمندتر و غالبا 
هزار  صدها  متوسط،  حد  از  کمتر  تحصیالت  با 
رقابت  و  ها  کارخانه  جابجایی  به خاطر  را  شغل 
چینی یا مکزیکی ازدست داده، به فضای صنعتی 
از  بقیه کشور  از  افزوده شده و کمتر  متروکشان 
تجدید رونق اقتصادی بهره برده اند. از گفتمان 
حمایتگر و نگران آقای ترامپ به خوبی استقبال 
می شود ولی خانم کلینتون برای متقاعد کردن 
دچار  اوباما  آقای  خوب«  »ترازنامه  به  مردم 

مشکل است.
به زودی، هنگامی که جهانشهر ها بیش از پیش 
را  »آمریکا«  مهاجرت  که  زمانی  شوند،  بزرگ 
تبدیل به کشوری کند که اکثریت آن از »اقلیت 
بتوانند  شاید  ها  دموکرات   ، شده  تشکیل  ها« 
چنان  بگذرند،  کارگری  میانه«  »غرب  ازخیر 
»خرده  برای  بست  بن  ایجاد  با  را  کار  این  که 
اما  دهند.  می  انجام  جنوب  در  سفیدپوستان« 

امسال چنین نخواهد بود.
امسال، برای این که بتوان بدون خطر مثل بچه 
های لوس از آنچه ناخوشایند است ابراز خشم کرد 
اینها مشکالتی است که خود  اگرچه  زود است، 
به وجود آورده اند. نمی توان مانع شکل گیری، 
حضور  با  زیرا  شد،  آنها  جابجایی  و  شغل  تغییر 
آقای ترامپ در صحنه، دموکرات ها نمی توانند 
کارگری  های  پایگاه  که  باشند  داشته  اطمینان 
خانم  نیابد.  سوق  دیگری  جای  به  باقیمانده 
کلینتون به عنوان »تجسم« یک سیاستمدار که 
از ربع قرن پیش تاکنون جهان را به سوی فاجعه 
رانده است، ناگهان باید به مردمی که سرنوشت 
اقتصادی شان درمعرض تهدید است توجه نماید 
آنها  اجتماعی  رفتن وضعیت  ازدست  بداند که  و 
اما  است  پربار  او  کارنامه  است.  انگیز  وحشت 
از  شماری  که  آید  می  نظر  به   ،۲۰۱۶ درسال 
آمریکائیان می خواهند دموکرات ها را از صحنه 
بیرون کنند و برای انجام این کار دینامیتی به نام 

دونالد ترامپ دراختیار دارند.

ازاین رو، یکباره »سفید پوستاِن« دچار وضعیت 
نیم  مانند  پردازند.  می  حسابگری  به  اضطرار 
وضعیت  عامل  را  زحمتکش  سیاه  پیش  قرن 
به  امید  که  کنند  می  کشف  و  بینند  می  خود 
توتون  کشاورزان   ، »آپاالچ«  معدنچیان  زندگی 
در ویرجینیا، همه کسانی که ناگزیر از تغییرشغل 
ازدست دادن دوسوم دستمزد خود  با  اند و  شده 
اند سقوط  پرداخته  به نگهبانی در »وال مارت« 
دیپلم  بدون  پوستان«  »سفید  برای  که  کرده، 
سال   ۱۳ به  نزدیک  اکنون  زندگی  به  امید  این 
کمتر از »سفید پوستان«ی است که تحصیالت 
دانشگاهی دارند )٥.۶۷سال دربرابر ۴.٨۰ سال(. 
درمیان زنان، فاصله کمی بیش از ۱۰ سال )۷۳.٥ 
سال دربرابر ۹.٨۳ سال( است. اکنون دیگر فقط 
مغازه  که  نیست  نشین  پوست  سیاه  مناطق  در 
به  وابسته  مجرد  جوان  مادران  کارگشایی،  های 
کمک های اجتماعی، میزان باالی چاقی، اعتیاد 
دچار  مردم  این  برای  دارد.  وجود  خودکشی  و 
اش  وابستگی  کلینتون،  خانم  تجربه  اضطرار، 
از  به معیارهای سیاسی واشنگتن و حمایتی که 
الزاما  دریافت می کند،  سوی رسانه های عمده 

یک امتیاز مثبت نیست.
آنها  که  سنگی  ذغال  معادن  همه  که  هنگامی 
که  هنگامی  شود،  بسته  اند  کرده  استخدام  را 
به  را  خود  جای  کامیون  و  تاکسی  رانندگان 
بدهند،  »گوگل«  راننده  بــدون  خودروهای 
زمانی که دستگاه ها جایگزین صندوق دارهای 
سوپرمارکت ها شوند و ربات ها جای کارگران را 
بگیرند، آینده »پسا صنعتی« این مردم چه خواهد 
شد؟ همه خدمتکار می شوند؟ همه تحویل دهنده 
توسط  که  شوند  می  ای  سفارشی  های  خوراک 
ها  توریست  به  داده شده؟  سفارش  همراه  تلفن 
اتاق اجاره می دهند؟ باغبان یا پادوی خانه می 
شوند؟ خانم کلینتون برای این نگرانی ها پاسخی 
داند.  پیشرفت می  نفی  با  برابر  را  آن  زیرا  ندارد 
آقای ترامپ برای تاکید در پاسخ به کسانی که 
زمختی شخصت و بی تجربگی سیاسی او موجب 
برای  چیزی  »چه  گوید:  می  میشود  وحشتشان 

ازدست دادن دارید؟«.
»دستکاری شده« یا نه، به زودی خواهیم دانست 
که آیا سیستم آمریکایی آنقدر شکننده شده که به 
فردی مانند ترامپ روآورد. اما، با فرض آن که در 
هفته های پیش رو یک سوء قصد، رفتاری اشتباه 
در یک برنامه تلویزیونی یا کشف روابط حاکی از 
زدوبند نتواند فاصله خانم کلینتون را با کاخ سفید 
 ، لیبرال  موجود  وضع  حفظ  جریان  کند،  بیشتر 
کارآمد  دادن  شکست  مشغولی  دل  آنکه  بدون 
سوخت  باشد،  داشته  را  اقتدارگرا  راست  جناح 
اصلی خود را برای انتخابات آینده را یافته است.

ایاالت متحده درمعرض وسوسه خطرپذیری

پیروزی هیالری کلینتون در انتخابات درون حزبی دموکرات ها نمی تواند عدم محبوبیت وی را پاک کند. رای دهندگان مترقی 
همچنان وی را به دلیل نزدیکی با وال استریت مورد شماتت قرار می دهند ولی راه دیگری جز رای دادن به او ندارند! 

حتی به بهای همراهی با محافل مالی آنها کلینتون را به دونالد ترامپ غیرقابل کنترل ترجیح می دهند.

تالش برای پس زدن ترامپ، سکوت منتقدان را به همراه داشته است 

آیا نامزدی مانند خانم هیالری کلینتون که از تجربه و داشتن همکاران کارآمد برخوردار است، می تواند توسط شخصی خشن و جدال برانگیز، حتی در تشکل سیاسی خود، مانند آقای 
دونالد ترامپ ازمیدان به در شود؟ با آن که چنین احتمالی زیاد نیست، وقوع آن به رای بخش فراموش شده ای از آمریکا بستگی دارد و به کلی منتفی نیست.

Serge HALIMI
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دیمون  مت  نیویورک  کمیک کان  جشنواره  در 
را  آمریکا  جمهوری  ریاست  نامزد  ترامپ  دونالد 

به باد استهزا گرفت.
نیویورک  کان  کمیک  در جشنواره  که  حالی  در 
جمعه شب نشستی تخصصی برای معرفی فیلم  
بازیگر  این  بود،  شده  برپا  دیمون  مت  جدید 
پرطرفدار از این فرصت برای تمسخر و ریشخند 

ترامپ استفاده کرد.
در این پنل که برای معرفی فیلم »دیوار بزرگ« 
به شوخی ساخت  پنل  بود مجری  تشکیل شده 
دیوار بزرگ را که در چین اتفاق می افتد به ایده 
کشیدن دیوار بزرگ دونالد ترامپ بین آمریکا و 
این  کارگردان  ییمو  ژانگ  از  و  کشاند  مکزیک 
دارد  هم  حاال  کشورهمین  این  در  پرسید:  فیلم 
برای  بزرگ  دیوار  یک  شدن  ساخته  موضوع  از 
جلوگیری از ورود ناخواسته افراد صحبت می شود، 

چه تشابهی بین این دو دیوار می بینید؟

در این هنگام دیمون با قطع سخنان او گفت: این 
خیلی فرق می کند.

معرفی  از  که  شد  یادآور خشمی   دیگر  بار  وی 
سارا پلین در انتخابات سال ۲۰۰۸ بروز داده بود 
و گفت: تازگی یک نوشته از پدرم دریافت کردم 
که نوشته تولدت مبارک پسرم. هدیه من برای تو 
یادآوری این است که ماه آینده برای خداحافظی 
ترامپ می توانیم همدیگر را ببوسیم. شک نکن 

که یک بوسه حسابی دریافت می کنی.
در این هنگام جمعیت به تشویق دیمون پرداختند 
البته ممکن است  افزود:  بازیگر پرطرفدار  این  و 
اگر او برنده انتخابات شود، مکزیک بخواهد یک 

دیوار بسازد که او را از کشورش دور نگه دارد.
جینگ تیان دیگر بازیگر فیلم بود که گفت از این 
که به عنوان یک زن در نقش یک ژنرال ظاهر 
دهنده  نشان  و  دارد  خوبی  احساس  خیلی  شده 
برابر برای مردان و زنان در چین  نقش رهبری 

قدیم است.
وانگ جانکای بازیگر و ستاره خواننده پاپ نیز از 
دیگر بازیگران این فیلم بود که حضورش در این 

پنل با اقبال وسیع چینی ها روبه رو شد.
تولید  کمپانی  ساخته  تاریخی  فانتزی  فیلم  این 
چینی ها  که  است  پیکچرز«  »لجندری  فیلم 
تملک آن را دارند. این اولین فیلم انگلیسی زبانی 
است که ییمو ساخته است. او کارگردان مراسم 
المپیک پکن در سال ۲۰۰۸  بازی های  افتتاحیه 

بود.
نقدهای  با  البته  فیلم  این  در  دیمون  مت  بازی 
زیادی روبه رو شد و خیلی ها بر این باور بودند که 
نباید در فیلمی چینی و در میان  یک آمریکایی 

سربازان کهن چین حضور داشته باشد.
پران«  خنجرهای  »خانه  سازنده  ییمو  ژانگ 
چندی پیش از حضور دیمون در این فیلم حمایت 
رد  را  فیلم  بر »سفیدشویی«  مبنی  انتقاد  و  کرد 
عنوان  به  دیمون  فیلم  این  در  گفت  ییمو  کرد. 
نجات بخش مردم چین ظاهر شده و فیلم درباره 
ساخت دیوار بزرگ نیست بلکه فیلم پنج قهرمان 
شخصیت  چهار  و  دیمون  یکی  که  دارد  بزرگ 

بعدی چینی هستند.
»دیوار بزرگ« که با بودجه ۱۴۰ میلیون دالری 
ساخته شده قرار است فوریه ۲۰۱۷ در آمریکا و 

دسامبر در چین اکران شود.

گاردین  مت دیمون هم 
یقه دونالد ترامپ را گرفت

رامبدجوان در دهه هفتاد با ماندانا روحی ازدواج 
و  بوده  هنرمند  او  مانند  هم  کند. همسرش  می 
اطرافیان  به  زیاد  آنها  ازدواج  سروصدای  البته 
نمی رسد. نکته جالب در مورد ازدواج اول رامبد 
رئیس  خاتمی  سیدمحمد  که  است  این  جوان 
جمهور وقت ایران آنها را پای سفره عقد نشانده 
و برایشان خطبه را جاری می کند. در هر حال 
تنها چند سال بعد این ازدواج به بن بست رسیده 
بعد  سال  چند  شوند.  می  جدا  هم  از  دو  این  و 
و در ۳۶ سالگی دوباره به فکر ازدواج می افتد. 
اینبار همسر او سحر دولتشاهی است که ماجرای 
آشنایی آنها به صحنه تئاتر برمی گردد. دولتشاهی 
چند سال در گروه تئاتر پسیانی کار می کرد و از 
دوست  پسیانی  خانواده  و  پسیانی  با  که  آنجایی 
دیده  را  ها سحر  آن  واسطه  به  آنجا  است  بوده 
است و از او خوشش آمده است.پس از آن این دو 
با هم ازدواج می کنند . در سال ۹۳ زمزمه های 

جدایی رامبد جوان از سحر دولتشاهی در شبکه 
که  رسید  گوش  به  ها  سایت  و  اجتماعی  های 
این خبر پس از مدتی به واقعیت پیوست . سحر 
 : گفت   ۹۴ سال  در  ای  مصاحبه  در  دولتشاهی 
سال ۹۳ در عین حال که سال شلوغی برایم بود 
در تنهایی لذت بخشی هم سپری شد نه فقط به 
عنوان بازیگر که در خیلی جهات هم رشد داشتم. 
ادامه می دهد: سال ۹۳  رهایی جالب وی  یک 
هم شیرینی برایم داشت و هم یک رهایی جالبی 
داشته  وجود  بیشتری  مهر  بود.امیدوارم  برایم 
باشد. سحر دولتشاهی برای سال جدید هم چنین 
آرزویی دارد: برای سال ۹۴ و همه سالهایی که 
می آیند هم امیدوارم مهر بیشتری وجود داشته 
باشد و هم از طرف من نسبت به اطرافیانم و از 

طرف آنها نسبت به من.
 

ازدواج رامبد جوان و نگار جواهریان :
از سحر  هنوز در شوک خبر جدایی رامبد جوان 
دولتشاهی بودیم که خبری مبنی بر ازدواج سوم 
رامبد جوان با بازیگر زن ایرانی نگار جواهریان به 

گوش رسید .
نگار  و  جــوان  رامبد  شدن  دیــده  با  خبر  این 
اینکه  تا  گرفت  قوت  عموم  انظار  در  جواهریان 
در تیرماه ۹۴ این خبر توسط یک سایت سینمایی 

ایران تایید شد .
این سایت از آشنایی رامبد جوان و نگار جواهریان 
در جریان نمایش دیوار چهارم پرده برداشت که 

سرانجام موجب ازدواج این دو شد . 

مصاحبه با رامبد جوان و ماندانا روحی همسر اول 
رامبد جوان :

گوی  و  گفت  یک  داستان  برایتان  خواهم  می 
شروع  جایی  از  قصه   . کنم  تعریف  را  پرماجرا 
رامبد  با  ما  داشت  دوست  مجله  عکاس  که  شد 

جوان گفت و گو کنیم و او عکسش را بگیرد . ما 
هم رفتیم تا با رامبد جوان که این روزها مجری 
. رامبد  برنامه »خانه طرح نو« است گپی بزنیم 
 ، است  کشی  اسباب  حال  در  روزها  این  جوان 
انجام  را  و گو  کافه گفت  قرار شد در یک  پس 
و  کافه گفت  در یک  ، ساعت ۸شب شد  دهیم 
انجام دهیم ، ساعت ۸شب . ساعت۸:۳۰  گو را 
شد و رامبد و همسرش نیامدند ، من ، و عکاس 
خانواده  گوهای همشهری  و  گفت  مدت  در  که 
با بی  و  انار خوردیم  ، آب  ایم  ندیده  چه ها که 
خیالی تمام گفتیم »خب ، می رویم و دوباره قرار 
بود که  ترسیده  خانم عکاس  اما   . گذاریم«  می 
 ، رسید  رامبد جوان  نیم ساعت  از  بعد  نباید  اگر 
همان قدر پرانرژی و خودمانی . حاال باید منتظر 

همسر رامبد جوان می ماندیم و آن قدر از در و 
دیوار کافه گفتیم تا ماندانا روحی هم از راه رسید 
با  خانوادگی  گوی  و  گفت  یک  کردن  شروع   .
گفت  است  تر  راحت  جوان  اخالقی  خصوصیات 
و گو یک ساعت طول می کشد و کافه دار می 
خواهد تعطیل کند ، ما هم هی دل دل می کنیم 
اینکه جوان ، بی خیال خانه به  تا  که چه کنیم 
هم ریخته و در حال اسباب کشی اش می شود 
و ما را دعوت می کند می رویم خانه عکس می 
، موسیقی گوش می  . کتاب می خوانیم  گیریم 
دهیم و گفت و گو پر می شود از جواب هایی که 
می  تویی  »چون   : شوند  می  آغاز  جمله  این  با 
گم« موقع تنظیم صحبت ها نمی دانم تا کجای 

این جواب ها را باید بنویسم .

 : گوید  می  ها  سؤال  از  یکی  جواب  در  ماندانا 
»رامبد گاهی نیاز دارد به غار تنهایی اش برود« . 
مجموعه »همسران« یادم می آید وقتی مردهای 
خانواده که جوان ترین شان رامبد جوان بود به 

غار تنهایی شان می رفتند .
خانه آنها هم مثل ۳جزیره است . یک جزیره که 
متعلق به ۲ نفر است و ۲ جزیره برای لحظه های 
تنهایی ، آن قدر خانه جوان و ماندانا خوش می 
گذرد که می خواهم یک آرزوی خوشبینانه بکنیم 

: »پیر نشی خانواده جوان!«
 

آدم هایی که کار طنز می کنند معموال در  چرا 
خانه جدی و عبوس اند؟

ماندانا : این در مورد رامبد صادق نیست . رامبد 
در خانه هم خیلی پر شور و هیجان است ، حاال 
یک مقدار جدی تر اما متفاوت از آن چیزی که 

می بینید ، نیست .
میزان  که  هستند  کسانی  از  ها  کمدین   : رامبد 
انرژی ای که در روز مصرف می کنند ، زیاد است 
. ناخودآگاه وقتی به خانه می آیند از همه آنها کم 
شده . بنابراین میزان انرژی کمتر است ولی این 
بداخالقی نیست . او نیاز به سکوت دارد ؛ نیاز به 
آرامش ؛ به استراحت . آن انرژی ای که داشتند 
از زندگی  ، بخشی  ، دورویی نیست  تخلیه شده 
است . منی که کمدین هستم دنیا را شوخ طبعانه 
تر از تو نگاه می کنم . ولی باید اول جدی نگاه 
کنم تا شوخی اش را پیدا کنم . کسی که حتی 
جوک می سازد ، اول مسئله را بررسی می کند 
. در روابط عادی هم این جوری است . من باید 
اول تو را بشناسم تا بعد بتوانم باهات شوخی کنم 
باید  بعد   ، بشناسمت  لحاظ شکل  به  باید  اول   .
را  تو  رفتارهای  باید  بعد   ، بدانم  را  عادت هایت 
بدانم تا بتوانم باهات شوخی کنم پس آن جنبه 
های جدی هم وجود دارد . من وقتی به خانه می 

رسم به آن لحظه های آرامش احتیاج دارم ؛ به 
آن لحظه های سکوت ، و این جوری نیست که 

انرژی نداشته باشم .
 

یعنی شکل تصویری که همه ازش دارند؟
ماندانا : رامبد کال خیلی انرژیک است . در خانه 
هم خیلی حضور پررنگی دارد . این جوری نیست 
که در خانه رفتارش فرق کند ، بودن و نبودنش 
در خانه خیلی فرق دارد . همه چیز را با حضورش 

تغییر می دهد .
 

بعد از ازدواج عوض نشد؟
ماندانا : بهتر شد چون رامبد اهل خانواده است و 
خانواده را دوست دارد . در خانواده ای بزرگ شده 
که خیلی محبت دیده ، فکر می کنم همیشه این 

داشته  زندگی خوب  یک  که  بوده  آرزوهایش  از 
باشد . برای همین ، بعد از ازدواج همه چیز بهتر 

شد .
 

با عادت های ناشناخته یا ناخوشایند چه کردید؟
دارد  وجود  هم  اینها  طبیعی  حالت  در  ماندانا 
برایم  رامبد  خوهای  و  خلق  بعضی  هم  هنوز   .

جذاب نیست .
 

وقتی آنها را زیاد می بینید ، ناراحت نمی شوید؟
ماندانا : اگر بپذیری که این آدم این خصوصیات 
خیلی   ، دهی  تغییرش  توانی  نمی  تو  و  دارد  را 
خوب است . من سعی می کردم خیلی چیزها را 
عوض کنم ولی کم کم پذیرفتم که رامبد همین 

است ، باید بدون تغییر زیاد بپذیرمش .

طالق و ازدواج های مجدد رامبد جوان

قسمت های  به  حالی  در  »شهرزاد«  سریال 
قرار  که  می شود  نزدیک  خود  اول  فصل  پایانی 
جمله  از  اتفاقاتی  شاهد  آن  دوم  فصل  در  است 
از  دماوندی  فرهاد  خروج  و  قباد  گرفتن  قدرت 
از  جزئیاتی  صبح،  هفت  روزنامه  باشیم.  ایران 
فصل دوم سریال»شهرزاد« را فاش کرده است. 
پایان  به  رو  حالی  در  اول سریال شهرزاد  فصل 
جدی  شکل  به  دوم  فصل  پیش تولید  که  است 
تمدید  بر  عالوه  تولید  گروه  و  است  شده  آغاز 
قرارداد بازیگران فصل اول با بازیگران جدید هم 
وارد مذاکره شدند؛ یکی از این بازیگران فاطمه 
این  دوم  فصل  در  حضورش  که  معتمدآریاست 

سریال تقریبا قطعی است.
فصل دوم این سریال این روزها در حالی مراحل 
پیش تولید خود را پشت سر می گذارد که فیلمنامه 
آن تقریبا به پایان رسیده است و این روزها نغمه 
ثمینی به همراه حسن فتحی سرگرم بازنویسی و 

نگارش فیلمنامه قسمت های پایانی هستند.
شروع  جایی  از  سریال  این  دوم  فصل  ماجرای 
می شود که بعد از مرگ »بزرگ آقا« همه چیز به 

قباد می رسد و او همه کاره دم و دستگاه »دیوان 
ساالر« می شود. اما شرایط جدید و قدرت گرفتن 
قباد به مذاق »عمه بلقیس« که در کرمان زندگی 
می کند خوش نمی آید و او برای گرفتن قدرت از 

قباد به تهران می آید.
است  قرار  سریال  این  در  را  بلقیس  عمه  نقش 
فاطمه معتمدآریا بازی کند. کشمکش او با قباد 
دوم  فصل  قصه  از  بخشی  قدرت  گرفتن  برای 
است. از طرف دیگر قباد در زمانی که قدرت را در 
دست دارد شرایطی را مهیا می کند که فرهاد از 
ایران برود و مجبور شود در خارج از کشور زندگی 

خود را ادامه دهد.
همین بخش ها از فصل دوم این سریال در یک 
بود  خواهد  ارمنستان  احتماال  که  خارجی  کشور 
تصویربرداری می شود و گروه تولید سریال فصل 
فصل  پایان  با  بالفاصله  هستند  تالش  در  دوم 
اول، فصل دوم را کلید بزنند تا بتوانند توزیع آن 

را از نیمه  سال آغاز کنند.
فصل دوم سریال »شهرزاد« قرار است که در ۲۶ 

قسمت تهیه و تولید شود و به بازار بیاید.

فاش شدن جزئیات داستان 
فصل دوم سریال »شهرزاد«

ادامه در صفحه ۱۰



پیک پارسیان

THE PERSIAN HERALD 977 - 13/10/16             

THE PERSIAN HERALD             7

تغذیه و سالمت

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

-S
t.9

51
.c

o

BEST IN THE WEST

کافه رستوران تراس در پاراماتاکافه رستوران تراس در پاراماتا

انواع غذاهای غربی قهوه و دسرهای متفاوت با بهترین سرویس

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

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

 Book your
next function with us

 Weddings
 Engagements 

 Birthday parties
Farewells

 Graduations
School Formals, etc

برگزاری جشنهای شما 
تا ظرفیت 100 نفر

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

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

سرو
 قلیان 

در 
فضای 

بیرونی 
رستوران

7 days
 Open for Breakfast

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

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               

بلکه  غذایی،  رژیم  نوعی  تنها  نه  گیاه خواری 
نوعی سبک زندگی است که این روزها گرایش 
به طیف های مختلف آن بیش از پیش گسترش 
یافته و افراد زیادی به دنبال تغییر رژیم غذایی و 

سبک زندگی خود هستند.
و  مزایا  درباره  که  گسترده  ای  تحقیقات  توجه  با 
گیاه خواری  و  همه چیزخواری  رژیم های  معایب 
رژیم های  می رسد  نظر  به  گرفته،  صــورت 
سالمت،  اصول  گرفتن  درنظر  با  را  گیاه خواری 
برای  مناسبی  زندگی  به عنوان سبک  توان  می 

تمام عمر در نظر گرفت.
ویتامین های  فیبر،  زیاد  مقادیر  وجود  دلیل  به 
C و E، پتاسیم، منیزیم و همچنین چربی های 
بروز  باعث  می شود  گفته  )کــه  غیراشباع 
بیماری های قلبی-عروقی نمی شوند( در گیاهان، 
گیاه خواری فواید بسیاری دارد. گیاه خواران عموما 
الغرتر هستند و چربی و قند خون پایین تری به 

نسبت همه چیزخواران دارند.
محصوالت  مصرف  عدم  علت  به  وجود،  این  با 
هیچ  از  که  گیاه خوارانی  در  بخصوص  حیوانی، 
فراورده حیوانی مثل تخم مرغ یا لبنیات استفاده 
نمی کنند، احتمال کمبود ویتامین های B12 و 
D، آهن، روی، کلسیم و آمینواسیدهای ضروری 
افزایش می یابد و گیاهخواران را نیازمند مصرف 

مکمل برای جبران این نیازها می کند.
اصول  رعایت  با  گیاه خواری  رژیم های  گرچه 
درست تغذیه می توانند روش مناسبی برای اغلب 
و  توضیح  در  اما  باشند،  مختلف  سنین  در  افراد 
تبلیغ رژیم های گیاه خواری، باورهای نادرستی نیز 
رواج یافته است. برخی از متداولترین این باورها 
عبارتند از: اجتناب از گوشتخواری به خودی خود 

باعث سالمت می شود:
گیاهی  غذاهای  که  باورند  این  بر  بسیاری 
ناسالم.  حیوانی  فرآورده های  و  هستند  سالم 
اروپا  غذایی  اطالعات  شورای  تعریف  براساس 
رژیم  نوع  بخاطر  تنها  تغذیه سالم   )EUFIC(
غذایی گیاه خواری و همه چیزخواری نیست، بلکه 
به نوع مواد غذایی و طرز پخت آن نیز بستگی 
حاوی شکر  گیاهی  غذای  مثال  عنوان  به  دارد. 
بسیار که در روغن فراوان طبخ شده باشد، غذایی 
ناسالم است اما غذایی گوشتی عاری از چربی و 
شیرینی اضافی که به صورت آبپز یا کبابی آماده 

شده، غذایی سالم محسوب می شود.
براساس مطالعات صورت گرفته، گیاه خوارانی که 
مقادیر زیادی کربوهیدرات، شکر و چربی مصرف 
می کنند، سود کمتری از رژیم گیاه خواری می برند 
بیماری های گوناگون  و ممکن است در معرض 

قرار بگیرند.

قلبی_ بیماری های  بروز  باعث  گوشتخواری 
عمر  کاهش  و  گوناگون  سرطان های  عروقی، 

می شود:
که  گرفته  صورت  مطالعاتی  اخیر  سال های  در 
قلبی- بیماری های  به  ابتال  نشان می دهد خطر 

از  کمتر  گیاه خواران  در  سرطان  انواع  و  عروقی 
که  شده  گفته  همچنین  است.  همه چیزخواران 
همه چیزخواران  از  بیشتر  گیاه خواران  عمر  طول 
تفاوت هاست  این  اصلی  عامل  آنچه  اما  است. 
نیست  جانوری  محصوالت  یا  گوشت  مصرف 
بلکه مصرف باالی چربی های اشباع، کلسترول، 
غذاهای ناسالم و فرآوری شده و از همه مهمتر 
فعالیت  شدن  کم  یعنی  امروزی،  زندگی  سبک 

بدنی است.
گوشتی  غذاهای  محققان،  از  بسیاری  عقیده  به 
پخته  مناسب  بصورت  و  کمتر  چربی  با  اگر 
ابتال  خطر  باالبردن  در  چندانی  نقش  شوند، 
های  سرطان  و  قلبی-عروقی  بیماری های  به 
اختالف  زمینه  این  در  البته  ندارند.  گوناگون 
نشان می دهند  برخی تحقیقات  دارد،  نظر وجود 
برخی  خطر  حیوانی  محصوالت  زیاد  مصرف 
عده ای  مقابل  در  می دهد  افزایش  را  سرطان ها 
مضر  مورد  در  حتی  کافی  شواهد  که  معتقدند 
نوع  ندارد و اصوال هر  اشباع وجود  بودن چربی 
چربی طبیعی سالم است و فقط چربی مصنوعی 

)چربی ترانس یا روغن جامد( مضر است.
این عقیده اند  بر  از محققان  در مجموع بسیاری 
بیماری های مزمن  انواع  که دلیل اصلی کاهش 
از  پرهیز  و  گیاه خواری  صرفا  گیاه خواران،  در 
علت  این  به  بلکه  نیست،  گوشتی  محصوالت 
زندگی  سبک  که  کسانی  معموال  که  است 
به  متفاوتی  نگرش  برمی گزینند  را  گیاه خواری 
زندگی و سالمت دارند؛ به تغذیه خود بیشتر توجه 
می کنند، محصوالت غذایی سالمتری می خورند، 
سیگار  و  الکل  بیشتراز  و  می کنند  ورزش  بیشتر 

پرهیز می کنند.
رژیم های  ضرر  که  می دهند  نشان  مطالعات 
همه چیزخواری بیشتر به علت مصرف مواد مضر 
نه  است  کلسترول  و  اشباع  چربی های  قبیل  از 

بخاطر خود گوشت و سایر محصوالت حیوانی.
مضر  انسان  برای سالمت  حیوانی  پروتئین های 

هستند:
نوع  مطالعات نشان می دهند که مصرف هر دو 
پروتئین گیاهی و حیوانی برای بدن انسان الزم 
و مفید است. مصرف درست و به اندازه پروتئین 
کاهش  موجب  گیاهی  پروتئین  همانند  حیوانی 
استخوان ها،  و  ماهیچه ها  سالمت  بهبود  وزن، 

کاهش فشار خون و دیابت می شود.

آناتومی  است:  بوده  گیاه خوار  ابتدا  از  انسان  
سیستم  و  آرواره ها  شکل  جمله  از  انسان  بدن 
است.  همه چیزخوار  جانوران  به  شبیه  گوارشی 
مطالعات نشان می دهند که اجداد انسان امروزی 
از تمام محصوالت غذایی؛  بوده و  همه چیزخوار 
سبزیجات  و  میوه  روغنی،  دانه های  گوشت، 
رشد  دالیل  از  یکی  است.  می کرده  استفاده 
جمله  از  پستانداران  سایر  نسبت  به  انسان  مغز 
نخستی ها، به عنوان نزدیک ترین راسته جانوری 
به انسان، مصرف مواد غذایی سرشار از پروتئین 

بوده است.
انسان می تواند همانند سایر پستانداران گیاه خوار، 
پروتئین و ویتامین های الزم را از گیاهان بدست 

آورد:
از  که  دارد  رواج  کسانی  میان  بیشتر  باور  این 
هرگونه محصول حیوانی مانند لبنیات و تخم مرغ 
پرهیز می کنند اما واقعیت این است که دستگاه 
پستانداران  گوارش  دستگاه  با  انسان  گوارش 

گیاه خوار کامال متفاوت است.
حیوانات گیاه خوار لوله گوارش طوالنی تری از همه 
هستند  قادر  و  دارند  گوشتخواران  و  چیزخواران 
سلولز )ماده اصلی دیواره سلول گیاهی( را هضم 
باکتری های  دارای  گاوها  مثال  عنوان  به  کنند. 
با  که  هستند  خود  گوارش  دستگاه  در  هوازی 
آنزیم های خاصی می توانند فیبرهای  آزادکردن 
و  کربوهیدرات  پروتئین،  از  و  بشکنند  را  گیاهی 

موادمعدنی آن استفاده کنند.
قبیل  این  برخالف  انسان  گــوارش  دستگاه 
جانداران قادر به شکستن سلولز نیست، در نتیجه 
نمی تواند پروتئین و اسیدهای آمینه الزم را تنها 
سایر  به  نیاز  و  آورد  بدست  گیاهان  خوردن  با 

محصوالت از جمله فرآورده های حیوانی دارد.
گیاه خواری می تواند تمامی ریزمغذی ها )ویتامین 

ها و مواد معدنی( را تامین کند:
عقیده ای  چنین  گیاه خواری  طرفداران  از  برخی 
گیاه خواران  که  می دهند  نشان  تحقیقات  دارند. 
 ،D ویتامین ، B12 بیشتر دچار کمبود ویتامین
این  دریافت  برای  و  هستند  مس  و  روی  آهن، 

ریزمغذی ها نیازمند مصرف مکمل هستند.
و  زمین  کره  نجات  باعث  می تواند  گیاه خواری 

محیط زیست از گرمایش و فرسایش شود:
براساس تحقیقات انجام شده کاهش گوشتخواری 
و  گرمایش  جلوی  توجهی  قابل  حد  تا  می تواند 
فرسایش منابع کره زمین را بگیرد. رشد بی رویه 
مصرف گوشت در دهه های اخیر موجب گسترش 
تولید صنعتی مواد گوشتی شده که عالوه بر گرم 
کردن هوای کره زمین، فشار بی اندازه ای به منابع 

حیاتی کره زمین مثل آب وارد می کند.

اما اگر تولید صنعتی مواد غذایی برای سیر کردن 
با مالحظات  نفری جهان  میلیارد  جمعیت هفت 
زیست محیطی همراه نباشد مشکل حل نمی شود.
از  وسیع  استفاده  غیراصولی،  کــشــاورزی 
آبیاری  سیستم  صنعتی،  کودهای  و  آفت کش ها 
اشتباه و عوامل دیگر هم نقش زیادی در آسیب 

زدن به منابع کره زمین دارند.
پیش  غذایی  محصوالت  درصد  پنجاه  تا  سی 
سیر  در  برسند،  کننده  به دست مصرف  آنکه  از 
و  نگهداری  نقل،  و  بندی، حمل  بسته  برداشت، 
از بین می روند که خود اتالف  همچنین فروش 
جبران ناپذیر منابع ارزشمند محیط زیست است. 
محصوالت  عظیم  اسراف  کنید  اضافه  این  به 
غذایی را بپس از این که به دست مصرف کننده 
نتیجه، کاهش مصرف محصوالت  در  می رسند. 
محیط  و  زمین  کره  از  حفاظت  در  حیوانی 
زیست موثر است اما با وجود نقائص فاحش در 
کشاورزی، توزیع مواد غذایی و همچنین الگوی 
و  گرمایش  روند  غذایی،  مواد  مصرف  نامناسب 

فرسایش کره زمین پا برجا خواهد ماند.
تمامی  گیاه خوار شدن  فرض  به  دیگر،  از سوی 
با  را  حیوانی  محصوالت  باید  زمین،  ساکنان 
و  این هم خاک  خود  که  کرد  جایگزین  گیاهی 
آب و منابع کره زمین و زیستگاه هایی جانوری را 

معرض خطر قرار می دهد.
بنابراین با اینکه کاهش مصرف گوشت هم برای 
سالمتی هم برای حفظ کره زمین سودمند است، 
برای  ممکن  راه  عملی ترین  گوشتخواری  توقف 
نظام  بلکه  نیست،  زمین  زیست  محیط  حفظ 

کشاورزی هم باید متحول شود.
رعایت  با  که  است  این  اصلی  نکته  نهایت  در 
همه چیزخواری  رژیم  هردو  سالم،  تغذیه  اصول 
و عمر  متضمن سالمت  گیاه خواری می توانند  و 
باره  در  است  بهتر  و  باشند  افراد  برای  طوالنی 
با پزشک و متخصص هم  رژیم غذایی مناسب 

مشورت شود.
و  حبوبات  میوه،  سبزیجات،  مصرف  افزایش 
و  کاهش مصرف گوشت  و همچنین  مغزدانه ها 
چربی های اشباع شاید بهترین روش تغذیه برای 
همه چیزخواران باشد. همچنین مصرف متناسب 
ضامن  متنوع،  و  مختلف  گیاهی  غذایی  مواد 
سالمت کسانی است که گیاه خواری را به عنوان 

سبک زندگی خود در پیش گرفته اند.
پرهیز  و  غذایی  مواد  در مصرف  توازن  و  تعادل 
و  قند  و  شده  اشباع  چربی  مانند  مضر  مواد  از 
همچنین ورزش می تواند سالمت و عمر طوالنی 
به  گوناگون  غذایی  رژیم های  با  افراد  برای  را 

ارمغان بیاورد.

گیاه خواری، همه چیزخواری و باورهای رایج

به گفته محققان، مصرف انگور قرمز به کاهش 
التهابی کمک  ابتال به آسم و سایر بیماری های 

می کند. طبق یافته محققان، مصرف انگور قرمز 
نظیر  التهابی  بیماری های  کاهش  به  می تواند 

عفونت  و  ریه  انسداد  مزمن  بیماری های  آسم، 
گوش میانی کمک کند.

موجود  طبیعی  ترکیب  می دهد  نشان  یافته ها 
به  موسوم  انگور  نظیر  خوراکی  مواد  برخی  در 
بیماری  در  تورم  کاهش  موجب  رسوراترول 
پاتوژن  از  ناشی  التهاب  و  شده  هوا  مجاری 

باکتریایی را کنترل می کند.
فواید  می تواند  ترکیب  این  می دهد  نشان  نتایج 
سالمت زیادی داشته باشد و به عنوان یک عامل 

درمان ضدالتهاب جدید و موثر استفاده شود.
توقف  موجب  رسوراترول  دریافتند  محققان 
گوش  عفونت  عامل  اصلی  باکتریایی  پاتوژن 
میانی و بیماری های مزمن انسداد ریه از طریق 
تنظیم یا افزایش تولید تنظیم کننده منفی موسوم 

به MyD۸۸ می شود.
رسوراترول متعلق به گروهی از ترکیبات موسوم 
آنتی اکسیدان  همچون  که  فنول هاست  پلی  به 
و صدمه  آسیب  مقابل  در  بدن  از  و  کرده  عمل 
درمانی  عامل  یک  همچنین  می کند.  حفاظت 
برای بیماری های گوناگون از جمله بیماری های 

التهابی تلقی می شود.

مصرف انگور قرمز ریسک ابتال به آسم را کم می کند

سمیه رستمیان

طعم بهتر - کیفیت برتر
تفاوت را با یکبار امتحان ببینید

Info@Lunexco.com.au  Ph:0434 060 337

اتریش،  اینسبروک  دانشگاه  محققان  گفته  به 
خراب  آستانه  در  که  انجیر  رسیده  کامال  میوه 
شدن باشد حاوی بیشترین میزان آنتی اکسیدان 
است. در ادامه به برخی فواید انجیر برای سالمت 

اشاره می شود.

حفظ رطوبت پوست
و  جوان  پوست  تا  می کند  کمک  انجیر  خوردن 
اُمگا-۳  چرب  اسیدهای  برسد.  نظر  به  شاداب 
با  می کنند؛  حفاظت  پوست  از  انجیر  در  موجود 
عالئم پیری مقابله می کنند؛ و قرمزی مربوط به 
آکنه و سایر مشکالت پوستی ناشی از ترکیبات 

ضدالتهابی را کاهش می دهند.

کمک به هضم غذا و کاهش وزن
انجیر منبع عالی فیبر رژیمی بوده که به هضم 
فیبر  میزان  می کند.  کمک  وزن  کنترل  و  غذا 
دفع  و  می کند  جذب  را  آب  میوه،  این  باالی 
بهترین  میوه  این  می نماید.  راحت تر  را  مدفوع 

گزینه برای درمان یبوست است. همچنین وجود 
آنزیم موسوم به فیسین در انجیر قادر به متابولیز 
پروتئین به اسیدآمینه است که می تواند منجر به 

کاهش وزن شود.

مقابله با سرطان پوست
انجیر حاوی فیتوشیمیایی موسوم به »بنزآلدئید«، 
عنصر فعال موجود در عصاره آب این میوه، است 
که دارای قابلیت های مقابله با سرطان است. در 
منبع  انجیر  شد  مشخص   ۲۰۱۲ سال  مطالعه 
کومارین  فنولیک،  نظیر  بیواکتیو  ترکیبات  خوب 

درمان  در  می تواند  که  است  چرب  اسیدهای  و 
باشد.  موثر  مالنوم  بجز  پوست  سرطان های 
بعالوه، انجیر حاوی کومارین هایي است که برای 
سرطان های پوست و پروستات مورد استفاده قرار 

می گیرد.

کاهش فشارخون
به  که  عنصری  است،  پتاسیم  غنی  منبع  انجیر 
کنترل فشارخون کمک می کند. پتاسیم می تواند 
بر روی فشارخون  از نمک  ناشی  تاثیرات منفی 
را کنترل کند. بسیاری از افراد به قدرکافی میوه 
باالی  میزان  اما  نمی کنند  مصرف  سبزیجات  و 
سدیم در قالب نمک استفاده می کنند که می تواند 
بروز  احتماال  و  شده  پتاسیم  کمبود  به  منجر 
فشارخون باال را به همراه دارد. محققان هشدار 
میزان  افزایش  موجب  نمک  مصرف  می دهند 
توانایی کلیه ها در  نتیجه  سدیم خون شده و در 
دفع آب کاهش می یابد. این آب اضافی در بدن 

موجب افزایش فشارخون می شود.

فواید خوردن انجیر در کاهش وزن و فشارخون



THE PERSIAN HERALD             8

THE PERSIAN HERALD 977 - 13/10/16             



THE PERSIAN HERALD             9پیک پارسیان

THE PERSIAN HERALD 977 - 13/10/16             

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*

Tel: 02  8014  9608

LIC: 2TA-08898

با تصدی آقای ملکی و خامن مریم نوروزی

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

تلفن:  9608  8014 - 02

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

جهان با آژانس مسافرتی ای تی اس متاس بگیرید

آژانس مسافرتی ای تی اس

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

www.airtravelservices.com.au

بهترین قیمت و کوتاهترین مسیر پرواز
به سرتاسر دنیا بویژه ایران

آژانس مسافرتی سان تراول 

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

    T: 02 82491832
M: 0403 421 955

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

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

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

دفتر امور مهاجرت فرنام رزاقی پور

آماده خدمت به هموطنان عزیز در اخذ ویزاهای موقت و دائم

برای تعیین وقت قبلی خواهشمندیم با تلفنهای زیر تماس حاصل نمائید

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

 ترجمه کلیه مدارک اداری و خصوصی از زبان فارسی
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اساس  بر  که  سرطان  درمان  جدید  داروی  یک 
قابل  تغییر  کنند  می  عمل  درمانی  ایمنی 
مالحظه ای در درمان مبتالیان ایجاد کرده است.

تحقیق درباره ۳۵۰ فرد مبتال به سرطان های سر 
و گردن نشان داده که طول عمر افرادی که با 
داروی نیوولومب )nivolumab( درمان شده  
بودند از کسانی که با داروهای دیگر تحت درمان 

قرار گرفته بودند بیشتر بوده است.
معموال طول عمر مبتالیان به سرطان های سر و 
گردن از سرطان های دیگر کمتر است و معموال 
انتظار نمی رود این افراد بیش از شش ماه زندگی 
نشریه  در  آن  نتایج  که  تحقیق  این  اما  کنند، 
نیوانگلند منتشر شده نشان می دهد که  پزشکی 
درمان شدند  نیوولومب  با  ۳۶ درصد کسانی که 
اما  بوده اند  زنده  درمان  شروع  از  بعد  سال  یک 

فقط ۱۷درصد کسانی که با داروهای دیگر درمان 
شده بودند بعد از یک سال در قید حیات بودند.

عالوه بر این، عوارض درمان با نیوولومب کمتر 
از درمان های دیگر بوده است.

فواید درمان با نیوولومب در کسانی که به ویروس 
پاپیلومای انسانی )HPV( آلوده بوده اند بارزتر از 
دیگران بوده و این افراد بعد از درمان با نیوولومب 
شیمی  که  حالی   در  ماندند  زنده  ماه   ۹ از  بیش 

درمانی فقط ۴.۴ ماه آنها را زنده نگهداشت.
به  مبتال  فرد   ۹۴ باره  در  دیگری  تحقیق  در 
سرطان پیشرفته کلیه، ترکیب نیوولومب با یک 
شدن  کوچک  باعث  آیپیلیمومب،  دیگر،  داروی 
اندازه تومور، در حد چهل درصد،  قابل مالحظه 
شد و در ده درصد آنها هیچ نشانه ای از سرطان 

باقی نمانده بود.

این درحالی است که درمان های رایج فعلی فقط 
در پنج درصد بیماران باعث کوچک شدن تومور 

می شود.
نیوولومب تا به حال برای درمان سرطان پوست 
تایید شده اما تاثیر آن در درمان بسیار اخیرا بسیار 

مورد توجه متخصصان قرار گرفته است.
متخصصان می گویند که این دارو بخصوص در 
آن  برای  موثری  درمان  که  سرطان  از  مواردی 

وجود ندارد می توان تحولی بنیادی ایجاد کند.
ایمنی درمانی

مقدم  خط  در  اخیر  سال  چند  در  ایمنی درمانی 
معتبر  نشریه  و  گرفته  قرار  سرطان  تحقیقات 
ساینس ایمنی درمانی سرطان را بزرگترین تحول 

علمی سال ۲۰۱۳ دانسته است.
بردن  بین  از  حال  به  تا  سرطان  درمان  اساس 

یا  شیمی درمانی  جراحی،  با  است،  بوده  تومور 
است  این  هدف  درایمنی درمانی  اما  پرتودرمانی. 
که سیستم ایمنی خود بر علیه تومور وارد عمل 
شود، با تقویت یا تربیت سیستم ایمنی یا ایجاد 
اختالل در روش هایی که سلول سرطانی سیستم 

ایمنی را فریب می دهد.
می شود  تومور  رشد  باعث  که  عواملی  از  یکی 
این است که سلول های سرطانی خود را از دید 

رادارهای سیستم ایمنی مخفی نگه می دارند.
که  را  اطالعاتی  آیپیلیمومب  و  نیوولومب  اما 
سیستم  تا  می کنند  ارسال  سرطانی  سلول های 
جا  را سلولی سالم  و خود  کرده  گمراه  را  ایمنی 
سیستم  ترتیب  این  به  و  کنند  می  مختل  بزنند 
ایمنی شانس شناسایی و از بین بردن آنها را پیدا 

می کند.

داروی جدید ایمنی تراپی سرطان، طول عمر بیشتر، عوارض کمتر

زن  ساز  مجسمه  یک  هنری  اثر  است  قــرار 
فرانسوی به کره ماه فرستاده شود و از کره زمین 

هم قابل رویت باشد.
سازه  ــا،  اروپ فضایی  ــس  آژان کمک  به  سرن 
آنیلور بنون را به ماه می فرستد تا ضمن مطالعه 
ماندگاری این اثر، پیام صلح و دوستی را نیز در 
لحظاتی از پیش تعیین شده با چراغ چشمک زن 

برای زمین مخابره کند.
آنیلور بنون معتقد است اثر هنری او فاقد ملیت 

است و به همه مردم دنیا تعلق خواهد داشت.
این پروژه که ویته )حیات( نام دارد چهار مرحله 
دارد و اکنون در مرحله پیش نهایی، اثر دست یک 
میلیون نفر از مردم دنیا در حال جمع آوری است 
تا با چاپ آن روی سازه، به ماه فرستاده شوند. 
در میان دست ها اثر دست نیل آرمسترانگ، اولین 
کسی که قدم بر ماه گذاشت، نیز به ماه فرستاده 
خواهد شد. همه مراحل این طرح از سال ۲۰۱۱ 
تاکنون شبیه سازی و امتحان شده اند و در مرحله 
به  نمونه  یک  داشت،  نام  فضا  لبه  که  پیشین 
دوهزار  ارتفاع  در   )LEO( زمین  نزدیک  مدار 

کیلومتری فرستاده شد.
)یا  پیله  یک  شبیه  ابتدا  در  بنون  آنیلور  سازه 
پرسوناژهایی  آن  در  که  است  بسته(  غنچه 
براثر  بصورت فشرده در کنار هم قرار گرفته اند. 
گرمای خورشید سازه مثل گلبرگ  باز می شود و 
می شوند.  برافراشته  گل  پرچم  مثل  پرسوناژها 
روی گلبرگ ها اثر یک میلیون دست زمینی  حک 
خواهد شد و در وسط گل، از سر دو پرچم، نور 

سبزی بعنوان منبع زندگی ساطع خواهد شد.
بسته  ماه  روز  در  و  باز  ماه  شب  در  گل  این 
می شود. در طول روز ماه، باتری خورشیدی زیر 
گل، انرژی ذخیره می کند تا برای شکفتن در شب 
ماه از آن استفاده کند. اما چون هر شب و روز ماه 
آن  زمینی است، مشاهده  ماه  تقریبا معادل یک 
در زمان های خاص و با عینک خاص اما ساده ای 

ممکن خواهد بود.
آنیلور بنون می گوید: در ابتدا، شکفتن گل در شب 

حرکتی نمادین بود برای اینکه مردم کره زمین 
شب ها با ماه ارتباط برقرار می کنند. اما در طول 
با توجه به سرمای زیاد شب  مراحل فنی پروژه 
ناپذیر  اجتناب  این کار در واقع  ما، فهمیدیم که 
بود. این اثر به سبک یک ارگامی کامال کوچک 
ابتدا یک کیلوگرم وزن دارد.  طراحی شده و در 
پس از آن به تناسب شرایط حمل و نقل وزن و 
ابعاد آن می تواند تا چهار کیلوگرم )یک متر و نیم 

تا چهار متر و نیم پنها( تغییر کند.
آنیلور بنون می گوید: شکفتن گل فقط به خاطر 
خاصیت مواد آن است که تغییر دما در روز و شب 
باز و بسته شدن آن می شود و مکانیزمی  باعث 
برای  اما  است  نشده  تعبیه  حرکت  این  برای 
استفاده بهینه از انرژی خورشید، باتری کوچکی 
زیر آن کار گذاشتیم که گل را در جهت حرکت 

خورشید بچرخاند.
جسم  یک  جهت  در  گل  که  باشد  قرار  اگر  اما 
نورانی ترین  زمین  ماه،  شب  در  بچرخد،  نورانی 

جرم آسمان خواهد بود.
در  اسکوتک  شرکت  فنی  مدیر  هد،  وایت  شان 
لیزری  خاطر  همین  به  که  داد  توضیح  بریتانیا 
را  زمین  موقعیت  که  شده  نصب  سازه  این  در 

تشخیص دهد.
از  یکی  است.  سختی  شرایط  ماه  جوی  شرایط 
ریز  بسیار  غبارهای  و  گرد  پروژه  این  مشکالت 
و سابنده ماه بود و برای جلوگیری از اثر مخرب 
ساخته  اتصال  بدون  و  یکپارچه  سازه  این  آنها، 
ماورای  اشعه  و  خرد  شهاب واره های  است.  شده 
بنفش، ذرات پرانرژی یونیزان و دمای سطح ماه 
که بین ۱۵۰ درجه مثبت و منفی در تغییر است، 
از دیگر مزاحمان این پروژه اند. شان وایت هد در 
جلسه رونمایی این اثر در سرن گفت: باید موادی 
پرتوهای  برابر  در  براحتی  که  می شد  انتخاب 
از  ماه  یونیزان تجزیه نشوند و در شرایط خشن 

بین نروند.
تخمین زده میشود این سازه تا ده سال روی ماه 
سالم باقی خواهد ماند و در صورت امکان سفر به 

ماه بازدید از آن نیز ممکن خواهد شد.
مشخص  هنوز  ماه  به  سازه  این  انتقال  راه  اما 
نشده است. گروه تحقیقاتی این پروژه امیدوارند 
فضانوردی را پیدا کنند که مجسمه آنها را روی 

ماه قرار دهد.
ژان اودوز، اخترفیزیکدان و مدیر تحقیقات مرکز 
ملی پژوهش های علمی فرانسه می گوید: از سال 
۱۸-۲۰۱۷، شرکت های خصوصی مث گوگل و 

دیگران پرتاب سفینه های خصوصی را به ماه آغاز 
می کنند و به احتمال زیاد چین، روسیه و آمریکا 
نیز دوباره به سوی ماه بازخواهند گشت. در آن 
زمان باالخره کسی را پیدا می کنیم که وسیله ما 
را با خودش ببرد. خانم بنون می گوید: گذشته از 
احتمال  زیست،  محیط  آلودگی  مورد  در  نگرانی 
تغییر منظره طبیعی ماه مرا بسیار متاثر کرده بود 
و  بازیافتند  قابل  مجسمه  در  رفته  بکار  مواد  اما 
مشخصی  تاریخ های  فقط  هم  آن  رویت  برای 
تعیین خواهد شد. طرفداران محیط زیست همواره 
درمورد تحقیقات فضایی مخالفت هایی داشته اند. 
مختلف  طرق  به  تحقیقات  این  سبزها  نظر  به 
مواد  می کنند:  آلوده  را  زمین  کره  زیست  محیط 
شیمیایی موشک ها بخصوص سوخت آن، انتشار 
ساخت  برای  مصرفی  انرژی  کربن،  اکسید  دی 
تجهیزات و غیره. بعالوه در نتیجه این تحقیقات، 
در فضا نیز زباله هایی به عمد یا سهو رها شده اند 

که در مدار زمین در حال گردش هستند.
وبگاه یونیورس تودی می نویسد که برنامه صور 
پانصد  ماه  به  آزاد  مسافرت  برای  آمریکا  فلکی 
صفحه را به آلوده کنندگی آن برای محیط زیست 
این گزارش  در  بود در حالی که  داده  اختصاص 
اف. کندی  پایگاه جان  در  انرژی  تولید  به  حتی 
فضا  در  لیزر  از  استفاده  یا  فضایی  زباله های  یا 
بردارد  برای جانداران دریایی خطر جدی در  که 

اشاره نشده بود.
کردن  نزدیک  من  برای  می گوید:  بنون  آنیلور 
مردم و درک یکدیگر و کمک به همدیگر بسیار 
است پس  در صدد  این مجسمه ساز  است.  مهم 
نقاط  در  جلساتی  ماه  روی  بر  اثرش  استقرار  از 
و  توضیح  ضمن  تا  دهد  تشکیل  دنیا  مختلف 
نیز  آن  مشاهده  به  کار  این  از  انگیزه اش  تفسیر 
امکان  است  امیدوار  ترتیب  این  به  بپردازند. 
توان  دلیل  هر  به  که  کسانی  برای  آن  مشاهده 
دستیابی به تلسکوپ یا عینک مخصوص ندارند 

فراهم شود. چرا ماه؟
ماه همواره برای بشراهمیت خاصی داشته و تقریبا 
در همه اساطیر منبع خیالپردازی و افسانه برای 
سیرانو  است.  بوده  آن  در  انسانی  تصویر  یافتن 
انسانهایی  درباره  هفدهم  قرن  در  دوبــرژوراک 
نوشت که از ماه می آمدند و همینطور برای ژول 
ورن و ارژه نیز الهام بخش بود. نیل آرمسترانگ 
برای  گامی کوچک  را  ماه  روی  آمدن  فرود  نیز 

یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریت خواند.
مد  و  جزر  جز  به  میدهد:  توضیح  اودوز  ژان 

زمین  مدار  نگهدارنده  عنوان  به  ماه  اقیانوس ها، 
نقش مهمی در حیات روی سیاره ما بازی می کند.

ماه  نیست که مجسمه ای روی  باری  اولین  این 
قرار میگیرد. فضانورد افتاده نام آدمک آلومینیومی 
هشت سانتی متری در لباس فضانوردی است که 
فضایی  اکتشافات  راه  در  که  فضانوردانی  یاد  به 
تاریخ اول اوت  از دست داده اند در  جان خود را 

۱۹۷۱ در ماه قرار داده شد.
خود آنیلور بنون نیز هنرمندی است که در میان 
فرانسوی ها به عجیب بودن محل نمایش آثارش 
مجسمه های  فرانسه،  نرماندی  در  دارد.  شهرت 
اوما  ساحل  در  ساز  مجسمه  این  اثر  شجاعان 
حرکت  عجیبی  بطرز  و  می درخشند  آفتاب  زیر 
در  را  یادبود  بنای  این  او  می کنند.  تصویر  را 
شصتمین سالگرد روز دی )D Day( ارائه داد. 
روز دی روزی است که بزرگترین عملیات آبی-

خاکی تاریخ در ساحال نرماندی فرانسه با شرکت 
انجام  نازی  ارتش  شکست  برای  کشور  چهارده 
اهداف صلح  و  روحیه  با  شاید  که  عملیاتی  شد. 

طلبانه این هنرمند کمی در تناقض باشد.
آنیلور بنون می گوید: این مجسمه به من سفارش 
به  شجاعت  به  نیاز  حس  تنها  بود.  نشده  داده 
انگیزه ساخت آن شد؛ شجاعتی مثل  معنی عام 
پرورش  و  تربیت  برای  والد  تک  یک  شجاعت 
فرزندش. شجاعت در زمان حال به معنی اعالم 
نیازمندان.  به  کمک  برای  است  افراد  آمادگی 
بعضی افراد بدون کمک دیگران قادر نیستند از 
موقعیت های دشوار بگذرند و کمبود این آمادگی 

در اطراف ما بسیار محسوس است.
شجاعان بنایی عظیم از جنس فوالد است که با 
امواج بلند و کوتاه در در محل تالقی آب و ساحل 
از  تصویری  اینکه  برای  شاید  است،  نصب شده 
میآمدند  بیرون  آب  از  زمانی  که  بدهد  سربازانی 
رو شوند. دو قسمت  در  رو  نیروهای هیتلر  با  تا 
این بنا بالهای برادری و بالهای امید نام دارند که 
بخش میانی و عمودی دیگری به نام قیام آزادی 
را احاطه کرده اند. انی لور بنون میگوید: آثار من 
همیشه ترکیبی از علم و هنر بوده چون به نظر 
به  زیادی  نزدیکی  علمی  و  هنری  اقدامات  من 
هم دارند و هر دو در جهت صلح و آرامش پیش 
اشاره می کند  اینشتین  این جمله  به  او  می روند. 
که گفته بود: علم و هنر تنها پیام آوران موثر صلح 
می کنند  پاک  را  ملل  بین  مرزهای  آنها  هستند؛ 
تفاهم  به  را  ما  معاهده ای  هر  از  بهتر  بسیار  و 

بین المللی می رسانند.

سازه ای در ماه که از زمین قابل رویت خواهد بود درنا کوزه گر
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بودند تصمیم می گرفتند بروند دنبال یک زندگی 
دیگر ولی برای رامبد این مهم بود که این زندگی 
را نگه دارد . این برای من خیلی مهم است ، نمی 
خواست مدارا کند . قدر این چیزی را که داشت ، 
می دانست . جایی که خیلی آدم ها وا می دادند .

رامبد : همان چیزی که گفتم زن و شوهری فرق 
دارد ، مثل بچه دار شدن . تو وقتی بچه ای به 
ام  بچه  این  بگویی  توانی  نمی   ، آوری  دنیا می 
زشت است یا میزان هوشش خوب نیست ، برود 
یکی دیگر بیاید . نمی شود به زنت هم بگویی 

برو یکی دیگر بیاید . باید این را داشته باشی .
زور  به  انتخابش کردم  است چون  مال من  این 
که وادارم نکردند . چون انتخاب کردم باید ادامه 

بدهم و قواعد این بازی را رعایت کنم .
 

خسته نشدید از تالش برای رابطه ؟
باید بگذاری دوره  اما  ماندانا: خسته هم شده ام 

خستگی بگذرد .
 

با هم می گذرد یا بدون هم؟
ماندانا : شاید با هم ، شاید هم بدون هم ، در اثر 
فضا  به طرفت  باید  آید کجا  زندگی دستت می 

بدهی که نفس بکشد .
رامبد: این خیلی مهم است .

ماندانا : کجا باید نزدیک شوی . کجا باید سؤال 
نکنی که از سؤال خسته می شود .

رامبد : فکر می کنم با این حرف هایی که ما می 
زنیم ، شما بعد از این گفت و گو زود می روید 

ازدواج می کنید .
را تشویق می  ازدواج همه  از  بعد  رامبد   : ماندانا 

کرد که ازدواج کنند . او مبلغ ازدواج شده بود .
 

ازدواج برایتان ریسک نبود ؟
با  ازدواج ریسک دارد ، آن هم  ماندانا : همیشه 
کسی که این قدر مورد توجه است . باهاش می 
روی بیرون ، می گردی ، همه نشانش می دهند .

 
از این همه توجه به رامبد ناراحت نمی شوید؟

ماندانا : می شدم ؛ اول ها خیلی ناراحت می شدم 
می  ناراحت  اوایل  انداختم  جا  خودم  برای  بعد   .
شدم چون می دیدم همه این قدر به رامبد توجه 
می کنند . اصال همه به او توجه می کردند . این 
را برای خودم جا انداختم من باید درک می کردم 
و عمیقا درک کردم . رامبد روابطش گسترده و 
زیاد است . اگر قرار بود که حساس باشم که قبال 
که  پذیرفتم   ، آمد  می  فشار  من  به  خیلی  بودم 

رامبد مورد توجه است .
رامبد: مسئله اعتماد است .

 . به خودم مطمئنم  رامبد  به عشق  : من  ماندانا 
اگر هم قرار باشد چیزی از دست برود می رود و 

کاری نمی شود کرد .
 

از این عشق سوء استفاده نکرده اید؟
ماندانا : نه ! رامبد اصال اجازه نمی دهد ازش سوء 

استفاده شود .
رامبد : یک چیزی است که تعریف شخصی خود 
؛  آید  می  بدم  چیزهایی  از یک  من   . است  آدم 
زدن  را  کسی  زیرآب   ، زدن  حرف  کسی  پشت 
و نان کسی را بریدن . من تالش می کنم این 
کار را نکنم حداقل عمدی نکنم ، البته یک بار 
این کار را کرده ام . حاال اگر ماندانا بگوید بیا با 
هم زیر آب کسی را بزنیم ، من قبول نمی کنم . 
نمی گویم چون ماندانا می خواهد ، قبول . اینجا 
مرز من است . اینجا تعریف من است . من حاضر 

نیستم به هر کاری تن بدهم .
 

این اعتقادها برای شما چطوری است؟
یک   . ام  عقیده  هم  رامبد  با  هم  من   : ماندانا 
رامبد شبیه هم هستیم و چون  و  جورهایی من 
توانستیم با هم هماهنگ شویم ، رابطه مان جا 

افتاد .
 

بعد از چه مدت؟
مان  تا عشق  رابطه طوالنی  از یک  بعد  ماندانا: 

پخته شود . دیگر خام نیستیم .
رامبد: هیجان اولیه را ندارد ولی پخته شده .

 
شما چه کار کردید تا اعتماد به دست بیاورید؟

رامبد : زحمت کشیدم .
ماندانا : رامبد برای چیزی که باور دارد ، زحمت 
می کشد؛ خیلی هم زیاد . رامبد اجازه می دهد 

خودت باشی .
 

فداکاری بیش از حد نکرده ای؟
ماندانا: نه ، افراطی نه!

رامبد : ماندانا آدم مهربانی است ؛ بسیار مهربان 
است بلند پرواز و معقول است . آدمی است که 
اهل معاشرت است . رک ، باهوش و مهمان نواز 
است . همه اینها باعث می شود ماندانا در حالی 
که با تو همراه است ، استقالل را حفظ کند . این 
برای  تو  اندازه  به  . کسی که  است  خیلی خوب 
خودش فضا می خواهد . مخالفت می کند لذت 
بخش می شود وقتی بفهمی می خواهد برای دو 
. مخالفت می کنی و  انجام دهد  نفر کار خوبی 
بعد می بینی منطقی است . من و ماندانا هر دو 
یک جوری مثل هم هستیم . هر دو می خواهیم 
مدیر باشیم . گاهی تقسیم مدیریت کرده و گاهی 
هم در محدوده همدیگر مدیریت می کنیم . من 

گاهی زیاد فضولی می کنم .
 

بعد چی می شود؟
رامبد : بحث ، بحث ، بحث . بعد هر کسی می 
رود برای خودش ، بعد بر می گردیم طرف هم .

ماندانا : این چیزها را نباید بگذاری بماند . رامبد 
زن  یک  توقع  توانم  نمی  من   . است  پرمشغله 

معمولی را از رامبد داشته باشم .
چیزهای کمتری از رامبد می خواهم . پذیرفته ام 
که این شرایط رامبد است . هی غر نمی زنم . 

من باید حرفه رامبد را درک کنم .
 

انتظار یک زن کدبانو را از ماندانا دارید؟
رامبد: جاهایی هم سنتی ام .

ماندانا رامبد از یک خانواده آذری است ، تنها پسر 
خانواده هم هست . بعد در خانواده ای بزرگ شده 
که بسیار خانوادگی زندگی می کردند . آنها زیاد 

با هم رفت و آمد دارند .
رامبد : خب ، خانه که می آیم دلم شام می خواهد 

.
»من  گوید:  می  هی  تو  آید  می  در  از   : ماندانا 
االن  رامبد  که  ام  پذیرفته  من   . گشنمه« 

موقعیتش این جوری است .
 

بعد ماندانا باید غذا درست کرده باشد؟
غذا  بیرون  از  هم  ها  وقت  خیلی   ، نه   : رامبد 

گرفتیم .
 

حرفمان درباره وظیفه ماند ، تقسیم نقش ها بر 
چه اساسی بوده؟

را  رامبد یک کارهایی  نداشتم که  توقع   : ماندانا 
بکند . بعد دیدم که با این همه توقع ، رامبد نمی 
تواند کارهایی را انجام دهد . این آدم این است 

توانم  نمی  . من  پذیرفتم  را  ، من خصوصیاتش 
را  خانه  کارهای  که  باشم  داشته  توقع  رامبد  از 
انجام بدهد چون اصال این جوری نیست مدلش 
این جوری نیست . این چراها بود ولی از یک جا 
گفتم خود »چرا« بد است . من دیگر نمی گذارم 
افکار منفی بیاید چون اعتماد دارم دیگر با خودم 
نمی گویم رامبد حاال سر کار چه کار می کند . 
االن وظیفه من ، این است که رامبد به حرفه اش 
برسد . من هم به لذت ها و آرزوهایم می رسم و 

فضای خانه را هم مدیریت می کنم .
رامبد : ماندانا در زندگی معاشرت دارد و مشغله 
ای که خودش به آنها می رسد . اگر کاری باشد 
خصوصی  زندگی  در  و  برود  شود  مجبور  که 

دخالتی نداشته باشد ، من باید باشم . خب ،
نباید بروی  این جوری نیست که من بگویم تو 

چون من هم کار دارم .
ماندانا : من نمی گذارم رامبد از کارهایش بیفتد .

تواند  می  خودش  را  زمان  چون  ماندانا   : رامبد 
مدیریت کند ، مدیر خانه هم هست . گاهی هم 
باید سر یک میز گرفته شود بگذاریم کنار ، این 
اتفاق باید بیفتد نمی توانم بگویم این کار را نمی 
گاهی  کنم  می  تنبلی  من  جاهایی  یک   . کنم 
خودم را لوس می کنم و خیلی هم لوسم چون در 
یک خانواده سنتی زندی کرده ام و فرصت بوده 
به بچه ها رسیدگی شود . من لوس شدم در خانه 

، بعد در حرفه ای بودن لوسم کرده اند .
بازیگری آدم را لوس می کند . من چون وقت 
 ، شدم  لوس   ، شدن  لوس  برای  داشتم  زیادی 
 . نیستم  هم  منزوی   . سرکارم  ۱۸ساعت  گاهی 
من در بده و بستانم با آدم ها ؛ از کارگردان گرفته 

تا کسی که چایی می ریزد .
را  خوم  اینجا  آیم  می  بعد   . دوستم  همه  با  من 
قدر  این  گاهی   ، آن  بر  . عالوه  کنم  می  لوس 

کالفه ام که باید یکی جمعم کند .
ماندانا : اینجا من توقعم را پایین می آورم و می 

گذارم رامبد باشد .
وقتی   . ام  انتقادی  زیادی  مقدار  رامبد: من یک 

می بینم چیزی خطاست ، رک می گویم .
ماندانا: کامال کارگردانی می کند .

هم   ، گوم  می  را  بدی  هم  طرف  آن  از  رامبد: 
خوبی را این را هم کنار بقیه چیزها بگذارید .

 
چطور  ماندانا  با  رابطه  در  را  منفی  های  نکته 

مطرح می کنید؟
رامبد: همه جور .

 
این رک گویی چقدر برایتان مهم است؟

اگر  و  خودخواهم  مقداری  یک  من   : رامبد 
خودخواه نبودم بازیگر نمی شدم . می گویم من 
این جوری فکر می کنم ، اگر به او برخورد ، می 

پرسم چرا به تو برخورد .
اگر   . ندارد  ربط  من  به  خیلی  باشد  کار  در  اگر 
در موقعیت رابطه با ماندانا باشد ، می گویم این 
کارت اشتباه است و باعث می شود ما ضرر کنیم 
اش  به  ماندانا  که  گفتم  جوری  یک  من  شده   .
گفتم  هم  گاهی  کردم  جبران  گاهی   . برخورده 
همین که هست . ماندانا بررسی می کند و می 

فهمد که درست بوده .
: رامبد خیلی به محیطش توجه می کند  ماندانا 
، پس چیزی را همین جوری نمی گوید و نمی 

شود .
رامبد : برای من واژه ها مهم اند . واژه ها برایم 
الکی  را  دارند چون سعی می کنم چیزی  معنی 

نگویم ، الکی هم نمی شنوم .
 

هیچ وقت آدم ها را سوژه نمی کنید؟
 . گیرد  نمی  کم  دست  را  ها  آدم  رامبد  ماندانا: 
. من  بیاید  بامزه  نظرش  به  است چیزی  ممکن 
این کار را می کردم یا متلک هم می گفتم . از 
رامبد یاد گرفتم متلک نگویم . رامبد خیلی آدم 

جدی ای است .
 

االن رابطه تان عاشقانه است یا عاقل شده اید؟
هم  عشق   ، خواهد  می  بلدی  چیزی  هر  رامبد: 
بلدی می خواهد ، خیلی هم بلدی می خواهد . 
. تو هر  یاد می گیری  را  در رابطه ، ظرافت ها 
قدر عاقالنه تر رفتار کنی ، بهتر عشق می ورزی 
. با معاشرت با دیگران فرق دارد ، وقتی با یکی 
شرایط  اگر   . است  مشترک  چیزت  همه  هستی 
زندگی ات به هم بریزد ، به هیچ کس دیگری 
ربط پیدا نمی کند ولی به او ربط دارد . هر قدر 
من آسیب ببینیم ، ماندانا هم آسیب می بیند در 

هر شرایطی ، اقتصادی ، عاطفی ، اجتماعی . 
 

رامبدجوان در دهه هفتاد با ماندانا روحی ازدواج 
و  بوده  هنرمند  او  مانند  هم  کند. همسرش  می 
اطرافیان  به  زیاد  آنها  ازدواج  سروصدای  البته 
نمی رسد. نکته جالب در مورد ازدواج اول رامبد 
رئیس  خاتمی  سیدمحمد  که  است  این  جوان 
جمهور وقت ایران آنها را پای سفره عقد نشانده 
و برایشان خطبه را جاری می کند. در هر حال 
تنها چند سال بعد این ازدواج به بن بست رسیده 

و این دو از هم جدا می شوند.

رامبد جوان و ماندانا روحی
فکر  به  دوباره  سالگی   ۳6 در  و  بعد  سال  چند 
ازدواج می افتد. اینبار همسر او سحر دولتشاهی 
تئاتر  صحنه  به  آنها  آشنایی  ماجرای  که  است 
تئاتر  در گروه  دولتشاهی چند سال  برمی گردد. 
پسیانی کار می کرد و از آنجایی که با پسیانی و 
خانواده پسیانی دوست بوده است آنجا به واسطه 
او خوشش آمده  از  را دیده است و  آن ها سحر 

است.پس از آن این دو با هم ازدواج می کنند .
رامبد جوان و همسر دومش سحر دولتشاهی

از  جوان  رامبد  جدایی  های  زمزمه   ۹۳ سال  در 
سحر دولتشاهی در شبکه های اجتماعی و سایت 
ها به گوش رسید که این خبر پس از مدتی به 

واقعیت پیوست .
سحر دولتشاهی در مصاحبه ای در سال ۹۴ گفت 

:
سال ۹۳ در عین حال که سال شلوغی برایم بود 
در تنهایی لذت بخشی هم سپری شد نه فقط به 
عنوان بازیگر که در خیلی جهات هم رشد داشتم. 
ادامه می دهد: سال ۹۳  رهایی جالب وی  یک 
هم شیرینی برایم داشت و هم یک رهایی جالبی 
داشته  وجود  بیشتری  مهر  بود.امیدوارم  برایم 
باشد. سحر دولتشاهی برای سال جدید هم چنین 
آرزویی دارد: برای سال ۹۴ و همه سالهایی که 
می آیند هم امیدوارم مهر بیشتری وجود داشته 
باشد و هم از طرف من نسبت به اطرافیانم و از 

طرف آنها نسبت به من.
 

ازدواج رامبد جوان و نگار جواهریان :
از سحر  هنوز در شوک خبر جدایی رامبد جوان 
دولتشاهی بودیم که خبری مبنی بر ازدواج سوم 
رامبد جوان با بازیگر زن ایرانی نگار جواهریان به 

گوش رسید .
نگار  و  جــوان  رامبد  شدن  دیــده  با  خبر  این 
اینکه  تا  گرفت  قوت  عموم  انظار  در  جواهریان 
در تیرماه ۹۴ این خبر توسط یک سایت سینمایی 

ایران تایید شد .

این سایت از آشنایی رامبد جوان و نگار جواهریان 
در جریان نمایش دیوار چهارم پرده برداشت که 

سرانجام موجب ازدواج این دو شد .
رامبد جوان و همسر سومش نگار جواهریان

 
مصاحبه با رامبد جوان و ماندانا روحی همسر اول 

رامبد جوان :

گوی  و  گفت  یک  داستان  برایتان  خواهم  می 
شروع  جایی  از  قصه   . کنم  تعریف  را  پرماجرا 
رامبد  با  ما  داشت  دوست  مجله  عکاس  که  شد 
جوان گفت و گو کنیم و او عکسش را بگیرد . ما 
هم رفتیم تا با رامبد جوان که این روزها مجری 
. رامبد  برنامه »خانه طرح نو« است گپی بزنیم 
 ، است  کشی  اسباب  حال  در  روزها  این  جوان 
انجام  را  و گو  کافه گفت  قرار شد در یک  پس 
و  کافه گفت  در یک  ، ساعت ۸شب شد  دهیم 
انجام دهیم ، ساعت ۸شب . ساعت۸:۳۰  گو را 
شد و رامبد و همسرش نیامدند ، من ، و عکاس 
خانواده  گوهای همشهری  و  گفت  مدت  در  که 
با بی  و  انار خوردیم  ، آب  ایم  ندیده  چه ها که 
خیالی تمام گفتیم »خب ، می رویم و دوباره قرار 
بود که  ترسیده  خانم عکاس  اما   . گذاریم«  می 
 ، رسید  رامبد جوان  نیم ساعت  از  بعد  نباید  اگر 
همان قدر پرانرژی و خودمانی . حاال باید منتظر 
همسر رامبد جوان می ماندیم و آن قدر از در و 
دیوار کافه گفتیم تا ماندانا روحی هم از راه رسید 
با  خانوادگی  گوی  و  گفت  یک  کردن  شروع   .
گفت  است  تر  راحت  جوان  اخالقی  خصوصیات 
و گو یک ساعت طول می کشد و کافه دار می 
خواهد تعطیل کند ، ما هم هی دل دل می کنیم 
اینکه جوان ، بی خیال خانه به  تا  که چه کنیم 
هم ریخته و در حال اسباب کشی اش می شود 
و ما را دعوت می کند می رویم خانه عکس می 
، موسیقی گوش می  . کتاب می خوانیم  گیریم 
دهیم و گفت و گو پر می شود از جواب هایی که 
می  تویی  »چون   : شوند  می  آغاز  جمله  این  با 
گم« موقع تنظیم صحبت ها نمی دانم تا کجای 

این جواب ها را باید بنویسم .
 : گوید  می  ها  سؤال  از  یکی  جواب  در  ماندانا 
»رامبد گاهی نیاز دارد به غار تنهایی اش برود« . 
مجموعه »همسران« یادم می آید وقتی مردهای 
خانواده که جوان ترین شان رامبد جوان بود به 

غار تنهایی شان می رفتند .
خانه آنها هم مثل ۳جزیره است . یک جزیره که 
متعلق به ۲ نفر است و ۲ جزیره برای لحظه های 
تنهایی ، آن قدر خانه جوان و ماندانا خوش می 
گذرد که می خواهم یک آرزوی خوشبینانه بکنیم 

: »پیر نشی خانواده جوان!«
 

آدم هایی که کار طنز می کنند معموال در  چرا 
خانه جدی و عبوس اند؟

ماندانا : این در مورد رامبد صادق نیست . رامبد 
در خانه هم خیلی پر شور و هیجان است ، حاال 
یک مقدار جدی تر اما متفاوت از آن چیزی که 

می بینید ، نیست .
میزان  که  هستند  کسانی  از  ها  کمدین   : رامبد 
انرژی ای که در روز مصرف می کنند ، زیاد است 
. ناخودآگاه وقتی به خانه می آیند از همه آنها کم 
شده . بنابراین میزان انرژی کمتر است ولی این 
بداخالقی نیست . او نیاز به سکوت دارد ؛ نیاز به 
آرامش ؛ به استراحت . آن انرژی ای که داشتند 
از زندگی  ، بخشی  ، دورویی نیست  تخلیه شده 
است . منی که کمدین هستم دنیا را شوخ طبعانه 
تر از تو نگاه می کنم . ولی باید اول جدی نگاه 
کنم تا شوخی اش را پیدا کنم . کسی که حتی 
جوک می سازد ، اول مسئله را بررسی می کند 
. در روابط عادی هم این جوری است . من باید 
اول تو را بشناسم تا بعد بتوانم باهات شوخی کنم 
باید  بعد   ، بشناسمت  لحاظ شکل  به  باید  اول   .
را  تو  رفتارهای  باید  بعد   ، بدانم  را  عادت هایت 
بدانم تا بتوانم باهات شوخی کنم پس آن جنبه 
های جدی هم وجود دارد . من وقتی به خانه می 
رسم به آن لحظه های آرامش احتیاج دارم ؛ به 
آن لحظه های سکوت ، و این جوری نیست که 

انرژی نداشته باشم .
 

یعنی شکل تصویری که همه ازش دارند؟
ماندانا : رامبد کال خیلی انرژیک است . در خانه 
هم خیلی حضور پررنگی دارد . این جوری نیست 
که در خانه رفتارش فرق کند ، بودن و نبودنش 
در خانه خیلی فرق دارد . همه چیز را با حضورش 

تغییر می دهد .
 

بعد از ازدواج عوض نشد؟
ماندانا : بهتر شد چون رامبد اهل خانواده است و 
خانواده را دوست دارد . در خانواده ای بزرگ شده 
که خیلی محبت دیده ، فکر می کنم همیشه این 
داشته  زندگی خوب  یک  که  بوده  آرزوهایش  از 
باشد . برای همین ، بعد از ازدواج همه چیز بهتر 

شد .
 

با عادت های ناشناخته یا ناخوشایند چه کردید؟
دارد  وجود  هم  اینها  طبیعی  حالت  در  ماندانا 
برایم  رامبد  خوهای  و  خلق  بعضی  هم  هنوز   .

جذاب نیست .
 

وقتی آنها را زیاد می بینید ، ناراحت نمی شوید؟
ماندانا : اگر بپذیری که این آدم این خصوصیات 
خیلی   ، دهی  تغییرش  توانی  نمی  تو  و  دارد  را 
خوب است . من سعی می کردم خیلی چیزها را 
عوض کنم ولی کم کم پذیرفتم که رامبد همین 

است ، باید بدون تغییر زیاد بپذیرمش .
 

هیچ وقت فکر نکردید خانواده تان بدون حضور 
بچه ناقص است؟

رامبد ؛ اینکه با بچه خانواده شکل می گیرد ، نه 
این طوری نیست . وقتی یک زن و مرد با هم 
ازدواج می کنند ، صاحب یک خانواده می شوند و 
بعد از آن ، بچه به دنیا می آید . بچه ، این خانواده 
را کامل می کند . تا ازدواج نکنی به هیچ وجه 
معنی یک رابطه زن و شوهری را نمی فهمی و 
اینکه ویژگی های این رابطه چقدر با همه چیز 

فرق دارد .
ماندانا دقیقا!

رامبد : این قدر این رابطه منحصر به فرد است 
شبیه   . نیست  دنیا  در  دیگر  چیز  هیچ  شبیه  که 
هیچ رابطه ای نیست . بچه هم همین طور است 
، یعنی خیلی خاص است . آدم تا بچه دار نشود 
نمی تواند درباره اش نظر بدهد ، این قدر تجربه 

نابی است .
ماندانا در زندگی اش آدم اجتماعی ای بوده ، من 
هم اجتماعی بوده ام ولی هیچ کدام از این رابطه 
ها ، شبیه زن و شوهری و در یک خانه زندگی 
داری  اجازه  زندگی  طول  در  تو   . نیست  کردن 
وقتی از همکارت ، رئیست ، عزیزترین دوستت ، 
فامیلت ، هر کسی که باشد ، دلخوری یا از سوی 
توانی  . می  کنی  ترکشان   ، ای  اذیت شده  آنها 
تلفنت را قطع کنی ، می توانی بگویی خداحافظ 

! من رفتم
را  کار  این  شوهرت  زن  با  حاال  ولی  ماندانا: 

بکنرامبد : اصال نمی شود این کار را کرد چون 
معنی ندارد .

 
شما هیچ وقت شده بخواهید این شرایط را تجربه 

کنید ؟
رامبد : نه ، اصال نمی شود . جایش در این رابطه 

نیست .
 

این شرایط همخانه بودن نیست؟
ماندانا: نه ، شرایط زندگی زناشویی است .

رامبد: آدم به همخانه اش می تواند این را بگوید 
، به زنش نه ! در موقعت دعوا نمی شود گذاشت 
و رفت . با هر آدمی می توانی دعوا کنی و بروی 
، همسرت می  بروی  بگذاری  تو ۲روز  اگر  ولی 

گوید ۲ روز دارد چه کار می کند ؟ کجاست؟
ماندانا : نمی شود .

رامبد: به خاطر اینهاست که می گوییم منحصر 
 ، کردم  می  ازدواج  داشتم  وقتی   . است  فرد  به 
تعریف کردم که دارم ازدواج می کنم و این کارها 

جایش در این رابطه نیست .
 

در این تعریف ، دیگر چه چیزهایی بود؟
رامبد: این تعریف وارد شدن به یک زندگی جدید 

و تازه بود ؛ یعنی تغییر همه چیز .
 

در زندگی مشترک تنبیه هم هست؟
رامبد : تنبیه وجود ندارد ، تفهیم است .

اگر   . زد  باید حرف  زندگی مشترک  در   : ماندانا 
مسئله ای به وجود می آید باید درباره اش حرف 

زد و به نتیجه رسید .
رامبد : ما همدیگر را تنبیه نمی کنیم بلکه چیزی 

را به هم تفهیم می کنیم .
ماندانا : مسئله ای که پیش می آید باید در همان 
موقع حرف زد . اگر حرف نزنیم همه چیز جمع 

می شود و بعد از جایی می زند بیرون .
رامبد: من مجبور کاری کنم که تو کاری را که 
من دوست ندارم ، انجام ندهی . من می خواهم 
تفهیم کنم . ماندانا فهرستی دارد از کارهایی که 
هم  من   ، دهد  می  انجام  رامبد  و  ندارد  دوست 
و  ندارم  دوست  که  کارهایی  از   ، دارم  فهرستی 
شریک  از  توانم  می  یا   . دهد  می  انجام  ماندانا 
زندگی ام بخواهم این کار را نکند ، یا در انجام 
اشتباهش به تحمل کردن می رسم ؛ یعنی می 
گویم که تحمل می کنم که این یک جایی می 
زند باال ، یا می پذیرم که این کارها را آدمی که 

با من زندگی می کند نمی تواند انجام ندهد .
ماندانا : ما همه راه هایی را که یک زندگی باید 
طی کند ، رفتیم ، تا به اینجا برسیم . ما با هم 

حرف زدیم ، تا به این نقطه رسیدیم .
رامبد : تالش کردیم تا قلق های هم را بفهمیم .

 
چقدر از قلق ها استفاده خاص می کنید؟

ماندانا : زیاد . استفاده از قلق ها ، تدبیر و سیاست 
به درد بخوری است .

رامبد : استفاده از آنها درست است . خب ، پدر 
تلویزیون   ، است  خواب  وقتی  دارد  دوست  من 
روشن نباشد ، و من هم خاموشش می کنم . من 
یک لطفی به تو می کنم ، تو هم یک لطفی به 

من می کنی دیگر .
 

خیلی با هم حرف می زنید؟
رامبد: آره ، بیشتر هم درباره خودمان .

ماندانا: از آن جایی که رامبد خیلی پرمشغله است 
این  اما  نداریم  زدن  حرف  فرصت  چندان  ما   ،
باعث خوشحالی آدم می شود  حرف زدن بسیار 

؛ چرا که حرفت را به گوش طرف می رسانی .
 

مهم ترین دلیل ازدواجتان چه بود؟
رامبد : یک جایی از زندگی احساس می کنی تنها 
زندگی کردن دیگر برایت کافی است . احساس 
کسی  با  خواهی  می  که  داری  چیزی  کنی  می 
شریک شوی . می خواهی خبر خوشحال کننده 
ات را به کسی بگویی که به اندازه تو خوشحال 
شود . می خواهی شادی ات این جوری دو برابر 
شود ، به اندازه ات سهیم باشد تا غم کم شود و 
شادی زیاد اینکه می گویند تا آخر عمر در غم و 
شادی هم شریک هستیم ، من جنبه مالی زندگی 
را تأمین می کنم ، ماندانا از این جنبه مالی بهره 
برداری می کند ، برای ایجاد یک شرایط خوب 

. من می روم شکار می کنم ، ماندانا می ریزد .
رامبد  مثل  کسی  داشتن  حال  هر  به   : ماندانا 
جذاب است و اصال ساده نیست . و با توجه به 
اینکه روحیات ما به هم نزدیک است ، می توانیم 
زندگی کنیم . از نظر نگاه هم در بعضی مسائل 
به هم نزدیک نیستیم ولی قلبا همدیگر را دوست 

داریم .
 

منظورتان از روحیات چیست؟
ماندانا : عالیق مشترک زیادی داریم .

رامبد : هر دومان یک جایی عالقه به باال رفتن 
مان شبیه هم است . زمانی می خواهی ریسک 
کنی اگر همراهت با تو نباشد ، خوب نیست . هی 
تا فاصله  آرام قدم بردرای  او  مجبوری به خاطر 

ات زیاد نشود .
 

شما همراه هم بوده اید ؟
رامبد : بله !

ماندانا : من خیلی رامبد را درک می کنم ، آدم 
سختی است . رابطه داشتن باهاش خیلی پیچیده 
است . شبیه همه آدم ها نیست . آدمی است که 
کنار  را  چیزها  خیلی  من   . است  نگاهش خاص 

رامبد یاد گرفتم .
یاد  ماندانا  کنار  را  چیزها  خیلی  هم  من   : رامبد 

گرفتم !
 

کجاها احساس کردید رامبد خیلی برایتان خاص 
است؟

اعتقاد  خیلی  درست  چیزهای  به  رامبد   : ماندانا 
دارد .

 
مثال ؟

ماندانا : رامبد خیلی اخالق گراست . مثال اینکه 
داشتیم  مشکل  ها  آدم  همه  مثال  رامبد  و  من 
یک  توانیم  نمی  دیدیم  که  رسیدیم  جایی  به  و 
ها  خیلی  اگر  شاید   . کنیم  تحمل  را  چیزهایی 
بودند تصمیم می گرفتند بروند دنبال یک زندگی 
دیگر ولی برای رامبد این مهم بود که این زندگی 
را نگه دارد . این برای من خیلی مهم است ، نمی 
خواست مدارا کند . قدر این چیزی را که داشت ، 
می دانست . جایی که خیلی آدم ها وا می دادند .

رامبد : همان چیزی که گفتم زن و شوهری فرق 
دارد ، مثل بچه دار شدن . تو وقتی بچه ای به 
ام  بچه  این  بگویی  توانی  نمی   ، آوری  دنیا می 
زشت است یا میزان هوشش خوب نیست ، برود 
یکی دیگر بیاید . نمی شود به زنت هم بگویی 

برو یکی دیگر بیاید . باید این را داشته باشی .
زور  به  انتخابش کردم  است چون  مال من  این 
که وادارم نکردند . چون انتخاب کردم باید ادامه 

بدهم و قواعد این بازی را رعایت کنم .
 

خسته نشدید از تالش برای رابطه ؟

باید بگذاری دوره  اما  ماندانا: خسته هم شده ام 
خستگی بگذرد .

 
با هم می گذرد یا بدون هم؟

ماندانا : شاید با هم ، شاید هم بدون هم ، در اثر 
فضا  به طرفت  باید  آید کجا  زندگی دستت می 

بدهی که نفس بکشد .
رامبد: این خیلی مهم است .

ماندانا : کجا باید نزدیک شوی . کجا باید سؤال 
نکنی که از سؤال خسته می شود .

رامبد : فکر می کنم با این حرف هایی که ما می 
زنیم ، شما بعد از این گفت و گو زود می روید 

ازدواج می کنید .
را تشویق می  ازدواج همه  از  بعد  رامبد   : ماندانا 

کرد که ازدواج کنند . او مبلغ ازدواج شده بود .
 

ازدواج برایتان ریسک نبود ؟
با  ازدواج ریسک دارد ، آن هم  ماندانا : همیشه 
کسی که این قدر مورد توجه است . باهاش می 
روی بیرون ، می گردی ، همه نشانش می دهند .

 
از این همه توجه به رامبد ناراحت نمی شوید؟

ماندانا : می شدم ؛ اول ها خیلی ناراحت می شدم 
می  ناراحت  اوایل  انداختم  جا  خودم  برای  بعد   .
شدم چون می دیدم همه این قدر به رامبد توجه 
می کنند . اصال همه به او توجه می کردند . این 
را برای خودم جا انداختم من باید درک می کردم 
و عمیقا درک کردم . رامبد روابطش گسترده و 
زیاد است . اگر قرار بود که حساس باشم که قبال 
که  پذیرفتم   ، آمد  می  فشار  من  به  خیلی  بودم 

رامبد مورد توجه است .
رامبد: مسئله اعتماد است .

 . به خودم مطمئنم  رامبد  به عشق  : من  ماندانا 
اگر هم قرار باشد چیزی از دست برود می رود و 

کاری نمی شود کرد .
 

از این عشق سوء استفاده نکرده اید؟
ماندانا : نه ! رامبد اصال اجازه نمی دهد ازش سوء 

استفاده شود .
رامبد : یک چیزی است که تعریف شخصی خود 
؛  آید  می  بدم  چیزهایی  از یک  من   . است  آدم 
زدن  را  کسی  زیرآب   ، زدن  حرف  کسی  پشت 
و نان کسی را بریدن . من تالش می کنم این 
کار را نکنم حداقل عمدی نکنم ، البته یک بار 
این کار را کرده ام . حاال اگر ماندانا بگوید بیا با 
هم زیر آب کسی را بزنیم ، من قبول نمی کنم . 
نمی گویم چون ماندانا می خواهد ، قبول . اینجا 
مرز من است . اینجا تعریف من است . من حاضر 

نیستم به هر کاری تن بدهم .
 

این اعتقادها برای شما چطوری است؟
یک   . ام  عقیده  هم  رامبد  با  هم  من   : ماندانا 
رامبد شبیه هم هستیم و چون  و  جورهایی من 
توانستیم با هم هماهنگ شویم ، رابطه مان جا 

افتاد .
 

بعد از چه مدت؟
مان  تا عشق  رابطه طوالنی  از یک  بعد  ماندانا: 

پخته شود . دیگر خام نیستیم .
رامبد: هیجان اولیه را ندارد ولی پخته شده .

 
شما چه کار کردید تا اعتماد به دست بیاورید؟

رامبد : زحمت کشیدم .
ماندانا : رامبد برای چیزی که باور دارد ، زحمت 
می کشد؛ خیلی هم زیاد . رامبد اجازه می دهد 

خودت باشی .
 

فداکاری بیش از حد نکرده ای؟
ماندانا: نه ، افراطی نه!

رامبد : ماندانا آدم مهربانی است ؛ بسیار مهربان 
است بلند پرواز و معقول است . آدمی است که 
اهل معاشرت است . رک ، باهوش و مهمان نواز 
است . همه اینها باعث می شود ماندانا در حالی 
که با تو همراه است ، استقالل را حفظ کند . این 
برای  تو  اندازه  به  . کسی که  است  خیلی خوب 
خودش فضا می خواهد . مخالفت می کند لذت 
بخش می شود وقتی بفهمی می خواهد برای دو 
. مخالفت می کنی و  انجام دهد  نفر کار خوبی 
بعد می بینی منطقی است . من و ماندانا هر دو 
یک جوری مثل هم هستیم . هر دو می خواهیم 
مدیر باشیم . گاهی تقسیم مدیریت کرده و گاهی 
هم در محدوده همدیگر مدیریت می کنیم . من 

گاهی زیاد فضولی می کنم .
 

بعد چی می شود؟
رامبد : بحث ، بحث ، بحث . بعد هر کسی می 
رود برای خودش ، بعد بر می گردیم طرف هم .

ماندانا : این چیزها را نباید بگذاری بماند . رامبد 
زن  یک  توقع  توانم  نمی  من   . است  پرمشغله 

معمولی را از رامبد داشته باشم .
چیزهای کمتری از رامبد می خواهم . پذیرفته ام 
که این شرایط رامبد است . هی غر نمی زنم . 

من باید حرفه رامبد را درک کنم .
 

انتظار یک زن کدبانو را از ماندانا دارید؟
رامبد: جاهایی هم سنتی ام .

ماندانا رامبد از یک خانواده آذری است ، تنها پسر 
خانواده هم هست . بعد در خانواده ای بزرگ شده 
که بسیار خانوادگی زندگی می کردند . آنها زیاد 

با هم رفت و آمد دارند .
رامبد : خب ، خانه که می آیم دلم شام می خواهد 

.
»من  گوید:  می  هی  تو  آید  می  در  از   : ماندانا 
االن  رامبد  که  ام  پذیرفته  من   . گشنمه« 

موقعیتش این جوری است .
 

بعد ماندانا باید غذا درست کرده باشد؟
غذا  بیرون  از  هم  ها  وقت  خیلی   ، نه   : رامبد 

گرفتیم .
 

حرفمان درباره وظیفه ماند ، تقسیم نقش ها بر 
چه اساسی بوده؟

را  رامبد یک کارهایی  نداشتم که  توقع   : ماندانا 
بکند . بعد دیدم که با این همه توقع ، رامبد نمی 
تواند کارهایی را انجام دهد . این آدم این است 
توانم  نمی  . من  پذیرفتم  را  ، من خصوصیاتش 
را  خانه  کارهای  که  باشم  داشته  توقع  رامبد  از 
انجام بدهد چون اصال این جوری نیست مدلش 
این جوری نیست . این چراها بود ولی از یک جا 
گفتم خود »چرا« بد است . من دیگر نمی گذارم 
افکار منفی بیاید چون اعتماد دارم دیگر با خودم 
نمی گویم رامبد حاال سر کار چه کار می کند . 
االن وظیفه من ، این است که رامبد به حرفه اش 
برسد . من هم به لذت ها و آرزوهایم می رسم و 

فضای خانه را هم مدیریت می کنم .
رامبد : ماندانا در زندگی معاشرت دارد و مشغله 
ای که خودش به آنها می رسد . اگر کاری باشد 
خصوصی  زندگی  در  و  برود  شود  مجبور  که 

دخالتی نداشته باشد ، من باید باشم . خب ،
نباید بروی  این جوری نیست که من بگویم تو 

چون من هم کار دارم .

ماندانا : من نمی گذارم رامبد از کارهایش بیفتد .
تواند  می  خودش  را  زمان  چون  ماندانا   : رامبد 
مدیریت کند ، مدیر خانه هم هست . گاهی هم 
باید سر یک میز گرفته شود بگذاریم کنار ، این 
اتفاق باید بیفتد نمی توانم بگویم این کار را نمی 
گاهی  کنم  می  تنبلی  من  جاهایی  یک   . کنم 
خودم را لوس می کنم و خیلی هم لوسم چون در 
یک خانواده سنتی زندی کرده ام و فرصت بوده 
به بچه ها رسیدگی شود . من لوس شدم در خانه 

، بعد در حرفه ای بودن لوسم کرده اند .
بازیگری آدم را لوس می کند . من چون وقت 
 ، شدم  لوس   ، شدن  لوس  برای  داشتم  زیادی 
 . نیستم  هم  منزوی   . سرکارم  ۱۸ساعت  گاهی 
من در بده و بستانم با آدم ها ؛ از کارگردان گرفته 

تا کسی که چایی می ریزد .
را  خوم  اینجا  آیم  می  بعد   . دوستم  همه  با  من 
قدر  این  گاهی   ، آن  بر  . عالوه  کنم  می  لوس 

کالفه ام که باید یکی جمعم کند .
ماندانا : اینجا من توقعم را پایین می آورم و می 

گذارم رامبد باشد .
وقتی   . ام  انتقادی  زیادی  مقدار  رامبد: من یک 

می بینم چیزی خطاست ، رک می گویم .
ماندانا: کامال کارگردانی می کند .

هم   ، گوم  می  را  بدی  هم  طرف  آن  از  رامبد: 
خوبی را این را هم کنار بقیه چیزها بگذارید .

 
چطور  ماندانا  با  رابطه  در  را  منفی  های  نکته 

مطرح می کنید؟
رامبد: همه جور .

 
این رک گویی چقدر برایتان مهم است؟

اگر  و  خودخواهم  مقداری  یک  من   : رامبد 
خودخواه نبودم بازیگر نمی شدم . می گویم من 
این جوری فکر می کنم ، اگر به او برخورد ، می 

پرسم چرا به تو برخورد .
اگر   . ندارد  ربط  من  به  خیلی  باشد  کار  در  اگر 
در موقعیت رابطه با ماندانا باشد ، می گویم این 
کارت اشتباه است و باعث می شود ما ضرر کنیم 
اش  به  ماندانا  که  گفتم  جوری  یک  من  شده   .
گفتم  هم  گاهی  کردم  جبران  گاهی   . برخورده 
همین که هست . ماندانا بررسی می کند و می 

فهمد که درست بوده .
: رامبد خیلی به محیطش توجه می کند  ماندانا 
، پس چیزی را همین جوری نمی گوید و نمی 

شود .
رامبد : برای من واژه ها مهم اند . واژه ها برایم 
الکی  را  دارند چون سعی می کنم چیزی  معنی 

نگویم ، الکی هم نمی شنوم .
 

هیچ وقت آدم ها را سوژه نمی کنید؟
 . گیرد  نمی  کم  دست  را  ها  آدم  رامبد  ماندانا: 
. من  بیاید  بامزه  نظرش  به  است چیزی  ممکن 
این کار را می کردم یا متلک هم می گفتم . از 
رامبد یاد گرفتم متلک نگویم . رامبد خیلی آدم 

جدی ای است .
 

االن رابطه تان عاشقانه است یا عاقل شده اید؟
هم  عشق   ، خواهد  می  بلدی  چیزی  هر  رامبد: 
بلدی می خواهد ، خیلی هم بلدی می خواهد . 
. تو هر  یاد می گیری  را  در رابطه ، ظرافت ها 
قدر عاقالنه تر رفتار کنی ، بهتر عشق می ورزی 
. با معاشرت با دیگران فرق دارد ، وقتی با یکی 
شرایط  اگر   . است  مشترک  چیزت  همه  هستی 
زندگی ات به هم بریزد ، به هیچ کس دیگری 
ربط پیدا نمی کند ولی به او ربط دارد . هر قدر 
من آسیب ببینیم ، ماندانا هم آسیب می بیند در 

هر شرایطی ، اقتصادی ، عاطفی ، اجتماعی .
نگار  و  جوان  رامبد  مورد  در  شایعات  ظاهرا 
جواهریان رنگ حقیقت دارد. پس از اینکه رامبد 
جوان با نگار جواهریان وارد رابطه شد، همسر او 
سحر از وی درخواست جدایی کرد. ظاهراً نگار و 
رامبد  رسمًا با یکدیگر ازدواج کرده اند و در انظار 
عمومی با هم دیده می شوند! پس از جدایی رامبد 
رامبد جوان و  از  ظاهرا شایعات در مورد  جوان 
نگار جواهریان رنگ حقیقت دارد. پس از اینکه 
شد،  رابطه  وارد  جواهریان  نگار  با  جوان  رامبد 
کرد.  جدایی  درخواست  وی  از  سحر  او  همسر 
ظاهراً نگار و رامبد  رسمًا با یکدیگر ازدواج کرده 
اند و در انظار عمومی با هم دیده می شوند! پس 
سحر  سابقش  همسر  از  جوان  رامبد  جدایی  از 
با  جوان  رامبد  عکس  اولین  این   ، دولتشاهی 
محافل  در  که  هست  جواهریان  نگار  همسرش 
عمومی انداخته شده است شبکه های اجتماعی 
عالوه بر جذابیت و خاصیت سرگرم کنندگی که 
شوند.  می  هم  ساز  سر  درد  اوقات  خیلی  دارند 
آنقدرها هم  افراد عادی شاید  این موضوع برای 
بغرنج نباشد اما وقتی پای هنرمندان و چهره های 
مطرح به میان می آید ماجرا فرق می کند. کافی 
است هنرمندی که قرار است عکس یا نوشته ای 
بگذارد  اشتراک  به  ها  شبکه  این  از  یکی  در  را 
کمی بی دقتی کند تا کلی حرف و حدیث برایش 
به وجود بیاورند. البته گاهی اوقات هم این حرف 
و حدیث ها رنگ و بوی واقعی به خود می گیرند 
باشد  اینجا  تبدیل می شوند. شاید  واقعیت  به  و 
چیزها  نگویند  مردم  چیزکی  نباشد  تا  مثال  که 
مصداق درستی پیدا می کند. بعد از انتشار عکس 
های پی در پی رامبد جوان با نگار جواهریان و 
که  بود  دولتشاهی  بدون حضور همسرش سحر 
دهان  بازیگر  زوج  این  جدایی  درباره  شایعاتی 
در  بازیگران  این  از  کدام  هر  چرخید.  دهان  به 
شبکه های اجتماعی صفحه ای اختصاصی دارند 
را  آنها نظرات مختلفی  و مخاطبان و طرفداران 
بود  وقت  خیلی  گذارند.  می  اشتراک  به  انها  با 
رامبد  همسرش  با  عکسی  دولتشاهی  سحر  که 
جوان نگذاشته بود و همین عالمت سوال بزرگی 
بود. شنیده ها حکایت  ماجرا  این  پیگیران  برای 
های  سایت  و  داشت  بازیگر  دو  این  جدایی  از 
تا  منتشر کردند. گرچه  را  این خبر  مختلفی هم 
جوان  ازدواج  بر  مبنی  رسمی  خبر  هیچ  کنون 
محافل  در  آنها  اما  نشده  منتشر  جواهریان  با 

مختلفی با یکدیگر دیده شدند.
دولتشاهی که به دلیل جدایی از همسر سابقش 
رامبد جوان سال ۹۳ را در تنهایی و البته پرکاری 
با  گفتگو  در  کرده  دنبال  بازیگری  عرصه  در 
محمدصادق شایسته درباره این تنهایی بیان می 
دارد: سال ۹۳ در عین حال که سال شلوغی برایم 
بود در تنهایی لذت بخشی هم سپری شد نه فقط 
رشد  هم  جهات  خیلی  در  که  بازیگر  عنوان  به 
داشتم. یک رهایی جالب وی ادامه می دهد: سال 
رهایی  و هم یک  داشت  برایم  ۹۳ هم شیرینی 
وجود  بیشتری  مهر  بود.امیدوارم  برایم  جالبی 

داشته باشد.
چنین  هم  جدید  سال  برای  دولتشاهی  سحر 
آرزویی دارد: برای سال ۹۴ و همه سالهایی که 
می آیند هم امیدوارم مهر بیشتری وجود داشته 
باشد و هم از طرف من نسبت به اطرافیانم و از 
از حرف و حدیث  بعد  به من.  آنها نسبت  طرف 
جوان  رامبد  ازدواج  پیرامون  که  زیادی  های 
مجری مشهور خندوانه با نگار جواهریان بازیگر 
سایت  یک   ۹۴ تیر  بار  این   ، داشت  وجود  زن 
می  ازدواج  این  از  صراحت  به  سینمایی  خبری 

گوید و چگونه آنها با یکدیگر آشنا شدند . سایت 
سینما ژورنال نوشت : نگار جواهریان بازیگر زن 
که در ماههای اخیر بعنوان همسر رامبد جوان هم 
سابقه  در سینما  بازی  کنار  در  شناخته می شود 

فعالیت در تلویزیون و تئاتر را هم داشته است.
به گزارش سینماژورنال این توضیحات جواهریان 
بیان شده که بدانیم در جریان نمایش  در حالی 
جوان  رامبد  و  وی  میان  که  بود  چهارم”  “دیوار 
ازدواج  به  آشنایی شکل گرفت و همین آشنایی 
انجامید. و در سایت رسمی سحر دولتشاهی آمده 
نام: سحر  نگاه  در یک  دولتشاهی  : سحر  است 
 ۱۳۵۸ مهر   ۱6 تولد:  تاریخ  دولتشاهی  شهرت: 
محل تولد و سکونت: تهران تحصیالت: لیسانس 
فرانسه  مترجمی  لیسانس   - نمایشی  ادبیات 
فیزیک  و  ریاضی  )متوسطه(:  تحصیلی  رشته 
)دبیرستان شهید مهدوی( شغل: بازیگر و مترجم 
برادر  برادر: یک  یا  تأهل: مجرد خواهر  وضعیت 
فرزند صبح  سینمایی:  فیلم  اولین  خواهر  یک  و 
هدهد  کتابفروشی  تلویزیونی:  مجموعه  اولین 
جواهریان  نگار  و  خواب آلود  نیمروز  تئاتر:  اولین 
بازیگر سینما  تهران(  ) متولد ۲۲ دی ۱۳6۱ در 
و  بیست  در  او  است.  ایران  تئاتر  و  تلویزیون   ،
دریافت  به  موفق  فجر  فیلم  جشنواره  هشتمین 
بازیگر  بهترین  رشته  در  بلورین  سیمرغ  جایزه 
نقش اول زن برای فیلم طال و مس شد.وی در 
چهاردهمین جشن خانه سینما نیز برای فیلم طال 
را  اول  نقش  زن  بازیگر  بهترین  تندیس  و مس 
سال  ماه  دی  اول  در  جوان  رامبد  کرد.  دریافت 
اصالت  با  تهران  در  سنتی  خانواده ای  از   ۱۳۵۰
در  رادیویی  برنامه  یک  در  او  شد.  متولد  آذری 
و  بچه دوم  بود که   گفته  اسمش  انتخاب  مورد 
بچه آخر خانواده است و خواهرش پوپک هفت 
رامبد  گفته  او  است.   بزرگتر  او  از  سال  نیم  و 
انتخاب  اسم  این  آرامش و  یعنی فرشته صلح و 
خواهرش بوده است. رامبد جوان در دهه هفتاد با 
ماندانا روحی ازدواج می کند. همسرش هم مانند 
او هنرمند بوده و البته سروصدای ازدواج آنها زیاد 
به اطرافیان نمی رسد. نکته جالب در مورد ازدواج 
اول رامبد جوان این است که سیدمحمد خاتمی 
رئیس جمهور وقت ایران آنها را پای سفره عقد 
نشانده و برایشان خطبه را جاری می کند. در هر 
حال تنها چند سال بعد این ازدواج به بن بست 
رسیده و این دو از هم جدا می شوند. چند سال 
می  ازدواج  فکر  به  دوباره  سالگی   ۳6 در  و  بعد 
که  است  دولتشاهی  سحر  او  همسر  اینبار  افتد. 
ماجرای آشنایی آنها به صحنه تئاتر برمی گردد. 
کار  پسیانی  تئاتر  گروه  در  سال  چند  دولتشاهی 
خانواده  و  پسیانی  با  که  آنجایی  از  و  کرد  می 
پسیانی دوست بوده است آنجا به واسطه آن ها 
سحر را دیده است و از او خوشش آمده است.پس 
. – سحر  کنند  می  ازدوج  با هم  دو  این  آن  از 
دولتشاهی متولد روز دوشنبه ۱6 مهر ۱۳۵۸ در 
ایران  تلویزیون  و  تئاتر  سینما،  بازیگر  تهران، 
است. او فارغ التحصیل رشته های ادبیات نمایشی 
فیلم  در  بازی  فرانسه می باشد.  زبان  مترجمی  و 
در  اسعدیان  همایون  کارگردانی  به  مس  و  طال 
بهترین  جایزه  کاندیداتوری  برایش   ۱۳۸۸ سال 
بازیگر نقش دوم زن از چهاردهمین جشن خانه 
سینما را در پی داشته است. رامبد جوان همیشه 
به دنبال کارهای مردم پسند و خوش ساخت بوده 
و از جراتش در پا گذاشتن به عرصه های مختلف 
می توان متوجه شد که هرگز دنبال کسب جایزه 
و ساختن فیلم های جشنواره ای نبوده و نیست. از 
هنر گفتن شیرین و البته دشوار است. دنیایی که 
هر شاخه اش ناگفته بسیار رامبد جوان همیشه به 
دنبال کارهای مردم پسند و خوش ساخت بوده و 
از جراتش در پا گذاشتن به عرصه های مختلف 
می توان متوجه شد که هرگز دنبال کسب جایزه 
و ساختن فیلم های جشنواره ای نبوده و نیست. 
از هنر گفتن شیرین و البته دشوار است. دنیایی 
که هر شاخه اش ناگفته بسیار دارد و هر کدام از 
ما هم دلداده یکی از هنرهای پیرامون خودمان 
هستیم. در این میان مهم ترین و صنعتی ترین 
نوع هنر را می توان هنر نمایشی )سینما و تئاتر( 
دانست که از دیرباز در کشورهای مختلف طرفدار 
عرصه  این  در  هم  زیادی  هنرمندان  و  داشته 
مردم  که  هنرمندانی  کنند.  می  و  کرده  فعالیت 

دوست دارند رموز زندگی آنها را بشنوند.
تصمیم  فرهنگی  های  گزارش  سلسله  این  در 
کمتر  که  برویم  هایی  آشنا  نام  سراغ  به  داریم 
از سرگذشت و شخصیت شان  از آن ها و  کسی 
و  ذوق  خوش  هنرمندان  این  از  یکی  داند.  می 
با  روزها  این  که  است  جوان  رامبد  انرژی  پر 
دوباره  نسیم  شبکه  در  “خندوانه”  جدیدش  کار 
با  بدرخشد.  تواند  می  زمانی  هر  در  داده  نشان 
مورد  در  که  شدیم  متوجه  ساده  جست وجویی 
زندگی رامبد جوان مطالب بدردبخوری نمی توان 
پیدا کرد بنابراین تصمیم گرفتیم گزارشی کامل و 
جامع از این هنرمند تهیه کنیم و با توجه به این 
که جوان از روز اول پرکار بوده و تا امروز ده ها 
کار هنری از خودش ارائه داده بنابراین خودتان را 
برای خواندن یک بیوگرافی کامل و مفصل آماده 
کنید: *زاده ی خانواده ای آذری رامبد جوان در 
اول دی ماه سال ۱۳۵۰ از خانواده ای سنتی در 
تهران با اصالت آذری متولد شد. او در یک برنامه 
که  بود  گفته  اسمش  انتخاب  مورد  در  رادیویی 
خواهرش  و  است  خانواده  آخر  بچه  و  دوم  بچه 
او  است.  بزرگتر  او  از  سال  نیم  و  هفت  پوپک 
این  و  آرامش  و  صلح  فرشته  یعنی  رامبد  گفته 
انتخاب خواهرش بوده است. تئاتر شروعی  اسم 
های  فعالیت  و  نمایش  به عرصه  به  ورود  برای 
هنری این کمدین محبوب بود. او به ترتیب در 
از سال  و  فعالیت کرده  تلویزیون و سینما  تئاتر، 
۱۳۷۳ به عنوان بازیگر تئاتر مشغول فعالیت بوده 
است. اولین کارگردانی اش در تئاتر هم تئاتری 
برای معلولین بوده که به گفته خودش بسیار هم 
سال  همین  در  او  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
در  را  کارش  آب  در  جویی  صرفه  مجموعه  در 
تلویزیون شروع کرد و سپس در برنامه نوروز ۷۴ 
نقش آفرینی داشت. پس از ن در سال ۷۴ در یک 
قسمت از مجموعه تلویزیونی پرطرفدار همسران 
به کارگردانی بیژن بیرنگ و مسعود رسام نقش 
توجه  مورد  باعث  نهایت  در  که  داشت  کوتاهی 
قرار بگیرد و همان سال در مجموعه فروشگاه به 
کارگردانی احمد بهبهانی نقش آفرینی کند. جوان 
بین سال های ۷۴ و ۷۵ در مجموعه  همچنین 
 * داشت.  حضور  هم  بقایی  بهروز  دیگر  نوعی 
شدن  معروف  برای  پرشی  سکوی  سبز”  “خانه 
بود که در  نامی  یا فرید جینگلبرد  فرید صباحی 
سریال  پرطرفدارترین  از  یکی  پخش  سال های 
شنیده  مردم  همه  دهان  از  هفتاد  دهه  های 
خسرو  هنرمندی  با  سبز”  “خانه  سریال  می شد. 
محمدی،  اکرم  مهین ترابی،  مهرانه  شکیبایی، 
و  نصیری  فقیه  آتنه  خیرآبادی،  حمیده  مرحومه 
البته رامبد جوان، روایتی خودمانی و شیرین بود 
از رابطه چند خانواده با مزه که در یک ساختمان 
زندگی می کردند و هر بار برای هر کدام اتفاقی 
آن  همدلی  و  همکاری  با  دیگران  و  میداد  رخ 

مشکل را برطرف می کردند. 

                                  ادامه در صفحه ۱۱

طالق و ازدواج های مجدد رامبد جوان
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فروشگاه آریا با انواع خواروبار - مواد غذایی - خشکبار - ترشیجات و مرباهای ایرانی 
آجیل و تنقالت - سبزیجات خشک - انواع حبوبات و کلیه مایحتاج غذایی خانه 

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

34 Ross St. North Parramatta
PH: 02 9683 7330

ARIA SUPER STORE

7 صبح تا 8 شب هفت روز هفته

شرق  شمال  در  افغانستان  دفاع  وزارت  مقامات 
این کشور اعالم کرده اند که در یک هفته گذشته 
در نبردها برای پاکسازی قندوز از وجود طالبان، 
دست کم ۳۱۴ شورشی کشته و ۱۲۱ تن دیگر 

آنها زخمی شده اند.
شمال  در  سپین زر   ۸۰۸ زون  مطبوعاتی  دفتر 
همچنین  اعالمیه ای  انتشار  با  افغانستان  شرق 
اعالم کرده که در ۲۴ ساعت گذشته بخش های 
بیشتر شهر قندوز و نواحی آن پاکسازی شده و 
نبرد شدید برای بیرون راندن کامل طالبان از این 

شهر ادامه دارد.
خاکنی،  مناطق  که  شده  گفته  خبرنامه  این  در 
آخندزاده،  گوالیی  عزیز،  حاجی  کوچه  سیدآباد، 
دوم  حوزه  آزادی،  جاده  باالحصار،  چهارراهی 
امنیتی، انگورباغ، ارباب خان کلی، گل تپه و قریه 
حوالی  و  داخل  در  که  است  از محالتی  قزاق ها 

شهر قندوز پاکسازی شده اند.
اکبری،  محفوظ اهلل  از  نقل  به  خبرنامه همچنین 
سخنگوی زون ۸۰۸ سپین زر نوشته است که در 
نبردها تا کنون ۹ عضو نیروهای امنیتی افغانستان 

کشته و ۱۹ تن دیگرشان زخمی شده اند.
گروه طالبان در مورد تلفات اعضای این گروه در 
ذبیح اهلل  ولی  نکرده اند  نظر  ابراز  کنون  تا  قندوز 
مجاهد، سخنگوی طالبان به بی بی سی گفته که 
آنها هنوز مناطق مهمی را در داخل قندوز تحت 

کنترل دارند.

عوامل سقوط قندوز را فاش می کنم
در خبرنامه زون سپین زر همچنین آمده که ژنرال 
و  افغانستان  ارتش  ستاد  معاون  مراد،  علی  مراد 
فرمانده عمومی عملیات قندوز از این موضوع که 
و  بیاورد  بدست  قبلی  اطالعات  نتوانسته  ارتش 
ابراز  بگیرد،  را  قندوز  شهر  به  طالبان  نفوذ  جلو 
مشکالت  حل  از  بعد  که  گفته  و  کرده  تاسف 
و  بیگانه  نفوذ عمال  قندوز، چگونگی  در  امنیتی 

عوامل آن را به مردم قندوز فاش خواهد کرد.
ارتش  نیروهای  که  کرده  تاکید  مراد  ژنــرال 
کامل  صورت  به  را  طالبان  زودی  به  افغانستان 

از شهر قندوز بیرون خواهد کرد.
تلفات غیرنظامیان و وضعیت بیجا شدگان

بی بی سی  به  قندوز  مرکزی  شفاخانه  مقامات 
در  اخیر  روزهای  نبردهای  نتیجه  در  اند  گفته 
این  به  زخمی   ۳۰۰ و  کشته   ۵ کنون  تا  قندوز 

شفاخانه آورده شده اند. از میان زخمی ها وضعیت 
۱۲۰ تن آنها وخیم گزارش شده و برعالوه ۱۱۳ 
زخمی دیگر به شفاخانه تالقان مرکز والیت تخار 
در  بی بی سی  گزارشگر  یما،  احمد  شده اند.  برده 
کابل که اوضاع قندوز را دنبال می کند، می گوید 
قندوز  در  غیرنظامیان  تلفات  از  روشنی  تصویر 
قندوز  شهروندان  از  شماری  زیرا  ندارد،  وجود 
منازل  در  نتیجه جنگ ها  در  که  آنهایی  گفته اند 
و دیگر مناطق غیرنظامی کشته شده اند، از سوی 
کشته  تعداد  احتماال  و  شده اند  دفن  بستگانشان 
شده ها به مراتب باالتر از آنچه تا کنون گزارش 

داده شده است، باشد.
نتیجه  در  گفته اند  قندوز  مقامات  حال  در همین 
قندوزی،  خانواده  هزار   ۲۲ کنون  تا  نبردها  این 
خانواده   ۷۵۰۰ که  شده اند  بیجا  خانه هایشان  از 
فرار  کابل  حتی  و  بلخ  بغالن،  تخار،  والیات  به 
امن تر  مناطق  به  شدگان  بیجا  بقیه  و  کرده اند 
والیت قندوز پناه برده اند. دیروز ریاست جمهوری 
افغانستان اعالم کرد که حدود ۱۲ میلیون دالر 
را برای کمک به آسیب دیدگان نبردهای قندوز 

اختصاص داده است.
فوری  اردوگاه های  نیز  تخار  مرکز  تالقان  در 
شده  ایجاد  قندوز  شدگان  بیجا  به  کمک رسانی 
برعالوه  که  گفته اند  والیت  این  مقامات  و 
و همچنین  این والیت  مردم  دولت،  کمک های 
مردم والیت بدخشان سهم فعالی در کمک رسانی 

به پناهجویان گرفته اند.

0408 462 662
www.nasergharibi.com

تدریس موسیقی
ناصر غریبی

ویولونیست و آهنگساز

برای آموزش ویلن 
و آواز هنرجو می پذیرد

Asan
Driving School

NSW

Mobile: 0469 626 100
North Shore,Parramatta

& The Hills Shire

قصابی ولیعصر
در مریلندز

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

با کیفیت باال و قیمت مناسب

D
E

S
IG

N
E

D
 B

Y 
PA

R
S

IA
N

-S
t.9

42

PH: 9897 7497
Shop 11, No 205

Merrylands Rd. Merrylands

آگهی استخدام
 به یک نانوا

 با تجربه و ماهر
 در پخت نان

 سنگک ایرانی
 در سیدنی
 نیازمندیم

  0470 399 369
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O0424 328 659

Hornsby - Northshore

ALEX 
DRIVING SCHOOL

آموزشگاه رانندگی
 توسط معلم ایرانی

RTAقبولی با اولین تست

northshoredrivinglessons.com.au

فرصت طالیی جهت سرمایه گذاری در ملبورن
سوپرمارکت

 Fresh Fruit Way 
Doveton در منطقه
به فروش میرسد. 

این سوپرمارکت به مساحت 150 متر و 
مجهز به Cool-Room واقع در مرکز 

خرید Doveton با قیمت استثنایی بفروش 
میرسد با توجه به رشد جمعیت در این 
منطقه و نیز افزایش نیازهای مردم این 
فروشگاه در بهتر ین و نزدیک ترین 

موقعیت مکانی جهت دسترسی مردم این 
منطقه فرار دارد.

اگر به دنبال جایی مناسب برای سرمایه 
گزاری هستید این فرصت را از دست 
ندهید. برای کسب اطالعات بیشتر 

با شماره زیر تماس بگیرید
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توجه      توجه     

فرصت طالیی جهت سرمایه 
 گذاری

Doveton درمنطقه   Fresh fruit way سوپرمارکت 

  051 به مساحت به فروش میرسد. این سوپرمارکت

خرید درمرکز واقع  Cool-room  متر و مجهز به 

 Doveton  توجه با میرسد بفروش استثنایی قیمت با

نیازهای افزایش نیز و منطقه این در جمعیت رشد به  

موقعیت ترین نزدیک و بهترین در فروشگاه این مردم  

.دارد قرار منطقه این مردم دسترسی جهت مکانی   

هستید گزاری سرمایه برایی مناسب جایی دنبال به اگر  

بیشتر معلومات برایی ندهید دست از را فرصت این  

بگرید تماس زیر شماره با  

1932513440   

ST
.5

28
.C

O

میوند سوپرمارکت
با پخش انواع مواد غذائی

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

فیلمها، سریال ها و آهنگهای ایرانی قدیم و جدید

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

از شما مشتریان گرامی استقبال مینماید

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

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

بره
ی آهو

جها
 برن

مایندگی
ن

وریا
یکت

ر و
ی د

جزئ
ی و 

و بغالن کل
ارسال ارز به ایران 

س
افغانستان، پاکستان و بالعک

 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

ارتش افغانستان: بیش از ۳00 شورشی طالبان در قندوز کشته شده اند

به  از  پیش  تا  طالبان،  رهبر  آخوندزاده،  هبت اهلل 
عهده گرفتن مسئولیت رهبری این گروه در ماه 
نزدیکی شهر کویته  امسال، در مسجدی در  مه 
پاکستان آزادانه مشغول تدریس و موعظه بوده است.

خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی نوشته 

و  زندگی  مورد  در  جزییاتی  تاکنون  که  است 
منتشر  طالبان  ساله   ۵۰ رهبر  باش  و  بود  محل 
در  او  که  دریافته  رویترز  اکنون  اما  بود  نشده 
مرکز  کویته  شهر  نزدیکی  در  کوچلک  شهرک 
مسجد  در  و  زندگی  پاکستان  بلوچستان  ایالت 
است. می  کرده  تدریس  دینی  مسایل  الحج 

و  دانــش آمــوزان  با  رویترز  ــزارش،  گ این  در 
است  کرده  صحبت  طالبان  رهبر  همکاران 
در  سال ها  هبت اهلل  مال  که  گفته اند  آنها  و 
می کرد. زندگی  ــواده اش  ــان خ با  شهر  ایــن 

به  الحج  مسجد  مسئول  عبدالمجید،  حافظ 
رویترز گفته است: شما نمی توانید همزمان دین 
تدریس کنید و رهبری )حکومت( طالبان را هم 
برای  شک  بدون  این  و  باشید.  داشته  عهد  به 
بود. خطرناک  مدرسه  و  ما  برای  دانش آموزان، 

تعیین  از  پیش  هبت اهلل  مال  که  گفته  او 
نیمه  تا  صبح   ۸ از  رهبر  عنوان  به  شــدن 
ماهانه اش  حقوق  و  می کرد  تدریس  روز 
بود. دالر(   ۱۰۰( پاکستان  روپیه  هــزار   ۱۰

از شهر کوچلک  گزارشگر خبرگزاری رویترز که 
و از محل بود و باش سابق رهبر طالبان دیدن 
کرده، می نویسد: در مسجد الحج، ده ها دانش آموز 
که پیراهن و تنبان )شلوار( به تن و عمامه بر سر 
دارند، در کالس های مسایل دینی دیده می شدند. 
در جریان سفرم اتاقی را دیدم که گفته می شود 
رهبر طالبان بین ساعات تدریس در آن استراحت 
شده  زده  آهنین  در  بر  بزرگی  قفل  می کرد؛ 
پایین  کامال  آن  پنجره های  پرده های  و  بود 
صورت  به  آخوندزاده  نام  اما  بود  شده  کشیده 
می شد. دیده  آن  دیوار  روی  بر  شده  خطاطی 

مسئول  از  وقتی  که  می نویسد  رویترز  گزارشگر 
مسجد الحج پرسیدم که چگونه امکان دارد چنین 
مقام مهم طالبان آزادانه در آنجا زندگی کند، او در 
پاسخ گفت: او یک مرد متدین بود. او شیخ الحدیث 
کرد.  ترک  را  اینجا  شد،  امیر  که  زمانی  و  بود. 
می دانیم. مــورد  ــن  ای در  ــدر  ق همین  مــا 

مجاهد،  ذبیح اهلل  از  رویترز  گــزارش،  این  در 
سخنگوی طالبان نیز نقل کرده که مال هبت اهلل 

پس از فرار از افغانستان برای سال ها در مسجد 
و مدرسه کوچلک زندگی می کرده است و او در 
بود. طالبان  قاضی القضات خودخوانده  زمان  این 
این  هبت اهلل  مال  که  گفته  مجاهد  آقای  اما 
طالبان  گــروه  معاون  آنکه  از  پس  را  محل 
رهبر  عنوان  به  زمانی که  و  کرد  ترک  شد، 
نمی کرد. زندگی  آنجا  در  شد،  انتخاب  طالبان 

بارها دولت پاکستان را متهم  افغانستان  مقامات 
در  آنها  به  دادن  پناه  و  طالبان  از  حمایت  به 
آمریکایی  مقامات  و  کرده اند  کشور  این  خاک 
را  خود  نارضایتی  بی شماری  ــوارد  م در  نیز 
گروه های  با  پاکستان  جدی  برخورد  عدم  از 
کرده اند. ابراز  حقانی  شبکه  ویژه  به  ستیزه جو 
شدن  فاش  که  می نویسد  رویترز  خبرگزاری 
محل بود و باش سابق رهبر طالبان می تواند بر 
بیفزاید. پاکستان  بر  دیگران  و  آمریکا  فشارهای 

مقامات  که  است  نوشته  گزارش  این  در  رویترز 
مورد  این  در  نشدند  حاضر  پاکستان  نظامی 
داخله  وزیر  بوگتی،  سرفراز  اما  کنند  نظر  ابراز 

در  طالبان  حضور  پاکستان  بلوچستان  ایالت 
است. کرده  رد  کامل  صورت  به  را  ایالت  این 

جستجو  نمی تواند  پاکستان  مقامات  که  گفته  او 
این  در  که  افغانی  مهاجر  میلیون ها  که  کند 
کار  چه  مشغول  بعدا  کرده اند،  زندگی  کشور 
چه  کنیم  پیش بینی  نمی توانیم  ما  می شوند: 
کسی از میان پناهجویان افغان رئیس جمهوری 
کشور. این  طالبان  رهبر  یا  می شود  افغانستان 

مال هبت اهلل آخوندزاده رهبر طالبان افغانستان در کجا زندگی می کرده است؟

حاال همه چیز دست به دست هم دادند تا بازیگر 
جوان و خونگرم که تازه خود را در اول راه می 
دید برای همه شناخته شده باشد. رامبد جوان را 
باید یک بازیگر تلویزیونی دانست. بازیگر خوش 
فعالیت جدی اش،  اولین گام های  شانسی که در 
نقش  در  را  شکیبایی  خسرو  چون  سوپراستاری 
شکیبایی  که  شگرفی  تاثیر  دید.  خود  مقابل 
سبز«  »خانه  در  فرید  نقش  راهنمای  به عنوان 
روی او گذاشت تا به امروز نیز با همان شدت و 
حدت خود را نشان می دهد. حتی سریال ناموفق 
جایگاه  اما  نشد  دیده  آنکه  با  سبز«  »سرزمین 
تثبیت شده جوان را زیر سوال نبرد. *از کارهای 
ضعیف پس از خانه سبز تا احیای محبوبیت رامبد 
جوان کارش را در سال ۷۶ با “سرزمین سبز” به 
عنوان بازیگر ادامه داد که دنباله ای نچسب و کم 
رمق از خانه سبز بود و در همان سالها هم فرصت 
ساله   ۱۰ حدود  تاخیری  با  تا  نکرد  پیدا  پخش 
عوامل  از  یکی  تاخیر  همین  شاید  شود.  پخش 
دیده نشدن سریال به خاطر تغییر ذائقه مخاطبان 
بود. بعد از آن به سراغ نویسندگی رفت. مجموعه 
“در همین حوالی” و فیلمنامه اولیه سریال تولدی 
دیگر دو اثری بودند که جوان در کسوت نویسنده 
آنها را تجربه کرد اما هنوز با چهره شدن فاصله 

بسیار داشت.
می توان گفت تا دو سال بعد از خانه سبز، پرنده 
بخت جوان پروازی نداشت تا این که یک نقش 
کارگردانی  )به  جادویی”  “کت  در  وجهی  چند 
به وی  ای  دوباره  لطیفی( شانس  محمد حسین 
و  سرخوش  پسری  داستان  سریال  این  بخشید. 
اتفاقات  برخی  وقوع  از  بعد  که  بود  دست  تهی 
از  وقفه  بی  که  شده  جادویی  کت  یک  صاحب 
جیب های آن پول نقد سرازیر می شود. به زودی 
که  شده  ثروت  و  قدرت  اسیر  چنان  جوان  این 
تبدیل  آالیشش  بی  و  ساده  آرام شخصیت  آرام 
پول پرست می شود.  به سنگ دل و  به مردی 
و  برآمد  این نقش  از پس  به خوبی  رامبد جوان 
زود  زودی محبوب شد. محبوبیتی که خیلی  به 
سوپراستار  کنار  در  حضور  و   ۳ مومیایی  فیلم  با 
همیشه  برای  پرستویی  پرویز  یعنی  روزها  آن 
تثبیت شد.   سحر دولتشاهی همسر رامبد جوان 
مومیایی سه  از  بعد  رامبد جوان  نقش  مهمترین 
به  عشق  والیت  سریال  با  هفتاد  دهه  اواخر  در 
آمد. سریالی  پدید  زاده  فخیم  مهدی  کارگردانی 
خوش ساخت و دیدنی درباره زندگی امام هشتم 
نقش جدی  و  داشت  بسیاری  مخاطبان  که  )ع( 
به  مجموعه  این  در  جوان  رامبد  خشن  بسیار  و 
خوبی دیده شد. جوان در اواخر دهه هفتاد و اوایل 
دهه هشتاد کارهای سینمایی زیادی چون کمکم 
کن، صورتی، سیندرال و مکس را هم داشت که 
کار  یک  های  اندازه  و  حد  در  هرگز  هیچکدام 

مناسبتی “گم  نبودند. سال ۸۰ سریال  استاندارد 
مبارک  ماه  برای  پسیانی  آتیال  بازی  با  گشته” 
ساخته  جوان  رامبد  کارگردانی  البته  و  رمضان 
شد. سریالی جذاب و پرظرفدار که نشان می داد 
رامبد جوان پدیده بسیار بزرگ تر از یک بازیگر 
جوان  بلند  اثر  اولین   ۸۲ سال  در  است.  کمدی 
در  اسپاگتی  شد:  معرفی  کارگردان  مقام  در  نیز 
هشت و ۲۰ دقیقه! فیلمی که موافقان و مخالفان 
بسیاری داشت و در مجموع توجه مثبت منتقدان 
را برانگیخت. *وقتی رامبد غول شد! در بین سال 
های ۸۲ تا ۸۸ چهار سریال دیگر به کارگردانی 
و  نرسید  آنتن  بلور)به  باغ  شد.  ساخته  جوان 
۱۵قسمته  نشانی)سریال  نشد(،  پخش  هرگز 
نوروزی(، مسافران )سریال طنز روتین( و توطئه 
بودند  آثاری  نوروزی(  قسمته  فامیلی)سریال ۱۵ 
که جوان برای تلویزیون ساخت و جایگاهش را 
به عنوان کارگردان تلویزیونی تثبیت کرد. همین 
سوغات  در  بازی  و  افتاد  سینما  مورد  در  اتفاق 
فرهنگ، زن بدلی، جعبه موسیقی و شب تهران 
رگ  که  ساخت  پولساز  بازیگری  جوان  رامبد  از 
داشت.  دست  در  را  سینمایی  مخاطبان  خواب 
دومین اثر بلند سینمایی جوان نیز در اواخر دهه 

هشتاد ساخته شد.
و  کمیلی  حامد  بازی  با  حوا”  دختر  و  آدم  “پسر 
فروش  که  بود  اثری کمدی  عنوان  افشار  مهناز 
ساخت  بــرای  راه  و  داشــت  هم  خوبی  بسیار 
ممنوع”  آقایان  “ورود  یعنی  جوان  اثر  مهمترین 
عنوان   ۸۹ سال  در  که  فیلمی  کــرد.  هموار 
پرفروش ترین فیلم سال را به خود اختصاص داد 
نامزد  را  مرد(  اول  نقش  )بازیگر  و رضا عطاران 
را  آسایش  ویشکا  و  مرد  بازیگر  بهترین  بهترین 
بهترین بازیگر زن جشنواره آن سال کرد. جوان 
در مورد خودش گفته بود: این مساله مهم است 
شرایطی  هر  در  خوب،  بازیگر  یک  بدانیم  که 
از  ترکیبی  به  و  نجات دهد  را  نمی تواند خودش 
فیلمبردار،  البته  دارد.  نیاز  فیلم نامه  و  کارگردان 
نورپرداز و سایر عوامل هم در جلوه پیدا کردن کار 
کارگردان،  مثلث  ترکیب  اما  دارند،  نقش  بازیگر 
را  اثرگذاری  بیشترین  فیلم نامه نویس  و  بازیگر 
دارد چرا که گاهی بازیگر درست و منطقی بازی 
اینجا  و  دارد  ایراد  سکانس  منطق  اما  می کند، 
داستان باورپذیر نمی شود و می گوییم بازی او بد 
است. این اتفاق خیلی هم زیاد در سینمای ایران 
 ۹۰ دهه  در  جوان  کارهای  آخرین  می دهد.  رخ 
رقم خوردند. آزمایشگاه را در کنار باران کوثری 
تجربه کرد و در فیلم پلیسی جنایی “گناهکاران” 
در کنار فرامرز قریبان ظاهر شد. اولی اثری طنز 
اما  داشت  خوبی  فروش  البته  که  بود  متوسط  و 
دومی کاری کامال متفاوت و خوش ساخت از آب 
در آمد که بسیاری آن را بهترین اثر سینمایی در 

چند سال اخیر می دانند که هم فرامرز قریبیان را 
اعتبار رامبد جوان  دوباره سوپر استار کرد و هم 
را برای همیشه تثبیت!  حاال هم آثاری چون آذر، 
شهدخت، پرویز و دیگران” به کارگردانی بهروز 
حسین  کارگردانی  به  مشروط  آزادی  و  افخمی 

بهکام را در نوبت اکران دارد.
*جوایزش در عرصه نمایش و کارگردانی جوان 
خوش  و  پسند  مردم  کارهای  دنبال  به  همیشه 
ساخت بوده و از جراتش در پا گذاشتن به عرصه 
های مختلف می توان متوجه شد که هرگز دنبال 
ای  جشنواره  های  فیلم  ساختن  و  جایزه  کسب 
نبوده و نیست اما با همه اینها ۳ افتخار سینمایی 
برای خودش رقم زده که نشان می دهد عالوه 
بر مردم منتقدان هم اون را می پسندند. اسپاگتی 
در هشت دقیقه با آن که از دید برخی منتقدان 
کاری ضعیف از او بود جایزه بهترین کارگردانی 
دوره بیستم جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان 
و نوجوانان را در سال ۱۳۸۴ از آن خود کرد. او در 
جشنواره ۲۹ فجر به عنوان کارگردان فیلم ورود 
ویشکا  خوب  بازی  با  را  سیمرغ  ممنوع،  آقایان 
آسایش به خانه برد و دو سال بعد یعنی در دوره 
بهترین  سیمرغ  فجر  فیلم  جشنوراه  یکم  و  سی 
بازیگر مکمل نقش مرد را برای فیلم گناهکاران 
دریافت کرد. *دوستان رامبد جوان رابطه جوان 
و  گرم  محسوس  کامال  صورت  به  نفر  چند  با 
رضا  بهداد،  حامد  حقیقی،  مانی  است.  صمیمانه 
عطاران، بیژن بنفشه خواه و اشکان خطیبی. این 
پنج نفر تقریبا همه جا با او هستند و در مواردی 

با هم همکاری نیز داشته اند.
مثال بهداد و خطیبی چند باری به عنوان سوژه 
برای  جوان  رامبد  طعمه  مخفی  دوربین  های 
شدند.  هنرمندان”  با  “شوخی  طنز  مجموعه 
شبکه  در  توزیع  زمان  در  که  طنزی  مجموعه 
کرد.  پا  به  بسیاری  سروصدای  خانگی  نمایش 
تلویزیون  و  سینما  در  جوان  رامبد  آخر:  *کالم 
ایران یک استثناست. شخصیتی که با فعالیت های 
تصویری گسترده خود، هم بازیگری در سینما را 
بازی  تلویزیون  در  هم  و  کرده  دنبال  جدیت  با 
می کند. هم کارگردانی سینمایی انجام می دهد و 
هم کارگردان سریال های تلویزیونی است. جوان 
هنرمند که حاال دیگر میانسال شده با همه آنچه 
در کارنامه هنری اش دارد اما هنوز هم با فرید 
خانه سبز شناخته می شود و محبوب است، چرا 
که خاطره این سریال زیبا از ذهن مردم پاک نمی 
شود. منتقدان در مورد او می گویند از این شاخه 
به آن شاخه پریدن برایش خوب نیست و تنوع 
کارهای جوان در عرصه های مختلف تصویری، 
به  را  او  تمرکز  همان ضربه ای است که شیرازه 
هم می ریزد و اجازه ارتقا در یک شاخه را به او 
نمی دهد. کارگردانی که با »پسر آدم،دختر حوا« 

گیشه ای بالغ بر ۹۰۰ میلیون را در تهران به دست 
از  را  رقم  این  ممنوع«  آقایان  با »ورود  و  آورده 
اکنون  هم  از  باید  گذراند  می  میلیارد  چند  مرز 
در اندیشه فیلمی به مراتب بهتر از »ورود آقایان 

ممنوع« باشد.

ادامه از صفحه ۱۰

طالق و ازدواج های مجدد رامبد جوان

یک فروشگاه مواد غذایی
با یک سال سابقه کار در اوبورن

با تردد مشتری خوب و موقعیت عالی 
به فروش می رسد.

Mobile: 0401 298 159D
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آگهی فروش

با صادق تماس بگیرید

شهرک  سه  ساخت  ــرارداد  ق افغانستان  دولت 
به  آن  ارزش  که  را  مسکونی  و  صنعتی 
کرد. امضا  می رسد،  دالر  میلیون   ۲۰۰ حدود 

قالی درسالهای پیش از جنگ یکی از مهمترین 
اقالم صادراتی افغانستان بود، ولی به دلیل نبود 
حمایت از این صنعت و از قالی بافان، باعث شده 
که اکنون قالی افغانستان به کشورهای همسایه 
از جمله پاکستان رفته و بعد به جهان صادرشود.

میزان/   ۱۹ امــروز)دوشــنــبــه  ــرارداد  قـ ــن  ای
ارگ  در  ــی،  ــن ــرف غ اش حــضــور  ــا  ب مــهــر( 
شد. امضا  افغانستان  جمهوری  ریــاســت 

کنندگان  تولید  اتحادیه  رئیس  باتور،  عصمت اهلل 
قالی بافان  وضعیت  درباره  قالی  صادرکنندگان  و 
افغانستان  به  امید  این  به  آنها  حاال  که  گفت 
قالی  تولید  کار  به  دوباره  بتوانند  که  آمده اند 
بدهند. ــق  رون و  رنــگ  افغانستان  درداخــل 

حمایت  برای  که  اعالم  کرده  افغانستان  دولت 
زمین  جریب   ۳۵۰۰ اول  درقدم  قالی  صنعت  از 
درشمال  قندوز  شمال،  در  بلخ  والیات  در  را 
افغانستان برای ساخت  شرق و ننگرهاردر شرق 
بافان  قالی  مسکونی  و  صنعتی  شهرک های 
اختصاص می دهد و تا ۱۰ سال دیگر شهرک های 

ساخت. خواهد  بافان  قالی  ــرای  ب بیشتر 
این  رونق  با  که  امیدواراست  اکنون  افغانستان 
کند. کشور  این  وارد  بیشتری  ارز  بتواند  صنعت 

شده،  ــه  ارائ که  آمــارهــای  برخی  بــراســاس 
میلیارد  یک  بیشتراز  ساالنه  پاکستان  اکنون 
قالی های  ــدور  ص و  ــروش  ف محل  از  دالر 

برد. می  ســود  پاکستانی  ــارک  م با  افغانی 
افغانستان  قالی  کنندگان  صادر  اتحادیه  رئیس 
گفت که در حال حاضر بیشتر قالی های افغانستان 
می شود  بافته  زنان  بوسیله  و  خانه ها  درداخل 
این  نام  که  می دهد  ترجیح  او  رو  همین  از  و 
شهرک ها به نام زنان قالی باف نام گذاری شود.
به گفته نهادهای مسئول در افغانستان، قالی های 
نمایشگاه  چندین  در  کشور  این  بافت  دست 
کرده است. خود  آن  از  را  اول  مقام  قالی   جهانی 

گفتند  قرارداد  این  امضای  درهنگام  مسئوالن 
صنعتی  شهرک های  احداث  با  دارند  انتظار  که 

از  افغان  باف  قالی  هزار  ده  حدود  مسکونی  و 
بازگردند. افغانستان  به  دوباره  کشورها  دیگر 

افغانستان  قالی  اکنون  باتور  آقای  گفته  به 
 ۱۲۰ ارزش  به  متر  هر  دیگری  کشور  نام  به 
قیمت  که  می شود  فروخته  درخـــارج  دالر 
است. دالر   ۵۵ افغانستان  ــل  داخ در  آن 

او افزود که این قالی در بازار بین المللی هر متر 
آن به بیشتر از ۲۰۰ دالر به فروش رسیده  است.
به گفته مقام های افغان صادرات قالی از سال ۲۰۱۱ 
به این سو افزایش یافته و از ۳۰۰ هزار مترمربع 
به ۸۵۰ هزار مترمربع در سال ۲۰۱۴ رسیده است.

افغانستان سه شهرک صنعتی و مسکونی برای قالی بافان می سازد
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در کلیه فروشگاههای ایرانی
در سراسر استرالیا

رب گوجه فرنگی تکدانه 
فقط مرغوب ترین در ایران نیست

بلکه مرغوبترین در خاورمیانه ، اروپا و استرالیاست 
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سبزی قورمه 
سرخ شده 
بست تست 

با کیفیت مرغوب 
در دو اندازه 

متفاوت

Ph: 02 9645 6003
Fax: 02 9700 9679

aust-ari@bigpond.net.au

تلفن مرکز پخش

189 Merrylands Rd. Merrylands  
adjacent to the Cincotta Discount Chemist

reception@merrylandsfamilypractice.com.au
www.merrylandsfamilypractice.com.au

کلینیک پزشکی مریلندز
با کادر مجرب و حرفه ای

1300637000
0296376518

پزشک فارسی زبان 
از ماه آگوست در این کلینیک 
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 Our services include bulk billing multilingual female and male doctors
 practice nurse, onsite pathology collection, immunisation clinics,
 TENS Therapy, acupuncture, pap tests. 
Convenient online bookings via our website and more.
Visit our website for more information, and follow us on Facebook.
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