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نخستین الیحه کنگره آمریکا  در پشتیبانی
 از معترضان در ایران

برایان هوک: توان رژیم ایران برای تحمل فشار کمتر و کمتر می شود

بــه گــزارش دویچــه ولــه دو حزب 
جمهوریخــواه و دموکــرات در کنگره 
اعتراضات  از  آمریــکا در پشــتیبانی 
گســترده مردم ایــران اقدام بــه ارائه 

الیحه ای کردند.
»واشــنگتن تایمز«  آمریکایی  روزنامه 
روز پنجشنبه 2۱ آذر )۱2 دسامبر( با 
انتشار گزارشی از حمایت و پشتیبانی 
نمایندگان کنگره آمریکا از اعتراضات 
مردم ایــران خبــر داد. کنگره آمریکا 
اعالم کرده است که این الیحه با هدف 
افزایش فشار بر حکومت ایران و برای 
مقابله با سرکوب این اعتراضات از سوی 

حکومت این کشور عرضه شده است.

در این گزارش آمده است که حکومت 
برای فرونشــاندن اعتراضات گسترده 
مردم دست به سرکوبی خشن زده که 
باعث جان باختن صدها نفر در کشور 
شــده است و هیچ نشــانه ای مبنی بر 
تغییر رویکــرد حکومت ایران در قبال 

این اعتراضات مشاهده نمی شود.
همچنیــن یــک روز پــس از اعالم 
تحریم های تازه علیه جمهوری اسالمی 
توسط آمریکا، مســئول امور ایران در 
وزارت خارجه این کشور روز پنج شنبه 
تاکید کرد که با ادامه سیاســت فشار 
حداکثــری »تــوان رژیــم جمهوری 
اسالمی برای تحمل این فشار کمتر و 

کمتر خواهد شد«.
برایان هــوک که  در شــورای روابط 
خارجی آمریکا سخن می گفت اضافه 
کــرد  ایــن تحریم ها کاســتی های 
ساختاری اقتصاد ایران را نمایان کرده 
و گفت که »اقتصاد ایران تبدیل به یک 
دزدساالری شده اســت.« او گفت که 
حکومت ایــران از نظر اقتصادی »دارد 
دستش خالی می شــود و یا باید پول 
چاپ کند یا باید حقوق و مســتمری 

مردم را به عقب بیندازد«.
برایان هوک گفت که همزمان با کوچک 
شــدن بخش نفت ایــران، جمهوری 
اســالمی دیگر قادر نخواهــد بود که 

شرکت های زیان ده خود را نگه دارد و 
»دیگر راهی برایش نمانده است.«

مســئول امور ایران در وزارت خارجه 
آمریکا با ذکر این که »مردم ایران دیگر 
خسته شــده اند« گفت که »ما خیلی 
امیدواریم که در پایان این فشارها، رژیم 
شروع به گرفتن تصمیم های بهتر کند.«
مســئول امور ایران در وزارت خارجه 
آمریکا در ادامه ســخنانش در شورای 
روابــط خارجی آمریکا اظهار داشــت: 
»می گفتند که اگر ما فشــار اقتصادی 
را زیاد کنیم مردم ایران پشــت رژیم 
خواهند ایستاد اما دیدیم که برعکس 

شد.«
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هر جمعه منتشر می شود

کورش عرفانی

 نشانه های آگاهی طبقاتی
 در جنبش اعتراضی اخیر ایران

در حالی که حکومت امیدوار بود به واسطه ی قتل عام مردم 
در خیزش آبان ماه فضای ترس و وحشت در جامعه حاکم 
شده باشد آثار و عالئم بی اثر شدن جنبه ی روانی سرکوب 
از این ســوی و آن سوی پیداست: تظاهرات پراکنده ادامه 
دارد، رانندگان کامیون ها به اعتصاب روی آورده اند و از همه 
مهم تر، دانشــجویان با شجاعت در روز شانزده آذر امسال 
و حتــی در دو روز پس از آن با به دســت گرفتن فضای 
دانشگاه ها در شهرهای مختلف کشور نمایشی متفاوت از 
مقاومت مردم ایران را به نمایش گذاشتند. علیرغم تالش 
رژیم برای ایجاد اختناق و وحشــت در محیط دانشگاه ها 
شــاهد تجمعاتی متعدد بودیم که در ایــن جا به یکی از 
کیفیات آن که شعارهای مطرح شده در تجمعات بود اشاره 

خواهیم کرد.
کمیت و کیفیت این شعارها از این حیث معنادار بود که پیام 
هایی نو را در برداشت. پیام مقاومت، ایستادگی و مبارزه از 
یکسو و پیام هدف یابی، جهت داری و در یک کالم، آگاهی 
از سوی دیگر. نگارنده »آگاهی« را در این جا نه بار معنایی 
کلی و عام، که در قاموس یک تعریف مشــخص مورد نظر 
قرار می دهد: »قدرت تشــخیص درست منافع جمعی«. 
این تشخیص چیزی است که در ادبیات سیاسی می تواند 
شاخص بود و نبود آگاهی در یک قشر یا طبقه باشد. این که 
بتواند دوست و دشمن را به خوبی تشخیص دهد و مرزهایی 

روشن و بی ابهام میان آنان بنا کند.

درباره  آگاهی

این واژه در ادبیات سیاسی و به ویژه در ادبیات چپ، حضور و 
باری ویژه دارد. مارکسیسم آن را در قالب »آگاهی طبقاتی« 
یک ضرورت برای اتحاد کارگران در نبردی ضد ساختاری 
علیه ســرمایه داری قلمداد می کند. چنین امر مهمی به 
زعم مارکس در زمانی میســر است که طبقه ی کارگر نه 
فقط از بند جهل طبقاتی رسته و مکانیزم های استثمار را 
از دور یا نزدیک می شناســد بلکه عالوه بر آن، دیگر فریب 
خوردنی نیست، دیگر اشتباه نمی کند. مارکس برای آن که 
بتواند کارکرد آگاهی را به خوبی روشــن سازد فقط به این 
بسنده نمی کند که جهل را در مقابل آن قرار دهد، وی به 
مفهومی بدیع توسل می جوید تا برای مخاطبان خویش و 
به ویژه برای کارگران، اهمیــت توجه به اصالت آگاهی را 
برجسته سازد. مارکس صحبت از »آگاهی کاذب« می کند. 
مفهومی که هوشمندی او را در ردیابی دام های فکریی که 
طبقه ی حاکم بر سر راه طبقه ی کارگر و محرومان جامعه 
قرار می دهد آشکار می سازد. این آن نوع از توهم آگاه بودن 
اســت که صاحب خود را از درک ماهیت واقعی پدیده ای 
کــه می خواهد درک کند دور می ســازد. به زعم مارکس، 
آگاهی کاذب آن درک و دریافتی است که طبقه ی کارگر 
از آن خود می داند و برای خویش مفید تشخیص می دهد، 
در حالی که، این در واقع دستگاه تولید و تبلیغ فکر نظام 
سرمایه داری است که آن را در ذهن و گفتمان این طبقه 
قرار داده اســت. به عبارتی، با یک آگاهی کاذب، طبقه ی 
کارگر و غارت شده ی جامعه به باورهایی روی می آورد که 
قرار اســت او را خوشبخت ســازد اما در واقع امر منجر به 
تداوم بدبختی او می شود. آگاهی کاذب، سراب آگاهی برای 

طبقه ای است که تشنه ی دانستن است.
از این روی، فرایندی که باید اعضای الیه های محروم یک 
جامعه را به عنصر آگاه تبدیل کند یک مسیر همراه با سادگی 
و سهولت عبور از جهل به آگاهی نیست، بلکه نخست با گذر 
از جهل و رسیدن به آگاهی کاذب است، و بعد، دستیابی به 
خودآگاهی که همانا فهم اشتباه بازتولید فکر طبقه ی حاکم 

توسط طبقه ی محکوم است و سپس، دستیابی به آگاهی یا 
همان قدرت تشخیص درست منافع جمعی. نادیده گرفتن 
پیچیدگی این روند و مراحل محتوایی آن، همان اشتباه یا 
ساده نگریی است که در چپ بسیاری از کشورها، از جمله 
در چپ ایران، حاکم بوده اســت. نگاه مکانیکی و اعتقاد به 
این که کارگر یک روز ناآگاه است و روز بعد به عنصر آگاِه 
آماده ی مبارزه تبدیل می شود سبب شده است که واقعیت 
سطح و کیفیت آگاهی طبقه ی کارگر در ایران - و نیز در 
بسیاری از کشــورها- با تصویر خیالی و جبرمحور فعاالن 

چپ فاصله ای قابل توجه داشته باشد.
حلقه ی گمشده در این میان همانا »آگاهی کاذب« است 
که در طی آن محرومان جامعه و کارگران، در بســیاری از 
موارد، با تصور این که یک سرمایه دار موفق یا یک نظامی 
بلند پایه ی سابق می تواند منجی آنها باشد، به جای تکیه 
بر خودسازماندهی طبقاتی و حرکت به سوی کسب حقوق 
خویش، این مهم را به دشمن طبقاتی خود واگذار می کنند. 
نمونه ی بارز آن را در رای گسترده ی اتحادیه های کارگری 
به عــوام فریب، حقه باز و غارتگری چون دونالد ترامپ در 

آمریکا می توان یافت.

آگاهی در ایران

اینــک با اتکاء به ایــن ایده ی »آگاهــی کاذب« به ایران 
بازگردیــم. جایی که نقش این پدیده را در انقالب ســال 
5۷ و پیوستن محرومان به حرکتی که توسط انگلی ترین 
قشرها رهبری می شد می توان یافت. به همان ترتیب که در 
حمایت »چپ« سنتی آن زمان از خمینی که نماینده ی زد 
وبند طبقه ی برتر ایران با سرمایه داری غرب، برای بازتولید 
ساختار طبقاتی زمان شاه بود. اما نکته ی تاسف بار این که 
حتی در این چهار دهه، اپوزیســیون چپ و انقالبی موفق 
نشــده اســت که با گزیدن یک تحلیل عمیق ساختاری، 
اکثریت مردم محروم ایران را از آگاهی کاذب خویش بیرون 
کشیده و به سوی آگاهی طبقاتی دارای اصالت اجتماعی 

سوق دهد.
روی آوردن الیه های میلیونی مردم به خمینی، به خاتمی، 
به احمدی نژاد، به موســوی، بــه روحانی، همگی، خبر از 
نبود آگاهی- یعنی نبود قدرت تشــخیص درست منافع 
جمعی- می دهند؛ اما نبود آگاهی در این جا معادل جهل 
و نادانی نیست، به طور مشخص، به معنای ساری و جاری 
بودن »آگاهی کاذب« میان الیه های مختلف غارت شده ی 
جامعه ی ایران است، در میان طبقه ی متوسط به یک شکل 
و در میان طبقه ی کارگر و محرومان به شکلی دیگر. اولی 
امید خود را به رفســنجانی و خاتمی و موسوی و روحانی 
می بندد و دومی به احمدی نژاد و »مســئوالن دلسوز« و 
»بنیاد امام علی« و »کمیته ی امداد« و »خیرین« و امثال 
آن. و این در حالیست که طبقه ی ثروتمند غارتگر با ایجاد 
دیواره ی کاذبی از مذهب و سیاست، با آمیزه ای از فریب و 
وحشت، مردم را از رسیدن به قدرت تشخیص درست منافع 

جمعی خود، یعنی آگاهی، دور می ساخته اند.
این روند ادامه داشــت تا این که، نه شــاید به راســتی به 
خاطر تالش های اپوزیسیون مردمی- و حداقل نه فقط به 
خاطر آن-، بلکه به دلیل شالق سخت شرایط عینی بر تن 
قشرهای میلیونی در ایران، نوعی از آگاهی کاذب زدایی در 
ایران در سال های اخیر به جریان افتاد. طرح هدفمند کردن 
یارانه ها و هدایت دولت از طریق سپاه و به فرمان طبقه ی 
حاکم به سمت توحش »نئولیبرالیسم« با طمع اسالمی، 
چنان تار و پود اقتصاد معیشتی طبقه ی متوسط و کارگران 
را از هم درید که ناگهان دریافتند، میلیون میلیون، در حال 

فروریختــن به زیر خط فقر و قــدری دورتر، حتی به زیر 
خط فقر مطلق هستند. از این جا بود که روند توهم زدایی 
آغاز شد و گفتمان »پلیس خوب، پلیس بِد« دستگاه های 
اطالعاتــی نظام، برای ترویج و تشــویق آگاهی کاذب، به 
چالش کشیده شد. این امر در شعار معروف »اصالح طلب، 
اصول گرا دیگه تمومه ماجرا« تبلور یافت. این شــعار، در 
دی مــاه ۱۳۹۶، آغازی بر گذر از آگاهی کاذب به ســوی 

آگاهی بود.
این گذر اما یک فرایند سخت و طوالنی است و به طور لزوم 
به صورت خودجوش صــورت نمی پذیرد. همزمان با بروز 
عالئم رفتن به سوی درجه ای از آگاهی در جامعه، بار دیگر، 
نگهبانان ساختار طبقاتی جامعه، این بار نه از درون نظام، 
که از بیرون آن ظهور کرده و با شعارهایی مانند »رضاشاه 
روحت شــاد« و »کشور که شاه نداره حساب کتاب نداره« 
تالش کردند که این گذر از آگاهی کاذب به آگاهی به طور 
موثر و مشخص صورت نپذیرد. هدف این جریان انحرافی 
این بود که بتواند سقف مطالباتی جامعه ای را که می رفت، با 
کنار گذاشتن بازیگران اصول گرا و اصالح طلِب حافِظ رژیِم 
غارتگر، به تشــخیص درست منافع جمعی خویش دست 
یابد، به کج راهه ای نه چندان نو هدایت کند. کج راهه ای که 
در انتهای آن، نه آزادی و عدالت، که شبه دمکراسی ادغام 
شــده در نئولیبرالیسم جهانی در انتظار است. رضا پهلوی 
به طور مشخص شاخص این جریان در اپوزیسیون ایرانی 
است. وی کاندید مناسب سرمایه داری جهانی برای تحویل 
گرفتن نئولیبرالیسم آخوندی و تبدیل آن به نئولیبرالیسم 
)آریایی( یا چیزی شبیه به آنست. این همان تعویض ظاهر 
برای حفظ باطن است. همان حفظ ترکیب ساختار طبقاتی 
جامعه با بزک کردن چهره ی پلید و غارتگر آن با یک شبه 
دمکراســی آماده برای خدمت تمام عیار به نقش تعیین 
شــده برای ایراِن بعد از جمهوری اســالمی، در استراتژی 

نئولیبرالیسم جهانی شده.
فراموش نکنیم که برای استقرار این قیافه ی جدید آگاهی 
کاذب در جامعه، کار و سرمایه ی زیادی از جانب نهادهای 
وابسته به سرمایه داری جهانی صورت گرفت: سال هاست 
موسساتی مانند »توانا« »چراغ آزادی« و رسانه هایی مانند 
»من و تو« و نیز تشکل های نوظهوری مانند »فرشگرد« و 
»ققنوس« با دریافــت بودجه های کالن از اتاق های فکر و 
موسسه های آمریکایی و اروپایی مروج نئولیبرالیسم به تولید 
و توزیع اندیشه ی نئولیبرال مشغول بوده و از پشتیبانی چند 
صد میلیون دالری در این راه بهره برده اند. هدف آنها آماده 
ســازی جامعه ی ایران و به ویژه نسل های جوان برای عدم 
خروج از خط بازسازی نئولیبرالی اقتصاد ایران و بازتعریف 
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر آن بوده و هست. 
می ماند تطابق دهی ساختار سیاسی کشور با این خط که 
آن هم، پس از فروپاشــی نهایی رژیم کنونی، در پروژه ی 

معرفی مجری مناسب این طرح قرار است صورت پذیرد.
یادآوری کنیم که طرح اســتقرار نئولیبرالیسم، که پس از 
فروپاشــی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق در دستور 
کار ســرمایه داری رو به جهانی شــدن قرار گرفته است، 
توسط سران نظام جمهوری اســالمی از زمان دوره ی اول 
ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و با طرح »سازندگی« 

و »تعدیل اقتصادی« کلید خورد و به طور مرتب، بی وقفه 
و سیستماتیک توســط خاتمی، احمدی نژاد و روحانی تا 
همین امروز دنبال شــده اســت. این همان ضمانت بقای 
رژیم در طول ســه دهه ی گذشته بوده است که، علیرغم 
تمام ماجراجویی های اتمی و تروریستی، آن را برای غرب 
قابل تحمل و تولید گر منفعت ســاخته است. غرب شاهد 
بود که تمام موارد مورد نظر نهادهای مجری نئولیبرالیسم، 
مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، طابق النعل، 
مو به مو، به طور تهاجمی و بیرحمانه در ایران پیاده شده 
است. این خواست و اراده ی طبقه ی ثروتمند و برتر در ایران 
بود که رژیم به دســتور آنها و بنا به میل آنها بر ملت ایران 
تحمیل کرد و امروز بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را زیر خط 
فقر کشیده تا این طبقه ی ارباب باالی سر رژیم بتواند، در 
همســویی با سرمایه داری جهانی شده، به غارت و چپاول 
تریلیون دالری ملت ســتمدیده ی ایــران و تزریق آن به 

چرخه های جهانی سودزایی بپردازد.

چشم اندازی دیگر

تنها اشــکالی که اینک در کار جمهوری اسالمی به وجود 
آمده این اســت که به دلیل تخطئی از ماموریت تاریخی 
خود، کــه همانا پمپ کردن ثروت هــای ایران به قیمتی 
ارزان به درون ماشین نئولیبرالی نظام سرمایه داری جهانی 
بوده اســت، قرار اســت او را از ماموریتش مرخص کرده و 
جایگزینی را، با همان ماموریت، شــاید با شــکلی قدری 
متفاوت، بر راس کشورمان قرار دهند. شناسایی کاندیداهای 
مناسب و موجود در اپوزیسیون در این راستا به هیچ وجه 
دشــوار نیســت. هر نیرویی که از حاال قول حفظ ساختار 
طبقاتی جامعه، نگهداری نهادهای سرکوبگر دولت و ادغام 
اقتصاد ایران در روند جهانی شــدن را می دهد، در واقع به 
اعالم آمادگی و کاندیداتوری برای جایگزینی رژیم کنونی با 

ماموریت مشابه مشغول است.
بازی اما شــاید به این راحتی نباشد. البته این گونه به نظر 
می رسید و به همین دلیل، پس از »فرشگرد« و »ققنوس«، 
همین چندی پیش، »شورای مدیریت گذار« هم به صف 
طوالنی کاندیداهای جایگزینی پیوست. لیکن به ناگهان، در 
آبان ماه، اتفاقی افتاد که همه را غافلگیر کرد. در حالی که 
قرار بود در راستای فرمان نهادهایی مانند بانک جهانی، رژیم 
ایران به تدریج قیمت ها رابا حذف یارانه های آشکار و پنهان 
به ســوی قیمت بازارهای جهانی هدایت کند و در ضمن 
آن، دســتمزدها را، برای ارزان نگه داشتن نیروی کار، در 
حد پایین ترین کشورهای جهان سوم حفظ کند، افزایش 
قیمت بنزین، جرقه ای را زد که نه بیت رهبری انتظار آن را 
داشت و نه فرماندهان سپاه و نه اربابان این ها در کاخ های 
آن چنانی خود در بهترین مناطق شــمال شهر و کشور و 
یا در ویالهایشــان در کانادا و آمریکا و انگلســتان. این بار 
محرومان، به جای تزریق و توزیع فشار در درون خود، آن را 
به بیرون هدایت کردند و روزگار را برای چند روزی بر رژیم 

ضد مردمی حاکم و طبقه ی برتر، سیاه کردند.

 این بار نه فقط بازیگران شــورش محرومین بودند، بلکه سمت و جهت حرکت به سوی شکستن ماشین 
مالی و اداری و سرکوب رژیم بود. این حکایت از آن می کرد که نوعی از درک و آگاهی طبقاتی در جمعیت 
موج می زند. خسارت 40 هزار میلیارد تومانی این چند روز که با قطع اینترنت گسترش یافت نشان داد که 
حضور تنها دو دهم درصد از جمعیت و دو روز کنشگری کافیست که رژیم به مرحله ی سقوط کشانده شود.

ادامه در صفحه 2۸
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شادى معینى نژاد

عرفان ملکوتى

ناکتا پهلوان

آرین ریسباف

در نقش

Online Ticket:www.nvrc.ca/centennial-theatre

Sunday January 5th, 2020

2300 Lonsdale Ave. North Vancouver
Box Office: 604-984-4484

Ticket Info: 778-709-3432

7 PM

باله ملى پارس ونکوور  برگزار مى کند
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Tel: 604.569.2080

عضو رسمى كانون مشاوران مهاجرت كاناداداود قوامى
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)

Certified Immigration Consultant

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Skilled Worker

کانادایی ها بیشتر
 نگران جدایی آلبرتا هستند تا کبک!

مداد- به گزارش سی تی وی، نتایج یک نظرسنجی که به تازگی به انجام رسیده 
نشان می دهد کانادایی ها بیشتر از اینکه نگران تشدید احساسات جدایی طلبانه 
فرانسه زبانان کبک باشند، از جنبش جدایی طلب ویگزیت )Wexit( که به دنبال 

استقالل آلبرتا و ساسکاچوان است هراس دارند.
در این نظرسنجی که توسط شبکه خبری سی تی وی و موسسه پژوهشی نانو به 

انجام رسید، ۱۰۱۰ شهروند کانادایی شرکت کردند.
2۰ درصد از این شرکت کنندگان گفتند که نگران جدایی آلبرتا و ساسکاچوان 
هســتند و ۳۰ درصد نیز تا حدی نگران این موضوع بودند. همچنین 2۱ و ۱5 
درصد نیز به ترتیب نگران این مساله نبوده یا تا حدی بابت این مساله نگرانی 

نداشتند.
اما فقط ۱4 درصد از شرکت کنندگان اعالم کردند که از جدایی کبک از خاک 
کانادا نگران هستند و 2۳ درصد نیز تا حدی نگران این موضوع بودند. ۶۰ درصد 

باقیمانده نیز یا اصال نگران استقالل کبک نبوده یا تا حدی نگران نبودند.
اما پاســخی که این شرکت کنندگان به یک سئوال دیگر در همین نظرسنجی 
دادند نشــانگر تردید جدی افکار عمومی در توان دولت ترودو برای جلوگیری 
از جدایی ها بود. ۱۹ درصد اعــالم کردند که به توانایی دولت لیبرال برای این 
کار اطمینان ندارند و ۳۸ درصد نیز گفتند تا حدی به دولت برای جلوگیری از 
استقالل این استان ها تردید دارند. فقط ۱۰ درصد از پاسخ دهندگان اعالم کردند 

که به توانایی جاستین ترودو برای حل این مساله کامال مطمئن هستند.

رئیس بانک مرکزی کانادا استعفا داد
ایرانیــان کانادا- اســتفان پلوز گفت 
سال آینده از سمت خود کناره گیری 

خواهد کرد.
اســتفان پلوز ۶4 ســاله که از ژوئن 
2۰۱۳ تاکنــون رئیس بانک مرکزی 
کانادا بوده است، وضعیت اقتصادی این 
کشور را مساعد ارزیابی کرد اما افزود 
که چالش های فناوری جدیدی برای 
بانک مرکزی این کشــور ایجاد شده 
است. وی همچنین افزود که به یک 
کمیتته مستقل در این بانک ماموریت 
داده اســت تا گزینه ای مناسب برای 

جایگزینی وی پیدا کنند.
جانشین آقای پلوز باید از هیات دولت 
کانادا نیــز تاییدیه بگیرد و پس ازآن 
خواهد توانســت کار خود را از سوم 
ژوئن سال آینده )خرداد ماه( کار خود 

را آغاز کند.
طبق قوانیــن کانــادا، رئیس بانک 
مرکزی وظیفه تعیین سیاســت های 
پولی و برخی از سیاست های مالی را 

بر عهده دارد.
مهم ترین چالش پیش روی جانشین 
پلوز درحال حاضر، مسئله  اســتفان 

ارزهای دیجیتالی عنوان می شود که 
در ماه های اخیر توجه شمار زیادی از 
بانک های مرکزی در جهان را به خود 

جلب کرده است.
دن دروموند، اســتاد اقتصاد دانشگاه 
»کوئینز« گفــت: در طــول دوران 
ریاســت پلوز، تورم هیــچ گاه روی 
زشتش را به ما نشان نداد. از نظر مالی 
نیز باید گفت شاهد یک دوره موفق 
بودیم اما رئیس بعدی باید با استفاده 

از داده ها و مدل ســنجی، نسبت به 
توانایی غلبه بر بحران مالی احتمالی 

پیش رو مطمئن شود.
کانــادا طــی دوران مدیریــت پلوز 
توانست به سطح نســبتا پایداری از 
نرخ تورم در محــدوده هدف گذاری 
شده دو درصدی برسد. با وجود برخی 
درخواســت ها، بانک مرکزی کانادا 
تاکنون سه مرتبه با کاهش بیشتر نرخ 
بهره از محدوده ۱.۷5 درصد کنونی 

اولین رای اعتماد پارلمان کانادا به جاستین ترودو
مداد- دولت جاســتین تــرودو روز 
سه شنبه توانســت اولین رای اعتماد 
پارلمان جدید کانادا را دریافت کند. 
با این وجود، قرار گرفتن روابط کانادا 
با چین زیر ذره بین پارلمان، چندان به 

مذاق نخست وزیر خوش نیامد.
به گزارش سی بی ســی، در جلســه 
روز سه شــنبه مجلس عــوام کانادا، 
الیحــه دولت برای ایجــاد تغییراتی 
در بودجــه مورد تصویب قرار گرفت. 
در رای گیری صــورت گرفته در این 
زمینه، 2۰5 نماینده به آن رای موافق 
و ۱۱۶ نفر نیز رای مخالف دادند. همه 
نمایندگان حــزب محافظه کار و نیز 
یک نماینده حزب سبز با این الیحه 

مخالفت کردند.
رای گیری درباره هر تصمیم دولت در 
زمینه بودجــه و امور مالی در دنیای 
سیاســت کانادا، به مثابه رای اعتماد 
به کابینه در نظر گرفته می شــود. به 
همین دلیل، رای موافق روز سه شنبه 
پارلمان را باید به حســاب اولین رای 
اعتماد قــوه مقننه کانــادا به دولت 

جاستین ترودو دانست.
بــا این وجود، این رای گیری نشــان 
داد که این ترکیب پارلمانی می تواند 
دردسرهایی را برای ترودو ایجاد کند.

امــا یکی از مهم تریــن مصوبات روز 
سه شــنبه پارلمان که البته چندان 

به مــذاق دولت لیبرال خوش نیامد، 
تشکیل کمیته ای ویژه برای بررسی 

روابط کانادا با چین بود.
پس از دســتگیری یکــی از مدیران 
ارشد شرکت هوآوی در کانادا، تنش 
سیاسی و اقتصادی بین دو کشور به 

شدت باال گرفت. 
با وجود اینکه به نظر می رسد ترودو 
ترجیــح می دهد بــدون از جنجال 
رســانه ای، این مســاله را توســط 
دولت حل کند، رای روز سه شــنبه 
پارلمان سبب می شــود دیگر دامنه 
تصمیم گیری در این زمینه به کابینه 

محدود نشود. 
نمایندگان مردم در مجلس عوام روز 
سه شــنبه  رای به تشکیل کمیته ای 
ویژه در پارلمان برای بررســی روابط 
کانادا با چین دادند. این طرح توسط 
حــزب محافظه کار مطرح شــد و با 
همکاری سایر احزاب مخالف دولت به 

تصویب رسید.
بر اســاس این طــرح، این کمیته به 
پایش روابط دو کشور پرداخته و هر 
از چند گاهی می تواند نخســت وزیر، 
وزیر امور خارجه، وزیر ایمنی عمومی 
و نیز سفیر کانادا در چین را برای ادای 

توضیحات به پارلمان فراخواند.
گفتنی است حزب لیبرال در انتخابات 
فــدرال 2۱ اکتبر توانســت به ۱5۷ 
کرسی در پارلمان دست یابد که ۱۳ 
کرسی کمتر از حد نصاب الزم برای 
دســتیابی به اکثریت بود. به همین 
دلیــل، لیبرال ها برای دســتیابی به 
حدنصاب الزم برای تصویب تصمیمات 
مورد نظر به نظر مساعد یکی از احزاب 
بالک کبکــوا، نئودموکرات یا رقیب 
دیرینه خود یعنی محافظه کاران نیاز 

دارند.

مخالفت کرده است.
 با این حال رشد اقتصادی ضعیف به 
ویژه در بخش مسکن و بدهی باالی 
خانوارهای کانادایــی از جمله دیگر 
چالش هایی خواهــد بود که رئیس 
بعــدی بانک مرکزی کانادا باید با آن 

مواجه شود.
برخــی از منابع خبــری از کارولین 
ویکینز، معاون فعلی آقــای پلوز به 
عنوان جدی ترین گزینه ریاســت بر 
بانک مرکزی یاد می کنند. در صورت 
تحقق چنین مسئله ای، وی نخستین 
رئیس زن بانک مرکزی کانادا در تاریخ 

خواهد بود.
ویکینز از جمله طرفداران سیاست های 
فعلی بانک مرکزی کانادا به شــمار 
می رود و در صورت انتخابش، احتماال 
شاهد تداوم رویه کنونی خواهیم بود.

جین بوووین، تحلیل گر سرمایه گذاری 
و از معاونان ســابق مــارک کارنی، 
رئیس فعلی بانک مرکزی انگلیس و 
پاول روکن، معاون وزیر دارایی کانادا 
از دیگر گزینه های جدی جایگزینی 

استفان پلوز هستند.

توافق آمریکا، مکزیک و کانادا
 درباره مفاد قرارداد جدید تجارت آزاد

ایرانیان کانادا- شبکه فاکس بیزینس 
اعالم کرد آمریکا، مکزیک و کانادا در 
خصوص اصالحاتی که باید در مفاد 
قرارداد جدید تجارت آزاد میان ســه 

کشور ایجاد شود به توافق رسیدند.
این اقدام موجب می شــود تا توافق 
تجارت آزاد میان سه کشور به سرعت 
به تصویب برسد.شبکه فاکس بیزینس 
به نقل از چندین منبع ناشناس تایید 
کرد توافق نهایی راه را برای تصویب 
توافق تجارت آزاد میان ســه کشور 

هموار می کند.
بر اساس این توافقنامه، مکزیک باید 
۷۰ درصــد از فــوالد و آلومینیوم به 
کارگرفته شده در صنعت خودروسازی 
آمریکای شمالی را با تولید خود تامین 
کند. ظاهرا مکزیــک با تامین فوالد 
مشــکلی ندارد، اما اعــالم کرده که 
نمی تواند این مقدار آلومینیوم را تامین 
کند. به نظر می رسد که سیاستمداران 
و صاحبان صنایع آلومینیوم در کبک، 
به شدت نگران به خطر افتادن منافع 
استان در این توافقنامه جدید هستند.

صنعت آلومینیوم کبــک از مدت ها 

پیش نگــران بی توجهــی توافقنامه 
همکاری ســه کشــور کانادا-ایاالت 
متحده و کبک بــه این صنعت بوده 

است.
ایو بالنشه )رهبر حزب بالک کبکوا( 
اعالم کرد در صورتــی که تغییرات 
الزم در ایــن توافقنامه برای حمایت 
از کارگــران بخش آلومینیوم صورت 
نگیرد، در پارلمان علیه تصویب این 
توافقنامه رای خواهد داد. از نظر آقای 
بالنشــه، ترودو به اقدامی نادرســت 
دســت زده و از »خط قرمز« حمایت 
از کبک عبور کرده است. رهبر حزب 
بالک کبکوا به همین دلیل از احزاب 
محافظه کار و نئودموکرات خواسته که 
علیه ایــن توافقنامه رای دهند. البته 
این دو حزب نیز اعالم کردند که ابتدا 
ترجیح می دهند بیشتر با جزئیات این 

توافقنامه آشنا شوند.
در این میان، کریستیا فریلند )معاون 
نخســت وزیر کانادا( در پاسخ به این 
نگرانی ها گفت: »این توافقنامه بهتر 
از لغو توافقنامه نفتا و یا حتی اجرای 

نفتاست.«
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افزایش 50 درصدی
 تولید نفت کانادا تا سال 2040

گــزارش  یک  برمبنــای  ایرونیــا- 
چشم انداز طوالنی مدت که سه شنبه 
توســط نهاد قانون گذار انرژی کانادا 
)CER( منتشر شــد، حتی با وجود 
اینکه اســتفاده از انرژی به ازای هر 
فرد به ازای بیش از ۱5 درصد تا سال 
2۰4۰ کاهش خواهد داشــت، تولید 
نفت خام کانادا تا آن موقع نزدیک به 

5۰ درصد افزایش خواهد داشت.
این گزارش کــه »آینده انرژی کانادا 
عرضــه  پیش بینی هــای   :2۰۱۹
و تقاضــای انــرژی تــا 2۰4۰« نام 
دارد بررســی می کنــد کــه چطور 
تکنولوژی هــای جدیــد، پروژه های 
توسعه زیرســاخت ها و سیاست های 
انرژی  اقلیمی روی مصرف  تغییرات 
کانادا و روندهای تولید انرژی آن طی 

دو دهه آینده اثر خواهند گذاشت.
در گزارش این ســازمان قانون گذار 
آمده: »پتانسیل صادرات گاز طبیعی 
مایع یک فاکتور پیش برنده مهم برای 
تولید گاز طبیعی است و رشد تولید 
نفت هم به خاطر شکل گیری فازهای 
جدید پروژه های موجود خواهد بود.«

این گــزارش می افزایــد: »روندهای 
قیمت گــذاری و تولید نفت کانادایی 
به شــدت متکــی بر در دســترس 
بــودن لوله هــای نفتــی صادراتی و 
ظرفیــت ریل هــا خواهد بــود. اگر 
پروژه های لوله های نفتی تاییدشــده 
)ترنس ماونتن، کی اســتون اکس ال و 
الین ۳( همانطور که اعالم شده کار 
خود را پیش ببرند و مقدار نفت خام 
ارسال شده توسط ریل افزایش پیدا 
کند، ظرفیت کافی برای رشد تولید 
طی 2۰ ســال آینده وجــود خواهد 

داشت.«
این ســازمان پیش بینی می کند که 
و 2۰4۰،  ســال های 2۰۱۸  بیــن 
تولید نفت خام با افزایشی تقریبا 5۰ 
درصدی به حدود هفت میلیون بشکه 
در روز می رســد و تولید نفت خام با 
افزایشی حدود ۳۰ درصدی به بیش 
از 2۰ میلیــارد فوت مربع به ازای هر 

روز خواهد رسید.
همچنین باور می رود که گاز طبیعی و 
منابع تجدیدپذیر به شدت تولید برق 

از طریق ذغال سنگ را کنار می زنند 
و به کاهش هدر رفت برق کانادا طی 

2۰ سال آینده کمک می کنند.
گزارش همچنین پیش بینی می کند 
که تولید انرژی بادی و خورشــیدی 
تقریبا دو برابر می شود اما انرژی آبی 
منبع اصلی انرژی برق تجدیدپذیر در 

سال 2۰4۰ خواهد بود.
در زمینــه مصــرف، ایــن گزارش 
پیش بینی می کند که استفاده از گاز 
طبیعــی تا ۱۸ درصــد افزایش پیدا 
می کند و استفاده از محصوالت نفتی 
با کاهشــی ۷ درصدی مواجه خواهد 
بود. تخمین زده می شود که استفاده 
از ذغال ســنگ تقریبــا ۷5 درصد 

iroonia.ca .آنتونی روتا، سخنگوی چهل و سومین مجلس عوام کاناداکاهش داشته باشد

مداد- آنتونی روتــا، از حزب لیبرال 
هفته گذشته در اولین روز کاری چهل 
و ســومین مجلس عوام کانادا با رای 
اکثریت به عنوان رئیس مجلس عوام 
)Speaker of the house( انتخاب 
شــد. او در حالی از بین پنج کاندید 
به این سمت دست یافت که در بین 
کاندیداها، دو نماینده محافظه کار، یک 
نماینــده نیودموکرات و یک نماینده 
لیبرال دیگر هم به چشم می خوردند.

طبق یک سنت قدیمی، نخست وزیر 
و رهبر حزب رســمی مخالف دولت 
که در این دوره اندرو شی یر از حزب 
محافظه کار اســت، رئیس )سخنگو( 
جدید مجلس را کشــان کشــان به 
سمت کرسی ریاســت بردند. اندرو 
شی یر خود در ســال های 2۰۱۱ تا 

2۰۱5، رئیس مجلس بوده است.
یکی از وظایف رئیس مجلس که در 
انگلیسی »سخنگوی مجلس« نامیده 
می شود، مطلع کردن مقام سلطنت از 
تصمیمات مجلس است. در روزگاران 
قدیم و زمانی که پادشــاهان قدرت 
فراوان داشتند، اگر پادشاهی از تصمیم 
یــا پیام مجلس خوشــش نمی آمد، 
ســخنگوی مجلس را اعدام می کرده 
و بــه همین دلیل قبول این شــغل 
شــهامت و دالوری الزم می داشت و 
کسی به خاطر انتخاب شدن به عنوان 

ترودو: کانادا همچنان حامی جدی اسرائیل است
مداد- به گزارش سی بی ســی، آقای 
تــرودو این اظهارات را در مراســمی 
ویژه که برای گرامیداشت عید حنوکا 
با حضور ۱۰۰ نفر از اعضای پارلمان 
کانادا برگزار شــد بیان کرد. او گفت 
که پیش از این مراســم نیز با برخی 
یهودیان صحبت کرده که نسبت به 
رای کانادا سازمان ملل در اواخر نوامبر 
نگران بودند. آقای ترودو می گوید که 
نگرانی های مشابهی را از زبان اعضای 
حزب لیبرال و نیز احزاب دیگر شنیده 

است.
مدتــی پیش بــود کــه در جریان 
رای گیــری برای یــک قطعنامه در 
زمینه قدیمی ترین بحران خاورمیانه، 

کانادا به آن رای مثبت داد.
این قطعنامه  تقریبا هر سال یک بار در 
سازمان ملل مطرح و به رای گذاشته 
می شــود. قطعنامه مذکور شامل 2۰ 
بند غیرالزام آور است که یکی از آنها بر 
حق فلسطینیان در ایجاد یک دولت 
مستقل تاکید دارد. قطعنامه امسال 
توسط چندین کشــور از جمله کره 
شمالی، زیمبابوه و سازمان آزادیبخش 

فلسطین ارائه شده بود.
کانادا بیش از یک دهه همیشــه به 
این قطعنامه هــا رای مخالف می داد. 

اما آقــای ترودو می گویــد که کانادا 
احساس کرد که باید تغییری در این 
مسیر ایجاد کند تا بتواند تهدیداتی که 
برای راه حل این مساله یعنی دو دولت 
مستقل )اسرائیلی و فلسطینی( وجود 

دارد را برطرف سازد.

ترودو در افراد حاضر در این مراســم 
ویژه یهودیــان گفت: »درک می کنم 
که بسیاری از شــما از این تصمیم، 
تعجب کردید. دولت احســاس کرد 
در شــرایطی که تشــکیل دو دولت 
)اســرائیلی و فلســطینی( با تهدید 

روبروســت، بایــد در روش خود در 
حمایت از این هدف تجدیدنظر کند.«
او در ادامه اظهار داشــت: »بگذارید 
خیلی شــفاف بگویم. دوستی پایدار 
ما با اسرائیل همچنان باقی می ماند. 
همچنــان در برابــر محکوم ســازی 
اسرائیل در سازمان ملل می ایستیم. 
کانادا یک حامی جدی برای اسرائیل 
باقــی مانده و از حق اســرائیل برای 
زندگی در امنیــت حمایت می کند. 
و اینکه همیشه و همیشــه در برابر 
یهودی ستیزی در کانادا و خارج از آن 

می ایستیم!«
رای مثبت کانادا به قطعنامه مذکور 
بــا واکنش های مختلفــی در داخل 
کشور و نیز اسرائیل و ایاالت متحده 
روبرو شد. برخی از منتقدان، کانادا را 
به تالش برای حفظ کرسی خود در 
شــورای امنیت سازمان ملل محکوم 

کردند.
نیکی هیلی )ســفیر ســابق ایاالت 
متحده در ســازمان ملل( این اقدام 

کانادا را »معامله با شیطان« خواند.

اتاوا با طرح جدید آلبرتا 
در سال 2020 موافقت کرد

دولت فدرال با طرح جدید آلبرتا در رابطه با اعمال مالیات کربن و انتشار 
گازهای گلخانه ای در بزرگترین صنعت با نرخ ۳۰ دالر در تن برای ســال 

2۰2۰ موافقت کرد.
به گزارش رســانه هدهد به نقل از سی بی سی، جاناتان ویلکینسون، وزیر 
محیط زیست کانادا روز جمعه گفت که اداره او با الزامات دولت فدرال در 
رابطه با حامالن بزرگ انرژی مانند اپراتورهای نفت شنی، محصوالت گاز 

طبیعی، کارخانجات شیمیایی و کودهای گیاهی موافقت کرده است.
بنابر تخمین اســتان این نوع صنایع 55 تا ۶۰ درصد از انتشــار گازهای 
گلخانه ای را به عهده دارند. این سیستم به موازات هزینه سوخت فدرال که 
معموال با عنوان مالیات کربن شناخته می شود مربوط به مصرف کنندگان 

شخصی و شرکت های کوچک است.
در حال حاضر آلبرتا دارای سیستم قیمت گذاری کربن است که بابت هر 
تن۳۰ دالر مالیات می پردازد. این سیستم از زمان دولت قبل بوده است و 
دولت محافظه کار جدید در نظر دارد آن را از ابتدای ژانویه 2۰2۰ اصالح 
کند. در حالی که قیمت کربن در هر تن ۳۰ دالر قیمت گذاری شده ولی 
این قیمت فقط در رابطه با رقمهای باال است. تخمین زده شده با اجرای 
طرح جدید، ساالنه ۳۳۰ میلیون دالر برای دولت آلبرتا صرفه جویی دربر 
داشته باشد. این تغییرات به جز در صنعت برق در تمام رده های صنعتی 

اعمال خواهد شد.
جیسون نیکسون، وزیر محیط زیست آلبرتا ، نیز روز جمعه از تصمیم اتاوا 
در رابطه با موافقت با قیمت گذاری کربن در آلبرتا اظهار خرسندی کرد و 
گفت: هنگامی که ما در تابستان 2۰۱۹ درگیر “TIER” شدیم ، به وضوح 
به ما گفته شــد که این موضوع با اســتان حل می شود نه با اتاوا. انجمن 
تولیدکنندگان نفت )CAPP( نیز متعاقبا با انتشار بیانیه ای از طرح آلبرتا 

در این رابطه قدردانی کرد.

نمی کرده  خوشحالی  مجلس  رئیس 
است.

اما ایــن روزهــا قضیه فــرق دارد. 
سخنگوی مجلس غیر از ۱۷۸ هزار و 
نهصد دالر حقوق سالیانه خود بابت 
نماینده مجلس بودن، ساالنه ۸5 هزار 
و پانصد دالر دیگــر نیز بایت رئیس 
مجلس بودن دریافت می کند. عالوه 
بر این او یک آپارتمان در ساختمان 

مجلس، یک خانه-باغ مســکونی در 
شــهر گاتینو، دفتــر کاری با بودجه 
ســالیانه ۱/2 میلیــون دالر و یــک 

خودروی دولتی نیز خواهد گرفت.
ســخنگوی مجلس وطیفه رهبری و 
مدیریت جلســات مجلس، مدیریت 
ســاختمان مجلس و ارتباط با مقام 

سلطنت یا نایب او را بر عهده دارد.
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ایرکانادا یکی از بدترین خطوط هوایی 
برای سفر بین المللی شناخته شد

ایرونیا- یک گزارش جدید از بهترین 
و بدترین ایرالین ها در دنیا ، مهمترین 
ایرالین کانــادا یعنی ایرکانــادا را از 
جمله بدترین ها برای سفرهای بلند 

بین المللی معرفی می کند.
این گزارش که تحت عنوان »مطالعه 
رضایت مقصد ایرالین های بین المللی« 
چهارم دسامبر منتشر شد، فهرست 
نهایی خود را بر پایه ۹ فاکتور کلیدی 
منتشــر کرد: خدمات داخــل پرواز، 
هزینه و کارمزدهــا، هواپیما، خدمه 
مهاجرت،  بوردینگ،  پرواز، چک این، 

حمل بار و رزرو کردن.
بر پایه پاســخ های ۶2۸۷ مسافر در 
اروپا و آســیا بین ســپتامبر و اکتبر 
2۰۱۹، ایرکانادا یکی از ضعیف ترین 
عملکردهای بین المللی را داشــت. با 
استناد به رده بندی شاخص رضایت 
مشــتری برای آســیا، ایرالین کانادا 
بیــن ۱2 ایرالین مقام ۱۰ را به خود 
اختصاص داد. ایرکانادا از نظر سفر به 

مقصدهای اروپایی هم یازدهم شد.
این در حالی است که تابستان گذشته 
ایرکانــادا برای دومین بــار به عنوان 
بهتریــن ایرالین آمریکای شــمالی 

شناخته شد!

گزارشی که این هفته منتشر شد نشان 
می دهد که در پروازهای بین المللی، 
خدمات داخل پرواز می توانند مهم تر 
از هزینه ها و کارمزدها باشند و رضایت 
مشتری تنها تا حدودی به هزینه های 

یک ایرالین بستگی دارد. 
مایکل تیلــور رییس بخش اطالعات 
سفر شرکت جی دی پاور که مطالعه 
را انجــام داده گفت: »ممکن اســت 
هزینه پرواز پاییــن بهترین راه برای 
جذب کردن مسافری باشد که برای 
نخستین بار ســفر بین المللی انجام 
می دهد، اما حفظ کردن مسافران در 
مسیرهای اروپا و آسیا کامال مرتبط 
با خوشــحال کردن مشتریان با یک 

تجربه داخل پرواز عالی است.«
ایرکانــادا در واکنش نســبت به این 
رده بندی یادآوری کرد که ســه سال 
متوالی و ۸ ســال از ۱۰ سال گذشته 
توسط اسکای ترکس به عنوان بهترین 
ایرالین آمریکای شمالی شناخته شده 
و اســکای ترکس نظرسنجی ساالنه 
خود را با ســوال کردن از بیش از 2۱ 
میلیون مســافر هوایی در مقایسه با 
۶2۸۷ نفر جی دی پاور انجام می دهد. 

iroonia.ca

سال گذشته بیش از 200 بیمار کانادایی
 در انتظار پیوند عضو از دنیا رفتند

ایرونیا- آماری که پنج شــنبه منتشر 
شــده نشــان می دهد حتی با وجود 
اینکه کانادا شاهد افزایش پیوند عضو 
در یــک دهه اخیر بــوده، هنوز هم 
انتظار طوالنی برای انتقال عضو، باعث 
از دست رفتن جان بیماران بسیاری 

می شود.
داده های انســتیتو اطالعات سالمت 
کانادا توســط مراکز و ســازمان های 
ســالمت در سراسر کشــور در مورد 
اهدا، پیوند عضو بین سال های 2۰۰۹ 
و 2۰۱۸ جمع آوری شده اند. گزارش 
این انستیتو نشــان می دهد نزدیک 
بــه 2۸۰۰ عمل پیوند عضو در کانادا 
در سال 2۰۱۸ انجام شد که نشانگر 
افزایشی ۳۳ درصدی در یک دهه بود.

اما با استناد به داده های این انستیتو 
هنوز بیش از 4۳5۰ کانادایی تا پایان 
سال گذشــته در انتظار پیوند عضو 
بودنــد. 22۳ بیمار دیگر هم در حال 
انتظار برای دریافت عضو جان خود را 

از دست دادند.
آمار نشان می دهد که حتی با وجود 
بهبود رویه های پیونــد عضو، کانادا 
هنــوز در تقال برای همــگام بودن با 
نیازهای بیماران است. با وجود اینکه 
تعــداد اهداکنندگان زنده به ازای هر 
میلیون کانادایــی تا حدود زیادی در 
سال های اخیر ثابت باقی مانده، ترنر 
گفت نرخ اهدای عضــو از افراد جان 
باخته 42 درصــد افزایش پیدا کرده 

است.
بعضی ها می گویند لوگان بوله پسری 
2۱ ســاله که مدتی پیــش از جان 
باختن در تصادف اتوبوس در ســال 
2۰۱۸ بــرای اهدای عضــو ثبت نام 
کرده بود و پس از مرگ اعضای بدنش 
در اختیار شش نفر قرار گرفت یکی از 
عوامل افزایش اهدای عضو در کشور 
بوده اســت. ســازمان خدمات خون 
کانادا تخمین می زنــد که در دو ماه 
پس از مــرگ او ۱5۰ هزار نفر برای 
اهدای عضو ثبت نام کردند و این »اثر 

بوله« نام گرفت.
اما بخشــی از افزایــش هم به خاطر 
حرکتی در ســال 2۰۰۶ اســت که 
معیارهای اهدای عضو افراد جان باخته 
را فراتر از مرگ مغزی برد تا شــامل 
بیمارانی هم بشود که قلب های شان 

برای همیشه از تپش ایستاده است. 
هر اهداکننده جان باخته می تواند تا 
هشت عضو اهدا کند و اهداکنندگان 
زنده می توانند یک کلیه یا بخشی از 

کبد خود را اهدا کنند.
با این حال مایکل ترنر رییس برنامه 
رجیستری جایگزینی ارگان انستیتو 
می گوید با وجود افزایش اهدای عضو، 
تعداد افرادی که نیازمند آن هستند 
بسیار بیشتر اســت. بیش از ۱۷۰۰ 
کلیه ســال قبل انتقال داده شد که 
بیش از نیمی از تمام پیوند اعضا بود. 
در عین حال، تعداد کانادایی هایی که 
فهمیدند بیماری کلیوی پیشــرفته 
دارند طــی یک دهه اخیر ۳2 درصد 
افزایش داشــته اســت که دلیل آن 
افزایش دیابت، چاقــی مفرط و باال 

رفتن سن جمعیت بوده است.

7 سال بعد از رها کردن سکه یک سنتی، 
آیا کانادایی ها آماده کنار گذاشتن »نیکل« نیز هستند؟

ایرونیــا- هفت ســال پــس از کنار 
گذاشتن پنی، به نظر می رسد بیشتر 
کانادایی ها با تصمیم بعدی هم همراه 

باشند.
یک نظرســنجی که توسط شرکت 
Research Co.  واقــع در ونکــوور 
انجام شــده نشان می دهد که حدود 
۷5 درصد از افراد قبول دارند که کنار 
گذاشتن پنی در سال 2۰۱۳ تصمیم 

خوبی بود.
پاسخ دهندگان  سنی،  دسته بندی  با 
زیر ۳4 سال بزرگ ترین حامیان این 

حرکت بودند.
حمایت از کنار گذاشــتن سکه یک 
ســنتی در آلبرتا بیشتر از همه بود و 
۷۸ درصد از افرادی که به ســواالت 
پاســخ دادند گفتنــد از این انتخاب 

خوشحال هستند. 
اما برخی از هزار نفری که ماه گذشته 
در نظرسنجی شرکت کردند، گفتند با 

این تصمیم موافق نیستند.
و  کانــادا  ســواحل  در  مخالفــت 
پرجمعیت تریــن اســتانش از همه 
جا بیشــتر بود. از هر پنج نفر ساکن 
بریتیش کلمبیا و انتاریو، یک نظر تا 
حدودی یا به شــدت با این تصمیم 

مخالف بود.
همچنین از پاسخ دهندگان این سوال 
پرسیده شد که نظرشان درباره کنار 
گذاشتن نیکل  چیســت که به نظر 
می رســید این ایــده خیلی محبوب 

نباشد.

در سراســر کانادا بیش از یک سوم 
از افــراد گفتنــد حاضرنــد نیکل را 
کنار بگذارند، امــا 55 درصد گفتند 
دوست دارند این سکه را حفظ کنند. 
بزرگساالن جوان تر )۱۸ تا ۳4( سال 
بیشــتر از افراد حاضر در مسن ترین 
گروه سنی)55 ســال به باال( حاضر 
بودند از ایــن حرکت حمایت کنند. 
از بزرگساالن جوان 4۱ درصد حامی 
این حرکت بودند، در حالیکه تنها 2۹ 
درصد از افراد مسن تر حمایت خود را 

نشان دادند.
ســاکنان ساســکچوان و مانیتوبــا، 
آتالنتیک کانــادا، انتاریو و بریتیش 
کلمبیا بیشــتر از همه بــه نیکل ها 

وابسته هستند. 
ســه ســال پیش گروه مالی دژاردن 
پیش بینی کرد که پایان نیکل تا پنج 
سال فرا می رسد. این گروه گفت بعد 
از بررسی نحوه اســتفاده از پول نقد 
توســط کانادایی ها به این پیش بینی 
رســیده اســت. یک دهه پیش هم 
گزارشی منتشر شده بود که یک گام 
جلوتر می رفــت و می گفت کانادا به 
کنار گذاشتن اسکناس 5 دالری هم 

فکر خواهد کرد.
در سال 2۰۰۸ دژاردن پیشنهاد کرده 
بود که اول باید پنی کنار گذاشته شود 
و بعد نوبت نیکل می رسد. گزارش این 
شــرکت همچنین خواســتار حذف 
کوچک ترین اسکناس کانادا شد، اما 
پیشــنهاد کرد یک ســکه 5 دالری 
به جای آن راهی بازار شــود. دژاردن 
همچنین گفت کانادا باید در استفاده 
از سکه های با ارزش 2۰ و 5۰ سنت 

تجدیدنظر کند.
بعد از این گزارش ســال 2۰۱۶، یک 
تحلیل داخلی فدرال نشــان داد که 
دولت منافــع و ضررهــای نیکل را 
بررســی کرده اما اتاوا آن موقع اصرار 
داشت که برنامه ای برای کنار گذاشتن 

iroonia.ca .نیکل ندارد

ایرانیان کانــادا- تعیین مالیات برای خانه های خالی در شــهر ونکوور کانادا 
ضمن کاهش 22 درصدی این خانه ها موجب درآمد 4۰ میلیون دالری برای 

شهرداری این شهر طی دو سال شده است.
خرید خانه و آپارتمان به عنوان ســرمایه گذاری و ورود پول های آلوده به بازار 
مسکن طی سال های گذشته موجب رشد زیاد قیمت ها در این بخش شده بود. 

مسئوالن اقداماتی را برای مهار رشد زیاد قیمت ها آغاز کردند.
جدا از کسب مالیات بیشتر از خریداران خارجی، طرح اخذ مالیات از خانه های 
خالی از دو سال قبل در شهر ونکوور آغاز شد. در این طرح اگر خانه ای بیش 
از ۶ ماه در سال خالی بماند مالک آن باید به اندازه یک درصد از ارزش ملک 
مالیات به شــهرداری بپردازد. پس از دو سال، براساس برآورد های انجام شده، 
آمار خانه های خالــی 22 درصد کاهش یافته و مبلغ 4۰ میلیون دالر درآمد 
برای شهرداری حاصل شده که قرار است برای تامین خانه های قابل دسترس 
هزینه شود. مسئوالن شهری تورنتو نیز با اذعان به وجود ۶5 هزار خانه خالی 
در این شهر در حال بررسی تاثیر وضع این مالیات هستند. با تصویب شورای 
شهر ونکوور در سال 2۰2۰ مالیات خانه های خالی از یک درصد به۱/25 درصد 

افزایش پیدا می کند.

افزایش مالیات خانه های خالی
 در ونکوور
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C.I.S Canada
Immigration
Services

Paralegal & Immigration Graduate
Business License #R614310

تبدیل ویزاى توریستى به S/P و W/P بعد اقامت دائم
دریافت اجازه کار 2 ساله و بعد اقامت دائم
پذیرش + ویزاى تحصیلى دبستان تا دانشگاه

Tel: 604-362-2557مهندس قاسمى و همکاران
Email: Mike.Ghasemi2005@yahoo.com

. تحویل رایگان دارو درب منزل
. ساخت  داروهاى  ترکیبى 

. تزریق  رایگان  واکسن آنفوالنزا  
. تهیه  رایگان بلیستر پک

. تهیه و تجویز  جوراب واریس
. داروهاى ترك سیگار رایگان

. دریافت  داروهاى  مصرف گذشته

 واقع در  سنترال النزدل روبروى  بیمارستان  الینزگیت
 آماده  ارائه خدمات زیر به هموطنان مى باشد

. تهیه لوازم پزشکى (مانند کرست کمر و.....)
. مشاور  جهت کاهش عوارض  بیمارى  دیابت

. مشاور  جهت  مصرف  ویتامین ها  و داروهاى بدون نسخه
. تزریق واکسن جهت مسافرت و مشاوره هاى  پزشکى 

داروخانه سنت جورجز

تخفیف 20درصد  براى داروهاى  بدون نسخه 
به افراد باالى 60 سال

Tel: 604-988-7199    www.stgeorgespharmacy.ca 
Address: 1309 St Georges Ave, North Vancouver, BC, V7L 3J2

 با توجه به ثبات اقتصاد جهانی 
بانک مرکزی کانادا

 نرخ بهره را تغییر نداد

ایرونیا- بانک مرکزی کانادا اعالم کرد 
شواهد نشان می دهد اقتصاد جهانی 
در حال باثبات شــدن است و اقتصاد 
داخلی هــم مقاوم باقی مانده .به این 
ترتیب بزرگترین نهاد سیاســت گذار 
مالی کشور در جلسه چهارشنبه خود 
نرخ بهره را ثابت در ۱.۷5 درصد نگه 

داشت.
با توجه به اینکه این نهمین باری بود 
که بانک مرکزی نرخ خود را ثابت نگه 
داشت، این وقفه طوالنی بدون تغییر 
باعث شــده کانادا یکــی از باالترین 
نرخ های بهره اقتصادهای پیشرفته را 

داشته باشد.
این تصمیم نشــان می دهــد بانک 
مرکــزی هنوز نســبت بــه رویکرد 
صبورانه خود مطمئن اســت. بانک 
مرکزی در بیانیــه خود گفت حتی 
با وجــود اینکه تنش هــای تجاری 
ریسک  منبع  بزرگ ترین  بین المللی 
هستند.، رشد جهانی اقتصاد همچنان 

به روند خود ادامه می دهد.
سیاســت گذاران به رهبری استیون 
پولوز رییس بانک مرکزی در بیانیه ای 
گفتند: »تصمیم های آینده در مورد 
نرخ بهره تحت هدایت بررسی مداوم 
بانک مرکــزی از اثر منفی تنش های 
تجاری مقابل منابع مقاومت در اقتصاد 

کانادا خواهند بود.«
تمــام 2۷ اقتصاددانــی که توســط 
بلومبرگ مورد نظرسنجی قرار گرفتند 
انتظار داشتند بانک مرکزی چهارشنبه 
نرخ بهره خود را بدون تغییر نگه دارد، 
اما خیلی از آن هــا گفتند این بانک 
باالخره نرخ وام گیری را تا اوایل فصل 
اول ســال آینده کاهش خواهد داد. 
بازارها هم انتظار حداقل یک کاهش 

نرخ بهره را تا ۱2 ماه آینده دارند.
دالر کانادا با این بیانیه رشــد کرد و 
با افزایشــی ۰.4 درصدی تا ســاعت 
۱۰:۰4 دقیقــه به وقــت تورنتو به 
۱.۳24 دالر بــه ازای هر دالر آمریکا 
رســید. بازده اوراق دولتی دو ســاله 
کانادایــی هم افزایش داشــتند و از 
۱.5۶ درصد روز قبل به ۱.۶2 درصد 

رسیدند.

جهانــی،  چشــم انداز  دربــاره 
بازارهای  گفتنــد  سیاســت گذاران 
ابتکارهای تســهیلی  مالی توســط 
دیگــر بانک های مرکــزی و کاهش 
نگرانی های رکود، پشتیبانی می شوند. 
با وجود اینکه هنوز نگرانی های عدم 
اطمینان تجارت وجــود دارد، بانک 
مرکزی به این نکته اشــاره کرد که 

قیمت کاالها و ارز باثبات بوده است.
از نظر داخلی، بانــک مرکزی گفت 
تولید ناخالص داخلی در فصل سوم 
ســال در حد انتظار بود و تحت تاثیر 
مصرف و مســکن بهتر و همچنین 
قدرت غیرمنتظره در سرمایه گذاری ها 
قــرار داشــت. سیاســت گذاران که 
انتظار کاهش مخارج ســرمایه ای را 
داشــتند گفتند درجه این افزایش را 

می سنجند.
بانک مرکــزی تکرار کرد تورم حدود 
2 درصد هم راســتا با اقتصادی است 
که دارد نزدیک به ظرفیت کامل خود 
عمل می کند. بــا وجود اینکه انتظار 
می رود تورم در ماه های آینده افزایش 
پیدا کند، این افزایش باید موقتی و به 
خاطر حرکت های ساالنه قیمت های 
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 با افزایش قابل توجه قیمت  گوشت و سبزیجات،
کانادایی ها سال آینده487 دالر بیشتر برای مواد غذایی پرداخت می کنند

ایرونیا- تحقیقات جدید دانشــگاهی 
نشــان می دهد یک خانواده متوسط 
کانادایی ســال آینده می تواند انتظار 
داشــته باشــد 4 درصد بیشتر برای 
مواد غذایی و مخصوصا گوشت پول 
بدهد. دلیل این امر ترکیبی پیچیده 
از مسائل محیط زیستی، بیولوژیکی، 

ژئوپولیتیکی و تجاری است.
با استناد به گزارش قیمت مواد غذایی 
کانادا از دانشــگاه گوئلف، هزینه غذا 
برای یک خانواده متوسط کانادایی با 
افزایشی 4۸۷ دالری در سال آینده به 

۱2۶۶۷ دالر خواهد رسید.
انتظــار مــی رود بریتیــش کلمبیا، 
مانیتوبا، کبک و پرینس ادوارد آیلند 
از میزان افزایش ملــی فراتر بروند و 
افزایش قیمت در  آلبرتا، ساسکچوان 
و نووا اسکوشــا پایین تر از میانگین 
باشد. احتمال می رود مصرف کنندگان 
در اتاوا و نیوفاوندلند و البرادور شاهد 
افزایش قیمت هایی مشابه با میانگین 

ملی باشند.
این  نویسنده اصلی  سیلوین شارلبوا 
گزارش در بیانیه ای گفت: »تورم غذا 
خواب اســت اما وقتــی قیمت ها به 
سرعت افزایش پیدا می کنند ممکن 

است خانواده ها عقب بمانند«.
ســایمون ســوموگی که رهبر پروژه 
در دانشــگاه گوئلف بود اضافه کرد: 
»در حال حاضر از هر هشت خانواده 
کانادایی یک خانــواده از نظر غذایی 
امنیت ندارد و مسئله مقرون به صرفه 

بودن غذا یک مشکل بزرگ است.«
گوشت با پیش بینی افزایش قیمت 4 
تــا ۶ درصد در صدر اقالم قرار دارد و 
سبزیجات ممکن است 2 تا 4 درصد 

گران بشوند. پیش بینی افزایش قیمت 
برای میوه ها بین ۱.5 تا ۳.5 درصد و 
برای غذای دریایی بین 2 تا 4 درصد 
است. با استناد به پیش بینی هایی که 
در این گزارش با اســتفاده از تحلیل 
پیش بینی  و یادگیری ماشینی انجام 
شــده، انتظار مــی رود قیمت اقالم 
لبنیات بین ۱ تا ۳ درصد و کاالهای 
پختنی حدود 2 درصد افزایش پیدا 

کند.
بیشــتر این تخمین هــا نزدیک به 
دو برابــر بیشــتر از نــرخ کلی تورم 
فعلی کانادا هســتند کــه کمتر از 2 
درصد اســت. بانک مرکزی کانادا در 
مالقات چهارشــنبه خــود نرخ بهره 
را برای نهمین بــار متوالی در ۱.۷5 
درصد حفظ کــرد که تا حدی دلیل 
افزایــش وام گیری  از  آن جلوگیری 

خانوارها بود.
ســوموگی گفــت: »کانادایی ها پول 
دارند  بنابراین  درنمی آورند  بیشتری 
پول را از دیگر بخش های بودجه شان 
برمی دارند تا فقط بتوانند غذا بخورند 
و ایــن دارد ســخت تر و ســخت تر 
می شود. اســتفاده همیشه در حال 
رشد از بانک های غذا در سراسر کشور 
به ما نشــان می دهد که چه تعدادی 
از کانادایی هــا نمی تواننــد غذا روی 

سفره های شان بیاورند.«
حدود ۸۶۳ هــزار کانادایی هر ماه از 
یک بانک غذا استفاده می کنند که از 
ســال 2۰۰۸ تا به حال افزایشی 2۸ 

درصدی داشته است.
ایمون مک گینتی محقق دالهوســی 
افزایش  اصلی  کاتالیزورهــای  گفت 
قیمت غذا تغییرات اقلیمی، تضادهای 

پالستیکی  بسته بندی  ژئوپولیتیک، 
یک بــار مصــرف و اثــرات افزایش 
محیط های تجاری محافظه کارانه روی 
صادرات کانادا هســتند. او همچنین 
به گســترش بیماری هــای واگیردار 
و اختــالل زنجیــره تامین توســط 
تکنولوژی اشــاره کــرد که منجر به 
افزایش انتخاب های غذایی شده است.
همانطور که پاســخ به گوشت های 
جعلی در زنجیره های فســت فودی 
نشــان داده کانادایی ها در حال قبول 
کردن غذاهای گیاه محور هستند اما 
سبزیجات دومین دسته مواد غذایی 
اســت که قرار است شــاهد افزایش 

قیمتی بزرگ باشد.
چارلبوا از بخش کشــاورزی و دولت 
خواســت از سیاســت هایی حمایت 
کنند که باعث ترفیع تولید میوه ها و 
سبزیجات در تمام طول سال می شود
این سیاست ها می توانند شامل یارانه 
برای مزرعه داری زیر سقف و گلخانه ای 
و تامین سرمایه تحقیقات پشتیبان آن 
می شوند. او گفت کانادا همچنین باید 
جایگزین هایی برای مواد پالستیکی 
یک بار مصرف پیدا کند، برای استفاده 
از پالســتیک قانون گــذاری کند و 
سیســتم های مالیاتی تشویق کننده 
مسئولیت پذیری تولیدکننده طراحی 

کند.
شارلبوا گفت: »راهنمای غذای جدید 
کانادا دست به تشــویق کانادایی ها 
برای خوردن سبزیجات بیشتر می زند 
اما آن ها دارند گران قیمت تر می شوند. 
افزایــش دادن میزان ســبزیجات و 
میوه هایی که در داخل کشــور تولید 
می کنیم می تواند شروعی عالی برای 

حل کردن این مشکل باشد«.
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ایرونیا- مرکز آمار کانادا گزارش رشد 
تولید ناخالص داخلــی خود را برای 
فصل سوم ســال منتشر کرده است. 
این آمار نشان می دهد صنعت امالک 
مسئول بیش از نیمی از رشد فصلی 

کشور بوده است.
تولیــد ناخالص داخلی کانادا رشــد 
سالمی برای تمام صنایع را نشان داده 
است. ارزش این صنایع در فصل سوم 
با تنظیم فصلــی ۱.۹۹ تریلیون دالر 
بود که نسبت به فصل دوم سال 4.4۷ 
میلیــارد دالر یا ۰.22 درصد رشــد 
داشت. این نمایانگر افزایشی 2۸.۱۷ 
میلیــارد دالری یــا ۱.44 درصدی 

نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
سود تراکنش های امالک با سرعتی 
بیشــتر از تمام صنایع رشد می کند. 
بخش امالک، اســتیجاری و رهنی 
)RERL( در فصل ســوم ســودی 

معادل 252.2۸ میلیارد دالر بود که 
نســبت به فصل قبل 2.۳۰ میلیارد 
دالر یا ۰.۹2 درصد بیشتر شده بود. 
ایــن رقم به معنای افزایشــی ۶.۶2 
میلیارد دالری یا 2.۷۰ درصد نسبت 

به سال قبل بود.
رشد فصلی صنعت امالک چهار برابر 
بیشتر از تمام صنایع و رشد ساالنه آن 

بیش از ۸۰ درصد باالتر بود. 
رشد سود تراکنش های مسکن برابر 
با 5۱.5۳ درصد از کل رشــد فصلی 
صنایع بود. رشــد برای RERL طی 
یک ســال گذشــته برابر با 2۳.5۱ 
درصد از رشــد تمــام صنایع بود. نه 

نمایانگر  امــالک  تراکنش های  تنها 
بخــش عظیمی از رشــد کلی کانادا 
بودند، میزان آن ها اخیرا در حال رشد 

چشمگیری هم بوده است.
بازار امالک کشور ممکن است کمی 
سرد شــده باشــد، اما اقتصاد کانادا 
هنوز به شــدت به آن تکیه می کند. 
کســب و کار منتقل کردن افراد عمال 
بخش کوچکی از کل تولید ناخالص 
داخلی را شامل می شود اما نمایانگر 
بخش اعظمی از رشد آن است و این 
پیــش از اضافه کــردن تمام صنایع 
مرتبط از جمله ساخت و ساز و تامین 
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نیمی از افزایش تولید ناخالص داخلی کانادا در سه ماهه سوم سال 
ناشی از تراکنش های امالک بود
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افزایش گزینش ها برای متقاضیان »اکسپرس انتری« با امتیازات پایین

متقاضیانــی که بــه زبان فرانســه 
تســلط دارند و قادر بــه ارائه نتیجه 
آزمــون فرانســه در ســطح ب2 در 
هر چهار مهارت هســتند، می توانند 
همانند  اســتان هایی  گزینش  مورد 
نووااسکوشیا، آلبرتا و انتاریو از حوزه 
بر اساس  انتری،  رقابتی اکســپرس 
هریک از برنامه هــای مهاجرتی این 
سه استان حتی با امتیازات پایین قرار 

گیرند.
متقاضیانی که هــم اکنون در حوزه 
اکســپرس  مهاجرتی  برنامه  رقابتی 
انتری قرار دارند، ممکن است به زودی 
موفق به دریافت دعوت نامه منتخب 
اســتانی از یکی از اســتان  ها گردند. 
به تازگی در حوزه رقابتی اکســپرس 
انتری، متقاضیانی که دارای معیارهای 
مــورد نظر و ویژه از قبیل تحصیالت 
و سابقه کار مرتبط با لیست مشاغل 
مورد نیاز اســتانی باشــند، شانس 
دریافت دعوتنامه از این طریق را بیش 
از پیش خواهند داشت. این متقاضیان 
پــس از دریافت دعوتنامه از ســوی 
اســتان و پس از ارسال مدارک مورد 
نیاز گواهی گزینش استانی را دریافت 
و سپس برای درخواست اقامت دائم از 

دولت فدرال اقدام خواهند نمود. 
به این برنامه های استانی، برنامه های 
غیرمنفعــل گفتــه   می شــوند، زیرا 
متقاضیان تنها زمانی     می توانند تحت 
ایــن برنامه  ها درخواســت کنند که 
از سوی خود اســتان مورد گزینش 
و انتخــاب قرار بگیرنــد. به عبارتی 
متقاضی بر اســاس برنامه اســتانی 
خاصی در حــوزه رقابتــی پروفایل 
تشکیل نمی دهد. اما به علت حضورش 
در حــوزه رقابتی اکســپرس انتری، 
اســتان ها می توانند این متقاضیان را 
بنا بر نیاز بازار کار خود مورد انتخاب 

قراردهند. این امر باعث خواهد شد تا 
متقاضی منتخب موفق به اخذ ۶۰۰ 
امتیاز برای این انتخاب استانی بشود.

عالوه برایــن متقاضیانی که به زبان 
فرانســه تســلط دارند و قادر به ارائه 
نتیجه آزمون فرانســه در سطح ب2 
در هر چهار مهارت هستند، می توانند 
همانند  اســتان هایی  گزینش  مورد 
نووااسکوشیا، آلبرتا و اونتاریو از حوزه 
بر اساس  انتری،  رقابتی اکســپرس 
هریک از برنامه هــای مهاجرتی این 
سه استان حتی با امتیازات پایین قرار 

گیرند.
نووااسکوشیا: برنامه مهاجرتی اولویت 

بازار کار
آلبرتــا: برنامه مهاجرتی اکســپرس 

انتری آلبرتا
مهاجرتــی  برنامه هــای  اونتاریــو: 
سرمایه های انسانی، نیروی متخصص 

فرانسه زبان و نیروی نیمه ماهر
مولفه های جستجو در میان متقاضیان 
در حوزه رقابتی، در میان استان های 

مختلف متفاوت اســت و هر استانی 
بنا به نیاز بــازار کار خود، معیارهای 
انتخــاب متقاضیــان را در دوره های 

مختلف تغییر     می دهد. 

نووااسکوشــیا: برای مثــال، برنامه 
مهاجرتی اولویت بازار کار نوااسکوشیا، 
به صــورت تصادفــی در دوره های 
مختلف در حوزه رقابتی اکســپرس  
انتری به دنبال متقاضیانی     می باشــد 
که دارای ســابقه کار در رشــته های 
مورد نیاز بازار کار در آن مقطع زمانی 
میباشند تا بتواند کمبود نیروی کار 
خود را برای تخصص خاصی  تامین 

کند.
برنامــه مهاجرتی منتخب اســتانی 
نوااسکوشــیا از زمان ایجاد تا کنون، 
در چنــد دوره قرعــه کشــی، برای 
تخصص های مورد نیاز متقاضیانی که 
دارای 4۰۰ تا 45۰  امتیاز بوده اند را 
از حوزه رقابتی اکسپرس انتری مورد 

گزینش قرار داده است.

در این میان افرادی که دارای چندین 
مدرک مختلف تحصیلی و ســابقه 
کار هستند حتی با داشتن امتیازات 
پایین شانس گزینش باالتری خواهند 

داشت.
بنابراین     می توان گفــت، اعالم کلیه 
سوابق کاری به طور کامل به هنگام 
تشکیل پروفایل در برنامه اکسپرس 
انتری، نه تنها سبب افزایش امتیازات 
در سیســتم امتیازبندی این برنامه     
می شود، بلکه در برخی مواردی مانند 
قرعه کشی های اســتان نوااسکوشیا 
ســبب داشــتن برتری و دعوت به 

درخواست     می شود.

آلبرتا: سیســتم مهاجرتی اکسپرس 
انتری آلبرتا، که سال گذشته معرفی 
شــده اســت، نیز در حــوزه رقابتی 
اکسپرس انتری به دنبال متقاضیانی     
می گردد که با معیارها و نیازمندی این 

استان مطابقت داشته باشند.
عالوه براین، این متقاضیان     می بایست 
در سیســتم امتیاز بندی اکسپرس 
انتری دارای حداقل ۳۰۰ امتیاز باشند 
و در شغلی مشغول به کار باشند که 
در جهت توسعه اقتصادی استان آلبرتا 
و دیگر معیارهای این استان هم راستا 

باشد.
متقاضیانی که دارای پیشنهاد کاری 
و یا شغل در این استان     می باشند، و 
یا دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی 
در کانادا هســتند و یا یکی از اعضای 
خانواده شــان در این استان ساکن 
باشد در  اولویت گزینش  قرار خواهند 

داشت.

انتاریو: از میــان ۳ برنامه مهاجرتی 
متصل به سیســتم اکسپرس انتری 
انتاریو، برنامه اولویت سرمایه  استان 
انسانی، از آغاز سال 2۰۱۹ تا کنون، 
فعالیت بیشــتری در جهت گزینش 

داشته است .
 این استان متقاضیانی که در سیستم 
امتیازبندی، حداقل دارای ۳5۰ امتیاز 
و پیشنهاد کاری بوده اند، مورد گزینش 
قرار می دهد. این برنامه اســتانی به 
دنبال  متخصصین اطالعات و فناوری 

با تجربه کار مرتبط نیز است.
 استان انتاریو، از طریق دو برنامه دیگر 
که برنامه های فرانسه زبانان و نیروی 
متقاضی  ماهراست،  نیمه  متخصص 

می پذیرد.
به نظر می رسد با پیوستن استان های 
مختلف به گزینــش از حوزه رقابتی 
اکسپرسی انتری امید گزینش برای 
بسیاری از متقاضیان با امتیازات پایین 
نسبت به گذشته بیشتر شده است. 
بنابراین تشکیل پروفایل با امتیازات 
پایین  نیز از اهمیت بسیاری برخوردار 

است.
معصومه علی محمدی )هفته(

از هر سه زن در کانادا، 
یک نفر قربانی بی احترامی جنسی

مداد- گزارش جدیدی که به تازگی 
منتشر شــده نشــان می دهد از هر 
ســه زن کانادایی، یک نفر رفتارهای 
جنسی ناخواسته از سوی دیگران را 

به پلیس گزارش کرده است.
این میزان برای مردان، یک به هشت 

بوده است.
گزارش منتشر شده توسط اداره آمار 
کانادا نشانگر آن است که زنان بیشتر از 
مردان، برخی از انواع خشونت جنسی 
نظیر توهین جنسی یا آزار جنسی را 

در محل کار گزارش کرده اند.
در ایــن گــزارش آمده اســت که 
رایج ترین نوع خشــونت های جنسی 
که از سوی زنان در مکان های عمومی 
گزارش شده، توجه ناخواسته از سوی 
دیگران )بــا 25 درصد(، تماس بدنی 
ناخواسته )۱۷ درصد( و اظهارنظرهای 
ناخواسته درباره جنسیت یا گرایش 
جنسی )۱2 درصد( بوده است. منظور 
از ناخواسته این است که زنان قربانی، 
خواســتار چنین رفتارهایی از سوی 

طرف مقابل نبودند.
در میــان مردان نیز این ســه رفتار، 
رایج ترین خشــونت جنسی گزارش 
شده است که هر کدام ۶ درصد را به 

خود اختصاص می دادند.
افراد بین ۱5 تا 24 سال یا کسانی که 
 )heterosexual( دگرخواه جنســی 
نبودند، بیشــتر از سایرین به گزارش 
رفتارهای ناخواســته جنسی صورت 

گرفته علیه خود پرداختند.

آزار در محل کار

خشونت در محل کار یکی از مهم ترین 
بخش های این گزارش بود. حدود 5۶ 
درصد از زنــان و 5۳ درصد از مردان 
اعــالم کردند که شــاهد رفتارهای 
نامناسب جنسی در محل کار بودند. 
با این وجود، زنان بیشــتر از مردان، 

قربانی چنین رفتارهایی بودند.
حدود یک ســوم از زنان و فقط ۱۷ 
درصد از مــردان اعــالم کردند که 
هدف رفتارهای نامناسب جنسی در 
محل کار بودند. لطیفه های جنســی 
رایج ترین نوع بدرفتاری گزارش شده 
از این نوع بود. در محل های کاری که 
جمعیت مذکر در آن غالب بود، حدود 
4۰ درصــد از زنان، رفتار نامناســب 
جنســی را گزارش کردند، در حالی 
که این میــزان برای مردان حدود2۰ 

درصد بود.
امــا در محیط های با جمعیت مونث 
غالب هــم چنین رفتارهایــی بروز 
می یافت که رقم آن 24 و 2۷ درصد 

به ترتیب برای مردان و زنان بود.

آزار در فضای مجازی

تعــداد گزارش های زنان دال بر رفتار 
نامناسب جنسی در فضای آنالین نیز 
از گزارش های مردان بیشــتر بود )به 
ترتیب ۱۸ و ۱4 درصد(. البته بیشتر 
این افراد، اقداماتی را برای جلوگیری 
از بروز بیشــتر این رفتارها به انجام 
می رساندند که برای نمونه می تواند به 
بالک کردن مخاطب یا حذف حساب 

کاربری خود اشاره کرد.

تجربه آزار جنسی در طول زندگی

در مجمــوع، ۱۱ میلیــون کانادایی 
در ســال گذشــته اعالم کردند که 
از پانزده ســالگی حداقــل یــک بار 
بی احترامی جنســی یا جســمی را 

تجربه کرده اند که البته این آمار شامل 
رفتارهای مشــابه از سوی همسر یا 

دوستان صمیمی نمی شود.
تجربه بی احترامی جنســی در میان 
زنان به مراتب رایج تر از مردان است. 
حدود ۳۰ درصد از زنان گفتند که از 
پانزده سالگی، حداقل یک بار در خارج 
از روابط صمیمی با همسر یا دوستان، 

تجربه این نوع رفتار را دارند.
آما مربوط به بی احترامی جســمی 
به مــردان از زنان هم بیشــتر بود. 
۳۳ درصــد از مردان اعالم کردند که 
حداقل یک بار از ۱5 ســالگی مورد 
چنین رفتاری قرار گرفته اند که این 

آمار برای زنان 2۶ درصد بود.
در این گــزارش می خوانیم »اکثریت 
قابل توجه« خشونت های این چنینی 
به پلیس گزارش نمی شــود. در واقع 
فقط 5 درصد از زنــان اعالم کردند 
که شــدیدترین بدرفتاری جنسی را 
به پلیس و مقامــات قضایی گزارش 
کرده اند. این آمــار برای بی احترامی 
جســمی در زنان به 2۶ درصد و در 

مردان به ۳۳ درصد می رسد.

اقدام چین برای خرید یک معدن طال در کانادا
شرکت معدنی زیجین که بزرگترین 
تولیدکننده طال در چین اســت، در 
اقدامی با هدف افزایش ذخایر شمش 
و جریــان نقدی و همچنین ســود 
شــرکت معدن کانادایی کانتیننتال 
گلد را به مبلغ ۱.4 میلیارد دالر کانادا 

خریداری می کند.
ایــن غــول معدنی در یــک معامله 
دوستانه که امکان دسترسی به دارایی 
اصلی شــرکت کانتیننتــال –پروژه 
بوریتیکا گلد در کلمبیــا- را فراهم 
مــی آورد 5.5۰ دالر کانادا به ازای هر 
سهم پیشــنهاد می دهد در حالی که 
باالترین قیمت هر سهم این شرکت 
در روز جمعــه گذشــته 4.۸۷ دالر 
کانادا بوده است.بوریتیکا که در شمال 
غربی کلمبیا واقع شده است، دارای 
۱۶5.4۷ تن ذخیره طالی شناسایی 
شــده و ۱۸۷.24 تن طالی احتمالی 
است. انتظار می رود که بهره برداری 
از این معدن از سال آینده آغاز شود، 
پیش بینی می شود این معدن ساالنه 
25۰ هــزار اونس طــال در طول ۱4 

سال تولید کند.
شرکت معدنی زیجین در این رابطه 
اعالم کرده ادغام با شرکت کانتیننتال 
موجــب افزایش ذخایــر طالی این 
شرکت به بیش از 2 هزار تن و افزایش 
تولیــد تقریبــا 2۰ درصدی زیجین 

خواهد شد.
چن جینگهه رییس شرکت زیجین 
در بیانیه ای در این رابطه عنوان کرده 
اســت: بوریتیکا یکی از بزرگترین و 
ســطح باالترین پروژه هــای طال در 

جهان و این ادغام نشــان دهنده یک 
مکمل افزوده شده بر سبد دارایی های 

بین المللی زیجین است.   
این شــرکت معدنی چینــی که در 
زمینه هــای معــدن کاری طال، مس 
و زینک فعالیــت دارد، قصد دارد با 
دستیابی به معادنی از آفریقا تا کانادا 
و اســترالیا زمینه فعالیت خود را در 
افزایــش دهد. در  قاره های مختلف 
همین راســتا، در ماه نوامبر زیجین 
اعالم کــرد دارایی های مس و طالی 
فری پورت مک مورگان در صربستان 
را تا مبلغ ۳۹۰ میلیون دالر خریداری 
می کنــد که ایــن ادغــام در نهایت 
می تواند منجر به افزایش دارایی های 
زیجین در زمینه های مس و طال شود.
ســال گذشــته، زیجین مبلغ ۱.2۶ 
میلیارد دالر برای ۶۳ درصد از سهام 
بزرگترین معدن مس صربســتان با 
نــام RTB Bor پرداخت کرد که این 
سرمایه گذاری از استخراج تا مراحل 

باالتــر را در هزینه های این معدن در 
بر می گرفت.

زیجین همچنین پیشنهاد نامطلوب 
شــرکت معدنی لوندین برای منابع 
 Nevsun Resources نوســون  
کانادا را به دست آورده بود، پروژه مس 
و طالی تیموک خرید دیگری بود که 
منجر به دســتیابی این شــرکت به 
بخشی دیگر از دارایی های صربستان 
شــده اســت. با این اقــدام، زیجین 
مالکیت خود را در عملیات شــرکت 
معدنی که در ونکوور واقع شــده و بر 
روی پــروژه مس و طالی بیشــه در 
اریتره فعالیت می کند امنیت بیشتری 

بخشید.
نیومونــت گلدکورپ کــه بزرگترین 
شرکت طالی جهان است، در بیانیه ای 
اعالم کرده از پیشــنهاد زیجین برای 
دستیابی به کانتیننتال با فروش ۱۹.۹ 
درصدی سهام خود در شرکت معدنی 
کانادایی و اوراق قابل تبدیل به مبلغ 

2۶۰ میلیون دالر حمایت می کند.
با اعالم خبر فروش رد لیک به مبلغ 
۳۷5 میلیــون دالر این غول معدنی 
اعالم کرده اســت انتظــار می رود با 
پایان یافتن معامالت دوره سه ماهه 
سال 2۰2۰، کل درآمد نقدی شرکت 
به ۶۳5 میلیون دالر برسد. پیشنهاد 
زیجین برای خرید کانتیننتال به نظر 
می رســد که آخریــن خرید طالیی 
سال 2۰۱۹ باشد. با این وجود در ماه 
گذشته کرکلند لیک گلد کانادا مبلغ 
۳.۷ میلیارد دالر پیشنهاد برای سهم 
رقیب قدیمی خــود دیتور گلد ارائه 

کرد.
در صورت موفقیت این خرید، لیست 
ادغام و مالکیت هــای این بخش در 
ســال جاری به نقطه افزایشی خود 
ادامه می دهد، با احتساب مالکیت های 
چند میلیــارد دالری باریک، رانگلد، 
نیومونت و گلدکورپ معامالت سال 

2۰۱۹ به اوج خود دست می یابد.



۹9 Issue 1454 Friday December 13, 2019شماره ۱454 جمعه 22 آذر ۱۳۹۸

بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

برای گرفتن وام مسکن و تجاری و یا هرگونه سرمایه گذاری دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایی استفاده کنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

Residential or Commercial Mortgages
Purchase (Conventional or High Ratio) Mortgages
Preapprovals up to 120 days raete guarantee
Refinance & Renewals
Construction Mortgages
Second Mortgage
Equity Take out
Revenue Properties
Self Employed

پریوش وفایی
مشاورى صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسى به پائین ترین نرخ بهره از بانک هاى معتبر کانادا

* وام مسکن، تجارى، ساختمان سازى
* وام براى مهاجرین تازه وارد

* وام براى اشخاصى که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

مالیات بر کیلومتر؟ 
آیا پیشنهاد جدید مالیاتی اجرایی می شود؟

مالیات بر خودروها که بر اساس مقدار 
مصرف بنزین اعمال می شود، احتماال 
تا چند ســال دیگر جــای خود را به 
مالیات بر پایه کیلومتر )مسافت طی 

شده به کیلومتر( خواهد داد.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، دارندگان خودروهای شخصی 
در کانــادا در حال حاضر مالیات های 
زیادی بر سوخت می پردازند؛ اما برقی 
شدن تدریجی حمل و نقل جاده ای 
در کشور بســیاری از مسئوالن را به 
این فکر انداخته است که دستورالعمل 
جدیــدی بــرای اعمال مالیــات بر 
خودروها بر پایــه کیلومترهای طی 
شــده توســط خودروها که به گفته 
آن ها از سازوکار مالیات بر پایه مصرف 
ســوخت منصفانه تر هم خواهد بود، 

وضع کنند.
در قیمتــی که بــرای بنزین تعیین 

می شود عمال همان مالیات هایی که 
بر قیمت نفت اعمال می شــود وجود 
دارد. از مالیات های اعمال شــده بر 
خودروها، برای تامین هزینه ایجاد و 
نگهداری زیرساخت های حمل و نقل، 
تقویت و نوسازی شبکه حمل و نقل 
عمومی و در برخی استان های کشور 
برای جبران زیان های ناشی از انتشار 

گازهای گلخانه ای استفاده می شود.
اما برخی متخصصــان بر این عقیده 
هســتند این فرمول و این سازوکار 
دوره اش به ســر رســیده و زمان آن 
است که مسئوالن مالیات بر خودروها 
را نــه بر پایه مصرف میــزان بنزین 
بلکه بر پایه مسافت طی شده، وضع 
کنند. دولت بلژیــک از مدتی پیش 
مالیات بر کیلومتر را برای کامیون ها 
به اجرا گذاشته است و آماده می شود 
برای خودروهای شخصی نیز همین 

دستورالعمل را پیاده کند. طبق اعالم 
اتــاق بازرگانی کالن شــهر مونترال، 
تغییر شــیوه مالیات بر خودروها در 
کانادا نیز احتماال تا پنج ســال دیگر 

اتفاق خواهد افتاد.
میشــل لوبالن رئیس اتاق بازرگانی 
کالن شهر مونترال می گوید : »صحبت 
از مالیات بندی بــر خودروها بر پایه 
مسافت طی شده از چند سال پیش 
مطرح شده  و حرکت به سوی عملی 

شدن این طرح در این اواخر سرعت 
بیشــتری پیدا کرده اســت. واقعیت 
این است که برقی شــدن خودروها 
می تواند به این روند سرعت بیشتری 
هم بدهد. شمار دارندگان خودروهای 
برقی در کانادا در حال افزایش است، 
خودروهایی که مالکان آن ها از مالیاتی 
کــه در حال حاضر بــر پایه مصرف 
سوخت بر خودروها اعمال می شود، 

معاف هستند.«
استفاده از فناوری جی.پی.اس امکان 
رصد کــردن خودروهــا را در همه 
مسیرهایی که طی می کنند، فراهم 
خواهــد کرد و این کاری اســت که 
در حــال حاضر برخی شــرکت های 
بیمه انجــام می دهند. کافی اســت 
که در پایان هر ماه بــرای رانندگان 

صورت حساب فرستاده شود.
به گفته لوبالن مالیات بر خودروها بر 
اساس مسافت طی شده به کیلومتر 
می تواند بر حســب مکان و منطقه 
شهری یا روستایی و همچنین ساعات 
کم تردد یا پرتردد کــه از خودروها 

استفاده می شود، متغیر باشد.
اما این طرح در حالی که هنوز تهیه 
برانگیخته  را  مخالفت هایی  نشــده، 
مالیات دهندگان  فدراســیون  است. 
کانادایی از همین حاال مخالفت خود 
را با مالیات بر کیلومتر برای خودروها 
اعالم کــرده و برای تهیــه طوماری 

اعتراض آمیز دست به کار شده است.
رنو بروســار، مدیر بخــش کبک در 
فدراســیون مالیات دهندگان کانادا، 
می گوید: »وضع چنیــن مالیاتی بر 
خودروها در واقــع تعرض به زندگی 
خصوصی کبکی هاســت. بــرای این 
که بتوان چنین مالیاتی بر خودروها 
وضع کرد در اختیار داشتن یک پایگاه 
داده که بتواند کلیــه جابجایی های 
رانندگان کبکی را دنبال کند، الزامی 
اســت. تجربه ای که با موسساتی از 
قبیل  درآمد کبک، دژاردن و  کپتال 
وان داشتیم دیدیم که چنین پایگاه 
داده ای می تواند خطــرات بزرگی به 

دنبال داشته باشد.

راهیابی دو برادر ایرانی مقیم کانادا
 به فهرست چهره های تاثیر گذار

 زیر ۳0 سال مجله فوربز

ایرانیان کانادا- مسیح و مهدی بصیری، برادران دوقلوی ایرانی مقیم کانادا، به 
فهرســت ســال 2۰2۰ »۳۰ چهره موفق زیر ۳۰ سال« مجله فوربز در بخش 

آموزش راه پیدا کرده اند.
این دو برادر، به همراه برادر بزرگترشــان مارتین، بنیان  گذاران شرکت »اپالی 
بُرد« )ApplyBoard( هســتند که به ۷۰ هزار دانشــجو کمک کرده است تا 
در ۱2۰۰ موسسه در آمریکای شمالی ادامه تحصیل دهند.این برادران ایرانی 
شــرکت خود را در ســال 2۰۱5 راه اندازی کردند و این شرکت امروز یکی از 

بزرگترین مراکز جذب دانشجو به آمریکا و کانادا به شمار می آید.
مجله فوربز، برای ســال 2۰2۰، در 2۰ گــروه مختلف از جمله هنر، آموزش، 
انرژی، غذا، موسیقی، رسانه، ورزش و علم، ۳۰ چهره زیر سی سال را که توانسته 

اند در آن عرصه ها موفق و تأثیرگذار باشند از آمریکا و کانادا برگزیده است.
فوربز از برادران بصیری در سه بخش مختلف آموزش، پول سازی، و مهاجران به 

عنوان چهره های تأثیرگذار نام برده است.
در فهرست امسال »۳۰ چهره زیر ۳۰ سال« مجله فوربز، میانگین سنی چهره ها 
2۷ ســال اســت که 4۰ درصد زن، 5۹ درصد مرد، و ۱ درصد بدون جنسیت 
هســتند. از این ۶۰۰ چهره، 2۰درصد مهاجر هســتند و 42 کشور جهان را 

نمایندگی می کنند.

بازداشت مردی در کانادا
 به اتهام فعالیت درگروه داعش

ممنوعیت سیگارهای الکتریک در نوا اسکوشیا
پرژن میرور- اســتان نوا اسکوشیا به 
فهرست در حال گسترش استان هایی 
پیوســت کــه مصرف ســیگارهای 

الکتریک را منع کرده اند.
رندی ِدلوری، وزیر بهداشــت استان 
نوا اسکوشــیا روز پنجشنبه گذشته 
اعالم کرد که این استان اولین استانی 
خواهــد بود که فروش ســیگارهای 
الکتریک طعم دار را با تغییر قوانین 
از روز اول آوریل سال 2۰2۰ به اجرا 

در خواهد آورد.
وی گفت: »این تصمیم در پاســخ به 
نگرانی های ما درباره رشــد مصرف 
ســیگارهای الکتریک توسط جوانان 

گرفته شده است.«
وی در ادامــه گفت: »به رغم کاهش 
چشــمگیرانه مصــرف دخانیات در 
۳۰ ســال گذشــته، این پیشرفت با 
فراگیر شــدن محصوالت طعم دار و 
الکتریکی دخانیات متوقف شده است. 
این تصمیم فقط مختص به کاهش 
نیست،  الکتریک  مصرف سیگارهای 
بلکه به معنی جلوگیری از انتقال افراد 
به ســمت مصرف محصوالت سنتی 

دخانیات نیز می باشد.«
به گفته آقای دلوری، بین ســال های 
2۰۱۷ و 2۰۱۸، تعداد جوانانی که در 
کانادا سیگار الکتریکی دود می کنند 
برای نخستین بار در چند دهه گذشته 

افزایش یافته است.
در یک تحقیق جدید که توسط »نوا 

انجام گرفته  اسکوشــیا بدون دود« 
است، نشــان داده شده است که ۹5 
درصد از جوانان این استان که سیگار 
الکتریــک دود می کنند گفته اند که 
طعم های میوه ای را ترجیح می دهند 
و 4۸ درصــد از پاســخ دهندگان در 
این تحقیق نیز اعالم کرده اند که اگر 
این طعم ها ممنوع شود از مصرف این 

سیگارها خودداری خواهند کرد.
وزیر بهداشــت اســتان نوا اسکوشیا 
گفته است که قرار است تا یک کارزار 
آموزشی برای قوانین مصرف اینگونه 
سیگارها در ســال آینده ایجاد شود. 

طبــق قوانین فعلی در این اســتان 
فروش محصوالت مختلف مرتبط با 
سیگارهای الکتریک به افراد زیر ۱۹ 

سال ممنوع است.
در اســتان های پرینس ادوارد آیلند، 
بریتیــش کلمبیــا و نیــو فاندلند و 
البرادور محدودیت های جدیدی برای 
سیگارهای الکتریک وضع شده است.

در پرینــس ادوارد آیلند قانونی وضع 
شــده اســت که محدودیت ســنی 
برای خرید محصــوالت دخانیات و 
ســیگارهای الکتریک برای افراد را از 
۱۹ سال به 2۱ سال تغییر داده است 
و در سراسر کانادا باالترین سن برای 
خرید اینگونــه محصوالت را به خود 

اختصاص داده است.
رابــرت مک دونالد، رییــس و مدیر 
اجرایی انجمن ریه نوا اسکوشیا گفته 
است که این اســتان باید مالیات بر 
فروش این محصــوالت را در جهت 

کاهش مصرف، افزایش دهد.
در آمریــکا، 4۷ مورد مــرگ بر اثر 
مصرف سیگارهای الکتریکی، و 2۰۰۰ 
مورد بیماری شــدید ریوی گزارش 
شــده اســت. در کانادا تا روز ســوم 
دسامبر، ۱۳ مورد آسیب شدید ریوی 
به دلیل مصرف این سیگارها گزارش 
شده، اما تاکنون هیچ گزارشی مبنی 
بر مرگ بر اثر مصرف سیگار الکتریک 

گزارش نشده است.

ایرانیان کانادا- پلیس کانادا مردی 
را که در گذشــته به دلیل حضور 
در داعش توســط مقامات ترکیه 
بازداشــت شــده بود، بــا اتهامات 

تروریستی دستگیر کرد.
پلیس کانادا در بیانیه ای گفت که 
»ایکار مائو« 22ساله از شهر گلف 
اونتاریو واقع در صد کیلومتری غرب 
تورنتو به اتهام شرکت و فعالیت در 
یک گروه تروریستی و ترک کانادا با 
هدف شرکت در این گروه، دستگیر 

شده است.
پلیس  لویس ساوارد، ســخنگوی 
ســلطنتی کانادا در ایمیلی اظهار 
کرد که مائو در روز جمعه در دادگاه 
حاضر شد. ولی وی از دادن جزئیات 

بیشتر خودداری کرد.
این سخنگو تنها افزود، تحقیقاتی 
که منجر به دســتگیری مائو شد 

در روز یازدهم ماه ژوئیه شــروع شد 
که ناشــی از دریافت شکایتی از یک 
منبع نامشخص بود. مائو پیشتر توسط 
مقامات ترکیه متهم و دستگیر شد و 
جلسه ای در دادگاه برایش برگذار شده 
بود. سخنگوی پلیس در ادامه افزود، 
هیچ محکومیتی بــرای او در ترکیه 
ثبت نشد و مائو در نوزدهم ماه اکتبر 

به کانادا بازگشت.
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5 YEARS / 100,000 KM  WARRANTY

/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from December 3, 2019 to January 2, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra 
cost. All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,795, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise 
specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento LX 2.4L AWD (SR75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Sportage LX FWD (SP75AL) with a selling price 
of $32,312/$22,262/$27,212 at 0%/0%/1.99% for 60/36/84 months for a total number of 260/156/364 weekly payments of $124/$143/$77 with $0/$0/$995 down. Cost of borrowing is $0/$0/$1,863, includes $500 Holiday Bonus. ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative 
Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2020 Soul EX IVT (SK825L) with a selling price of $24,812 includes $500 Holiday Bonus, based on a total number of 208 weekly payments of $59 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $970 down payment and first payment due at lease inception. 
Total lease obligation is $12,364 with the option to purchase at the end of the term for $12,395. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL)/2020 Sorento 
SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Forte GT DCT (FO848L) is $39,995/$29,595/$45,895/$28,995. ^Unwrap A Deal is valid from December 3, 2019 to January 2, 2020. Eligible customers receive a minimum credit of $500 and are eligible to win up to a maximum of $10,000 towards the purchase or lease of an eligible new 2019 or 2020 Kia vehicle 
(excluding: 2020 Telluride, all Niro EV and PHEV models and Soul EV models). Prize must be claimed on or before January 2, 2020. All eligible contestants are automatically entered into the Grand Prize Draw for the maximum prize of $10,000, to be randomly selected at the conclusion of the contest. Grand Prize contest ends January 
2, 2020. No purchase necessary to enter. Only one entry per household. Non-transferable, no substitutions and no cash value. Contest open to Canadian residents with a valid driver’s license, who have reached the age of majority in the province of their residence. 1,157 prizes ranging in value from $500 to $10,000 (including $500 
Holiday Bonus) available to be won. Odds of winning a prize are 1:7. Potential prize recipients must correctly answer a skill-testing question. Other restrictions apply; please see your participating Kia dealer for complete contest rules. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate 
members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. †Apple, the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.  Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google 
Inc. Google Maps ©2019 Google. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS / 100,000 KM  WARRANTY

/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

Offer(s) available on select new 2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from December 3, 2019 to January 2, 2020. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra 
cost. All offers are subject to change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,795, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise 
specified). Other lease and financing options also available. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2020 Sorento LX 2.4L AWD (SR75BL)/2020 Forte EX IVT (FO843L)/2020 Sportage LX FWD (SP75AL) with a selling price 
of $32,312/$22,262/$27,212 at 0%/0%/1.99% for 60/36/84 months for a total number of 260/156/364 weekly payments of $124/$143/$77 with $0/$0/$995 down. Cost of borrowing is $0/$0/$1,863, includes $500 Holiday Bonus. ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. Representative 
Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2020 Soul EX IVT (SK825L) with a selling price of $24,812 includes $500 Holiday Bonus, based on a total number of 208 weekly payments of $59 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $970 down payment and first payment due at lease inception. 
Total lease obligation is $12,364 with the option to purchase at the end of the term for $12,395. Lease has 16,000 km/yr allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2020 Sportage SX AWD (SP757L)/2020 Soul GT-Line Limited IVT (SK85BL)/2020 Sorento 
SX V6 AWD (SR75JL)/2020 Forte GT DCT (FO848L) is $39,995/$29,595/$45,895/$28,995. ^Unwrap A Deal is valid from December 3, 2019 to January 2, 2020. Eligible customers receive a minimum credit of $500 and are eligible to win up to a maximum of $10,000 towards the purchase or lease of an eligible new 2019 or 2020 Kia vehicle 
(excluding: 2020 Telluride, all Niro EV and PHEV models and Soul EV models). Prize must be claimed on or before January 2, 2020. All eligible contestants are automatically entered into the Grand Prize Draw for the maximum prize of $10,000, to be randomly selected at the conclusion of the contest. Grand Prize contest ends January 
2, 2020. No purchase necessary to enter. Only one entry per household. Non-transferable, no substitutions and no cash value. Contest open to Canadian residents with a valid driver’s license, who have reached the age of majority in the province of their residence. 1,157 prizes ranging in value from $500 to $10,000 (including $500 
Holiday Bonus) available to be won. Odds of winning a prize are 1:7. Potential prize recipients must correctly answer a skill-testing question. Other restrictions apply; please see your participating Kia dealer for complete contest rules. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate 
members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. †Apple, the Apple logo and CarPlay are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.  Google, Google Play, Google Maps, and Android Auto are trademarks of Google 
Inc. Google Maps ©2019 Google. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

Cell: 604-250-0202
Email: 2500202@gmail.com

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام هاى خصوصى با نرخ هاى مناسب
براى خرید، ساخت و ساز، نوسازى
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مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان هاى مسکونى و تجارى،

مسئولیت و تجارى، بیمه مسافرت،
بیمه ساختمان هاى در حال ساخت براى مالکین و سازندگان

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

(More than 25 years experience)
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

InsureBC has more than 80 offices in BC, therefore we have access
 to special markets and products to protect you and your assets

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

براى کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

با 7.5 میلیون دالر صاحب دریاچه شخصی در نزدیک ونکوورشوید
ایرونیا- ملکی خاص که در ابتسفورد 
برای فروش قرار داده شــده به مالک 
آینده خود دسترســی بــه دریاچه 

خصوصی اش را هم می دهد.
زمین لکســتون لیک که وسط یک 
زمین کشاورزی عظیم واقع شده، به 
مبلغ ۷.5 میلیــون دالر برای فروش 
قرار داده شــده و شــامل یک خانه 
چهارخوابه، یک گاراژ ســه ماشینه 
و یک خانه متعلق بــه مراقب ملک 
در یک زمین ۸۰ جریبی می شــود. 

مساحت دریاچه 5۰ جریب است.
برنن بیتس مشــاور امالک شرکت 
Engel and Volkers گفــت: »این 
یکی از تنها دریاچه های تحت مالکیت 
خصوصی واقــع در هر جایی نزدیک 
به ونکوور اســت. تنهــا دریاچه های 
خصوصی دیگری که توانســتم پیدا 
کنم در میشــن و چیلیوک بودند. با 
فاصله کمتر از یک ساعت از ونکوور، 
داشتن ملکی مانند این بسیار خاص 

است.«

بیتس گفت ایــن دریاچه مصنوعی 
است و با وجود اینکه ساختن دریاچه 
شخصی وســط یک زمین کشاورزی 
امروز مجاز نیســت، 25 سال پیش 
زمانی که این ملک ساخته شده بود، 

مجاز بود.
تعدادی ملک دیگر به خطوط ساحلی 

دریاچه لکســتون دسترســی دارند. 
بیتس گفت صاحبان این امالک برای 
اینکه بتواننــد از هر بخش دیگری از 
دریاچه اســتفاده کنند باید از مالک 

لکستون لیک اجازه بگیرند. 
بیتــس گفت بــه خاطــر طبیعت 
قیمت گذاری  ملــک،  این  غیرعادی 

آن بسیار سخت است. زمین بخشی 
از زمین های محافظت شده کشاورزی 
بریتیش کلمبیا است اما بیتس گفت 
مشخص است که ارزش ملک بسیار 
باالتر از ارزش مزرعه زمین خواهد بود.
او گفت: »ما آن را در با قیمت باالیی 
برای فروش قرار دادیم چون یک ملک 
خاص اســت و دنبال خریدار درست 

می گردیم.«
بیشتر خریدارانی که ابراز عالقه برای 
خرید ملک کرده اند اهل کشورهایی 
مانند آلمــان و هند بوده انــد اما در 
منطقه مترو ونکوور خانــواده دارند 
و می خواهنــد به صــورت دائمی به 

بریتیش کلمبیا نقل مکان کنند.
بعد از اینکه دولت استانی مالیات هایی 
معرفی کرد که هدف شــان کاهش 
تمرکز سفته بازی مســکن بود، بازار 
مسکن لوکس بریتیش کلمبیا کمی 
نرم تر شد. این مالیات ها شامل مالیات 
خریداران خارجی، مالیات سفته بازی 
و خانه های خالــی و افزایش مالیات 
مدارس برای امالکی که ارزش شــان 
بیش از ۳ میلیون دالر است، می شوند.
با این حال بیتس گفــت خریداران 
بالقوه این ملک خاص اجازه نداده اند 
این مالیات ها مانع اشتیاق آنها شوند و 

iroonia.ca .منصرف شان کنند

روند صعودی قیمت
 و کاهش شدید عرضه امالک مسکونی در مونترال

مداد- به گزارش سی تی وی، اتحادیه 
حرفــه ای کارگــزاران امالک کبک 
)APCIQ( هفته گذشته اعالم کردند 
کــه در ماه نوامبر، در مجموع 4۰۸4 
واحد مســکونی به فروش رسید که 
رشدی ۱۳ درصدی را نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته نشان می دهد.
co-( مشــاعی  امــالک  فــروش 
property( در مقایسه با سال پیش 
با 2۱ درصد رشد همراه بود و فروش 
امالک ویالیی )تک واحده( نیز رشدی 
۱۱ درصدی را تجربه کرد. همچنین 
فروش امالک مسکونی دارای 2 تا 5 

واحد هم 4 درصد رشد داشت.
از مجمــوع امالک به فروش رفته در 
نوامبر، 2۱۱5 واحــد از نوع ویالیی 

)تک واحده( به فروش رسید.
متوســط قیمت خانه های ویالیی در 
مونترال بــزرگ در نوامبر، ۳5۰ هزار 
دالر بود که افزایشــی ۶ درصدی را 
نسبت به ســال گذشته تجربه کرده 
اســت و البته افزایشی بسیار جزئی 
نســبت به قیمت ســپتامبر و اکتبر 

امسال دارد.
متوســط قیمــت ســاختمان های 
مسکونی مشــاعی نیز به 2۹۰ هزار 
دالر رســید که رشــدی ۹ درصدی 
نســبت به ســال پیش دارد. قیمت 
ساختمان های چندواحده هم با ۱۱ 
درصد رشد نسبت به سال گذشته به 

5۷۹5۰۰ دالر رسید.
اتحادیه حرفه ای کارگــزاران امالک 

کبک که نهــادی شــامل ۱2۷۰۰ 
مشاور امالک و کارگزار امالک است 
در تازه تریــن گزارش خود همچنین 
اعالم کرد که میــزان عرضه امالک 
مسکونی در نوامبر برای پنجاهمین 
ماه پیاپی با کاهش روبرو شد. تعداد 
واحدهای مســکونی فهرست شده بر 
روی ســامانه مرکزی امالک در ماه 
گذشته برابر با ۱۶۳۱۰ مورد بود که 
کاهشی 22 درصدی را نسبت به سال 
پیش داشت و بیشترین میزان کاهش 
ماهانه نسبت به سال پیشین  را از سال 

2۰۰2 به این سو تجربه کرد.
بازه زمانی انتظــار برای فروش ملک 
مســکونی در بازار نیز بــه طور قابل 

توجهی کاهش یافته است.

 صدها شغل در »مونترال بانک« 
از بین می رود

ســود ســه ماهــه اخیــر بانــک 
میلیارد  بــه ۱.۱۹   ”BMO”مونترال
دالر کاهش پیدا کرده  اســت ولی با 
اجرای اصالحات صدها شغل در بانک 

مونترال از بین می رود.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
سی بی ســی، بانک مونترال اقدام به 
انجام یکسری بازسازی ها نموده و در 
نتیجه باید 5 درصد از نیروی کارش را 
در سراسر جهان کاهش دهد. کاهش 
سود این بانک طی سه ماهه اخیر نیز 

در همین راستا بوده است.
این بانک هفته گذشته اعالم کرد در 
سه ماهه منتهی به ۳۱ اکتبر امسال 
برای تســریع در تحویــل طرحهای 
جدید و مدرن در راســتای تسهیل 
انجام امور تجاری، ۳5۷ میلیون دالر 
هزینه کرده است. مسئولین این بانک 
گفتند که دلیل بخشی از این اقدام در 
نتیجه پایین آمدن نرخ بهره و کندتر 
شدن رشــد اقتصادی ایاالت متحده 
بوده و پیش بینی می شود سال آینده 

نیز ادامه داشته باشد.
بانک مونترال بدون ذکر جزئیات این 
برنامه همچنین گفت که این بانک که 
تا پایان اکتبر 45.5۱۳ کارمند داشته 
است باید 5 درصد )حدود 22۷5 نفر( 
آنها را تعدیل کند. این تعدیل نیروی 
انسانی حدود ۱5۰۰شغل را در کانادا 
و ۷۷5 مــورد را در ایــاالت متحده 

تحت تاثیر قرار خواهد داد.
تام فیلین، مدیر مالی ارشد این بانک 
گفت: ابتکارات جدید اعالم شــده از 
اول نوامبر آغاز شده و از سال 2۰2۰ 
موجــب صرفه جویی ســاالنه 2۰۰ 
میلیون دالر برای این بانک می شود. 
پیش بینی شده طی سه ماهه نخست 
مالی 2۰2۱، درآمد این بانک به ۳۷5 

میلیون دالر برسد.
بانک مونترال در رابطه با سود سهام 
خود نیز اعالم کرد که هر سهام این 
بانک طی ســه ماهه اخیر با افزایش 
سه سنت به ۱.۰۶ دالر رسیده است. 
این بانک در این ســه ماهه همچنین 
تقریبا بالغ بر ۱.۶۱ میلیارد دالر درآمد 
داشــته که در مقایسه با مدت زمان 
مشابه در سال گذشته ۱.5۳ میلیارد 

دالر افزایش یافته است.
بانک مونترال پس از بانک نوااسکوشیا 
دومین بانک بزرگ کانادا اســت که 
عملکرد سه ماهه خود را منتشر نموده 
است. رویال بانک و بانک ملی کانادا 
روز چهارشــنبه و تــی دی بانک روز 
پنجشنبه گزارشهای خود را منتشر 
خواهند کرد.اسکوشیا بانک نیز در 2۶ 
نوامبر ســود خالص خود را طی این 
مدت 2.2۷ میلیــارد دالر اعالم کرد 
که در مقایسه با سال گذشته افزایش 

داشته است.
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110-1150 Marine Drive, North Vancouver
(604) 987-8770 www.marinedentalclinic.ca

info@marinedentalclinic.ca

در کلینیک دندانپزشکی مارین 
پارکینگ رایگانمی توانید از روند درمانی خود لذت ببرید

 دندانپزشکى بدون استرس را با ما در محیطى آرام و دلپذیر تجربه کنید  

.  مشاوره رایگان 
. کاشت دندان (ایمپلنت) با فن آورى روز و برندهاى معتبر
(Smile Design) جراحى زیبایى لثه براى طراحى لبخند .

. جراحى هاى لثه
. پیوند استخوان براى بازسازى استخوان جهت کاشت ایمپلنت 

. Sinus Lift جهت کاشت ایمپلنت
. جراحى دندان هاى عقل نهفته همراه با sedation یا به صورت عادى 

Flapless ایمپلنت (کاشت دندان) بدون جراحى لثه به روش .
. نمونه بردارى از بافت هاى دهان جهت تشخیص ضایعات پاتولوژیک

. ثابت کردن پروتزهاى متحرك (دست دندان متحرك) با استفاده از مینى ایمپلنت

کلینیک  دندانپزشکی مارین
 با کادر مجرب و ارائه سرویس هاي

 متناسب  با استانداردهاي بین المللی 
آماده انجام کامل ترین خدمات دندانپزشکی

 براي تمام سنین می باشد.

شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

#500-1199 W Pender St., Vancouver, V6E 2R1

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

تهیه و تنظیم صورت حساب هاى مالى (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

Accounting and Tax Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting
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مونترال، قطب توسعه بازی های رایانه ای جهان خواهد شد
مداد- مونترال به لطف وجود چندین 
دانشگاه بزرگ و همچنین شرکت های 
نوآور حوزه دیجیتال توانسته به یکی 
از شهرهای مهم در زمینه توسعه این 
فناوری بدل شود.  صنعت بازی سازی 
زیرشــاخه های  از  یکی   )Gaming(
حوزه فناوری اطالعات است که بسیار 
پررونق بوده و می تواند زمینه اشتغال 
نیروهای انســانی را نیز فراهم آورد. 
ســی تی وی در گزارشی به وضعیت 
مونترال در این صنعت و نیز تصمیم 
جدیــد گوگل بــرای انتقــال اولین 
استودیوی بازی ســازی خود به این 

شهر می پردازد.
سباســتین پوئل بر این باور است که 
مونترال طی ۱۷ ســال گذشــته به 
یکی از مراکز مهم بازی های دیجیتال 
تبدیل شده است. آقای پوئل که مدیر 
جدید اولین اســتودیوی بازی سازی 
گوگل است می گوید هیچ محدودیتی 
برای رشد این شاخه پررونق صنعت 

دیجیتال در مونترال وجود ندارد.
آقای پوئل می گویــد: »همه چیز به 
شکلی گسترده تغییر کرده است. همه 
چیزهایی کــه برای تولید بازی مورد 
نیاز است در مونترال یافت می شود. 
در مونترال افرادی برای طراحی ابزارها 
و برنامه نویســی، شرکت هایی بزرگ 
برای نشــر بازی و نیز بازی سازان در 
مقیاس کوچک تر وجود دارد. خیلی 
جالب اســت که همه چیــز در یک 
مکان یافت می شــود. این )وضعیت 
مونترال( در دنیا منحصر به فرد است. 
شاید تنها چیزی که جایش خالی بود، 
همین اولین استودیوی ویژه بازی های 

کنسول بود.«
اســتودیوی گــوگل در مونترال قرار 
است محتوای ویژه سامانه جدید بازی 
مبتنی بر ابر گوگل با نام »اســتدیا« 
)Stadia( را طراحــی کنــد. جیــد 
ریموند، یکی از چهره های شــاخص 
صنعت بازی سازی که اصالتا هم اهل 

مونترال اســت، به عنــوان مدیر این 
شــرکت زیرمجموعه گوگل انتخاب 

شده است.
اســتودیوی مونترال در حال تکمیل 
کادر اجرایی  اســت. آقــای پوئل در 
با وبالگ گــوگل کانادا  مصاحبه ای 
اعالم کرد که این شــرکت طی چند 
ماه، هزاران درخواســت استخدام از 
ســوی افراد مختلــف دریافت کرده 
است، حال آنکه تعداد نیروهای مورد 

نیاز در این شرکت محدود است.
آقای پوئل بر این باور است که اعتباری 
که مونترال در صنعت بازی سازی به 
دست آورده، بیشتر مدیون بازی های 
معروف و شــاخصی نظیر »اساسینز 
بوده   )Assassin’s Creed( کرید« 
است. بیشــتر عناوین این مجموعه 
بازی در استودیوی معروف بازی سازی 
فرانسه یعنی یوبی سافت ساخته شده 
است. یوبی سافت در مونترال نیز شعبه 

دارد.
همچنین مونترال، پایگاه شرکت های 
معروفــی نظیر »اســکوئر-انیکس« 
)Square-Enix( و »دابلیو-بی گیمز« 

)WB Games( نیز به شمار می رود. 
شرکت معروف »بیهیویر اینتراکتیو« 
بازی  که   )Behavior Interactive(
معــروف )Dead by Daylight( را 
تولید کرده نیز در مونترال مســتقر 

است.
آقای پوئــل می گوید: »خیلی ها فکر 
می کنند که بازی ها در ژاپن یا شاید 
در سیلیکون ولی ســاخته می شود. 
امــا اگر به اعــداد و ارقام نگاه کنیم، 
می بینیم که مونترال به ویژه در زمینه 
ساخت بازی های تریپل-اِی موقعیتی 

عالی دارد.«
تریپل-اِی  بازی های  اســت  گفتنی 
از بازی های  )Triple-A( به دسته ای 
رایانه ای اطالق می شود که از کیفیت 
بســیار باالیی برخوردار بوده، بودجه 
زیادی صرف آنها شده و فروش شان 
در ســطح جهانی معمــوال باالی ۱ 

میلیون نسخه است.
جک باسر )مدیر بازی سازی و توسعه 
کسب وکار در گوگل( می گوید مونترال 
یکی از پنج شهر اصلی دنیا در زمینه 
بازی های ویدئویی اســت و در کنار 

توکیو، لندن، سان فرانسیسکو و آستین 
)ایالت تگزاس( قــرار می گیرد. آقای 
باسر می گوید که جذب استعدادهای 
برتر در کبک و تولید محصوالت موفق 
سبب شد مونترال، گزینه اصلی گوگل 
برای تاسیس اولین استودیوی توسعه 

بازی های دیجیتال باشد.
این مدیر ارشــد گــوگل می گوید: 
»مونترال یک شهر معروف در سطح 
جهانی است که برخی از محبوب ترین 
بازی هــای تعاملــی را طراحی کرده 
است. به همین دلیل، نمی توانستیم 
شــهر بهتری را برای آغاز کارمان با 

استودیوی تریپل-اِی بیابیم.«
بی تردید، دانشگاه های مونترال یکی از 
عوامل موثر در جایگاه خوب این شهر 

در صنعت بازی سازی هستند.
دو دانشــگاه مک گیــل و کنکوردیا، 
دوره های کارشناسی ارشد علوم رایانه 
با محوریت بازی های ویدئویی دارند. 
دانشگاه مونترال نیز دوره کارشناسی 
طراحی بازی را ارائه می کند. همچنین 
شرکت یوبی سافت و دانشگاه کنکوردیا 
به تازگی برای راه انــدازی یک دوره 
آنالین طراحی بازی به توافق رسیدند.
آقای پوئل می گوید که وقتی در سال 
2۰۰۳ وارد مونترال شــد، هیچ دوره 
دانشگاهی برای طراحی بازی وجود 
نداشــت و هر فرد عالقمندی مجبور 
بود به منابــع خودآموز برای این کار 
رجوع کند. اما در چند ســال اخیر، 
دوره های خوبــی در مونترال در این 

زمینه عرضه می شود.
خدمت جدید گوگل در زمینه بازی، 
یعنی اســتدیا مورد توجه بسیاری از 
کارشناســان در سراســر جهان قرار 
گرفته است. این سرویس به کاربران 
امــکان می دهد روی دســتگاه های 
مختلــف )از گوشــی گرفتــه تــا 
تلویزیون هــای هوشــمند( به انجام 

بازی هایی با کیفیت باال بپردازند.

هشدار پلیس 
درباره ترفند جدید »تّله ی خط«

به گزارش سی بی سی، مقامات امنیتی 
به شــهروندان کانادایی درباره شگرد 
جدید کالهبرداران برای دسترسی به 
اطالعات شخصی و مالی شهروندان 

هشدار دادند.
line-( »در این شگرد که »تلّه  ی خط

trapping( نــام دارد، فرد کالهبردار 
تلفنی همچنان پس از اینکه قربانی، 
ارتباط تلفنی خــود را قطع کرد، باز 
هم به گوشــی او متصــل می مانند. 
پلیس اعالم کرده که هنوز از شــیوه 
عملکرد ایــن فناوری جدیــد آگاه 
نیست. همچنین مشخص نیست که 
این شگرد بر روی چه نوع خط تلفنی 

)ثبات یا همراه( اجرایی است.
چند روز پیش بود که اعالم شد یک 
زن ساکن کینگستون )استان انتاریو( 
قربانی این ترفند جدید کالهبرداران 
شده است. او فردی که وانمود می کرد 
افسر پلیس است با او تماس گرفت و 
به او گفت که قربانی سرقت اطالعات 
هویتی شده اســت و از او خواست تا 
برای اطالعات بیشتر با پلیس محلی 
تمــاس بگیرد. ایــن زن، پس از این 
تمــاس، مکالمه را پایان داد و با دفتر 
پلیس محلی تمــاس گرفت، غافل 

از اینکــه فرد کالهبــردار پلیس نما، 
همچنان قادر به شــنیدن مکالمات 

اوست.
این زن قربانی شماره ایستگاه پلیس 
محلــی را گرفت و فکر می کرد که با 
یکی از افسران این ایستگاه صحبت 
می کند، در حالی کــه با یکی دیگر 
از کالهبرداران گفتگو می کرد. او در 
ادامه گفتگو برخی اطالعات شخصی 
و مالی خــود را در اختیار کالهبردار 
پلیس نما قــرار داد و به این ترتیب، 
مبلغ قابل توجهی از حسابش سرقت 

شد.
پلیــس کینگســتون در اطالعیه ای 
اعالم کرد که شــگرد »تلّه  ی خط« 
تاکنون سابقه نداشته و یک فناوری 
جدیــد به شــمار مــی رود. در این 
اطالعیه از شــهروندان خواسته شده 
در ارائــه اطالعات شــخصی به افراد 
تماس گیرنده مشکوک و یا ایمیل های 

دریافتی بیش از پیش مراقب باشند.
پلیس کینگســتون همچنین اعالم 
کرده که فناوری »تلّه  ی خط« احتماال 
دارای محدودیت زمانی است و اتصال 
به خط قربانی نمی تواند بیش از چند 

دقیقه بیشتر طول بکشد.
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زبان فرانسوی،
 تعصبات کور و تمرکز بر چیزهایی غیرضروری

همه فروشگاه هایی که عنوان انگلیسی دارند، باید توضیحی به فرانسوی در لوگوی خود داشته باشند. ترکیب های 
ساخته شده همچون Les Cafés Second Cup بیش از آن که به نفع زبان فرانسوی باشد، به اغتشاش آن می انجامد.

معموال افراد مختلف به دلیل پیشینه 
متفاوتی که دارنــد، نگاهی متفاوت 
به مســائل خواهند داشت. در نتیجه 
گاهی نکته ای که ممکن اســت برای 
گروهی از افراد معنی خاصی نداشته 
باشــند، برای گروهی دیگر خاطرات 
خاصــی را زنده می کنــد. مثال اگر 
کسی در کودکی بعد از خوردن موز 
تجربه ناخوش آیندی را از سرگذرانده 
باشد، شاید تا سال ها وقتی یک موز را 
می بیند، حس خوبی نداشته باشد، در 
حالی که اساسا موز چیز بدی نیست.

تغییرات زبانی، واژه گزینی و همخوان 
کردن زبان در مسائل گوناگون تجاری 
و علمی، فعالیتی است علمی و الزم، 
اما مــن هرگاه به خبرهایــی از این 
دست می رسم، بی اختیار یاد یکی از 
برنامه های طنز مهران مدیری می افتم 
و خنده ام می گیرد، گرچه که می دانم 
ما بســیاری از واژگان امروزمان، مثل 
و  باشــگاه، گذرنامــه، شناســنامه 
گواهی نامــه را از فرهنگســتان زبان 

فارسی داریم.
ماجــرای نوشــته این هفتــه ام به 
کوشش های سیاسی در استان کبک 
مرتبط می شــود کــه می خواهد به 
خیال خود زبان فرانســوی را مصون 
نگاه دارند و هرچه را که رنگ و بوی 

انگلیسی می دهد تغییر دهند.
البته این تغییرات از زمان دولت استانی 
لیبرال کبک به نخست وزیری فلیپ 
فیلیپ کوئیار آغاز شــده و ربطی به 
دولت فرانسوا لوگو ندارد. شرکت هایی 
ماننــد Costco و Walmart طــی 
مدت زمانی سه سال با این تغییرات 
هماهنگ شدند، اما بعضی از شرکت ها 
همچــون Best Buy همچنان از نام 
تجاری خود، بدون توضیح فرانسوی، 

استفاده کرده اند.
در آخرین فعالیت سیاسی در کبک، 
قانون اعمال تغییــرات در تابلوهای 
نصب شده در فضای باز به طور کامل 
اجرایی می شود و فروشندگان مجاز 
به استفاده انحصاری از زبان انگلیسی 
در تابلوهایشان نیستند. مطابق قانون 
جدید، آن دســته از شرکت هایی که 
دارنده نام تجاری به زبان انگلیســی 
هســتند باید از کلمات فرانســوی 
توصیفی درباره موضوع فعالیت خود 
در تابلوهای فروشگاه هایشان استفاده 

کنند.
نگاهی این چنین به مســئله زبان و 
فرهنــگ، عالوه بر آن کــه من را یاد 
طنز های مهران مدیری می اندازد، برایم 
تداعی کننده سیاست های جمهوری 
اسالمی به منظور غربی زدایی است. 
در سال های نخستین تغییر حکومت 
پهلوی و اســتقرار نظــام جمهوری 
اسالمی، می خواســتند هرچه را که 
رنگ و بــوی غربی می دهد از جامعه 

بزدایند.
این نگاه به شــاه و اسم های مرتبط 
با شــاه هم وجود داشت و چنان نگاه 
کمــدی واری حاکم بــود که گمان 
می کردند حتی باید اســم شــهری 
همچون کرمانشــاه را هــم به دلیل 
داشتن اسم شاه تغییر دهند، فارغ از 
آن که آن شاه در کرمانشاه، هیچ ربطی 
به محمدرضا شاه ندارد. حماقت ماجرا 
چنان بــود که یکی از اقوام ما، تغییر 
نام شاه  نعمت اهلل ولی شاعر و صوفی 
قرن هشتم را در متنی دیده بود و تا 
مدت ها آن را به همگان نشان می داد 

می خندید.
اگر با این پیشینه به تغییرات اجباری 
دولت کبک بــه عنــوان مغازه ها و 

افزودن توضیحات فرانسوی زیر عنوان 
انگلیســی نگاه کنیم، همان ماجرای 
غربی و شاه  زدایی جمهوری اسالمی 
یادمان می آید و خنده مان می گیرد. 
قســمت تلخ ماجرا این است که بار 
این اتفاق در کشوری روی می دهد که 
قاعدتا در آن همه چیز باید با عقالنیت 

بیشتری همراه باشد.

زبان فرانسوی و دوستی خاله خرسه

زبان فرانســوی، یکــی از مهمترین 
زبان های دنیاســت و بیان این نکته 
چنان واضح است که مثال کسی ادعا 
کند انگلســتان یک جزیره کوچک 
اســت. آیــا زبانی که نویســندگان 
بزرگی همچون بالزاک، ویکتور هوگو، 
الکســاندر دوما، آلبــر کامو و صدها 
نویســنده مهم دیگر دارد که جهان 
مدیون آن هاست، نیاز به آن دارد که 

کسی اهمیت اش را یادآوری کند؟
تغییــرات اجبــاری از این دســت، 
یعنی افــزودن توضیحی زیر اســم 
مغازه های که عنوانی انگلیسی دارد، 
چه کاربردی دارد؟ آیا مردم کبک تا 
دیروز نمی دانستند که مثال کاستکو، 
والمارت و بست بای چه جورجاهایی 
هستند و باید برایشان توضیح بدهیم؟ 
آیا این نکته کمک می کند تا قدرت 

زبان فرانسوی بیشتر شود؟
آیا نگاهی از این جنس، همان دوستی 
خاله خرسه خودمان نیست؟ خرسی 
که می خواســت پشه را از روی بینی 
مردی براند و سنگی بزرگ را روی او 
انداخت تا پشه برود. پشه پرید و رفت 
و مرد زیر بار ســنگین سنگ له شد 
و جان داد و مرد. آیا دوســتی و دفاع 
نادرست از فرهنگ و زبان فرانسوی به 

منزوی شدنش نمی انجامد؟
زبان فرانســوی همچون بسیاری از 
زبان های دیگر دنیا، این روزها نیاز به 
مراقبت دارد. انگلیسی به دلیل قدرت 
سیاسی و اقتصادی آمریکا و انگلیس، 
رسانه ها، اینترنت و هنرهایی همچون 
ســینما و ادبیات در حــال بلعیدن 
زبان های دیگر دنیاســت و اگر دنیا با 
همین فرمان جلو برود، شاید تا صد 
سال دیگر همه زبان های غیر انگلیسی 

بدل به زبان های محلی شوند.
زبان فرانســوی همچون بسیاری از 
زبان های دیگر دنیا، این روزها نیاز به 
مراقبت دارد. انگلیسی به دلیل قدرت 
سیاسی و اقتصادی آمریکا و انگلیس، 
رسانه ها، اینترنت و هنرهایی همچون 
ســینما و ادبیات در حــال بلعیدن 
زبان های دیگر دنیاســت و اگر دنیا با 
همین فرمان جلو برود، شاید تا صد 
سال دیگر همه زبان های غیر انگلیسی 

بدل به زبان های محلی شوند.
اما آیا با نگاهی نادرســت به مسئله، 
می توان سبب نجات فرهنگ و زبان 
فرانسه شــد؟ آن هم در منطقه ای از 
جهان که توســط انگلیســی زبان ها 
احاطه شده اســت و البته بخشی از 

مردمش هم انگلیسی زبان هستند؟
شــاید به جــای زیرنویــس کردن 
عنوان های انگلیسی و تحمیل عقایدی 
از این دست، باید به تقویت شرکت ها 
و ســوپرمارکت های کبکی پرداخت. 
مثال چنــدی قبل خبــری در مورد 
باز شــدن چند شــعبه سوپرمارکت 
Couche-Card در چند کشور دیگر 
مطرح شــد. آیا باز شدن چند شعبه 
این ســوپرمارکت در آمریکا یا دیگر 
استان های کبک، یا حتی تقویت آن 
در خود کبک، راه بهتری برای بیشتر 

دیده شدن فرانسوی بر سر در مغازه ها 
نیست؟

آیا حمایــت از هنرمندان، حمایت از 
تولیدات هنری به زبان فرانسه، تشویق 
کردن هنرمندان بین المللی همچون 
ســلین دیون بــه خواندن بــه زبان 
فرانسوی، عالقه بیشتری به فرانسوی 
را به همراه ندارد؟ منظورم آن نیست 
که همچون جمهوری اسالمی، یک 
سری اثر هنری سفارشی و بی مخاطب 
تولید شود. منظور این است که آثاری 
تولید شود که چنان مردم را سرشوق 

بیاورد که عاشق فرانسوی شوند.
تا این جای کار که همراه شــدن نام 
تجاری انگلیســی با اســم و توضیح 
فرانســوی، بیشــتر از هر چیزی به 
رواج بیشــتر انگلیســی انجامیده و 
اغتشاش فرانسوی و دیگر هیچ. یکی 
از ارزش های کبک، زبان فرانسه است. 
اما به چه قیمت و چگونه می خواهیم 

از زبان فرانسه حمایت کنیم؟

توجه به اقلیت

مطابق آماری که در سال2۰۱۱ تهیه 
شده، ۷۸.۱درصد مردم استان کبک 
فرانسوی زبان هستند، ۷.۸درصد به 
زبان انگلیسی حرف می زنند و ۱2.۳ 
به زبان های دیگری سخن می گویند 
که باید بومیان کانادا را در میان این 

دسته آخری قرار داد.
البته این آمار نشان دهنده کل جامعه 
اســتان کبک اســت. اگر مونترال را 

به طور مجــزا در نظر بگیریم، ماجرا 
کمی فــرق پیدا می کند. مطابق آمار 
ســال 2۰۱۶بیش از 4میلیون نفر در 
مونترال بزرگ زندگی می کنند. از این 
تعداد ۶۰درصد فرانسوی زبان هستند 
و 2۱درصد انگلیسی زبان و ۱۹درصد 
زبانــی به جز این دو زبان را به عنوان 

زبان مادری آموخته اند.
آیــا اقلیــت بیــش از 2۰ درصدی 
انگلیسی زبان های مونترال این حق را 
ندارند که مثال زیر عنوان مغازه هایی 
که فرانســوی هســتند، توضیحاتی 
به انگلیســی داشته باشــند؟ البته 
کســی نگاهی از این دست را توصیه 
نمی کنــد، اما وقتی ایــن حق برای 
اکثریت فرانسوی زبان لحاظ می شود، 
چرا باید انگلیسی زبان ها چنین حقی 

نداشته باشند؟
با این همه، آن چه در همه شهرهای 

استان کبک از جمله مونترال وجود 
دارد، توجه به زبان و فرهنگ فرانسوی 
است. آیا اقلیت بیش از 2۰ درصدی 
انگلیسی زبان های مونترال این حق را 
ندارند که مثال زیر عنوان مغازه هایی 
که فرانســوی هســتند، توضیحاتی 
به انگلیســی داشته باشــند؟ البته 
کســی نگاهی از این دست را توصیه 
نمی کنــد، اما وقتی ایــن حق برای 
اکثریت فرانسوی زبان لحاظ می شود، 
چرا باید انگلیسی زبان ها چنین حقی 

نداشته باشند؟
مغازه های بسیاری همچون کوش تغ، 
الو مون کوکو، مون امی و آرشامبول 
هستند که شاید به زیرنویس احتیاج 
داشته باشند. اما حتی در قسمت های 
از شــهر کــه پذیرای گردشــگران 
بین المللی است، چنین توجهی وجود 

ندارد.

کالس های فرانسوی و اولویت ها

در حالی که یکی از بزرگترین انتقادها 
به دولت پیشین کبک، متوجه خدمات 
درمانی بود و بســیاری از بیماران از 
زمان انتظار طوالنی در بیمارستان ها 
و مراکز اورژانس می نالیدند و فرانسوا 
لوگو وعده بهبــود داده بود، اما او به 
جای توجه به مسائلی مهم همچون 
خدمات درمانی، توجه بیشــتری به 

زبان فرانسوی کرده است.
در طرح جدید دولت لوگو، کالس های 
رایگان فرانسوی نه تنها برای مهاجران 
است، که غیر فرانسوی های کبک هم 
می توانند از این خدمات رایگان استفاده 
کنند. دولت عالوه بر هزینه هایی که 
برای برپایی کالس ها صرف می کند، 
بودجه ایــی هم بابــت کمک هزینه 
درنظر می گیرد. استان کبک در پنج 
سال گذشــته بیش از ۱۰۰ میلیون 
دالر صــرف مهاجران کرده اســت 
که بخش عمــده ای از این هزینه به 
آموزش زبان فرانسه اختصاص داشته 
است. با این همه آموزش زبان فرانسه 
با موفقیت همراه نبوده است. براساس 
 Auditor گزارش حسابرسی عمومی
General اســتان کبک، فقط یک 
ســوم از کل مهاجران به این استان، 
که از طــرف وزارت امور مهاجرت و 
شهروندی برای یادگیری زبان فرانسه، 
به مؤسسات آموزش دولتی و رایگان 
معرفی می شوند، در کالس ها ثبت نام 

می کنند.
همچنین از ســال 2۰۱۰ تا 2۰۱۳، 
بیشــتر افرادی کــه در کالس های 
آموزش زبان فرانسه ثبت نام کرده اند، 
بعد از مدتی کالس ها را ترک می کنند 
و هیچ کنترلی هم از طرف وزارت امور 
مهاجرت و شــهروندی وجود ندارد. 
مسئله مهم تر اینکه بیش از ۹۰درصد 
از مهاجرانــی که کالس های آموزش 
زبان فرانسه را تا پایان ادامه می دهند، 
قادر نیستند حداقل نیازهای روزمره 

خود به زبان فرانسه را برطرف کنند.
براســاس آمارهای سال 2۰۱5، فقط 
از مهاجرانی که کالس های  ۹درصد 
آموزش زبان فرانسه را تمام کرده اند، 
می توانند در حد تعیین شده از طرف 
وزارت مهاجرت و شهروندی، از نظر 
زبان شفاهی و صحبت کردن خودکفا 

باشند.
در زمینه نوشتن به زبان فرانسه، در 
حد خودکفا بودن، آمارها تأسف آورتر 
است، چون فقط ۷/۳درصد از کالس 
رفته ها زبان نوشتاری فرانسه را درک 
می کنند و حدود 5درصد می توانند در 
سطح حداقل به زبان فرانسه بنویسند.
این که برای بهبود این قضیه چه باید 
کرد به این یادداشت برنمی گردد، اما 
قطعا زیرنویس کردن مغازه هایی که 
اسم انگلیسی دارند، چاره درد نیست. 

باید راه بهتری یافت.
سجاد صاحبان زند )هفته(

فرانسوا لوگو 
در تالش برای جذب غول های فیلم سازی هالیوود

لوگو در تالش بــرای متقاعد کردن 
غول های فیلم سازی هالیوود به تهیه 

هر چه بیشتر فیلم در مونترال است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
آیا ممکن اســت ساکنان مونترال در 
آینده شاهد آن باشند که ستارگانی 
مثل برد پیت یا بردلی کوپر در حاشیه 
فیلمبرداری های آثــار آتی خود در 
کوچه و خیابان های شهر تردد کنند؟

این دســت کم آرزوی فرانسوا لوگو، 
وزیر اول استان کبک است. لوگو قرار 
اســت روز دوشنبه در همین راستا با 
برخی از آن هایی که گفته می شــود 
ســینمای  اصلی  تصمیم گیرندگان 
هالیــوود هســتند دیــدار و درباره 
طرح هــای مد نظر خود با آنها تبادل 
نظر کند. لوگو امیدوار اســت بتواند 
دســت اندرکاران سینمای هالیوود را 
متقاعد کند مونتــرال را برای محل 
ضبط محصوالت سینمایی آینده خود 

انتخاب کنند.
وزیر اول استان کبک در این دیدارها 
تالش خواهد کرد ســران هالیوود را 
به تغییر روی کردشــان ترغیب کند 
و از آن ها بخواهــد برای فیلم برداری 
برخــی از آثار آتی خــود در مونترال 
مستقر شوند، اتفاقی که می تواند برای 
متخصصین صنعت سینما در استان 
کبک خبری خوب و فرصتی طالیی 

باشد.
وزیر اول اســتان کبک حاضر است 
به تولیدکنندگان سینمای آمریکا در 
قالب برخی طرح ها و تدابیر از قبیل 
مالی  امتیازهای  مالیاتــی،  اعتبارات 
قابل توجهی اختصاص دهد تا متقاعد 
شوند برای ضبط تولیدات آتی خود در 
کانادا، مونترال را به دو رقیب اصلی اش 

یعنی تورنتو و ونکوور ترجیح دهند.
این چیزی اســت که از صحبت های 
روز گذشته فرانســوا لوگو در جمع 
روزنامه نگاران در لس آنجلس می توان 
اســتنباط کرد. فرانسوا لوگو در یک 
سفر چهار روزه و به منظور جذب هر 
چه بیشتر سرمایه گذاری های خارجی 

به ایالت کالیفرنیا رفته است.
صنعت فیلم و ســینما یکی از ســه 
موضوع محوری این ماموریت تجاری 
فرانســوا لوگو بــه ایالــت کالیفرنیا 
محسوب می شود. آینده بورس کربن 
و یافتن شــرکایی که بتوانند جهان 
دانشــگاهی و صنعــت دو منطقه را 
بیشــتر به یکدیگر نزدیــک کنند، 
دو موضوع مهم دیگر ســفر لوگو به 

کالیفرنیا است.
ســال به ســال فیلم هــای خارجی 
بیشتری در نقاط مختلف استان کبک 
ضبط می شــود. اما وزیر اول استان 
کبک معتقد اســت که استان زیبا از 
ظرفیت های به مراتب بیشتری در این 
زمینه برخوردار است و با بهره برداری 

از ایــن ظرفیت ها می توان به گونه ای 
عمل کرد که این صنعت همواره در 
حال رشد و شکوفایی در استان کبک 
به جایگاهی پایدار و ثابت دست پیدا 

کند.
فرانســوا لوگو تاکید کرد: »آن چه ما 
می خواهیم این اســت که فیلم های 
بیشتری در استان کبک ضبط شود. 
من در دیدار با ســران و نمایندگان 
شــرکت های فیلم سازی بزرگی مثل 
نتفلیکس، ســونی و والت دیسنی به 
آن ها خواهم گفت که به جای این که 
به طور پروژه ای به کبک بیایند حضور 
و فعالیت خود را در استان ما بیشتر و 
در صورت ممکن حتی دایمی کنند.«

فرانســوا لوگو تاکید کرد برای جذب 
غول های فیلم سازی سینمای هالیوود 
حاضر است بهترین امتیازات مالی را 
به آن ها اختصاص دهد؛ البته منوط 
به این که این شرکت ها نیز تضمین 
دهنــد که تعــدادی شــغل را برای 
چندین ســال در استان کبک ایجاد 

خواهند کرد.
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالی 

شعار ماست

شماره 143 خیابان شانزدهم (النزدل)
تلفن: 604-988-3515

پارکینگ رایگان  در پشت مغازه   
براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینی   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود می باشد

برنج ایرانی ساده و دودی
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

قابلمه های مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

26 دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر26 دالر

36 دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائی پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائی سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

حراج بى سابقه کترى قورى،
 استکان نعلبکى، چایى ساز،.....

پارکینگ رایگان در پشت مغازه  براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

کتاب تعلیم رانندگی
 چاپ جدید

  موجود می باشد

بهترین شیرینى جات  از شهرهاى مختلف ایران
گز، سوهان،  قطاب، کاك، نوقا، 
نان برنجى، شیرینى مخلوط، ....

کتاب هاى نفیس، صنایع دستى،  تخته نرد، 
انواع آالت موسیقى،  انواع ظروف مسى،.....
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رضا مریدی
 از پاکسازی در انقالب فرهنگی

 تا وزارت در کانادا

رضا مریدی نخستین ایرانی است که 
در دولت کانادا به مقام وزارت رسید 
و دو ســال وزیر آمــوزش کالج ها و 
دانشگاه ها بود و پس از آن نیز به مدت 
پنج سال وزارت پژوهش و نوآوری در 
انتاریو را بر عهده داشت. او اکنون در 
ریچموندهیل در استان انتاریو زندگی 

می کند.
در این گفت وگوی ویژه با رضا مریدی، 
از او درباره دلیل مهاجرتش به کانادا 
یک دهه پس از انقالب پرســیده ایم 
و نیز انگیــزه اش را از ورود به صحنه 

سیاست کانادا جویا شده ایم.

آقای مریدی، شــما پس از دریافت 
مدرک فوق لیســانس تکنولوژی و 
دکترای فیزیک از دانشــگاه برونِر 
در انگلیس، در سال 1976 یعنی در 
حدود سه ســال پیش از انقالب به 
ایران برگشتید و در مدرسه دختران 
کار تدریس را آغاز کردید. از همان 
روزها شروع کنیم. چه می کردید و 
اوضــاع در ایران به طور کلی به چه 
صورتی بود سه سال پیش از انقالب؟

سال ۱۹۷۶ که من به ایران برگشتم، 
در واقــع اوج شــکوفایی اقتصادی و 
فرهنگــی ایران بود. خاطرم هســت 
که آن موقع آن قدر شــغل در ایران 
زیاد بود که مؤسسات نمی توانستند 
شغل های خالی را پر کنند. برای خود 
من وقتی به ایران برگشتم، از چندین 
دانشــگاه از جمله دانشگاه صنعتی 
آریامهر، دانشــگاه ملی، مدرسه عالی 
پارس و وزارت نیرو کار بود. تا این که 
دوستی به من گفت فالنی، شما سری 
به دانشگاه فرح پهلوی بزنید، دانشگاه 
جدیدی هست و شهبانو مدرسه عالی 
دختران ســابق را تبدیل کرده اند به 
دانشــگاه فرح پهلوی که به دختران 
ایران فرصت بیشــتری بــرای ادامه 

تحصیالت عالیه داده شود.
وقتی من بــه آن جا مراجعه کردم، با 
استقبال گرم رئیس آن موقع دانشگاه، 
زنده یاد دکتــر کریم فاطمی ]مواجه 
شــدم و او[ آن قدر مرا جذب کرد به 
خودشان که من دیگر موقعیت های 
دیگر را رد کردم و در دانشــگاه فرح 
پهلوی آن موقع شروع به کار کردم و 

دانشگاه جدیدی بود.
بعد از چند ماهــی، بنده را به عنوان 
رئیس کتابخانه مرکزی این دانشگاه 
منصوب کردند و من شروع کردم به 
تأسیس کتابخانه ای مدرن در دانشگاه 
فرح پهلــوی آن موقع. حدود 25 نفر 
پرسنل استخدام کردیم و طبقه بندی 
کتاب ها و... ما هر مــاه بیش از هزار 
جلد کتاب از کتابفروشی های معروف 
علمی دنیا، چه آمریــکا و چه اروپا، 
سفارش می دادیم. کتاب های فارسی 

را هم می خریدیم.
برای اولین بار طبقه بندی را بر اساس 
کتابخانه کنگره آمریکا انجام دادیم و 
به هرحال در زمــان کوتاهی قبل از 
انقالب، ما توانستیم قریب به بیش از 
سی چهل  هزار جلد کتاب های علمی 
در کتابخانه دانشگاه ]تهیه کنیم،[ با 
کمک اساتید، آن ها انتخاب می کردند 
و ما سفارش می دادیم و طبقه بندی 
می کردیــم. به هرحــال کتابخانه ای 
تأسیس کردیم که بسیار جالب بود، 
به خصوص از نظــر طبقه بندی. بعد 
هم از من خواســته شد که دپارتمان 

فیزیک را تأسیس کنم.

می خواســتم  مریدی،  آقای  اتفاقاً 
همین را بپرســم که چطور شد از 
ســراغ  به  رفتید  فیزیک  دکترای 
کتاب و کتابخانه، و حاال خوشبختانه 
توضیح می دهید که چه شــد که 

دوباره به سراغ فیزیک رفتید.
وقتی شروع به کار کردم، ایام تابستان 
بود و گاه گداری به کتابخانه دانشگاه 
می رفتــم. می دیــدم کتاب هایی که 
هست همان کتاب های دوره مدرسه 
دختران بود که یا اشخاص اهدا کرده 
بودند یا... بــه هرحال کتابخانه ای در 

حد یک دانشگاه نبود.
روزی دکتر فاطمــی مرا به دفترش 
صــدا کــرد و گفت شــما می دانید 
دانشــگاه های دنیا را بر مبنای تعداد 
کتابخانه ها و کتاب هایشان می سنجند. 
گفتم بله آقــای دکتر، کامالً صحیح 
می فرمایید. گفت ما هم می خواهیم 
این جا کتابخانه درســت و حســابی 
تأســیس کنیم و می خواهم که شما 
این مســئولیت را برعهــده بگیرید. 
گفتم آقای دکتر، من کتابدار نیستم، 
فیزیکدانم. گفتند می دانم، می خواهم 
شــما فقــط مدیریت کنیــد و هر 
بودجه ای خواستید و کاری داشتید، 
تشکیالت اداری در خدمت شماست.

مــن رفتم و یکــی دو روز فکر کردم 
و گفتــم من اگــر می خواهم در این 
دانشــگاه سازندگی بکنم و سی سال 
به این مملکت خدمــت بکنم، واقعاً 
همان طور که ایشان گفتند، کتابخانه 
اولین ابزاری است که باید برقرار باشد. 
رفتم به ایشــان گفتم چشــم و من 
حاضرم. به هرحال شروع کردم به کار 
در کتابخانه، فقط به عنوان مدیر. ولی 
خب افرادی را اســتخدام کردم. قبل 
از آن کتابخانه فقط دو نفر پرســنل 
داشت که یکی شان معلمی بازنشسته 
بود و یکی هم از همان جوان هایی که 
فارغ التحصیل مدرسه سابق دختران 

بودند.
به هر حال روزی کــه من در بعد از 
انقــالب از آن کتابخانه آمدم بیرون، 
کتابخانه 25 پرسنل داشت که ۶ نفر 
از آنان درجه فوق لیسانس کتابداری 
داشتند. از این نظر کتابخانه دانشگاه 
فــرح پهلوی، حداقل در مقایســه با 
کتابخانه دانشــگاه تهران و دانشگاه 
ملی ایران، بیشــترین فوق لیسانس 

کتابداری را داشت.

به همین  بپردازیم  آقای مریــدی، 
انقالبی که اشــاره کردید. در زمان 
بودید.  ایران  در  انقالب ۵7 شــما 
اوضاع و احوال چطور بود؟ آیا اصوالً 
انقالب تصور می کردید که  از  پیش 
حکومت تغییر پیدا کند و یک عده 
افراد انقالبی اداره ایران را در دست 

بگیرند؟
بــه هیچ وجه چنین تصــوری نبود. 
البته وقتی شلوغی ها -خاطرم هست 
در مــاه خرداد- شــروع شــد و به 
اصطالح تظاهــرات به راه افتاد، همه 
فکر می کردند نارضایتی هایی اســت 
که بعضی هــا دارند و به قول معروف 
می گذرد. ولی متأســفانه دیدیم که 
این طور نشد و تظاهرات همین طور 
پشت ســر هم ادامه پیدا کرد. واقعاً 
کســی باور نمی کرد خواسته های به 
حق مردم ایران، از رسیدن به آزادی 
و دموکراسی این چنین تحریف بشود 
و تبدیل به این بشود. حکومت قبلی 

طبیعتاً کامل نبود ولی می توانســت 
به اصالحاتی برســد و تبدیل نشود 
به حکومتی اصالح ناپذیر که تا امروز 
چهل سال است با آن مواجه هستیم 

در ایران.

و پس از انقالب، برخورد انقالبیون و 
مقامات تازه کار انقالبی با شما چطور 

بود؟ آن روزها چه کار می کردید؟
بعد از انقالب -داســتان زیــاد دارم 
تعریف کنم- در همان دانشگاه، وقتی 
به اصطالح رژیم برگشت، من روزی 
در دفتر کارم در کتابخانه نشســته 
بودم، دیــدم که یکی از همکاران که 
ایشــان رئیس دپارتمان شیمی بود، 
پیش مــن آمد و گفــت فالنی این 
کاغــذ را امضا کن. گفتــم این کاغذ 
چه هســت؟ گفت می خواهیم آقای 
دکتــر نمــازی را به عنــوان رئیس 
دانشــگاه معرفی کنیــم. گفتم آخر 
ایشان چنین صالحیتی ندارد. گفت 
چطور؟ داســتانی را برایشان تعریف 
کردم، گفت مگر نمی دانی در مملکت 
انقالب شــده؟ گفتم چرا. گفت آقای 
دکتر نمازی با دکتر بهشتی -که آن 
موقع اسم شان بر ســر زبان ها افتاده 
بود- مسجد هامبورگ بوده و ایشان 
به این ها نزدیک اســت. گفتم خیلی 

خب، اگر چنین است امضا کنیم.
بعــد آقای دکتر نمازی شــد رئیس 
دانشــگاه و آن موقع هم دانشــکده 
انتخابی شــد و اساتید و کارمندان و 
کارگران دانشــکده، بنده را به عنوان 
رئیس دانشکده علوم انتخاب کردند. 
به هر جهت مــن چندماهی آن جا 
خدمــت کردم تا آن انقالب فرهنگی 
کذایــی شــروع شــد. کمیته های 
پاکسازی در دانشگاه ها راه افتاد و در 
دانشگاه فرح پهلوی در واقع بیش از 
شاید هفتاد هشتاد درصد از اساتید را 
با یک کاغذ یک خطی اخراج کردند. 

من هم یکی از آن ها بودم.
یادم می آید بعد از این که دانشگاه ها 
تعطیل شــد و گفتنــد هیچ احدی 
حق ندارد پا به دانشــگاه بگذارد، من 
بعــد از دو هفتــه ای گفتم بروم یک 
ســری به دانشــگاه بزنم، برای این 
که مسئول دانشــکده علوم هستم، 
آزمایشگاه شــیمی داشتیم و موادی 
در آن جا هست که برخی از آن ها از 
نظر ســالمتی و ایمنی و این ها دقت 

می خواهد.
وقتی من به دانشگاه رفتم، گفتم ببینم 
آقــای دکتر نمازی رئیس دانشــگاه 

هستند، گفتند بله هستند. رفتم به 
دفتر ایشان. خب در دانشگاه هم پرنده 
پر نمی زد. وقتی داشتم به دفتر ایشان 
می رفتم، یکی از مستخدمین پاکتی 
را به دســت من داد. ایشان اشک در 
چشمش جاری شــد وقتی پاکت را 
بــه من داد. من بالفاصله حس کردم 
که این خبر خیلی بدی است. پاکت 
را که باز کــردم، دیدم بله، یک خط 
نامه است که نوشته از خدمات دولتی 
منفصل می شــوید و زیرش امضای 

آقای دکتر نمازی.
بعد که داخل اتاق شــدم، آقای دکتر 
نمازی پاکت را دســت مــن دید و 
صورتش واقعاً سرخ شد و گفت فالنی، 
مرا مجبور کردند این نامه را امضا کنم. 
گفتم خب من و شــما با هم چندین 
سال این جا همکار بودیم، سوابق هم 
را می دانیم. گفت مرا مجبور کردند و 
یــک کاری می کنم که این در آینده 
تغییر کند. گفتم به هرحال می دانید 
چیست؟ عین این جمله را به ایشان 
گفتم و بعد از چهل سال هنوز خاطرم 
هست؛ گفتم آقای نمازی، من و امثال 
من نان خودمان و زن و بچه مان را هر 
جای دنیا برویم پیدا می کنیم، ولی من 
دلم به حال وطنم ایران می ســوزد با 
این کارهایی که شما دارید می کنید...

آقــای مریدی، به هرحال شــما با 
یازده سال پس  تمام مسائل حدود 
ایران  از  انقالب به همراه خانواده  از 
خارج شــدید و به کانادا مهاجرت 
کردید. اصــوالً چه عامل یا عواملی 

موجب شد که ایران را ترک کنید؟
من سال ۱۹۸۷، در واقع ۹ سال بعد 
از انقــالب، با خانواده ام از ایران خارج 
شــدم. در این ۹ سال، مثل خیلی از 
ایرانی هــا، حقیقتاً فکر می کردیم که 
حکومت تغییر می کند، حکومت بهتر 
و اصالح می شود، تندروها می روند و 
مملکت مسیر نرمال و عادی را پیش 
می گیرد. بعد می دیدیم که روز به روز 
و ماه به مــاه، نه تنهــا تغییری اتفاق 

نمی افتد، بلکه بدتر می شود.
حقیقتاً به جایی رســیده بود که من 
گاه حس می کــردم در وطن خودم 
غریبه هســتم. من در غربت زندگی 
کرده بودم، همــان طور که فرمودید 
در ابتدای صحبت، در انگلســتان به 
عنوان محصل زندگی کــرده بودم، 
آن جا هم غریــب بودم، همان موقع 
هم با خانواده ام در انگلیس بودم. ولی 
حاال در وطن خــودم این ]غربت[ را 

احساس می کردم.

بنابراین فکــر کردیم که باید از ایران 
برویم، دیگــر نمی توانیم در مملکت 
خودمان، در خانــه خودمان زندگی 
کنیم. من کاری پیدا کردم در دانشگاه 
کشــور جزیره ای فیجی، در نیمکره 
جنوبی که یک کشور جزیره ای است 
با زیر یک میلیون نفر جمعیت. آن جا 
یک دانشگاه انگلیســی زبان هست 
که انگلیس ها سالیان پیش تأسیس 
کردند. من را به عنوان پروفســور در 
آن دانشگاه اســتخدام کردند و من 
و خانواده ام از ایران رفتیم به کشــور 
جزیــره ای فیجی که با هواپیما چهار 
روز طول می کشــید تا برسیم آن جا. 
دو سال و نیم آن جا بودیم تا از آن جا 

آمدیم کانادا.

آقای مریدی، پس از رسیدن به کانادا 
به چه کاری مشغول شدید و چطور 

شد که به دنبال کار سیاسی رفتید؟
بعد از این که وارد کانادا شدم دنبال 
کار می گشتم. در یک مؤسسه ای به 
عنــوان متخصص علمی  اســتخدام 
شدم، در مؤسســه حافظت در برابر 
تشعشــعات اتمی کانادا شروع به کار 
کردم، در شهر تورنتو. بعد از مدتی به 
عنوان دانشمند ارشد به معاونت آن 
مؤسسه منصوب شدم و ۱۷ سال در 
آن مؤسسه خدمت کردم. در طول ۱۷ 
ســالی که در آن جا کار می کردم در 
ضمن در فعالیت های مختلف جامعه 
ایرانــی هم فعال بــودم، از جمله در 
جمع آوری اعانه برای بازماندگان زلزله 
بم، و با خدمات اجتماعی این چنینی 

مشغول بودم.
ولی در عین حال مســائل سیاســی 
کانادا را هم دنبال می کردم و می دیدم 
کانادا کشــوری است چندملیتی که 
در آن بعضی ملیت ها شناخته شــده 
هســتند و بعضی نه، و هر ملیتی که 
خوب شناخته شــده ها  جزو  بخواهد 
باشــد و جایی برای خودش داشته 
باشــد، باید در مدیریت این کشــور 
دموکراتیک به نحوی ســهیم باشد. 
سهیم شدن در مدیریت هم این است 
که این افراد جامعــه داخل فعالیت 
سیاسی بشوند تا بتوانند آن نقش را 
ایفا کنند. پس در حزب لیبرال کانادا 
فعال شدم و بعد از مدتی خواستند که 
در انتخابات شرکت کنم. من در سال 
2۰۰۶ وارد گود فعالیت های رسمی 
شدم در کانادا، در حالی که چند سال 
قبل از آن هم فعــال بودم، منتها در 

پشت صحنه.

همان طور که اشاره کردید شما در 
حدود 17 ســال پس از مهاجرت به 
کانادا یعنی در سال 2007 با اکثریت 
آرا بــه عنوان نخســتین نماینده 
ایرانی وارد مجلس انتاریو شدید که 
رسانه های کانادا آن را یک پیروزی 
فکر  اصوالً  آیــا  خواندند.  تاریخی 
پیروز  انتخابات  در  می کردید کــه 
شوید؟ پس از انتخابات چه احساسی 

داشتید؟
قبل از انتخابــات حقیقتاً من حس 
می کــردم که در ایــن انتخابات من 
پیروز خواهم شــد. برای این که در 
طول انتخابات من درِ خانه های زیادی 
را زدم در منطقــه انتخابــی خودم، 
و ]از[ برخــوردی کــه مــردم با من 
داشتند، می دیدم نظرها مساعد است 
و احساسی کلی داشتم که انتخابات را 
خواهیم برد. ولی تا روز انتخابات قطعا 
کسی نمی تواند با قاطعیت بگوید که 

انتخابات را خواهم برد.
ولی یادم می آید همان شــبی که به 
اصطالح انتخابات را بردیم و ســاعت 
نه و نیم شــب نتیجه انتخابات معلوم 
شد و من رفتم به محله در رستوران 
ایرانــی که ما آن جا برنامه جشــنی 
برگزار کرده بودیم، وقتی وارد آن جا 
شدم دیدم که اقالً پانصد ششصد نفر 

بیشترشــان هموطنان ایرانی آن جا 
جمع شده بودند و از جاهای مختلف 
شــهر آمده بودنــد -ایرانیان هم کم 
نبودند-، آن جا احساس بسیار خوبی 
به من دست داد، به این معنا که خب، 
اولین بار یــک ایرانی -خب حاال آن 
ایرانی من بودم- توانست وارد مجلس 
قانونگذاری نه تنها در کانادا، بلکه در 
کل قاره آمریکا بشود. ما در قاره آمریکا 
هیچ ایرانی نداشــتیم که در مجلس 
قانونگذاری بتواند وارد شود. در کانادا 
این اتفاق افتاد که فکر می کنم حادثه 

خیلی خوبی بود.

باقی  ایران  در  اگــر  مریدی،  آقای 
به  احتمال داشــت  آیا  می ماندید، 
کاندیدای  مثالً  و  بپردازید  سیاست 
شورای  مجلس  نمایندگی  انتخابات 

اسالمی بشوید؟
اوه ابداً! من به هیچ وجه در سیستم 
جمهوری اســالمی...  نه آن ها به من 
اجــازه می دادند که من داخل چنین 
فعالیت هایی بشوم و نه خود من دلم 
می خواست و می توانستم این کار را 
انجــام بدهم. به هیــچ وجه، به هیچ 

وجه.
در سیســتم دیکتاتــوری جمهوری 
اســالمی انتخاباتــی وجود نــدارد، 
مجلســی وجود نــدارد، اصالً معنی 
نــدارد. آن چیزهایی که در ایران هم 
این ها انجام می دهند مثل مجلس و 
انتخاباتی که درست کرده اند، این ها 
ظواهر بزک شــده ای است در واقع، و 
انتخابات در چنین سیستمی حقیقتاً 

معنی و مفهومی ندارد.

آقای مریدی، شما که در حدود نیمی 
از زندگی تان در کانادا بوده و نیمی 
دیگر را هم تقریبا در ایران زندگی 
تفاوت هایی  چــه  اصوالً  کرده اید، 
بین ساختار حکومتی ایران و کانادا 

می بینید؟
خب، تفاوت از زمین تا آسمان است. 
در ایران حکومت دیکتاتوری مذهبی 
بــر مبنای فرقه والیت فقیه اســت، 
مذهب شیعه دین اسالم است، و در 
کانادا ما دموکراســی و آزادی داریم. 
مملکتی که یک ایرانی مسلمان زاده 
و مسلمان اهل علوم ایران می آید در 
کانادا و بعد از ده سال می شود نماینده 
مجلس و بعد می شود وزیر دولت، ما 
در وطن خودمان، همین هموطنان 
افغانی االصل را هنوز به خیلی هایشان 
تابعیت نداده اند تا چه رسد به این که 
یکی از این ها بتوانــد روزی در ایران 
بشــود نماینده مجلس یا وزیر. یا از 
هموطنان ارامنه، آسوری، مسیحی یا 
بهایی ما، کدام یکی از این ها می توانند 
یک مقام باالی دولتی داشته باشند؟ 
بین  مقایســه  بنابراین  هیچکــدام! 
سیستم حکومتی کانادا و ایران واقعاً 
]بی اساس است و[ مقایسه ای وجود 
ندارد، در دو قطب کامالً متقابل هم 

هستند.

آقای مریدی، حاال می رسیم به این جا 
که اصوالً به تصور شما مشکل اصلی 
در ایران چیست و چرا ایرانیان پس 
از بیش از صد سال هنوز نتوانسته اند 

به دموکراسی دست پیدا کنند؟
من فکر می کنم یکی از مشکالت ما 
در ایران، مســئله فرهنگی و آموزش 
عمومی اســت. عامه مــردم حقیقتاً 
آن آموزش سیاســی الزم را ندارند و 
حکومت های گذشــته، هم در دوره 
پهلوی یا قبل از آن در دوره قاجار هم، 
نشده مردم را آموزش سیاسی بدهند 
تا با مسائل سیاسی آشنا بشوند، این 

یک.
عامل دوم مسئله دین است. متأسفانه 
مالیان در طول این ســالیان سال یا 
قرن ها به خصــوص از زمان صفویه، 
در مملکــت ایــران از نظر حکومتی 
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

کارگاه صافکاری و نقاشی ابسولوت 
مفتخر است به عنوان اولین تعمیرگاه ایرانی در 

ونکوور بزرگ که موفق به کسب مجوز اکسپرس شاپ 
از  آی.سی.بی.سی شده است، اتومبیل تصادفی 

شما را فقط با گرفتن شماره پرونده، بدون مراجعه به 
آی.سی.بی.سی تعیین خسارت و تعمیر کند.

* مجهز به سیستم تطابق رنگ کامپیوتری
* اتومبیل جایگزین در تمام طول مدت تعمیر

* تخمین و برآورد رایگان
* تعمیر سریع مطابق با استانداردهای آی.سی.بی.سی

* مجهز به کوره پخت رنگ آمیزی
* سیستم اندازه گیری لیزری

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

سرویس رایگان انتقال 
اتومبیل آسیب دیده شما 
به تعمیرگاه و تحویل آن

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

#5-930 Tupper Ave., Coquitlam
Tel: 604-524-3100

Fax: 604-524-3110
www.absoluteautobody.ca

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

ارائه سرویس در تمامی نقاط ونکوور بزرگ
نورت شور، برنابی، ونکوور، داون تاون، کوکیتالم، میپل ریج

اتباع آمریکا  برای فرار از جنگ 
 و بازدا شت به کانادا پناهنده می شوند

از  فزاینده ای  تعداد   - هفته 
فرار  برای  آمریکایی  شهروندان 
از بازداشت یا جنگیدن به کانادا 

پناهنده می شوند. 
به گزارش هفته به نقل از پایگاه 
اینترنتی یو.اس. ای تودی، تعداد 
مردم  از  رشدی  به  رو  اما  کم 
در  پناهندگی  دنبال  به  آمریکا 
کانادا هستند. به گزارش آژانس 
تعداد  کانادا،  مرزی  خدمات 
شهروندان آمریکایی که به دنبال 
در  هستند،  کانادا  در  پناهندگی 
سال های 2۰1۵ و 2۰1۶ بیش از 
دو برابر شده و از ۸۰ تن به 1۸7 
تن رسیده است؛ البته درخواست 

بیشتر آن ها رد شده است.
از  فرار  به خاطر  آن ها  از  برخی 
رفتن به زندان و برخی دیگر به 
خاطر سرپیچی از جنگیدن برای 
آمریکا، خواستار اقامت در کانادا 
هستند. حال و پس از روی کار 
آمریکا،  جدید  دولت  آمدن 
برآورد  مهاجرت  وکالی 
کرده اند که شهروندان آمریکایی 
دونالد  دولت  ترس  از  بیشتری 
ترامپ به سوی مرزهای شمالی 
خواهان  و  کرد  خواهند  فرار 

اقامت در کانادا خواهند بود.
بر اساس گزارش اداره مهاجرت 
و پناهندگی مرزی کانادا، اگرچه 
مهاجران  روی  بر  کانادا  درهای 
باز بوده و از سال 2۰1۵ تاکنون 
شهروند  هزار  چهل  از  بیش  به 
اما  است،  داده  اقامت  سوری 
درخواست  پذیرش  درصد 
پناهندگی شهروندان آمریکایی 

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه 
مهاجرت کانادا گفت: من از یک 
آمریکایی بزرگسال خبر دارم که 
سال 2۰1۴ به دلیل نیاز به حمایت، 
با پناهندگی او موافقت شد. باقی 

آن ها تماماً کودک بودند.
پس از ریاست جمهوری ترامپ 
منع  فرمانهای  و  آمریکا  در 
پناهندگان  تعداد  او،  مهاجرتی 
آفریقایی و آسیایی که به سوي 
بیشتر  روند  مي  کانادا  مرزهای 

شده است.
پزشکان  از  یکی  کالفورد  پال 
و  مهاجران  سالمت  مرکز 
فوریه  ماه  در  کانادا  پناهندگان 
هر  به  که  شخصی  هر  گفت: 
دلیلی از آمریکا به سوی مرزهای 
فرار میکند، میگوید: آمریکا  ما 
زندگی  برای  امنی  محل  دیگر 

نیست.

مهاجرتی  فرمان  امضای  از  بعد 
ماه  در  آمریکا  جمهور  رییس 
مبنی  میالدی  سال 2۰17  ژانویه 
بر منع ورود اتباع مسلمان هفت 
نخست  ترودو  جاستین  کشور، 
کانادایی ها  گفت:  کانادا  وزیر 
بدون توجه به ایمان تان، به شما 

خوشآمد می گویند.
عقیده  این  بر  کانادایی  وکالی 
آمریکا  در  ترامپ  تا  هستند که 
کانادا  دولت  است،  کار  سر  بر 
بیشتری  پناهندگان آمریکایی  با 

روبرو خواهد بود.

الین  آن  درخواست  ایرونیا- 
بریتیش کلمبیایی ها برای باال بردن 
حداقل دستمزد استان به 1۵ دالر با 
۵۶ هزار امضا تسلیم پارلمان استان 

شد.
این درخواست که از سوی اتحادیه 
بود  تهیه شده  بریتیش کلمبیا  کار 
موضوع  که  این  امید  به  دیروز 
مبارزات  در  دستمزد  حداقل 
پارلمان  به   ، انتخاباتی مطرح شود 

تسلیم شد .
به  نزدیک  النزینگر  ایرن  گفته  به 
۵۰۰ هزار کارگر با حداقل دستمزد 
در بریتیش کلمبیا زندگی می کنند 
و اگر همه آنها کار تمام وقت هم 

آنها  درآمد  هم  باز  باشند  داشته 
در  فقر  خط  از  کمتر  دالر   ۴۰۰۰
 ۶۰ عده  این  بین  از   . است  سال 
درصد زن هستند و 7۰ هزار نفر هم 

باالی ۵۵ سال سن دارند.
این درخواست توسط جان لورگان 
رهبر حزب ان دی پی تسلیم پارلمان 
در  استان  در  شد. حداقل دستمزد 
حال حاضر 1۰.۸۵ دالر است که 
در  سنت  میزان ۴۰  به  بار  آخرین 
سپتامبر گذشته افزایش یافت. تا قبل 
از سپتامبر بریتیش کلمبیا پایین ترین 
میزان حداقل دستمزد را در کانادا 

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

دولت انتاریو هم
 به فکر دریافت مالیات از خریداران خارجی مسکن افتاد

ایرونیا- با افزایش سرسام آور بهای 
مسکن در انتاریو و به ویژه در تورنتو 
دریافت  جمله  از  هایی  گزینه   ،
مالیات از خریداران خارجی مسکن 
دارایی دولت  و وزیر  مطرح شده 
استانی اجرای آن را راهکاری برای 

آرام کردن بازار مسکن می داند.
بهای مسکن به طور متوسط 27.7 
افزایش  بزرگ  تورنتو  در  درصد 
 detached قیمت  متوسط  و  یافته 
به 1.۵ میلیون دالر رسیده   home
دارایی  وزیر  سوسا  چارلز   . است 
با شجاعت اعالم  قبل  انتاریو سال 
که  را  راهی  استان  این  بود  کرده 
بریتیش کلمبیا رفته انتخاب نخواهد 
کرد و در نظر ندارد همچون آنها 
مسکن  خارجی  خریداران  برای 

مالیات اضافه ای در نظر بگیرد.
انتاریو  لیبرال  دولت  عوض  در 
مالیات انتقال مسکن برای خریداران 

خانه اولی را کاهش داد.
حال با باال رفتن بی رویه قیمت ها، 
فکر  به  و  داده  عقیده  تغییر  سوسا 

چاره افتاده است.
او در گفتگو با خبرنگاران درمورد 
تورنتو  مسکن  بازار  تازه  وضعیت 
گفت :» من بخوبی از روند افزایش 
باخبرم.  اخیر  سال  یک  در  قیمتها 
یک سال قبل فکر می کردم باید به 
بازار اجازه داد تا مسیر خود را پیدا 
کند ولی حاال نگران کم شدن عده 
ای هستم که توانایی مالی ورود به 
بازار را دارند. هر کجا را که  این 
درحال  ای  عده  کنی،  می  نگاه 
جنگ و جدل بر سر ارائه پیشنهادی 
باالتر برای خرید هستند و من نسبت 

به این قضیه حساسیت پیدا کرده ام. 
و  دارم  نظر  در  را  گزینه  چند  من 
مالیات برای خریداران خارجی هم 

یکی از آنهاست .«
نقش  تایید  از  سوسا  حال  این  با 
در  خارجی  خریداران  کلیدی 
باال رفتن قیمتها خودداری کرد و 

گفت انتاریو سهم قابل توجهی از 
مهاجران بین استانی را در این اواخر 
داشته است . در سه ماه سوم سال 
قبل ، نزدیک به 11۶۰۰ نفر از دیگر 
استانها به انتاریو مهاجرت کردندو 
به این ترتیب روندی که سالها در 
به  انتاریو  از  مردم  بیشتر  مهاجرت 

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

کرد  تاکید  حال  عین  در  سوسا 
تورنتو  در  بازدارنده  اقدامات  اگر 
صورت بگیرد ، باید نگران شرایط 
انتاریو  مناطق  دیگر  در  قیمت 
بود:»اگر ما اقدامی در تورنتو انجام 
ساکنان  برای  آن  معنای   ، دهیم 

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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افزایش قابل توجه آمار کار
 فارغ التحصیالن خارجی در کانادا

مداد- گزارشی که اداره آمار کانادا به تازگی منتشر کرده نشان می دهد تعداد 
افراد غیرکانادایی که پس از اتمام تحصیل در کانادا، مجوز کار در این کشور 
را دریافت کرده اند، با افزایش قابل توجهی روبرو بوده و در ســال گذشــته 
به ۱4۳ هزار مورد رســیده اســت. برنامه مجوز کار پس از اتمام تحصیل 
)PGWPP( از حدود ۱۸ ســال پیش در کانادا اجرایی شــد. بر اساس این 
برنامه، فارغ التحصیالن خارجی از دانشگاه های کانادا می توانند مجوز کار در 

کانادا را در یک بازه حداکثر سه ساله دریافت کنند.
آمارها نشــان می دهد در سال 2۰۰۱ فقط 24۰۰ نفر از این برنامه استفاده 
کردند. تعداد متقاضیان این برنامه از سال 2۰۰5 تا سال 2۰۱۶ با رشدی ۱5 

برابری روبرو شد و از ۷4۰۰ نفر به ۱۱۷۷۰۰ نفر رسید.

نقش بســیار بسیار بزرگی در جامعه 
داشته اند و این نقش باید تغییر پیدا 
بکند و تغییر پیدا خواهد کرد. من فکر 
می کنم حکومت جمهوری اسالمی در 
واقع پایانی اســت بر آن چیزی که از 
زمان صفویه در جامعه ایران شــروع 
شده. این تحول به هر حال به وجود 

خواهد آمد.

آقای مریدی، این را هم اضافه کنم 
که شما از ســال 2014 تا 2016 وزیر 
آموزش کالج ها و دانشــگاه ها و به 
مدت پنج سال هم وزیر پژوهش و 
نوآوری در انتاریو بودید. ولی این جا 
می خواهم بپردازم به مسائلی چون 
نقض حقوق بشر در ایران، که شما در 
این زمینه هم فعالیت هایی کرده اید. 
انتخابات  از  پــس  این که  جمله  از 
ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸ و 
اعتراض ها، در مورد چندین نمونه از 
نقض حقوق بشر در ایران طوماری را 
به مجلس انتاریو ارائه کردید. نتیجه 

این کار چه بود؟
خب، نتیجه فعالیت های حقوق بشری 
بنده و خیلی از ایرانیان در این جا این 
بود که اوالً ما می بینیم صدای مردم 
ایران به گوش هموطنان کانادایی ما 
رســیده. آن ها می دانند که در ایران 
حکومتی بر هشــتاد میلیون ایرانی 
حاکم اســت کــه زندان هایش پر از 
زندانیان سیاسی است، زن ها در زندان 
هســتند و بچه ها در زندان ها متولد 
می شــوند، بچه ها در زندان ها بزرگ 

می شوند.
این جا ]از طرف[ مؤسســه ای آمده 
بودنــد و با من صحبــت می کردند 
که فالنی، ما می خواهیم اعانه جمع 
کنیم تا برویم در زندان های ایران مهد 
کودک باز کنیــم. گفتم مگر چنین 
چیزی هست؟ گفتند بله، بچه ها در 
زندان هستند، مادرها بچه هایشان را 
در زندان ها می زایند یا بعضی مادرها با 
بچه می روند زندان. ببینید، یک چنین 
اتفاقاتی در مملکت ما، زادگاه عزیز ما، 
ایران، دارد اتفــاق می افتد. صحبت 
امروز و دیروز هم نیســت و صحبت 
چهل سال اســت که این داستان ها 

ادامه دارد.
دنیای آزاد و متمدن باید آگاه بشــود 
از چیــزی که با کمال تاســف و تاثر 
در آن مملکت می گذرد. فعالیت های 
حقوق بشــری ایرانیــان در خارج از 
ایران حداقلش این است که مردم دنیا 
از اتفاقاتــی که افتاده و دارد می افتد، 
آگاهی پیدا کنند. مثاًل  یکی از نتایجش 
این بود که یکی از دانشگاه های کانادا 
به خانم نسرین ستوده درجه دکترای 

افتخاری دادند.

کشتار  مورد  در  شما  مریدی،  آقای 
تابستان سال 67 در ایران هم تالش 
کردید و قانونی را در مجلس انتاریو 
این کشتار  که  به تصویب رساندید 

را جنایت علیه بشریت تلقی کنند. 
چرا اصوالً با این گونه مسائل برخورد 

می کردید و عالقه نشان می دادید؟
مسائل حقوق بشــر باید مورد عالقه 
هر انسانی باشد، ما انسان هستیم، با 
هر تفکر سیاســی، هر تفکر مذهبی. 
همه مــا بایــد به تصویــب حقوق 
همنوعان خودمــان، حاال چه ایرانی 
باشد چه مسلمان یا غیرمسلمان، باید 
نسبت به همه شــان حساس باشیم. 
وقتی ما می بینیم ظرف ســه ماه در 
تابســتان ۱۹۸۸ به فرمــان آیت اهلل 
خمینی هزاران انسان را با محاکمات 
چند دقیقه ای قتل عــام می کنند و 
جنازه های این هــا را می برند در یک 
جاهای گمنامی دفن می کنند، بدون 
این که به خانواده هایشان بگویند، با 
آن حالت بربریت، خب چه می شــود 
کرد؟ اســم این حرکت چیســت؟ 
حیوانات این چنین با همنوعانشــان 
رفتــار نمی کنند، چرا انســان ها این 

چنین رفتار می کنند؟
بنابراین ما باید عکس العمل نشــان 
بدهیم. همه انسان ها باید عکس العمل 
نشان بدهند. خوشبختانه آن الیحه در 
پارلمان کانادا با تأیید هر سه حزبی که 
در آن پارلمان حضور دارند، رأی مثبت 
گرفت و آن حرکت ناجوانمردانه را که 
در تابســتان ۱۹۸۸ یا ۱۳۶۷ اتفاق 
افتاد، به عنوان جنایت علیه بشریت 
محکوم کردنــد. در خود ایران هم ما 
می بینیم، آیت اهلل منتظری، یار نزدیک 
آیت اهلل خمینی و جانشین و ولیعهد 
ایشان هم اعتراض کرد با نامه ای که 
حداقل در این مورِد به خصوص از خود 
به جای گذاشت. ولی خب خیلی ها با 

کمال تأسف سکوت کردند.

آقای مریدی، اشاره کردید کوتاه به 
این که دولت کانادا از منتقدان جدی 
حکومت جمهوری اســالمی است 
و روابط دیپلماتیک بین دو کشــور 
متوقف شده. آیا شما خودتان را از 
این مسئله  در  که  کسانی می دانید 
نقش موثــر داشــته اند و در واقع 
مقامات کانادایی را تا حدی متقاعد 
کرده اید که با حکومت تهران برخورد 

کنند؟
وقتی خانم زهرا کاظمی را در زندان 
اوین بــا آن وضع فجیع کشــتند و 
حتی حاضر نشــدند جنازه ایشان را 

به پسرش که مقیم کاناداست، تحویل 
بدهند، همان موقــع دولت کانادا در 
دســت حزب محافظه کار بود. آقای 
 هارپر، نخســت وزیر کانــادا از حزب 
محافظه کار در رأس کار بودند و آن ها 
خودشــان تصمیم گرفتند و روابط 
دیپلماتیک را قطــع کردند. نه، من 
نقش خاصی نداشتم. تصمیمی  بود 
که خود نخست وزیر گرفت و روابط را 
قطع کردند. بعد از آن تصمیم به من 

اطالع دادند.

و سؤال نهایی، آقای مریدی. آینده 
ایران و مردم ایــران را به طور کلی 
در کوتاه مــدت یا میان مدت چطور 
می بینید؟ آیا به نظر شــما ایرانیان 
می توانند در این مدت به دموکراسی 

دست پیدا کنند؟

ایرانیان قطعاً می توانند به دموکراسی 
دسترســی پیدا کنند، ولــی الزمه 
رســیدن به دموکراسی این است که 
احزاب و گروه های سیاســی و همین 
طور افراد با تفکرات سیاسی متفاوت، 
همدیگر را بپذیرند. دموکراسی وقتی 
معنی پیدا می کند که شــما حزب 
مخالف یا فرد مخالف داشــته باشید. 
اگر همه بخواهند یک جور فکر کنند، 

می شود جمهوری اسالمی.
بنابراین احزاب و گروه های اپوزیسیون 
بایــد همدیگــر را بپذیرنــد، باید با 
همدیگــر کار بکننــد و بداننــد که 
استقرار دموکراسی در ایران الزمه اش 
همکاری و همراهی و همفکری است. 
نه به آن معنا که با هم ائتالف کنند. به 
هرحال همکاری احزاب سیاسی ]الزم 
اســت[ و خود مردم بایــد اطالعات 
سیاسی شان را بیشتر کنند و مسئله 
دین و مذهب را از سیاست کامالً جدا 
کنند. دین یک مسئله کامال خصوصی 
است و هیچ احدی حق ندارد در مورد 
دین کس دیگری دخالت کند. دین و 
مذهب را باید از سیاست کامال کنار 
بگذارند، و مســائل سیاسی می شود 
مدیریت جامعه، مدیریت کشور، که 
آن هم توسط احزاب سیاسی که مردم 
در انتخابات آزاد به آن ها رای می دهند 

]انجام می شود.[
من قطعاً می دانم که ملت ایران، کشور 
ایران، به دموکراسی و آزادی خواهد 
رســید، منتها طبیعتاً مقداری طول 
خواهد کشید. کشورهای اروپایی هم، 
مثالً انگلســتان که مهد دموکراسی 
است، سالیان سال طول کشیده تا به 
این جا رسیده اند. در کشور انگلستان 
انقالب آن طوری اتفاق نیفتاده و در 
واقع این تحــول به تدریج روی داده. 
ولی در بعضی کشورها می بینیم که 
ایــن اتفاقات با انقالب و شــورش به 

مرحله انجام رسیده است.

فرهنگ قویمی
منبع: رادیو فردا

پیش بینی کارشناسان از تغییرات اقلیمی کانادا،
 ایجاد یا نابودی شغل؟

پیش بینی  کارشناســان  در حالیکه 
کرده بودند که تغییرات اقلیمی کانادا 
منجر به رونق اشتغال خواهد شد، نرخ 

بیکاری افزایش یافت.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
سی بی ســی، حدود یک ســال پیش 
داگ فورد، دولت محافظه کار انتاریو، 
به جاستین تردو، نخست  وزیر گفت 
که طرح مالیات بــر کربن را اجرایی 
کند. البته آن زمان اقتصاد کانادا مولد 
شغل بود و بیکاری به پایین ترین حد 
خود رسید. میزان حداقل دستمزد و 
تورم نیز افزایش یافت، کسب وکارها 
روز به روز از نبود نیروی کار شــکوه 
داشــتند در نتیجه صدها هزار شغل 

در بخش خصوصی دچار مشــکالت 
متعدد شدند.

بنابر نظرسنجی بلومبرگ پیش بینی 
شــده بود نرخ بیکاری کانادا در ماه 
نوامبر به 5.5 درصد برسد درحالیکه 
بنابر گزارش مرکــز آمار کانادا اخیرا 
اعالم شــد این رقم بــه 5.۹ درصد 
رســیده است. با این وجود تحقیقات 
دانشــمندان متخصصان بین المللی 
تغییرات آب و هوایی نشــان می دهد 
داده های اقتصادی یک جانبه رشــد 
نمی کنند اما هرچه اقتصاد رشد می 
کند امکان فراز و نشیب آن اجتناب 
ناپذیر اســت و مبارزه بــا تغییرات 
اقلیمی کانادا در جهت خالف بیکاری 

قرار دارد. مطمئنا داگ فورد و درپی 
آن نخست وزیران محافظه کار، تنها 
افرادی نیستند که در رابطه با اثرات 
زیان بار کربن هشدار داده اند. آنچه که 
بسیاری از رهبران کسب وکارها نشان 
می دهند این است که هرچه هزینه ها 
بیشتر می شود، رکود در صنعت بیشتر 
می شــود و رقابــت در کاهش کربن 
موجب نادیده گرفتن رونق های دیگر 

می شود.
اقتصادی  کارشناســان  تحقیقــات 
از جملــه مارک جاکارد و ســیمون 
فریزر، استاد دانشگاه بریتیش کلمبیا 
و همــکار در برنامه مبــارزه جهانی 
با افزایش کربن نیز نشــان می دهد 
اقدامات صورت گرفتــه در رابطه با 
مســائل زیســت محیطی اشتغال زا 
هستند. جاکارد نیز طی مصاحبه ای 
گفــت که در کتاب خــود با موضوع 
راهنمــای شــهروندان در تغییرات 
اقلیمی که پیش بینی می شود ژانویه 
منتشر شود، به مسائل شغلی پرداخته 
چرا که جواب بدیهی و شواهد در این 

رابطه غیرقابل انکار هستند.
وی در رابطه با اقدامات سایر کشورها 
در این رابطــه گفت که عدم کنترل 
سوخت های فســیلی برای کشورها 
سودآور است چراکه راهکاری جانبی 
اســت و بطور متوسط نیاز به نیروی 
کار بیشتری دارد. البته کارهای سخت 

لزوما بهتر و کارآمدتر نیستند.
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جایزه مرکز بین المللی 
حقوق بشر در کانادا
 برای نسرین ستوده

طی مراســمی که عصر روز یکشنبه 
۸ دســامبر 2۰۱۹ در تورنتو برگزار 
شد، جایزه دوساالنه مرکز بین المللی 
حقوق بشر  ICHR به نسرین ستوده 
وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر  
که در ایران در زندان بسر می برد اهدا 

شد.
مرکــز بین المللــی حقوق بشــر در 
کانادا هر دو ســال یک بار، به مناسب 
روز جهانی حقوق بشر، از کنشگران 
حقوق بشر در خاورمیانه تقدیر کرده 
و به پاس دســتاوردها و خدمات آنها 
در جهت برقراری برابری و آزادی در 
این منطقــه از جهان تقدیر به عمل 

می آورد.
این مراسم پس از اجرای سرود ملی 
کانادا و ســرود میهنی »ای ایران«، با 
نمایش فیلمی کوتــاه از از دیدارهای 
اردشــیر زارع زاده مدیر اجرایی مرکز 
بین المللی حقوق بشــر از کمپ های 
پناهنــدگان در عــراق و ترکیه آغاز 
شــد. این فیلم که نمایشگر وضعیت 
مصیبت بار پناهجویان ساکن در این 
اردوگاه ها بود، جّو سالن برگزاری این 
مراسم را به شــدت تحت تأثیر قرار 
داد. سپس مجری مراسم خانم کاملیا 
میردامادی، از اردشیر زارع زاده برای 

سخنرانی دعوت به عمل آورد.
زارع  زاده ســخنانش را با تشــکر از 
حضار، نمایندگان پارلمان و مجلس 
سنای کانادا که در این مراسم حضور 
پیدا کرده بودند، شــروع کرد و بعد 
در مــورد فعالیت هــای اخیر مرکز 
بین المللی حقوق بشر که دفتر آن در 
تورنتو واقع اســت گفت: »بعد از آغاز 
بهار عربی در تونس و آغاز جنگ در 
سوریه، به خصوص پس از ظهور داعش 
در خاورمیانــه، بحران هــای زیادی 
برای بیشتر ساکنین این مناطق که 
می خواهنــد در صلح  زندگی کنند، 
شروع شــد. یکی از اصلی ترین این 
بحران ها، پناهندگانی بودند که زندگی 
خود را در کشورشان که گرفتار جنگ 
و کشتار بود رها کرده و به کشورهای 

همجوار پناه آوردند.«
مدیر مرکز بین المللی حقوق بشــر 
در ادامه ســخنان خود با اشــاره به 
عدم همــکاری برخی از کشــورها 
برای اســکان این پناهندگان یادآور 
شد: »همانطور که در ویدئو مشاهده 
کردید از جمله استراتژی ها و اهداف 
اصلی مرکز مــا، توجه به دغدغه ها و 
مشــکالت پناهندگی در خاورمیانه 
اســت. ما باور داریم کــه به کمک 
شما و حمایت سایر نهادهای حقوق 
بشــری و دولت های دیگر می توانیم 
این مشکالت را نه تنها در خاورمیانه 
بلکه در دنیا برطرف کنیم.« او در ادامه 
خاطرنشان کرد: »ما هدف دیگری نیز 
داریم و آن حمایت از فعالین حقوق 
بشر و دگراندیشانی است که زندگی 
خود را به خطــر می اندازند تا یاریگر 
قربانیان و آسیب دیدگان باشند. ما در 
روز جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر 
گرد هم می آییم تا از دســتاوردهای 
افرادی که برای حقوق بشر و رسیدن 
به آزادی تالش می کنند تشکر کنیم 
و ارزش این افراد را به جهانیان نشان 

دهیم.«
در ادامه ویدئویی کوتاه از ســخنان 
نسرین ستوده که قبل از بازداشت در 
ایران در رسانه های اجتماعی پخش 

شده بود، به نمایش درآمد.

ســپس نازنین افشین جم از فعالین 
شناخته شــده ی حقوق بشر و زنان 
در کانــادا، جایزه خانم ســتوده را به 
نمایندگی از طرف خانواده او دریافت 
کرد. نازنین افشین جم در سخنرانی 
خود با تشــکر از مرکــز بین المللی 
حقوق بشر در کانادا با اشاره به اینکه 
این جایزه را به نمایندگی از »قهرمان 
از دریافت  خود« دریافت می کنــد، 
آن ابراز خرســندی کرد. افشین جم 
در ادامه از نســرین ستوده به عنوان 
»الگو«ی خود برای ایستادگی برای 
حقوق بشــر به خصوص حقوق زنان 
در ایران یــاد کرد و از فعالیت های او 

قدردانی نمود.
نازنین افشین جم همچنین از نقض 
گسترده حقوق کودکان در ایران، به 
ویژه اعدام آنها انتقــاد کرد و یادآور 
شد: »قبل از اینکه خودم مادر شوم و 
زمانی که به عنوان مدیر اجرایی مرکز 
توقف اعدام کودکان فعالیت داشتم، 
در آن دوره بارهــا با خانوادهایی که 
هزینه های الزم بــرای برخورداری از 
وکیل مدافع نداشــتند تماس گرفته 
بودم. در ایران تعداد انگشت شــماری 
از وکیل هــای حقوق بشــری وجود 
داشتند که بتوانم با آنها تماس بگیرم 
و در مورد گرفتن پرونده این کودکان 
محکوم بــه اعدام صحبت کنم. یکی 
از وکالیی که حتی با وجود اختالف 
زمانی که با ایــران داریم همواره در 
دسترس بود و می توانستم  همیشه با 
او در تماس باشم، خانم نسرین ستوده 
بود که تا آخرین ساعات شب در دفتر 
کارش برای پیگیــری این پرونده ها 
تالش می کرد. خانم ستوده نه تنها در 
زمینه مبارزه با اعدام کوکان زیر سن 
قانونی فعالیت گسترده داشت بلکه در 
مورد حقوق زنان نیز تالش های زیادی 
انجــام داده . بطور مثــال می توان به 
وکالت ایشان برای دخترانی که برای 
حجــاب اجباری در ایران بازداشــت 
شده بودند، اشــاره کرد. نسرین زنی 
است جسور و شیردل که برای احقای 
حقوق بشر در ایران فعالیت می کند. 
حتی زندانی کردن او نیز نتوانســته 

صدایش را خاموش کند.«
نازنین افشین جم در پایان به معنی 
»نسرین« در زبان پارسی اشاره کرد 
که: »نسرین یعنی گل ُرز وحشی، او 
اینگونه زندگی کرده است با کرامتی 
مثال زدنی، صدای آرام و دلنشــین و 
مهر مادری و آغوشی پر از محبت. در 
کشوری که حقوق زنان نصف مردان 
اســت و هیچ زنــی نمی تواند رئیس 
جمهور شود، من منتظر روزی هستم 
که در ایرانی آزاد و متحد، زنی مانند 
نسرین ستوده سکان هدایت کشور را 
به دست بگیرد تا خطاب به او بگویم 
خانم رئیس جمهور از شما متشکرم!«

سپس همســر این وکیل زندانی در 
پیامی تصویری سخنانش را با تسلیت 
به خانواده کشته شدگان در اعتراضات 
اخیر از طرف خود و همسرش شروع 
کــرد. آقای رضا خندان با اشــاره به 
موضوع نقض گسترده حقوق بشر در 
ایران به ویژه در ســرکوب های اخیر، 
خاطرنشــان کرد: »مردم ما روزهای 
سخت و سیاهی را در ادامه اعتراضات 
شورانگیزشان تجربه می کنند. نقض 
فاحش حقوق بشــر و کشتار صدها 
تن از مردم بی دفاع و بازداشت هزاران 
شهروند دیگر، در کنار سرکوب آزادی 

بیان که ترکش هــای آن به فراتر از 
مرزهای ایران کشیده شده است، به 
اموری روزمره تبدیل شده اند. شلیک 
مســتقیم و بی امان بــه زن و مرد، 
کــودک و نوجــوان و حتی عابرینی 
که در اعتراضات شــرکت نداشته اند، 
این واقعــه را به  یکی از هولناکترین 
ســرکوب های زمانه مــا تبدل کرده 

است.«
آقای خندان در ادامــه پیام خود به 
نحوه رســیدگی به بازداشت شدگان 
و عدم دسترسی آنها به وکیل مدافع 
اشــاره کرد و یادآورشــد: »دادستان 
کل کشــور اعالم کرده است که قرار 
است بازداشت شدگان غربال شوند. از 
سوی دیگر وزیر کشور دستور پخش 
اعترافات بازداشــت شــدگان را داده 
اســت. متهمانی که هیچ قانونی در 
روند رسیدگی به اتهامایشان مراعات 
نمی شــود. می دانیم ایــن اعترافات 
در چه شــرایطی گرفته می شــوند. 
بــه عبارتی وزیر کشــور بطور علنی 
دســتور شــکنجه و اعتراف گیری از 
بازداشت شدگانی را می دهد که هنوز 
تفهیم اتهام نشده اند و از حق داشتن 
وکیل انتخابی و دیگــر حقوق اولیه 
محروم اند.« آقای خنــدان در پایان 
گفت: »تا زمانی که وکالت، داوری و 
دادرسی عادالنه جایگاه واقعی خود را 
پیدا نکنند، حاکمان و نظامیان حرف 

اول و آخر را خواهند زد.«
در ادامه این مراسم که سیاستمداران 
کانادایی نیز در آن حضور داشــتند، 
مجری برنامه از آقای گارنت جنیوس 

حزب  نماینده   )Garnett Genuis(
محافظه کار در پارلمان فــدرال و از 
معدود سیاســتمدارانی که در حوزه 
حقوق بشر فعالیت گسترده دارد، برای 
دریافت لوح تقدیــر مرکز بین الملی 
حقوق بشــر دعوت به عمل آورد و از 
آقای دکتر رضا مریدی نماینده سابق 
حزب لیبرال در پارلمان استان اونتاریو 
نیز دعوت شــد تا این لوح را به پاس 
حمایت های آقای جنیوس در زمینه 

حقوق بشر به ایشان اهدا کند.
آقــای جنیوس بعــد از دریافت لوح 
تقدر در ســخنانی، با تشکر از مرکز 
بین المللی حقوق بشر بابت اهدای این 
لوح، نکاتــی را در مورد نقص حقوق 
بشــر در ایران مطرح کرد. او با کنایه 
به دولت جمهوری اسالمی که فعالین 
حقوق بشر زن ایرانی را از حق دیدار 
فرزندانشــان محروم می کند، یادآور 
شد: »من پدری هستم سیاستمدار که 
در حوزه حقوق بشر در کانادا فعالیت 
می کنم. صبح قبل از اینکه برای کار از 
خانه خارج شوم، فرزندانم را می بوسم 
و پس از آن خانــه را ترک می کنم. 
آنها می دانند که من شــب به خانه 
بازخواهم گشت. گفتن این جمالت 
و دفاع از کرامت انســان ها در کانادا 
آسان است. اما کشورهایی هستند که 
هیچ احترامی  برای فعالین حقوق بشر 
و دگراندیشــان قائل نیستند. معلوم 
نیســت آن مادر و پــدری که برای 
رســاندن پیام آزادی و دمکراسی در 
کشــور خود مبارزه می کند، آیا شب 
به خانه بازخواهد گشــت یا اصال آیا 

امیدی به دیدار بــا فرزندش خواهد 
داشــت یا نه؟ این سوالی است که ما 
در پارلمان در مورد آن، دولت کنونی 

را به چالش خواهیم کشید.«
آقــای جنیوس همچنیــن در مورد 
اینکه بعد از بازگشــت به پارلمان در 
مورد ســرکوب های اخیر ایران که به 
کشــته شــدن تعداد زیادی از مردم 
معترض انجامید، ابراز داشت: »تمامی 
دولت ها باید در کنار مردمی  که برای 
تأمین نان خود تالش می کنند، باشند. 
یکی از مســائلی که مــا در پارلمان 
مطرح کرده ایم تحریم سپاه پاسدارن 
انقالب اســالمی و قرار دادن آنها در 
لیست ســازمان تروریستی است. ما 
همچنان تالش می کنیم که ناقضین 
حقوق بشــر در ایران را طبق  قانون 
ماگنیتســکی Magnitsky Act  در 
لیســت تحریم ها قــرار دهیم تا آنها 
نتوانند آزادانه در سایر کشورها زندگی 
کرده امــا ایران را برای مردم خودش 

تبدیل به زندان کنند.«
عد از سخنرانی آقای جنیوس، مجری 
برنامه از حضار درخواســت کرد به پا 
خیزند و به مدت یک دقیقه برای ادای 
احترام به کشته شدگان و همدردی با 

خانواده آنها، سکوت کنند.
در ادامه این مراســم، ســناتور سلما 
عطااهلل جان، سخنانی در مورد نقض 
فاحش حقوق بشر در خاورمیانه بیان 
کرد. خانم ســلما با بیان این موضوع 
که موضوع زنان به ویژه مشــکالت 
و دغدغه هایــی که آنهــا در جوامع 
مردســاالر دارند یکی از چالش هایی 
اســت که او در زمینــه آن فعالیت 
می کند. وی خاطرنشان کرد: »ما برای 
برقرای برابری زن و مرد در کشورهایی 
که مردساالری در آنها نهادینه شده 
تــالش می کنیم. با این اندیشــه که 
بتوانیــم از راه های مختلف به آگاهی 
آنان کمک کنیم. مسیرهای آموزشی، 
دیدار با نهادهای حقوق بشری ودیدار 
با سیاستمداران کشورهای مربوطه، از 
جمله اقداماتی است که ما روی آنها 

تمرکز داریم.«
در پایان این مراسم، دکتر رضا مریدی 
یکی از حامیان اصلی حقوق بشر در 
کانادا روی سن رفت و از فعالیت های 
نسرین ستوده به عنوان وکیلی بسیار 
شــجاع، قدرانی کرد و یادآور شد که: 
»جامعه ایــران هیچگاه این ارزش ها 
را از یاد نمی برد. خانم ســتوده نشان 
داده است که زنان ایرانی باید به این 
خودباوری برسند که آنان حق زندگی 
آزاد را دارند و نباید در این راه از حمایت 
همدیگر غافل شوند.« در بخش آخر 
سخنرانی کوتاه آقای مریدی، وی با 
واکنش بــه رویدادهایی که اخیرا در 
ایران رخ داده و به کشتار بی رحمانه 
معترضین در شهرهای مختلف ایران 
انجامیــده، گفت: »اخبــاری که در 
رسانه ها می بینیم بسیار هولناک است. 

اینکه رژیمی در این وضعیت دست به 
جنایاتی اینگونه بزند و از کشتارهای 
ارتکابی  خود نیز دفاع کند و معترضین 
را آشــوبگر بنامد، تنهــا از حاکمانی 
مســتبد و خودکامه برمی آید. بیش 
از صد شــهر کوچک و بزرگ در این 
اعتراضات شرکت کرده اند، اما نه تنها 
رژیم جهموری اسالمی به صدای آنها 
گوش نکرده بلکه با بازداشت و کشتار 
جواب معترضینی را داده اســت که 
فقط برای حقوق انسانی خود مبارزه 
می کنند.« آقای مریدی با امید برای 
ایرانی دمکرات و آزاد، ســخنانش را 

خاتمه داد.
در انتهای این مراســم اردشیر زارع 
زاده مدیر اجرایــی مرکز بین المللی 
حقوق بشــر، در مورد علت انتخاب 
خانم نســرین ستوده به عنوان برنده 
این جایــزه به کیهــان لندن گفت: 
»چند وکیل و فعال حقوق بشــری 
دیگر نیز کاندیدای دریافت این جایزه 
بودند و مرکز مــا هیچگونه دخالتی 
در مــورد کاندیدا کــردن مدافعین 
حقوق بشــر ندارد بلکه آنها به مرکز 
ما معرفی می شــوند. ما امسال بطور 
مثال آقای امیرساالر داودی و محمد 
نجفــی دو وکیل دادگســتری دیگر 
را که متاســفانه در زندان هستند، به 
همراه محمد رمضان وکیل و مدافع 
حقوق بشر مصری و آقای تانیر قلیچ 
وکیل و مدافع حقوق بشــر ترکیه ای 
را در لیســت کاندیداهای این جایزه 
داشــتیم اما در نهایت خانم ستوده 
را انتخــاب کردیم. ما هر دو ســال، 
یک یا دو نفــر را به پاس تالش آنها 
در احقاق حقوق بشــر و فعالیت های 
بشردوســتانه، به عنــوان برنده این 
جایزه انتخاب می کنیم. در مورد علت 
انتخاب خانم نســرین ستوده، ایشان 
یک وکیل تازه کار نیســت و در طول 
سالیان دراز از زندانیان سیاسی دفاع 
کرده و کارهای بشردوستانه بسیاری 
در عرصه حقــوق زنان در حوزه های 
مختلف، بــه ویژه موضــوع حجاب 
اجباری انجام داده است. خانم ستوده 
از کودکانی که زیر حکم اعدام بوده اند 
دفاع کرده و توانســته با توانایی ها و 
شایستگی های خود در توسعه حقوق 
بشر و آگاهی رسانی در این بخش در 
ایران نقش بســزایی داشته باشد. به 
پاس تمامی این کوشش ها، ما خانم 
ستوده را به عنوان برنده جایزه امسال، 

معرفی کردیم.«
آقایان عبدالفتاح  در سال های اخیر، 
ســلطانی و محمد اولیایــی فرد دو 
وکیل ایرانی، خانم غنا بداوی وکیلی 
ســوریه ای و همچنین آقایان محمد 
صدیق کبودوند فعال حقوق بشــر، 
حشــمت اهلل طبرزدی فعال حقوق 
بشر، و زنده یاد امیرعباس امیرانتظام 

از برندگان این جایزه بوده اند.

سیروس زارع زاده )کیهان لندن(

اولین هواپیمای تجاری برقی جهان
در ونکوور به پرواز درآمد

بی بی ســی- یک هواپیمای تجاری و دریایی کــه کامال با نیروی برق کار 
می کند در ونکوور به پرواز درآمد. این اولین نوع چنین هواپیمایی با ظرفیت 
شــش مسافر در صنعت هوانوردی جهان اســت. شرکت های سازنده این 
هواپیما از این ابداع به عنوان نخستین گام در ایجاد ناوگان هوایی تجاری 
کامال برقی نام می برند. پیشبرد چنین طرحی می تواند به کاهش استفاده از 
سوخت های فسیلی در بخش بسیار آالینده صنعت هوانوردی یاری رساند. 
شرکت های هاربور ایر و مگ نیکس در بیانیه مشترکی از »آغاز دوران سوم 

هوانوردی« و »عصر هواپیماهای برقی« خبر داده اند.
از این هواپیما پیش تر در نمایشگاه هوایی پاریس رونمایی شده بود. شرکت 
استرالیایی مگ نیکس گفته هدف از طراحی سیستم محرکه این هواپیما، 

دستیابی به »شیوه ای پاک و موثر« برای نیروی هواپیماهاست.
هاربور ایر، شــرکت کانادایی مجری طرح ساخت این هواپیمای برقی ابراز 

امیدواری کرده که تا سال 2۰22 میالدی تمام ناوگان خود را برقی کند.
رویکرد تولید موتورهای برقی هواپیما به عنوان شیوه ای برای کاهش تولید 
گازهای گلخانه ای در صنعت هوانوردی در نظر گرفته شده است. این اتفاق 
همزمان با افزایش نگرانی مسافران درباره آلودگی زیست محیطی ناشی از 

سفر با هواپیما است.
یک نظرسنجی که به تازگی از سوی بانک سوئیسی یو بی اس انجام گرفته 
نشــان می دهد که »نگرانی درباره محیط زیست« سبب شده تا سفرهای 
هوایی کاهش یابد. با این همه، همچنان ساخت  هواپیماهای برقی که بتوانند 
در مسافت طوالنی به پرواز درآید چالش بزرگی در صنعت هوانوردی است.
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با وجود بارش برف سنگین، 
زمستان امسال کانادا سردتر از همیشه 

نخواهد بود

بــه گزارش رســانه هدهــد به نقل 
از ســی تی وی نیوز، دیــو فیلیپس، 
اقلیم شــناس ارشــد روز دوشنبه در 
گفتگو با ســی تی وی نیوز گفت که 
خبر خوبی برای کانادایی ها دارد. چرا 
که زمستان امسال کانادا برودت هوا 
متعادل تر از همیشــه است و میزان 
برودت هوا در هیچ منطقه ای به سطح 

بسیار پایین نمی رسد.
وی با بیان این مطلب افزود: من فکر 
نمی کنم زمستان امسال کانادا خاطره 
انگیز باشد. از کران تا کران زمستان 
امســال کانادا را تجربه می کنند اما 
گرمتر از همیشــه. این پیش بینی با 
دیگر پیش بینی های قبلی که بیانگر 
زمستانی سرد و سخت بودند تاحدی 

متفاوت است.
به نظر می رســد پیش بینی فیلیپس 
 ”Accuweather“ پیش بینی های  با 
مبنی بر تعادل دمــا در بخش هایی 
از کانادا تطابق داشــته باشد. البته به 
گفتــه وی این پیش بینی برای ۱۰۰ 

روز آینده ) پایان فوریه ( دقیق نیست 
ولی به نظر می آید جریان غالب گرمتر 

از همیشه است.
وی تصریح کرد: آنچه که زمستان را 
سردتر و گرم تر می کند گرداب قطبی 
است که یک جبهه هوای سرد را در 
قطب شــمال به گردش درمی آورد و 
اگر در جنوب باشد ویران کننده است.

گرداب هــای قطبی وقتی بــه کانادا 
و ایاالت متحده برســند با خودشان 
هوای قطبی را بــه ارمغان می آورند.

فوریه سال گذشته یک گرداب قطبی 
در سراسر غرب کانادا روی داد و دمای 
کلگری را به پایین ترین سطح طی ۸۳ 

سال اخیر رساند.
وی ادامه داد: زمســتان سال گذشته 
طوالنی تر و بی رحم تر از همیشه بود 
و از هالووین تا عید پاک ادامه داشت.
او تاکبد کرد که زمستان امسال کانادا 
این گونه نیست و حتی بهار زودتر از 

همیشه فرا خواهد رسید.

دستگیری اعضای شبکه سرقت و خروج ماشین های لوکس از کانادا
ایرونیا- شــبکه ســرقت خودرو که 
ماشــین های لوکس بــه ارزش ۱.۶ 
میلیون دالر را از کشــور خارج  کرده 

است، توسط پلیس کشف شد.
پلیس یک باند ســرقت خــودرو را 
دستگیر کرده که گفته می شود تاکنون 
خودروهایی به ارزش۱.۶ میلیون دالر 
سرقت کرده اند و با شیوه های خاصی 
، ماشین های لوکس به سرقت رفته را 
از کانادا خارج می کردند. چهار نفر از 

این گروه دستگیر شده اند.
پلیس در همیلتون انتاریو تحقیقات 
خود را با عنوان »پروژه مرغ دریایی« 
در آگوست آغاز کرد، چون آن زمان 
مســئوالن از وقوع این سرقت ها آگاه 
شــده بودند. پلیــس می گوید این 
حلقه ســرقت خوردو کــه کارش را 
خارج از شهر همیلتون انجام می داد، 
بیشتر ماشین های کرایه ای را هدف 

می گرفت.
هفت ماشین از ۳۹ ماشین به سرقت 
رفته در یک کانتینر کشتی رانی پیدا 
شــدند که قرار بود به عــراق بروند. 
بازرسان باور دارند ماشین های دیگری 
که هنــوز پیدا نشــده اند تاکنون به 

سراسر دنیا ارسال شده اند.

پنجم دسامبر پلیس برای جستجوی 
شش کسب و کار و سه محل مسکونی 
در همیلتون اجازه دادگاه را کســب 
کــرد. در حالیکــه افســران پلیس 
جستجوی خود را انجام می دادند ۱2 
خودرو به سرقت رفته دیگر را مصادره 
کردند و توانستند تعداد زیادی قطعه 
خودرو، پول نقد، جواهرات طال و دیگر 

اقالم به سرقت رفته را کشف کنند.
پلیــس گفــت افســران همچنین 
شماره های شناسایی جعلی ماشین، 
اســناد ارســال محموله با کشتی و 

پاسپورت های به سرقت رفته مکزیکی 
کشف کردند.

پلیــس گفــت مظنونــان بیشــتر 
ماشین هایی را انتخاب می کردند که 
متعلق به شــرکت های کرایه ماشین 
بودند. آنها از اســناد جعلی استفاده 
می کردند تا ماشین ها را کرایه کنند 

و هرگز آن ها را پس نمی دادند.
در بعضی موارد، مظنون ها ماشین ها را 
کرایه می کردند و پیش از بازگرداندن 
آن ها کلیدشــان را کپی می کردند. 
پلیس گفت مظنونان بعد برمی گشتند 

و ماشــین را با کلیدهای کپی شده 
می دزدیدند.

ســرهنگ آندرا توری گفــت: »این 
چهار نفری کــه در ارتباط با پرونده 
دستگیر شده اند شبکه ای ساخته اند. 
ما شواهدی داریم که نشان می دهد 
آن ها احتماال حدود دو سال است که 
این کار را انجام می دادند. خوشحالیم 
که توانســتیم در این برهه به شدت 

عملیات آن ها را مختل کنیم.«
سه مرد و یک زن در ارتباط با سرقت 
خودروها دســتگیر شــده اند. یحیا 
ال جبوری 5۰ ســاله در ارتباط با این 
بررســی ها با 5۰ اتهام مواجه اســت 
که از جمله آن ها می توان به مالکیت 
امالکی که از راه جرم کسب شده اند 
و همچنین قاچاق امالک کسب شده 

توسط جرم اشاره کرد.
ضیاد ال خفجی 45 ساله هم متهم به 
پنهان سازی کالهبردارانه اطالعات و 
توطئه برای ارتکاب جرم متهم شده 
اســت. آمر ال اوگایلی 4۶ ساله با 25 
اتهام از جمله مالکیت امالکی کسب 
شــده توســط جرم و قاچاق امالک 
کسب شده توسط جرم مواجه است. 
نهال خیون 4۶ ساله با یک اتهام یعنی 
مالکیت امالک کسب شده از طریق 

جرم مواجه است.
سه نفر از متهمان به صورت موقتی 
بدون وثیقه آزاد شــده اند و نخستین 
جلســه دادگاه روز اول ژانویه 2۰2۰ 
برگزار می شــود. خیون هــم با قول 
بازگشــت به دادگاه آزاد شده و تاریخ 
دادگاه او برای روز بیست و یکم ژانویه 

2۰2۰ تعیین شده است.
دفتر بیمــه کانادا تخمین می زند که 
سرقت خودرو نزدیک به یک میلیارد 
دالر در ســال بــه کانادایی ها ضرر 
می رساند. در سال 2۰۱۸، به تنهایی 
در جنوب انتاریو ۹5۰۰ مورد سرقت 

ثبت شد.
پلیس همیلتون از هر کسی که در این 
زمینه اطالعاتی دارد درخواست کرده 
با سرهنگ آندرا توری یا کرایم استاپرز 

iroonia.ca .تماس بگیرد

دسترسی کارمند خاطی »دژردن«
 به اطالعات کارت های اعتباری مشتریان

مداد - به گزارش ســی تی وی، گای 
کرومیه )مدیرعامل موسسه اعتباری 
یــک  در  سه شــنبه   روز  درژدن( 
کنفرانس رســانه ای اعــالم کرد که 
بررسی های جدید به عمل آمده نشان 
می دهد کارمند خاطی این شــرکت 
کــه اطالعات شــخصی دو میلیون  
مشتری را به سرقت برده، به اطالعات 
کارت هــای اعتباری نیز دسترســی 

داشته است.
در مــاه ژوئن بود که خبر ســرقت 
دژردن،  مشتریان  شخصی  اطالعات 
موجی از نگرانی را در کبک ایجاد کرد. 
با این وجود، آقای کرومیه دیروز اعالم 
کــرد که یافته جدید این موسســه، 
نگران کننده نیست. مدیرعامل دژردن 
گفت که هیچ سندی دال بر سرقت 

اطالعات مربوط به کارت های اعتباری 
مشتریان این موسســه اعتباری در 

دست نیست.
گفتنی اســت از زمان افشــای خبر 
سرقت اطالعات مشتریان دژردن، این 
موسسه یک سری خدمات امنیتی را 
به صورت رایگان در اختیار مشتریانش 

قرار داد.

سرپناه متحرک برای افراد بی خانمان در تورنتو

پرژن میرور- یک اتوبوس مســافری 
که قرار بود به مرکز اســقاط و اوراق 
اتوبوس های فرســوده فرستاده شود، 
تبدیل به سرپناه متحرکی برای آسیب 

پذیرترین افراد تورنتو شد.
سازمان خیریه غیرانتفاعی هیومنیتی 
فِرست که یک ســازمان بین المللی 
برای امور خیریه است و مرکز آن در 
شــهر وان در شمال تورنتو در استان 
انتاریو قرار دارد، هفته گذشته اولین 
پناهگاه اتوبوســی خود را که در نوع 
خود، اولین نمونه اســت راه اندازی 
کرد. این اتوبوس به مدت سه ماه هر 
شب در خیابان های مرکز شهر تورنتو 
حرکت می کنــد، و از 2۰ نفر از افراد 
بی سرپناه با جای خواب، غذا و لباس 
گرم، آب و لوازم بهداشــتی پذیرایی 

می کند.
نعیم فاروق، که در بخش حمل و نقل 
عمومی تورنتو مشــغول به کار است 
و در ســازمان هیومنیتی فِرست به 
طور داوطلب کار می کند به نشــریه 
هافینگتون پست کانادا گفت: » وقتی 
فهمیدم که اتوبوس های مســافربری 
قدیمی در پایان عمــر تجاری خود 
بــرای بازیافت فلزات آنهــا به مراکز 
اوراقی و اســقاط اتوبوس ها فرستاده 
می شــوند، ایده استفاده بهینه از آنها 

برای یک خدمت بزرگتر اجتماعی به 
سرم زد.«

ظرفیت سیســتم پناهگاهی شــهر 
تورنتو در فصل زمستان به طور آشکارا 
تکمیل است و استفاده کنندگان از این 
سیستم می گویند که بسیار شلوغ و نا 
امن است و تختخواب کافی یا مکانی 

برای نگهداری وسایل وجود ندارد.
ژانویه گذشــته، عــده ای از افراد بی 
سرپناه در شهر تورنتو برای خودداری 
از اقامت در این پناهگاه ها، چادرهایی 
را زیر بزرگراه گاردینر برافراشتند که 
به دستور شهرداری مجبور به جمع 

آوری آنها شدند.
بر اساس اعالم شــهرداری تورنتو، تا 
روز دوشــنبه هفته گذشته، ظرفیت 
پناهگاه هــای تورنتو تــا ۹۳ درصد 
تکمیل شــده اند و اگر ظرفیت خالی 
وجود داشــته باشــد بــه خانواده ها 
اختصاص می یابد. بــه تازگی اعالم 
شده اســت که پانصد تخت دیگر به 
تورنتو  پناهگاهی شهرداری  سیستم 

در زمستان امسال اضافه شده است.
سازمان خیریه هیومنیتی فرست در 
شهر کبک ســیتی برای خرید یک 
دســتگاه اتوبوس، ۱۰هزار دالر جمع 
آوری کرده اســت تا ایــن اتوبوس را 
که پیش از این برای انتقال تیم های 
هاکی استفاده می شده است، بازسازی 
کند و با قرار دادن چند تخت تاشــو 
در آن برای افراد بی ســرپناه در این 
شهر اســتفاده کنند. این سازمان به 
دنبال به کار گیری یک پرستار برای 
چند شب در طول هفته است تا این 
افراد به بهداشت عمومی نیز دسترسی 

داشته باشند.
نعیم فاروق می گوید بر خالف سیستم 
سنتی پناهگاه ها، روش این سازمان 
انعطاف پذیر است، نیازی نیست که 
نگران مشکالت منطقه بندی شهری 
یا زیر ساخت های دایمی باشید. با این 
روش اجازه دارید که در تمام مناطق 
در سطح شهر اتوبوس را پارک کنید. 
مســیر این اتوبوس نیز بر اساس نیاز 
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 فرمانده سپاه از آمریکا خواست به تحریم های خود 
علیه ایران ادامه دهد

رادیو بین المللی فرانســه - حسین 
سالمی، فرماندۀ سپاه پاسداران، روز 
چهارشنبه بیستم آذرماه ۹۸ در جمع 
مدیران بزرگتریــن قرارگاه اقتصادی 
سپاه پاسداران موســوم به »قرارگاه 
خاتم االنبیا« از آمریکا خواســت که 
به تحریم های خود علیه ایران ادامه 

بدهد.
حسین ســالمی گفت : »از دشمنان 
نمــی خواهیم تحریــم را لغو کنند، 
بلکــه آن را ادامه دهند. ما زنده ایم و 
هیچ تمنایی از آنها نداریم.« فرماندۀ 
سپاه پاسداران قرارگاه خاتم االنبیاء را 
عامل شکست تحریم ها و »ناامیدی 
دشمنان« از اعمال تحریم ها خواند 
و گفت : »دشــمنان بدانند که هیچ 
مانعی نمی تواند بر سر راهمان ایجاد 
کنند.« به گفتۀ حسین سالمی سپاه 
پاسداران و قرارگاه های اقتصادی آن از 
روی مانع تحریم ها عبور خواهند کرد. 
وی همچنین مدعی شد که قرارگاه 
خاتم االنبیاء که بزرگترین ُهلدینگ 
اقتصادی خاورمیانه به شمار می رود 

»یک نهــاد اقتصــادی و درآمدزایی 
نیســت« و هدفش به گفتۀ فرماندۀ 
سپاه پاســداران »رونق بخشیدن به 

حیات اقتصادی کشور است.«
اظهارات فرماندۀ ســپاه پاسداران در 
خصوص تحریم ها همزمان اســت با 
سخنان حسن روحانی که در نشست 
روز چهارشنبه  هیئت دولت صریحاً 
تحریم ها را منشــاء اصلی مشکالت 
اقتصادی کشور و مردم خواند و افزود 
که نباید در خصــوص نقش مخرب 
تحریم ها به مــردم »دروغ« گفت و 
اگر الزم باشــد دولت حتا آماده است 

از طریق مذاکره ]با آمریکا[ جهت رفع 
تحریم ها تالش کند بی آنکه در این 
اقدام از »خطوط قرمز نظام اسالمی« 
عبور کند. پیش از این حسن روحانی 
همچنیــن گفته بود که بــرای رفع 
تحریم ها جمهوری اســالمی ایران 
آماده است که در سطح سران با دولت 

آمریکا مذاکره کند.
از قرار بخشی از سخنان فرماندۀ سپاه 
پاسداران متوجۀ همین موضع رئیس 
جمهوری ایران است. حسین سالمی 
در سخنان روز چهارشنبه  در جمع 
مدیران قــرارگاه خاتم االنبیاء گفت: 
»بســیاری از عوامل نفــوذ و دخالت 
دشــمنان را پلمب کــرده ایم و می 
خواهیم زبان شان را هم پلمب کنیم. 
در عرصــۀ اقتصادی هــم نخواهیم 
گذاشــت هیچ عاملی از دشمنان در 

اقتصادمان تاثیرگذار باشد.«
پاســداران در تمام نهادهای تصمیم 
گیری کشــور نفوذ کرده اند و مانع 
کمترین اصالحی هستند که بتواند 

منافع آنان را تهدید کند.

نامه علی مطهری به خامنه ای:
 الیحه »اف  ای تی اف« کماکان 

در بالتکلیفی است

دویچه ولــه- تداوم  اختــالف میان 
مجلس و شــورای نگهبان و مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام باعث شد 
که علی مطهــری، نماینده مجلس، 
دیروز ۱۹ آذر )۱۰ دسامبر( در نامه ای 
به علی خامنــه ای، رهبر  جمهوری 
اســالمی، از او بخواهــد بــرای رفع 
اختالف ها و تایید مصوبه های مجلس 
توسط شورای نگهبان پادرمیانی کند.

مطهری در نامه خود که رســانه های  
ایران آن را روز 2۰ آذر منتشر کردند، 
می نویســد که رویــه جدید مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و شورای 
نگهبان در انطباق مصوبات مجلس با 
سیاست های کلی نظام، مانع از اجرای 
تصمیمات و مصوبات مجلس شــده 

است.
در نامه مطهری اشاره ای به مصوبات 
و تصمیم های مشخصی نشده است 
ولی در روزهای گذشــته، این عضو 
فراکسیون امید مجلس از بالتکلیفی 
الیحــه »اف  ای تــی اف« در مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و شورای 
نگهبان ســخن گفته بــود. در حال 
حاضر مهم ترین چالــش قوه مقننه 
با شــورای نگهبان و مجمع بر ســر 

بالتکلیفی این الیحه است.
گروه ویژه اقدام مالی »اف  ای تی اف« 
)FATF( در هفته های گذشته و برای 
ششــمین نوبت، مهلت  ایران را برای 
تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه 

با تامین مالی تروریسم تمدید کرد.
این آخرین مهلت برای تأمین نظرات 
»اف  ای  تــی  اف« اســت. گروه ویژه 
اقدام مالی اعالم کرد که اگر تا قبل از 

بهمن ماه ۹۸ دو کنوانسیون مرتبط، 
نهایی نشوند، همه اقدامات مقابله ای 

علیه  ایران وضع خواهند شد.
دو کنوانســیون »پالرمو« و »ســی 
اف تــی« به ترتیب با هــدف مبارزه 
با قاچاق انســان، تولید غیرقانونی و 
قاچاق اسلحه و مهمات و نیز مقابله 
با تامین مالی تروریسم )سی اف تی( 
از پیمان نامه های سازمان ملل هستند 
که اعضا را ملزم می کنند با نظارت بر 
مبادالت بانکــی، جلوی تامین مالی 

گروه های تروریستی را بگیرند.
لوایح مرتبــط بــا »اف  ای تی اف« 
مهرماه ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس 
برای تعیین تکلیف نهایی به شورای 
نگهبان رفتند که از سوی  این شورا رد 
شدند. مجمع تشخیص مصلحت نظام 
هم پس از اعالم وصول این لوایح در 
سال ۹۷ چند جلسه برگزار کرد ولی 
کالف سردرگم تایید یا رد  این لوایح 
تا کنون به کشمکش طوالنی تبدیل 

شده است.
تشــخیص  مجمع  اعضــای  برخی 
مصلحت نظام گفته اند که پیوستن به 
پالرمو و سی اف تی، موجب می شود 
آمریکا به راحتــی بتواند راه های دور 

زدن تحریم ها را کشف کند.
در صورت نپیوستن  ایران به  این لوایح، 
وضعیت کشور به قبل از خرداد سال 
۱۳۹5 باز می گــردد و موج جدیدی 
از تحریم هــا و محدودیت هــا دوباره 
برقرار می شود. مسیر مبادالت بانکی 
ایــران نیز با جهان تحــت تاثیر این 

محدودیت ها قرار می گیرد.

آمریکا چند شرکت حمل ونقل وابسته به ایران را تحریم کرد 
پمپئو خواهان مذاکره با ایران در امور کنسولی شد  

وزیــر خارجــه ایاالت متحــده روز 
تحریم های  آذرماه  چهارشــنبه 2۰ 
تازه ای را در ادامه سیاســت فشــار 
حداکثری بر جمهوری اسالمی ایران 

اعالم کرد.
مایــک پومپئو گفت چند شــرکت 
حمل ونقل که در »انتقال سالح های 
کشتار جمعی« مرتبط با ایران دست 

داشته اند تحریم می شوند.
آمریکا همچنین عبدالحسین خدری، 
مدیر عامل شرکت خدری جهان دریا، 
را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران در 
فهرســت تحریم های خود قرار داده 

است.
وزارت خزانه داری آمریکا نیز گزارش 
داده که عبدالحســین خدری را در 
ارتباط با ســپاه پاسداران در فهرست 

تحریم ها قرار داده است.
آقای خــدری رئیس هیــات مدیره 
شــرکت »خدری جهان دریا« است 
که ســال ۹4 اولین خط کشتیرانی 
مســتقیم بین ایران و عمــان را، به 
گفته خودش، بــا هدف »جابه جایی 
تجهیزات مهندسی و میوه و تره بار« 

راه اندازی کرد.
خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه نه 
تنها این شرکت را تحریم کرد، بلکه 
 Maritime( شرکت راه ابریشم دریایی
Silk Road( مســتقر در عمان و دو 
شــناور »گناوه ۱ و گنــاوه 2« را نیز 
در ارتباط با آقای خدری در فهرست 

تحریم ها قرار داد.
هوانوردی  باربری  خدمات  شــرکت 
مستقر    ،)GATEWICK( گیت ویک 
در دبی و شرکت حدمات هوایی گومی 
)GOMEI( مســتقر در هنگ کنگ 
و شرکت ســفر و گردشگری جهان 
 )JAHAN DESTINATIONS(
دیگر شرکت هایی هستند که اکنون 
به فهرست تحریمی آمریکا در ارتباط 

با ایران افزوده شده اند.
مایک پومپئو گفت واشــینگتن سه 
عامل فروش بلیط هــای ماهان ایر را 
نیز به دلیل نقشــی که این شرکت 
هواپیمایی در انتقال سالح های کشتار 
جمعی داشــته، هــدف تحریم های 

مضاعف قرار داده است.

همزمان وزارت خزانه داری آمریکا نام 
یک فرد و چندین شــرکت از جمله 
فهرست به روز شــده ای از نام ده ها 
هواپیمای متعلق به ماهان را منتشر 
کــرد که در فهرســت تحریم ها قرار 

دارند.
مایک پومپئو گفت که این شرکت ها 
»به دلیل حمل ونقــل محموله های 
مرگبار از ایران به یمن و ســالح های 

کشتار جمعی« تحریم می شوند.
طبق توضیحی که وزیر خارجه آمریکا 
داد، این شرکت ها زمان امضای برجام 
از تحریم خارج شــده بودند؛ اقدامی 
که مایک پومپئو آن را »بسیار غلط« 

توصیف کرد.
آمریکا از ســال ۹۰ شرکت ماهان ایر 
را به دلیل »ارتبــاط با نیروی قدس 
سپاه پاسداران« و »جابه جایی نیرو و 

سالح« در فهرست تحریم های خود 
قرار داده  بود.

ایران  اســالمی  جمهوری  مقام های 
قبالً اتهام انتقال سالح برای حکومت 
سوریه و حزب اهلل لبنان با هواپیماهای 

مسافربری را رد کرده اند.
آقای پومپئو روز چهارشنبه گفت که 
در هفته جاری با همتای چینی خود 
در مورد تحریم بیشتر ایران صحبت 
کرده و افزود که از چین خواسته است 

تا از ایران نفت نخرد.
وزیر خارجه آمریــکا تأکید کرد که 
این تحریم ها علیه چین و علیه مردم 
ایران نیست بلکه علیه سیاست های 

منطقه ای جمهوری اسالمی است.
مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا 
روز چهارشنبه گفت برای این که ایران 
بتواند راه های جایگزینی برای انتقال 

کاالهــای ضروری مورد نیــاز مردم 
و اقالم بشردوســتانه پیدا کند، این 
تحریم ها ۱۸۰ روز دیگــر به اجرا در 

خواهند آمد.
پمپئــو تأکید کرد که مؤسســات و 
شــرکت هایی که با این شــرکت ها 
معامــالت غیرقانونی انجــام دهند، 
خــود را در معرض خطر تحریم قرار 

می دهند.
وزیر امور خارجــه آمریکا در همین 
حال از تبــادل اخیر زندانیان با ایران 
اســتقبال کرد و گفت: »امیدوارم که 
این مبادله  به بحث گســترده تری در 
مورد امور کنسولی منجر شود. ما از 
این مورد به عنوان فرصتی برای ادامه 

چنین تالشی استفاده می کنیم.«
با این حال پمپئو گفت نمی خواهد در 
این باره غلو کند و خوش بینی بیش از 

اندازه به خرج دهد.
پمپئو همچنین اطمینان داد که اگر 
آمریــکا بتواند »دریچــه ای بیابد« و 
شهروندان آمریکایی زندانی در ایران 
را به نزد خانواده های خود بازگرداند، 

این کار را خواهد کرد.
برایان هــوک، نماینــده ویژه دولت 
آمریکا در امور ایران نیز در مصاحبه  
 NPR با شــبکه عمومــی آمریکایی
ضمن ابراز خوشــحالی از مبادله دو 
زندانی به وساطت سوئیس که حافظ 
منافع آمریکا در ایران است، خواهان 

گفت وگوی کنسولی با ایران شد.
حســن روحانی، رئیــس جمهوری 
ایران نیز روز چهارشــنبه در جلسه 
هیئــت دولت یک راه بــرای خنثی 
کردن »توطئه دشمنان« را »مذاکره« 
دانســت اما گفت دولت در چارچوب 

خطوط قرمز نظام حرکت می کند.

سازوکار سوئیس برای صادرات اقالم بشردوستانه به ایران
 »در ماه های آینده راه اندازی می شود«

مقامات سوئیســی و آمریکایی روز چهارشنبه 20 آذر به خبرگزاری رویترز 
گفتند سازوکار بشردوســتانه برای صادرات مواد غذایی و دارو به ایران طی 
ماه های آینده راه اندازی خواهد شد. این سازوکار می تواند به صادرات کاالهای 

سوئیسی به ایران بدون نقض تحریم های آمریکا کمک کند.

رادیو فــردا- تحریم های آمریکا علیه 
ایران که پــس از خروج دولت دونالد 
ترامپ از برجام در اردیبهشت پارسال 
به اجــرا در آمد مواد غذایــی، دارو 
و سایر اقالم بشردوســتانه را شامل 
نمی شود. اما این تحریم های شدید که 
تمامی عرصه های مهم اقتصاد ایران 
از جمله صادرات نفت، شــبکه بانکی 
و کشــتیرانی را در بر می گیرد باعث 
شده که اکثر بانک های مهم خارجی 
از معاملــه با ایران حتــی در زمینه 

معامالت بشردوستانه پرهیز کنند.
پاســکال بِریســویل، وزیــر خارجه 
ســوئیس، و ادوارد مک مولن، سفیر 
آمریکا در ســوئیس روز چهارشنبه، 
چنــد روز پس از تبادل زندانیان بین 
ایــران و آمریکا که بــا میانجیگری 
سوئیس انجام شد، در مصاحبه های 
رویترز  بــا خبرگــزاری  جداگانه ای 
پیشرفت چشــمگیر در تنظیم این 

سازوکار ویژه را اعالم کردند.
خانم بِریسویل گفت: »نقش ما تامین 
مواد غذایی و دارو و وســایل پزشکی 
بــرای مردم ایران اســت و به همین 
خاطر تــالش می کنیم که این کانال 

بشردوستانه راه اندازی شود«.
دولت آمریکا ماه اکتبر اعالم کرد که 

این نوع معامالت نباید از طریق بانک 
مرکزی ایران انجام شوند و هیچ پولی 
به حســاب ایران واریز نخواهد شد تا 
امنیت مالی صادرکنندگان سوئیسی 

تضمین شود.
وزیر خارجه ســوئیس افــزود: »در 
نهایت این به بانک ها و شرکت هایی 
که می خواهند در این برنامه مشارکت 
کنند بستگی خواهد داشت. اخیرا در 
این زمینه به پیشــرفت هایی دست 

یافته ایم«.
او در پاســخ به این سئوال که آیا این 
ســازوکار در نیمه اول ســال 2۰2۰ 
عملی خواهد شــد گفت: »امیدوارم. 
ولی پیش بینی این موضوع دشــوار 
است چون کامال در کنترل ما نیست«.

ادوارد مک مولن، ســفیر آمریکا در 
ســوئیس، نیــز در این زمینــه ابراز 
امیدواری کرد و گفت: »خوشبختانه ما 
اکنون در همکاری با سوئیس مشغول 
کار روی جزئیات نهایی این سازوکار 
هســتیم و امیدوارم این مذاکرات در 

آینده نزدیک به نتیجه برسد«.
در حال حاضر برخی از شــرکت های 
بزرگ سوئیســی مثل »نســتله« و 
شــرکت های داروســازی »هوفمان 
ال روش« و »نووارتیــس« در ایــران 

مشــغول تولید هستند. این سازوکار 
جدیــد تولیدکننــدگان کوچکتــر 
سوئیســی را به صدور مواد غذایی و 

دارو به ایران تشویق خواهد کرد.
تالش هــای قدرت هــای اروپایی به 
رهبری فرانســه برای راه اندازی یک 
ســازوکار مالی ویژه با ایــران برای 
صــادرات اقالم بشردوســتانه به آن 
کشور تاکنون به نتیجه نرسیده است.

وزیر خارجه سوئیس افزود: »اگر این 
مدل )سوئیســی( عملی شود بسیار 
خوب می شــود که دیگران نیز آن را 
دنبال کنند. این مــدل ابزاری برای 
رقابت نیست، صرفا یک روش متفاوت 

است«.
سوئیس به عنوان یک کشور بی طرف 
حــدود چهل ســال حافــظ منافع 
آمریکا در ایران بوده است. مناسبات 
دیپلماتیک ایــران و آمریکا به فاصله 
کوتاهی پــس از وقوع انقالب بهمن 

۱۳5۷ قطع شد.
وزیران خارجه ایران و سوئیس در ماه 
اکتبــر در ژنو با هم دیدار و گفت وگو 
کردند. آنها چند روز پیش همزمان با 
تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی در 
شهر زوریخ ســوئیس نیز با یکدیگر 

مالقات کردند.
وزیر خارجه سوئیس در بخش دیگری 
از مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: 
»ما آماده هســتیم کــه در صورت 
تقاضای دو طرف زمینه تبادل بیشتر 

زندانیان دو کشور را فراهم کنیم«.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

که  “حمایت”  روزنامه ی   139۵ بهمن   9 تاریخ  در 
روزنامه رسمی قوه ی قضاییه ی جمهوری اسالمی است، 
زندان های  غیابی  احکام  خود،  آگهی های  بخش  در 
بلند و کوتاه  مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان 
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد. بر اساس این 
آگهی ها خانم گوگوش )فائقه آتشین(، نیک آهنگ 
آرمین  مرضیه  روزنامه نگار(،  و  )کارتونیست  کوثر 
از  آرمین  محسن  دختر  و  وبالگ نویس  و  )نویسنده 
سعید  اسالمی(،  انقالب  مجاهدین  سازمان  اعضای 
اینانلو  تارا  کریمیان )مدیر تلویزیون ماهواره ای ِجم(، 
انواری  امین  حقیقت،  آرمان  هنرمند(،  و  )عکاس 
رستمی، فاطمه طبری قاضی، فرهاد نیکویی و سهراب 
امجدی به زندان )از 1۶ تا یک سال، اکثراً باالی چهار 
سال( محکوم شده اند. اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
توهین به خمینی و خامنه ای، توهین به مقدسات، و اقدام 

علیه امنیت کشور بوده است.
 در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این 
احکام نیست بلکه می خواهم از زاویه ای دیگر یعنی عدم 
انعکاس آن در رسانه های فارسی زبان خارج کشور )به 

جز یک وب سایت( بدین موضوع بپردازم.
       تا زمانی که این نوشته را می نویسم بعد از حدود یک 
ماه، وب سایت “تقاطع” )که مخاطب کمتری در مقایسه 
با رسانه های بزرگ تر دارد( برخی از این احکام را منتشر 
کرده است و وب سایت ها و رادیوها و تلویزیون های 
فارسی  زبان مثل صدای امریکا، رادیو فردا، بی بی سی 
فارسی، رادیو زمانه، دویچه وله، و رادیو فرانسه - که 
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده می کنند 
گروه های  و  افراد  برای  شدن  »صدا  آنها  مأموریت  و 
بی صدا«، جریان آزاد اطالعات، و »شکستن سد سانسور« 

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

 عدم انتشار این خبر سه علت می تواند داشته باشد:
 1( در اولویت خبری نبودن سرکوب ها در جمهوری 
بی بی سی  )مثل  رسانه ها  این  از  برخی  که  اسالمی 
بوده اند.  متهم  بدان  همیشه  امریکا(  صدای  یا  فارسی 
منتقدان این دو رسانه از عدم تنوع مهمان ها )علی رغم 
چپ گرایان  نوشته های  و  دیدگاه ها  همیشگی  انتشار 
رهبر جمهوری  دوستداران  و  مذهبی  اصالح طلبان  و 
برنامه ها داشته  اسالمی که آن هم می تواند جایی در 
اخبار  رفتن  به حاشیه  و  برقرار شود(  توازن  اگر  باشد 
منظر جمهوری  از  ساختارشکن  افراد  و  گزارش ها  و 

اسالمی شکایت می کنند.
 البته بی بی سی فارسی در سیاست های محدود سازی 
خود هوشمندانه تر از صدای امریکا عمل می کند و بدون 
درست کردن فهرست سیاه و با دعوت بسیار محدود 
از افراد ناهمرنگ تالش می کند با درست کردن ظاهر، 

مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف 
اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد. این را هم 
اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این 
رسانه ها که با عشق و عالقه کار می کنند نیست؛ در مورد 

تصمیم گیران و سیاست گذاران است.
 توجه کنید که نویسنده ی این مطلب همیشه قدردان 
مالیات دهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانه ها 
محدود کننده ی  مرزهای  داشته  تالش  و  است  بوده 
آنها را علی رغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به 

نحوه ی سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
 2( عدم انجام وظایف حرفه ای و ماموریت این رسانه ها 
که در بسیاری از موارد در کار این رسانه ها به چشم می 
خورد. این که نویسنده ی این مطلب قبال و اکنون با برخی 
از آنها به صورت آزاد همکاری داشته و چند سالی است 
از برخی از آنها رسما )رادیو زمانه، صدای امریکا( و از 
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده 
)بی بی سی فارسی( مانع از بیان این انتقادات نمی شود. 
به این رسانه ها  ایران  برخی از روزنامه  نگارانی که از 
کار  )که  براندازی  رهیافت  میان  توانند  نمی  می آیند 
روزنامه نگار نیست( و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه 
و  بدیل  رسانه های  در  باالخص  روزنامه نگار  کار  که 
سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت 

ماموریت خود را فراموش می کنند.
3( همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از 
انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالم گرایی 
ریاست  دوم  دوران  در  می شود.  اسالمی  و جمهوری 
سازی  خشنود  دولت،  این  سیاست  اوباما  جمهوری 
جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود 
و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار 
گرفت که سال ها زیر دست احمد جنتی در سازمان 
تبلیغات اسالمی کار می کرد و حتی بعد از خروج از 
ایران برای یک بار انتقادی از آن سازمان و سیاست هایش 

به عمل نیاورد.
شواهد کافی برای حضور افراد نزدیک به البی جمهوری 
پرداخت  مثل  دارد؛  امریکا وجود  اسالمی در صدای 
حق الزحمه یادداشت  نویسی به خانم باربارا اسلوین که از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی است و اخراج چندین 
تن از همکاران این رسانه که نگرش انتقادی به رفتار این 
موسسه در انعکاس اخبار و گزارش ها داشته اند. مدیران 
صدای امریکا به قرارداد و همکاری بسیاری از افراد به 
علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان 
پایان داده اند و می گویند اصوال بودجه ای برای پرداخت 
به تحلیلگران برای نوشتن مطلب ندارند؛ اما برخی از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی از این جهات مستثنا 

بوده و هستند.
 

شغل و شهروندی به اضافه   انجام ماموریت ممکن است 
برای  محیط هایی  به  تدریج  به  فارسی زبان  رسانه های 

کسب شغل و شهروندی تبدیل شده اند که در اصل 
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه  نگاران 
ایرانی دانست اگر که ماموریت ها فراموش نشود و واقعا 
صدای  در  ویژه  )به  خویشاوندان  نه  و  روزنامه نگاران 
امریکا( استخدام شوند. این موضوع وجه دوم را تقویت 
می کند. از این جمله  است: استخدام روزنامه  نگارانی که 
اسالمی  هنوز در چارچوب محدویت های جمهوری 
عادت  نظام  آن  محدودیت های  )به  می کنند  عمل 
کرده اند( یا بدان نظام دل بسته اند )به صفحات توییتر 
یا فیسبوک آنها رجوع کنید(؛ انتشار اخباری که حتی 
می کنند  منتشر  روز  هر  داخلی  زرد  های  سایت   وب  
نتیجه  و  داخلی  سلبریتی های  موز،  کمبود  اخبار  مثل 
اخبار  به  یا تقدم بخشیدن  دیدارهای ورزشی داخلی؛ 
مقامات در برابر اخبار رویدادها. همه ی افراد حق دارند 
در کشورهای غربی از آزادی بیان خود استفاده کنند اما 
شهروندان غربی نیز حق دارند منابع خود را در اختیار 
کسانی که به نظام سرکوب و تروریسم دلبستگی دارند 

نگذارند.
از  بسیاری  در  پس زمینه  دادن  یا  انتقادی  نگرش   
گزارش های این رسانه ها غائب است. باال بردن میزان 
انعکاس  برای  خوبی  توجیه  روزانه  ویزیت  و  کلیک 
اخبار وب سایت های زرد از جیب مالیات دهنگان غربی 

نیست.
 

دیگر  موضوع  خویشاوندی-   و  محفلی  روابط 
این  کادر  استخدام  در  و خویشاوندی  محفلی  روابط 
رسانه ها است. بسیاری از خبرنگاران این رسانه ها هنوز 
ضد  و  اسراییلی  ضد  امپریالیستی،  ضد  کوله  بارهای 
سرمایه داری خود را یدک می کشند و از منابع غربی 
برای پیشبرد دیدگاه  های مارکسیستی و چپ خود بهره 
می برند. “رادیو زمانه” نمونه  ی خوبی است از این جهت. 
امریکایی  اسراییلی و ضد  این وب سایت موضع ضد 
دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد. 
بی بی سی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی 
رفسنجانی و جناحی که میانه رو می داند مثال زدنی است.

 
اسالمی  تبلیغاتی جمهوری  تولیدات دستگاه  رله  
داخلی  اخبار  رله ی  رسانه ها  این  مشکل  بزرگ ترین 
بدون هیج تحلیل یا افزوده ای است. اتفاقاً عدم انتشار 
وب سایت ها  در  غیابی  حبس  احکام  به  مربوط  خبر 
در  آن  انتشار  عدم  هم زمان  و  داخلی  های  روزنامه   و 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور نشان می دهد که 
آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی می پردازند بدون 
و  سیاست ها  داخلی  خبرگزاری های  اینکه  به  توجه 

از آنها رسانه های  پیروی  فیلترهای مشخصی دارند و 
فارسی زبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است. 
در بسیاری از موارد این رسانه ها تا وقتی از چند منبع 
داخلی خبری را نگیرند منتشر نمی کنند؛ گویی تکرار 
یک خبر در وب سایت های زنجیره ای تحت حکومت 

سپاه و نهادهای امنیتی وثوق ایجاد می کند.
یکی از اقداماتی که می تواند در اتاق خبر رسانه های 
فارسی زبان خارج از کشور تحولی اندک ایجاد کند 
)غیر از بازآموزی خبرنگاران در باب افسانه های چپ ها 
ممنوع کردن  امپریالیسم(  و  استعمار  و  دربارهء غرب 
آنها از رله ی اخبار تبلیغاتی و مقاماتی وب سایت ها و 
روزنامه های داخلی است. استفاده از آنها برای آگاهی 
از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی می گذرد 
ابزار تنبلی و آسودگی در باب  مشکلی ندارد اگر به 

اطمینان منبع و “کات و پیست” تبدیل نشوند.
 تا زمانی که این نوشته را می نویسم حدود ۴ هزار شماره 
از روزنامه ی »حمایت« که احکام قوه ی قضاییه را منتشر 
می کنند منتشر شده است. یکی از کارهای رسانه های 
پیدا  و  نسخه  این چهار هزار  بررسی  از کشور  خارج 
کردن مواردی از این قبیل است که البته زحمت بسیار 
بیشتری نسبت به رله ی اخبار دستگاه تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی دارد. اگر کوتاهی رسانه های فارسی زبان در حد 
غفلت از مورد فوق بود می شد از آن گذشت اما یک 
الگو در اداره ی این رسانه ها و روال کار آنها وجود دارد 
که مانع از دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها می شود.

 رسانه  بدیل -  ندیدن این گونه اخبار از سوی کارکنان 
بخش خبری رسانه های فارسی زبان قابل پذیرش نیست 
چون ماموریت آنها دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها 

است. 
از کارکنان  بسیاری  اینکه  این غفلت، در  از  فراتر  اما 
این رسانه ها هنوز به جمهوری اسالمی یا مبانی فکری 
و نظری این نظام وفادارند و خواهان تداوم آن هستند 
هیچ شکی نیست. نوع مطالبی که آنها می گذارند یا 

نمی گذارند موید این موضوع است. 
می خواهند  کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  اگر 
رسانه ی بدیل یا آلترناتیو باشند یا یک جای خالی را 
پر کنند هم در سیاست خبری، هم در منابع، هم در 
مبانی و اصول گزارشگری  استخدام، و هم در  نحوه  
باید متفاوت با دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
عمل کنند و در واقع »از بی ادبان ادب بیاموزند«؛ چون 
در ایران امروز رسانه  به معنای عرفی اش وجود ندارد. هر 
آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای جلب 
مخاطب یا آتش تهیه، از اخبار مهندسی شده هم در میان 

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

این  که  است  دهه  دو  نهایت  در  و    - اصالح  غیبت 
رسانه ها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران، دانشگاهیان، 
و مخاطبان خود )در اظهارنظرها و رسانه های اجتماعی( 
قرار می گیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی 
برای اصالح وضعیت خود انجام دهند: برای کارکنان 
های  سیاست   در  بگذارند؛  بازآموزی  دوره های  خود 
 شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیق های 
انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و 
کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی 

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

حفاری شبکه تونل و ساخت انبار موشک  در مرز سوریه و عراق 
توسط جمهوری اسالمی

کیهان لندن- تصاویر ماهواره  ای جدید 
نشان می دهد جمهوری اسالمی ایران 
برای برقراری ارتباط مخفی در حال 
حفر تونل هایی در پایگاه »امام علی« 
در منطقه ابوکمال حوالی مرز سوریه 

و عراق است.
تصاویر ماهواره ای از ســوی شرکت 
»ایمج ست اینترنشنال« گرفته شده 

است.
به گزارش فاکــس نیوز  خاکبرداری 
تونل هــا در پایگاه »امــام علی« در 
سوریه و نزدیکی مرز عراق آغاز شده 
و قرار است در این تونل ها سالح انبار 
شــود. این گزارش می افزاید که این 
تونل ها از یک ســال قبل در دســت 
ساخت هستند و بخش اصلی از یک 
شبکه ارتباطی ایران به سوریه و لبنان 
از طریق عراق را تشــکیل می دهند. 
این در حالیست که رسانه های سوریه 
و روســیه در گذشته بارها اسرائیل را 
به حمله هوایی به این منطقه متهم 

کرده اند.
این تونل ها ۱۳۰ متــر طول دارند و 
عرض آنها به اندازه ای اســت که یک 
ماشین از آن عبور می تواند عبور کند.

گزارش ها حاکی از آن است که پس از 
حمله های نهم سپتامبر 2۰۱۹ به این 
منطقه، روند احداث تونل ها با شتاب 

بیشتری پیش رفته است.
از طریق این تونل های عظیم در حال 
ساخت که مراحل پایانی خود را طی 
می کنند می توان نقاطی در اسرائیل، 
کشورهای عربی و پایگاه های ایاالت 

متحده در منطقه را هدف قرار داد.
ایران  رژیــم  فعالیت  های موشــکی 
بزرگتریــن تهدیــد برای اســرائیل 
محســوب می  شــود. اخیــرا ارتش 
اسرائیل موشــکی را با هدف افزایش 
ضریب امنیتی خود در برابر تهدیدات 
آزمایش کرد. مقامات اسرائیلی گفتند 
اگر الزم باشد اهدافی در خاک ایران را 

نیز بمباران خواهند کرد.
روزنامه اسرائیلی هاآرتص، چهارشنبه 
۱۱ دســامبر )2۰ آذر(، در گزارشی 
نوشــت هدف اســرائیل از آزمایش 
موشک  های سطح به سطح »یریخو« 
بــا توانایی حمل کالهک اتمی عالوه 
بر ایــران جهت بازدارندگی در مقابل 

پاکستان نیز هست.
این  آزمایش  هاآرتــص می نویســد 
موشــک با بُرد 4هزار کیلومتر به این 
معنا نیســت که رهبران اســرائیل، 
پاکســتان را دشــمن می دانند زیرا 
دشمن اصلی این کشور هند است، اما 
از نظر اسرائیل، پاکستان تنها کشوری 
است که دارای یک »بمب اسالمی« 

است.

در گذشته اسرائیل از پاکستان بسیار 
نگران بود. لیبی تحت رهبری معمر 
قذافی پیشنهاد میلیون  ها دالر برای 
کمک گرفتن در ســاخت بمب کرد 
اما پاکستان این درخواست را نادیده 
گرفت. بــا این وجود  عبدالقادر خان 
»پدر بمب پاکستان« به لیبی و ایران 
کمک کرد تا دانش و فناوری هسته ای 
را به دســت آورنــد. نگرانی در مورد 
پاکستان به دلیل مشارکت استراتژیک 
اســرائیل و هند اســت که شــامل 
اطالعات نظامی نیز می شود. همچنین 
در گذشته گزارش شده بود که موساد 
توانایی های هسته ای پاکستان را تحت 

نظر داشته اســت. منطقی است که 
بعد از ایران، توانایی های پاکستان در 
مالحظات امنیتی اسرائیل از اولویت 

باالیی برخوردار باشد.
اکبر هاشــمی رفســنجانی سه دهه 
پیش گفته بود »یک بمب اسالمی« 

کافیست تا اسرائیل را نابود کند.
روز ۱۶ آذر، ساعاتی پس از آزمایش 
»یریخــو« وزیر خارجــه جمهوری 
اسالمی مدعی شد »این موشک اتمی 
به طرف ایران نشانه گرفته شده بود«. 
محمدجــواد ظریف از غرب به خاطر 
آنچه »اســتاندارد دوگانه« در قبال 

ایران و اسرائیل خواند، انتقاد کرد.

روز ۱۸ آذر، ســردار مرتضی قربانی 
مشاور فرمانده کل ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی گفت »بــه فرمان 
رهبری، دســتمان روی ماشه است« 
و »رژیم صهیونیســتی اگر مرتکب 
کوچک ترین خطایــی در قبال ایران 
شود از همان لبنان تل آویو را با خاک 
یکسان می کنیم و اصالً نیازی نیست 
که از ایران موشــک و تجهیزات بلند 

شود.«
دو روز بعد رمضان شریف سخنگوی 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی ادعا 
کرد سخنان ســردار قربانی تحریف 
و مورد برداشــت نادرست رسانه ای 
قرار گرفته؛ وی گفت »سردار قربانی 
درواقع پاســخگویی به اسرائیل را با 
ابزارها و ظرفیت های متنوع موجود در 

اختیار مطرح کرده است.«
او از رســانه ها به خاطر به کار بردن 
عبارات نادرست در تنظیم خبرهای 
حــوزه دفاعی و امنیتــی انتقاد کرد 
و گفت »ســردار مرتضــی قربانی از 
فرماندهان دالور هشــت سال دفاع 
مجاهدت های  که  هســتند  مقدس 
حماســی وی همواره مورد تجلیل و 
قدردانی ملت ایران است و در سمت 
مشــاور فرمانده کل ســپاه فعالیتی 
نداشــته و در عرصه هــای دیگر در 
نیروهای مســلح در حــال خدمت 

می باشند.«

سازمان ملل ایرانی بودن تسلیحات 
حمله به آرامکو را تایید نکرد

دبیرکل ســازمان ملل اعالم کرده 
نمی تواند ایرانی بــودن پهپادها و 
موشک های مورد استفاده در حمله 
به آرامکو را تایید کند. گوترش این 
موضوع را به شــورای امنیت اعالم 
کرده است. آمریکا و عربستان ایران 

را مسئول این حمله می دانند.

دویچه وله- به گــزارش خبرگزاری 
رویترز در روز چهارشنبه )۱۱ دسامبر(  
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل 
متحد گزارشــی را  در مورد حمالت 
روز ۱4 ســپتامبر به تاسیسات نفتی 
آرامکو به شــورای امنیت ارائه کرده 
اســت. گوترش در این گزارش که به 
رؤیت خبرنگار رویترز رسیده، گفته 
است که ســازمان ملل قادر به تایید 
ایرانی بودن موشــک ها و پهپادهایی 
کــه در حمله به آرامکو به کار گرفته 

شده اند، نیست.
در گزارش گوترش آمده اســت: »در 
لحظه کنونی ما بر اســاس تحقیقات 
مستقل خود نمی توانیم منشاء ایرانی 
بودن موشــک های کروز و همچنین 
پهپادهای مورد استفاده در حمله به 

آرامکو را تایید کنیم.«
در حالی که شورشیان حوثی در یمن 
رسما مسئولیت این حمالت را برعهده 
گرفته اند، آمریکا و عربستان ایران را 
مسئول این حمالت می دانند و بر این 
باورند که موشک ها و پهپادهایی که 

در این حمله به کار گرفته شــده اند، 
ساخت ایران بوده اند.

عالوه بر ایــاالت متحــده آمریکا و 
عربستان سعودی، سه قدرت اروپایی؛ 
آلمان، فرانســه و بریتانیا نیز ایران را 
مســئول حمله به تاسیســات نفتی 

آرامکو اعالم کرده اند.
شورشــیان حوثــی در آن هنــگام 
مسئولیت این حمله را برعهده گرفته 
بودند و ایران هرگونه مداخله ای در آن 
را تکذیب کرده بود. شورشیان حوثی 
مورد حمایت جمهوری اسالمی ایران 

هستند.

تحقیقات مستقل سازمان ملل

آنتونیو گوتــرش در گزارش خود به 
شورای امنیت همچنین از تحقیقات 
ســازمان ملل در چند حمله  دیگر 
صورت گرفته به عربســتان خبر داد. 
ظرف چند ماه گذشته عربستان بارها 

هدف حمالت موشکی بوده است.
در گــزارش رویتــرز بــه حمله به 
تاسیســات نفتی عربستان در عفیف 
کــه در ماه مه صورت گرفته بود، نیز 
اشاره شده است. دبیرکل سازمان ملل 
همچنین به حمله به فــرودگاه ابها 
در ماه ژوئن و اوت اشــاره کرده و از 
تحقیقات پیرامون حمله به تاسیسات 
نفتی آرامکو در سپتامبر سال جاری 

خبر داده است.
در جریــان حمــالت گســترده ماه 
ســپتامبر به میدان نفتی خریص و 
پاالیشگاه بقیق، این تاسیسات نفتی 
آســیبی جدی دیــده و تولید نفت 
عربستان برای مدتی به میزان نصف 
کاهــش یافته بــود. در اثر حمله به 
تاسیســات نفتی آرامکو، تولید نفت 
جهانــی به میــزان 5 درصد کاهش 
یافت. عربســتان دو هفته پس از این 
حمالت موفق به عادی سازی تولید 

نفت خود شد.
شــورای امنیت ســازمان ملل هفته 
آینده گزارش گوتــرش را به بحث و 

بررسی خواهد گذاشت.

سرمایه گذاری خارجی در صنایع ایران به »کمتر از نصف« سقوط کرد
رادیــو فردا-  گــزارش جدید وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت ایــران از 
وضعیت هفت ماهه صنایع کشور نشان 
می دهد که میزان جذب سرمایه های 
خارجــی در این بخش طی دوره یاد 
شــده به ۷۸4 میلیون دالر رســیده 
است. این رقم در دوره مشابه در سال 
۹۶ که هنوز آمریــکا از برجام خارج 
نشده بود، یک میلیارد و ۸۸4 میلیون 

دالر بود.
بر اساس آمارهای کنفرانس تجارت 
و توسعه سازمان ملل )آنکتاد( میزان 
جذب ســرمایه های خارجی در کل 
اقتصاد ایران طی سال گذشته حدود 
۳ میلیــارد و 4۸۰ میلیون دالر بوده 
که نســبت به سال 2۰۱۷ حدود ۳۰ 

درصد کاهش یافته است.
وزارت صنعت قبــال جزئیات جذب 
ســرمایه گذاری خارجی را منتشــر 
می کرد، اما اکنون این بخش را حذف 
کرده است. اما در هفت ماهه اول سال 
۹۶، بیشترین سرمایه ها از چین، عراق 

و ترکیه در حوزه خودروسازی جذب 
شــده بود. این حوزه بعد از تشــدید 
تحریم های آمریکا با بحران مواجه شد.

گزارش جدید وزارت صنعت می گوید 
تولید خودروی سواری در کشور طی 
هفت ماه سال جاری نسبت به دوره 
مشابه پارسال ۳5 درصد کاهش یافته 
و به ۳۹4 هزار دستگاه رسیده است. 
این رقم نسبت به هفت ماه سال ۹۶ 

نیز کمتر از نصف شده است.
تولید انواع دیگر وسایل نقلیه، شامل 
کامیــون، اتوبوس و مینی بوس نیز با 

شدت بیشتری افت داشته است.
اگرچه در فاصله سال های ۹4 تا ۹۶ 
تحریم ها از اقتصاد ایران رخت برکشید 
و سرمایه گذاری خارجی نیز مقداری 
افزایش یافت، اما سرمایه گذاری های 
دولتی طــی یک دهه گذشــته )به 
نســبت تولید ناخالص داخلی( روند 

کاهشی داشته است.
آمارهــای صنــدوق بین  المللی پول 
ســرمایه گذاری های  اســت  حاکی 

دولتی و نهادهای حکومتی ایران طی 
سال های 2۰۰۰ تا 2۰۱۱ حدود 5.2 
درصد از تولید ناخالص داخلی بوده، 
اما این رقم در فاصله سال های 2۰۱2 

تا 2۰۱۷ نصف شده است.
گــزارش مرکــز آمــار می گوید که 
میزان تســهیالت پرداختی بانک ها 
و موسســات اعتباری به بخش های 
مختلف اقتصادی طی هفت ماه سال 
جاری 44۷ هزار میلیارد تومان بوده 
که نسبت به دوره مشابه پارسال 25 

درصد افزایش را نشان می دهد.
البته با توجه به افــت ارزش ریال و 
تورم، ارزش واقعی ســرمایه گذاری ها 

بسیار کمتر شده است.
سهم صنعت و معدن از این تسهیالت 
حدود ۳۱ درصــد و به ارزش حدود 
۱۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است که 
بخش عمده آن صرف تامین سرمایه 

در گردش شرکت ها شده است.
اقتصاد ایــران با تورمــی باالی 4۱ 
درصدی و رشد اقتصادی منفی ۹.5 

درصدی دست به گریبان است.
دولت حســن روحانی الیحه بودجه 
سال آینده خورشــیدی را نیز بنا به 
گفتــه رئیس  جمهوری، بر اســاس 
اقتصاد »اســتقامت و ایســتادگی« 
تنظیم کرده و محمود واعظی رئیس 
دفتر روحانی ۱4 آذرماه گفت بودجه 
ســال ۹۹ وضعیت بهتری از بودجه 
امسال ندارد، به دلیل این که شرایط 
اقتصادی، تحریم ها و مشکالت با سال 

قبل تغییر نکرده است.
وی گفــت دولت فعال تالش می کند 
به ترتیب حقوق کارمندان، یارانه های 
مختلــف و حقوق بازنشســتگان را 
بدهد و طرح های بزرگ با ۸۰ درصد 

پیشرفت را به سرانجام برساند.
آقای واعظــی در ادامه گفت اکنون 
وضعیت بودجه به شکلی نیست که 
بتواند چیزی تخصیص پیدا کند، مگر 
ایــن که در آینده فروش نفت به 2.۸ 
یا سه میلیون بشکه در روز برسد که 

بتوانیم کاری کنیم.
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حسین راغفر خواستار
 افشاگری دربارۀ فرماندهان فاسد سپاه پاسداران شد

رادیو بین المللی فرانســه - حسین 
راغفر، اســتاد اقتصــاد در تهران، در 
گفتگو با خبرگزاری ایلنا، خواســتار 
افشاگری دربارۀ فرماندهان فاسد سپاه 
پاسداران شده که به گفتۀ او در تمام 
محافل و مراجع تصمیم گیری قدرت 
نفوذ کرده انــد و »نمی گذارند احدی 

منافع آنان را تهدید کنند.«
حسین راغفر که به جای فرماندهان 
سپاه پاســداران از لفظ »ژنرال های 
فاسد« استفاده کرده گفته است که 
»از سازمان برنامه و بودجه تا مجمع 
تشخیص مصلحت نظام«، »ژنرال های 
فاسد در تمام محافل تصمیم گیری 
نفوذ دارند و نمی گذارند احدی منافع 
آنان را تهدید کنند.« وی سپس تأکید 
کرده است که »باید هر چه زودتر در 
مورد ایــن افراد افشــاگری صورت 

بپذیرد.«
حســین راغفر در جــای دیگری از 
اقتصادی  های  سخنانش سیاســت 
دولت حســن روحانی را هدف انتقاد 
قرار داد و گفت : »این سیاســت ها 
بیشتر ما را در مردابی که اکنون درش 
اسیر شده ایم فرو خواهند برد« و به 
همین خاطر، به گفتۀ حسین راغفر 
»باید انتظار انفجارهای بزرگتری را در 

آینده داشته باشیم.«
برای پیشــگیری از این »انفجارهای 
بزرگ اجتماعــی«، اقتصاددان مقیم 
تهــران، مجلس ایران را به انجام یک 
رشته تغییرات اساسی در »سیستم 
اقتصادی کشور« فراخوانده و افزوده 
است که در سه دهۀ گذشته »بسیاری 

انتخابات مجلس، تاییدها و تهدیدها
وقتی سپاه به جنتی 
هم هشدار می دهد

هنــوز مــدت زیــادی از ســرکوب 
ســهمگین اعتراضات آبان ماه فاصله 
نگذشته اســت که »انتخابات مجلس 
یازدهم« نقل برخی از محافل سیاسی 

ایران شده است.
امــا انتخابات این بار بــا چالش هایی 
متفاوت مواجه اســت. از یک سو آوار 
کشــته، زخمی و زندانیان اعتراضات 
اخیر هنوز بر سر مردم است، از سوی 
دیگر سپاه پاسداران به صورت علنی 
پا به عرصه مدیریت انتخابات گذاشته 

است.
رای مقامات سپاه دیگر حتی شورای 
نگهبــان نیز به حــد کفایت معتمد 
نیســت کــه صالحیــت نامزدهای 
انتخابات را بررســی کنــد، هرچند 
اعضای این شورا خود نیز این بار بیش 
از گذشته به ترسیم »خط قرمز« های 

انتخاباتی پرداخته اند.
کلیــدواژه تمامی این خط و نشــان 
کشیدن ها نیز پیشــتر توسط رهبر 
جمهوری اســالمی معرفی شده بود: 

»جوان مومن و انقالبی«
جمهوری  رهبر  خامنــه ای،  آیت اهلل 
اسالمی پیشــتر در تبیین بیانیه گام 
دوم انقالب اســالمی گفته بود باید 
»جوانان مومن و انقالبی« بر سر کار 
بیایند. او طی یک سخنرانی دیگر نیز 
خطاب به »جوانان مومن و انقالبی« 
گفتــه بــود: »اینها به شــما میدان 
نمی دهنــد، خودتان بایــد کار را به 

دست بگیرید.«
این سخنان رهبر جمهوری اسالمی 
تبدیل به  اسم رمز انتخابات مجلس 

پیِش رو شده است.

خط و نشــان ســپاه برای شورای 
نگهبان

بر اساس قانون اساسی بازنگری شده و 
تفسیر رسمی آن، »احراز صالحیت« 
نامزد های انتخابات بر عهده شــورای 

نگهبان است.
تــا کنــون، بــه رغــم اعتراضــات 
اصالح طلبــان و افــراد مســتقل در 
خصوص عدم اســتقالل و بی طرفی 
رهبــر جمهوری  نگهبان،  شــورای 
اســالمی و اعضای شورای نگهبان بر 
سالمت و صحت روند بررسی »احراز 

صالحیت« نامزدها تاکید داشتند.
این بار اما در آستانه انتخابات مجلس 
یازدهم، سپاه یا سپاهیان سابق برای 
شورای نگهبان خط و نشان می کشند.

محمدعلی جعفری، فرمانده ســابق 
سپاه، روز دوشنبه از شورای نگهبان 
خواست که برای تایید صالحیت افراد 
»روی مبانی فکری« آنها تمرکز کند.

او در گفت وگویی که روز دوشــنبه، 
۱۸ آذر، از برنامه جهان آرا در شــبکه 
تلویزیونی افق وابسته به سپاه منتشر 
شد علت این خواســته را هماهنگ 
شــدن مدیریت کشــور با نگاه رهبر 
جمهوری اســالمی ذکــر کرد که به 
گفته ی جعفری »نگاه اســالم ناب« 

است.
محمدعلــی جعفری گفــت: »فکر 
نمی کنم شورای نگهبان با این دقت 
نگاه کند« و از این نهاد خواست که در 
سنجش خود دقت کند که کسی در 

این مبانی اشکال نداشته باشد.

فرمانده سابق کل سپاه و فرمانده فعلی 
قرارگاه بقیه اهلل با طرح این ادعا که در 
»کشورهایی که مهد دموکراسی هم 
هستند باید نگاه فرد با نگاه حکومت 
بخواند« گفت: »آقایانی که اینجا روی 
کار می آینــد ابایی ندارند که بگویند 
دیــدگاه ما با رهبــری اختالف دارد. 
خــوب اگر دیدگاهــت اختالف دارد 

برای چی آمدی؟«
او در بخش دیگری از ســخنان خود 
از مردم خواسته بود این بار »جوانان 
مومن و انقالبی« را به مجلس بفرستند 
و با انتخاب صحیح،  اشتباه گذشته را 

تکرار نکنند.
پیش از او حســن عباسی، مسئول 
پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران و 
یکی از تئوریسین های جریان اصولگرا، 

شورای نگهبان را تهدید کرده بود.
عباسی که به تازگی به جرم »توهین« 
به وزیر اطالعات زندانی شده بود، طی 
یک سخنرانی خطاب به احمد جنتی، 
دبیر شورای نگهبان گفته است: »ما 
محکم ایستاده ایم تا شورای نگهبان 
جریان ضــد انقالب داخل نظام را رد 

صالحیت کند.«
حسن عباسی در این سخنرانی خطاب 
به دبیر شــورای نگهبــان می گوید: 
»شخص شما آیت اهلل جنتی در مقابل 
خدا، قرآن، حضرت زهرا، شهدا و امام 

شهدا مسئول هستی اگر بگذاری یکی 
از این افراد تایید صالحیت بشود.«

او ضمن لیبرال خواندن اعضای احزاب 
کارگزاران، اتحــاد، حزب مجاهدین 
انقالب اسالمی،  اعتماد ملی و اعتدال 
و توســعه خطاب به اعضای شورای 
نگهبــان گفت: »ما ۹۰ روز به شــما 
وقت می دهیم، اگر یک بار دیگر یک 
لیبرال یا یک غیر انقالبی درون نظام 
شــما را مقصر می دانیم. اگر یک نفر 
از ایــن لیبرال های غرب گرای آمریکا 
پرست به تایید شما برسند، ما دیگر 

شما را نقد می کنیم.«
ایــن تئوریســین اصولگــرا از مردم 
خواســت تا با انتخاب کســانی که 
جیبشــان بسته اســت، غرب ستیز 
هستند و »جوانان مومن و انقالبی« 
راه را برای احیای حکومت علوی باز 

کنند.

 بار کردن هزینــه رد صالحیت بر 
گردن شورای نگهبان

مهدی کروبی، از رهبــران در حصر 

جنبش سبز، در آخرین بیانیه ای که 
صادر کرد،  گفت که:» امید اســت از 
حضور در انتخابــات غفلت نکنید و 
فعال باشید.« در بخش دیگری از این 
پیام که توسط فاطمه کروبی، همسر 
این رهبر در حصر جنبش سبز، قرائت 
شد، آمده است: »امیدوارم مجلسی در 
راس امور قرار گیرد که تشــکیالتش 
به دست مردم باشد و ان شاءهلل دیگر 
نتوانند مجلس فرمایشــی دیگری را 
بــه وجود بیاورند. به امید مجلســی 
نیرومند و قوی و مســتقل با حضور 

پرشور مردم.«
این سخنان مهدی کروبی، بخصوص 
آنکه پس از اعتراضات آبان ماه منتشر 
شــد، واکنش های منفی بسیاری را 

برانگیخت.
محمدتقــی کروبــی، فرزند مهدی 
کروبــی، در توضیــح ایــن نامه به 
بی بی سی فارســی گفت: »نظر پدرم 
این بوده که تمامی افراد از گرایش های 
مختلف در انتخابات ثبت نام کنند و 
دست به خود سانسوری نزنند و پیش 
از اینکه حکومت آن ها را حذف کند، 

دست به حذف خود نزنند.«
پیش از ایــن نیز بارهــا چهره های 
اصلی جریان اصالح طلبی به صورت 
خصوصی یا عمومی اعالم کرده بودند 
که با ثبت نام گســترده در انتخابات 
»هزینه رد صالحیت« شدنشان را به 

گردن شورای نگهبان می اندازند.
این تحلیل سال هاســت که از سوی 
برخی فعالین سیاسی مطرح می شود 
در شــرایطی که شــورای نگهبان با 
رد صالحیت هاشــمی رفســنجانی 
در انتخابات ســال ۹2 ثابت کرد که 
از رد صالحیت چهره های سیاســی 
ابایی ندارد. این نهاد حتی در ســال 
۸4 نیز تا پیش از »حکم حکومتی« 
رهبر جمهوری اســالمی از پذیرفتن 
مصطفــی معین به عنــوان یکی از 
نامزد های انتخابات ریاست جمهوری 

سال ۸4 سر باز زد.
شورای نگهبان حتی پس از مشخص 
شدن نتایج انتخابات مجلس دهم و 
معرفی مینو خالقی به عنوان یکی از 
نمایندگان مردم اصفهان،  صالحیت او 

را رد کرد.
در خصوص انتخابات پیش رو نیز از 
شورای نگهبان از مدت ها پیش اتمام 

حجت کرده بود.
سخنگوی شــورای نگهبان پیش از 
این گفته بود که سیاسیون برای ورود 
به مجلس، صرفا از برخی شــرائط و 
گاه برخی موانــع یاد می کنند، مثل 
محکومیــت کیفــری. در حالی که 
محکومیت های کیفری تنها یکی از 
موانع قانون انتخابات مجلس است و 

موانع دیگری نیز در قانون ذکر شده.
به گفتــه او برای حضور در انتخابات، 
هم وجود شــرائط الزم اســت و هم 

»فقدان موانع ضروری.«
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز 
مهرماه امســال خواستار جایگزینی 
مدیران »جوان و انقالبی« با مدیران 
فعلی شد و از اعضای مجلس خبرگان 
رهبری نیز خواست که درباره انتخابات 

مجلس یازدهم »بی تفاوت نباشند.«
او در ایــن رابطه تاکید کــرده بود: 
»بی تعارف من به مدیران فعلی هیچ 
امیــدی نــدارم. ما بــرای روزی کار 
می کنیم کــه اینها با مدیران جوان و 
انقالبی جایگزین شوند تا از این خفت 
و گرفتاری که دچارش شــده ایم رها 

شویم.«
مجلس اما سال هاســت که به تایید 
نمایندگان آن،در راس امور نیســت، 
پس دلیل این همه تالش برای تاثیر 
بر ترکیب احتمالی مجلس آینده برای 

چیست؟

مهندسی انتخابات از ثبت نام نامزدها

برگزاری انتخابات و تاکید ظاهری بر 
»جمهوری« ماندن نوع حکومت در 
قانون، برای مقامات جمهوری اسالمی 
مهمتر از آن است که بتوانند صندوق 
رای را حــذف کنند؛ امــا با توجه به 

ســخنان مقامات ســپاه و شــورای 
نگهبان، نهادهای انتصابی دیگر حتی 
تحمل نمایندگانی را هم که از ســد 

شورای نگهبان می گذرند ندارند.
تاثیر وقایع آبان ماه امسال بر انتخابات 
مجلس پیش رو به بهترین وجهی به 
یاری کسانی آمده است که مهندسی 
انتخابات را از ثبــت نام نامزدها آغاز 

کرده اند.
طیف وســیعی از مردم،  سرخورده از 
سرکوب گســترده معترضان توسط 
نظــام، آنچنان به حاکمیت پشــت 
کرده اند که بدون شــک در انتخابات 
شرکت نخواهند کرد. تعدادی از افراد 
مرجع که در صــورت اعالم نامزدی 
برای انتخابات، ممکن بــود با اقبال 
مردمی مواجه شوند نیز از نام نویسی 
برای این انتخابات خودداری کرده اند.

گرچه اگر این افراد برای شــرکت در 
انتخابات نامزد هم می شدند، احتماال 
رد صالحیت می شــدند یا بر فرض 
تاییــد صالحیت به احتمــال زیاد با 

اقبال مردم مواجه نمی شدند.
اما آیا عدم شرکت مردم در انتخابات 

برای نظام مهم است؟
شواهد حاکی از ان است که شرکت یا 
عدم شرکت توده های مردم امر مهمی 
تلقی نمی شــود؛ که اتفاقا امن ترین 
ادوار انتخابات برای جمهوری اسالمی 
همان هایی بودند که با استقبال سرد 

مردم مواجه شدند.
تنها ۳۰ درصد واجدین شــرایط در 
انتخابات مجلس هشــتم شــرکت 
کردند؛ این مجلس اما تشکیل شد و از 
حمایت نهادهای قدرت برخوردار بود.

میزان مشارکت در انتخابات مجلس 
نهم اما در حدی کــم بود که وزارت 
کشور وقت را با چالشی جدی مواجه 
کرد. این انتخابات با مشارکت حدود 

۳۱ میلیون نفر برگزار شد.
وزارت کشــور وقت آمار مشــارکت 
را ۶4٪ اعــالم کــرد، ولی مخالفان با 
اعتراض به این میزان با اســتناد به 
داده های جمعیتی مرکز آمار معتقد 
بودند تعداد واجدان شــرایط اعالمی 
از سوی وزارت کشــور کمتر از واقع 
بوده اســت. هرچند برخی رسانه های 
خــود  در  می کوشــیدند  مخالــف 
مشارکت سی ویک میلیونی نیز خدشه 
وارد کنند، ولی عمده اعتراض متوجه 
تعــداد واجــدان رأی دادن بود که 
وزارت کشور حدود 4۸میلیون اعالم 

کرده بود.
عدم مشــارکت مــردم در انتخابات 
فرصتی یگانه برای اصولگرایان خواهد 
بود تــا مجلس پیــش رو را آن گونه 

بچینند که  می خواهند.
شاید از همین روست که محمدباقر 
قالیباف به رغم تکذیبیه های پی درپی، 
بــرای نامزدی در ایــن انتخابات نام 
نویسی کرد. او که چندین بار پیاپی 
در انتخابات ریاست جمهوری از مردم 
نه شنیده بود، پیشتر اعالم کرده بود 
که قصد شرکت در انتخابات مجلس 
را نــدارد. اما ســرخوردگی مردم و 
احتمال قهر ایشــان با صندوق های 
رای، همزمان با پالس هایی از ســوی 
شــورای نگهبان برای کنترل بیشتر 
نامزدهای انتخابات، سردار خلبان را به 
این نتیجه رساند که می تواند در قحط 
الرجال پیش رو این بار به مجلس راه 
بیابد و حتی زیر ســایه نام شناخته 
شده اش به ریاست مجلس نیز برسد.

در کنــار او نام های دیگــری نیز با 
عنــوان »جوانان مومــن و انقالبی« 
برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند، 
کسانی که امید دارند با این برچسب 
برای چهار سال آینده بر کرسی های 

مجلس تکیه بزنند.

محمدعلی جعفری، فرمانده سابق کل سپاه و فرمانده فعلی قرارگاه بقیه اهلل: 
»کشــورهایی که مهد دموکراسی هم هستند باید نگاه فرد با نگاه حکومت 
بخواند،آقایانــی که اینجا روی کار می آیند ابایی ندارند که بگویند دیدگاه ما 

با رهبری اختالف دارد. خوب اگر دیدگاهت اختالف دارد برای چی آمدی؟«

سولماز ایکدر )سایت زیتون(

از تصمیم ها و سیاست گذاری ها ضد 
مــردم و به نفع گــروه های قدرت و 
ثروت بوده اســت« کــه باید »تغییر 

کنند.«
حسین راغفر در ادامه ضمن اعتراف 
تلویحی به بی قدرتی و ناتوانی مجلس 
در نظام سیاسی کشور گفته است که 
»حداقل می توان از تریبون مجلس 
فریــاد زد«، هر چند این اقدام، باز به 

گفتۀ راغفر، »هزینه دارد.«
حسین راغفر تصریح کرده است که 
با ادامۀ روند موجود در کشور، یعنی 
با ادامۀ سیاست های اقتصادی فاجعه 
بار دولت و ســلطۀ فرماندهان فاسد 
سپاه پاسداران بر ارکان تصمیم گیری 
»روز به روز بر شــدت نابرابری ها« و 
»بدبختی های مردم« افزوده خواهد 
شــد. راغفر تصویب برخــی قوانین، 
از جمله قانون تأســیس بانک های 
خصوصی در قالب برنامۀ توسعۀ سوم 
سال ۱۳۷۹ را از جمله منابع نابرابری 

و فساد در کشور خواند.
در اظهاراتی جداگانه مصطفی تاجزاده، 
از چهره های اصــالح طلب ایران، با 
اشــاره به اعتراض های گستردۀ آبان 
ماه پیش بینی کرده که مشــابۀ این 
جنبش دیر یا زود در ابعادی بمراتب 
گسترده تر و خشن تر روی خواهند 

داد.
او از رهبران جمهوری اسالمی ایران 
خواسته است که تا دیر نشده دست به 
اصالحات بنیادین بزنند و در آغاز یک 
انتخابات آزاد با حضور حتا نمایندگان 
اپوزیســیون و مخالفــان جمهوری 
اسالمی برگزار کنند و نهاد رهبری و 
رئیس جمهوری را در یکدیگر ادغام 
کرده و آن را مدت دار سازند. تاجزاده 
همچنین پیش بینی کرده است که 
اگر انتخابات آتی کشور غیرآزاد باشد، 
نرخ مشارکت در انتخابات در برخی 
کالنشهرها به زیر سی درصد سقوط 

خواهد کرد.
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چرا آمریکا نمی خواهد
  اروپا مکانیسم ماشه برجام را 

فعال کند

نشســت کمیســیون برجام در وین 
پایتخت اتریش، ۱5 آذرماه، با حضور 
نمایندگان گروه ۱+4 شــامل آلمان، 
فرانسه، روســیه، چین و بریتانیا به 
ریاست عباس عراقچی و هلگا اشمید، 
معاون مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا، برگزار  شد. موضوع بحث 
گروه ناظر، ارزیابی وضعیت پایبندی 
ایران به توافق اتمی بعد ازچهار مرحله 
کاهــش تدریجی تعهدات ازســوی 
ایران بود. عده ای انتظار داشتند اروپا 
مکانیسم ماشــه را فعال کند و قلب 

برجام را نشانه گیرد، اما چنین نشد.
یادآور می شــود که مکانسیم ماشه 
که به درخواســت فرانسه در قرارداد 
وین گنجانده شــد، بخش با اهمیت 
توافق اتمی ســال 2۰۱5 اســت که 
در قطعنامه 22۳۱ نیز گنجانده شد. 
دولت ایــران آن زمان که مشــغول 
نرمش قهرمانانه بود، با وجود هشدارها 
بــه سرنوشــت کشــور را در اختیار 
»مکانیسم ماشه« نهادن، تسلیم شد 
و آن را نه توجیه کرد و نه توضیح داد. 
هدف اصلی این بند هم این بود که در 
صورت تغییر رفتار ایران، بتوان به عمر 
برجام و قطعنامه صادرشده پایان داد 
و اگر ایران هم شــکایتی کند نتیجه 
همان بازگشت به قطعنامه های قبلی 

سازمان ملل باشد.
از آنجا که آمریــکا بدون اینکه ایران 
بتواند از نظر حقوقی واکنشی نشان 
دهد از برجام خارج شــد و سیاست 
فشارهای حداکثری را درقبال ایران 
اتخــاذ کرد و به اجرا گذاشــت، این 
سئوال مطرح می شود که آیا آمریکا 
می خواهد اروپا مکانیسم ماشه را به 
راه اندازد تا برجام بمیرد و تحریم های 
قبلی به طور اتوماتیک بازگردند؟ برای 
پاسخ به این سئوال باید چند امر را در 

نظرگرفت:
۱ ـ اروپــا قــادر نشــد در قبــال 
سیاست های تحریمی آمریکا سیاست 
مستقلی را پیش ببرد. توانا به این کار 
اروپا،  نیســت و درضمن دراتحادیه 
آمریکا دوســتانی دارد که می توانند 
جلوی این کار را بگیرنــد. ازاین رو، 
فعال نتیجه برجام این اســت که هم 
رژیم را تحت تعهدها نگاه داشــته و 
هم تحریم ها باقی هستند. رژیم ایران 
با آنکه دریافته اســت که نمی تواند 
روی اروپا، برای بیرون آمدن از بحران 
اقتصادی حساب کند، بعد از آن همه 
تبلیغ دروغ، نمی تواند بگوید دانسته به 

اروپا امید کاذب بسته بود.
2 ـ پس از اعتــراض اروپایی ها به از 
سرگیری غنی سازی اورانیوم در فردو، 
سه کشــور اروپایی عضو کشورهای 
4+۱، گامــی دیگر برداشــتند و در 
یک نامه اعتــراض به »ایــران«، به 
دبیر کل سازمان ملل متحد، در باره 
موشک های بالیستیک ایرانی نوشتند: 
»فرانسه، آلمان و بریتانیا یک بار دیگر 
بر این جمع بندی خود تاکید می کنند 
که توسعه موشک های بالستیک ایران 
بــا قابلیت هســته ای و فناوری های 
مرتبط با آن، مغایــر با فعالیت های 
موشکی است که در قطعنامه شورای 

 آمریکا در کار وارد آوردن فشارهای روزافزون به ایران است و می خواهد 
تحول رابطه با رژیم والیت فقیه در مهار کاملش باشد. آمریکای ترامپ به 
دنبال پیروزی سیاسی در پرونده ایران است و هر چه به انتخابات آمریکا 
نزدیک تر می شویم، این شدیدتر می شود. از این  رو، آمریکا ترجیح می دهد، 
در آن حال که عامل هر چه ضعیف تر شدن ایران است، برجام نمیرد بلکه 
به اغما برود و کار به فعال کردن مکانیسم ماشه نیانجامد تا راه برای توافقی 

بزرگ یا توافق هایی کوچک با ایران باز بماند.

امنیت به آن اشاره شده است.”
یادآوری می کنم که قطعنامه شورای 
امنیــت ایــران را ملزم کرده اســت 
کــه »هیچ گونه فعالیتــی در زمینه 
موشک های بالیستیک که به منظور 
دســتیابی به تســلیحات هسته ای 
طراحی شده اند، انجام ندهد.” به دنبال 
نامه اروپایی ها، برایان هوک، نماینده 
برای  ویــژه وزارت خارجه آمریــکا 
ایران، در پنج دسامبر، توئیتی منتشر 
کرد که در آن آمده اســت: “یکی از 
نقص های برجام این اســت که ایران 
را از توســعه موشک های بالیستیک 
ممنوع نکرده اســت.” بدین  ســان، 
آمریکا به طور ضمنــی به اروپایی ها 
اعتراض و تصریح می کند که برجام 
کادر الزم برای این اعتراض نیســت. 
آمریکا به دنبال قراردادی است که کل 

برنامه موشکی ایران را ممنوع کند و 
یا در بــاره آن با ایران توافقی صورت 
پذیرد که دیگر مسائل منطقه ای را در 
برگیرد. از طرف دیگر ظریف همین 
توئیت را وســیله کرد تا به اروپایی ها 

بگوید خواسته آنها بی جاست.
۳ـ  چنــد روز پیش، رژیم جمهوری 
اسالمی و حکومت ترامپ دو گروگان 
را مبادلــه کردنــد. دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریــکا در واکنش 
به این مبادله، از ایران برای »مذاکره 
بســیار منصفانه« تشکر کرد. وی در 
توئیتی با اشاره به بازداشت ژیائو وانگ، 
محقق و دانشجوی دوره دکتری تاریخ 
دانشگاه پرینستون آمریکا درد وران 

ریاست جمهوری باراک اوباما نوشت: 
»او درحکومــت اوباما )با وجودهدیه 
۱5۰ میلیــارد دالری( ]بــه ایران[ 
دستگیر شد، دردولت ترامپ بازگشت. 
تشــکر از ایران برای مذاکره بســیار 
منصفانه. دیدیــد، میتوانیم با هم به 

توافق برسیم!”
این تبادل معلــوم می کند مذاکرات 
بین ایران و آمریــکا وجود دارد و در 
ســطح باال صورت می گیــرد. به یاد 
داشته باشــیم که خامنه ای چندی 
قبل درحضــورا عضای هیأت وزیران 
گفته بود: “اینی که باز بعضی زمزمه 
می کنند که درحاشیه فالن اجالس 
ممکن اســت با آمریکا مذاکره انجام 

بگیرد، این به طور قطع منتفی است! 
حاال آقای رئیــس جمهور که هیچ، 
وزیــر خارجه هم همین جور”. بدین 
سان باردیگر شــاهد تکرار دروغ های 
خامنه ای درباره ممنوعیت مذاکرات 
هستیم. زیرا این تبادل بدون مذاکره 
نمی توانست صورت پذیرد. اما سئوال 
مهمتر این است: چگونه است که بین 
ایران و آمریکا تبــادل زندانی انجام 
می گیــرد اما بین ایران و فرانســه و 
ایران و انگلســتان انجام نمی گیرد؟ 
چه فرقی بیــن مورد آقــای روالن 
مارشال ]فرانسوی[ و فریبا عادل خواه 
]ایرانی-فرانســوی[، و نازنین زاغری 
]ایرانی-بریتانیایی[ که اکنون در ایران 
در زندان هستند با مورد آقای وانگ 
وجود دارد؟ مگــر اینکه به این نکته 
توجه کنیم که هــر چه به انتخابات 
آمریــکا نزدیک تر می شــویم ترامپ 
نیاز بیشــتری به نمایــش موفقیت 
سیاســت اش در خاورمیانه دارد. این 
مطلب بیشتر قابل درک است وقتی 
بدانیم که آقای ظریف علناً یکســال 
پیش پیشنهاد تبادل را به آمریکا داده 
بود، ولی حال که مســائل انتخاباتی 
درآمریــکا داغ شــده اســت آمریکا 

پیشنهاد را پذیرفته است.
از ســوی دیگر، بر رژیم والیت فقیه 
معلوم است که وقتی سطح صادرات 
نفت کشور به حدود 2۰۰۰۰۰ بشکه 
در روز، یعنــی یک بیســتم قبل از 
تحریم های آمریکا رســیده است، راه 
حل مذاکره با خود آمریکاست. اما آیا 
رژیم آمادگی توافقی بزرگ با آمریکا 
را دارد؟ قبل از پاســخ به این سئوال 
به این مسئله بپردازیم که چرا آمریکا 
نمی خواهد اروپا مکانیسم ماشه برجام 
را فعال کنــد؟ و اصوال آمریکا از اروپا 

چه انتظاری دارد؟
اروپا  سیاست آمریکا ایجاب می کند 
در برجــام بمانــد و، در کادر برجام، 
فشــارهای الزم را بر ایران همچنان 
وارد کند. زیرا این فشارها خصوصا از 
زمانی که رژیم والیت فقیه گام هایی 
در جهت کاستن از تعهداتش برداشته 
اســت، سیاست و فشــار حداکثری 
آمریــکا را توجیه می کنــد. آمریکا 
نمی خواهد برجام کامال دفن شــود. 
اگر اروپا به پای دفــن کردن برجام 
برود، نقض برجام بــه پای آمریکا و 
اروپا نوشته می شود و فشار آوردن به 
ایران بی وجه می شود. آمریکا دیگر به 
تنهایی نمی تواند نقشی باز کند و اگر 
هم کار به شورای امنیت بکشد، چون 
نقض کننده آمریکا و اروپا می شوند، 
در حضور نمایندگان چین و روسیه 
در شورای امنیت، نمی توانند خواهان 
بازگشت خود به خودی تحریم های 

بین المللی بگردند.
از این رو آمریــکا در کار وارد آوردن 
فشــارهای روزافزون به ایران است و 
می خواهد تحول رابطه با رژیم والیت 
فقیه در مهار کاملش باشد. آمریکای 

ترامپ بــه دنبال پیروزی سیاســی 
در پرونــده ایران اســت و هر چه به 
انتخابات آمریکا نزدیک تر می شویم، 
این شدیدتر می شود. از این  رو، آمریکا 
ترجیح می دهد، در آن ح ال که عامل 
هر چه ضعیف تر شــدن ایران است، 
برجام نمیرد بلکه به اغما برود و کار به 
فعال کردن مکانیسم ماشه نیانجامد تا 
راه برای توافقی بزرگ یا توافق هایی 
کوچک بــا ایران باز بمانــد. تنها در 
صورتی آمریکا به پایان دادن به برجام 
نیاز خواهد داشــت که به این نتیجه 
برسد که سیاست هسته ای رژیم، راه 
دیگری جز حمله به مراکز هسته ای 
باقی نگذاشته است. هرگاه رژیم اقدام 
جدی در کم کردن زمان دســتیابی 
به مواد الزم برای ســاختن بمب، به 
عمــل  آورد، حمله نظامــی می تواند 
انجام گیرد. آن زمان این زمان نیست. 
زیرا همان طور که در نوشته های قبل 
توضیح داده ام، چهار گام ایران تغییر 
چندانی در زمان رسیدن به 25 کیلو 
اورانیوم ۹۰ درصد غلیظ شــده نداده 

است.
اما آیا رژیم تحت امر خامنه ای توانایی 
آن را دارد که توافقی بزرگ با آمریکا 
انجام دهد و آنچه ترامپ می خواهد را 
در قابل به رسمیت شناختن رژیم به 
عنوان بازیگر منطقه دو دستی تقدیم 
او کند؟ پاسخ منفی است. زیرا ترامپ 
تضعیف شده در موقعیتی نیست که 
از فشــار به ایران بکاهد و رژیمی که 
کشــور را حمام خــون می کند و در 
منطقه نیز موقعیــت خود را متزلزل 
می بیند، توانا به تسلیم شدنی از آن 

نوع که مطلوب ترامپ است، نیست.
حاال دیگر جهانیان می دانند فشــار 
حداکثری آمریــکا، عامل بقای رژیم 
اســت به این رژیم امــکان می دهد 
کشور را حمام خون کند. و نیز، بنای 
سیاســت خامنه ای بر بحران سازی و 
سازش های مقطعی اســت. او نشان 
داده اســت که برای قدرت می تواند 
با هســت و نیســت ایران قمار کند. 
از ایــن رو، درکوتاه مدت تا انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، آنچه شدنی 
است تنها می تواند انجام سازش های 
مقطعی باشد. خصوصا که خامنه ای 
وضعیت ترامــپ را متزلزل می داند و 
دلیلی نمی بیند تا قبــل از انتخابات 
با او کنار بیاید. هر چند سابقه اکتبر 
سورپرایز را دارد و می داند می تواند از 
آن تا آخرین لحظه قبل از انتخابات 

استفاده کند.
مــاه دیگر ایــران بایــد گام بعدی، 
گام پنجــم خارج شــدن از تعهدات 
برجامــی اش را اعالم کنــد. قبل از 
نشست کمیســیون مشترک جمعه 
پیــش عباس عراقچی معــاون وزیر 
خارجه ایران گفت: “با جدیت کامل، 
روند کاهش تعهدات ایران ادامه پیدا 
خواهد کرد تا زمانی که راه حل هایی 
برای برخورداری ایران از منافع برجام 
و منافع رفع تحریم ها پیدا بشود.” آیا 
جمهوری اســالمی ماه آینده گامی، 
دیگر اما این بار مهم، به سوی پرتگاه 

برخواهد داشت؟
در پایــان باید تاکید کــرد که همه 
این تحوالت بستگی به حرکت ملت 
ایران در داخل کشــور دارد حرکتی 
که تنها راه حل مشــکل هســته ای 
ایران می باشــد. مشکلی که، دراصل، 
هسته ای نیست بلکه مربوط به رژیمی 
اســت که به خاطر اندی ادامه حیات 
خود حاضر اســت به نام سیاســت 
هســته ای هر هزینــه ای را بر دوش 
مردم بگذارد و هر روز امتیازی جدید 
به قدرت های خارجــی بپردازد. یک 
روزبا چهار میلیارد دالر قرض گرفتن 
از روســیه برای تامین بودجه و روز 

دیگر با سازشی پنهانی با ترامپ.
مهران مصطفوی )رادیو زمانه(

تغییر سیاست  های اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسالمی
 بعد از سرکوب خونین آبان ۹8

کیهان لندن- جوزپ بورل مســئول 
جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
سه شنبه ۱۰ دســامبر، در پاریس با 
ژان ایو لو دریان وزیر خارجه فرانسه 
مالقــات کــرد و طرفیــن در مورد 
موضوعات مختلــف از جمله توافق 
اتمــی با جمهوری اســالمی گفتگو 

کردند.
لو دریان در نشست خبری که بعد از 
این مالقات برگزار شد با ابراز نگرانی از 
وضعیت برجام گفت، اروپا به مقام های 
ایرانی هشدار داده است در صورتی که 
در ماه ژانویه گام تازه ای جهت نقض 
برجام بردارنــد، اصل توافق اتمی در 

معرض خطر قرار می گیرد.
وی گفــت پاریس معتقد اســت که 
تصمیم جمهوری اسالمی ایران برای 
کاهش تعهدات برجام، پاسخی غلط 
به تصمیــم بد آمریکا بــرای خروج 
یکجانبه از توافق  بوده که می تواند به 

تضعیف ثبات در منطقه منجر شود.
بورل نیــز در مقدمه ســخنانش به 
اعتراضات داخلی ایران اشاره کرد و با 
یادآوری بیانیه اخیر اتحادیه اروپا در 
این رابطه گفت که بروکسل در بیانیه 
خــود مواضع محکمی گرفته و نحوه 
برخورد با اعتراضات را محکوم کرده 

و غیرقابل قبول خوانده است.
مسئول جدید سیاست خارجی اروپا 
که جانشــین فدریکا موگرینی شده 
اســت، با اســتقبال از نشست اخیر 
کمیسیون مشــترک برجام در وین 
مدعی شد »هنوز شانس حفظ توافق 

اتمی وجود دارد«.
در میان تمام کشورهای مؤثر دنیا تا 
کمتر از یک ماه پیش هیچ کشوری 
به اندازه فرانسه برای میانجیگری بین 
رژیم ایــران و آمریکا تالش نمی کرد. 
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این 
کشــور دســت کم دو بار به صورت 
رســمی تالش کرد تا شرایط مذاکره 
مســتقیم ایران و آمریــکا را فراهم 

کند: در حاشــیه نشست جی۷  که 
محمدجواد ظریف را به فرانسه کشاند 
و همینطور در حاشیه نشست سازمان 
ملل متحد در نیویورک که شــرایط 
دیدار روحانی و ترامپ را مهیا کرد اما 

هر بار ناکام ماند.
شماری از تحلیلگران معتقدند اتحادیه 
اروپــا و اعضای این اتحادیه همچنان 
بــا رژیم ایران مماشــات می کنند و 
هنوز بــرای طرح ادعــای چرخش 
سیاست های فرانسه در قبال جمهوری 
اسالمی ایران زود به نظر می رسد اما 
تغییر مواضع دولت فرانســه و تغییر 
لحن ماکرون نســبت به گذشته بعد 
از ســرکوب اعتراضات آبان ماه کامال 
روشن است. فشــار پاریس به رژیم 
ایران به دلیل نقض حقوق بشر و ادامه 
فعالیت  های موشکی و همینطور نقض 
برجام افزایش قابل مالحظه  ای یافته 

است.
ماکرون سه شــنبه، ۱۰ دسامبر، در 
توییتی نوشت، »در روز حقوق بشر، 
من بــه یاد فریبا عادلخــواه و رولند 
مارشــال، دو تن از هم میهنانمان در 
ایران و خانواده هایشان هستم. زندانی 
شدن آنها غیرقابل تحمل است. آنها 
باید بدون تأخیر آزاد شــوند. من این 
را به رئیس جمهور روحانی گفته ام و 
اینجا در توییتر هم تکرارش می کنم.«
روز نهم دســامبر نیز شورای وزیران 
اروپا  اتحادیــه  کشــورهای  خارجه 
تصمیم گرفتند با وضع مقرراتی مشابه 
»قانون ماگنیتسکی« که در دسامبر 
2۰۱2 در آمریکا به تصویب رســید، 
راه را برای تحریم افراد ناقض حقوق 
بشر توسط اروپا باز کنند تا دولت های 
اروپایی هم نقش حقوق بشری خود را 
بازی کنند و هم با حکومت های ناقض 
حقوق بشر مانند جمهوری اسالمی 

بطور مستقیم سرشاخ نشوند!
جمهوری اســالمی که ایــن روزها 
بیش از همیشــه درگیر بحران  های 

داخلی و بین  المللی است برای تالفی 
تغییر سیاست  های فرانسه دست به 
کار شده و رســانه  های داخلی خود 
را روی اعتراضــات »جلیقه زردها« 
متمرکز کرده است! در همین رابطه 
وزارت خارجــه جمهوری اســالمی، 
در اقدامــی مضحک، روز سه شــنبه 
از شــهروندان این کشور خواست با 
توجه به »خشــونت کشیده شدن« 
اعتراض های روزهای اخیر در فرانسه، 
فعال به این کشــور سفر نکنند! حتا 
روزنامه »سیاست روز« چاپ تهران از 
اینهم فراتر رفته و در تیتری با عنوان 
»ســرنگونی مکرون خواســت مردم 
فرانسه« نوشته فرانسه خطرناک است!
پایگاه خبری »فارن پالیسی« با اشاره 
به بیانیه اخیر اروپا علیه فعالیت  های 
موشکی جمهوری اسالمی می نویسد 
سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا به 
کارزار فشار حداکثری علیه رژیم ایران 
نزدیک شده اند. سه قدرت اروپای پس 
از نقض تدریجی برجام توسط  ایران 
به دنبال راه  هایی هســتند که روابط 
خــود را برای اتحاد با آمریکا در قبال 

جمهوری اسالمی تقویت کنند.
احمد رافت روزنامه نگار بین المللی و از 
تحلیلگران کیهان لندن معتقد است 
مواضع اروپایی  ها ارتباطی با سرکوب 
اعتراضات در ایران ندارد و سیاســت 
جدید فرانسه و به طور کل اروپا ادامه 
سیاست »پلیس خوب، پلیس بد« با 

هدف مشغول نگه داشتن ایران است.
او بــه اظهارات چنــد مقام مطلع در 
حاشیه نشســت اخیر ناتو در لندن 
اشــاره می کند و می گوید »از دالیل 
اینکه اروپا برای فعال نکردن مکانیسم 
ماشه این است که تحریم های آمریکا 
در قبال جمهوری اسالمی فعال جواب 
داده و در چنین شرایطی ضمن حفظ 
برجام فعالیت های اتمی ایران کندتر 
شده و این همان چیزی است که اروپا 

می خواهد.«
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2018

 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

306-150 E. 15th St., 
North Vancouver

$439,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

#2- 250 E Keith Rd.,  
North Vancouver

$1,029,000

612-1500 Ostler Crt., 
North Vancouver

$899,000

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$1,229,000

منزل زیباى چهار خوابه با 2 سرویس حمام،
2262 اسکورفیت زیربنا در زمینى به مساحت 7200 اسکورفیت،

در یکى از مناطق بسیار زیباى نورت ونکوور

4640 Highland Boulevard,  North Vancouver

$1,299,000
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

Edgemont Village

107-2339 Shaughnessy St., Port Coquitlam
$387,000

778-558-8272
www.majidtalebi.com
mt@majidtalebi.com

$645,000
#105-9868 Cameron St., Burnaby

#207-1728 Gilmore Ave.,  
Burnaby

$668,900

#301-150 West 15th St., 
 North Vancouver

$869,000

#315-2970 Princess Cr., 
Coquitlam

$379,900

10-3595  Salal Drive,  
North Vancouver

$999,000

آپارتمان یک خوابه با یک سرویس حمام.  سوالریوم/ دن، 
607 اسکورفیت، بسیار روشن و دلباز، داراى انبارى داخل واحد، 
پارکینگ سرپوشیده،   در یکى از نقاط مرکزى داون تاون ونکوور، 

نزدیک به کلیه امکانات رفاهى، ساختمان داراى سالن ورزش، 
استخر سرپوشیده، نگهبانى مى باشد

801 1189 Howe Street, Vancouver
$598,800
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جواد طالعی

چرا عراقی ها 
علیه جمهوری اسالمی

 به پا خاسته اند؟

جمهوری اســالمی ایران در جریان سرنگونی رژیم صدام 
حسین به آمریکایی ها کمک کرد. این رژیم، در سال های 
پس از آن نیز، در خاک عراق بســیار فعال شد و از جمله 
گروه های شبه نظامی این کشور را مسلح کرد و در کنار آنها 
و ارتش عراق علیه داعش جنگید. پس چرا با پیشــینه ای 
که ظاهرا باید مورد پشــتیبانی عراقی ها باشــد، آنها علیه 
جمهوری اسالمی به پا خاسته اند و چه چیز باعث شده که 
این خیزش به ویژه در جنوب شیعه نشین عراق آشکارتر از 

هر جای دیگر باشد؟
این تصور که عراقی ها تنهــا به دلیل دخالت ایران در امور 
سیاسی کشور خود علیه جمهوری اسالمی به پا خاسته اند 
و کنسولگری های این کشور را در کربال ، نجف و بصره به 

آتش کشیده اند، دقیق نیست.
برانگیزنده مهم تر مردم عراق، به ویژه شــیعیان این کشور، 
فســاد اقتصادی شدیدی است که آنها معتقدند گروه های 
شبه نظامی وابسته به ایران، مثل کتائب الشهدا، عصائب،  
بدر و خراســان بر محیط زندگی عراقی ها حاکم کرده اند. 
رهبران همه این گروه ها، به گفته افراد محلی و بسیاری از 
روزنامه نگاران عراقی، در ارتباط مستقیم با قاسم سلیمانی 

هستند و بعضا از سوی او هدایت می شوند.
شهر بصره در کنار اروندرود، با جمعیتی که از سال 2۰۰۳ تا 
امروز از دو میلیون به چهار میلیون و 5۰۰ هزار تن رسیده، 
به عنوان بزرگ ترین شهر جنوب و مهم ترین بندر عراق یک 

نمونه آشکار گسترش فساد و غارت مردم بومی است.
دســت کم از دو سال پیش در بصره، روزانه سه میلیون و 
5۰۰ هزار بشکه نفت تولید می شود. اگر نرخ هر بشکه نفت 
را تنها 5۰ دالر در نظر بگیریم، درآمد حاصل از فروش نفت 
این شهر بندری به ۱۷5 میلیون دالر در روز و نزدیک به ۶4 
میلیارد دالر در سال می رسد، اما مردم بومی، به ویژه جوانان 

از این ثروت بزرگ سهمی نمی برند.

تقسیم اسکله ها میان شبه نظامیان

روزنامه فیگارو چاپ فرانسه در شماره روز چهارم دسامبر 
)۱۳ آذر( در باره اوضاع بصره می نویسد: »تمام درآمدهای 
نفتی بصره را گروه های شــبه نظامی و سیاستمدارانی در 
اختیــار گرفته اند که بــه مواضع ایران نزدیک هســتند. 
گروه هایی که شکل مافیایی به خود گرفته اند و به ثروت های 
بزرگی رسیده اند. آنها، اســکله های بصره را هم بین خود 
تقسیم و جوانان عراقی را از دسترسی به ثروت نفتی خود 

محروم کرده اند.«
از اسکله های بصره آن طور که روزنامه نگار عراقی می گوید 

برای واردات و صادرات غیرمجاز استفاده می شود.
اکنون دانش آموزان و دانشجویان معترض در بصره تالش 
می کنند با به راه انداختن یک اعتصاب همگانی راه را بر این 

فعالیت ها ببندند.
در مــورد به دســت گرفتن کنتــرل اســکله ها، ظاهرا 
شبه نظامیان و سیاســتمداران محلی تحت نفوذ ایران از 
سپاه پاسداران الگوبرداری کرده اند. محمود احمدی نژاد در 
سال ۱۳۹۰ در همایش تخصصی راهبردهای نوین مبارزه 
با قاچاق، برای اولین بار اصطالح »برادران قاچاقچی« را در 
مورد برخی از فرماندهان سپاه پاسداران به کار برد و گفت 
که آنها کنترل بسیاری از اسکله ها را دور از نظارت گمرک 

به دست گرفته اند.
در پی این ســخنان اعالم شد که تعداد اسکله های تحت 
کنترل ســپاه به ۸۰ واحد می رســد که تنها 4۰ واحد آن 
در اســتان هرمزگان واقع شده است. اسکله های هرمزگان 
مهم ترین مبادی ورودی کاالهای خارجی در ایران هستند. 
در همان زمان، سپاه متهم شد که از این اسکله های دور از 

نظارت قانونی کاالی قاچاق وارد کشور می کند.
آلودگی آب، ۱2۰ هزار بستری در یک سال

نگاهی به وضعیت شــهر بصره اوج فاجعه را بیشتر نشان 
می دهد. ژرژ مالبرونو، نویسنده فیگارو، بصره را نماد آشکار 
شکســت دوران پس از صدام حســین معرفی می کند و 
می نویسد: »بصره امروز هیچ شباهتی به بصره دوران صدام 
حسین ندارد. شهری که در گذشته ونیز جنوب لقب گرفته 
بود، اکنون به یک کالن شــهر جهان سومی تبدیل شده 

که زباله تمام خیابان ها و کوچه های آن را پر کرده اســت. 
فاضالب در کانال های روباز جاری است و با آب آشامیدنی 
مردم می آمیزد. برپایه آمار رسمی در سال 2۰۱۸، ۱2۰هزار 
تن از مردم شهر به دلیل بیماری های ناشی از آلودگی آب 

در بیمارستان ها بستری شدند«.
کمبود برق و آلودگی آب یکی از مهم ترین دالیل تظاهرات 
اعتراضی مردم بصره در ماه ها  و هفته های اخیر بوده است. 
اما آنها نیز مثل مردم نجف و کربال در اعتراضات خود عالوه 
بر دولت عراق، جمهوری اسالمی ایران را هدف گرفته اند، 
زیرا پشــتیبانی تهران از گروه های شــبه نظامی غارتگر را 
دلیل همه دشــواری های خود می دانند. معترضان بصره 
روز شانزدهم شهریور امسال کنسولگری جمهوری اسالمی 

ایران در این شهر را به آتش کشیدند.
در کالن شهر جنوب عراق ، به رغم درآمدهای هنگفت نفتی، 
عالوه بر مشکالت بهداشــتی و رفاهی، بیکاری به ویژه در 

مورد جوانان بیداد می کند.
از دید معترضان، ســرنخ همه این مشکالت هم در دست 
گروه های شبه نظامی و هم سیاستمداران فاسد نزدیک به 

جمهوری اسالمی است.
یک روزنامه نگار عراقی که مایل نیســت نامش فاش شود 
می گویــد: »پرداخت رشــوه در عراق رواج کامــل دارد. 
هیچ کس قادر نیست در مناقصه های بزرگ بدون پرداخت 
رشوه به گروه های شبه نظامی و مسئوالن نزدیک به ایران 
برنده شــود و این را همه مردم، اعم از باســواد یا بی سواد 

به خوبی دریافته اند.«
در همین زمینه فیگارو به نقل از یک شهروند عراقی ساکن 
بصره نوشته اســت: »نوکیسه ها در خارج از شهر ویالهای 
افسانه ای ســاخته اند و گاوصندوق های خود را از دالرهای 
نفتی پر کرده اند. در حالی که مردم عادی در فقر و فالکت 
به ســرمی برند و به حداقل خدمات بهداشــتی و آموزشی 

دسترسی ندارند.«

حضور سلیمانی، نمک بر زخم مردم

خبرگزاری فرانسه روز ۱2 آذر، سوم دسامبر گزارش داد که 
قاسم سلیمانی فرمانده لشگر قدس سپاه پاسداران همراه 
با محمد کوثرانی ، نماینده حزب اهلل لبنان این روزها برای 

مذاکره با رهبران عراق در بغداد به سر می برد.
این خبرگزاری تاکید ورزیده است که هدف این مذاکرات 
تعیین دولت جدید است. دولتی که رئیس آن از دید تهران 
باید بدون تردید یک شیعه وفادار به جمهوری اسالمی مثل 

نوری المالکی و عادل عبدالمهدی باشد.

در کنار پافشــاری برای حل مشکالت اقتصادی، عراقی ها 
خواستار تغییر رژیم و قانون اساسی کشور خود نیز هستند. 
آنها معتقدند که نظام مبتنی بر گرایش های دینی و قومی 
باید خاتمه یابد و جمهوری اسالمی ایران باید به دخالت های 

خود در کشورشان پایان دهد.
برپایه قانون اساسی فعلی عراق، رئیس جمهوری باید کرد، 
نخست وزیر شیعه و رئیس مجلس سنی باشد. معترضان 
عراقی این نوع تقسیم قدرت را نمی خواهند و خواستار یک 
نظام سکوالر هستند. حتی آیت اهلل سیستانی مرجع تقلید 
شیعیان و مقتدا صدر روحانی پرنفوذ شیعه هم در بسیاری 

موارد با معترضان همراه شده اند.
حضور فرمانده لشگر قدس و تالش های او برای تحمیل یک 
دولت دست نشانده دیگر به مردم عراق، با این خواسته ها 
منافات دارد و بر زخم معترضان نمک می پاشــد. به آتش 
کشیدن کنســولگری جمهوری اســالمی در نجف برای 

سومین بار پیاپی نتیجه همین دخالت ها است.
نقطه ضعف سیاست خارجی جمهوری اسالمی به ویژه در 
نجف قابل تامل است. شهری که در گذشته محل تحصیل 
و ســکونت بســیاری از مراجع تقلید پرنفوذ ایرانی بوده و 
به عنوان محل دفن اولین امام شــیعیان یکی از مهم ترین 
زیارتگاه های آنان محســوب می شود، امروز به بزرگ ترین 
ســنگر مخالفان رژیمی تبدیل شــده کــه داعیه رهبری 

شیعیان جهان را دارد.

روزنامه فیگارو چاپ فرانسه در شماره روز چهارم دسامبر در باره اوضاع بصره می نویسد: »تمام درآمدهای نفتی بصره 
را گروه های شبه نظامی و سیاستمدارانی در اختیار گرفته اند که به مواضع ایران نزدیک هستند. گروه هایی که شکل 
مافیایی به خود گرفته اند و به ثروت های بزرگی رسیده اند. آنها، اسکله های بصره را هم بین خود تقسیم و جوانان عراقی 

را از دسترسی به ثروت نفتی خود محروم کرده اند.«

ابوالفضل قدیانی: 
 تحریم انتخابات بساط استبداد را برمی چیند

با  ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، 
سیاسی  فعاالن  از  بیانیه ای  انتشار 
و مدنی و اصناف ایران خواســته 
اســت تا با »تحریم« انتخابات آتی 
و گســترش اعتراضات »بســاط 
اســتبداد« را برچیننــد. او علی 
ایران«  امروز  »مستبد  را  خامنه ای 

معرفی کرد.

دویچــه ولــه- ابوالفضــل قدیانی، 
فعال سیاســی و عضو ارشد سازمان 
مجاهدین انقالب اســالمی،  با انتشار 
»دموکراسی خواه«را  فعاالن  بیانیه ای 
به ادامه اعتراضــات علیه حاکمیت 
جمهوری اسالمی  فراخواند و از همه 
فعاالن در عرصه های مختلف سیاسی، 
مدنی، اقتصادی و فرهنگی خواست 
»کنشــگرانه« انتخابات پیش  رو در 

ایران را »تحریم«کنند.
در این بیانیه که ســایت کلمه، روز 
2۰ آذر )۱۱ دســامبر( آن را منتشر 
کــرده، ابوالفضل قدیانــی با تصریح 
اینکه گسترده تر شدن اعتراضات در 
ایران می تواند »هیمنه سیاست النصر 
بالرعب« حاکمان جمهوری اسالمی را 
درهم بشــکند، علی خامنه ای، رهبر 
جمهوری اســالمی را »مستبد امروز 
ایــران« معرفی کرد کــه در نهایت 
مجبور خواهد شــد به برگزاری یک 

»انتخابات آزاد« رضایت دهد.
این فعال سیاســی بــا تصریح اینکه 
تحریم انتخابات، انفعال نیست، گفت، 
»ســردی بســاط انتخابات حکومت 
والیت فقیه« مشــخص است. او در 
عین حال عقب نشــینی جمهوری 
اسالمی  و »امر استبداد« و تن دادن 
به انتخابات آزاد را »ســودای خام و 

آرزویی محال« دانست.
قدیانــی در عیــن حــال گفت که 
»شکستن هیمنه کاذب استبداد، همانا 
پایان استبداد« است. او در ادامه بیانیه 
خود آورده است: »برگزاری رفراندوم 
تغییر قانون اساســی، الغاء حکومت 

والیت فقیــه و برقــراری جمهوری 
دمکراتیک سکوالر )به معنی جدایی 
نهاد دین از نهاد حکومت( چندان دور 

از دسترس نخواهد بود.«
آقای قدیانی پیش از این نیز بارها از 
مسئوالن ارشد جمهوری اسالمی به 
تندی انتقاد کرده اســت. این فعال 
سیاســی فروردین مــاه ۹۸ نیز در 
بیانیه ای شــیوه حکومت داری علی 
خامنه ای را »مستبدانه«خواند و نوشت 
که رهبر جمهوری اسالمی »به شیوه 
گوبلز با بزرگ نمایی دروغ می کوشد 
آن را راست نماتر کند«. او همچنین 
اصالح طلبان را »تسلیم طلب و شریک 

جرم خامنه ای« نامیده بود.
انقالب  مجاهدیــن  ســازمان  عضو 
اســالمی در بخش دیگری از بیانیه 
خود انتخابات مجلس شورای اسالمی  
را »نمایشی-فرمایشی« خواند و اضافه 
کرد که شرکت در انتخابات بدون هیچ 
برنامه و اراده ای برای مهار استبداد، به 

معنای تسلیم شدن محض است.

قدیانی همچنین شرکت در انتخابات 
را مســاوی با طول عمر بخشیدن و 
مشروعیت دادن »بی مزد و منت« به 
»استبداد حاکم« در ایران دانست که 
به گفته او »بعد از بلعیدن شیره جان 
سرمایه اجتماعی مردم، نتیجه ای جز 

سوریه ای شدن ایران ندارد«.
این فعال سیاســی یادآور شــد که 
شــرکت در انتخابات اسفند پیش رو 
»طعنه به خون صدها شهید و هزاران 
زندانی« اســت که برای دستیابی به 
زندگی بهتر به فهرست »به اصطالح 
امید و دولت حســن روحانی« رأی 
دادند اما در جریان اعتراضات آبان ماه 

امسال جان خود را از دست دادند.
قدیانی در بیانیه خود دســتگیری و 
کشته شدن مردم در جریان اعتراضات 
اخیــر را »نتیجه محتــوم حکمرانی 
مســتبدانه و ناکارآمد و فاســدی« 
دانست که خود علت ایجاد و در عین 
حال نتیجه »نظارت استصوابی همه 
جا حاضر استبداد والیت فقیه« است.

آغاز موج انصراف کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم
با گذشت تنها چهار روز از پایان ثبت 
نام داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات 
مجلس تعدادی از ثبت نام کنندگان 

صحنه انتخابات را ترک کردند.
به گزارش ایــران وایر، چهار نماینده 
کنونــی مجلس دهم جــزو انصراف 
دهندگان هســتند و تعدادی از ثبت 
نام کنندگان در استان های جنوبی و 
غربی کشور نیز انصراف خود را از ثبت 

نام در انتخابات اعالم کرده اند.
روز  چهارشــنبه بیستم آذر، انصراف 
»حشمت اهلل فالحت پیشه« رییس 
سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس 
دهم، از ثبت نام برای انتخابات مجلس 

خبرساز شد.
این عضو شناخته شده مجلس دهم 
در توضیــح علت انصراف خود گفت: 
»بنده در روزهای پایانی مهلت مقرر 
برای ثبت نام از داوطلبان یازدهمین 
دوره انتخابات مجلس ثبت نام کردم و 
به اصرار دوستان هم بود، چون فرصت 
برای ثبت نام رو به اتمام بود به آنها هم 

گفتم که فقط ثبت نام می کنم.«
این نماینده شناخته شده مجلس دهم 
پیش از این علت ثبــت نام خود در 
انتخابات را نگرانی از تشکیل مجلسی 
افراطی اعالم کرده و گفته بود: »خیلی 
از کسانی که برای مجلس بعدی نقشه 
کشیدند و می خواهند اکثریت را در 

دســت بگیرند در اولین برنامه خود 
از مجمع تشخیص خواهند خواست 
که پالرمو و سی اف تی را به مجلس 

برگردانند.«
بنا به گفته فالحت پیشه این شروع 
سلسله نوسانات و شــرایط چالشی 
است که ممکن است برای کشور هم 

شکل بگیرد.
رامیــن نورقلی پور نماینــده حوزه 
انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندرگز و 
گمیشان نیز با صدور بیانیه ای ضمن 
عذرخواهی از مردم این حوزه انتخابیه، 
انصراف خود را از شرکت در انتخابات 

مجلس آینده اعالم کرد.
این نماینده عضو فراکســیون امید 
مهم ترین دلیل انصراف خود را عدم 
تاثیر گذاری مثبت مجلس در شرایط 
اقتصادی کشور و در برابر کاهش هر 
چه بیشتر توان اقتصادی و سخت تر 
شدن شرایط زندگی مردم عنوان کرد 
و افزود: »بنــده در برابر انتظارات به 
حق شــما از مجلس در جهت بهبود 
معیشت و شــرایط زندگی خود که 
از خواســته های اولیه هــر ملتی از 
مســوولین خود به شــمار می رود، 
پاسخي در خور شان شما مردم بزرگ 
ایران ندارم و به سهم خود صمیمانه 
به دلیل شرایط ایجاد شده عذرخواهي 

مي نمایم.«

محمدباقــر عبادی نماینــده مردم 
بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
دهم نیز با انتشــار نامه ای خطاب به 
مردم حوزه انتخابیه اش از حضور در 

انتخابات مجلس یازدهم انصراف داد.
»حیدرعلی عابــدی«، نماینده مردم 
اصفهــان در دهمیــن دوره مجلس 
شــورای اســالمی نیز از شرکت در 

انتخابات مجلس یازدهم انصراف داد.
کیاسری«  شــجاعی  رمضان  »سید 
نماینده مردم ساری در مجلس هشتم 
و نهم نیز دو روز پس از اتمام ثبت نام 
داوطلبان با انتشار بیانیه ای از داوطلبی 

مجلس یازدهم انصراف داد.
اخبار رســیده از شهرســتان ها نیز 
از آغــاز انصراف ثبت نام شــوندگان 

انتخابات مجلس خبر می دهد.
ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس 
یازدهم در روز ۱۶ آذر به پایان رسید و 
داوطلبان هم اکنون در مرحله بررسی 
سوابق به وســیله مراجع چهارگانه 
)دادگستری، وزارت اطالعات، نیروی 
انتظامی، و سازمان ثبت احوال( قرار 

دارند. 
با توجه به شکل گیری موج انصراف 
به ویــژه در میان نمایندگان مجلس 
به نظر می رسد که صحنه انتخابات 
در روزهای آینده شاهد انصراف طیف 
گسترده تری از داوطلبان خواهد بود.
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پشت پرده تبادل زندانی
 بین تهران و واشنگتن

 چه گذشت؟

شرح ماه ها تالش  چند مقام سابق آمریکایی
 و وکالی خانواده زندانیان

 نیویورکر در مقاله ای به قلم رابین رایت درباره پشت پرده توافق میان تبادل 
زندانی میان ایران و آمریکا گزارش می دهد که وکیالن خانواده وانگ و یک 
مقام سابق وزارت خارجه ایاالت متحده نقش اساسی را داشت، و یک مقام 

کنونی وزارت خارجه دولت ترامپ در روند تبادل حتی کارشکنی کرد.

رادیو زمانه- ســاعاتی پس از مبادله 
شــیوئه وانگ، دانشــجوی دانشگاه 
پرینســتون که در ایران زندانی بود 
ایرانی  با مسعود سلیمانی، دانشمند 
زندانــی در آمریــکا دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریکا در توییتی 
از ایــن تبادل زندانی اســتقبال کرد 
و در توییتی نوشــت: »از ایران بابت 
مذاکره ای منصفانه تشــکر می کنم. 
ببینید، ما می توانیم با یکدیگر معامله 
کنیم!« این تبــادل موقعیتی نادر از 
تنش زدایی در پــی ماه ها باالگرفتن 

خصومت  میان دو کشور بود.
اما چه کسی در تبادل زندانیان بین 
تهران و واشــنگتن نقش داشــت؟ 
نیویورکر در مقالــه ای به قلم رابین 
رایت درباره پشــت پرده توافق میان 
تبــادل زندانی میان ایــران و آمریکا 
گــزارش می دهد که وکیالن خانواده 
وانگ و یک مقام سابق وزارت خارجه 
ایاالت متحده نقش اساسی را داشت، 
و یــک مقام کنونــی وزارت خارجه 
دولــت ترامپ در رونــد تبادل حتی 

کارشکنی کرد.
آمریکایی  دانشــجوی  وانگ،  شیوئه 
)چینی تبار( ســال 2۰۱۶ در ایران 
بازداشت و به اتهام جاسوسی و ارسال 
اســناد محرمانه به خارج به ۱۰ سال 
زندان محکوم شــده بود و چهارمین 

سال محکومیت خود را می گذراند.
وانگ درباره سلســله قاجار در ایران 
تحقیــق می کرد و بخشــی از پروژه 
دکترای او در حوزه تاریخ آســیا در 
اواخر قــرن ۱۹ و اوایل قرن 2۰ بوده 

است.
مسعود ســلیمانی، دانشمند ایرانی و 
پژوهشگر در حوزه سلول های بنیادی، 
خون شناسی و پزشکی ترمیمی است 
که اکتبر سال 2۰۱۸ و در بدو ورود به 

خاک آمریکا بازداشت شد.
ســلیمانی به عنوان پژوهشگر مدعو 
راهی مایو کلینیک بود. مایو کلینیک 
یک مرکز پزشــکی پژوهشــی غیر 
انتفاعــی آمریکایی اســت  که دفتر 
مرکزی آن در روچســتر،مینه سوتا 
واقع شده است. اتهام سلیمانی تالش 
برای صادرات  بدون مجوز پروتئینی 
اســت که برای کشت سلولی به کار 
مــی  رود. این اتهام به نوعی به نقض 

تحریم ها مربوط می شود.
وانگ و سلیمانی هر دو اتهامات وارده 
را رد کرده بودنــد. و هر دو در میانه 
دهه هــا تنش و خصومــت میان دو 
کشور گرفتار آمده بودند. بساری هر 
دو را به مثابه مهره های شــطرنج و 

قربانی بازی سیاسی می دیدند.
یــک مقام ارشــد دولــت ترامپ به 
خبرنگاران گفت که امید دارد آزادی 
وانگ نشــانه  آن باشــد که ایرانی ها 
فهمیده اند دیپلماسی گروگان گیری 

واقعا باید خاتمه یابد.
شش آمریکایی دیگر از جمله رابرت 
لوینسون که ۱2سال پیش در ایران 
ناپدیــد شــد، هنــوز در زندان های 
جمهوری اســالمی هســتند. دولت 
ترامپ نیز دســتکم ۱۳ ایرانی را طی 

دو ســال گذشته در آمریکا بازداشت 
کرده است.

ترامپ از دولت سوییس که طی چهار 
دهه گذشته حافظ منافع آمریکا در 
ایران بوده است تشکر کرد. اما روایت 
دیگری نیز )به نقل از مقام های ایرانی 
و آمریکایی( وجود دارد که می گوید 
ایده و تالش مذاکرات برای این مبادله 
با مقاومت و ایجاد موانعی از ســوی 
برخی مقام  های سابق و فعلی دولت 

ترامپ همراه بوده است.
به نوشته نیویورکر و به نقل از چندین 
منبــع نزدیک به مذاکــرات، یکی از 
افــرادی که در برابــر معامله با ایران 

مقاومت می کرد، برایان هوک بود.
برایــان هوک، نماینده ویــژه وزارت 
خارجه آمریکا در امور ایران کسی بود 
که در زوریخ وانگ را تحویل گرفت. 
وزارت خارجه آمریکا عکسی از هوک 
و وانــگ را در باند فرودگاه و در برابر 
هواپیمای آبی و ســفید رنگ نیروی 

هوایی توییت کرد.
یکی از ایــن منابع بــه رابین رایت 
گفته اســت که برایان هوک تنها در 
هفته های پایانی و پس از آن که این 
مبادله )با او یا بدون حضور او( مسجل 

برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران کسی بود که در زوریخ وانگ را تحویل گرفت. وزارت 
خارجه آمریکا عکسی از هوک و وانگ را در باند فرودگاه و در برابر هواپیمای نیروی هوایی توییت کرد.

نیویورک تایمز:
اطالعات کارت های بانکی میلیون ها ایرانی به سرقت رفته است

نیویورک تایمز  روزنامــه  فردا-  رادیو 
ضمن انتشــار خبر هک و نشــر ۱5 
میلیون شــماره کارت شــهروندان 
ایرانی، به نقل از کارشناسان می گوید 
احتماال این حمله توسط یک عامل 
دولتی خارجی انجام شــده و ممکن 
اســت به چالش مالی عمده ای برای 

جمهوری اسالمی تبدیل شود.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش ۱۹ 
آذر ماه خود می گوید در پی اعتراضات 
آبان ماه در ایران، یک گسست امنیتی 
در سیســتم بانکی برمال شــده که 
ظاهرا نشان می دهد اطالعات بانکی 

میلیون ها مشتری لو رفته است.
البته در جریان اعتراضات، اینترنت در 
ایران تقریبا به طور کامل قطع شــده 
بود و مشخص نیست »هک« احتمالی 
سیستم ها در چه زمانی رخ داده است.

نیویورک تایمــز می گوید تا امروز ۱5 
میلیون شماره کارت بانکی شهروندان 

در فضای مجازی منتشر شده است.
ایــن موضوع طی روزهای گذشــته 
مقام های جمهوری اســالمی را نیز 

واداشته تا واکنش نشان دهند.
خبرگــزاری رادیــو تلویزیون دولتی 
از  آذر   ۱۹ اســالمی  جمهــوری 
محمدجــواد آذری جهرمــی، وزیر 
ارتباطات، نقــل کرده که »این روزها 
بحث دستبرد به برخی بانک ها مطرح  
شــده و عده ای مدعی شــده اند که 

بانک ها هک شده اند«.
بــا این حــال آقــای آذری جهرمی 
بدون آن که جزئیات مشــخصی ارائه 

کند گفته »بانک ها هک نشده بودند 
بلکه پیمانکار فنی سابق یک مجموعه 
از اطالعاتی که به آن ها دسترســی 
داشت، نسخه پشتیبان گرفته بود و 
اکنون با دسترســی به این نسخه در 

حال تهدید و باج گیری است«.
به هر حال آن چــه در اظهارات وزیر 
ارتباطات نیز آشکار است، این است 
که بخشی از اطالعات بانکی شهروندان 

در دست فرد یا افراد دیگری ست.
در اوایــل هفتــه جاری وب ســایت 
»زومیت«، که ناشــر اخبــار فناوری 
و سایبر در ایران اســت، گزارشی از 
بانکی منتشر  برمالشــدن اطالعات 
کرده و گفته بود »عده ای از کاربران 
در شبکه های اجتماعی تصاویری را از 
ایمیل دریافتی خود منتشر کردند که 
نشان می داد مشخصات کارت بانکی 
آن ها و بیش از ۱۰ میلیون مشتری 
دیگر به ســرقت رفته است و داخل 

ایمیل لینکی قرار داشــت که کاربر 
را به فایل حاوی اطالعات کارت ۱۰ 

میلیون مشتری هدایت می کرد«.
ایــن گزارش ها در فضای مجازی نیز 

بازتاب یافته بود.
زومیت می گوید در پی دست به دست 
شــدن اخبار و افزایش نگرانی ها پنج 
بانک، ســپه، ملت، تجارت، سرمایه و 
قوامین، بدون انتشار بیانیه ای رسمی، 
»این اخبار را بی اساس دانسته و اعالم 
کردند اطالعات مشــتریان همچنان 

دارای امنیت کافی است«.
روزنامه نیویورک تایمز نیز به نام سه 
بانک که ظاهــرا هدف قرار گرفته اند 
اشاره کرده اســت: بانک های تجارت، 
ســرمایه و ملــت. هر ســه بانک در 
آبان ماه ســال پیش هــدف تحریم 
قرار گرفته بودنــد؛ البته در آن زمان 
تحریم های خزانه داری آمریکا شامل 
دیگر بانک های ایرانی از جمله ملی، 

قوامین و دیگران نیز شده بود.
نیویوک تایمــز به نقل از شــماری از 
کارشناســان امنیت سایبر می گوید 
»پشت گسست امنیتی در این حد و 
اندازه، احتماال یک دولت قرار گرفته و 
هدف آن نیز احتماال ایجاد بی ثباتی 
بــوده؛ و این کار ِ تبه کارانی، که قصد 

باج گیری دارند نیست«.
شرکت امنیت سایبر »کلیر اسکای« 
سوم دسامبر/۱2 آذر ماه در هشداری 
به شرکت های اسرائیلی گفته بود بهتر 
اســت در آماده باش باشند، چون اگر 
مقام های ایرانی به این نتیجه برسند 

که گسست امنیتی توسط یک عامل 
خارجی انجام شــده، ممکن اســت 

تالفی کنند.
یک مقام ارشد همین شرکت می گوید 
نحوه و گستره هک بانک های ایران، 
نشــان می دهد هرکســی این کار را 
کرده »به ظرفیت هــای فنی باالیی 
دسترسی داشته، که معموال در دست 

سرویس های اطالعاتی دولتی ست«.
نیویورک تایمز نوشته سخنگوی کاخ 
سفید به درخواست این روزنامه برای 
واکنش نشان دادن به گسست امنیتی 
بانکی پاسخی نداده و یک سخنگوی 
ارتش اسرائیل به این روزنامه گفته »ما 
به گزارش های خارجی واکنش نشان 

نمی دهیم«.
این روزنامه در بخشی از گزارش خود 
به نقل از تحلیل گران می گوید هرکسی 
دســت به این حمله زده، جمهوری 
اســالمی را، در شــرایط تحریم های 
سخت، اوج گیری نارضایتی ها در خانه 
و در منطقه علیه سیاست های تهران، 
با چالش تازه ای روبه رو کرده اســت. 
اطالعات شــهروندان  برمال شــدن 
می تواند در درازمدت به بی اعتمادی 
مشتریان و خروج انبوهی از سپرده ها 
بیانجامد. ایران پیشتر هدف حمالت 
سایبری عوامل یا کشورهای خارجی 
قــرار گرفته بود؛ در عیــن حال که 
جمهوری اسالمی، خود متهم به انجام 
حمالت مختلف به نهادها و موسسات 
دولتی و غیردولتی خارجی، از جمله 

در ایاالت متحده است.

شده بود، به این مذاکرات وارد شد.
آزاد کــردن آمریکایی های محبوس 
در خــارج یکــی از دشــوارترین و 
که  است  چالش هایی  پردردسرترین 

ایاالت متحده با آن روبرو است.
در چنین مذاکراتــی اغلب بازیگران 
بســیاری با منافعی متعدد خارج از 

دولت آمریکا درگیرند.
نیویورکر به شرح تالش های جیسون 
پابلت، وکیل خانواده وانگ می پردازد. 
پابلت مستاصل و سرخورده از دولت 
از جیم اســلتری کمک می خواهد. 
اسلتری، نماینده سابق کنگره از ایالت 
کانزاس اســت که پیــش از این در 
گفت وگوهای میان ادیان ابراهیمی با 
ایرانی ها ارتباط داشته. او به ایران هم 
سفر کرده بود و با محمد جواد ظریف، 
وزیــر امــور خارجــه و مجید تخت 
روانچی، سفیر ایران در سازمان ملل 
ـ و از فارغ التحصیالن دانشگاه  متحدـ 

ـ آشنایی داشت. کانزاسـ 

پابلت و اسلتری چندین ماه در پشت 
صحنه با طرفین ایرانی و آمریکایی و 
اعضای خانواده  ها کار کردند. به گفته 
وکیل وانگ این مذاکرات به شــدت 
پیچیده بود و در نهایت آنها به دولت 
روی آوردند و مبادله را محقق کردند.

بیل ریچاردسون، سفیر سابق آمریکا 
در ســازمان ملل هــم در مذاکرات 
پشــت پرده دخیل بوده و مدت 2۰ 
ماه روی این مساله کار کرده و در این 
رابطه بــا مقام های آمریکایی در کاخ 
ســفید، وزارت امور خارجه و وزارت 

دادگستری مالقات کرده بود.
ریچاردســون کــه در کارنامه خود 
نمایندگی کنگره، فرمانداری ایالت، و 
عضویت در کابینه را هم دارد، پیش از 
این در پرونده های زندانیانی که در کره 
شمالی، سودان، کلمبیا ، کوبا، بولیوی، 
عراق، پرو و بنگالدش محبوس بوده اند 

هم مذاکره کرده است.
ریچاردسون در مورد اخیر همچنین 

مالقات هایی با دیپلمات های ایرانی و 
وکالی مدافع سلیمانی داشت.

امــا نقطه عطف این پرونــده در ماه 
آوریــل رخ داد، زمانیکه جواد ظریف 
طی یک سخنرانی در انجمن آسیا در 
نیویرک، از مبادله زندانیان به صورت 
علنی سخن گفت و پشنهاد مذاکره 
در این خصــوص و تبادل زندانیان را 

مطرح کرد.
ماه ســپتامبر، ریچاردسون و ظریف 
در حاشــیه مجمع عمومی سازمان 
ملل مالقات و بــر روی جزییات کار 
کردند. نخستین پیشرفت در مذاکرات 
با خروج جان بولتون از کابینه ترامپ 
همراه شد. جان بولتون، مشاورامنیت 
ملی ترامپ و چهره ای بود که به جنگ 
طلبی و مواضع تند نســبت به ایران 

شهرت داشت.
جانشــین بولتون، رابرت اوبراین بود: 
یک مذاکره کننده سابق وزارت امور 

خارجه برای رهایی گروگان ها.

 ریچاردسون، اسلتری و پابلیت انتظار 
داشتند که تبادل زندانی هفته آینده 
صورت گیــرد. قرار بر ایــن بود که 
دانشمند ایرانی در دادگاه آتالنتا که 
روز ۱۱ دســامبر ) 2۰ آذر(  برگــزار 
می شــد جرم خــود را بپذیــرد، به 
زندانی معــادل زمانی که تا آن زمان 
گذرانده محکوم و پس از چند روز به 
ایران اخراج شود. پس از اعالم حکم 
قاضــی دادگاه، ایران قرار بود تا وانگ 
را آزاد و به سفارت سوییس در تهران 
بفرســتد  و از آنجا با هواپیما به قطر 
برود. ریچاردسون روز چهارم سپتامبر 
)۱۳ آذر( با ســفیر ایران در سازمان 
ملل دیدار کــرد تا جزییات نهایی را 

تایید کند.
یکی از دشوارترین جوانب این مبادله 
وضعیت حقوقی سلیمانی بود. وزارت 
دادگستری مایل بود که این پرونده را 
جلو ببرد اما در عین حال نمی خواست 
این طوربه نظر رسد که نظام قضایی 
آمریکا برای آزادی ایرانی که قانون را 
نقض کرده و مبادله با یک آمریکایی 
که بدون هیچ گناهی در ایران زندانی 

شده ، تضعیف شده است.
در نتیجه، تبادل به گفته ریچاردسون 

به تعویق انداخته شد.
اما در یک اقــدام غیرمنتظره، وزارت 
دادگســتری از تمامی موارد اتهامی 

علیه سلیمانی صرف نظر کرد.
هر چند وزارت دادگستری در این باره 
اظهار نظری نکــرده، اما وکیل وانگ 
می گوید مساله رفع اتهام ازسلیمانی 
با تایید کاخ سفید صورت گرفته است.
لنی فرانکو، وکیل سلیمانی  هم نمی 
داند چرا از موکلش رفع اتهام شــده. 
فرانکو بــه رابین رایت ) نویســنده 
نیویورکر ( گفت:»اگرشما فهمیدید ، 
به من هم بگویید« او می گوید وقتی 
از موکل رفع اتهام شود نمی پرسید 
چرا اما اضافه می کند که در  چهل و 
سه سال وکالت چنین چیزی را ندیده 

است.
ریچاردســون و اســلتری که ماه ها 
مشغول مذاکره و تالش برای تبادل 
زندانیان بوده اند در مراحل پایانی از 
رونــد قضایا بی خبر بودند و بعد خبر 

را می شنوند.
ریچاردسون می گوید: »به طور خاص، 
دولت ترامپ عالقه چندانی به سهیم 
شدن در اعتبار ندارد، اما پیامد واقعه 
خوشــحال کننده بود، و ما بر ســر 

گرفتن اعتبار نمی جنگیم.«
کاخ سفید اما، تالش های ریچاردسون 
را رد می کند و گفته است: » درحالیکه  
قدردان تالش های سفیر ریچاردسون 
هستیم، این آزادی با مذاکراتی توسط 
مقام های آمریکایی وهمکاری سویس 

محقق شده است«
اما تبادل این دو زندانی تنها تحولی 
نبود که در روزهــای اخیر در زمینه 

تبادل زندانی صورت گرفت.
وزارت دادگستری جمهوری اسالمی، 
یکشــنبه ۱۷ آذر اعالم کرد که ایران 
یک زندانی کویتی را به مقامات این 
کشور تحویل داده و سه زندانی ایرانی 
را از مقامات قطر تحویل گرفته است.

به گفته تحلیلگران، کشورهای حوزه 
خلیج فــارس، به ویژه امارات متحده 
برای تنش زدایی از استراتژی آمریکا 
فاصله گرفتند و به سمت دیپلماسی 

روی آوردند.
دوشــنبه 2 دسامبر / ۱2 آذر، یوسف 
بــن علــوی، وزیر خارجــه عمان با 
محمدجواد ظریف، همتای ایرانی اش 
در تهران مذاکراتــی را ادامه داد که 
رســانه های ایرانی از آن به نام طرح 
»صلح هرمز« نام برده اند. بن علوی 
هفته پیش از آن به واشــنگتن سفر 

کرده بود.
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سازمان تامین اجتماعی
 در آستانه یک »اَبَر بحران«

دولت از پرداخت 2۵0 هزار میلیارد تومان بدهی خود به ســازمان تامین 
اجتماعی ناتوان است. ساالنه ۳0 هزار میلیارد به این بدهی افزوده می شود 
و چشــم اندازی برای پرداخت آن وجود ندارد. سازمان تامین اجتماعی 
هم اکنون 40 هزار میلیارد تومان به بانک و رقمی کم و بیش مشابه به بخش 
درمان بدهکار است، به گفته ی یک عضو هیات امنای این سازمان، تامین 
اجتماعی مرزهای فالکت را پشــت سر گذاشته و ظرِف سه یا چهار سال 
آینده، تامین اجتماعی تبدیل به یک »ابربحراِن جدی و خطرساز« خواهد 

شد.

رادیــو زمانــه- اکبر شــوکت، عضو 
»کارگــری« هیات امنای ســازمان 
تامین اجتماعی چهارشــنبه 2۰ آذر 
در گفت و گو با خبرگزاری دولتی کار 
ایران )ایلنا( اعــالم کرد که وضعیت 
مالی تامین اجتماعی چنان اسف بار 
اســت که برای پرداخت هزینه های 
جاری خود وام های بانکی با بهره ۳۰ 

تا ۳5 درصد می گیرد.
سازمان تامین اجتماعی فراگیرترین 
صنــدوق بیمه ایران اســت و حدود 
۱4 میلیون بیمه شده مستقیم و در 
مجموع بیــش از 4۳ میلیون نفر را 

تحت پوشش دارد.
شوکت در واکنش به مسئوالن دولتی 
که بدهی دولت به تامین اجتماعی را 
یک ســوم مبلغ اصلی ذکر می کنند، 
گفت: »دولت ســاالنه 2۷ تا ۳۰ هزار 
میلیــارد بدهی جدید بــرای تامین 
اجتماعی ایجاد می کند و دولت تدبیر 
و امید که در هفت سال صدارت خود 
ریالــی به ســازمان تامین اجتماعی 
نپرداخته، تنهــا طی این مدت 2۱۰ 
هزارمیلیارد بدهی ایجاد کرده است.«

دولت هایی که در ۳۰ ســال اخیر بر 
مسند قدرت نشســته اند از پرداخت 
»ســرانه درمــان کارگــران« نیز به 
سازمان تامین اجتماعی که قانون آن 
۳۰ ســال پیش تصویب شده است، 

خودداری کرده اند
در برنامه ششــم توسعه دولت ملزم 
شــده اســت بدهی خود به سازمان 
تامیــن اجتماعی را بپــردازد. قانون 
بودجه سال ۹۸ نیز 5۰ هزار میلیارد 
تومان اعتبار برای پرداخت بخشی از 
بدهی های دولت به ســازمان تامین 
اجتماعی در نظر گرفته اما به گفته ی 
شوکت، »یک ریال از 5۰ هزار میلیارد 

تومان نیز به سازمان پرداخت نشد«.
عدم شفافیت و سوء مدیریت دست 
در دست بحران مالی این سازمان را 
به وضعیت کنونی دچار کرده است. 
شوکت درباره اعضای هیات مدیره این 
ســازمان می گوید: »سازمان تاکنون 
بیش از ۱۰۰۰ نفر عضو هیات مدیره 
و مدیرعامل داشته است که اکثریت 
قریب به اتفاق این افراد، »تحمیلی« 
بوده اند و شایستگی نشستن در این 

پُست ها را نداشته اند.«

فشار مالی بر دوش حقوق بگیران و 
بازنشستگان

ســازمان تامین اجتماعی فشــار بار 
بحران مالــی خود را کــه از ناتوانی 
دولت برآمده است، بر حقوق بگیران و 

بازنشستگان سرشکن می کند.
این سازمان از تمدید دفترچه و ارائه 
خدمــات درمانی بــه کارگرانی که 
کارفرمای آن هــا به تامین اجتماعی 

بدهکار اســت، خودداری می کند. به 
بیمه شــدگان مراکز درمانی خدمات 
کمتری عرضه می کنــد و بدهی آن 
به بیمارستان ها و مراکز درمانی سبب 
تعویق حقوق و مطالبات آن ها شــده 

است.
تازه ترین اعتــراض در بخش درمان 
مربوط به کارکنان بیمارستان الزهرا 

در اصفهان است.
صبــح دوشــنبه ۱۸ آذر گروهی از 
کارکنــان خدماتــی و درمانی این 
بیمارســتان در اعتــراض به تعویق 

مطالبات خود دست از کار کشیدند 
و در محوطه بیمارستان تجمع کردند. 
کارانه و حق اضافه کاری حدود ســه 
هزار و 5۰۰ کارمند و کارگر خدماتی 
و درمانی این از ۹ ماه پیش پرداخت 
نشده است. از دو ماه پیش وعده نهار 

آن ها نیز حذف شده است.
به گفته ی مســئوالن بیمارستان با 
مشــکل نقدینگی روبروســت، زیرا 
ســازمان های بیمه گر از جمله بیمه 
سالمت و ســازمان تامین اجتماعی 
بدهــی خــود را بــه بیمارســتان 

وب سایت خبری »باشگاه خبرنگاران جوان«، وابسته به صداوسیمای حکومتی جمهوری اسالمی چهارشنبه 20 آذر 
در گزارشی اعالم کرد که سازمان تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت بدهکار است و به همین دلیل مراکز درمانی 

تحت پوشش وزارت بهداشت از ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی کوتاهی می کنند.

نقش خیزش آبان

سرکوب خونین و ابعاد کیفی خشونت 
دولتی نشــان می دهد که وحشــت 
سرتاپای بیت رهبری و شورای امنیت 
ملی نظــام و اربابان آنها را گرفته بود 
و لذا به صورت آتش به اختیار عمل 
کرده اند تا از ســقوط و ســرنگونی 

خویش ممانعت کنند. 
ویژگــی حرکت این بــود که این بار 
هدف گیری مشخص طبقاتی داشت. 
بازیگران آن، محرومین و الیه های به 
محرومیت کشیده ی طبقه ی متوسط 
بودند، جغرافیای اجتماعی آن به طور 
عمده در مناطق محروم نشین، حاشیه 
نشــین و فقیر و مملو از بیکار بود و 
هدف گیری تهاجم، به طور مشخص، 
نهادها و مــکان هایی که در خدمت 
سیستم غارت عمل می کنند: بانک ها، 
موسسات مالی، ادارات دولتی، مراکز 
سرکوبگری و حوزه های آخوندپروری.

پس، این بار نه فقط بازیگران شورش 
محرومین بودند، بلکه سمت و جهت 
حرکت به ســوی شکســتن ماشین 
مالــی و اداری و ســرکوب رژیم بود. 
این حکایــت از آن می کرد که نوعی 
از درک و آگاهی طبقاتی در جمعیت 
موج می زند. خسارت 4۰ هزار میلیارد 
تومانــی ایــن چند روز کــه با قطع 
اینترنت گسترش یافت نشان داد که 
حضور تنها دو دهم درصد از جمعیت 
و دو روز کنشگری کافیست که رژیم 
به مرحله ی ســقوط کشــانده شود. 
بالفاصله بعد از ایــن خیزش، اظهار 
نظرها، قضاوت ها و بررسی ها خبر از 
آن داد که این حرکت به راســتی از 
جنس و نوع دیگری است و آمده است 

که بماند و کار را به سرانجام برساند.
به این ترتیب، بعد از چهل سال سکون 

نسبی در سیر تاثیرگذاری حرکت های 
اعتراضی، ســرانجام خیزشــی آغار 
شــد که به بهانه ی بنزیــن، ماهیت 
ضد ســاختاری خود را در قبال نظام 
غارت و چپاول به نمایش گذاشــت. 
این خصوصیت اینــک بیش از خود 
سقوط رژیم اهمیت دارد. همان طور 
که در سال 5۷، در یک مقطعی، برای 
کشورهای قدرتمند جهان موضوع این 
نبود که رژیم شاه باید برود بلکه این 
که چه نیرویــی باید آن را جایگزین 
کند، اینک نیز در شــرایط کمابیش 
مشابه هســتیم؛ در این که رژیم به 
آخر خط حیات تاریخی خود رسیده 
اســت جای تردیدی نیست، از حاال 
این بحث مطرح اســت که جایگزین 
مناسب آن کیســت و چیست. ورود 
کوخ نشینان و گودنشینان در نیمه ی 
دوم ســال 5۷ این نگرانی را دامن زد 
که شاید سازمان های انقالبی و چپ 
بخواهند بر این جریان سوار شوند و به 
همین دلیل، مذاکرات آمریکا و غرب 
با خمینی در فرانســه شدت گرفت 
تا زودتر ضمانت هــای الزم را از وی 
دریافت کننــد و جایگزین را از میان 
نیروهای مذهبی بیرون بکشند. هدف 
گوادلوپ، بیشــتر از آن که روی کار 
آوردن خمینی و اسالم گرایان باشد، 
روی کار نیاوردن ملی گراها و چپ ها 

بود.
امــروز هم باز نگرانــی آمریکا و اروپا 
این نیست که رژیم کنونی برود، بلکه 
این که خصلت ضد طبقاتی جنبش 
چگونه تحت مدیریت درآید تا مبادا 
از دل آن، جایگزینــی بیرون آید که 
بخواهد خللی یا ایرادی در ادامه ی کار 
تطابق دهی وحشیانه ی ساختارهای 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران 
با ضرورت های استقرار نئولیبرالیسم 

جهان ســومی در کشــور به وجود ادامه از صفحه 2 نشانه های آگاهی طبقاتی....
آید. فراموش نکنیم کــه این پدیده 
حتی در کشوری مثل عراق هم برای 
آمریکا و قدرت های جهانی قابل تصور 
نیست، چه رسد به کشوری با قدرت 

و پتانسیل های چند برابر مانند ایران.
اینک پس صورت مسئله به این شکل 

است:
- رژیم توان ادامــه ی نقش تاریخی 
خویش را به دلیل سوء مدیریت ندارد.
- جنبش برانداز این رژیم اما خصلت 

غلیظ ضد طبقاتی دارد.
-خطر بیرون رفتــن ایران از دایره ی 
جهانی شدن نئولیبرالی، بعد از رژیم 

کنونی، باید خنثی شود.
اگر نگرانی ها تا همین چند روز پیش 
به ماهیت اجتماعی و ضد غارتگرانه ی 
خیزش آبــان خالصه می شــد، در 
روز شــانزدهم آذر یک منبع هشدار 
دیگر هم بــرای قدرت های بزرگ رخ 
نمایی کرد. دانشــجویان در این روز 
جّو ســرکوب و وحشت را به چالش 
کشــیدند و از همه مهم تر، با طرح 
برخــی از شــعارها، این نویــد را به 
جامعه ی ایرانی دادند که روند گذر از 
آگاهی کاذب به آگاهی شاید عمیق تر 
و ریشه دارتر از آن چیزی است که تا 

قبل از آن تصور می شد.
با نگاهی به فهرست برخی از شعارهای 
دانشجویان در شانزدهم آذر می توان 
این امر را به طور مشخص نظاره کرد. 
در حالــی که شــعارهای فراوانی که 
فحوای مبارزاتی و اعتراضی داشــته 
است ارائه شــده، نگارنده فقط چند 
مورد را که بیانگر نگاه تحلیلی و قدرت 
تشــخیص فراموردی دانشجویان، به 
عنوان قشــِر آگاهِ الیه هــای محروم 

جامعه است، ارائه می دهد:
-آزادگی، عدالت، اینست پیام ملت

-از هفت تپه تا تهران، زحمتکشان در 
زندان

- فقر کشــتار، گرانی، مردم شــدن 

قربانی
- فرزند کارگرانیم، کنارشان می مانیم

- دانشجو آگاه است، با کارگر همراه 
است

- ایران لبنان فرانسه، سرکوب و غارت 
بسه

- بازداشــت، شــکنجه، کشتار/ فقر، 
حجاب، استثمار

-قوانین ضد زن/ بهره کشی و ستم
- لبنان عراق تا ایران/ قیام زحمتکشان
- چه غزه چه لبنان/ مرگ بر ظالمان
- لبنان عراق تا ایران/ قیام زحمتکشان
- از اهواز تا تبریز، فقر، فساد و تبعیض
- نه شاه میخوایم نه مزدور، بسه دیگه 

حرف زور
-کشــورو غرق خون کرد، بنزینو هم 

گرون کرد
-دانشجو کارگر اتحاد اتحاد

-دخالت اجنبی، این خط قرمز ماست
-فقر فساد گرانی، دانشجوی زندانی

- ایســتاده ایم در ســنگر، دانشجو و 
کارگر

- چه ایران چه بغداد، چقدر باید جسد 
داد؟

- چه ایران چه غزه، کشتن مردم بسه
-در دانشگاه بیگاری، بعد از تحصیل 

بیکاری
در این شــعارها به خوبی حضور دید 
طبقاتــی، ضرورت اتحــاد الیه های 
اجتماعی به محرومیت کشیده شده 
و فقــر طبقاتی به عنوان ریشــه ی 
مشــکالت را می بینیم. و نیز دیدی 
که حکایت از این دارد که این جریان 
دانشــجویی به جای افتــادن در دام 
شــعارهای حقنه شــده ی سرمایه 
داری و محافل صهیونیســتی یا من 
در  مشــکوک  جریان های  درآوردی 
داخــل، به روشــنی، وجه انســانی، 
فرامرزی و طبقاتــی دردهای مردم 
ایران، عراق، لبنان، فرانسه و فلسطین 
را بــه نمایش گذاشــته اســت. این 
شعارها، در کنار برخی پالکاردها، از 

جمله پالکاردی که مبــارزات مردم 
در ایران، عراق، لبنان و فرانســه را به 
عنوان یک مبارزه ی مشترک و مشابه 
ضد نئولیبرالیسم معرفی می کرد، به 
خوبی حکایت از ماهیــت فراملی و 
درک طبقاتی عمیق آنها از ریشــه ی 
سیاســت های ضد مردمــی و ضد 
کارگری در تمام این کشورها وفراتر 
از آن دارد: »ایران فرانسه عراق لبنان 
شیلی... مبارزه یکی است. سرنگونی 

نئولیبراسیم«.

به عنوان نتیجه گیری

بر این اساس می توان امیدوار بود که 
شرایط سخت معیشــتی، اقتصادی 
و اجتماعی، بــه همراه دهه ها تالش 
روشــنگران و فعــاالن سیاســی و 
رســانه ای مــردم گرا، ســرانجام در 
حال بار دادن اســت. در نهایت موفق 
شده ایم به شرایطی برسیم که در آن، 
آثار کم رنگ شدن آگاهی کاذب و پر 
رنگ شدن »قدرت تشخیص درست 
منافع جمعی« یا همان آگاهی هویدا 
شده است. به همین خاطر، می توان 
امیدوار بود که اگر این آگاهی تقویت 
شده، گســترش یافته، فرموله و در 
نهایت نهادینه شود، این بار جنبش 
ســقوط دیکتاتور در ایــران مصادف 
با حرکت توده هــا برای بازتولید یک 
آگاهی  نباشــد.  دیگر  دیکتاتــوری 
محرومان ضمانــت برون رفت آنها از 
شرکت در بازسازی چرخه ی غارتگری 
از باال و غارت پذیری از پایین اســت. 
دانشجویان و قشــرهای روشنفکر و 
آگاه بایــد که ایــن درک طبقاتی و 
سمت گیری ضد طبقاتی بروز کرده 
در خیزش گرسنگان را تقویت نموده 
و به آن ســمت و سو دهند. شورش 
کور پابرهنگان این بار به چشم آگاهی 

مجهز شده است.

نپرداخته اند. سازمان تامین اجتماعی 
حــدود 55۰ میلیارد تومــان به این 

بیمارستان بدهکار است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
هم هشــدار داده است در صورتی که 
تاخیر در پرداخت بیمه ها به دانشگاه 
علوم پزشــکی تداوم یابــد، ممکن 
است به تعطیلی برخی خدمات غیر 

اورژانسی بیانجامد.
مســتمری  ترمیم  دیگــر  مســاله 
بازنشستگان است. بیش از ۷5 درصد 
بازنشســتگان تامیــن اجتماعی زیر 
خط فقر و با حداقــل درآمد زندگی 

می کنند.
سال هاست که بازنشستگان کشور که 
بخش بزرگی از آنان تحت پوشــش 
ســازمان تامین اجتماعی قرار دارند 
همسان سازی،  قانون  خواستاراجرای 
ترمیم دســتمزدها و بیمه تکمیلی 
هستند. عدم تحقق این مطالبات به 
اعتراض متناوب بازنشستگان تا سطح 

تجمع مقابل مجلس انجامیده است.
اکبر شوکت پیش از این گفته بود که 
اگر دولت تعهداتش به سازمان تامین 
اجتماعی را انجام ندهد، باید منتظر 

گسترش اعتراضات باشد.
او چندی پیش گفته بود: »ســازمان 
نمی توانــد در انتهــای مــاه به یک 
بازنشسته که ســه فرزند دارد، اعالم 
کند کــه نمی  توانم مســتمری ات را 
پرداخت کنم. اگر چنین چیزی بشنود 
با سه فرزندش به خیابان می آید.. اگر 
پاســخگوی  نتواند  اجتماعی  تامین 
توقعات آنها باشــد، چگونه می توان 
آرامش را در کشور برقرار کرد. باالخره 
زمانی که یک بازنشسته بخواهد برای 
اعتراض به خیابان بیاید، فرزندانش او 
را تنها نمی گذارند. دیگر این جمعیت 

را نمی توان ساکت کرد.«.
از  »جلوگیــری  جهــت  دولــت 
ورشکستگی« این سازمان، دو راهکار 
را در پیش گرفته است؛ طرح اصالح 
قوانین تامین اجتماعی که به کاهش 
خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان 
می انجامد و موظف کردن سازمان به 
واگذاری بنگاه ها و فروش اموال برای 

جبران کسری بودجه.
طرح موسوم به اصالحات پارامتریک 
که کاهــش میانگین حقــوق دوره 
بازنشســتگی، افزایــش ســن برای 
بازنشســتگی و در مجمــوع کاهش 
خدمات اجتماعی این ســازمان را به 
بیمه شدگان و بازنشستگان را در پی 
دارد، در دستور کار نمایندگان مجلس 

قرار گرفته است.
اکبر شوکت اما تنها راه را اختصاص 
ســاالنه دو تا ســه میلیــارد دالر از 
صنــدوق ارزی به تامیــن اجتماعی 
می دانــد: دولت هــای پیاپــی برای 
سازمان فقط »بحران« آفریدند؛ دولت 
احمدی نژاد، یک مدل و دولت روحانی 
هم یک مدِل دیگر، تا جایی که تامین 
اجتماعی تبدیــل به یک “ابربحران” 
شده اســت… تنها راه این است که 
حداقل ســاالنه 2 تا ۳ میلیارد دالر 
از صندوق ذخیره ارزی به ســازمان 

تخصیص دهند.«
در عیــن حــال، وب ســایت خبری 
»باشــگاه خبرنگاران جوان«، وابسته 
به صداوسیمای حکومتی جمهوری 
در  آذر   2۰ چهارشــنبه  اســالمی 
گزارشی اعالم کرد که سازمان تأمین 
اجتماعی به وزارت بهداشت بدهکار 
است و به همین دلیل مراکز درمانی 
تحت پوشــش وزارت بهداشــت از 
ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان 
ســازمان تأمین اجتماعــی کوتاهی 

می کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشته است 
که مسئوالن سازمان تأمین اجتماعی 
از اظهارنظــر دربــاره ایــن گزارش 

خودداری کرده اند.



2۹29 Issue 1454 Friday December 13, 2019شماره ۱454 جمعه 22 آذر ۱۳۹۸

باور کنید حال تهران خوش نیست

غروب هــا گروه هایــی از مــردم در 
میدان های شهر تهران گرد می آیند 
تا شــاید این گونه بتواننــد اعتراض 
خاموش خــود را با باالدســتی های 
حکومت در میان بگذارند. اما پلیس 
به همین اعتراض خاموش هم تمکین 
نمی کند و همگــی را از میدان پس 
می راند. پلیس همچنین شــماری از 
افــراد خود را با لباس مبدل بین این 
گروه از معترضان خاموش کاشــته 
است تا از شــکل گیری هدفمند هر 
گونه تظاهراتی پیشــگیری به عمل 
آورد. جدای از ایــن، پلیس تعدادی 
از خبرچینان خــود را نیز بین انبوه 
دستفروشان و بســاطی های خیابان 
انقالب می فرستد که همگی به عنوان 
دستفروش به کار اشتغال دارند. این 
گروه از دستفروشاِن ساختگی وظیفه 
یافته اند تــا هرگونه حرکت اعتراضی 
را با موبایل خود بــه پلیس گزارش 
نمایند. شکی نیست که تهران هنوز 
هم آتش زیر خاکســتر است و این 
موضوع را دستگاه امنیتی حکومت نیز 
می فهمد. چنانکه از حاال تدابیر امنیتی 
خود را در خصوص شهروندان تهرانی 

به کار می بندد.
باور کنید این روزها حال تهران خوش 
نیست. واقعیتی که به همین آسانی 
نمی توان آن را پنهان کرد. حال همه 
شــهرها بد اســت، حال همه کشور 
بد اســت، اما جمهوری اســالمی بر 
ســامانه ای از دروغ و خدعه همچنان 
موجود  واقعیت های  که  می کوشــد 
را کتمان کند. بــا چنین رویکردی 
اســت که بــرای مدیــران حکومت 
ارج  دستگیرشدگان  از  اعتراف گیری 
و قرب می یابد. رییس قوه ی قضاییه 
و رییس جمهــور نظام هم بر چنین 
راهکار ناصوابی اصرار می ورزند. صدا 
و ســیمای حکومت هم به برآوردن 
چنین نیــازی از دروغ و خدعه پای 
می فشــارد. روزنامه ها تا کنون اجازه 
نیافته اند که گزارشی جامع از آنچه که 
در خیابان های شهر گذشت، بنویسند. 
انگار همگی از ریز و درشــت اللمانی 
گرفته انــد. روزنامه ها فقط گفته های 
“رهبر معظم” و مدیران ارشد دولتی را 
انعکاس می دهند. ولی دیگران تا کنون 
اجازه نیافته اند در همین رسانه ها دو 
کلمه از وقایع تهران گزارش بدهند. 
حکومت حتا دستگیری خبرنگاران را 

در این راه کارگشا می بیند.
  اما اینــک دســتگیری ها فقط به 
خبرنــگاران محدود باقــی نمی ماند 
بل که افرادی از تمامی تشــکل های 
صنفی را در بــر می گیرد. کارگزاران 
امنیتی می گویند با چنین راهکاری 
به حتم خواهند توانست از وقوع جرم 

سیاسی جلوگیری به عمل آورند. البد 
به همین دلیل هم کل کشــور را به 
زندانی همگانی برای توده های مردم 
بدل کرده اند تا به گمانشــان از وقوع 
جرم پیش گیری شود. آخر کجای دنیا 
آدم ها را به بازداشــتگاه می سپارند تا 

جرمی مرتکب نگردند؟

مقتوالن و وقاحت قاتالن

  مدیران قوه ی قضاییه همچنان اصرار 
می ورزند که کشته شــدگان خیزش 
عمومی آبان ماه بر اثر مســمومیت 
جان باخته اند یا خودکشی را دلیلی 
برای مرگ او می شــمارند. تازه وقتی 
که می پذیرند کســی بــر اثر اصابت 
تیر جان باخته  است، تیراندازی را به 
می نویسند.  کنندگان  تظاهرات  پای 
چون نیروهای پلیس اصرار دارند که 
هرگز دســتور تیر نداشته اند یا آنگاه 
که دستور تیر صادر شد، تیراندازی ها 
هوایی صــورت می گرفت. در ضمن 
اگر هم جســدی را تحویل بدهند از 
خانواده اش تعهد می گیرند که برای 

مرده  مراسم نگیرند.
  وقاحــت تا به آنجا پیــش می رود 
کــه رییس قوه ی قضاییــه به دیدار 
خانواده هایی می شــتابد که عزیزان 
خود را در این خیزش عمومی از دست 
داده اند. حتا “رهبــر معظم انقالب” 
دستور می دهد که به خانواده ها دیه 
بپردازند و کشــته ها را شهید بنامند. 
گویا با همین حقه است که خواهند 
توانســت قاتالن این قتل عام ها را در 
ذهن مردم به فراموشی بسپارند. با این 
همه وقتی که دولت برای کشــته ای 
دیه می پردازد، خیلی راحت بر جایگاه 
قاتل هم می نشیند. اما دیه ی دولتی 
را بدون تردید به عنوان حق السکوت 
به خانواده ها می پردازند تا البد “اولیای 
دم” از پیگیری ماجرا در مجامع قانونی 
و حقوق بشری کوتاه بیایند. مدیران 
حکومت چنان می پندارند که پرداخت 
پول به خانواده ها می تواند از شکایت 
آنان در دادگاه های داخل کشــور یا 
مجامع بین المللی جلوگیری به عمل 
آورد. ولی این موضوع همچنان خیال 
خامی است که جمهوری اسالمی آن 

را در سر می پروراند.

دستگیرشدگان

  ســوای از این، مردم به زندان های 
شهر، قرارگاه های پلیس و دادستانی 
انقالب ســر می زنند تا شاید بتوانند 
نشــانی از افراد دســتگیر شــده به 
دست آورند. شــمار دستگیرشدگان 
مشخص نیســت. در ضمن هرچند 

باور کنید این روزها حال تهران خوش نیست. واقعیتی که به همین آسانی 
نمی توان آن را پنهان کرد. حال همه شــهرها بد است، حال همه کشور بد 
است، اما جمهوری اسالمی بر سامانه ای از دروغ و خدعه همچنان می کوشد 

که واقعیت های موجود را کتمان کند.

عــده ای آزاد می شــوند، ولی خیلی 
زود عــده ای دیگر جــای خالی آنان 
را پر می کنند. اما دســتگاه امنیتی 
کشور برای دستگیرشدگان جدید از 
همین حاال حکم صادر کرده  اســت. 
چون می گویند که دستگیرشــدگان 
قصد فرار از کشــور را داشته اند یا به 
حلقه هایی در خارج از کشور مرتبط 
بوده اند. تکــرار چنین عبارت هایی از 
آن حکایت دارد که دستگیرشدگان 
سرانجام اعدام می شوند یا حاال حاالها 
باید در زندان باقی بمانند. گاهی هم 
می گویند که دارند ضمن دستگیری 
افراد جدید، از وقوع جرم در آینده ای 
نزدیک جلوگیری به عمل می آورند. 
این هم آخرین نســخه ای است که 
برای توجیــه عمل خود رو می کنند. 
رفتــاری که فقط در نظــام حقوقی 

جمهوری اسالمی وجاهت می یابد.
  تا کنون معلمان، کارگران، خبرنگاران، 
زنان و دانشــجویان بیش همه از این 
دستگیری ها ســهم برده اند. معلمان 
بیست و ششم آبان ماه قصد داشتند 
اعتصاب سراسری خود را شروع کنند. 
اما از سوی حکومت خیلی زود اعالم 
شد که مدارس به دلیل آلودگی هوا 
تعطیل اســت. معلمان آنوقت تاریخ 
دیگری برای این اعتصاب سراســری 
در نظر گرفتنــد. ولی باز هم مدارس 
به بهانه ی آلودگی هوا تعطیل شــد. 
ناگفتــه نماند اعتصــاب فرهنگیان، 
اعتراضی صنفی است و آنان به اجرای 
“طرح رتبه بنــدی معلمان” اعتراض 
دارند. طرحی که چنــدی پیش در 
نشســت هیأت دولت بــه تصویب 
رســید. گفتنی اســت که همراه با 
عملیاتی شدن این طرح، رقمی ناچیز 
و توهین آمیز یعنی حدود دویســت 
هزار تومان به حقوق معلمان افزوده 
خواهد شد. ولی پیداست که معلمان 
تنها بر طرحی گردن خواهند گذاشت 
که در تدوین آن خودشان مشارکت 
داشته باشند. اما دولت بنا به نگاهی 
واپس گرایانه از مشــارکت شهروندان 
ایرانــی در تصمیم های دولتی واهمه 
دارد. درنتیجه خیلی راحت معلمان را 
به بند می کشانند تا از تجمع اعتراضی 

آنان پیشگیری گردد.
  در ایــن بین نام فشــافویه بیش از 
بازداشتگاه دیگر به گوش می رسد. تا 
آنجا که اینک اوین و قرچک در حاشیه 
قرار گرفته اند. خانواده هایی که افرادی 
از آنان دستگیر شده اند، از بام تا شام 
سراغ بازداشتگاه ها را می گیرند، اما از 
کارگزاران قوه ی قضاییه، دادســتانی 
و ســازمان زندان ها کســی خود را 
پاسخگوی مردم نمی بیند. مردم آزاری 
در نظام حکومتی جمهوری اسالمی، 
امتیــازی ویژه برای مدیــران آن به 
حســاب می آید. گویا با همین ترفند 
است که مدیران آن خواهند توانست 

به کرسی های باالتری دست بیابند.

خیزش از حاشیه

  مدیران ارشــد حکومت در رفتاری 
دوگانــه و ســاختگی، اعتراض های 
مجــاز  را  مــردم  مســالمت آمیز 
می شمارند. ولی همراه با دستگیری 
سازمان دهندگان تشکل های صنفی و 
کارگری، زمینه های شکل گیری چنین 
اعتراضی را از ذهن مزدبگیراِن جامعه 
پاک می کنند. با این همه اعتراِض خود 
به خودی آبان ماه از همان مکان هایی 
آغاز گردید که حکومت برای دستیابی 
به نیروهای ســرکوبگِر بســیجی به 
آنجاها متکی بود. چون برای مقابله با 
خیزش هایی که پیش از این صورت 
چماقداران  و  کفن پوشان  می گرفت، 
خود را به تمامی از مناطق حاشیه ی 
تهران برمی گزیــد. اما اکنون همین 
حاشیه نشینان تهران هستند که یک 
به یک ســر به شــورش برمی دارند. 
همچنان که در خیزش عمومی اخیر 
نام شــهریار، شهر قدس، اسالم شهر 
و فردیس بدون کم و کاســت بر فراز 
اخبار تظاهرات اعتراضی قرار گرفت 
تا این بار هم، مردم الیه های پایینی 
جامعه فقر و اســتیصال خود را برای 
حکومت به نمایش بگذارند. روشــن 
اســت که عوام فریبی حکومت برای 

همیشه رنگ باخته است.
  اگرچه مدت ها است که از اعتراض 
بازنشستگان مقابل مجلس جلوگیری 
می کنند، ولی همچنان از تریبون های 
دولتی تبلیغ می گــردد که اعتراض 
حق مردم است. بازنشستگان کشوری 
به همراه بازنشستگان نیروهای مسلح 
و سازمان تأمین اجتماعی خواستار آن 
هســتند که نظام هماهنگ در مورد 
آنان هم به اجرا درآید. همچنین انتظار 
دارند که دخل و خرج روزانه شــان با 
هم بخواند و دولت تــورم خود را در 
جایی از حقوق آنان به حساب بیاورد. 
اما مدیــران حکومــت مطالبه گری 
شهروندان کشــور را برنمی تابند. به 
همیــن دلیل هم یگان ویژه و نیروی 
انتظامی خود را ســراغ بازنشستگان 
می فرستند تا هرگز کسی از اعتراض 
دم نزنــد. حکومت می خواهد تمامی 
مطالباتی از این دســت ســرآخر در 
چرخه ای از “والیت حضرت آقا” حل 
و فصل گردد و با همین رویکرد است 
که حِق حق طلبی شهروندان ایرانی را 
به رسمیت نمی شناسد. ولی سکه ی 
“والیت حضرت آقا” ســال های سال 
است از رونق افتاده است. مردم ضمن 
مبارزه ی خود به این تجربه ی میدانی 
دســت یافته اند که قانون اساسی اگر 
بخواهد حقوق کامل شهروندان کشور 
را تضمیــن نماید، هرگــز با موضوع 
والیت این و آن ســازگاری نخواهد 

داشت.
س. اقبال )رادیو زمانه(

هشدار مرکز پژوهش های مجلس
 درباره قرض گسترده دولت

 از بانک ها
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی هشدار داده که 
دولت همچنان از بانک مرکزی برای مصارف خود قرض می گیرد! اما این کار 
را با گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشــت بانک های دولتی از منابع بانک 

مرکزی انجام می دهد.

کیهــان لندن- مرکــز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی روز چهارشنبه 
2۰ آذر ۱۳۹۸ در گزارشی نسبت به 
قرض گرفتن دولت از بانک ها هشدار 
داد. در ایــن گزارش آمده اســت که 
گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت 
بانک های دولتی از منابع بانک مرکزی 
برای اجرای دستورات دولت با اندکی 
تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی 

دولت از منابع بانک مرکزی است.
بر اســاس این گــزارش منابع مالی 
بانک های عامــل دولتــی در موارد 
بســیاری برای تأمیــن هزینه ها و یا 
تسهیالت مورد نیاز توسط دولت مورد 

استفاده قرار گرفته اند.
در ایــن گــزارش آمده اســت: »در 
بســیاری از مــوارد بانک های دولتی 
توان مالی الزم برای اجرای دستورات 
دولت را نداشته و در عمل متوسل به 
استفاده از منابع بانک مرکزی شده اند. 
گرفتن خط اعتباری و اضافه برداشت 
از نمونه های قابل توجــه این اتفاق 
است. لذا برایند این اتفاقات با اندکی 
تفاوت همان روش سنتی تأمین مالی 

دولت از منابع بانک مرکزی است.«
مرکز پژوهش های مجلس شــورای 
اسالمی افزوده اســت که بانک های 
دولتــی و خصوصــی در کنار تأمین 
بخــش  پیمانــکاران  و  اجتماعــی 
خصوصی و دارنــدگان اوران بهادار، 
مهمترین طلبکاران دولت هســتند 
و طلب آنها بصــورت »روزافزون« در 
حــال افزایش اســت: »از مهم ترین 
طلبکاران دولت می توان به ســازمان 
مرکزی،  بانــک  اجتماعی،  تأمیــن 
بانک های دولتی و خصوصی ســازی 
شده، دارندگان اوراق بهادار دولتی و 
پیمانکاران بخش خصوصی اشاره کرد. 
نکته بسیار مهم پس از مشخص شدن 
ماهیت طلبکاران از دولت، شناسایی 
مجاری ایجاد این بدهی هاســت. این 
موضوع از آن جهت حائز اهمیت است 
که در صورت عدم شناخت مسیرهای 
ایجــاد بدهی برای دولــت نمی توان 
تمهیــدات الزم بــرای جلوگیری از 

افزایش روزافزون آن را فراهم کرد.«
در این گزارش تأکید شده که برداشت 
بانک ها از منابع بانک مرکزی تفاوت 
چندانی با استقراض مستقیم دولت 

از ایــن منابــع نــدارد: »منابع مالی 
بانک های عامــل دولتــی در موارد 
بســیاری برای تأمیــن هزینه ها و یا 
تسهیالت مورد نیاز توسط دولت مورد 
استفاده قرار گرفته اند. در بسیاری از 
مــوارد بانک های دولتــی توان مالی 
الزم برای اجرای دســتورات دولت را 
نداشته و در عمل متوسل به استفاده 
از منابع بانک مرکزی شده اند. گرفتن 
خط اعتبــاری و اضافه برداشــت از 
نمونه های قابل توجه این اتفاق است. 
لذا برایند این اتفاقات با اندکی تفاوت 
همان روش سنتی تأمین مالی دولت 
از منابع بانک مرکزی است. درنتیجه 
می توان انتظار داشت مشکالت ناشی 
از تأمین مالی کسری بودجه دولت از 
بانک مرکزی در این حالت نیز اتفاق 
افتد؛ عــالوه بر آن ترازنامه بانک های 
دولتی تضعیف شده و قدرت وام دهی 
و کسب ســود آن ها کاهش یابد و از 
منابع در دسترس برای سرمایه گذاری 

بخش خصوصی کاسته شود.«
افزایش اســتقراض از بانک ها موجب 
تحمیل ایــن بدهی بــه دولت های 
بعدی اســت و در واقع بدهی کنونی 
در آینده و از جیب مردم باید پرداخت 
شــود. دولت های بعــدی باید منابع 
درآمــدی خود را که می بایســت در 
مصارف زیرساختی و توسعه ای هزینه 
کنند به پرداخت بدهی ای اختصاص 
دهند که امروز دولت برای آنها ایجاد 
می کند؛ موضوعی که از آن به عنوان 
»آینده فروشی« توسط دولت نیز یاد 

می شود.
به عقیده برخی کارشناســان یکی از 
دالیلی که دولت مدام به منابع بانکی 
دستبرد زده یا اوراق بهادار می فروشد، 
اینســت که با مردم صداقت ندارد و 
حاضر نیست واقعیت های رکود عمیق 
و نبــود نقدینگی بر اثــر تحریم را با 
مردم در میــان بگذارد. در واقع نظام 
جمهوری اســالمی در شرایطی که 
تالش می کنــد تظاهر کند تحریم ها 
و فشــارهای بین المللی بر جمهوری 
اســالمی بی اثر بــوده، از درون دچار 
بحران شدید مالی است و در صورت 
ادامه تحریم ها، دولــت برای تأمین 
هزینه های جاری ماه های آینده نیز با 

مشکالت جدی روبرو است.

روش وزیر اقتصاد برای مبارزه با فساد: 
سوت بزنید، جایزه بگیرید!

کیهان لندن- فرهاد دژپسند روز سه شنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی با اشاره به نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد در سخنانی 
بی سر و ته گفت: »شاید در مورد فساد خیلی صحبت شده اما میان احساس 
و ادارک فســاد با خود فساد تفاوتی هست و به نظرم آنچه مانند سم، آسیب 
می رســاند و اقتصاد ایران را در معرض خطر جدی قرار می دهد، ادراک فساد 
است. باور احساس و ادراک فساد خطرناک است . برخی از دالل ها در حوزه های 
مالیات و گمرک با دامن زدن به ادراک بد دنبال کاسبی برای خودشان هستند.«
وزیر اقتصاد دولت روحانی در بخش دیگری از این کلی گویی ها گفته اســت: 
»برای مبارزه با فســاد کریدور ویژه ایجاد می کنم و آماده هر گونه برخوردی 
هستیم. باید سیستم سوت زنی راه اندازی کنیم و هر کس با فساد مواجه شد 
ســوت بزند.« او همچنین خبر داده »هر کس فساد را افشا کند که منجر به 
صدور حکم برای فرد فاســد شود افشا کننده فســاد از وزارت اقتصاد جایزه 
می گیرد.« او با این وعده راه دیگری به روی گسترش فساد گشود تا این بار به 

اسم فساد، به فساد دولتی دامن زده شود!
فساد دولتی و رانت در جمهوری اسالمی موضوعی است که نه تنها دیگر پنهان 
کردنی نیســت بلکه بخش های مختلف نظام از قوه قضاییه تا مجلس به آن 

اعتراف می کنند.
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چهار دهه دادخواهی 
پرچمی که از مادران خاوران

 به ارث رسید
هفته گذشته، شــهناز اکملی، مادر 
مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان 
اعتراض هــای عاشــورای ۱۳۸۸ به 
دیدار ناهید شیربیشــه، مــادر پویا 
بختیاری از کشته شدگان اعتراض های 
۱۳۹۸رفت. هــر دو مادر گفته اند به 

دنبال دادخواهی اند.
شــهناز اکملی در دیدار مــادر پویا 
بختیاری گفته بود ایــن دادخواهی 
پرچمی است که از »مادران خاوران« 

به ارث رسیده است.
از آغاز قدرت گرفتــن حکومت نوپا 
پــس از انقالب ۱۳۵۷ تــا امروز، هر 
دهه پایانی خونین داشت: اختتامیه 
دهه ۶۰ شمسی کشتار هزاران زندانی 

سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بود.
پایان بنــدی دهــه ۷۰ را قتل های 
زنجیره ای و حمله به کوی دانشــگاه 
رقم زد. سرنوشت دهه ۸۰ با شکنجه 
مرگبار زندانیان کهریزک و اعدام دو 
نفر از متهمان دادگاه های نمایشــی 
گــره خورد. دهه ۹۰ هنــوز به پایان 
نرســیده که در دو اعتراض سراسری 
ســال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، دولــت با به 
صحنه آوردن تانک و تیربار کشــتار 

کم سابقه ای به راه انداخته است.
در ایــن چهار دهــه، حکومت ایران 
از شکســت مخالفانــش بــه عنوان 
پیروزی یاد کرده است اما بازماندگان 
و  کشته شــدگان  خانواده هــای  و 
آسیب دیدگان می گویند نام اصلی این 

شکست، استبداد و سرکوب است.
تاریخ چهار دهه اخیر در ایران تاریخ 
شکست و گسست اســت. مخالفان 
سیاسی کشته شــدند و جریان های 

سیاسی از حرکت بازایستادند.
ســرکوب حکومــت و اختالف های 
اپوزیسیون، موجب شده تا جنبش های 
اعتراضــی عمال تنها در یک مســیر 
با یکدیگر تالقی کننــد، آنچه خود 

»جنبش دادخواهی«می خوانند.
با وجــود بازداشــت ها و تهدیدهای 
مســتمر نیروهای امنیتــی جریان 
دادخواهی و فعالیت خانواده مخالفان 
سیاســی کشته شــده تنها حرکت 
اعتراضــی بوده که پیوســته رفتار و 
خشونت حاکمیت را زیر سوال برده 

و به آن انتقاد کرده است.
دادخواهــان می گوینــد این حرکت 
میــراث خانواده اعدامیــان دهه ۶۰ 
شمسی اســت که حاال به »مادران 

خاوران« شهرت یافته اند.

خانواده های خاوران: آشنایان دوران 
مالقات

خانواده هــا و مادران خــاوران، زنانی 
بودند که اعضای خانواده شان عمدتاً 
از طیف های مختلف چپ بودند و در 

دهه شصت اعدام شدند.
آشــنایی این جمــع در مکان هایی 
نامعمول شکل گرفته بود: سالن های 
مالقات زندان، تالش برای جلوگیری 
از اعدام  ها در بیت مراجع قم از جمله 
آیت اهلل منتظری، ایســتادن در صف 
کمیته ها برای دریافت ساک لباس و 
وسایل اعدامی ها، مراسم  ختم و یابود 
و باالخــره جمع شــدن در خاوران، 
گورستانی که بازماندگان در آن گوری 

دسته جمعی کشف کرده بودند.
عفت ماهباز زندانی سیاسی چپ گرا 
در دهه ۶۰ که برادر و همســر او در 
این دوران اعدام شــدند به بی بی سی 
از  »بســیاری  می گویــد:  فارســی 

خانواده های زندانیان سیاســی برای 
اولین بار در زمان محمدرضا شــاه و 
پشــت زندان های قزل قلعه، قصر و 
اوین با هم آشــنا شدند. مادر لطفی 
و مــادر پرتوی و مادر محســنی از 
همان جا با هم آشــنا شدند. آنها به 
اسم بچه هاشــان شناخته می شدند. 
ایــن خانواده ها بعدها در دهه ۶۰ که 
فرزندان  شان مجددا دستگیر شدند کنار 
هم بودند. سال ۱۳۶۰ هم کمیته ای 
از مادران تشکیل شد که به زندان و 

مجلس و دادگستری می رفتند.«
عفت ماهباز خاطرات خود را در کتاب 
»فراموشم مکن« روایت کرده است. 
او می گویــد: »بعدها، پــس از اعدام  
برادرم شماری از خانواده های زندانیان 
سیاسی برای تســلیت و همدلی به 
دیدار ما آمدند. این رسمی بود که از 
دهه پنجاه و قبل از انقالب آغاز شده 
بود. از سال ۱۳۶۰ این سنت ها ادامه 
پیدا کرد و در ســال ۱۳۶۷ محکم تر 
شــد. جالب آنکه با وجود اختالف و 
گرایش های سیاسی مختلف اعضای 
خانواده هــای ایــن جمــع کنار هم 

ایستادند«.
در سال ۱۳۶۷، اعدام هزاران زندانی 
سیاســی و عــدم تحویل اجســاد 
اعدامیــان، خانواده هــزاران زندانی 

سیاسی را هم سرنوشت کرد.
این  در ســال های نخســت تجمع 
خانواده هــا دائم با خشــونت متفرق 
شد مثل اعتراض سال ۱۳۶۷ مقابل 
ساختمان وزارت دادگستری و بعدتر، 
تجمع مقابل دفتر ســازمان ملل در 
زمان سفر گالین دو پل، فرستاده ویژه 

حقوق بشر سازمان ملل به تهران.
در اولین ســالگرد اعدام های ۶۷ نیز 
یک مینی بوس حامــل خانواده  های 
اعدامیان در مسیر خاوران متوقف شد 
و شماری از بازماندگان آنها بازداشت 

شدند.
در سی و یکسال گذشته، خانواده ها و 
مادران خاوران، دو بار در سال، جمعه 
اول شهریور و جمعه آخر هر سال، به 
خاوران رفته اند، مراسم خانگی گرفتند 
و بارها برای روشــن شدن حقیقت 
اعتراض و نامه هایی سرگشاده منتشر 

کرده اند.
منیــره برادران از زندانیان سیاســی 
دهه شصت که چندین مقاله و کتاب 
درباره تجربه دادخواهــی در ایران و 
خارج از ایران منتشر کرده می  گوید: 
»تجمع خانــواده با پرســش »چرا 
کشــتید« به میدان آمد. این سوال 
دو وجه دارد یکی خواســتار روشن 
شدن حقیقت است چون کشتار ۶۷ 
در تمام مراحل آن مخفی بوده است. 
ما نمی دانیم تشریفات حقوقی رعایت 
شــده اســت یا نه، متهمان شکنجه 
شــده اند یا نه. این ها را خانواده ها در 
نامه هایشــان در همان سال ۱۳۶۷ 
به روشــنی نوشته اند. اما این پرسش 
جنبه سیاســی هم دارد. این که چرا 
کشتید یعنی نباید می کشتید و یعنی 

حکومت مسئول است.«
اعدام های تابستان ســال ۱۳۶۷ در 
ســکوت خبری رخ داد. این اتفاق بر 
خالف رویه قبلی حکومت ایران بود 
که در یک دهه نخست پس از انقالب، 
بی محابا از برخورد با مخالفان سیاسی 
خبر می داد و حتی نام اعدامیان را از 
روزنامه و رادیو اعالم می کرد. در سال 
۱۳۶۷ حکومت نه اجســاد اعدامیان 
را تحویل داد نه درباره علت، شیوه و 

ابعاد این اعدام ها حاضر به توضیح شد.
در چنــد ســال اخیر اما بــه دنبال 
پیگیری مستمر خانواده ها، اعدام های 
تابستان سال ۱۳۶۷ به موضوعی مهم 

در سیاست ایران تبدیل شد.
حضور شماری از عوامل این کشتار ها 
از جمله ابراهیم رئیســی و مصطفی 
پورمحمــدی در ســاختار قدرت در 
ایران و همچنین انتشار فایل صوتی 
گفت وگــوی آیــت اهلل حســینعلی 
تصمیم گیرنده  با کمیتــه  منتظری 
دربــاره اعدام ها )مشــهور به هیأت 
مرگ(، دامنــه این بحث ها را هر چه 

بیشتر گسترش داد.
آیت اهلل حســینعلی منتظری در آن 
زمان در جلسه ای با مقام های مسئول 
این اعدام هــا را »بزرگترین جنایت 

تاریخ« حکومت ایران خواند.
با پیگیری این دادخواهی ها،  نهادهای 
بین المللــی توجه بیشــتری به این 
کشتار نشان دادند و همزمان مقامات 
جمهوری اســالمی نیز بــا صراحت 
بیشتری به توجیه اعدام هزاران زندانی 

سیاسی پرداختند.
ســال ۱۳۹۱، یــک دادگاه نمادین 
در شــهر الهه هلند که خود را یک 
دادگاه بین المللــی مردمــی معرفی 
می کرد، پس از ۹ ماه تحقیق در رای 
نهایی خود اعالم کرد حکومت ایران 
فاصله ســال های ۱۹۸۰-۱۹۸۹  در 
مرتکب »جنایت علیه بشریت« شده 

است.
در ســال ۱۳۹۳، یعنی ۲۶ سال پس 
از اعدام هــا، خانواده هــای خاوران به 
خاطر پیگیری مستمر حقیقت درباره 
کشتارهای دهه شــصت و سال ۶۷ 
برنامه جایزه حقوق بشر بنیاد گوآنجو 

شدند.
عفو بین الملل نیز ســال گذشته این 
اعدام هــا و برخورد بــا بازماندگان و 
خانواده قربانیان را »جنایتی ادامه دار 

علیه بشریت« دانست.

دهه هفتاد: از قتل های زنجیره ای تا 
کوی دانشگاه

بیست و یکمین مراسم سالگرد قتل 
سیاســی داریوش فروهــر و پروانه 
اســکندری به دست نیروهای وزارت 
اطالعات، امسال در سایه اعتراض های 

آبان برگزار شد.
به دنبال دســتور مقامات برای قطع 
سراسری اینترنت، اطالع رسانی درباره 
این مراســم به گوشــه ای از صفحه 
محدود  اطالعات  روزنامه  آگهی های 

شد.
ســرانجام، یکم آذر، پرســتو فروهر 
مراســم پدر و مادرش را با اعالم یک 
دقیقه سکوت »به احترام جانباختگان 
سرکوب سیاسی از گذشته تا شرایط 

بحرانی حاضر« آغاز کرد.
همچون سال های گذشته، میهمانان 
ویژه ای برای شــرکت در مراســم به 
خانه  شــخصی فروهرها در خیابان 
ســعدی رفته بودند، جایی که آنها با 

ده ها ضربه چاقو به قتل رسیدند.

پرســتو فروهر به بی بی سی فارسی 
می گوید: »امســال ۲۱اُمین سالگرد 
قتل پدر و مادرم در شرایطی بحرانی 
برگزار شد اما بسیاری از خانواده های 
اعدامیان دهه ۶۰ به این مراسم آمدند. 
از خانواده کشته شدگان سال ۱۳۸۸ و 
قربانیان قتل های زنجیره ای هم آمده 
بودند: پروین فهیمی مادر ســهراب 
اعرابی، شهناز اکملی، مادر مصطفی 
کریم بیگــی، فرخنــده حاجی زاده، 
خواهر حمید حاجی زاده، دوســتان 
مختاری و پوینده و بسیاری از کسانی 
که زخم خورده بودند و متعلق به این 
حرکت دادخواهانه هستند. حضور این 

آدم ها به همه نیرو می دهد«.
دهه هفتاد پیگیری پرونده قتل های 
سیاسی پاییز ۱۳۷۷  خانواده قربانیان 

را در یک مسیر قرار داده بود.
این سرنوشــت یا تراژدی مشــترک 
بود که ســال گذشته، ۲۰ سال پس 
از قتل های سیاســی زنجیره ای سال 
۱۳۷۷ در ایران، شــهر هانوفر آلمان 
میزبان مراسمی بود که خانواده های 
قربانیــان زنجیــره ای را گــرد هم 
آورد: خانــواده پیــروز دوانی، حمید 
حاجی زاده، مجید شــریف، داریوش 
فروهــر، پروانه اســکندری، محمد 

مختاری و محمد جعفر پوینده.
پرستو فروهر می گوید: »در این دیدارها 
امید به دادخواهی زنده می شود. این 
سنتی اســت که در میان بازماندگان 
قربانیان جنایت های سیاسی در ایران 
ریشه دار شده و عزاداری را تبدیل به 

دادخواهی می کند«

کوی دانشگاه

درست ۱۰ سال پی از اعدام زندانیان 
سیاسی در سال ۶۷، خانواده قربانیان 
قتل های زنجیره ای تازه ترین فعاالنی 
شــدند که به »جنبش دادخواهی« 

پیوستند.
اعتراض های کوی دانشگاه در بحبوحه 
رســیدگی بــه قتل های سیاســی 

روشنفکران و دگراندیشان آغاز شد.
در روز هجدهــم تیر ســال ۱۳۷۸ و 
در پی اعتراض دانشــجویان دانشگاه 
تهران به تعطیلی روزنامه اصالح طلب 
»ســالم«، مأموران انتظامی و لباس 
شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله 
کردند که بــه پنج روز ناآرامی منجر 

شد.
در این حمله عزت ابراهیم نژاد کشته 
شــد، چندین دانشــجو مجروح و یا 
زندانی شــدند و به وسایل شخصی 
دانشــجویان خســارات زیادی وارد 
شد. سرنوشت ســعید زینالی، فارغ 
التحصیل رشته کامپیوتر از دانشگاه 

تهران نامعلوم باقی ماند.
ســعید زینالی به گفتــه خانواده اش 
تنها ۵ روز بعــد از ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ 
و درگیری های کوی دانشگاه در منزل 
مســکونی خود بازداشت و به محل 

نامعلومی منتقل شد.
اکــرم نقابی، مــادر ســیعد زینالی 
بــه بی بی ســی فارســی می گوید: 

»نمی خواهــم تکرار کنــم که وقتی 
سعید را بردند گفتند برای ده دقیقه 
می برند. حاال بیســت سال است که 
دنبال سعید می گردم. من از مراجع 
داخلی تا بین المللی پیگیری کردم اما 
نتیجه اش بازداشت من و فرزندانم بود. 
من از مــادران و خانواده ها خواهش 
می کنم پیگیر وضعیت فرزندانشــان 
باشند. حکومت از دهه شصت تا امروز 

دروغ گفته.«
زینالی  آقای  خانــواده  پیگیری های 
در خصوص وضعیت و سرنوشــت او 
بی نتیجه مانده امــا اکرم نقابی، مادر 
او را به چهره شناخته شــده در میان 
فعاالن دادخواهی ایران تبدیل کرده 

است.
خانم نقابی می گوید: »من از ســال 
۱۳۸۲ با مادران خاوران آشــنا شدم. 
بعدتــر خانواده هــای ۸۸ را دیدم. ما 
همدل و همداغ بودیــم. حاال هم از 
خانواده های دیگــر می خواهم به ما 
پیوندند. ما مادران باید عرش خدا را 
بلرزانیم. او می گوید باید پیگیر باشیم 

تا دوباره سعیدها گمنام نشوند«.
بیست سال بعد از واقعه کوی دانشگاه 
۱۳۷۸، نام سعید زینالی در فهرست 
کارگروه ناپدید شدگان سازمان ملل 
به عنوان »ناپدید شــده به زور« قرار 
دارد و از سرنوشت او خبری در دست 

نیست.
خانواده اش می گویند مسئوالن امنیتی 
و قضایــی ایران از آنها خواســته اند 
دست از پیگیری سرنوشت فرزندشان 

بردارند.

سال ۸۸؛ مادران پارک الله

پــس از اعتراض به نتایــج انتخابات 
ســال ۸۸، چندیــن تــن از مادران 
کشته شــدگان اعتراض خــود را از 
کانال هایی بیرون از نظام قضایی ایران 
پیگیری کردند و خــود به نمادی از 

اعتراض ها تبدیل شدند.
پروین فهیمی مادر ســهراب اعرابی، 
هاجر رســتمی مادر ندا آقاسلطان و 
شــهناز اکملی مادر مصطفی کریم 
بیگــی از جمله چهره هایی بودند که 
در اعتراض به کشته شدن فرزندشان 

خشونت حکومت را محکوم کردند.
در اواخر دهه هشتاد، عمال دو جمع 
یعنی »مادران صلح« و »مادران پارک 
الله« از تشــکل های مدنی به شمار 
می آمدند. مادران و خانواده های چند 
نســل از کشته شــدگان جریان های 
اعتراضی ایران نیــز در این دو جمع 

حضور داشتند.
پس از برگزاری انتخابات سال ۱۳۸۸، 
نیروهای امنیتی و دســتگاه قضایی 
ایــران بارها فعاالن این تشــکل ها را 

زندانی و احضار کردند.
شــهناز اکملی، مادر مصطفی کریم 
بیگی به بی بی ســی فارســی گفت: 
»پسرم را عاشورای ۸۸ به ضرب گلوله 
کشــتند. چهــارده روز دنبال بچه ام 
گشــتم. در پزشکی قانونی کهریزک 
بچه ام را پیدا کردم. زیر تابوتش قول 

دادم تا روز کــه زنده ام به دادخواهی 
خونش ادامــه بدهم. ســعی کردم 
صدای دیگر کشته شدگان هم باشم. 
مادر دیگر کشــته شدگان هم باشم. 
صدای بچه های زندانی هم باشم. برای 
همین سال ۹۵ بازداشت شدم و ۲۵ 
روز انفرادی بودم و حاال باید یکسال به 

زندان بروم«.
اتهام خانم اکملی »تبلیغ علیه نظام« 

عنوان شده است.
در واکنــش بــه این حکــم، مریم 
کریم بیگــی دیگر فرزند خانم اکملی 
در توئیتی نوشــت: »حکم مادرم در 
دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد، این 
حکم در حالی تایید شــد که پرونده 
قتل برادرم در همان دادســرای اوین 
که پرونده مادرم تشــکیل شد خاک 
می خورد، انتظار زیادی نیســت که 
قاتل مصطفی در زندان باشد نه مادر 

من به جرم دادخواهی.«
حکومت در نهایت مســئولیت جان 
هیچ یــک از جان باختگان را بر عهده 
نگرفت و آن دسته از خانواده هایی هم 
که شکایت به دستگاه قضایی بردند 
و خواستار معرفی و محاکمه قاتل یا 
قاتالن اعضای خانواده خود شدند به 

نتیجه ای نرسیدند.

دهه ۹0؛ میــراث مادران خاوران در 
جامعه

در اعتراض هــای آبان ســال ۱۳۹۸، 
افکار عمومی را  شمار کشته شدگان 
شگفت زده کرد. سازمان عفو بین الملل 
شمار کشته شدگان را بیش از ۲۰۰ 
نفر و وبسایت منســوب به نزدیکان 
میرحسین موسوی این عدد را بیش 

از ۳۰۰ نفر عنوان کردند.
انتشار تصاویری از آخرین روز زندگی 
پویا بختیاری، از کشــته شــدگان 
اعتراض ها نیز توجه افکار عمومی را 

جلب کرد.
خانواده پویا بختیاری که این تصاویر را 
در اختیار رسانه ها قرار دادند گفته اند 
کــه دادخواهی درباره فرزند کشــته 

شده شان را ادامه خواهند داد.
ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری 
می گویــد: »ما به دســتگاه قضایی 
ایران اعتماد نداریم. نزدیک به یقین 
می دانیم که جواب ما را نخواهند داد، 
پاسخ این جنایتشان را نخواهند داد.«

کشته شــدگان  خانواده های  حــاال 
اعتراض هــای سیاســی و اجتماعی 
ایران در دوره های مختلف به صراحت 
خواستار همبســتگی همه قربانیان 

خشونت  سیاسی در ایران هستند.
بحث درباره مواجهه  با خشونت  دولتی 
و تحقق عدالت در خصوص آمران و 
عامالن، این پرسش را پیش کشیده 
که »جنبش یــا حرکت دادخواهی« 

چیست.
»دادخواهی  می گوید:  برداران  منیره 
مدنظر ما سیاسی و خطاب به حکومت 
است. چون بیداد و ظلمی که حکومت 
اعمال کرده سیستماتیک و هدفمند 

بوده، پس پاسخگو حکومت است«.
ایــن زندانی سیاســی پیشــین و 
پژوهشگر خشــونت  دولتی می گوید: 
»باید تصدیق کرد که هســته اصلی 
این جنبش همواره زنان بودند. ممکن 
اســت پدران و پسر و برادران شرکت 
داشــته اند اما بار اصلی بر دوش زنان 
بوده است و حضور فعال زنان در این 
جریان هــا از ویژگی این حرکت های 
دادخواهانه است بویژه اینکه این زنان 
دیگر آن چهره ســنتی زن عزادار و 
غمگین ندارند. آنها سرشار از روحیه 
زندگی اند، شــاید چــون دادخواهی 
چهره ای رو بــه آینده دارد. دادی که 

قرار است از بیداد ستانده شود.«
امید منتظری )بی بی سی(



31 Issue 1454 Friday December 13, 2019شماره ۱454 جمعه 22 آذر  31۱۳۹۸

 ¸Q¼¨ ¸ÄH ¾GHnH IM ô£Î

®d¶ nj Án¼ÎoÃü 

ÂUn¼PwIQ u§ø

%25 þÃÿhU

1604A Lonsdale Ave., North Vancouver
unexpro@gmail.com

(¾TÿÀ p»n 7)

(604)987.1413
ÂTvÄn¼U ÁHqÄ» ÁHoM ¾¶Iº R¼øj

 RHnHjH ÁI¿¶oÎ ·jo¨oQ » IÀ¾¶Iº S²I¨» ÌH¼ºH  

·HoÄH RnIÿw kÃGIU jn¼¶ Âøo{ ¡°ö » k£ø

 Â±¶ RnI¨ » ¾¶I¹wI¹{ ,ÂºHoÄH Rn¼PwIQ

   ÁnHjH » Â±Ã~dU ¥nHk¶ » Â¬k¹ºHn ¾¶I¹ÃÀH¼¬,jI¹wH ¾µ]oU

¾µ]oU » Â²¼v¹¨ RI¶ki
(u§º¼Ä)

بازداشت حمید نوری، 
متهم به شرکت در کشتار ۶۷ برای یک ماه دیگر تمدید شد

دویچه وله- در جلسه دادگاه کیفری 
ســوئد در اســتکهلم که روز ۲۰ آذر 
)۱۱ دســامبر( برای رســیدگی به 
پرونده حمید نوری برگزار شــد، قرار 
بازداشت این فرد تا ساعت ۱۱ صبح 
هشتم ژانویه سال آینده تمدید شد. 
حمید نــوری متهم به شــرکت در 
کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 
۶۷ در ایران اســت. به گفته شاکیان 
و شاهدان او دادیار زندان گوهر دشت 
کرج و یکی از ۸ عضو »هیئت اعدام« 
در این زندان در جریــان اعدام های 
دســته جمعی زندانیان سیاسی سال 
۱۳۶۷ بوده است. چیزی که خود او تا 

کنون به آن اذعان نکرده است.
در جریان برگزاری جلسه امروز دادگاه 
در ســوئد این خبر در شــبکه های 
اجتماعی پیچید کــه »حمید نوری 
هویت خود را به عنوان دستیار قاضی 
مقیسه در کشــتار ۶۷ تایید« کرده 

است. 
کاوه موســوی، حقوقدان و شــاکی 
اصلی پرونده حمیــد نوری در پایان 
جلسه دادگاه در گفت وگو با دویچه وله 
فارســی این خبــر را تکذیب کرد و 

کاوه موســوی، حقوقدان و شاکی 
اصلــی پرونده حمید نــوری، از 
متهمان اعدام زندانیان سیاسی سال 
۶۷ در ایران، در پایان جلسه دادگاه 
کیفری سوئد به دویچه وله گفت قرار 
بازداشت او تمدید شد زیرا دادگاه 

خطر فرار او را جدی دانست.

گفت: »امروز اصال موضوع پذیرفتن 
یا نپذیرفتن هویت حمید نوری مطرح 
نبود. موضوع این بود که دادســتان 
می خواســت او را یــک مــاه دیگر 
نگهدارد. دادگاه قبول کرد که با توجه 
به اتهاماتی که ایشان با آن روبروست 
خطر فــرار او خیلی جدی اســت و 
بازداشت او را تا هشت ژانویه ساعت 
یازده صبح تمدید کــرد.« او درباره 
نحوه برخورد حمید نوری در دادگاه 
گفت: » او با شعبده بازی که امروز در 
دادگاه از خودش نشان داد، تالش کرد 

که خودش قربانی جلوه دهد.«  
کاوه موسوی در رابطه با تایید یا عدم 
تایید هویت حمید نوری تاکید کرد 
که »مســئله هویت او مطرح نشده و  
دادگاه هنوز به آن مرحله نرســیده 
اســت. موضوع االن نگهداشتن او در 
ســوئد برای تکمیل پرونده اوست و 
به اندازه کافی مستندات در این باره 
که او همان آدم است، موجود است. 
ولی در روال عادی دادگستری هنوز 
به آن مرحله نرســیده است که آیا او 
اتهامات خود را می پذیرد یا منکر آن 

می شود.«
این حقوقــدان به تجربه خود در این 
موارد اشــاره می کند و می گوید: »به 
کــرات در دیوان هــای دیده ایم که 
متهمین به شنیع ترین  جنایاتی که 
در قانون جنایی بین المللی وجود دارد 
معموال عکس العمل قابل پیش بینی 
دارند و معموال مدعی می شــوند که 

من آن فرد نیستم.« وقتی هم معلوم 
می شود که همان فرد هستند، دفاع 
بعدی شــان این اســت که من این 
کارها را نکرده ام. مثال در آنجا آبدارچی 

بودم.«
او »تردیــدی« ندارد که حمید نوری 
»محکوم به حبس ابد« خواهد شــد 
و اضافه می کند »اگر ایشــان در این 
مدتی که در انتظار دادگاه است شروع 
به همکاری با دادســتان کند، یعنی 
اول بپذیــرد که خودش حمید نوری 
است و ثانیا بپذیرد که این جنایات را 
مرتکب شده،  دادگاه روز آخر در نظر 
خواهد گرفت که آیا او واقعا از جنایاتی 

که انجام داده پشیمان است یا نه.« 
به گفته کاوه موسوی محاکمه حمید 
نوری قبل از اکتبر ۲۰۲۰  برگزار شود 
و مطمئن اســت که پرونده جنایات 
حمید نوری به قدری سنگین است 
که هیــچ تردیدی در نگهداشــتن 
او در بازداشــت تا برگــزاری دادگاه 
نمی تــوان داشــت. او هم چنین به 
»مســتندات و شــاهدان بسیاری« 
اشــاره کرد که »شــکی« برای این 
که فرد بازداشــت شده حمید نوری 
اســت باقی نمی گذارد. کاوه موسوی 
تخمیــن می زند کــه حداقل حکم 
حمید نوری ۳۵ سال زندان باشد، به 
اتهام »جنایات جنگی، جنایات علیه 
بشریت، شکنجه، نسل کشی و جنایت 
پس ندادن جنازه ها که جرم مستمری 

است شامل مرور زمان نمی شود«.

حمید نوری کیست؟ 
جنایت علیه بشریت یعنی چه؟ 
چرا دیگران باید نگران باشند؟

دادگاهی در استکهلم پایتخت سوئد 
برای دومین بار قرار بازداشت »حمید 
نــوری« را تا هشــتم ژانویه ۲۰۲۰ 
)هجدهــم دی ۱۳۹۸( تمدید کرده 
اســت . بر خالف اخبار منتشر شده 
در برخی شبکه های اجتماعی حمید 
نوری هنوز ادعای شــاکیان را تایید 
نکرده اســت.  با این حال دادگاه قرار 
بازداشت او را که به دردست داشتن 
در کشــتار۱۳۶۷ ماهم شده، تمدید 
کرده تا شاکیان فرصت داشته باشند 
مدارک خود را در اثبات گناهکار بودن 

این فرد به دادگاه ارائه کنند.

حمید نوری کیست؟

»ایــرج مصداقــی« از زندانیانی که 
از کشــتار تابستان ســال ۱۳۶۷ در 
زندان های جمهوری اســالمی جان 
بــه در برده، گفته اســت که حمید 
نوری دادیار و دستیار محمد مقیسه 
)ناصریــان( از مقام هــای قضایــی 
جمهوری اســالمی ایــران در زندان 
گوهردشــت بوده اســت که در این 
کشتار و اعدام زندانیان سیاسی دهه 
۶۰دســت داشته اســت. با شکایت 
»کاوه موسوی«، حقوقدان و شهادت 
»ایرج مصداقی« درباره هویت حمید 
نوری، دادگاهی در پایتخت سوئد، این 
فرد در روز هشــتم نوامبر به محض 
ورود به خاک سوئد بازداشت و روانه 

زندان شد.

کشتار ۷۶ چیست؟

در مرداد و شــهریور ســال ۶۷ پس 
از حمله ســازمان مجاهدین خلق از 
داخل عراق به مرزهای ایران، هزاران 
زندانی هوادارن این سازمان به دستور 
آیــت اهلل روح اهلل خمینــی به طور 
فراقضایی اعدام شدند. مقام ها از دادن 
جنازه این افراد به خانواده هایشــان 
خودداری و آنها را در گورهای جمعی 
دفن کردند. تعــداد دقیق اعدام های 
فراقضایی مشخص نیســت اما تا ۵ 
هزارنفرهم  تخمین زده می شود. سه 
سال پیش ، انتشار  فایل صوتی جلسه 
آیت اهلل »حســینعلی منتظری« در 
زمانی که قائم مقام آیت اهلل خمینی 
بود با  »حسینعلی نیری« حاکم شرع 
اشــراقی« دادستان  وقت، »مرتضی 
وقت تهران، »مصطفی پورمحمدی« 
نماینــده وقــت وزارت اطالعات در 
زندان اوین و »ابراهیم رییسی« معاون 
وقت دادســتان کل کشور که بعدها 

به هیات مرگ معروف شدند، درباره 
اعدام های تابستان سال ۶۷خبر ساز 
شد. در همین فایل آیت اهلل منتظری 
خطاب به حاضــران می گوید: »این 
اعدام ها بزرگ ترین جنایتی است که 
در جمهوری اسالمی از اول انقالب رخ 
داده و تاریخ شما را جزو جنایت کاران 

می نویسد.«

آیا حمید نوری متهم است؟

دادگاه هنوز رســما حمیــد نوری را 
متهم به جنایت علیه بشریت نکرده 
است چرا که هنوز برای دادگاه محرز 
نشــده اســت که فرد بازداشت شده 
همان شخصی اســت که در کشتار 
سال ۶۷ نقش داشــته است. »کاوه 

موسوی« شاکی پرونده به ایران وایر 
می گوید دادستانی در سوئد به دلیل 
شدت جنایت صورت گرفته در سال 
۶۷ احتمــال فــرار مظنــون را زیاد 

تشخیص داده و از دادن حکم آزادی 
موقت او به دلیل انگیزه باال برای فرار، 
خودداری کرده است. حمید نوری روز 
دوازدهم دسامبر از طریق ویدئویی به 

دادگاه گفته هویت او اشــتباه گرفته 
شده و می خواهد در دادگاهی علنی 

از خود و رهبر دفاع کند.
فرد بازداشــت شــده در حال حاضر 
مظنون اســت اما به محض مشخص 
شدن هویت او پرونده وضعیت تازه  ای 
پیدا خواهد کرد. اگر آن طور که حمید 
نوری و وکیــل مدافع  اش گفته  اند، او 
بی گناه باشد و با فرد دیگری اشتباه 
گرفته شده باشــد، امکان آزادی در 
هفته هــای آینده وجــود دارد اما در 
صورتی که او هویت او و نقش اش در 
کشتار ۶۷ تایید شود رسما به عنوان 
متهم با عنــوان اتهامی جنایت علیه 

بشریت رو به رو خواهد شد.

جنایت علیه بشریت چیست؟

کشــتار وســیع افراد، شــکنجه و و 
ســایر اعمال قساوت باری که بر ضد 
انسان صورت می گیرد و شأن آدمی 
را کاســته و مقام و منزلت انسان را 
پایمال می کند، جنایت علیه بشریت 
است. این جنایت همراه با نسل کشی، 
جنایت جنگی، و تجــاوز نظامی، از 
بزرگترین جرائم بین المللی اســت. 
کشتار تابســتان ۶۷ در ایران که در 
آن زندانیانی که حتی با سپری کردن 
دوره محکومیــت در آســتانه آزادی 
بودند، از مصادیق جنایت علیه بشریت 

است.

چرا ســوئد می تواند به اتهام یک 
ایرانی رسیدگی کند؟

حمیــد نوری به ظن نقش داشــتن 
در جنایت علیه بشــریت بازداشــت 
شده اســت. جنایت علیه بشریت از 
بزرگترین جرائمی است که به دلیل 
شــدت تحت تاثیر قرار دادن وجدان 
بشری قابلیت پیگرد بین المللی دارد و 
دیگر کشورها بر اساس اصل صالحیت 
جهانی می توانند افراد دخیل در یک 

جنایت بــزرگ همانند جنایت علیه 
بشریت را تحت تعقیب قرار دهند.

اصل صالحیت جهانی چیست؟

بر اســاس اصل صالحیــت قضایی 
جهانی، در صورتی کــه دادگاه های 
کشوری مثل ایران توان و امکان پی 
گیری قضایی یک جنایت را نداشته 
باشند، بازماندگان می توانند مظنونان 
یا متهمان به جنایت را در نظام های 
قضایی کشورهای مختلف که دارای 
نظام قضایی عادالنه  ای هستند، مورد 
پیگــرد قرار دهنــد. اصل صالحیت 
جهانی به دادگاه سوئد اختیار داده که 
می دهد اگر جنایتی مثل کشتار سال 
۶۷ در آن کشور رخ نداده و یا ارتباط 
مستقیمی به آن نداشــته باشد، به 
دادخواهی بازماندگان رسیدگی کنند.

صالحیت قضایی جهانی شامل حال 
کشورهایی می شــود که اصال نظام 
قضایــی فعالی ندارنــد و نمی توانند 
جنایــت کاران را مورد پی گیرد قرار 
دهند. یا این که مثل ایرن ساختاری 
به نام دادگســتری یا قــوه قضاییه 
دارنــد اما به دلیل اعمال نفوذ افراد و 
گروه های سیاسی، از رسیدگی عادالنه 
به پرونده جنایت ها ناتوانند و انگیزه  ای 
برای این کار ندارند. بازداشت حمید 
نوری در سوئد بر همین مبنا صورت 
گرفته است. اغلب کشورهایی اروپایی 
به دلیل داشتن قوه قضائیه مستقل 
و عادل صالحیت جهانــی را اعمال 
می کننــد و برای به کیفر رســاندن 
متهمان جنایت های بزرگ می توان از 
نظام قضایی آنها برای رعایت عدالت و 
بی کیفر نماند و مرتکبان جنایت های 

بزرگ، کمک خواست.

عاقبت حمید نوری چه می شود؟

در صورتی که شــاکیان و شــاهدان 
پرونده بتوانند مستندات کافی برای 
اثبات هویت حمیــد نوری به دادگاه 
ارائه کنند و دادگاه اســناد انتســاب 
جنایت علیه بشریت را کافی تشخیص 
دهد، با تشکیل کیفرخواست و تفهیم 
اتهام، رســیدگی به پرونده شــخص 
بازداشــت شــده آغاز می شــود. در 
صورتی که هیات منصفه حمید نوری 
را گناهکار تشخیص دهد، دادگاه باید 
او را بــه زندان طوالنی مدت محکوم 

کند.
به دلیل اینکه ایران و ســوئد قرارداد 
تبادل و اســترداد زندانی ندارند، فرد 
محکوم شــده قطعا دوره محکومیت 
خود را بیرون از ایران سپری خواهد 
کرد. در این صورت بــرای اولین بار 
یکی از دست اندرکاران کشتار ۶۷ در 
ایران، بر اساس اصل صالحیت جهانی 

به عدالت کیفری سپرده شده است.
فرامرز داور )ایران وایر(
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فشار بر خانواده
 خبرنگاران خارج از کشور پس از 
اعتراضات آبان شدت گرفته است

روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشــور و خانواده هایشان در سال های 
گذشــته همواره هدف ارعاب و آزار حکومت ایران بوده اند. این فشارها 
پس از اعتراضات اخیر شدت گرفته وگروه ها و سازمان های حقوق بشری 

را به واکنش واداشته است.

افزایش وام ازدواج، کودک همسری را چهار برابر کرد
وزارت ورزش و جوانــان در مورد 
کودک  برابــری  چهــار  افزایش 
همسری هشدار داده و آن را ناشی 
از افزایش وام ازدواج دانسته است. 
تســهیالت  از  برخورداران  برای 
اعمال  ســنی  محدودیت  ازدواج 
از  برای سواستفاده  راه  و  نشــده 

کودکان باز گذاشته است.

دویچه وله- یک مقام ارشد در وزارت 
ورزش و جوانــان در مــورد افزایش 
چهــار برابری کودک همســری در 
ایران هشدار داده است و آن را ناشی 
از افزایــش وام ازدواج می دانــد. این 
مقام ارشد تسهیالت ازدواج را گامی 
در جهت افزایش ازدواج در کشــور 
نمی داند. این در حالی است که نهاد 
ارائه کننده  تســهیالت ازدواج برای 
برخــورداری از ایــن وام، محدودیت 
ســنی اعمــال نکــرده  و بــه زعم 
کارشناسان راه را برای سواستفاده از 

کودکان باز گذاشته است.
معاون  تندگویــان،  محمدمهــدی 
امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان 
جمهوری اســالمی ایران، از افزایش 
چهاربرابــری کودک همســری در 
ایران در پــی افزایش وام ازدواج خبر 
داده است. به گفته تندگویان والدین 
تهی دست در مناطق محروم که بعضا 
از فقر فرهنگی نیز رنج می برند، در پی 
افزایش وام ازدواج فرزندان زیر ســن 

خود را »معامله می کنند.«
 معاون وزارت جوانــان و ورزش روز 
سه شــنبه ۱۹ آذر در گفت وگویی با 
ایسنا ناخشــنودی خود را از افزایش 
وام ازدواج و شــرایط بازپرداخت آن 
اعالم کرد و افــزود این اقدام نه تنها 
به افزایش نرخ ازدواج کمکی نکرده، 
بلکه زمینه رشد آسیب های اجتماعی 

را فراهم کرده است.

تندگویان  درمورد ســوء استفاده از 
تسهیالت ازدواج هشدار داد و گفت: 
»آمارها نشــان می دهد کــه بعد از 
افزایش وام ازدواج، کودک همســری 
نیز در برخی نقاط به شــدت افزایش 
یافته و حداقل نسبت به سال گذشته 
]سال ۹۷[ این موضوع در برخی نقاط 
کشــور تا چهار برابرافزایش داشــته 

است.«
بر اساس اطالعات مندرج در سامانه 
»تسهیالت قرض الحســنه ازدواج« 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 
به نوعروس و داماد پس از طی مراحل 
ثبت نام، هرکــدام ۳۰ میلیون تومان 
تســهیالت ازدواج پرداخت می شود. 
هر زوج برای بازپرداخت این وام باید 
ماهیانه حدود یک میلیون و صد هزار 
تومان قسط پرداخت کند، رقمی که 

به زعم محمد مهدی تندگویان از توان 
مالی خیلی از جوانان بیشتر است.

محدودیت سنی برای وام ازدواج
 

پرسشــی که در این میــان مطرح 
می شــود این است که آیا قانون برای 
حمایت  از کودکان در مناطق محروم 
مکانیســمی اندیشیده اســت و آیا 
برای برخورداری از تســهیالت قرض 
الحسنه ازدواج محدودیت سنی اعمال 

می شود؟
مراجعه به ســامانه بانک مرکزی در 
نشان  متداول«  قسمت»پرسش های 
می دهد هیچ گونه محدودیت ســنی 
برای برخورداری از این تسهیالت در 
نظر گرفته نشده است و در این سامانه 
صراحتا درج شده است: »در ابتدا زوج 

و زوجه هر کدام به تنهایی در سامانه 
ازدواج ثبت نــام می نمایند و پس از 
تعیین شــعبه و طی مراحل مربوطه 
تسهیالت ازدواج به ولی یا قیم قانونی 

وی پرداخت می گردد.«

آمارها در ارتباط با کودک همسری 
چه می گویند؟

طیبه سیاوشــی، عضو فراکســیون 
زنان مجلس، در شــهریور ماه امسال 
با اســتناد به آمار ثبت احوال گفت 
در شش ماهه نخست ۱۳۹۷ میزان 
ازدواج دختــران )۱۰ تا ۱۴ ســال( 
حدود ۷ درصد از کل ازدواج ها، یعنی 

۱۷ هزار و ۴۸۶ مورد بوده  است.
 بر پایه گــزارش دفتــر »مطالعات 
فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس«، 
در فاصله سال های ۹۱ تا ۹۵ بین ۴/۹ 
تا ۵/۶ درصد ازدواج هــای دختران، 
در گروه ســنی ۱۰ تا ۱۴ سال بوده 
است. مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه 
و بویراحمــد، پیش تر از ثبت ۹ مورد 
ازدواج کمتر از ۱۰ ســال در سال ۹۶ 

در این استان خبر داده بود.
ازآنجایی که بسیاری از از ازدواج های 
زیــر ســن قانونــی در ایــران ثبت 
نمی شوند، آمار دقیقی از آنها در دست 

نیست.
در حالــی مقام ارشــد وزارت ورزش 
و جوانان در مورد چهار برابر شــدن 
ازدواج های زود هنگام هشــدار داده 
اســت که جامعه نسبت به سابق، در 
این مورد حساس تر شده و به شدت 

نسبت به آن موضع گیری می کند.
آخرین مورد ازدواج زیر ســن قانونی 
که رســانه ای شد و خشم عمومی را 
در شــبکه های اجتماعی برانگیخت، 
موضوع عقد دختر بچه ای  ۱۱ ساله با  
مردی جوان درشهرستان »بهمئی« 
استان کهگیلویه و بویراحمد ایران در 
شــهریور ماه سال ۹۷ بود که با فشار 
افکارعمومی و پیگیری فعاالن مدنی 
و مقامات محلی این استان، عقد این 

کودک باطل اعالم شد.
روزهــای پایانــی ســال ۹۷ بود که 
ماجــرای زندگــی یک کــودک در 
رسانه ها پیچید؛ داستان دختری ۱۱ 
ساله، ساکن ایالم، که به عقد مردی 
۵۰ ســاله درآمده بود. بــه گزارش 
جمعیت امــام علی، ایــن دختر را 
خانواده  معتادش در برابر ۱۵ میلیون 
تومان به عقد مردی ۵۰ ساله با هفت 
فرزند و همســری دیگر درآورده بود. 
پیگیری های این سازمان مردم نهاد و 
سازمان بهزیستی جواب داد و دختری 
که نام »رها« بر او گذاشــتند، از این 

زندگی بیرون کشیده شد.

طبق آمار معاونت پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، 1۷ درصد ازدواج دختران در ایران 
پیش از رسیدن به سن 1۸ سالگی است و بیش از ۵ درصد زنانی که در این مدت ازدواج کرده اند کمتر از 1۵ سال 

سن داشته اند.

دویچه وله- برای کســانی که هزاران 
کیلومتر دور از خانه، در تبعید زندگی 
می کنند، دریافت تمــاس تلفنی از 
خانواده دلخوشــی کوچکی است. اما 
نه زمانی که خواهری از پشــت خط 
خبر می دهــد که مورد بازجویی قرار 
گرفته است یا پدری تماس می گیرد 
که بگوید بازداشــت شده است؛ تنها 
به جرم اینکه با خبرنگاری نســبت 

خانوادگی دارند.
ایــن تجربه زیســته بیــش از صد 
سال هاست  است.  ایرانی  روزنامه نگار 
که حکومــت ایــران روزنامه نگاران 
ســاکن اروپا و بریتانیا را، به خصوص 
کارکنان بخش فارســی بیبی ســی، 
تلویزیون ایران اینترنشــنال و رادیو 
فردا را پیوســته مــورد آزار و تهدید 
قرار داده است. اما این حمالت، پس 
از اعتراضات آبان ماه شدت گرفته و 
واکنش گروه های حقوق بشری را به 

دنبال داشته است.
چند روز پس از آنکه التهاب روزهای 
آبان ماه اندکی  فرو نشست، نهادهای 
ایرانی پیگــرد خبرنگاران  اطالعاتی 
داخل و خارج کشــور را در دســتور 
کار قرار دادند. وزارت اطالعات ایران 
در  نهم آذر ماه بیانیه ای را منتشــر 
کرد و در آن فعالیت شبکه هایی مانند 
ایران اینترنشنال را در رابطه با حوادث 
اخیر »مصداق همکاری با دشــمنان 
جمهــوری اســالمی در اقدامــات 
تروریستی« نامید و از »حکم ممنوع 
المعامله شــدن و توقیف کلیه اموال 
کارکنــان و مرتبطیــن آن در داخل 

کشور« خبر داد.
کمی پیشــتر، حمیــد بعیدی نژاد، 
ســفیر ایران در بریتانیا، »بی بی سی 
فارســی، ایران اینترنشنال و من وتو« 
را شــبکه های معاند خوانده و آن ها 
را به »تحریــف مغرضانه« و »دعوت 
به خشونت گســترده علیه نهادهای 
مدنــی« متهم کرده بود. در پاســخ، 
نیز  سازمان گزارشــگران بدون مرز 
تهدیــد و فشــار نهادهــای امنیتی 
خانواده های  علیه  اسالمی  جمهوری 
روزنامه نــگاران ایرانی فعال در خارج 
از کشــور را در بیانیــه ای محکــوم 
کــرد. شــبکه بی بی ســی جهانی با 
ارائه گزارشــی به ســازمان ملل، از 
رفتار ســرکوبگرانه حکومت ایران با 

خبرنگارانش شکایت کرد.
صادق صبا، خبرنگار ارشد شبکه ایران 
اینترنشنال و مدیر سابق بخش فارسی 
بی بی سی، به دویچه وله می گوید که 
در هفته های اخیــر، حداقل ۱۱ نفر 
از همــکاران او هدف ارعاب نهادهای 
امنیتی جمهوری اسالمی بوده اند. او 
توضیح می دهد: »روند اعمال فشــار 
معموال با احضار خانواده ها به نهادهای 
امنیتی آغاز می شــود. در آنجا، آنها 
را مجبور می کنند تا با عزیزان شــان 
تماس بگیرند و از آنهــا بخواهند تا 
همکاری با رسانه های برون مرزی را 
فورا قطع کنند. به خانواده ها می گویند 
که اگر خبرنگار استعفا ندهد او را وادار 

می کنیم بازگردد.«
توقیــف امــوال و ممنــوع المعامله 
کردن، مجازات معمول دیگری است 
که تاکنون نســبت به بیش از صدها 
خبرنگار اعمال شــده است. مجازاتی 
کــه در مورد دارایی های مشــترک 

خانوادگــی مانند ارثیه، بــاز هم بر 
اعضای خانواده کارکنان اثر می گذارد.

 بی بی سی فارســی در گزارشی روز 
دوشــنبه ۱۸ خبر داد که در جریان 
اعضای ســالمند  اخیر،  فشــارهای 
خانواده های کارکنان  این رســانه به 
زندان انفرادی انداخته شــده اند و در 
مواردی با آنها در زنــدان بدرفتاری 

شده است .
خبرنگاران رادیو فردا و بخش فارسی 
رادیو اروپای آزاد، تجربه های مشابهی 
دارند. نیوشــا بقراطی، سردبیر رادیو 
فــردا، بــه دویچه ولــه می گوید که 
حکومت جمهوری اســالمی غیر از 
اذیــت و آزار خانواده ها، از روش های 
غیر اخالقی مانند افترا و نشــر اخبار 

دروغ هم بهره می برد.
»برای مثال، مدتی پیش صفحاتی را 
شــبیه به وبالگ شخصی من ایجاد 
کردنــد. در آن صفحات، مطالب من 
مرتب بازنشــر می شــد. در ابتدا از 
کارشــان تعجب کردم. نمی دانستم 
قصدشان چیســت. بعد از چند ماه 
آنها پستی را از قول من در صفحات 
قالبی منتشــر کردند با این مضمون 
که من، ســردبیر رادیو فردا از ارتباط 
با تروریســت ها  ابراز ندامت می کنم. 
چیزی که اصال حقیقت نداشت و من 

آن را نگفته بودم.«
بقراطی از حمالت دســتگاه امنیتی 
ایران علیــه خــود و همکارانش در 
فضای مجازی روایت های بسیار دارد. 
روایت هایی که کارکنان بی بی ســی 
فارسی و ایران اینترنشنال هم تجربه 
کرده اند. جســتجوی نام او و سایرین 
در گوگل، صحت گفته های ایشان را 
ثابت می کنــد. در میان یافته ها ده ها 
سایت و وبالگ وجود دارند که اغلب 
ظاهری کامال شبیه به صدای آمریکا و 
بی بی سی فارسی دارند اما محتوایشان 
متفاوت است. مطالب این صفحات پر 
اســت از اتهامات گوناگون و دعاوی 
مربوط به شــخصی ترین جنبه های 

زندگی خبرنگاران.
صبا و بقراطی این اعمال را ناعادالنه، 
غیر اخالقی و تاسف آور می دانند؛ اما 
هر دو تاکید می کنند که فشــارهای 
حکومــت ایران تاکنــون بر کیفیت 
محتوا و رســالت خبرنگاریشان تاثیر 

نداشته است.
بقراطی به دویچه وله می گوید: »این 
اقدامات آزاردهنده هستند، اما تاثیری 
بر خط مشــی ما نخواهند داشــت. 
اقدامات رژیم جمهوری اسالمی به ما 
انگیزه بیشتری می بخشد زیرا نشان 
می دهد آنها نگران تاثیر فعالیت های 

ما بر جامعه ایران هستند.«
صــادق صبا هم تاکیــد می کند که 
دســتگاه های  تهدیدهای  رغــم  به 
اطالعاتی ایران، شبکه تلویریونی ایران 
اینترنشنال اطالع رسانی به شهروندان 
ایرانی را ادامه خواهد داد: »ما همچنان 
بــه انتشــار گزارش هــای بی طرف، 
منصفانه و مبتنی بــر واقعیت ادامه 
خواهیم داد. ایــن آرزوی جمهوری 
اسالمی اســت که ما از این سه اصل 
تخطی کنیم. اما چنین نخواهد شد. 
خشــم ما را به ســتیزه جویی سوق 
نخواهــد داد. این کار ما نیســت. ما 
خبرنگار هســتیم و خبرنگاری جرم 

نیست.

 ایران همچنان از بزرگ ترین زندان های روزنامه نگاران
ایــران وایــر- »کمیتــه حمایت از 
روزنامه نــگاران«، در گزارش جهانی 
ســالیانه خود خبر داده امسال، ۲۵۰ 
روزنامه نگار در سراسر جهان بازداشت 

شده اند.
براساس این گزارش چین با دست کم 
۴۸ روزنامه نگار بازداشت شده در میان 
کشــورهای جهان مقام اول را از نظر 
بازداشت روزنامه نگاران و محدودیت 

آزادی بیان و عقیده دارد.
براســاس این گزارش پس از چین، 
کشورهای ترکیه، عربستان سعودی 
و مصر صاحب بیشترین روزنامه نگاران 
زندانی هســتند. پس از این کشورها 
اریتــره، ویتنــام و ایران بیشــترین 

روزنامه نگاران بازداشت شده را دارند.
در بخش ایران این گــزارش، تعداد 
 ۱۱« شده  بازداشــت  روزنامه نگاران 

نفر« عنوان شده است.
همچنین به نام »محمد مســاعد«، 
خبرنگار مطرح حوزه اقتصادی ایران 
اشــاره و نوشــته شده اســت: »این 
خبرنگار اقتصادی برجســته، پس از 
توئیتی که در جریان قطعی اینترنت 
از سوی مقامات برای سرکوب اخبار 
اعتراض بــه قیمت های باالی بنزین 

زده بود دستگیر شد.«
در ایــن گزارش، گفت وگــوی نیز با 
»پویان خوشحال«، روزنامه نگاری که 
اکنون در خارج از ایران به سر می برد 

درج شده است. 
پویان خوشحال، روزنامه نگاری است 
کــه فقط به دلیل اســتفاده از کلمه 
»درگذشــت« به جای »شــهادت« 
در توصیف کشــته شــدن »حسین 

بن علی« امام شیعیان در آبان ۱۳۹۷ 
بازداشت شــد و نهایتا به شش سال 
حبس محکوم شد که این حکم نیز 

در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. 
با این حال آقای خوشحال در زمانی 
که با قــرار وثیقه آزاد بــود ایران را 
ترک کرد. این روزنامه نگار ۲۹ ســاله 
به کمیته حمایــت از روزنامه نگاران 
گفته است که نمی خواسته شش سال 
از بهترین ســال های عمرش را فقط 
برای یک کلمه در زندان بگذراند و به 
همین دلیل ایران را ترک کرده است. 
در این گزارش که سعی شده تقریبا 
آمار جامعی از روزنامه نگاران بازداشت 
شــده در جهان ارائه شود، آمده، ۹۲ 
درصد بازداشت شدگان را روزنامه نگار 
مرد و هشــت درصد باقــی مانده را 

روزنامه نگاران زن تشکیل می دهند.
۱۳ درصد این روزنامه نگاران به اتهام 
تالفــی جویانه، ۱۲ درصــد به اتهام 
انتشار اخبار اشتباه و غلط ، ۶۶ درصد 

به اتهامات مخالف با دولت  حاکم و ۲۳ 
درصد بازداشت شدگان نیز بدون اتهام 
مشخص بازداشت شــده اند. از سوی 
دیگر بیشتر این روزنامه نگاران با بیش 

از یک اتهام مواجه اند.
همچنیــن ۲۷ درصــد آنهــا دچار 
مشکالت ســالمتی هستند و نیاز به 

رسیدگی دارند. 
تعداد خبرنگاران کشــته شده نیز در 
ســال جاری میالدی ۲۱ نفر و تعداد 
مفقودشدگان ۶۴ نفر اعالم شده است.

براساس اطالعات این گزارش، ترکیه 
بــا ۴۷ روزنامه نــگار زندانی، مصر و 
عربســتان ســعودی هر کدام با۲۶ 
روزنامه نگار زندانی پس از چین مقام 

دوم و سوم را در جهان دارا هستند. 
همچنین ویتنــام دارای ۱۲ و ایران 
دارای ۱۱ خبرنگار زندانی در رتبه های 

بعدی هستند.
در کل قاره  آمریکا اما سه روزنامه نگار 

بازداشت شدند.
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس، گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

facebook . com / percai 
www . percai . com 
info @ percai . com

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی
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NAVA 
ART CENTRE

 مکاني برای هنرمندان و فرهنگ ياران - زير نظر استاد حسني هبروزي نيا

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY 
E N D O W E D  L E C T U R E  I N  I R A N I A N  S T U D I E S

You are invited to attend the 15th annual Drs 
Fereidoun and Katharine Mirhady Endowed 
Lecture in Iranian Studies.

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

Friday, 24 March 2017, 7 PM 
Fletcher Challenge Theatre, Room 1900
Simon Fraser University, Vancouver Campus
515 West Hastings Street, Vancouver

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

Please register online at 
www.sfu.ca/history/events.html 

www.sfu.ca/history

"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

هادی خرسندی

مصاحبه با 
یک لباس شخصی

س- سالم آقای لباس شخصی.
ج - برو. ِد بروبچه جون. می زنم هشدرت بره تو پشدرت ها!

س - ببخشید، من فقط می خوام با شما مصاحبه کنم.
س - برو بچه جون.

س - من بچه نیستم، هفتاد سالمه.
ج - صد سالت باشه، صد و بیست سالت باشه، اندازه انگشت 

کوچیکه رهبری هم نمی شی.
س - صحبت سایز و انگشت رهبری نیست، می خوام با شما 

مصاحبه کنم.
ج - برو با یک ســلبریتی دیگه مصاحبه کن، با گلشیفته 

فراهانی مصاحبه کن، با ..... ال اله  االهلل ....
س - چرا عصبانی هستین شما؟

ج - پســر، گرون شده که گرون شده. اینا که میگن گرون 
شدن بنزین روی بقیه اجناس اثر می ذاره، غلط کردن رفتن 
تظاهرات کشــته شدن. فکر نکردند خانواده شون باید پول 
گلوله را ســه برابر بدند؟ این اولین خســارتش بود. اولین 
تأثیرشو روی گرونی حق تیر گذاشت. قضیه ماست ماسته.

س- ماست ماست؟
ج- از ماست ماست می گند، چی می گند، خودم کردم که 

لعنت امام زمان برخودم باد.
س- از ماست که بر ماست منظورتونه.

ج- آره، از ماست که بر ماست. اونم چه ماستی! یک وجب 
روغن روش. تازه پسره ماشین که نداره، هیچچی، تصدیق 
هم هنوز نگرفته. آخه بدبخت تورو سنه نه به گرونی بنزین؟ 
پِس گردنشو همچین فشار دادم که جیغ کشید، گفت دردم 
میاد. گفتم اهه! خیلی سورپریز شدم که دردت میاد! گفت 
ول کن، گفتم بگو درود بر خامنه ای تا ول کنم .... بعد یک 

مشت خوابوندم تو سرش.
س - نگفت درود بر خامنه ای ؟

ج - نه، یک چیزی گفت بر خامنه ای، که مشت الزم بود.
س - شما از شغلتون راضی هستین؟

ج - خدا از شغل ما راضی باشه. نه وااّل. اگه من یک خورده 
درس خونده بودم، االن یا وزیــری، وکیلی بودم، یا خارج 

بودم، لندن بودم، آمریکا بودم.
س - اونجا چکار می کردین؟

ج - بازم لباس شــخصی. جزو لباس شخصی های اعزامِی 
رجیم میشدم. آخه لباس شخصی ما داریم در خارج، گیرم 
تحصیل کرده اند. دســت به قلم دارند. ادبی می نویســند، 
شیرین می نویسند، تاریخی می نویسند. ظاهراً هم نمی تونند 
برگردند، ولی از راه دور پستون به تنور می چسبونند. آقا هم 

نمی ذاره لنگ بمونند.
س - مثالً کی؟

ج - ِدبرو بچه پررو از من حرف نکش.
س - توی اعتراضات آبان، چه نقشی داشتین؟

ج - ننه ات پمپ بنزین ها رو آتیش می زد؟
س - بانک چی؟

ج - نه، آتیش زدن بانک مانک کار دسته ما نبود. فقط به 
ما خبر می دادند ســه و ربع قراره فالن بانک آتیش بگیره، 

برید کنار نسوزید.
س - دمشون گرم.

ج - البتــه ایــن خودش ُکد بود. یعنی قبل از ســه و ربع 
صندوق های بانک رو خالی کنید.

س - چه کسانی بانک را آتش می زدند؟
ج - ِدبرو جوجه. ِدبرو بچه جوجه.

س - راجع به اون خانم فرماندار که می گه دستور تیراندازی 
داده، نظرتون چیه؟

ج - اشتباه کرده، خیلی اشتباه کرده.
س - نمی بایست دستور تیر می داد؟

ج - نخیــر، نمی بایســت مصاحبه می کــرد. بابا ما لباس 
شخصی ها این همه می زنیم لت و پار می کنیم، می ُکشیم، 
صدامون درنمیاد. نه پُزشو می دیم نه مصاحبه می کنیم. این 

خانوم هم انگار نوبرشو آورده.
س - ولی به نظر می رســه مقام معظم رهبری از این تیر 
زدن ها جا خورده اند، فرموده اند حتی باید با اشرار اعتراض 

کننده هم رأفت اسالمی داشت.
ج - زکی، اشــراری نبود. اشــرارش ما بودیم که طرف آقا 

بودیم. اونا همین بچه جغله ها بودند که زدیم نفله شــون 
کردیم. حــاال آقا می خوان حال بدند بــه جماعت، رئوف 

تشریف دارند، تقصیر ما نیست.
س - آقا فرمودند مجاهدین و پهلوی ها هم توی اعتراضات 

دخیل بودند. شما چیزی ....
ج - آره. من قبلش چیزی احساس نکرده بودم، بعد که آقا 
فرمودند، من رضا پهلوی رو دیدم داشت در می رفت. بهش 
نرسیدم. اما مریم رجوی را هم خواهران دیده بودند که داره 

یک جایی رو منفجر می کنه.
س - چی شد شما اول مصاحبه اسم گلشیفته فراهانی رو 

آوردین؟
ج - آخه اونم زر زده. از تظاهرات کنندگان پشتیبانی کرده. 
اولندش بینیویس من یک موی گندیده مقام معظم رهبری 
رو به چهل تا از این گلشیفته ملشیفته ها نمی دم. بینیویس!

س- چندتا موی مقام رهبری؟
ج - یک، یک، یک موی مقام معظم رهبری رو نمی دم.

س - گندیده؟

ج- نه دیگه، زبونتو گاز بیگیر. اون ضرب المثلشــه. بیبین 
می زنــم دک و دنده تــو خورد می کنم ها. الالــه االهلل .... 
گلشیفته رو می گفتم. حاال همین مونده که این دختره هم 

واسه ما بشه نوری زاده. بینیویس یک چیزی بپوشه نّچاد.
س- راستی اول مصاحبه فرمودید کاری نکن هشدرت رو تو 

پشدرت کنم. هشدر پشدر درسته یا هشتر پشتر؟
ج - گرفتی مارو؟ اولندش اون اول مصاحبه نبود و قبل از 
مصاحبه بود، ثانیندش مسایل ادبی و لغتی رو مقام معظم 
رهبری می دونند. پریروز پســرخاله ام اومده بود خونه ما، 
گفت »مقام معظم رهبــری رو توی تلویزیون دیدم، حظ 

کردم.« تا اینو گفت هشدر پشترشو قاطی کردم توی هم.
س - چرا؟

ج- واســه اینکه غلط کرد گفت تلویزیون. چند دفعه مقام 
معظم رهبری بگه بابا، بگین »تلویزان«؟ دیگه با چه زبونی 

حالی این ملّت کنه؟
س- شرمنده.

ج- به نظر من این مردم آدم نمی شــند. اینا یک دیکتاتور 
می خوان که سه نفرو سر چهارراه اعدام کنه که دیگه نگند 

تله وی زی یون.
س- ببخشید.

ج- هشــتر پشــتر هم همین جور. من جوونیام جزو تیم 
حفاظت آقا بودم. یادمه ســر میرحســین عصبانی بودند، 
فرمودند من هشترشــو پشتر میکنم. اونوقت ما فهمیدیم 
هشتر پشتر درسته. بعدش سر کروبی فرمودند -خصوصی 
ها - فرمودند من هشدرشــو پشدر میکنم. اونوقت ما گیج 
شدیم. اینه که االنشم نمی دونیم کدومش درسته کدومش 
غلطه. ولی فکر می کنیم مال میرحســین درست تر باشه، 
همون هشتر و پشتر، چون که اون قوم و خویش آقا بود، آقا 

بیشتر اَّدسِت اون کفری تشریف داشتند.
س- راجع به اون بابایی که گفت قرآن گفته باید دســت و 

پای معترضان را برید و زجرکششون کرد ....
ج- زر زده. دیدین که بعد حرفشــو پس گرفت. زدیمش. 
آخه بگو االغ، هرچی قرآن نوشــته که نباس توی تلویزان 
گفت. پدرســگ تو داری آبروی قرآن رو می بری چسونه. 

قرآن کتاب مقدسه. الکیه؟ هان؟ الکیه؟
س- نه قربان، الکی نیست، الکی نیست.

ج- نه، الکیه؟
س- نه به قرآن الکی نیست. ول کن!

ج- نه، تو خیال می کنی الکیه.
س - آخ! دستم داره می شکنه.

ج- اهه! ســورپریز شدم که دستت داره می شکنه! خودتم 
سورپریز شدی؟
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پایان عصر ویلموتس 
و مربیان خارجی
 در ورزش ایران

ماجراجویی مــارک ویلموتس روی 
نیمکت تیم ملی ایران که از ســوی 
سخنگوی وزارت ورزش پروژه »طلوع 
دوباره« نامگذاری شده بود، تنها هفت 

ماه طول کشید.
تیم ملی ایران که هشــت ســال با 
ثبات همراه کارلوس کی روش سپری 
کرد و دو صعود آسان به جام جهانی 
داشت، حاال با شرایطی دشوار در گروه 
مقدماتی و همچنین سرگردانی روی 

نیمکت مربیگری مواجه شده است.
مربی بلژیکی قراردادش را یکطرفه و 
به دلیل عدم پایبندی فدراسیون به 
مفاد آن، فسخ کرد. همان مسیری که 
این روزها دیگر مربیان خارجی شاغل 
در لیگ ایران همچون استراماچونی 
نیز طی کردنــد. زیانی هنگفت روی 
دســت فوتبــال ایران مانــد و حاال 
ساکنین خیابان سئول نه می توانند به 
راحتی قرارداد ویلموتس را فسخ کنند 
و نه نامی از سرمربی جدید که ظاهراً 
با او به توافق کامل رسیده اند به زبان 

بیاورند.

گذر از کی روش با نام  های بزرگ

در پایان جام ملت های آسیا و همزمان 
با پایان قرارداد کی روش، مربی پرتغالی 
با دلی نه چندان خوش به هشت سال 
حضورش در تیم ملی پایان داد و در 
قاره ای دیگر هدایــت کلمبیا را در 
دست گرفت. بسیاری از کارشناسان 
معتقد بودند، انتخاب جانشین کی-

روش مهم ترین مرحله گذار از مردی 
اســت که فوتبال ملی ایران با او خو 
گرفته و نامی کوچک تر از او را برنمی-

تابد.
کارزار انتخاب مربی جدید خیلی زود 
آغاز شد و نام  هایی عجیب اما بزرگ 
از مورینیو تا لوران بالن و هرو رنار از 
سوی فدراســیون و همچنین وزارت 
ورزش مطرح شد اما در نهایت مارک 
ویلموتس با ســابقه ای خوب در تیم 
ملی بلژیک به عنــوان گزینه نهایی 

انتخاب شد.
محمدرضــا داورزنی، معــاون وقت 
وزیــر ورزش، و مهدی تاج در همان 
مقطع بارها از عبارت »قرارداد برنده« 
صحبت کردند و تأکید داشــتند از 
قرارداد با کی ــروش تجربیاتی دارند 
که قطعــاً برای مربی جدیــد از آن 
استفاده خواهند کرد. در همان زمان 
شایعه ای مبنی بر عدم تمایل خانواده 
ویلموتس برای زندگی در ایران و در 
نهایت پروازی بودن این مربی مطرح 
شد که البته رئیس فدراسیون فوتبال 
این شایعه را رد کرد، موضوعی که این 
روزها و با علنی شــدن برخی از مفاد 
توئیتری ویلموتس  قرارداد و دعوای 
با مدیرانش، مشــخص شد حقیقت 

داشته است.
در قــرارداد ویلموتــس گزینه  های 
دیگری نیز وجود داشت که خیلی-

ها را به یاد قرارداد کی روش انداخت، 
مربیانی که بیشــتر زمان خود را در 
مرخصی هستند و تنها برای مسابقات 

به ایران می آیند.

دست باالی کاترین در مذاکره

کاترین، همســر ویلموتس، یکی از 
وکالی شناخته شــده بلژیک است 
که تمامی امور مربوط به قراردادهای 

سرمربی سابق ایران را برعهده دارد. 
کاترین ویلموتس از همان ابتدا شرایط 
ســختی را برای مذاکره پیش روی 
فدراســیون فوتبال قرار داد تا جایی 
که تمامی مراحل توافق تا عقد قرارداد 
با مرد بلژیکی برخالف روال طبیعی، 
داخل سفارت ایران در بروکسل طی 

شد.
در خــالل مذاکرات نیــز یکبار خبر 
عدم توافق منتشــر شــد که بعدها 
مشــخص می شــود دلیل انتشار آن 
خبر ســختگیری کاتریــن در مورد 
نحوه پرداخت دســتمزد بوده است. 
همســر ویلموتــس روی دو موضوع 
تأکید داشــت؛ عدم زندگی در تهران 
و چگونگی دریافت مطالبات. کاترین 
اعتقاد داشــت به دلیــل تحریم های 
ایاالت متحده مهم ترین شــرط برای 
امضای قرارداد، شــفافیت در موضوع 
پرداخت دســتمزد است، اتفاقی که 
در نهایت با پادرمیانی سفیر ایران در 

بلژیک ختم به خیر می شود.
در فوتبــال ایران و برخالف ســایر 
کشورهای دنیا مبلغ قرارداد مربیان 
خارجی موضوعی کامالً محرمانه است 
و معموالً تا زمان حضور آن مربی در 
ایران محرمانه باقی می ماند، ویلموتس 
نیز با توافقی که هیچکس از جزئیاتش 
خبر نداشت هدایت تیم ملی ایران را 
پایان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بر عهده 
گرفت. قراردادی که به نقل از رسانه-

های بلژیکــی و آلمانی و همچنین 
دوستان نزدیک ویلموتس سالیانه سه 

میلیون دالر ارزش داشت.
اتفاقی که رئیس فدراســیون فوتبال 
ایران آن را قویاً تکذیب کرده اســت؛ 
مهدی تاج در گفت وگویــی با برنامه 
ورزش و مــردم جمالتــی مبهم بر 

زبــان آورد و گفت: »رقمی که توافق 
کردیم به مراتب پایین تر از آن مبلغی 
است که رسانه ها در مورد آن صحبت 

می کنند.«
رســانه ها در داخل ایــران نیز خبر 
قرارداد ســه میلیون دالری را تأیید 
کرده اند و روزنامه خبرورزشی به نقل 
از منبعی آگاه عدد توافق را منتشر می-
کند. مهدی تاج در همان برنامه و در 
پاسخ به انتشار این خبر، سیاست یک 
بــام و دو هوا را پیش گرفت و تأکید 
کرد: »البته رقم قرارداد تمام اعضای 
کادر فنی تیم ملی ســه میلیون دالر 

بود، نه شخص آقای ویلموتس.«

ابهــام در قــرارداد ویلموتس تنها به 
دســتمزد مربوط نمی شود و از بیانیه 
فدراســیون و توییت مــرد بلژیکی 
مشخص شــده اســت که هیچ بند 
الــزام آوری جهت زندگــی در تهران 
وجود ندارد. اختالفی که فدراســیون 
بعد از شکســت مقابل عــراق آن را 
رسانه ای کرد و از ویلموتس خواست 
وقت بیشــتری در تهــران بگذارند، 
خواســته ای که در قــرارداد وجود 
ندارد و ویلموتس نیز در توئیتی این 
درخواست را موردی خارج از توافق و 

قرارداد ذکر کرد.

و  ویلموتس  قــرارداد  شــباهت 
استراماچونی

»بعد از شکست مقابل بحرین قرارداد 
ویلموتس به شــکل یکطرفه فســح 
شد.« رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
در گفت وگو با شــبکه خبر تأیید کرد 
ویلموتس برای دیــدار مقابل عراق 
تعهدی نســبت به تیم ملــی ایران 
نداشته است اما بعد از جلسات پی-

درپی حاضر شد به ایران بیاید.
پیش از دیدار مقابل بحرین و با بندی 
که در قرارداد ویلموتس وجود داشت 
او می توانست قراردادش را فسخ کند 
که البته این کار را توســط وکالیش 
انجام داد. در قرارداد ویلموتس بندی 
وجود داشت که اگر او و دستیارانش 
دو ماه حقوق دریافت نکنند، می توانند 
قرارداد را فسخ و از طرف مقابل ضرر و 

زیان دریافت کنند.
ویلموتــس تا پیش از دیــدار مقابل 
بحرین بیشتر از چهار ماه دستمزدی 
دریافت نکرد و در حالی که مهدی تاج 
از نجابت مربی بلژیکی سخن می گفت، 
فسخ قرارداد توسط وکالی ویلموتس 
بــه جریان افتاده بــود. بندی که در 
قرارداد آندره آ استراماچونی )سرمربی 
اســتقالل( نیز وجــود دارد و مربی 
ایتالیایی نیز با استناد به آن قراردادش 

را با آبی های تهران فسخ کرد.

صدای تحریم یا توصیه رهبری

فدراســیون فوتبال بارها تأکید کرد 
تمام مطالبات ویلموتس آماده است، 
اما گسترده تر شدن دایره تحریم ها، 
انتقال پول به خصوص به حساب افراد 
حقیقی را دشــوار کرده است. همان 
موضوعی که مدیران باشگاه استقالل 
نیز عنوان کرده انــد و در نهایت کار 
به جدایی اســتراماچونی از استقالل 

انجامید.
مشــکالت امــا تنها به تیــم ملی و 
استقالل ختم نمی شود، پرسپولیس نیز 
با چنین مشکلی مواجه است و گابریل 
کالدرون سرمربی آرژانتینی قرمزهای 
تهران نیز به مدیران این باشگاه تنها تا 
پایان ماه جاری میالدی زمان داده و 

اگر به تعهد خود عمل نکنند، کالدرون 
به پیشنهاد نجومی یکی از باشگاه های 

اماراتی پاسخ مثبت خواهد داد.
داورزنی نیــز که به تازگی از معاونت 
قهرمانی وزارت ورزش به فدراسیون 
والیبال کوچ کــرده، در مصاحبه ای 
با خبرگزاری مهــر تلویحاً به همین 
مشکل در مورد مربی تیم ملی والیبال 
اشــاره کرده است. ایگور کوالکوویچ، 
سرمربی تیم ملی والیبال، در دو ماه 
گذشته موفق به دریافت حقوق نشده 
و برای فدراسیون والیبال نیز چالش 

انتقال پول وجود دارد.
عدم توانایی مدیران فوتبال ایران در 
عقد قرارداد برد برد با مربیان خارجی 
و مشــکالت عدیده مالــی در کنار 
تحریم های ایاالت متحده تقریباً انتقال 
پول به مربیان خارجی را غیرممکن 
کرده است. ادامه این روند در آینده-
ای نزدیک ورزش ایــران را خالی از 
مربیان خارجــی خواهد کرد. گرچه 
نظریه دیگری هم وجود دارد و عده-
ای اعتقاد دارند هنوز هم مسیرهایی 
بــرای انتقال پــول وجــود دارد اما 
اظهارنظر رهبر جمهوری اسالمی در 
مورد استفاده از مربیان داخلی باعث 
شده است که تصمیم گیران ورزش به 
فکر پایان همکاری با مربیان خارجی 

باشند.
علی خامنه ای روز شانزدهم مرداد سال 
جاری در جمــع اعضای تیم والیبال 
جوانان ایران که قهرمان جام جهانی 
شــده بودند، گفت: »درباره  سرمربی 
ایرانی همیشه اعتقادم این بوده و واقعاً 
معتقدم این )مربی ایرانی( برای کشور 
ما، باشــگاه ها و مجموعه های ایرانی 
شایسته  است. البته دخالتی نمی کنم 
اما لزومی هم )به حضور مربی خارج( 

وجود ندارد«.
هرچند رهبر جمهوری اسالمی تأکید 
کرده، نظــرش فنی نیســت اما در 
ادامه همان دیدار می گوید: »بعضی از 
مربی های خارجی خوبند، بعضی شان 
خوب نیستند. پول هم زیاد می گیرند، 
توقع هم زیاد دارنــد، گاهی کار هم 

انجام نمی دهند«.

»فالی رمضانی«؛ شاه کلید فدراسیون

قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال 
ایــران توســط یک شــرکت نقل و 
انتقاالتی معتبر متعلق به فردی به نام 
)فالی رمضانی( که با مربیان مطرحی 
همچون مائوریتسیو ساری )سرمربی 
یونتوس(، آنتونیو کونته )ســرمربی 
اینتر(، مائوریتسیو پوچتینو و بازیکنان 
بزرگی در دنیای فوتبال همکاری می-

کند، منعقد شد.
با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال در 
پرونده ویلموتس محکوم به پرداخت 
رقم کامل قرارداد برای مدت سه سال 
است، این روزها برای فسخ کم زیان تر 
با ویلموتس و البته برای عقد قرارداد 
با برانکو ایوانکوویچ، در حال رایزنی با 
شرکت »فالی رمضانی« است. مردی 
که قاعدتــاً از هر دو قرارداد منتفع و 
البته تنها نقشه راه برای راضی کردن 
ویلموتس و همچنین عقد قرارداد با 

سرمربی جدید است.
ماجرا جایــی جالب تر می شــود که 
گزینه جدید فدراسیون فوتبال یعنی 
برانکو نیز تمام امــور قراردادی خود 
را به شرکت »فالی رمضانی« سپرده 
و حاال رمضانی تبدیل به شــاه کلید 
پرونده ویلموتس-برانکو شــده است. 
اما همچنان مهم ترین نکته ای که در 
این بین وجود دارد پایین آمدن اعتبار 
ورزش و فوتبال ایران است که ظاهراً 
به دلیل تحریم ها باید دوره ای جدید 

را آغاز کند.
سعید پیرمحمویی

منبع: رادیو فردا

روسیه برای چهار سال
 از شرکت در مسابقات مهم بین المللی محروم شد

یورونیــوز :آژانس جهانــی مبارزه با 
دوپینگ، روســیه را برای چهار سال 
از شــرکت در مسابقات مهم جهانی 
از جمله بازی هــای جهانی المپیک 

محروم کرد.
این سنگین ترین مجازات یک کشور 
از سوی آژانس مبارزه با دوپینگ در 
تاریخ ورزش جهان است. بر پایه این 
تصمیم، هیچ یک از ورزشکاران روسی 
اجازه شرکت در رقابت های المپیک 
تابســتانی ۲۰۲۰ توکیــو، المپیک 
زمســتانی ۲۰۲۲ پکن و جام جهانی 
فوتبال ۲۰۲۲ قطر را نخواهند داشت.

کمیته  فیتزجرالد، سخنگوی  جیمز 
اجرایــی آژانــس جهانی مبــارزه با 
دوپینگ، »وادا« روز دوشنبه ۱۸ آذر 
با اعالم این خبــر گفت که به دلیل 
رسوایی »دســتکاری اطالعات« داده 
شــده به این آژانس بــرای آزمایش 
دوپینگ ورزشکاران روسی در ابتدای 
ســال جاری میــالدی، این تصمیم 
گرفته شده است. سخنگوی وادا که 
مقر آن در لوزان سوئیس است، گفت 
که فهرست کامل تحریم های پیشنهاد 
شــده علیه ورزش روســیه از سوی 
»کمیته بازبینی و انطباق«، به اتفاق 
آرا تمامی ۱۲ عضــو کمیته اجرایی 

تأیید شده است.

کمیته »بازبینی و انطباق« به کمیته 
اجرایــی آژانس پیشــنهاد کرده بود 
کــه بازی تمامــی ورزشــکاران زیر 
پرچم روسیه به مدت چهار سال در 
المپیک و سایر رقابت های بین المللی 
ممنــوع شــود. بر اســاس تصمیم 
تــازه آژانس، با وجــود تصویب این 
پیشنهاد، ورزشکاران روسی در عین 
حال می توانند با پرچم »خنثی« در 

المپیک شرکت کنند.
کارشناســان رایانه ای که از ســوی 
وادا مأمور بررســی مــوارد دوپینگ 
ورزشــکاران روســی بودند گفته اند 
که »صدها مورد« نتایج مشــکوک 
داده های ورزشکاران روسی که بعضا 
مربــوط به دســامبر ۲۰۱۸ تا ژانویه 
۲۰۱۹ بوده، درست پیش از تحویل 
به آژانس، از پرونده حذف شده  است.

آقای فیتزجرالد در توضیح این تصمیم 
مهم افزود: »این بدان معناســت که 
ورزشــکاران روس اگــر بخواهند در 
بازی هــای المپیــک، پارالمپیک یا 
رویدادهای ورزشــی مهــم دیگر که 
نام شان در فهرست پیشنهادی کمیته 
بازبینی و انطباق آمده شرکت کنند، 
باید ثابت کنند که در برنامه دوپینگ 
موضوع گــزارش مک الرن نقشــی 
نداشته اند یا این که نمونه ارسالی آنها 

برای آزمایش دستکاری نشده است.«
آژانس ملی مبارزه با دوپینگ روسیه، 
کمیته ملی المپیک این کشور یا هر 
یک از فدراسیون های ورزشی جهانی 
که این تصمیم وادا در مورد روســیه 
شامل حال آنها می شود، از زمان ابالغ 
تصمیــم، ۲۱ روز فرصت دارند تا نزد 
دیــوان داوری ورزش به آن اعتراض 
کنند. محرومیت ورزش روســیه تا 
پیش از اعــالم نهایی تصمیم دیوان 
در مورد اعتراض احتمالی این کشور، 

اجرایی نخواهد شد.
ممنوعیت میزبانی بازی های المپیک 
و سایر رویدادهای ورزشی بین المللی 
نیز از دیگر محرومیت هایی است که 
با دوپینگ  آژانس بین المللی مبارزه 

علیه روسیه تصویب کرده است.
قوانین آژانس بین المللــی مبارزه با 
دوپینگ بسیار ســختگیرانه است و 
تصمیمات کمیته اجرایی آن عطف 
بما سبق می شــود، به این معنی که 
اگر ثابت بشود ورزشکاری در گذشته 
در رقابتــی دوپینگ کــرده، به جز 
مجازات در آینده، از افتخاری ورزشی 
که احتماال در آن رقابت کسب کرده 
محروم شــده و اگر برنده مدالی شده 

آن ودال از او پس گرفته می شود.
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قرارداد قبلی فسخ شد،
 قرارداد جدید امضا می شود

استراماچونی
 در راه بازگشت

ســرمربی  اســتراماچونی«  »آندره آ 
مســتعفی اســتقالل، پس از آن که 
در گفت وگو بــا »رادیو ۱۰۵« ایتالیا، 
بازگشــت خود به ایران را مشــروط 
گذشــت ۴۸ ســاعت دانســته بود، 
در کمتر از ۱۲ ســاعت بــه روزنامه 
»استامپا« چاپ رم گفت: »به بازیکنانم 
گفتم که امشب به تهران برمی گردم.« 
او ســپس در پاسخ به سوال خبرنگار 
ایتالیایی که پرسید »آیا ازاین تصمیم 
پشیمان نمی شــوید« اینگونه جواب 
داد: »به خودم و دوســتانی که به ما 
اطمینان داده اند که دیگر مشکلی، از 
آن دست مشکالت پیش نخواهد آمد، 

اعتماد دارم.«
از  اســتراماچونی  آنــدره آ  منظــور 
»دوستانی که به او اطمینان داده اند« 
احتماال »عباس عراقچی« معاون وزیر 
امورخارجه ایــران و »جوزپه پرونه« 

ســفیر ایتالیا در تهران اســت. روز 
سه شنبه، »مازیار ناظمی« مدیر کل 
روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان 
از آغاز رایزنی های این دو مقام سیاسی 
برای بازگشت استراماچونی به تهران 

خبر داده بود.
همین طور شخص استراماچونی هم 
در گفت وگو با »رادیــو رای« ایتالیا 
تاکیــد کرده بود که حل مســئله او 
از حــوزه ورزش خارج شــده و رجل 
سیاسی در پی حل موضوع او هستند.

اســتعفای اســتراماچونی، براساس 
بیانیه ای که شــخص او روز یکشنبه 
در اختیار خبرگــزاری ایرنا قرارداد، 
روز جمعــه و به صورت رســمی به 
فدراسیون جهانی فوتبال اعالم شد. 
سرمربی اســتقالل و دســتیارانش 
موفق  قراردادشان،  بندهای  براساس 
شده بودند قرارداد خود را به صورت 
یــک طرفه، به دلیل عــدم تعهد به 

پرداخت های مالی فسخ کردند.
این بدین معنی است که فدراسیون 
جهانــی فوتبــال هم اکنــون آندره آ 
اســتراماچونی را به عنوان سرمربی 
اســتقالل به رسمیت نمی شناسد. او 
حتی در پاســخ به این سوال که چرا 
ناگهان یک روز قبل از بازی تیمش، 
تهران را ترک کرد گفته بود: »وکیلم 
بــه ما اعالم کرد نامــه ما به مقامات 
فیفا رســیده و ما به عنوان کادر فنی 
نباید در تهران حضور داشته باشیم. 
به همین دلیل نه می توانســتم تیم 
را تمریــن بدهم و نــه روی نیمکت 

استقالل بنشینم.«
اما حاال همه از بازگشت استراماچونی 
به تهران حرف می زنند. کســی که 
قراردادش را فســخ کرده و از دیدگاه 
فدراســیون جهانــی فوتبــال دیگر 
سرمربی آبی های تهران نیست چگونه 

باید به تهران برگردد؟
»کامران منزوی« عضو هیات مدیره 
باشگاه استقالل و شاید تنها مدیری 
که اندکی از ســوی هواداران باشگاه 
اســتقالل مورد اقبــال قــرار دارد، 
سه شنبه شــب به خبرنگاران گفت: 
»بایــد برخالف میل باطنی ما این را 
هم بگوییم و اعتراف کنم که قرارداد را 

مجبوریم یک ساله کنیم.«
قرارداد فسخ شده اســتراماچونی با 
استقالل دو ساله بود اما حاال مدیران 
استقالل مدعی هستند که »مجبور 
شــده اند« این قرارداد را به یک سال 

تغییر بدهند.
منــزوی گفته اســت: »امیــدوارم 
فردا متهم نشــویم که می توانستیم 
استراماچونی  را حفظ کنیم. دوست 
داشــتیم هر اتفاقی بیفتد جز اینکه 
مدت قرارداد کسر شود. ولی مجبور 
شــدیم. به خاطر اینکه داشت زمان 
از دســت مــا می رفت و بایــد او را 

برمی گرداندیم.«
ایــن یعنی، آنــدره آ اســتراماچونی 

سرمربی اســتقالل قراردادش را یک 
بار به صورت کامل فسخ کرده و حاال 
پذیرفته اســت در صــورت پرداخت 
تمامی مطالباتش )تا روز فسخ قراداد( 
و نوشته شــدن یک قرارداد جدید با 
بازه زمانی تا پایــان فصل جاری، به 

استقالل برگردد.
او البتــه میان تمــام گفت وگوهای 
پرتعداد خود طی روزهای اخیر یک 
جمله کلیدی هم داشــت: »من یک 
خواسته مشــخص دارم. پول من در 
روز روشن و از راهی واضح و مشخص 
به حســاب من واریز شود.« او تایید 
کرده بود که پلیس ایتالیا او را به اتهام 
»پولشویی« در سیســتم بانکی این 

کشور فراخوانده است.
دلیل متهم شدن اســتراماچونی به 
پولشــویی، ورود میزان زیادی یورو، 
از مبدایی مشــکوک و نامشخص به 
حساب سرمربی استقالل بود. طبق 
قوانین بانکی اروپا، مبدا و مقصد ارسال 
پــول باید برای بانک هــا مورد تایید 
باشند و این جزیی از پیچیدگی های 
سیســتم بانکی کشورهایی است که 

FATF را پذیرفته اند.
پیش تــر، »امیرحســین فتحــی« 
مدیرعامل وقت اســتقالل ادعا کرده 
بود که ســی درصد از قــرارداد آقای 
اســتراماچونی توسط یک صرافی در 
ایتالیا به حســاب او واریز شده است. 
این دقیقا همان نقطه ای اســت که 
محل مناقشه میان سرمربی ایتالیایی 
و باشگاه استقالل می شود. یک صرافی 
ایرانی، مبدا مورد اطمینان بانک های 

اروپایی نیست.
استراماچونی به »رادیو ۱۰۵« ایتالیا 
گفته اســت: »می دانــم ایرانی ها به 
شدت زیر فشــار تحریم ها هستند. 
من آن هــا را درک می کنم، اما آن ها 
باید متوجه باشند که این زندگی من 

است.«
از دســت دادن اســتراماچونی برای 
وزارت ورزش و جوانــان کــه متولی 
باشگاه  های استقالل و پرسپولیس به 
حساب می آید، آن قدر هزینه داشت 
که خواســته ها او را از طریق وزارت 
خارجه و سفارت ایتالیا در ایران دنبال 

کند.
حاال قرار اســت ســفارت ایتالیا در 
ایران، مبلغ مورد نظر مربی ایتالیایی 
را دریافت و به صورت مســتقیم به 
حساب بانکی او در ایتالیا واریز کند. 
راهی که البته باز هم نمی تواند دائمی 
و قطعی باشد. اما اتفاق مهم تر از دست 
دادن احتمالی استراماچونی برا فصل 

آینده خواهد بود.
او شاید با حل مشکالتش به ایران باز 
گردد، قرارداد جدیدی را امضا کند و 
تا پایــان فصل روی نیمکت این تیم 
بنشیند، اما بعید قرارداد یک ساله اش 

را تمدید کند.
پیام یونسی پور )ایران وایر(

به بهانه واکنش وریا غفوری به دوربین تلویزیون
»من با تلویزیون حرف نمی زنم«

به گزارش ایســنا، مصطفــی داننده 
در عصر ایران نوشــت: »اون دوربین 
تلویزیونــه؟ من بــا تلویزیون حرف 
نمی زنم! دوربین رو خاموش کن!« این 
دیالوگ معروف وریا غفوری، کاپیتان 
تیم اســتقالل اســت که در فضای 
مجازی دست به دست می شود. این که 
چرا وریا نمی خواهد با تلویزیون حرف 
بزند، به خــود او و تلویزیون مربوط 
است. در این یادداشت اما می خواهیم 
به ایــن موضوع بپردازیم که آدم های 
مشهور و کســانی که مردم به دنبال 
شنیدن حرف های آنها هستند، به این 
نتیجه رسیدند که برای ارتباط با مردم 
دیگر احتیاجی به تلویزیون و یا رادیو 

نیست.
در زمانــی نه چندان دور مردم تنها از 
طریق صداوسیما در جریان اخبار قرار 
می گرفتند. مردم منتظر می نشستند 
تا اخبار ساعت ۱۴ یا ۲۱ شبکه یک 
آغاز شود تا آنها در جریان اخبار ایران 
و جهان قرار بگیرنــد. چه خانواده ها 
که مجبور شدند، ســریال یا فوتبال 
محبوب خود را نبینند تا پدر خانواده 
اخبــار ببینند. آنهایی هــم که اهل 
مطالعه بودند باید تا فردا صبح صبر 
می کردند تا روزنامه ها به مسائل دیروز 
کشــور بپردازند یا این که بعدازظهر 
کیهان و اطالعــات می خریدند تا در 

جریان امور قرار بگیرند.
حاال اما داستان فرق کرده است. اخبار 
به لطف شبکه های اجتماعی به سرعت 
برق و باد دست به دست می شود. قبل 

از این که صداوسیما خبری را پوشش 
بدهد، مردم در شبکه های اجتماعی 
خبر و تحلیل آن را خوانده اند. همین 
باعث شده اســت آنهایی که دوست 
دارند صدایشان به مردم برسد دیگر 
معطل تلویزیون و رادیو نمی مانند و 
کار خود را می کنند. دو رئیس جمهور 
سابق ایران یعنی سیدمحمد خاتمی و 
محمود احمدی نژاد که در صداوسیما 
جایــی ندارند و اخبار آنها پوشــش 
داده نمی شــود از طریق شبکه های 
اجتماعی با مردم حــرف می زنند و 
حرف های آنها شــنیده هم می شود. 
خیلی از هنرمنــدان به جای این که 

در تلویزیون ســریال بسازند یا بازی 
کنند در شبکه نمایش خانگی حاضر 
می شوند و دیده می شــوند. سریال 
»هیوال«ی مهران مدیری نمونه خوبی 

از این معناست.
وریا هــم می داند مــردم حرف های 
او را بــدون سانســور می خواننــد و 
دیگر نگران شــنیده نشدن نظراتش 
نیســت. هواداران فوتبال و استقالل 
هــم مصاحبه کامل وریــا غفوری را 
در کانال های تلگرامی یا ســایت های 
خبری خواندند. این رفتار یعنی پایان 
انحصار صداوسیما در فضای رسانه ای 
کشــور. دیگر صداوسیما هیچ برتری 
نســبت به دیگران ندارد. شبکه های 
اجتماعی بر خالف صداوســیما تیغ 
سانســور هم ندارند و مــردم بدون 
ممیزی می توانند نقطه نظرات مختلف 

را بخوانند و ببیند.
البته رفتار مدیران صداوسیما نشان 
می دهد آنها متوجه شکســته شدن 
این انحصار نشده اند و فکر می کنند 
هنــوز دهه ۶۰ یا ۷۰ اســت که آنها 
یکه تاز میدان اطالعات باشند. همین 
چشم بستن به واقعیت ها باعث شده 
است که صداوسیما هر روز با ریزش 
مخاطب روبه رو شود. بخشی از مردم 
واقعا دیگر حوصله رفتار صداوســیما 
را ندارنــد و ترجیــح می دهند برای 
به دســت آوردن اطالعــات و دیدن 
برنامه های ســرگرم کننده دست به 
دامن شبکه های اجتماعی و ماهواره ای 

شوند.«

نایب قهرمان کشتی فرنگی جوانان جهان: پول کشتی گیر خوردن ندارد

نقره کشــتی فرنگی  دارنده مدال 
جوانان جهان با بیان اینکه مسئوالن 
جنوبی  خراسان  کشتی  هیات  تیم 
قراردادهای  انــدک  مبلغ  دادن  از 
کشتی گیران با وجود گذشت 2 ماه از 
اتمام لیگ خودداری کرده اند، گفت: 
مجموع طلب ها به ۵0 میلیون تومان 

هم نمی رسد!

ایسنا- دارنده مدال نقره کشتی فرنگی 
جوانان جهان با بیان اینکه مسئوالن 
تیم هیات کشــتی خراسان جنوبی 
از دادن مبلــغ انــدک قراردادهــای 
کشتی گیران با وجود گذشت ۲ ماه از 
اتمام لیگ خودداری کرده اند، گفت: 
مجموع طلب ها به ۵۰ میلیون تومان 

هم نمی رسد!
امیر حسین حســینی در گفتگو با 
ایســنا، با انتقاد از مســئوالن هیأت 
کشتی خراســان جنوبی در تسویه 
حســاب با فرنگی کاران این تیم در 
لیگ برتر کشــتی فرنگــی علی رغم 
گذشــت زمانــی در حــدود ۲ ماه، 
اظهار کرد: متاســفانه بــا وجود این 
کــه حدود ۲ مــاه از پایان لیگ برتر 
کشــتی فرنگی می گــذرد، موفق به 
دریافت مبلغ قراردادهای اندک خود 
نشده ایم و مسئوالن تیم هیچ توجهی 
به درخواست کشــتی گیران ندارند. 
بارها با مسئوالن ســازمان لیگ نیز 
تماس گرفتیم اما فایده ای نداشت و 

به حقمان نرسیدیم.
وی بــا بیــان اینکه مجمــوع طلب 
کشــتی گیران و مربیــان تیم هیات 
کشــتی خراســان جنوبــی به ۵۰ 
میلیون تومان هم نمی رسید، گفت:  
مگر قراردادهای ما چقدر اســت که 
از پرداخت آن طفــره می روند؟ پول 
کشــتی گیر جماعت مگــر خوردن 

دارد؟ ما مثل برخی رشته ها میلیاردی 
پــول نمی گیریم. قــرارداد خود من 
فقط ۵ میلیون تومان بود و مجموع 
قراردادهــای تمام اعضــای تیم فکر 
نکنم به ۵۰ میلیون تومان هم برسد 
که مبلغ واقعاً ناچیزی است اما حقمان 

را نمی دهند.
دارنده مــدال نقره کشــتی فرنگی 
جوانان جهان گفت: مــن برای این 
تیم ۴ کشــتی در لیگ گرفتم و هر 
بار قبل از مسابقه مطالبات را به  روز 
آینــده و هفته بعد حوالــه می دادند 
و با قســم دروغ ما را راضی به رفتن 
روی تشــک می کردند. سرمربی تیم 
هم تنها ۲ میلیون دریافتی داشــته 
است. مســئوالن این تیم در بدقولی 
شهره هستند و حتی از کشتی گیرانی 
که بــرای این تیم در لیگ دســته 
اول کشــتی گرفته اند، شنیده ام که 
پول های آنها نیز پرداخت نشده است.

حسینی با اشاره به وضعیت نامناسب 
این تیم در طــول رقابت های لیگ، 
خاطرنشان کرد: برای اینکه کمترین 
پول را خرج کنند  برای هر مســابقه 
به گونه ای برنامه ریزی می کردند که با 
حداقل امکانات و در بدترین شرایط 
تیم اعزام و اسکان داده شود. نمی دانم 
چرا مسئوالن ســازمان لیگ به داد 
کشــتی گیران این تیم نمی رسند و 
حق ما را نمی گیرند؟ چرا باید بدون 
نظارت هــر تیمی وارد لیگ شــود 
تا این مشــکالت را بــرای مربیان و 

کشتی گیران بوجود بیاورند؟
وی ادامــه داد: من اگــر ۵ میلیون 
تومانم را بگیرم قصــد دارم آن را به 
یک موسسه خیریه بدهم اما بچه های 
دیگــر واقعا نیاز به همــان یک یا دو 
میلیون تومــان قراردادشــان دارند. 
برخی کشتی گیران حتی کرایه رفت و 
آمدشان را ندارند و دو میلیون تومان 

خیلی به آن ها کمک می کند. ۲ نفر از 
کشتی گیران تیم با مشورت من برای 
این تیم کشــتی گرفته اند و حاال من 
مانده ام و خجالت و شــرمندگی این 
دوســتانم. کمترین قرارداد در لیگ 
مربوط به ما بود اما همین مبلغ کم را 

نیز به کشتی گیران نمی دهند.
فرنگی کار ســابق تیم ملی در پایان 
با بیان اینکه با قــدرت و انگیزه باال 
تمریناتش را جهت رسیدن به دوبنده 
تیم ملی دنبال می کند، خاطرنشان 
کرد: بعد از ورود محمد بنا هیچوقت 
این فرصت را پیدا نکردم که خودم را 
بــه او اثبات کنم. هیچوقت از تمرین 
غافل نشدم و منتظرم از کوچکترین 
فرصتی برای اثباتم استفاده کنم. در 
بیشتر تورنمنت های بزرگ دنیا کشتی 
گرفتم و به مدال رسیدم. در انتخابی 
جام تختی کشتی می گیرم و هدفم 

رسیدن به دوبنده تیم ملی است.
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  ی، اجرا ، نگهدار یمشاوره ، طراح
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GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازى و باغبانى

مشاوره، طراحى، اجرا، نگهدارى

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندى از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضاى سبز و آرشیتکت

محوطه سازى: کف سازى، فنس کشى، دیوارکشى، ساخت برکه و آب نما، 
آالچیق، دك، پاور واشر و تمیز کردن گاترها

باغبانى:  اصالح فضاى سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهى، 
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Cell: 604-724-9645

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

شیرین نشاط
 از »زنان خدا«

 تا »زنان بدون مردان«
»به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد« 
بزرگترین نمایشــگاه فردی شیرین 
نشاط اکتبر امسال در موزه هنرهای 
معاصر لس آنجلس افتتاح یافت. این 
نمایشگاه در برگیرنده ۲۳۰ عکس و 

هشت ویدیوی هنری است.
این نمایشگاه گشت و گذاری از زاویه 
تکنیکی، فرم و محتوا در آثار نشــاط 
اســت. از زاویه تکنیکی او از عکس 
شــروع می کند، مثل مجموعه زنان 
خدا و شــاهنامه بعد با ویدیوی های 
هنری مثل تالطم، عصیانگر، جذبه، 
بی قرار و اشتیاق و غیره ادامه می یاید 
و در انتها شاهد فیلم ها سینمایی او 
»زنان بدون مردان« و »در جستجوی 

ام الکلثوم« هستیم.
از زاویه محتــوا از دلتنگی های یک 
عکاس مهاجر که از ایرانی هاو عرب 
ها عکس می گیرد، آغار می گردد تا 
این مرحله لنــز دوربینش آمریکایی 
ها راه هدف نمی گیــرد، در انتهای 
این مســیر دغدغه های او دیگر تنها 
نوستالژی سرزمین مبدا نیست بلکه 
لنز دوربینش در ویدیوی آخر به نام 
»ســرزمین رویاها« از زاویه دید یک 
دختر مهاجر ایرانی به نام ســیمین، 
آمریکایی های سفید و سرخ پوستان، 

فقر و رویاهای آنها نشانه می گیرد.
آثار نشاط الهام گرفته از وقایع دوران 
معاصــر ایران اســت. »زنــان بدون 
مردان«، روایتی از کودتای ۲۸ مرداد 
۳۲ اســت. »زنان خدا« یا »دختران 
اهلل«، متعلق به دوران انقالب اســت. 
مجموعه شاهنامه به »جنبش سبز« 
باز می گردد. عکس های خانه بر آتش 
بــه بهار عربی می پــردازد و باالخره 
ویدیوی سرزمین رویاها بازتاب تنش 

های ایران و آمریکاست.

امــا آن حلقه ای که همــه آثار این 
هنرمنــد را به هم پیونــد می دهد 
موضوع هویت، جنسیت و تبعید است. 
این تبعید می تواند درونی یا بیرونی 

باشد، خواسته یا ناخواسته باشد.

تجربه تلخ لس آنجلس در جوانی

برای گفتگو با شیرین به منزلش در 
محله ای متوسط و مهاجر نشین در 
بروکلین نیویورک رفتم. خانه ای ساده 
و بدون تجمل مانند آثارش که عمدتا 
سیاه و سفید هستند و اولین تاثیرش 
سادگی است. نقطه شروع زندگی او 
لس انجلس بوده و به خواســت پدر 
پزشکش در سن ۱۷ سالگی به آمریکا 
برای تحصیل فرستاده شد: »سه سال 
اول زندگی من در لس آنجلس بسیار 
تلخ بــود، از این شــهر متنفر بودم. 
برعکس تصوری که در ایران داشتم، 
اصال از آمریکا در آن دوران خوشــم 
نیامد. وارد دبیرستان شدم. احساس 
دوری و دلتنگی شــدیدی داشتم و 
می خواســتم به ایــران برگردم و به 
اصرار پدرم در آمریکا ماندگار شــدم. 
هرگز احســاس آرامش در این شهر 
نکردم و با جامعه دانشــجویی ایرانی 
آن زمــان که عمدتا سیاســی بودند 
سازگاری نداشــتم. در یک خانواده 
یهودی زندگی می کردم و پرســتار 
بچه شان بودم که بتوانم زندگی ام را 

تامین کنم«
در دوران انقالب برای نشــاط اوضاع 
بدترشد. تامین مالی او از ایران قطع 
شد. او برای ادامه تحصیل به برکلی 
آمــد. »از نظر روحی دوری از خانوده 
برایم مشــکل بود و دچار افسردگی 
شدم. در دانشــگاه دانشجوی خوبی 

نبودم و استادم گفت تو شانس آوردی 
که قبول شدی.«

برگزاری نمایشــگاه در شــهر لس 
آنجلس برای شیرین پس از گذر سه 
دهه درواقع بازگشتی به مبدا ورودش 
به این ســرزمین است. دلتنگی ها و 
اندوه نهفته در آثار ده سال اول نشاط 
برخواســته از ایــن دوران و دوری از 

ایران نیز هست.

»به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد«

نام نمایشگاه برگرفته از یکی از اشعار 
فروغ فرخزاد است: »به آفتاب سالمی 

دوبــاره خواهم داد«. اد شــاد، طراح 
نمایشگاه که انتخاب نام نمایشگاه نیز 
گزینه او اســت رابطه ای درونی بین 
اشعار فروغ و آثار شیرین نشاط یافت. 
او بر این باور است که اشعار فروغ بر 
همه آثار نشاط سنگینی می کند. وی 
نقطه عزیمت فروغ را مکانی پر از درد 

و رنج میداند.
درون مایه آثار نشاط نیز از مکانی پر 
از تلخی ها و دردهــا آغاز می گردد 
ولی بازگشــت هر دو پرتوان و پر از 
امید است. او ادامه می دهد: »طبیعی 
اســت که در شــعر تبعید، کشورها، 
پاســپورت ها، درگیرهای سیاسی و 
نیروهای اشــغالگر جایی ندارد، بلکه 
تنها الهام بخش است. هر دو آنها در 
آثارشان از امید به بازگشت سخن می 
گویند که می تواند در هر نقطه دنیا 
اتفاق بیافتد و الزاما به مفهوم بازگشت 
به وطنی که گمشده نیست بلکه به 
مفهوم خانه ای در وجود است که به 

آن عشق می ورزند.«

روزنامه نگار آلمانی و هنرمند ایرانی

و  فیلمســاز  پترشــورفل،  هاینتس 
روزنامــه نــگار آلمانی در ســالهای 
آغازین نود میالدی شــیرین نشاط 
را بــا مجموعه عکس »زنــان خدا« 
کشف کرد. او معتقد است هنر امروز 
معترض نیست بلکه مخرب و برانداز 
است و تالش دارد از درون به مسائل 

اجتماعی بپردازد. نشاط در پس بیش 
از یک دهه دوری از میهن در ســال 

۱۹۹۰ به ایران بازگشت.
در این مجموعه او تصویری از خودش 
در نقش زن مســلح و با حجاب که 
مزین به خط نقاشــی هایی به زبان 
فارسی در پوستش است را نشان می 
دهد. شورفل معتقد است که آثار او از 
زاویه شکل و موضوع بسیار نو هستند 

و ویدیوی تالطم )۱۹۹۸( را به عنوان 
یکی از کارهای مهم تاریخ نوین فیلم 
های هنــری روز می دانــد. او براین 
باور است که کارهای این هنرمند از 
واقعیت سرچشمه می گیرد و مساله 
زن، مذهــب و جامعه را انعکاس می 
دهد و این آثار اساســا بــه ایران یا 
کشورهای عربی محدود نمی شود و 

جهانی است.
»کارهای نشاط از زاویه عکاسی و نظم 
صحنه به خود او تعقل دارند و دست 
خط او را نشان می دهد.« شیرین در 
آلمان بیش از هر کشورهای دیگری 
شــناخته شده اســت و جزو معدود 
هنرمندان خارجی اســت که آثارش 
توانسته به موزه هنرهای معاصر برلین 

راه یابد.

زنان خدا: انتقاد ها و تحسین ها

مجموعــه »زنان خدا« هــم او را به 
شهرت رساند و هم انتقادات زیادی به 
آن شد. این مجموعه مانند آثار دیگر 
عکاسی او بر روی چهره، دست و پاها 
و خط نقاشی به زبان فارسی تمرکز 

دارد.
او زمانی که در ســال ۱۹۹۰ به ایران 
رفت، دوســتانی داشــت که بر روی 
فلســفه شــهادت کار می کردند و 
برای شــیرین این نگاه بسیار جذاب 
و تازه بود. در حالیکه زنان ســکوالر 
و غیرمذهبی از فضای عمومی ایران 
در دهــه اول انقالب به زور حکومت 
حذف شده بودند، این آثار با پردازش 
زیبایی شناسی که داشت، این تصور را 
به وجود می آورد که اینها سمبل زن 

ایرانی هستند.
شــیرین نشــاط معتقد اســت این 
ســوءتفاهم ایجاد شــد کــه او می 
خواهد ایران را اینگونه به دنیا نشان 
دهم. »بســیاری تصور می کردند که 
من می خواهم از این موضوع ســوء 
استفاده کنم و خشونت را توجیه کنم 
در حالیکه مــن تنها بخش کوچکی 
از زنان مذهبی را به تصویر کشــیده 
بــودم. حتی خانمی در کنفرانســی 
کــه من صحبت می کردم با یک بنر 
حاضر شد و می گفت من با جمهوری 
اســالمی همکاری دارم و مرا با لنی 
ریفنشــتال که کارگردان نزدیک به 
حکومت نازی بود، مقایسه می کرد.«

مجموعه این انتقادها باعث شــد که 
نشاط از فرم رئالیستی فاصله بگیرد. 
فیلم »زنــان بدون مــردان« نوعی 
رئالیست جادویی است و آثار بعدی او 

نیز به سورئالیسم نزدیک شده است.
مجموع »زنان خدا« از سه مجموعه 
ساخته شده، بخش اول به بازآفرینی 
اشعار فروغ می پردازد. این آثار تنش 
های فــردی زنان مذهبی با نیازهای 
آزادیخواهانه را به تصویر می کشــد. 
موج دوم این مجموعه ریشه در اشعار 

آثار نشــاط الهام گرفته از وقایع دوران معاصر ایران است. »زنان بدون 
مردان«، روایتی از کودتای 2۸ مرداد 32 است. »زنان خدا« یا »دختران 
اهلل«، متعلق به دوران انقالب است. مجموعه شاهنامه به »جنبش سبز« 
باز می گردد. عکس های خانه بر آتش به بهار عربی می پردازد و باالخره 

ویدیوی سرزمین رویاها بازتاب تنش های ایران و آمریکاست
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دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 
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و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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طاهره صفارزاده دارد و به تغییر مفهوم 
شهادت نظردارد، مفهومی که به زعم 
او در غرب بسیار ســاده شده است. 
گروه ســوم ایــن مجموعه که کمتر 
دیده شده به عکاسی های نشاط در 

سال ۱۹۹۵ در ایران، بازمی گردد.
مجموعه های دیگر نمایشــگاه، آثار 
عکاسی به نام »شاهنامه« )۲۰۱۲(، 
»خانه بــر روی آتــش« )۲۰۱۳( و 
محصول ۲۰۱۵  چشــمانم«  »خانه 
است که این آخری پرتره هایی است 
که در جمهــوری آذربایجان گرفته 
شده و تاکنون در آمریکا نمایش داده 

نشده است.

ســرزمین رویاها و مردم خسته از 
جنگ و ویرانی

آخرین اثر نشــاط دو ویدیــو به نام 
»ســرزمین رویاهــا« و »پایگاه« نام 
دارند. ســرزمین رویاهــا با طبیعت 
بکر خود کــه در ایالت نیومکزیکوی 
آمریکا فیلمبرداری شده است یادآور 
بیابان های ایران است و برای بیننده 
در ابتدا روشــن نیســت کــه مکان 
جغرافیایــی اثــر کجاســت که این 
کار عامدا انجام شــده است. این دو 
ویدیو پنجره ای اســت به اضطراب و 
تنش سیاسی موجود بین دو کشور 
با نگاهی رازآلــود و منتقد به هر دو 
سیستم سیاســی، هر دو همدیگر را 
متهم به سیستم سیاسی- اجتماعی 

و اقتصادی ناعادالنه می کنند.
سیمین شخصیت اصلی، یک عکاسی 
ایرانی مهاجر اســت. او به عکاسی و 
گرد آوری پرتره های آمریکایی ها با 
پیشینه های متفاوت از نیومکزیکو تا 
کالیفرنیا، سفید پوست و سرخ پوست، 
زن و مــرد، پیر و جــوان می پردازد. 
سیمین نه تنها پرتره های این افراد 
بلکه رویاهای آنها را گردآوری می کند 
و در نهایــت ایــن دنیــای رازآلود و 
استعاره را که با عکاسی سیاه و سفید 
مزین است به پایگاه ایرانی خود انتقال 

می دهد.
آمیزه ای از اســرار، طنز، جاسوسی، 
استعاره و رازآلودی ممتد باهم در این 
ویدیو تنیده شده است که سویه های 
بیزاری و نفــرت از جنگ نیز در آن 
موج می زند. از زاویه زییایی شناسی 
این اثر با پرداختی ســیاه وســفید، 
اســتفاده از لنزهای مختلف و جاده 
هــای پر پیچ خم که ببینده را به یاد 
آثار عباس کیارســتمی می اندازد و 
طبیعت صحرایی که نقطه مشترک 
طبیعت هر دو کشور است دست خط 

نشاط را با خود حمل می کند.
سیاه و ســفید بودن آثار قادر است 
نگاه خاکســتری مردمانی را که صدا 
ندارند و کسانی که از جنگ، ویرانی 
و پیامد های آن به ستوه آمده اند را به 

خوبی به تصویر بکشد.
پانته آ بهرامی )بی بی سی(

نامزدهای گلدن گلوب
درخشش نتفلیکس

 با داستان ازدواج و مرد ایرلندی
فیلم »داستان ازدواج«ساخته نوا بامباک، کارگردان مستقل آمریکایی، با 
نامزدی در شش رشته، صاحب بیشترین تعداد نامزدی در بخش سینمایی 

هفتاد و هفتمین دوره جوایز گلدن گلوب شد.

بی بی سی- فیلم های »مرد ایرلندی« 
)آیریــش مــن( ســاخته مارتیــن 
اسکورســیزی و »روزی روزگاری در 
هالیــوود« به کارگردانــی کوئنیتن 
تارانتینو، هر کدام در پنج رشته نامزد 

شده اند.
فیلم هــای داســتان ازدواج و مــرد 
ایرلنــدی )آیریش من( کــه هر دو 
با تحســین منتقدان روبرو شده، از 
تولیدات نتفلیکس، بزرگ ترین شبکه  
پخش اینترنتی فیلم و سریال در دنیا 

است.
نتفلیکس با این دو فیلم و »دو پاپ« 
ســه نامزد از پنج نامزد بهترین فیلم 
سینمایی )درام( را به خود اختصاص 
داده اســت. این فیلم ها بعد از اکران 
سینمایی نسبتا محدود، در دسترس 

مشتریان نتفلیکس قرار می گیرند.
این سه فیلم در بخش بهترین فیلم 
درام با »جوکــر« و »۱۹۱۷« رقابت 

می کنند.
فیلم های روزی روزگاری در هالیوود، 
جوجو ربیت و چاقوکشــی از جمله 
نامزدهای بهترین فیلم سینمایی در 

بخش کمدی و موزیکال هستند.
فیلم کره ای »انگل« )برنده نخل طال 
در جشنواره کن( یکی از موفق ترین 
فیلم های خارجی در میان نامزدهای 
گلــدن گلوب اســت که عــالوه بر 
نامزدی در رشته بهترین فیلم خارجی 
در بخش هــای بهتریــن فیلمنامه و 
کارگردانــی )بونگ جــون هو( هم 

انتخاب شده است.
نامزدهــای دیگــر بخــش بهترین 
کارگردانی سینمایی سام مندس برای 
فیلــم ۱۹۱۷، تاد فیلیپس کارگردان 
جوکــر، و مارتین اسکورســیزی و 
کوئنتین تارانتینو برای مرد ایرلندی 

و روزی روزگاری در هالیوود هستند.

برگ برنده نتفلیکس

حضور فیلم های ســاخت شبکه های 
پخــش اینترنتی مثــل نتفلیکس و 
آمازون پرایم در جوایز و جشنواره های 
ســینمایی همواره موضــوع بحث و 

اختالف نظر بوده است.
انتظار می رود قــرار گرفتن دو فیلم 
نتفلیکس در صــدر نامزدهای جوایز 
گلدن گلوب و استقبال شدید منتقدان 

از این دو فیلم نقش تعیین کننده ای 
در دعوای سینماگران و جشنواره ها با 

تهیه کنندگان اینترنتی داشته باشد.
جوایز ســاالنه گلدن گلوب از سوی 
»انجمن مطبوعات خارجی هالیوود« 
اهدا می شود و بعد از اسکار، مهم ترین 
و معتبرتریــن جوایز ســینمایی در 
آمریکا به حساب می آید. مراسم گلدن 
گلوب پیش از اسکار برگزار می شود 
و می تواند نقشی تاثیرگذار در جوایز 

اسکار داشته باشد.
اسکارلت جوهانســون و آدام درایور، 
هنرپیشه های اصلی داستان ازدواج هر 
دو نامزد گلدن گلوب شدند و نام این 
فیلم در میان نامزدهای بهترین فیلم 
)بخش درام(، فیلمنامه، موسیقی متن 
و بازیگــر نقش مکمل زن )لورا درن( 

هم دیده می شود.
آدام درایــور در بخش بهترین بازیگر 
نقــش اصلی مرد با هنرپیشــه هایی 
مانند واکیــن فینکــس )جوکر( و 
آنتونیو باندراس )درد و افتخار( رقابت 
می کند. شــارلیز ترون )بمب شل( و 
سیرشا رونان )زنان کوچک( از جمله 
رقبای اسکارلت جوهانسون در بخش 
بهترین بازیگــر اصلی زن )فیلم های 

درام( هستند.

نامزدهای تلویزیونی

در بخش تولیــدات تلویزیونی فصل 
دوم ســریال های »فلی بــگ« تولید 
آمازون و »خرده دروغ های بزرگ« از 
شرکت اچ بی او هر کدام در سه رشته 

نامزد دریافت گلدن گلوب شدند.
بازی تاج و تخت که جوایز تلویزیونی 
امی را درو کرده بود، تنها توانست در 
یک رشــته نامزد گلدن گلوب شود: 
کیت هرینگتــون در بخش بهترین 
بازیگر مرد در سریال تلویزیونی )درام(. 
او در ایــن بخش با رامی مالک )آقای 
ربات( و برایان کاکس )جانشــینی( 

رقابت می کند.
در بخش بازیگران زن ســریال درام 
نام هایی ماند جنیفر انیستون، اولیویا 
کولمــن، نیکــول کیدمــن و ریس 

ویترسپون دیده می شود.
فیبی والر بریج، ستاره سریال فلی بگ 
که در یک سال گذشته موفقیت های 
فراوانی کسب کرده، در رشته بهترین 

بازیگر نقش مکمل زن )کمدی( نامزد 
شده و در این بخش از جمله با ریچل 
برازنان بازیگر محبوب سریال »خانم 

میزل شگفت انگیز« رقابت می کند.

هفتاد و هفتمین دوره مراسم اهدای 
جوایز گلدن گلــوب روز پنج ژانویه 
۲۰۲۰ در لس آنجلس برگزار می شود.

انتقاد از گلدن گلوب به خاطر فهرست 
»تمام مردانه« نامزدهای کارگردانی

دویچه وله- فهرست نامزدهای اعالم 
شده توسط گلدن گلوب برای دریافت 
جایزه در ســال ۲۰۲۰ بــا انتقاد بی 
ســابقه ای روبه رو شده است. هفتاد 
و هفتمیــن دوره جوایز گلدن گلوب 
به علــت نامزد نکردن مجدد زنان در 
عرصه کارگردانی و نویســندگی در 
مظان اتهام »تبعیض جنسیتی« قرار 

گرفته است. 
به گفته بســیاری از فعــاالن حوزه 

سینما، گلدن گلوب در سال ۲۰۱۹ 
در این زمینه »رعایت مســاوات در 
مسائل جنســیتی« بهبودی نداشته 
اســت، با وجودی که منتقدان سال 
۲۰۱۹ را ســالی با فیلم های خوبی با 
کارگردانــی زنان- از جمله فیلم های 
»دغل کار«، »زنان کوچک«، و »یک 

روز زیبا در محله« - دانسته اند.
از ســال ۲۰۰۰ تــا کنــون ، گلدن 
گلوب بیش از ۱۰۰ مرد را در رشــته 

کارگردانــی نامــزد دریافــت جایزه 
دانسته، در حالی که در این بازه زمانی 
فقط چهار زن را در لیســت قرار داده 

است.
البته در جوایز معتبر سینمایی دنیا 
ایــن امر به گفته عــده ای »تبعیض 
آمیز«چنــدان غیرعادی نیســت و 
آکادمی اسکار نیز در ۲۰ سال گذشته 
فقط ســه زن در مقابــل ۸۷ مرد را 
کاندیــدای دریافت جایــزه بهترین 

کارگردانی دانسته است.
این اما اولین باری نیســت که گلدن 
گلوب به  خاطر فهرست نامزدهایش 
مورد غضــب قرار می گیــرد. ناتالی 
پروتمن، هنرپیشــه زن صاحب نام 
هالیوود در مراســم  اهــدای جوایز 
گلدن گلوب ســال ۲۰۱۹ به انجمن 
مطبوعــات خارجی هالیــوود برای 
»لیســت تمام مردانــه« نامزدهای 
بهترین کارگردانی بانگ زد. به گفته 
خانــم پورتمن، هرچند با اســتعداد 
بودن مردان تعین شده قابل تحسین 
است، اما زنان فیلم ساز بی شماری هم 

هستند که شایسته قدردانی هستند.
عالوه بر این، چالیز ترون، دیگر بازیگر 
زن سرشناس هالیوود، از قلم انداختن 
زنان در میان لیست نامزدهای بهترین 
کارگردانی را »بسیار، بسیار مسخره« 

خوانده است.
این هنرپیشه به روزنامه لس آنجلس 
تایمز گفته است: »این خوب نیست...
ما باید درباره این خبر سر و صدا کنیم 
تا اینکه دیگران صدای ما را بشنوند و 

به این داستان ها توجه کنند.«
انجمن مطبوعــات خارجی هالیوود 
مســئولیت انتشار فهرست نامزدها و 
هم چنین برگزاری جوایز ساالنه گلدن 

گلوب را به عهده دارد.
این مراسم پس از اسکار، مهم ترین و 
معتبرترین جوایز سینمایی در آمریکا  
و در دنیا به حســاب می آید. مراسم 
گلدن گلوب پیش از اســکار برگزار 
می شــود و برای حضور کارگردانان، 
بازیگــران و عوامل فیلمســازی در 
مراسم اسکاربه عنوان دورخیزی تلقی 

می شود.
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جایزه نوبل
 و »کارچوک« و »هاندکه« 
دو نویسنده سیاسی در یک گلیم ادبی

اُلگا توکارچــوک و پیتــر هاندکه، 
برندگان جایزه نوبل ادبیات سال های 
201۸ و 201۹، روز سه شــنبه دهم 
دسامبر، همزمان با سالگرد درگذشت 
برندگان  دیگر  نوبل، همچون  آلفرد 
و  فیزیک  پزشکی، شــیمی،  نوبل 
اقتصاد، جوایز خود را از دستان کارل 
گوستاف شانزدهم، پادشاه سوئد در 
سالن کنسرت اســتکهلم دریافت 

کردند.

بر اساس ســنت آکادمی نوبل، چهار 
روز پیش از این مراســم، توکارچوک 
و هاندکــه در روز شــنبه گذشــته، 
خطابه های نوبل خود را ایراد کردند؛ 
خطابه هایــی کــه اولــی در آن از 
نگرانی اش نســبت به دنیای معاصر 
گفت و دومی، مســیرهایی را که در 
خالقیت ادبی گذرانده بود، ترســیم 

کرد.

هاندکه؛ خطابه ای دور از جنجال ها

پیتر هاندکه در حالی جایزه نوبل خود 
را می گیرد که التهاب و جنجالی که از 
همان لحظه نخست اعالم اهدای این 
جایزه به او ایجاد شــد، در این مدت 
هرگز فروکش نکرد و حتی بر مراسم 

امروز هم تاثیر گذاشته است.
او حتی در روز جمعه ششم دسامبر، 
در کنفرانــس خبری که در بدو ورود 
این دو نویســنده به استکهلم برای 
آنان تدارک دیده شد، از پرسش های 

مصرانه خبرنگاران در امان نبود.
با این حال، این نویســنده اتریشــی 
۷۷ ساله، سعی کرد در خطابه نوبل 
خود از این جنجال ها فاصله بگیرد و 
به جایگاه خاطــرات ادبی در آثارش 

بپردازد.
او در ایــن خطابــه بــه یکــی از 
نمایشــنامه هایش با عنوان »بر فراز 
دهکده ها« اســتناد کرد که در سال 
۱۹۸۱ نوشــته و خودش آن را یک 

»شعر نمایشی« توصیف کرده است.
در این نمایشــنامه، یک مــادر پا به 
سن گذاشته، به پسرش که به روستا 
بازگشــته، توصیه هایی برای زندگی 
می  کند. پیتــر هاندکه گفت که این 
نمایشنامه را بر اساس وقایعی که برای 
مادرش پیشامده بود و همچنین آنچه 
که مادرش درباره اتفاقات روستاهای 
کوچک بــرای او تعریف کــرده بود، 

نوشته است.
پیتر هاندکه با اشــاره به جان فورد، 
یاسوجیرو اوزو، جانی کش و لئونارد 
کوهن، از هنرمندانی ســتایش کرد 
که »آثار هنری شــان به من فرم های 
اساســی، ریتم ها، یا به بیان ساده تر، 
اولین نوسان ها و انگیزه ها را دادند که 

بتوانم بیان ]خود[ را بیابم.«
با این حال، این نویسنده تاکید کرد 
کــه »اولین نوســان ها و انگیزه ها از 
هنرها ناشی نمی شــد. آنچه بر من 
تاثیر گذاشــت و تمام کودکی مرا پر 
کرده بود، لیتانی های مذهبی ]نوعی 
نیایش[ اسالو-اســلوونی بود که زیر 
طاق های به سبک روم کلیسای استارا 
واس ]روستای اجدادی  پیتر هاندکه 
که مادرش درباره آن با او بسیار حرف 

زده بود[ شنیده می شد.«
پیتر هاندکه گفت: »این استغاثه ها به 
سوی آسمان، که هم یکنواخت و هم 
آهنگین بود، هنوز در ۷۷ سالگی برای 
من زنده اند. آنها ســازهای موسیقی 
را کــه در راهم به عنوان نویســنده 
مرا همراهی می کردنــد، به صدا در 
می آورد، گام ها و کادانس های آسمانی 

را زمزمه می کنند.«
پیتر هاندکه در خطابه نوبل خود به 
درســتی به موضوع ریتم و بیان در 

آثارش اشاره کرد.
منتقدان ادبی بر این عقیده اند که پیتر 
هاندکه از همان آثار اولیه خود پیشگام 

ادبیاتی بود کــه در آن زبان و بیان، 
بهترین ابزار بــرای تجربه و آزمودن 
اندیشه هاست. از نظر او، ادبیات همان 
زبانی اســت که شــکل می گیرد، نه 
چیزی که  خارج از زبان است و فقط با 

زبان توصیف می شود.
هاندکه با زبانی که در نوشــته هایش 
تجلی می یابد، تــالش می کند تا در 
جهان رخنه  کند . بــه همین دلیل، 
بســیاری او را در مقوله زبان، متأثر از 
مارتین هایدگر، فیلسوف آلمانی قرن 

بیســتم و به ویژه افــکار متأخر این 
فیلســوف درباره رابطه زبان و جهان 

می دانند.
تکرار، یکــی از تکنیک هــای اولیه 
هاندکه در روایت اســت که شــاید 
آن را از موســیقی گرفته باشد. او در 
کتــاب »تکرار« که در ســال ۱۹۸۶ 
منتشر شد، مفهوم تکرار را مورد تأمل 
قرار داده اســت. تکرار برای هاندکه 
امکانی اســت برای تعریف دوباره هر 
آنچه تاکنون روی داده اســت؛ نوعی 

بازیافتن.
هاندکــه در همیــن کتــاب، دوران 
نوجوانی خود را شــرح داده است. او 
که ســال ۱۹۴۲ از پــدری آلمانی و 
مادری از اقلیت اسلوونی های اتریش 
به دنیا آمده، در دوازده ســالگی وارد 
یک دبیرســتان کاتولیک شد. او در 
کتاب »تکرار« می نویسد: »پنج سال 
کارآموزی من مســتحق داســتانی 
نیست. کلمات غربت، سرکوب، سرما، 
حبس گروهی با اعمال شــاقه، کافی 

است.«
هاندکه از همان پانزده سالگی خواندن 
آثار نویسندگانی چون ویلیام فاکنر، 
چارلز دیکنز و ژرژ برنانوس را آغاز کرد 
و اولین نوشته هایش را در روزنامه آن 

مدرسه شبانه روزی منتشر کرد.
او پس از اولین موفقیت های ادبی در 
جوانی، به یک گــروه ادبی و هنری 
در شهر گراتس پیوســت و در سال 
۱۹۶۵ نیــز پس از پذیرفته شــدن 
دست نوشــته های اولیــن کتابش با 
عنوان »زنبورهــای خرمایی«، برای 
صرف همه وقت خود به نوشتن، ترک 

تحصیل کرد.
از همان آغاز کار نویســندگی، پیتر 
هاندکه تن به الگوهای رایج ادبی نداد 
و به شگردهای موجود در تئاتر پوچی 
و رمان نو عالقه مند شد. تاثیرپذیری 
از کافکا و بکت را می توان در آثار اولیه 
هاندکه مثل »ترس دروازه بان از ضربه 

پنالتی« به خوبی مشاهده کرد.
دلهره ناشــی از جامعه معاصر، عدم 
ارتباط پذیری و ســرگردانی وجود در 
جهــان و به همان میــزان در زبان، 
از مضامینی بود کــه او در آثارش به 
آنهــا می پرداخت. از ایــن نظر، پیتر 
هاندکه ادامه دهنده راه نویسندگان و 
فیلسوفان اتریشی مثل کارل کراوس 

و لودویگ ویتگنشتاین است.
هاندکــه در جایی رابطــه ادبیات و 
زبان را ایــن چنین توصیف می کند: 
»ادبیات، زبان تبدیل شــده به زبان 

است؛ زبانی که تجسم یافته.«
هــر چند بعدهــا، در دهــه ۱۹۸۰، 
هاندکــه به نوعــی از ادبیــات روی 
آورد که مرســوم تر بود؛ به طوری که 
منتقدان بــه او خرده می گرفتند که 
او به »حماسه سرای نوعی ایده آلیسم 
نئورومانتیک یا نئوکالسیک« تبدیل 

شده است.
پیتر هاندکه عالوه بر نویســندگی، 
بــه کار ترجمه نیز پرداختــه و آثار 
دوراس  مارگریت  نویسندگانی چون 
و شکسپیر را به آلمانی ترجمه کرده 

است.
همچنین او که اکنون در حومه پاریس 
زندگــی می کند، در ســال ۲۰۱۲، 
نمایشنامه ای با عنوان »روزهای خوب 
آرانخوئز« را مستقیما به زبان فرانسه 

نوشت.

اُلگا توکارچوک؛   دوران پس از دیوار

اُلگا توکارچوک، نویسنده لهستانی ۵۷ 
ساله، به آنچه »ادبیات پس از دیوار« 
)اشــاره به فروپاشــی دیوار برلین( 
خوانده می شود، تعلق دارد. او با خلق 
دنیاهایی بی مرز در آثــارش، بر این 

جهان بدون دیوار تاکید می کند.
ایــن نویســنده از نظــر تحصیلی و 
حرفه ای روانشــناس اســت، از نظر 
سیاســی و اقتصادی، چپ و از نظر 
اجتماعی، طرفدار محیط زیســت و 

گیاه خوار.
توکارچــوک در خطابــه نوبل خود، 
که مثل پیتر هاندکه اشاره به دوران 
کودکــی و مادرش داشــت، به یک 
گفت وگوی خود با مادرش در گذشته 
دور اشاره کرد که از آن »ذخیره ای از 
قدرت« به دست آورده که »در طول 
کل زندگی« همراهش بوده اســت، 
»زیــرا او وجود مرا فراتــر از مادیات 

عادی جهان پرورش داد.«
توکارچوک، با دعوت به نوع جدیدی 
از روایــت و نوع جدیــدی از تمدن 
مشترک، گفت: »جهان در حال مرگ 

است و ما متوجه آن نمی شویم.«
این نویســنده تاکید کــرد: »جهان 
پارچه ای اســت که مــا روزانه آن را 
با اطالعــات، گفت وگوهــا، فیلم ها، 
کتاب ها، بدگویی ها، حکایات کوچک 
می ســازیم... تقریبا همه با اینترنت 
می توانند در این فرایند شرکت کنند، 
با برعهده گرفتن مسئولیت یا بدون 
آن، با عشــق یا با نفــرت، برای بهتر 
شدن یا بدتر شدن ]جهان[. زمانی که 
این داستان تغییر می کند، جهان هم 
]تغییر می کند[. از این نظر، جهان از 

کلمات ساخته شده است.«
الگا توکارچوک که ســال ۱۹۶۲ در 
سولخوف در غرب لهســتان به دنیا 
آمده، نویســنده حدود بیست کتاب 
است، از رمان های تاریخی تا پلیسی 

و متافیزیکی.
اهدای جایزه نوبل ادبیات به او همزمان 
شده با سی ســالگی فروپاشی دیوار 
برلین و از بین رفتن بلوک شــرق در 
اروپا. به همین دلیل توکارچوک دیگر 
دوست ندارد از او به عنوان نویسنده ای 
اهل اروپای شرقی نام برده شود، بلکه 
بیشــتر بر کلمه »اروپــای مرکزی« 

تاکید دارد.
او اولیــن رمانش را در ســال ۱۹۹۳ 
منتشر کرد و بیشتر آثارش نیز پس 
از سال ۲۰۰۰ منتشر شد. به همین 
دلیل می توان او را جزو نویســندگان 
قرن بیســت و یکمی دســته بندی 
کرد. از این نظر، شــاید آکادمی نوبل 
با انتخاب او، خواسته ادبیات این قرن 

را پاس بدارد و رو به »آینده« باشد.
توکارچــوک در دوره ای به نوشــتن 
پرداخت که دیگر سانســور پیش از 
سال ۱۹۸۹ وجود نداشت. به همین 
دلیل، دیگر نمی خواست که ادبیات را 
محملی برای نمایش سیاست عریان 
کند. یا به عبارت دیگر، بیشتر قصد 
داشت درمان ادبی غیرمستقیم تری را 

برای مشکالت سیاسی بیابد.
او با خلق آثــاری، مثل یکی از اولین 
رمان هایش، مکان های روستایی را با 
جهان های بی مرز ترکیب می کند تا 
به یک نوع بی زمانی و جهان شمولی 

برسد.
همچنیــن مثــل رمــان حجیــم 
»کتاب های یاکوب« به سراغ تاریخ، 
اســطوره و عرفان می رود و ادبیات را 

در ژانری دیگر تجربه می کند.
توکارچــوک که مثل هاندکه، پس از 
انتشار چند کتاب تصمیم گرفت همه 
وقت خود را صرف نوشتن کند، معتقد 
است که »رمان، همه تجربیات را در 

درون خود جمع کرده است.«
یکی از کتاب های الــگا توکارچوک 
بــا عنــوان »گاوآهن خــود را روی 
اســتخوان های مرده بکش« مبنای 
ســاخت فیلمی با عنوان »ردپا« به 
کارگردانی آگنیشکا هوالند قرار گرفته 
و در سال ۲۰۱۸ نیز جایزه معتبر بوکر 

به این نویسنده اهدا شده است.
منبع: بی بی سی

دریافت جایزه نوبل ادبیات از البالی دست معترضان
الگا  رادیــو فــردا- روز سه شــنبه، 
توکارچوک، برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۸، 
و پتر هانتکه، برنده نوبل ادبی ۲۰۱۹، 
جوایز خود را به  طور رسمی از پادشاه 
ســوئد دریافت کردند، اما این مراسم 
مثل همیشه در آرامش برگزار نشد و 
همزمان شماری از منتقدان هانتکه در 
بیرون از سالن اعطای جایزه با برپایی 
تظاهــرات به این تصمیــم آکادمی 

اعتراض کردند.
معترضانی که همزمــان با برگزاری 
مراسم در بیرون از ساختمان تجمع 
کرده بودند، پالکاردهایی در دســت 
داشتند در اعتراض به انتخاب آکادمی 
نوبل و نیز واکنش پتر هانتکه به قتل  
عام در صربســتان در ســال ۱۹۹۵ 
کــه طی آن چندین هزار مســلمان 

بوسنیایی کشته شدند.
به گزارش رویترز، عدنان محمودویچ، 
از برگزارکننــدگان تجمع علیه پتر 
هانتکه، گفته است مشکل هانتکه این 
است که نسل کشی مردم بوسنی در 

دهه ۱۹۹۰ میالدی را انکار می کند.
اعتراضاتی که در حاشــیه مراســم 
اعطای نوبل ادبیــات اتفاق افتاد، در 
ادامه واکنش هایی است که از هنگام 
اعالم برنده شــدن هانتکه در مهرماه 

شکل گرفت.
به ادعــای منتقدان پتــر هانتکه، او 
متهم است به این که در جریان جنگ 
بالــکان در دهــه ۱۹۹۰ جانب رژیم 
رئیس جمهور  میلوشویچ،  اسلوبودان 
ســابق صرب ها، را گرفت و در چند 
سخنرانی و اظهارنظر عمومی گفت که 
مسلمانان سارایوو خود عامل قتل عام 
و کشتار خود بوده اند و در سربرنیتسا 

اصالً قتل عامی رخ نداده است.
پتــر هانتکه این اتهامــات را به طور 
تلویحی رد می کند، اما حاضر به ارائه 
توضیح درباره برخی اقداماتش در این 
باره هم نیســت. از جمله این که در 
کتاب مجموعه جســتار خود در سال 

در  نسل کشــی  واقعیت های   ۱۹۹۶
سربرنیتسا را به چالش کشید و هنگام 
تدفین میلوشــویچ در ســال ۲۰۰۵ 
ســخنرانی کرد و در سال ۲۰۰۶ نیز 
وقتی منتقدان خطاب به او از اجساد 
قربانیــان به عنوان شــواهدی از این 
نسل کشی یاد کردند، پاسخی رکیک 

به آن ها داد.
اعتراضات به نوبل هانتکه به مرور چنان 
باال گرفت که طوماری با بیش از ۳۵ 
هزار امضا تهیه شد با این خواسته از 
آکادمی نوبل جایزه را از این نویسنده 
اتریشی متهم به »دفاع از نسل کشی 

در صربستان« پس بگیرد.
با این اوصاف و به رغم همه اعتراضات، 
آکادمی سوئد و برخی اعضای کمیته 
ادبیات نوبــل از اعطای جایزه به پتر 
هانتکه به شدت دفاع کردند و گفتند 

او سزاوار این جایزه بوده است.
از جملــه ماتس مالــم، دبیر دائمی 
آکادمی ســوئد، و اریک رونه ســون، 
یکی از اعضای آکادمی، اذعان کرده اند 
کــه برخی ســخنان هانتکــه قطعاً 
تحریک آمیز و نامناسب و مبهم بوده، 
اما تأکیــد کرده  اند که این واکنش ها 
بر پایه موج احساسی رسانه هاست و 
»هیچ نوشته یا مدرکی پیدا نکرده اند 
مبنی بر این که او به جامعه متمدن و 
اصل ارزش برابر همه ی انسان ها حمله 

کرده باشد.«

عــالوه بر معترضان عــادی و برخی 
انجمن هــای حقوق بشــری، برخی 
نهادهای ادبی و نویسندگان مشهور 

نیز از منتقدان این جایزه بودند.
از میان  آن ها سلمان رشدی و انجمن 
قلم آمریکا تندترین واکنش ها را نشان 
دادند و الکســاندار ِهمون، نویسنده 
بوســنیایی-آمریکایی، نیــز عبارت 
کنایه آمیز »باب دیلــِن توجیه گران 
نسل کشــی« را برای پتر هانتکه به 
کار بــرد تا هم نوبل ادبیات برای او را 
زیر سؤال ببرد و همزمان اعطای نوبل 
ادبیات در سال ۲۰۱۷ به باب دیلن، 

ترانه سرا، را نیز هجو کند.
به گزارش رویترز، در مراســم رسمی 
اعطای نوبل، ســفیران کشــورهای 
کوزوو  کرواســی،  بوســنی،  آلبانی، 
و ترکیه به نشــانه اعتراض شــرکت 

نکردند.
در ایــن مورد، بهجــت پاکولی، وزیر 
خارجه کوزوو گفــت: »این یک روز 
شرم آور اســت و نشانگر این  که اروپا 
فراموش کرده است که چه بر سر ما 

در کوزوو، بوسنی و کرواسی آمد.«
پتر هانتکه، چنــد روز پس از اعالم 
برنده شدنش، به یک خبرنگار گفته 
بود: »من از تبار تولســتوی و هومر 
و ســروانتس ام. راحتم بگذار و از این 

چیزها از من نپرس.«

تجمع مردم علیه اعطای جایزه نوبل به پتر هانتکه، استکهلم
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سه شنبه ۱۹ آذر، اول شب بود که از 
هر سو توییتی فرستاده می شد. یک 
فایل ساوندکالود با عنوان »دستاشو 
مشت کرده«؛ اثر از »هیچکس« بود 
رپری که با آثار اعتراضی اش مشهور 

است.
ابتدا ســرعت افزایش اعــداد تعداد 
کســانی که این توییــت را الیک یا 
ریتوییت کردند نظر را جلب می کرد، 
چیزی شــبیه توییت های چهره های 
سرشناس سیاســی و هنری جهانی 
که با توییتــی جنجالی جلب توجه 
می کنند. سرعت باالرفتن این اعداد 
برای توییتر فارسی کم نظیر بود، آن 
هم برای یک فایــل صوتی. با بیش 
از ۶ هــزار بار ریتوییت و بیش از ۲۰ 
هزار الیک و بیش از حدود ۱۲۵ هزار 
پخــش روی ســاوندکالود. )تا زمان 

انتشار این مطلب(
شاید یک دلیل آن این بود که توانست 
نظر چهره های مشــهور از طیف های 
گوناگون سیاسی را جلب کند، تقریبا 
هر کسی هم که توییت کرد، جمله ای 

از ترانه را نقل کرده بود.
»صدای ترکیدن بغض میاد و میگن 
این اشرار مســلحن«، »همه معادن 
استخراج کردن و خوردن، فقط جنازه 
ها رو زمین که معدن ســربن، همه  
کشوررو قفس کشیدن و می گن اینجا 

هیشکی زندانی نی«
کالم این قطعه گاهی از وزن و قافیه 
خارج می شــود و »هیچکس« سعی 
نمی کنــد که کالم و تاثیر آن را برای 
آنکــه وزن و قافیه بماند، فدای قالب 

کند.
تلخی و سیاهی کالم در تمام قطعه 
موج می زند و به پایان که می رســد 
صدای معترضانی که فریاد می زنند، 
تلخــی آن را دو چنــدان می کنــد. 
موســیقی در حاشــیه کالم حرکت 
می کنــد و مانند ارابــه ای کالم را به 
دوش می کشــد تــا آن را تیزتــر و 
خشــن تر به مخاطب برساند. هدف 
موســیقی این قطعه رســاندن کالم 
به مقصد اســت، بدون آنکه بخواهد 
خودنمایی کند و از قدرت کالم بکاهد.

کالم گسیخته از قالب این قطعه، فقط 
هدف دارد و آن به تصویر کشــیدن 
آنچه اتفاق افتاده است و هر جمله ای 
مســتقال یک قاب تصویری است با 
رنگ آمیزی ای که بــه زحمت بتوان 
رنگی جز ســیاه و خاکستری در آن 

دید.
برخالف بســیاری از آثــار اعتراضی 
-مشخصا آن دسته که در فاصله بین 
شورش سیاهکل و انقالب ۵۷ ساخته 
شــد- اصراری برای امید دادن ندارد، 
گویی در ترانه »دستاشو مشت کرده« 
پایانی بر »شب سیه« نیست، با این 
حال سرخوردگی منفعالنه ای ندارد، 
هرچند امیدوار هم نیست؛ درد دارد 

و آن را بی محابا فریاد می زند.
عده ای آن را»شــاهکار« و»ســرود« 
اعتراضات خواندنــد . عده ای گفتند 
که »ربطی به موســیقی« ندارد. فرم 
هر چه هســت -دســت کم در این 
مقطع چندان برای مخاطب اهمیت 
ندارد- این محتوای اثر است که جلوه 
می کند، هر چند فــرم نامتعارف آن 
خودش فرم تازه ای می سازد و با توجه 
به اینکه هنوز کامال آتش اعتراضات 
خامــوش نشــده، آن را بــه یکی از 
نخستین و مهمترین آثار مرتبط به 

اعتراضات آبان ۹۸ تبدیل می کند.
ترانه های اعتراضی معاصر ایران عمری 
همسان اعتراضات در یک قرن اخیر 
دارد. از ســال های نخستین پس از 
ایران و سال های  انقالب مشــروطه 
پس از روی کار آمدن رضا شــاه که 
تصنیف های عارف قزوینی و اشــعار 
میرزاده عشقی و نسیم شمال آغازگر 
عصیان در موسیقی و ادبیات معاصر 

»دستاشو مشت کرده«
 کالم تلخ »هیچکس«

بودند تا زمانی که در جنبش سیاهکل 
و انقــالب ۵۷ »هنــر اعتراضی« به 
اوج رسید، شــعر و موسیقی بخش 
جدایی ناپذیری از اعتراضات اجتماعی 

شدند.
در هر شــکلی از هنر معاصر ایران از 
ادبیات و موسیقی گرفته تا هنرهای 
تجسمی و نمایشی، اعتراض جایگاه 

ویژه  ای دارد. بخشی از آثار اعتراضی 
که گاهی به ژانر سیاســی شناخته 
می شود، متاثر از آفرینندگان آثار بوده 
که بیشترشان سابقه سیاسی و عمدتا 
تفکری مخالف حاکمیت داشــته  اند. 
بســیاری از پایه گذاران و ستون های 
اصلی شــعر و ادبیات و تئاتر ایران از 
اعضای حزب توده بوده اند و محتوای 

فرهنگــی و هنری پس از شــهریور 
۱۳۲۰ تا بهمن ۱۳۵۷ را افرادی تولید 
کرده اند که متعلق به جریان چپ در 

ایران بودند.
در ایــن فاصلــه رخدادهایــی مثل 
کودتای ۲۸ مرداد، قیام ســیاهکل و 
دســتگیری ها و اعدام هــای پیش از 
انقالب ۱۳۵۷ جرقه هایی بودند که هر 

بار تولید آثار اعتراضی را کلید می زد 
و به همان اندازه حاکمیت را نســبت 
به آثار تولید شده حساس می کرد. از 
ابتدای دهه ۱۳۵۰ هر محتوای هنری 
که خــارج از دایره فرهنگ عامه بود 
و در شــکلی متفــاوت از جریان روز 
تولید می شد، حساسیت ساواک را بر 
می انگیخت. در بهترین حالت تولید 
کننده اثر مجبــور به تغییر یا حذف 
یکی دو کلمه و جمله و صحنه می شد 
و اثر انتشار می یافت، اما در بسیاری 
از مــوارد کار به توقیــف اثر و حتی 
گاهی برخورد و بازداشــت آفریننده 
می کشید. گاهی آنقدر عنصر اعتراض 
در چندین الیه پیچیده می شــد که 
مفهوم آن برای مخاطب عام کامال گم 
می شد و فقط شک مامور سانسور را 

بر می انگیخت.
بسیاری از آثاری که به دستور ساواک 
در ســال های پیــش از انقالب ایران 
سانسور یا توقیف شده بود در آستانه 
انقــالب و چند ماهی پــس از آن به  
صورت کامل منتشــر و به بخشی از 
»هنر انقالب« تبدیل شدند. اما »بهار 
آزادی« خیلــی زود رنگ پاییزی به 
خود گرفت و سانسور و سرکوب این 
بار حتی خشن تر و گسترده تر هنر و 

هنرمند را هدف قرار داد.
هر چه از ســال های پــس از انقالب 
گذشــت هنر اعتراض از نظر کمی و 
کیفی کاهش یافت. بخش عمده ای از 
آن نبود تولید کننده آثار بود که یا در 
زندان و در تبعید بودند یا برای حفظ 
جان سکوت کرده بودند. وگرنه بهانه 
برای تولید اثر اعتراضی آنقدر بود که 
هنرمنــد را برای خلق اثر تحت تاثیر 

قرار دهد.

و  هنرمنــدان  از  عظیمــی  مــوج 
نویسندگان بالفاصله مجبور به ترک 
وطن شــدند و بســیاری به حبس 
محکوم شــدند و پــس از آزادی یا 
آنها هم تبعید را برگزیدند یا ماندند 
و به حاشیه رانده و خانه نشین شدند. 
عده ای نیز محکوم به اعدام شــدند و 
حتی سال های پس از انقالب ۵۷ در 
داخل و خارج از ایران کشــته شدند 
و عده ای مسیرشــان را از اعتراض به 

موضوعاتی دیگر تغییر دادند.
برای مثــال تولید محتــوای هنری 
برای اعدام های دهه شــصت با وجود 
گســتردگی رخــداد، از نظر کمی با 
آنچه در جریان انقالب تولید شد قابل 
مقایسه نبود. در داخل ایران نه کسی 
جرات تولیدش را داشت و نه اگر تولید 
می شــد مجالی برای انتشارش بود. 
واکنش هنری به هر رخدادی سیاسی 
در ایران اگر قرار بود مخاطب عمومی 
پیدا کند، باید در خارج تولید می شد.

ایــن رونــد تقریبا تا دهــه جنبش 
دانشــجویی در ســال ۱۳۷۸ ادامه 
داشــت، تنها پس از تیرماه ۱۳۷۸ به 
طور محدود و پــس از اعتراض های 
۱۳۸۸ به صورت گســترده تر آثاری 
اعتراضی و آن هم بیشــتر در قالب 
موسیقی تولید شــد، اما کمتر اثری 
از ایــن دوران توانســت وارد خاطره 
جمعی شــود و جایگاهی مانند »سر 
اومد زمســتون« یا »بهاران خجسته 

باد« پیدا کند.
بــاز غالب آثــار موســیقایی که بار 
احساســی اعتراضات را در چند دهه 
اخیــر بر دوش می کشــیدند، همان 
آثار تولید شــده در سال های پس از 
ســیاهکل و تا فاصله انقالب ۱۳۵۷ 
)بیشــتر تولیدات کانــون چاووش( 

بودند.
آثاری معدود مانند تصنیف »تفنگت 
را زمیــن بگذار« با صدای محمدرضا 
شجریان بر روی شــعری از فریدون 
مشــیری از معدود آثاری بود که در 
اعتراضات ۱۳۸۸ ساخته  به  واکنش 
شد. اما باز آنچه بر زبان مردم جاری 
بود تصنیف »رزم مشترک« ساخته 
پرویز مشکاتیان و با صدای شجریان 
با مطلع »همراه شــو عزیز تنها نمان 
بــه درد، کاین درد مشــترک هرگز 
جدا جدا درمان نمی شود« با صدای 
شجریان یا ترانه »یار دبستانی« بود 
که سال های پیش از آن ساخته شده 

بودند.
در واکنش بــه اعتراض های دی ماه 
۱۳۹۶ از نظــر عــددی تولیــد آثار 
اعتراضی به حداقل رسید. شاید یکی 
از دالیــل آن این بود که خاســتگاه 
این اعتراضات که یبشتر معیشتی و 
اقتصادی بود و با آنچه در ســال های 
۱۳۷۸، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸ اتفــاق افتاد 

متفاوت بود.
امــا در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ با آنکه 
خاستگاهی شبیه به سال اعتراضات دو 
سال پیش از آن داشت، اما گستردگی 
اعتراضات و مقابله خونین با آن و رقم 
قربانیان دایره تاثیرگذاری اش را بازتر 

کرد.
تا اینجا شــاید بتوان ســروده اخیر 
هیچکس را مهمتریــن اثر اعتراضی 
در واکنــش به رخدادهــای آبان ۹۸ 
دانست. هر چند هنوز خیلی زود است 
)این مطلب کمتر از ۲۴ ساعت پس از 
انتشار این اثر نوشته شده( که بتوان 
از مانــدگاری و تاثیرگذاری این اثر و 
جایگاهی که در خاطر جمعی مردم 
پیدا خواهد کرد، صحبــت کرد، اما 
واکنش گسترده و کم نظیر به آن در 
شبکه های اجتماعی در همین چند 
ســاعت پس از انتشار نشان می دهد 
اثری نخواهــد بود که به زودی از یاد 

و خاطره مردم برود.

تا اینجا شاید بتوان سروده اخیر هیچکس را مهمترین اثر اعتراضی در واکنش به رخدادهای آبان ۹۸ دانست. هر 
چند هنوز خیلی زود است که بتوان از ماندگاری و تاثیرگذاری این اثر و جایگاهی که در خاطر جمعی مردم پیدا 
خواهد کرد، صحبت کرد، اما واکنش گسترده و کم نظیر به آن در شبکه های اجتماعی در همین چند روز  پس از 

انتشار نشان می دهد اثری نخواهد بود که به زودی از یاد و خاطره مردم برود.

پوریا ماهرویان )بی بی سی(

داریــوش مهرجویی همزمان با تولد ۸0 ســالگی اش می گوید از مصیبت 
و مشــکالتی اقتصادی که مردم دارند، ناراحت و غمگین است و ترجیح 
می دهد بجای خنده های زورکی و دروغین و فخرفروشی به مردم، در کنار 
مردم باشــد. این فیلمساز همچنین از شرکت در جشنواره فیلم »فجر« با 

تازه ترین اثرش »المینور« خودداری کرده است.

مهرجویی  داریــوش  لندن-  کیهان 
فیلمساز پیشکسوت و از امضاکنندگان 
بیانیه ی اعتراضی علیه کشتار مردم در 
اعتراضات سراســری آبان ماه ۹۸، در 
ســالروز تولد ۸۰ سالگی خود گفت: 
مردم عزادارند و وضعیت معیشتی و 
اقتصادی مناســبی ندارند، در چنین 

شرایطی تولد گرفتن معنی ندارد.
داریوش مهرجویی در ســالروز تولد 
۸۰ ســالگی خود به خبرگزاری ایلنا 
گفته »از مصیبتی که بر مردم گذشته 

ناراحت و غمگین« است.
او اضافــه کــرد: »مــردم عزادارند و 
وضعیت معیشتی و اقتصادی مناسبی 
ندارند، در چنین شرایطی تولد گرفتن 

معنی ندارد.«
خالــق آثاری چــون »گاو« و »دایره 
مینا« اظهار داشــت کــه »ترجیح 
می دهم بجای خنده هــای زورکی و 
دروغین و فخرفروشــی به مردم، در 

کنار مردم باشم.«
این فیلمســاز پیشکســوت یکی از 
اعتراضی  بیانیــه ی  امضاکننــدگان 
»صــدای آبــان ۹۸« علیه کشــتار 
بی رحمانه مردم توسط حکومت ایران 
است که یک هفته پس از به خاک و 
خون کشیدن جوانان معترض منتشر 

شد.
از  همچنین  مهرجویــی  داریــوش 
پُر کردن فرم شــرکت در جشنواره 
فیلم »فجر« بــرای تازه ترین اثرش 
»المینور« خــودداری کرد. این فیلم 
کــه گفته می شــود ادامــه ی فیلم 
سینمایی »ســنتوری« است، درباره 

یک نوازنده ی زن است.
پرداختن به موضوع حساسیت  برانگیز 
موسیقی زنان، حواشی بسیاری برای 
این اثر به وجود آورده است. این فیلم 
هنوز به نمایش عمومــی در نیامده 
اما رســانه های تندرو علیه آن موضع 
منفی گرفته اند. از سوی دیگر، بنیاد 
ســینمایی فارابی و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نیز مهرجویی را بایکوت 
کرده اند و از دادن وام و حمایت مالی 
برای تولید این اثر، خودداری نمودند. 
حتی صندوق حمایت از فیلمسازان، 
ارائه حمایت از این فیلمساز را منوط 

به تأیید سابقه ی کاری وی کرد!
اظهارات داریــوش مهرجویی درباره 
سالروز هشتاد سالگی اش و مشکالت 
مــردم در حالی مطرح شــده که در 
زمان اندکی پس از اعتراضات به خاک 
و خون کشیده شده ی آبان ماه، جشن 
تهیه کنندگان ســینمای ایران تحت 
عنوان »آیین ســپاس« برپا شــد و 
عده ی بسیاری از چهره های سینمایی 
جمهوری اسالمی در آن شرکت کرده  
و تصاویر خندان خود را با لباس های 
رنگارنــگ و در پز هــای مختلف در 

شبکه های اجتماعی منتشر کردند.
از سوی دیگر، مراسم  اکران خصوصی 
فیلم هایی از جمله »مطرب« با بازی 
پرویز پرســتویی و الناز شاکردوست 
نیز با انتقاد گسترده ی کاربران فضای 
مجازی مواجه شــد. در این مراســم 
که در پردیس ســینمایی »چارسو« 
برگزار شــد، کیک بزرگی به مناسب 
آغاز اکران این فیلم در ســینماهای 

کشور توسط الناز شاکردوست بریده 
شــد و تصاویرش بطور گسترده در 
اینترنت پخش شد. جالب اینجاست 
که این فیلم یک نســخه ی دســت 
چنــدم از فیلم های ســینمایی قبل 
از انقــالب اســت کــه تحت عنوان 
»فیلمفارســی« شناخته می شدند و 
پس از انقالب اسالمی، سیاست های 
فرهنگی جمهوری اسالمی در طول 
۴ دهه همواره در پی مذمت و حقیر 
جلوه دادن آن محصوالت بوده است. 
اما حاال، چنین آثاری با فرســنگ ها 
فاصله ی کیفی، از همان فیلم ها تقلید 
کرده و آثــار نازلی را عرضه می کنند 
و تازه برای نمایش  آنها جشــن هم 

می گیرند!
در ســال های اخیر همواره انتقادات 
بسیاری متوجه هنرمندانی شده که 
خودشــان را »ســلبریتی« می دانند 
امــا در جامعه به نــام »هنربندان« 
معروف شــده اند. اکنون نیز همزمان 
با اعتراضات سراسری آبان ماه و پس 

از آنکه این اعتراضات به خون کشیده 
شد و هزاران کشته و زخمی و زندانی 
بر جای گذاشــته، انتقادات بسیاری 
متوجه چهره های شــناخته  شده ی 
عرصه ی هنر جمهوری اسالمی شده 
اســت. چهره هایی که از همراهی و 
حمایت مــردم در جنبش اجتماعی 
آبان ماه حمایت نکردند و با ســکوت 
مرگبار خود نظاره گر کشــتار مردم 
شدند. بسیاری از کاربران شبکه های 
اجتماعــی ایــن پرســش را مطرح 
می کنند که در حالی که هنرمندان 
لبنــان و عراق،  کشــورهایی چون 
دوشادوش مردم در احقاق حقوقشان 
در صــف معترضــان در خیابان هــا 
حضور پیدا می کنند، چرا چهره های 
شناخته شده ی هنری و فرهنگی در 
جمهروی اسالمی چنین راه خود را از 
مردم جدا کرده و در فکر حفظ منافع 

و موقعیت شخصی خود هستند.

داریوش مهرجویی: ترجیح می دهم در کنار مردم باشم
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

ادامه دارد...

در مــورد طول خوابیدن، شــایعات 
زیادی هست، در عین حال تحقیقات 
علمی زیادی هم درباره خوابیدن انجام 
شده است. در این گزارش می خواهیم 
ببینیم تآثیر خواب بر زندگی و سالمت 
و روحیه  و حتی طول عمرمان چیست.

 می گویند باید ۸ ساعت خوابید

این نکتــه را از متخصصان مختلف 
شنیده ایم و می شــنویم. اما چرا باید 

هشت ساعت خوابید؟
تحقیقات مختلــف در نقاط مختلف 
جهان در مــورد فراوانی بیماری های 
در گروه هــای مختلــف  مختلــف 
اجتماعی نشــان می دهد که کسانی 
که کم یا زیاد می خوابند بیشــتر در 
معرض بیماری هستند و زندگی شان 
کوتاه تر اســت. البته نمی شود گفت 
کم خوابیدن دلیل این پدیده اســت. 
ممکن اســت دلیل اصلــی زندگی 
ناسالم باشــد که کم خوابیدن صرفا 

یکی از نشانه های آن است.
طبق تعریــف، کم خواب به کســی 
گفته می شــود که شب ها کمتر از ۶ 
ساعت می خوابد. پرخواب کسی است 
کــه عموما بیش از ۹ یا ۱۰ ســاعت 

می خوابد.
البته برای بزرگســاالن  این زمان ها 
اســت. کودکان پیــش از بلوغ بهتر 
است بیشتر بخوابند - تا ۱۱ ساعت. 
نوزادها هم می توانند تا ۱۸ ساعت در 

شبانه روز بخوابند.
شــین اومارا، استاد تحقیقات تجربی 
مغز در ترینیتی کالج دانشگاه دوبلین، 
می گوید به ســادگی نمی شود گفت 
خواب بد نشانه مشکل سالمتی است 
یا علت آن، اما تردیدی نیست که هر 

کدام به دیگری دامن می زند.
مثال آدم هایی که ورزیده نیستند کمتر 
فعالیت می کنند، و وقتی کمتر فعالیت 
می کنند بدتر می خوابند،  و چون بدتر 
می خوابند خسته اند و احتماال کمتر 

میل به فعالیت دارند، و الی آخر.

 وقتی کم می خوابیم چه می شود

خواب نامناسب عوارض گوناگون دارد. 
مرور ۱۵۳ مطالعه دانشــگاهی روی 
بیش از ۵ میلیون نفر نشان می دهد 
که کم خوابی با دیابت، فشــار خون، 
چاقی و نارسایی های عروقی و قلبی 

مرتبط است.
محققان می گویند حتی چند شــب 
کم خوابی پشت ســرهم ممکن است 
یک آدم سالم را به آستانه ابتالی به 
دیابت برســاند. به این دلیل قابلیت 
کنترل قند خون آدم آسیب می بیند.

همچنین واکســن روی آدم هایی که 
کم خوابــی دارند کمتــر اثر می کند. 
کم خوابی سیســتم ایمنی را ضعیف 
می کند و امکان ابتال به بیماری های 

عفونی را باال می برد.
نتایج یــک مطالعه نشــان می دهد 
آن گروه از شــرکت کنندگان در این 
پژوهش که کمتر از هفت ساعت در 
شبانه روز می خوابیدند سه برابر بیشتر 
از کســانی که هفت ساعت یا بیشتر 
می خوابیدنــد دچار ســرماخوردگی 

می شدند.

نکته مهم دیگر این است که به نظر 
می رســد افرادی که کم می خوابند 
هورمون گرلین زیاد، و هورمون لپتین 
کم تولید می کنــد. گرلین هورمون 
مرتبط با احســاس گرسنگی است 
و لپتین هورمون مرتبط با احســاس 
ســیری. این تغییر هورمونی ممکن 

است به چاقی فرد منجر شود.
بعضــی مطالعــات کم خوابــی را به 
عملکرد مغز و در درازمدت، حتی به 

فراموشی ربط می دهند.
پروفسور اومارا این طور توضیح می دهد 
که در طــول روز ضایعاتــی در مغز 
شــکل می گیرد که وقتی می خوابیم 
از بدن بیرون می رود. وقتی درســت 
نمی خوابیم، انگار مغزمان در حالتی 

است که ضربه ای خفیف خورده.
پیامدهای پرخوابی به اندازه کم خوابی 
روشن نیست. اما این قدر می دانیم که 
برای سالمتی خوب نیست - از جمله 
در افراد مســن ممکن اســت خطر 

ابتالی به زوال عقل را بیشتر کند.

 خواب کامل چیست

خواب انسان مراحل مختلف دارد. هر 
مرحله خواب بین ۶۰ تا ۱۰۰ دقیقه 
طول می کشد. در هر مرحله فرایندی 
متفــاوت در مغــز و در بــدن ما رخ 

می دهد.
مرحلــه اول خــواب حالتی اســت 
چرت آلود و آرام، بین خواب و بیداری. 
در این مرحله نفس آرام تر می شــود، 
عضالت شل می شوند و ضربان قلب 

آهسته تر می شود.
مرحلــه دوم، خــواب کمی عمیق تر 
اســت - ممکن است احساس کنید 
بیدارید، در این صورت قاعدتا خوابید 

و نمی دانید.
مرحله ســوم، خواب عمیق است. در 
این مرحله بیدار شدن سخت است، 
چون فعالیت بدن به پایین ترین سطح 
رسیده. در مرحله دوم و سوم معموال 

خواب نمی بینیم.
بعد از مرحله سه، دوباره چند دقیقه 
به مرحله دو برمی گردیم و سپس وارد 
مرحله رؤیا یا خواب دیدن می شویم. 
به این مرحلــه آر.ای.ام )REM( هم 
می گوینــد، که حــروف اول عبارت 
»حرکت سریع چشم« است. در این 
مرحله است که خواب می بینیم. اگر 
خواب کامل باشد، همه این مراحل به 

ترتیب رخ می دهند.
تحقیقات مختلف نشان می دهد که 
کارهای شــیفتی می توانند مشکل زا 
باشــند. مثال کســانی که به خاطر 
شــب کاری کــم می خوابنــد و در 
ســاعت های نامناســب می خوابند، 
بیشتر در معرض خطر دیابت و چاقی 

هستند.

آیا کم خوابی رایج تر شده؟

اگر رسانه ها را دنبال کنید یا مبنای 
قضاوت تان اطرافیان تان باشد، ممکن 
است فکر کنید خیلی ها بد می خوابند. 
اما مطالعه مفصلی که در ۱۵ کشور 
انجام شــده نشــان می دهد واقعیت 
کمی متعادل تر از این است - به این 
صورت که در ۶ کشــور خواب کمتر 

شده، در ۷ کشور خواب بیشتر شده 
و در دو کشور نتایج الگوی مشخصی 
نبوده. شواهد بسیاری در دست است 
که خواب انسان ها در نسل های اخیر 
تغییر چندانی نکــرده. اما نتایج یک 
تحقیق نشــان می دهد اگــر از خود 
آدم ها بپرســید فکر می کنند چقدر 
کمبود خواب دارند، تصویری متفاوت 

به دست می آورید.
ممکن اســت این مشکل در بعضی 
گروه ها جدی تر و متمرکز باشــد، در 
نتیجه مشاهده آن در سطح گسترده تر 

و برای همه جامعه سخت تر باشد.
مطالعه ای کــه اخیــرا روی ۲۰۰۰ 
بزرگسال در بریتانیا انجام شد، نشان 
می دهد مشــکالت خواب با ســن و 
جنســیت تغییر می کند. مثال، زنان 
تقریبا در هر رده ســنی که باشــند 
سخت تر از مردان می توانند آن قدر که 

الزم است بخوابند.
در سنین نوجوانی خواب زنان و مردان 
تقریبا یکی است. اما در سال های بعد 
کــه خانواده و فرزند به معادله افزوده 
می شــوند، زنان به مراتــب بیش از 
مردان احســاس کمبود خواب دارند. 
در میان سالی این اختالف دوباره کم 

می شود.
گذشته از این، کافئین و الکل به مدت 

و کیفیت خواب لطمه می زند.
پروفســور درک یان دیــک از مرکز 
مطالعات خواب در دانشــگاه ساری 
معتقد اســت بعضی  ها شب ها دیرتر 
می خوابند و بیشتر برنامه های تفریحی 
دارند، و با اینکه تقریبا به اندازه دیگران 
می خوابند، استراحت شان کمتر است.

بعضی هــا هم در طــول هفته کمتر 
می خوابنــد و آخر هفته هــا جبران 
می کنند، در نتیجه میانگین ساعت 
خواب شــان باال می آید، اما احساس 

کمبود خواب شان رفع نمی شود.

موبایل دشمن خواب نوجوانان

باید  نوجوانان  می گویند  متخصصان 
هر شب حدود ده ساعت بخوابند، اما 
آمار نشان می دهد که حدود نیمی از 

نوجوانان کمتر از این می خوابند.
اتــاق خواب کــه قرار اســت محل 
اســتراحت باشد، پر اســت از ابزار و 
لوازمی که سر آدم را گرم می کند - از 

لپ تاپ و تلویزیون گرفته تا موبایل.
از این گذشته، محتوای سرگرم کننده 
هم بیشتر و در دسترس تر از گذشته 
اســت، بنابراین می شــود ساعت ها 

نخوابید و تماشا کرد.
نور آبــی ابزار الکترونیــک خواب را 
می پراند. ضمن اینکه خود فعالیت - 
تماشــای تلویزیون باشد یا گپ زدن 
با یک دوســت - مغــز را بیدار نگه 
می دارد، آنهم در ساعاتی که مغز باید 

استراحت کند.
در کنفرانس مشــترکی کــه اخیرا 
انجمــن مدیران مدارس و ســازمان 
آگاهی بخشی دیجیتال بریتانیا برگزار 
کردند، پیشــنهادی طرح شــد که 
نوجوانان از حدود یک ســاعت و نیم 
پیش از زمان خواب ابزاری مثل موبایل 
را کنــار بگذارند. مطالعه این دو نهاد 
نشان می دهد که بسیاری از نوجوانان 

در تخت خواب هم موبایل به دست اند.

چند نکته حیاتی درباره
اهمیت خواب

همه چیزهایی که می خواهید درباره تبخال بدانید

حتما دید ه اید که بعضی افراد تا دچار استرس و اضطراب 
می شوند یا تب می کنند فورا گوشه لبشان زخمی ظاهر 
می شود که به آن تبخال می گویند. در واقع تبخال یا 
زخم سرد یکی از رایج ترین زخم هایی است که افراد 
بسیاری بطور روزمره با آن دست به گریبان هستند. 
مشکلی که بصورت زخمی اغلب کوچک، دردناک و 
پر از مایع در گوشه دهان و روی لب خود را نشان 
داده و تا زمانی که دوره اش طی شود معموال برای فرد 
آزاردهنده است و مشکالتی در زندگی روزمره او ایجاد 

می کند.
بدانید  این زخم شایع  بیشتر درباره  اگر می خواهید 

پیشنهاد می کنیم این مقاله را از دست ندهید.

چطور به ویروس تبخال مبتال می شویم؟

شاید بسیاری از مردم ندانند که تبخال یا بطور دقیق تر 
تبخال لب در اصل یک عفونت عودکننده ویروسی 
است؛ بدین معنا که ویروسی در ابتدا وارد بدن شده 
و بعد هر چند وقت یکبار بیماری عود کرده و عالیم 
آن بروز می کند. یکی از بهترین نمونه های بیماریهای 
بیماری  است.  لب  تبخال  همین  عودکننده  عفونی 
ویروسی  خانواده  اعضای  از  یکی  وسیله  به  تبخال 
 HSV۱ لب تبخال  ویروس  می شود.  ایجاد  هرپس 
نام دارد و نوع دیگر این ویروس یعنی HSV۲ عامل 
ایجاد تبخال دستگاه تناسلی است که شباهت فراوانی 
به همین زخم تبخال دهانی دارد. البته هر کدام از 
این ویروس ها می توانند بجای یکدیگر نیز باعث بروز 

تبخال شوند.
بیماری تبخال یک بیماری مسری است و ویروس آن 
مثل ویروس سرماخوردگی یا آنفوالنزا باید از شخص 
دیگری وارد بدن شود. در مورد تبخال، هرگونه تماس 
با فردی که زخم تبخال روی صورتش وجود دارد )مثال 
روبوسی( می تواند باعث انتقال ویروس و ابتال به این 
بیماری شود. یکی دیگر از راههای شایع انتقال تبخال 
استفاده از لوازم غذاخوری، تیغ یا حوله دیگران است. 
نکته اینجا است که حتی در زمانی که تبخال از آن 
حالت پر آب خارج شده و اصطالحا دلمه بسته، بازهم 
بشدت مسری است و می تواند باعث انتقال بیماری 

شود.
بعد از انتقال ویروس، عالیمی شبیه یک سرماخوردگی 
شدید بروز می کند. بیمار بشدت دچار گلودرد شده و 
در برخی موارد بلع با اشکال روبرو می شود. در داخل 
دهان زخم هایی در ناحیه گونه و روی لثه ها ایجاد شده 
که ملتهب و قرمز رنگ هستند. بیمار معموال دچار 
سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و تب است. این بیماری 
معموال خودبخود بدون بروز مشکلی حداکثر تا دو هفته 

بهبود می یابد.
اما این همه ماجرا نیست. بعد از رفع عالیم بیماری 

تبخال اولیه)یا به عبارت صحیح تر عفونت هرپسی 
اولیه(، ویروس تبخال در بدن باقی مانده و به طرف 
عقده های عصبی حرکت می کند. سپس ویروس در 
سلولهای عصبی مستقر شده و اگر شرایط مناسب شود 
مجددا فعالیت خود را اینبار به شکلی خفیف تر از حالت 
اولیه ادامه می دهد. از اینجا به بعد است که زخم تبخال 

معروف بروز می کند.

چرا تبخال می زنیم؟

میان  در  )که  اولیه  هرپسی  عفونت  به  ابتال  از  بعد 
عامه به عنوان تبخال اولیه خوانده میشود( بسیاری 
از افراد مستعد عفونت هرپسی ثانویه یا   همان تبخال 
عودکننده لب می شوند. البته تعدادی از بیماران هم 
به رغم ابتال به عفونت اولیه و سیستمیک هرگز دچار 
تبخال عودکننده نمی شوند. اغلب افراد به دنبال ضعف 
می شوند.  کننده  عود  تبخال  دچار  ایمنی  سیستم 
عواملی مثل تب، قاعدگی، استرسهای روحی و جسمی، 
خستگی و قرارگیری بیش از حد در معرض نور آفتاب 

همه می توانند باعث عود تبخال شوند.

تبخال چه عالیمی دارد؟

اغلب شما با عالیم تبخال دهانی آشنایی دارید. با این 
حال مرور آن خالی از فایده نیست. تبخال لب همانطور 
که از اسمش هم مشخص است، معموال همیشه در 
نقطه خاصی از لب و دهان ایجاد می شود. فرد یکی 
دو روز قبل در آن نقطه یا در بطور گسترده در اطراف 
دهان احساس خارش، سوزش یا گزگز می کند. سپس 
یک برجستگی کوچک پر از مایع شبیه یک جوش 
کوچک در لبه بیرونی لب روی پوست ظاهر می شود. 
البته ممکن است این برجستگی در اطراف بینی یا 

چانه یا گونه هم ایجاد شود. 
مایع درون این برجستگی بشدت عفونی و مملو از 
ویروس تبخال است. در صورت پاره شدن و رسیدن 
آن به بخشهای دیگر پوست براحتی ممکن است آن 
نواحی را نیز آلوده کرده و باعث ایجاد تبخال در آن 
مناطق نیز بشود. بعد از چند روز برجستگی سوراخ 
شده و ترشح می کند. این حالت معموال در روز چهارم 
یا پنجم اتفاق می افتد و بیشترین احتمال آلودگی در 
سایر مناطق بدن یا سرایت به سایر افراد مربوط به 
همین مرحله است. در این مرحله گاهی بیمار دچار تب 
و برجستگی غدد لنفاوی زیر فک نیز می شود. سپس به 
مرور روی زخم اصطالحا دلمه می بندد و پوست جدید 
از زیر دلمه تشکیل می شود. بعد از گذشت چند روز 
این دلمه کنده شده و زخم بدون برجای گذاشتن اثری 

)بدون اسکار( ناپدید می شود.
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تغذیه

مواد الزم: 

هویج ۵۰۰ گرم
فیله مرغ ۳۰۰ گرم

برنج ۳ پیمانه
تخم مرغ )زرده( ۳ عدد

ماست پرچرب ۴ قاشق سوپ خوری
زعفران دم کرده ۲ قاشق سوپ خوری

دارچین ۱ قاشق مربا خوری
پیاز ۱ عدد

نمک و فلفل به مقدار الزم
روغن به مقدار الزم

زردچوبه ۱ قاشق مربا خوری
کره ۵۰ گرم

طرز تهیه:

 برنج را شســته، در کاسه با مقداری آب و نمک خیس کنید. هویج ها را 
پوست گرفته ،بشویید و خاللی خرد کنید، در تابه ای مقداری روغن ریخته 
و روی حرارت بگذارید. خالل های هویج را در روغن ســرخ کنید و بعد از 

روغن درآورده و کناری بگذارید.
پیاز را پوست گرفته، خاللی خرد کرده و در روغن سرخ کنید. فیله های 

مرغ را به قطعات ریز برش بزنید، به تابه پیازها اضافه کنید و تفت دهید.
برای مزه دار شدن مرغ به آن نمک، فلفل و زردچوبه اضافه کرده و خوب 
سرخ کنید. در آخر کمی زعفران دم کرده افزوده، حرارت را کم کنید و در 
تابه را بگذارید تا بپزند.هویج را هم به تابه مرغ در حال پخت اضافه کنید. 

در صورت نیاز به اندازه نیم پیمانه آب اضافه کنید و در تابه را بگذارید.
برنج را داخل آب جوش ریخته و طبق معمول آبکش کنید. در کاسه ای 
مناسب زرده های تخم مرغ را ریخته و با چنگال کمی هم بزنید. زعفران 

دم کرده و ماست را اضافه کرده و مخلوط کنید. مایه ته چین آماده است.
برنــج را داخل مایــه ته چین ریخته و خوب مخلوط کنیــد. تابه ای که 
می خواهید ته چین را در آن بپزید چرب کنید. نیمی از مایه برنج را در تابه 

ریخته و با پشت قاشق فشرده و یک دست کنید.
مرغ و هویج را روی الیه اول برنج ریخته و پهن کنید تا همه سطح برنج را 
بپوشاند. مقداری دارچین روی مرغ و هویج بپاشید. حاال نوبت مابقی برنج 
آغشته به مایه ته چین است. آن را روی بقیه مواد ریخته و با پشت قاشق 

یکدست و کمی فشرده کنید.
تابه را روی حرارت مالیم گذاشته و با ته چنگال در برنج چند سوراخ ایجاد 
کنید. کره را آب کرده و روی ته چین بریزید، حاال در تابه را گذاشــته و 
اجازه دهید ته چین دم بکشد. بعد از دم کشیدن، ته چین را در یک سینی 

یا دیس مناسب سر و ته کرده، برش زده و سرو کنید.

 ته چین هویج

اضطراب، مشکل رایج بسیاری از افراد 
اســت. غیر از دارودرمانی، روش های 
دیگری مانند ورزش و تنفس عمیق 
هم می تواند باعث کاهش نشانه های 
اضطراب شــود. بعضــی غذاها نیز با 
تقویت مغز به کاهش اضطراب کمک 

می کنند.

ماهی سالمون

 مصرف سالمون می تواند برای کاهش 
اضطراب مفید باشد. این ماده غذایی 
شــامل موادی ماننــد ویتامین دی، 
ایکوزاپنتانوئیــک اســید )EPA( و 
دکوزاهگزانوئیک اسید )DHA( است 
که جزو اســیدهای چرب خانواده ی 
امــگا ۳ هســتند. EPA و DHA به 
تنظیم پیام رسان های عصبی دوپامین 
و ســروتونین که خاصیت آرام بخش 

دارند، کمک می کنند.
عالوه بر این، مطالعات نشان می دهد 
این اسیدهای چرب می توانند التهاب 
را کاهش دهند و از اختالل عملکرد 
سلول های مغزی که موجب اختالالت 
روانــی ماننــد اضطراب می شــوند، 

جلوگیری کنند.
مصرف EPA و DHA به اندازه کافی 
توانایی  افزایــش  موجــب  می تواند 
مغز برای انطباق با تغییرات شــود؛ 
به این ترتیب بهتــر می توانید عوامل 
اســترس زایی که موجــب اضطراب 

می شوند، کنترل کنید.
تأثیــرات مثبت ویتامیــن دی روی 
بهبود ســطح پیام رسان های عصبی 

آرامش بخش نیز بررسی شده است.
مصرف تنها چند تکه ماهی سالمون 
در هفتــه می توانــد برای تســکین 

اضطراب کافی باشد.
طی یک بررسی مشاهده شد مردانی 
کــه به مدت ۵ مــاه، ۳ روز در هفته 
ســالمون مصرف کردند، نســبت به 
کسانی که در این مدت تنها گوشت 
گاو و مرغ مصرف کرده بودند، اضطراب 
کمتری داشتند. عالئم اضطراب، مانند 
تپش قلب و تغییرات ضربان قلب نیز 

در این افراد بهبود پیدا کرد.

بابونه

 بابونه گیاهی اســت که می تواند به 
کاهش اضطراب کمک کند. از آنجایی 
که ایــن گیاه حــاوی مقادیر زیادی 
آنتی اکسیدان است می تواند با کاهش 
التهاب، خطر ابتال به اضطراب را کم 

کند.
در مطالعات متعددی رابطه بین بابونه 
و اضطراب را بررســی کرده اند. نتایج 
نشان می دهد عالئم افراد مضطربی که 
بابونه مصرف کردند نسبت به سایرین، 

کاهش قابل توجهی داشته است.
از آنجایی که این نتایج امیدوارکننده 
است، بررسی های بیشتری روی بابونه 
انجام شــده ولی برای ارزیابی دقیق 
اثر ضداضطراب چای بابونه )که افراد 
زیادی آن را مصرف می کنند( نیاز به 

تحقیقات بیشتری است.

زردچوبه

 زردچوبه ادویه ای حاوی کورکومین 
است، ترکیبی که نقش آن در سالمت 
مغز و جلوگیری از اختالالت اضطراب 

مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالعات آزمایشگاهی روی حیوانات 
نشــان می دهد کورکومین می تواند 
باعث تقویت DHA در مغز شود، زیرا 
به بدن کمک می کند این اسید چرب 

را بهتر تجزیه کند.

مواد غذایی که از اضطراب شما می کاهد

نتایج یک بررســی نشــان می دهد 
از ۲۰ میلی گرم کورکومین  استفاده 
در موش های تحت استرس و تنش، 
اثــرات ضداضطرابی قابــل توجهی 

داشته است.
خــواص  دارای  کورکومیــن 
آنتی اکســیدانی و ضدالتهابــی قوی 
است و از آسیب به سلول های مغزی 

جلوگیری می کند.
این تأثیرات تا حدی به دلیل توانایی 
نشــانگرهای  در کاهش  کورکومین 
التهاب است )مانند سیتوکین که با 
افزایش اضطراب رابطه ی مســتقیم 

دارد(.
عــالوه بر این، مصــرف کورکومین، 
سطح آنتی اکسیدان خون را )که در 
افراد مضطرب پایین اســت( افزایش 

می دهد.
تأیید این تأثیرات نیاز به مطالعات و 
تحقیقات بیشــتری دارد، ولی اگر از 
اضطراب رنج می برید امتحان کردن 
زردچوبه ضرری ندارد و می توانید آن 

را به رژیم غذایی تان اضافه کنید.

 شکالت تلخ

 افــزودن کمــی شــکالت تلخ به 
رژیــم غذایــی می تواند بــه کاهش 
اضطراب کمک کند. شــکالت تلخ 
حــاوی فالونول اســت. فالوونول ها 
آنتی اکسیدانی هستند که می توانند با 
بهبود جریان خــون به مغز و ارتقای 
توانایی مغز به عملکرد آن کمک کنند 
و باعث شوند که مغز بتواند خود را با 

موقعیت های پرتنش وفق بدهد.
برخی محققان اعتقــاد دارند نقش 
شکالت تلخ در سالمت مغز به خاطر 
مزه آن است که می تواند افراد دچار 

اختالل خلق وخو را آرام کند.

طی یک بررسی مشخص شد، سطح 
به  مربوط  اســترس  هورمون هــای 
اختالل اضطراب )مانند کاتاکوالمین 
و کورتیــزول( در افرادی که به مدت 
۲ هفته و ۲ بار در روز شــکالت تلخ 
۷۴ درصد مصرف کردند، کمتر شده 

است.
خوردن شــکالت تلخ می تواند سطح 
سروتونین پیام رســان های عصبی را 
افزایش دهد و از این طریق استرس 
منجــر به اضطــراب را کاهش دهد. 
بررسی ها نشــان می دهد افرادی که 
تحت فشار و تنش زیادی بودند، بعد 
از مصرف روزانه ۴۰ گرم شکالت تلخ 
به مدت ۲ هفته، از استرسشــان به 
میزان قابل توجهی کاسته شده است.

هرچند بــه دلیــل کالــری زیاد و 
خوش خوراک بودن شکالت تلخ، بهتر 
اســت این خوراکی به اندازه مصرف 
شــود، ولی مصرف ۲۸ تا ۴۲ گرم از 

آن منطقی است.

ماست

 ماست ماده ی غذایی بسیار مناسب 
دیگری برای کاهش اضطراب است.

پروبیوتیک ها یا باکتری های ســالم 
موجــود در برخــی از انواع ماســت 
می تواننــد موجب بهبود ســالمت 
روان، و بهبــود عملکرد مغز شــوند. 
مطالعات نشــان می دهــد غذاهای 
آزاد  رادیکال های  پروبیوتیک،  حاوی 
و نوروکســین ها را که باعث آسیب 
به بافــت مغزی و در نتیجه منجر به 

اضطراب می شوند، از بین می برند.
افراد  نتایج مطالعه ای نشان می دهد 
مضطربی که روزانه ماست پروبیوتیک 
مصرف می کنند نسبت به کسانی که 
ماست معمولی مصرف می کنند، بهتر 

می توانند با استرس مقابله کنند.
بررسی دیگری نشان می دهد مناطق 
مغزی که وظیفه ی کنترل احساسات 
را بر عهــده دارند در زنانی که روزانه 
۲ بار به میــزان ۱۲۵ گرم و به مدت 
۴ هفته ماست مصرف کنند عملکرد 
بهتری از خود نشان می دهند. این امر 

می تواند باعث کاهش اضطراب شود.
این نتایج بسیار امیدوارکننده است، 
ولی برای تأیید تأثیرات مفید ماست 
روی کاهش اضطراب نیاز به مطالعات 

بیشتری است.
الزم به ذکر اســت همه ی ماست ها 
حاوی پروبیوتیک نیســتند. بنابراین 
برای بهره مندی از فواید پروبیوتیک، 
ماســتی را انتخاب کنیــد که دارای 

پروبیوتیک باشد.

 چای سبز

چای سبز حاوی آمینواسیدی به نام 
ال-تیانین است. پژوهشگران تأثیراِت 
مثبِت احتمالــِی ال-تیانین را روی 
ســالمت مغز و کاهــش اضطراب، 

بررسی کرده اند.
طی یک بررسی کوچک مشاهده شد 
عالئم اســترس )مانند تپش قلب( با 

مصرف ال-تیانین کاهش می یابد.
بررســی دیگری نشــان داد سطح 
هورمــون  یــک  کــه  کورتیــزول 
استرس زاست و می تواند به اضطراب 
منجر شــود، در افرادی که نوشیدنی 
حــاوی ال-تیانین مصــرف کردند، 

کاهش یافته است.
شاید این تأثیرات به این دلیل باشد 
کــه ال-تیانین از تحریــک اعصاب 
جلوگیــری می کند. عــالوه بر این، 
ال-تیانین ممکن اســت میزان گابا 
)GABA(، دوپامیــن و ســروتونین 
)پیام رســان های عصبی که خاصیت 
ضداضطرابی از خود نشان داده اند( را 

افزایش دهد.
عالوه بر این، چای ســبز حاوی اپی 
گالوکاتچین گاالت )EGCG( است، 
آنتی اکســیدانی که برای ســالمت 
مغز مفید است. این ماده می تواند با 
افزایش گابا در مغز، عالئم اضطراب را 

کاهش دهد.
مطالعه ای روی موش های آزمایشگاهی 
ضداضطرابی  تأثیرات  می دهد  نشان 
اپی گالوکاتچین گاالت مشابه تأثیرات 

داروهای معمول ضداضطراب است.
احتماالً به دلیل خــواص مفید ال-
تیانین و اپی گالوکاتچین گاالت است 
که نوشیدن چند فنجان چای سبز در 

روز اضطراب را کاهش می دهد.
با وجود همه این نتایج امیدوارکننده 
باید گفــت، بیشــتر تحقیقاتی که 
دربــاره ی تأثیــر چای ســبز روی 
اضطراب انجام شــده، روی حیوانات 
و در آزمایشگاه بوده است. برای تأیید 
تأثیرات ضداضطرابی این ماده نیاز به 

تحقیقات بیشتری روی انسان است.

فندق ، خوراکی معجزه آسا برای سالمتی

در میان میوه  های روغنی، فندق قابل هضم  ترین و مغذی  ترین آنها به 
شمار می  رود. فندق خشک حدود ۷۰ درصد وزن خود مواد چربی و 
۱۵ تا ۲۰ درصد مواد پروتئینی دارد و به دلیل فقدان مواد هیدروکربنی، 

مصرف آن به مبتالیان دیابت توصیه می  شود.
 فندق سرشار از ویتامین های آ، ب۱، ب۲، ث و ویتامینE بعالوه امالح 
معدنی از جمله کلسیم، فسفر، آهن، گوگرد، منیزیم، روی و پتاسیم 
است. همچنین در ۱۰۰ گرم مغز فندق۶۰۰ کالری، در ۱۰۰ گرم فندق 

با پوست ۳۰۰ کالری و در یک عدد آن ۱۰ کالری انرژی نهفته است.
مصرف فندق به دلیل محتوای فیبر آن، موجب احساس سیری طوالنی 
مدت می شود و خود راهی برای جلوگیری از پرخوری و در نتیجه کاهش 

وزن است.
ویتامین Eموجود در فندق به مبارزه با عالئم پیری مانند لکه های تیره 
و خطوط و چین و چروک ها می رود ضمن این که محافظ پوست در 
برابر آسیب های نور خورشید نیز محسوب می شود. مصرف فندق راهی 
برای جلوگیری از آفتاب سوختگی و جلوگیری از صدمات ناشی از اشعه 

ماوراء بنفش است.
بتاسیتوسترول که به مقدار زیادی در فندق یافت می  شود، اثر فوق 
 العاده ای در کاهش کلسترول و پیشگیری از سرطان )مخصوصا سرطان 

سینه و پروستات( دارد.
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پادگان ُخَجند، مرزبان شمال شرقی ایران
کرونیکلر های اروپایی دس���تورِ سال 534 پیش از 
میالد کوروش بزرگ به ایجاد یک پادگان مرزبانی در کنار 
»سیردریا« به منظور جلوگیری از عبور طایفه »ماساگاتا« 
از ای���ن رودخانه و هجوم به منطقه ایرانی »فرارود« را در 
صدر رویدادهای »هشتم دسامبر« درج کرده و نوشته اند 
که محل این پادگان که بعدا شهر خجند در کنار آن ساخته 

شد کوروشکده نامیده می شد .  
افتادن گيالن به دست مغول ها

85سال پس آغاز حمله چنگیزخان مغول به ایران، 
گیالن هم هشتم دس���امبر سال 1306 میالدي به دست 
ایلخان وقت افتاد و آسیب فراوان دید. مغوالن هم بمانند 
اع���راب قادر به عبور از کوه هاي البرز و حمله به گیالن 
و مازندران پوش���یده از جنگل نبودند که مردمي عمیقا 
میهندوس���ت و وفادار به ایران داشته اند. گیالن در زمان 
سلطان محمد خدابنده که سلطانیه زنجان پایتخت او فاصله 
زیادي از گیالن نداشت تصرف و غارت شد. مغوالن در 

چند منقطه گیالن نیز دست به کشتار مردم زدند.
شورش نان در تهران

به دلیل تورم پول ناشي از چاپ بي رویه اسکناس، 
ارسال غله محصول ایران به شوروي جنگزده و سودجویي 
چند معامله گر با احتکار خواربار مورد نیاز مردم و افزودن 
موادي دیگر به آرد و نامرغوب شدن نان مصرفي، 17 آذر 
1321 و 15 ماه پس از اشغال نظامي ایران به دست متفقین، 

تهران گرفتار یک شورش بزرگ شد.  
نفت ایران و یک درد سر مّلي

17 آذر 1349اصالحی���ه قرارداد نف���ت ایران و 
کنسرسیوم که نزدیک به سه هفته پیش از این بر سر آن 
توافق شده بود انتشار یافت که سهم ایران از در آمد نفت 
کمي بیش از 60 درصد آن شده بود. مذاکرات تا رسیدن 
به این توافق ده روز طول کشید. از زمان امضاي قرارداد 
»دارسي« در سال 1901، نفت براي مردم ایران جز دردسر 
چیز دیگري به بار نیاورده است. به باور اصحاب نظر، اگر 
این نفت نبود، تاریخ ایران مسیري دیگر را طي مي کرد 
وضعي عادي �، و از فساد اداری، اختالس، سوءاستفاده 

هاي دولتي و ... هم اثری نبود.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

ریشه هاي حوادث تبریز بررسي مي شود 
بعد از ظهر دیروز پ���س از پایان مالقات و مذاکره 
اعضاي شوراي انقالب با آیت اهلل العظمي شریعتمداري 
حجت االس���الم شیخ علي اکبر هاش���مي رفسنجاني 
سرپرست وزارت کشور در گفتگوئي پیرامون مذاکرات 

خود اظهارداشت: 
نتیجه مذاکرات ما خوب بود، اما احساس کردیم 
خود آیت اهلل العظمي شریعتمداري از وضعي که در تبریز 
پیش آمده، ناراضي و ناراحت هستند و حتي احساس 
خطر مي کردند. ایشان و ما معتقد بودیم که طوري عمل 
شود که ریشه این حوادث را پیدا کرده و از میان برداریم تا 

بهانه اي بدست بدخواهان انقالب داده نشود. 
آرامش به آذربایجان بازگشت 

تبریز � خبرنگار اطالعات: بدنبال صدور اعالمیه 
حضرت آیت اهلل العظمي حاج سید کاظم شریعتمداري 
در خصوص اصالح مواد ضد و نقیض قانون اساس���ي 
در تایید نظریة ایش���ان در تبریز و دیگر شهرستان هاي 

آذربایجان تظاهراتي آغاز شد. 
از س���وي دیگر چهارشنبه ش���ب گذشته مردم 
آذربایجان، پس از ش���نیدن خبر حملة گروهي به منزل 
حضرت آیت اهلل العظمي شریعتمداري، شبانه به خیابان ها 

ریختند و توطئه حمله را محکوم کردند. 
آخرین گزارش هاي رسیده از تبریز حاکیست که 
این شهر از صبح امروز آرام شده و مردم بتدریج به کسب 

و کار خود مشغول مي شوند. 
سند جاسوسي آمریكا در ایران افشاء شد 

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام شب جمعه یک 
مصاحبه مطبوعاتي در محل سفارت تصرف شده آمریکا 
ترتیب دادند. یکي از سخنگویان دانشجویان گفت: امروز 
سندي را در اینجا افشا مي کنیم که در رابطه با جاسوسي 

دولت آمریکا در ایران است.
 این سند نشان مي دهد که چگونه دولت آمریکا 
عمال خود را در کشورها و در میان ملت هاي مختلف 
بس���یج مي کرده است تا دس���ت به جاسوسي زده، از 
انقالب���ات جلوگیري کنند و علیه ملت ها دس���ت به 
اعمالي بزنند، زیرا آمری���کا براي خود این حق را قائل 
 است که سرنوش���ت ملت ها باید بوسیله این کشور

 تعیین شود. 
جزئيات حادثه ترور پسر اشرف پهلوي 

پاری���س � خبرگزاري فرانس���ه � ش���هریار 
)مصطفي( ش���فیق پسر 34 ساله اش���رف خواهر شاه 
مخلوع ایران بعد از ظهر دی���روز به ضرب گلوله یک 
ناش���ناس در محله اعیان نش���ین »پرت دفین« واقع در 
 نزدیکي پونادوپولوني � محله شانزدهم پاریس �  کشته

 شد. 
به گفته یک شاهد عیني خواهرزاده شاه سابق که 
از اواسط نوامبر گذشته از آمریکا وارد پاریس شده بود 
هنگامي که از خیابان »ویالدوپون« بسوي خانه مسکوني 
م���ادرش میرفت جواني که با ی���ک کاله مخصوص 
موتوسیکلت سواران روي خود را پوشانده و یک کت 
کرم رنگ بر تن داشت به او نزدیک شد و از فاصله کم یک 

تیر بسوي گردن وي شلیک کرد.
 پس از آنکه شهریار شفیق بر اثر اصابت گلوله نقش 
زمین شد، جوان ناشناس یک گلوله دیگر به سر او شلیک 
کرد و بالفاصله شروع به فرار کرد و در خیابان »پرگولز« 

ناپدید شد. 
زلزله در چند شهر خراسان 

پایگاه زلزله شناسي مش���هد، توان زلزله دیروز 
خراسان را       6 درجه ریشتر گزارش کرد. 

زمین لرزه ساعت 12 و 54 دقیقه و 36 ثانیه روي 
داد. 

بموجب گزارش هاي رسیده، زلزله شهرهاي طبس، 
فردوس، گناباد، قاین، خواف و چند شهر دیگر جنوبي 

خراسان را لرزاند. 
اجازه خروج فرش بوسيله مسافرین لغو شد 

اجازه خروج فرش همراه مسافر لغو شد و رئیس 
کل گمرك مهرآباد اعالم کرد فقط به افرادي اجازه داده 
مي شود تا معادل دویست هزار ریال فرش از ایران خارج 

کنند که یا مقیم خارج و یا اینکه دانشجو باشند.
وي اضافه کرد: بعلت ترقي قیمت ارز ها برخي از 
مسافران اقدام به خرید فرش مي کردند تا از این طریق ارز 

مورد نیاز را تامین نمایند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 17 آذرماه 1358
 )برابر با 18 محرم 1400، 8 دسامبر 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

 سرایه

دوش از درم آمد آن مه الله نقاب
سیرش نه بدیدیم و روان شد به شتاب

گفتم که : دگر کیت بخواهم دیدن؟
گفتا که: به وقت سحر، اما در خواب

شیخ بهایی

پند بزرگان

هیچک���س ح���ق ن���دارد وظایف 
خ���ود را ف���دای تمای���ل دل خویش کند، 
اما دس���ت کم باید این ح���ق را به دل داد که 
 هنگام عمل به وظایف خویش خوش���نود

 نباشد. 
رومن روالن

قاب امروز
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پادگان ُخَجند، مرزبان شمال شرقی ایران
کرونیکلر های اروپایی دس���تورِ سال 534 پیش از 
میالد کوروش بزرگ به ایجاد یک پادگان مرزبانی در کنار 
»سیردریا« به منظور جلوگیری از عبور طایفه »ماساگاتا« 
از ای���ن رودخانه و هجوم به منطقه ایرانی »فرارود« را در 
صدر رویدادهای »هشتم دسامبر« درج کرده و نوشته اند 
که محل این پادگان که بعدا شهر خجند در کنار آن ساخته 

شد کوروشکده نامیده می شد .  
افتادن گيالن به دست مغول ها

85سال پس آغاز حمله چنگیزخان مغول به ایران، 
گیالن هم هشتم دس���امبر سال 1306 میالدي به دست 
ایلخان وقت افتاد و آسیب فراوان دید. مغوالن هم بمانند 
اع���راب قادر به عبور از کوه هاي البرز و حمله به گیالن 
و مازندران پوش���یده از جنگل نبودند که مردمي عمیقا 
میهندوس���ت و وفادار به ایران داشته اند. گیالن در زمان 
سلطان محمد خدابنده که سلطانیه زنجان پایتخت او فاصله 
زیادي از گیالن نداشت تصرف و غارت شد. مغوالن در 

چند منقطه گیالن نیز دست به کشتار مردم زدند.
شورش نان در تهران

به دلیل تورم پول ناشي از چاپ بي رویه اسکناس، 
ارسال غله محصول ایران به شوروي جنگزده و سودجویي 
چند معامله گر با احتکار خواربار مورد نیاز مردم و افزودن 
موادي دیگر به آرد و نامرغوب شدن نان مصرفي، 17 آذر 
1321 و 15 ماه پس از اشغال نظامي ایران به دست متفقین، 

تهران گرفتار یک شورش بزرگ شد.  
نفت ایران و یک درد سر مّلي

17 آذر 1349اصالحی���ه قرارداد نف���ت ایران و 
کنسرسیوم که نزدیک به سه هفته پیش از این بر سر آن 
توافق شده بود انتشار یافت که سهم ایران از در آمد نفت 
کمي بیش از 60 درصد آن شده بود. مذاکرات تا رسیدن 
به این توافق ده روز طول کشید. از زمان امضاي قرارداد 
»دارسي« در سال 1901، نفت براي مردم ایران جز دردسر 
چیز دیگري به بار نیاورده است. به باور اصحاب نظر، اگر 
این نفت نبود، تاریخ ایران مسیري دیگر را طي مي کرد 
وضعي عادي �، و از فساد اداری، اختالس، سوءاستفاده 

هاي دولتي و ... هم اثری نبود.

امروز در تاريخ
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ریشه هاي حوادث تبریز بررسي مي شود 
بعد از ظهر دیروز پ���س از پایان مالقات و مذاکره 
اعضاي شوراي انقالب با آیت اهلل العظمي شریعتمداري 
حجت االس���الم شیخ علي اکبر هاش���مي رفسنجاني 
سرپرست وزارت کشور در گفتگوئي پیرامون مذاکرات 

خود اظهارداشت: 
نتیجه مذاکرات ما خوب بود، اما احساس کردیم 
خود آیت اهلل العظمي شریعتمداري از وضعي که در تبریز 
پیش آمده، ناراضي و ناراحت هستند و حتي احساس 
خطر مي کردند. ایشان و ما معتقد بودیم که طوري عمل 
شود که ریشه این حوادث را پیدا کرده و از میان برداریم تا 

بهانه اي بدست بدخواهان انقالب داده نشود. 
آرامش به آذربایجان بازگشت 

تبریز � خبرنگار اطالعات: بدنبال صدور اعالمیه 
حضرت آیت اهلل العظمي حاج سید کاظم شریعتمداري 
در خصوص اصالح مواد ضد و نقیض قانون اساس���ي 
در تایید نظریة ایش���ان در تبریز و دیگر شهرستان هاي 

آذربایجان تظاهراتي آغاز شد. 
از س���وي دیگر چهارشنبه ش���ب گذشته مردم 
آذربایجان، پس از ش���نیدن خبر حملة گروهي به منزل 
حضرت آیت اهلل العظمي شریعتمداري، شبانه به خیابان ها 

ریختند و توطئه حمله را محکوم کردند. 
آخرین گزارش هاي رسیده از تبریز حاکیست که 
این شهر از صبح امروز آرام شده و مردم بتدریج به کسب 

و کار خود مشغول مي شوند. 
سند جاسوسي آمریكا در ایران افشاء شد 

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام شب جمعه یک 
مصاحبه مطبوعاتي در محل سفارت تصرف شده آمریکا 
ترتیب دادند. یکي از سخنگویان دانشجویان گفت: امروز 
سندي را در اینجا افشا مي کنیم که در رابطه با جاسوسي 

دولت آمریکا در ایران است.
 این سند نشان مي دهد که چگونه دولت آمریکا 
عمال خود را در کشورها و در میان ملت هاي مختلف 
بس���یج مي کرده است تا دس���ت به جاسوسي زده، از 
انقالب���ات جلوگیري کنند و علیه ملت ها دس���ت به 
اعمالي بزنند، زیرا آمری���کا براي خود این حق را قائل 
 است که سرنوش���ت ملت ها باید بوسیله این کشور

 تعیین شود. 
جزئيات حادثه ترور پسر اشرف پهلوي 

پاری���س � خبرگزاري فرانس���ه � ش���هریار 
)مصطفي( ش���فیق پسر 34 ساله اش���رف خواهر شاه 
مخلوع ایران بعد از ظهر دی���روز به ضرب گلوله یک 
ناش���ناس در محله اعیان نش���ین »پرت دفین« واقع در 
 نزدیکي پونادوپولوني � محله شانزدهم پاریس �  کشته

 شد. 
به گفته یک شاهد عیني خواهرزاده شاه سابق که 
از اواسط نوامبر گذشته از آمریکا وارد پاریس شده بود 
هنگامي که از خیابان »ویالدوپون« بسوي خانه مسکوني 
م���ادرش میرفت جواني که با ی���ک کاله مخصوص 
موتوسیکلت سواران روي خود را پوشانده و یک کت 
کرم رنگ بر تن داشت به او نزدیک شد و از فاصله کم یک 

تیر بسوي گردن وي شلیک کرد.
 پس از آنکه شهریار شفیق بر اثر اصابت گلوله نقش 
زمین شد، جوان ناشناس یک گلوله دیگر به سر او شلیک 
کرد و بالفاصله شروع به فرار کرد و در خیابان »پرگولز« 

ناپدید شد. 
زلزله در چند شهر خراسان 

پایگاه زلزله شناسي مش���هد، توان زلزله دیروز 
خراسان را       6 درجه ریشتر گزارش کرد. 

زمین لرزه ساعت 12 و 54 دقیقه و 36 ثانیه روي 
داد. 

بموجب گزارش هاي رسیده، زلزله شهرهاي طبس، 
فردوس، گناباد، قاین، خواف و چند شهر دیگر جنوبي 

خراسان را لرزاند. 
اجازه خروج فرش بوسيله مسافرین لغو شد 

اجازه خروج فرش همراه مسافر لغو شد و رئیس 
کل گمرك مهرآباد اعالم کرد فقط به افرادي اجازه داده 
مي شود تا معادل دویست هزار ریال فرش از ایران خارج 

کنند که یا مقیم خارج و یا اینکه دانشجو باشند.
وي اضافه کرد: بعلت ترقي قیمت ارز ها برخي از 
مسافران اقدام به خرید فرش مي کردند تا از این طریق ارز 

مورد نیاز را تامین نمایند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز شنبه 17 آذرماه 1358
 )برابر با 18 محرم 1400، 8 دسامبر 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 

 سرایه

دوش از درم آمد آن مه الله نقاب
سیرش نه بدیدیم و روان شد به شتاب

گفتم که : دگر کیت بخواهم دیدن؟
گفتا که: به وقت سحر، اما در خواب

شیخ بهایی

پند بزرگان

هیچک���س ح���ق ن���دارد وظایف 
خ���ود را ف���دای تمای���ل دل خویش کند، 
اما دس���ت کم باید این ح���ق را به دل داد که 
 هنگام عمل به وظایف خویش خوش���نود

 نباشد. 
رومن روالن

قاب امروز

پارک ملی توران در منتهی الیه شرقی استان سمنان/  عکس از :کوشا مهشید فالحی
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فروردین: شما در این روزها به یک سکون و حالت غیر فعال بودن رسیده اید، 
شــما به محرکی نیاز دارید تا شــما را از این حالت خارج سازد. شاید به دلیل 
تجربه های تلخی که داشته اید شجاعت خود را از دست داده اید اما شما با وجود 
تمام این مسائل راه تان را ادامه دهید زیرا جاده زندگی شما به موفقیت منتهی 

می شود.

اردیبهشت: یک پیچیدگی بین دنیای درونی شما با یک موقعیت که اخیرا در 
آن گرفتار شــده اید ممکن است این روزها ذهن شما را به خود مشغول کند و 
باعث شود که موقتا حالت تعادل خود را از دست بدهید. ادامه دادن به این وضع 
کمکی به شما برای رسیدن به هدف هایتان نخواهد کرد حتی اگر احساس کنید 

که از کارهایتان راضی و خشنود هستید.

خرداد :شــما این روزها با مجموعه ای از تضادها مواجه می شوید. گرچه حس 
می کنید این جریانات زیاد بهتان مربوط نمی شود، اما از نظر احساسی خیلی در 
آن غرق شده اید. شما ابدا به کسی اجازه نمی دهید در مورد احساسات درونی 
تان چیزی بفهمد،با همه این احوال صحبت کردن با یک دوست نزدیک هنوز 

هم جواب می دهد.

تیر: شــما این روزها دغدغه زیدی ندارید، اما نمی توانیــد به راحتی در مورد 
نگرانی های خود با دیگران صحبت کنید. دلیل این کارتان این است که باوجود 
تمام مشــکالتی که وجود دارد نمی خواهید مشــکل جدیدی به وجود بیاید. 
فراموش نکنید حرفی که شما می خواهید بزنید نمی تواند ایجاد آشوب و ناآرامی 

 کند، بلکه روش بیان شما ممکن است تاثیر نامناسبی برجا بگذارد. 

مرداد :  شما از انجام دادن کارهایی را که پشت سر هم برایتان بوجود می آیند 
خسته شــده اید.با تمرکز به روی اهداف بلند مدت خود می توانید قدر و ارزش 
لحظه حال را دریابید. بین کارهای که االن در دست انجام دارید و کارهایی که 
قبال شروع کرده بودید تعادل برقرار کنید . بهترین کار برای پیشبرد کارهایتان 

این است که به موقعیت های موجود واکنش نشان دهید .

شهریور :ممکن است حقیقت به شدت شما را اذیت کند، اما حقیقت چیزی 
است که بیشتر از هر چیز دیگری باید تازه و آشکار شود. شما به طور کامل از 
چیزهایی که ازشان دوری می کردید آگاهی دارید. باید خیلی حواستان را جمع 
کنید. برای اینکه اکنون اگر آنی و بدون فکر تصمیم گیری کنید صدمات جبران 

ناپذیری می بینید. 

مهر : این روزها شــما دارای انرژی فوق العاده مثبتی هستید اما از آن استفاده 
نمی کنید، این انرژی در درون شما به حالت سکون و غیر فعال موجود می باشد 
بهتر است هر چه زود تر نیروهای مثبت تان را از خواب بیدار نمایید تا شما را 
در مسیر زندگی یاری دهند. به صداهایی که از درونتان می اید گوش فرا دهید تا 

شما را در مسیر درست قرار دهند.

آبان : هیجانات بسیاری در درون شما موج می زند، این احساسات همواره کنار 
شــما هستند، اما شما به این احساسات و هیجانات توجهی نشان نمی دهید و 
همچنان بدون آنها به راه خود ادامه می دهید. اگر مسیرتان را عوض کنید تمام 
پیش بینی هایی که برای آینده تان دارید از بین می روند. قبل از پریدن و تغییر 

مسیر بهتر است فکر کنید.

آذر :  در تماس بودن با جنگجوی درونیتان بیش از اینکه فکرش را بکنید سخت 
و دشوار است. با وجود اینکه بعضی اوقات می دانید که باید چکار بکنید ممکن 
اســت در رابطه با خودتان احساس ناتوانی و درماندگی کنید. به جای اینکه به 
خود سخت بگیرید به خود قول بدهید که در رابطه با این بی ارادگی تان کاری 

انجام دهید. 

دی : شــما یکی از فرصتهای خوب در زندگیتان را از دســت داده اید و خیلی 
هم از این اتفاق ناراحت نیستید. اگر شما خودتان را به دست تقدیر بسپارید و 
منتظر اتفاقاتی باشــید که در آینده رخ می دهند، این فرصت دوباره به شما رو 
خواهد کرد. هنوز تا آن موقع شــما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، پس 

سر خودتان را شلوغ نگه دارید.

بهمن : عواطف و حساســیت های اخیر شــما بیش از پیش زیاد شده است، از 
حد و مقدار طبیعی خود بیشتر شده است. احساساتی که شما در حال حاضر 
دارید، فوق العاده زیبا هســتند اما بهتر اســت به شخصیت قبلی تان برگردید 
زیرا شخصیت امروزتان آسیب های جدی را به شما می زند. شما توان مقابله با 

استرس های ناشی از این ماجرا را ندارید.

اسفند : شما به راهنمایی های فرد دیگری نیاز ندارید؛ و خودتان می دانید که چه 
کاری باید انجام بدهید. متأسفانه اجرا کردن برنامه هایتان به آن سادگی که به 
نظر می رسد نیست، برای اینکه فرد بانفودی می تواند سد راه شما شود. به جای 
اینکه کورکورانه فعالیت کنید، بهتر است به دنبال فهمیدن ذهنیت دیگران باشید 

و فعالیتهایتان را با آنها تنظیم کنید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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جدول شرح در متن
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اسامی برندگان جدول  3851
1ـ چاووش اسکندریـ  تفرش

2ـ نگار عمیدـ  تهران
3ـ لیال مقیاسیـ  بوشهر

افقي:
1. روش تاويل و تفسیر و معاني يك متن يا پديدهـ  محل 

نگهداري و پرورش كودكان بي سرپرست
2. رازيانهـ  طالكاري شدهـ  پیاپي رسیدن

3. شهري در فرانسهـ  باب روزـ  همیشهـ  الماس
4. سنگینيـ  از اوراق بهادارـ  خوش قد و قامتـ  نوعي 

موشك هدايت شونده ضدتانك
5. شكم بند الغريـ  فاقد حس شنیدنـ  سمت چپـ  

جوي خون
6. بزرگوارـ  رسندهـ  پرداخت عكاسي

7. وارستهـ  سالنامهـ  به دقت رسیدگي كردن
8. گلي معطر و زيبا ـ دانه معطر ـ طايفه ـ تكرارش 

ماركي بود براي نوعي درباز كن برقي
9. از گروههاي خونيـ  گلي زردرنگـ  بز كوهي

10. حاصل صابونـ  نسخه برداشتن  از روي نوشته ايـ  
حرف ياوهـ  امتنان، تشكر

11. بخش دلپذير پلوـ  گردهم آييـ  درآمد
12. هدف، نشانهـ  سیلي زدنـ  آجر نصفه

13. منقار مرغـ  نام مادر گرامي حضرت محمد)ص(ـ  
مجانيـ  حرف فاصله

14. گود، عمیق ـ نامي براي مردان ـ حیله گر ـ ناخن 
پاي شتر

15. داناي علم و ادبـ  پاكدامنـ  همهـ  حمايت كننده
16. زاري كنندهـ  نورگیر، حیاط خلوتـ  ورزشي رزمي 

ابداعي كشور روسیه
17. دريچه اي اتوماتیك كه نسبت به حرارت حساس 

استـ  استاني در شمال
عمودي:

توابع  از  ـ  تقلب  ضد  لیزري  بعدي  سه  1. برچسب 
مثلثاتي

2. مشاورـ  شتر گاوپلنگـ  كار، عمل
3. رنگ به رنگـ  لباس شناـ  تصديق روسيـ  در سینما 

نمايش مي دهند
4. قوت اليموتـ  پشیمانـ  اشارهـ  از سرداران مشهور 

مازني عهد يزدگرد ساساني
5. درخت زبان گنجشكـ  گیشهـ  معركهـ  پوز

6. راهنماـ  ارادهـ  واژه اي است براي احترام اشخاص
7. خداوندـ  گوساله مادهـ  اختاپوس

8. آب شرعيـ  ورق زدن كتابـ  حاويـ  بي جان
9. اندكـ  فارغ البالـ  سست

10. گرد، آردـ  پیامبر صبورـ  كبوتر صحراييـ  دريا
11. شعر چهار مصراعـ  از هوش رفتهـ  مقدار اندك 
12. جاي اذان گفتنـ  خزنده گزندهـ  تصوير، نقش

13. برهنهـ  درجه اي در ارتشـ  مقیاسي براي خلوص زر 
و سیمـ  صحنه نمايش

14. پايتخت زمستاني هخامنشیانـ  روحـ  فربهـ  بحراني
15. هر يك از سلولهاي جنسي گیاهان يا جاندارانـ  بدي 

حرف )ر ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

ن   حل جدولهای شماره 3851 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3863

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

ـ رونوشتـ  قصه گو، افسانه گو
16. چوبهاي چهار تراش دراز و ضخیمـ  همراه غذا 

مي خورندـ  نوعي ساز كوبه اي و ضربي
17. خط تصويري رايج بین كاهنان مصر باستان ـ 

كشوري در آفريقا
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3863

قاب�ل توجه خوانندگان عزیز:  ب�رای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواس�ت ش�ده در هر شماره به همراه ارس�ال تصویر حل شده 
آن به تلگرام )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه( یا از 
 طریق پست به آدرس مجله،در  هر شماره ضرورت دارد. البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

ـ رونوشتـ  قصه گو، افسانه گو
16. چوبهاي چهار تراش دراز و ضخیمـ  همراه غذا 

مي خورندـ  نوعي ساز كوبه اي و ضربي
17. خط تصويري رايج بین كاهنان مصر باستان ـ 

كشوري در آفريقا
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اسامی برندگان جدول  3851
1ـ چاووش اسکندریـ  تفرش

2ـ نگار عمیدـ  تهران
3ـ لیال مقیاسیـ  بوشهر

افقي:
1. روش تاويل و تفسیر و معاني يك متن يا پديدهـ  محل 

نگهداري و پرورش كودكان بي سرپرست
2. رازيانهـ  طالكاري شدهـ  پیاپي رسیدن

3. شهري در فرانسهـ  باب روزـ  همیشهـ  الماس
4. سنگینيـ  از اوراق بهادارـ  خوش قد و قامتـ  نوعي 

موشك هدايت شونده ضدتانك
5. شكم بند الغريـ  فاقد حس شنیدنـ  سمت چپـ  

جوي خون
6. بزرگوارـ  رسندهـ  پرداخت عكاسي

7. وارستهـ  سالنامهـ  به دقت رسیدگي كردن
8. گلي معطر و زيبا ـ دانه معطر ـ طايفه ـ تكرارش 

ماركي بود براي نوعي درباز كن برقي
9. از گروههاي خونيـ  گلي زردرنگـ  بز كوهي

10. حاصل صابونـ  نسخه برداشتن  از روي نوشته ايـ  
حرف ياوهـ  امتنان، تشكر

11. بخش دلپذير پلوـ  گردهم آييـ  درآمد
12. هدف، نشانهـ  سیلي زدنـ  آجر نصفه

13. منقار مرغـ  نام مادر گرامي حضرت محمد)ص(ـ  
مجانيـ  حرف فاصله

14. گود، عمیق ـ نامي براي مردان ـ حیله گر ـ ناخن 
پاي شتر

15. داناي علم و ادبـ  پاكدامنـ  همهـ  حمايت كننده
16. زاري كنندهـ  نورگیر، حیاط خلوتـ  ورزشي رزمي 

ابداعي كشور روسیه
17. دريچه اي اتوماتیك كه نسبت به حرارت حساس 

استـ  استاني در شمال
عمودي:

توابع  از  ـ  تقلب  ضد  لیزري  بعدي  سه  1. برچسب 
مثلثاتي

2. مشاورـ  شتر گاوپلنگـ  كار، عمل
3. رنگ به رنگـ  لباس شناـ  تصديق روسيـ  در سینما 

نمايش مي دهند
4. قوت اليموتـ  پشیمانـ  اشارهـ  از سرداران مشهور 

مازني عهد يزدگرد ساساني
5. درخت زبان گنجشكـ  گیشهـ  معركهـ  پوز

6. راهنماـ  ارادهـ  واژه اي است براي احترام اشخاص
7. خداوندـ  گوساله مادهـ  اختاپوس

8. آب شرعيـ  ورق زدن كتابـ  حاويـ  بي جان
9. اندكـ  فارغ البالـ  سست

10. گرد، آردـ  پیامبر صبورـ  كبوتر صحراييـ  دريا
11. شعر چهار مصراعـ  از هوش رفتهـ  مقدار اندك 
12. جاي اذان گفتنـ  خزنده گزندهـ  تصوير، نقش

13. برهنهـ  درجه اي در ارتشـ  مقیاسي براي خلوص زر 
و سیمـ  صحنه نمايش

14. پايتخت زمستاني هخامنشیانـ  روحـ  فربهـ  بحراني
15. هر يك از سلولهاي جنسي گیاهان يا جاندارانـ  بدي 

حرف )ر ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
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Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

Arman’s Construction Ltd.
بازسازى و تعمیرات ساختمان

حمام و آشپزخانه
نقاشى ساختمان

نصب انواع کفپوش
سرامیک، کاشى، لمینیت

و کلیه امور بازسازى

604-773-6374

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
۶04-۹21-4۷2۶

کالس نقاشی
زیر نظر:  

مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

نصب و تعمیر 
سیستم های گرمایشی

فرنس، بویلر، شومینه،
Water Tank

لوله کشی سرد و گرم
تجاری و مسکونی

604-833-2869

Sea Shell Alteration

کوتاه کردن شلوار 
از 4,99 دالر

849 West 15th St. (Fell Ave.) 
North Vancouver

604-773-9454   &   604-770-4020

تـدریـس خصـوصــــى
شیمی، ریاضی

توسط: فریده رحمتى
با 20 سال تجربه آموزشى در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

Flat Iron......................$20   
Brushing......................$20

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & Shellac

کوتاه کردن (خانم ها) .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر
هایالیت .............................. 60 دالر

کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر

بند و ابرو 20 دالر

Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

604-219-6202 «نورت ونکوور»

تاتو ابرو 150 دالر، تاتو چشم 150 دالر،
TATTOO تاتو لب 120 دالر

استخدام

اجارههمخانه

IMPROVE 
YOUR 

GRADES

Since 2002موسسه آموزشى کپیالنو

از هم اکنون به فکرتقویت پایه درسى فرزندان خود باشید
Private Lessons for 

Elementary & High School
Math, English, Scince, .....

#106-2419 Bellevue Avenue, West Vancouver

604-839-0244  
604-281-0244

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

604-817-9933
forouzan.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان «مدیر امالك»

www.88westrealty.com

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

براى لیست امالك موجود براى اجاره به 
وب سایت زیر مراجعه کنید

 Iranian School (Farsi)

مدرسه ايرانيان (فارسی)
شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابی، پورت مودی، یو بی سی و ریچموند

  	www.iranianschool-farsi.com      (604) 551-9593 تلفن
                    		Iranianschool@hotmail.com

www.iranianschool-farsi.com 
Mailing Address: 2116 W. 35th. Ave. Vancouver, BC, V6M 1J3 

E-mail: IranianSchool@hotmail.com / Tel (604) 261-6564 / Cell (604) 551-9593 / Fax (604) 269-9953

 مدرسه ایرانیان (فارسى)
Iranian School (Farsi)

  شعبه ها:  وست و نورت ونکوور، کوکیتالم و برنابى، 
پورت مودى، یو.بى.سى و ریچموند

www.iranianschool-farsi.com     
Iranianschool@hotmail.com                     

604-551-9593
604-261-6564

3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط 20 دالر
۶04-۹21-4۷2۶

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟   آیا به سفر می روید، 

جویای همسفر هستید؟ 
 چیزی برای فروش، 

جایی برای اجاره، حرفه  و هنری 
برای عرضه دارید؟

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

یک اتاق در یک آپارتمان دوخوابه
در بهترین نقطه النزدل

به یک خانم اجاره داده می شود.
۱۴۵۴ ۶۰۴-۷۱۶-۳۴۷۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کوکیتالم، وست وود پالتو،

واحد دوخوابه بزرگ، طبقه همکف،
نزدیک به ایستگاه اتوبوس و مدرسه،

ماهیانه ۱۵۰۰ دالر+ یک سوم یوتیلیتی.
۱۴۵۵ ۶۰۴-۷۲۷-۷۸۷۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجاره
یک اتاق مبله بزرگ، بسیار تمیز، با کمد 

بزرگ، شامل همه امکانات، الندری، 
اینترنت و تلویزیون، در منطقه بسیار دنج 
و دلباز، در مجاورت ایستگاه اتوبوس و 

پارک به مبلغ بسیار مناسب
فوری اجاره داده می شود.

۱۴۵۴ ۷۷۸-۹۱۹-۶۳۷۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یکنفر خانم
 جهت نگهداری از خانم سالمند )سرپا( 
و امور خانه داری به طور نیمه وقت در 

منطقه کوکتیالم نیازمندیم..
۱۴۵۴ ۶۰۴-۷۷۱-۹۳۹۱

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جای شما  در این صفحه 
خالی است!

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
۶04-۹21-4۷2۶
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه
حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938
باوند زنجانى           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  778-558-7080
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ادونسد                   604-971-6575
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor
خدمات بتون تاج     604-537-4943

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474
توران ایزدى یار       604-734-2114

رادیو

فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
مهرناز کاووسى      604-779-4146
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
الهام معظمى         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایى            604-356-6032
باوند زنجانى           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

برای درج نام   و شماره تلفن خود 
در فهرست مشاغل  با شماره

 4726-921-604  تماس بگیرید.

مهد کودك

آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعى     778-708-0520

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey
تعمیردرب گاراژ

778-773-8012        Craftsman

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745

«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

عضو 5 ستاره

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)500-7361

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416
کاملیا لیزر                604-561-4885

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016

Zula.ca/farsi                         شایان
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

ادونسد تراول          604-904-4422
ضیا آرمین               778-836-3583
آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  604-931-3220
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615

خدمات ساختمانی

منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک
رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474

رادیو

صداى بهایى ونکوور    778-809-1200
فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

رستوران

کازبا                       604-980-7373
خلیج فارس            604-971-5113

سازمان های اجتماعی

کلیساى فارسى زبان 604-904-8883
کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268
 امیدحیدرى                778-954-9344

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
شیدا عقدا               604-721-8545
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

شیرین مشیر فاطمى   778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
میترا امین زاده          604-614-4444
سودى موسوى        604-722-6565
بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
شهرزاد فرزین        604-499-2530
Canpars مهتاب عطار   778-400-8787
ایرج رضایى           604-356-6032

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
معصومى (انگلیسى)     778-340-6247
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 
مهندس سعیدى (ریاضى، فیزیک) 604-862-7120

پرده و کرکره

اکسپرس                604-816-3535

امور اجاره مسکن
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان
امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»
604-839-9938  

مشاور امالك و عضو رسمی 
نظام مهندسی ایران و آمریکا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى 
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

Realtor

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

Home Office

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر 

 در کتابخانه  میپل ریج 
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم  تماس بگیرید. 

 akaveh9@hotmail.com    604-944-9677

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
 انواع کفپوش

(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

 نقاشی ساختمان
انواع پرده 604.781.7778

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین حاال  تماس بگیرید

مسکونی کردن زیرزمین
درای وال

 لوله کشی و برق
نوسازی حمام وآشپزخانه

(امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا ۶ بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  ۶04-۹44-۹۶۷۷

 akaveh9@hotmail.com  
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چگونه هنر غربی
 تصویری کلیشه ای از

 زنان خاورمیانه آفرید؟
نمایشگاهی جدید در موزه بریتانیا نشــان می دهد که چگونه تاثیرات هنر 
استعماری غربی، که در قرن نوزدهم در اوج بود و تصویری غیرواقعی از زنان 

در جهان اسالم رواج داد، همچنان پابرجاست.

و  میمون ها  کاله فینه ها،  حرمسراها، 
قلیان هایی که خرطومی شان همچون 
مار به گرد دســتان زنانــی برهنه  با 
پوســتی رنگ پریــده حلقــه زده ، و 
نگهبانان عمامه به سر بی کاره ای که در 
نزدیکی  این بدن های عریان میپلکند. 
هیچ عجیب نیســت اگر این تصاویر 
برای تان آشنا باشــد؛ این نقش ها از 
آثار هنری شرق شناسانه) مستشرقانه( 
غربی به ذهن تــان راه یافته و جاگیر 

شده است.
جریان هنری شرق شناسانه در قرن 
نوزدهم، در دوران شکوفایی امپراتوری 
جاه طلبی هــای  روزگار  و  عثمانــی 
استعماری فرانسه و انگلیس در جهان 
اسالم، به اوج خود رسید. سرزمینی 
کــه حــدود قلمــرواش از نظرگاه 
اروپاییان در جنوب مدیترانه و شرق 
یونان بــود، از طریق این نقاشــی ها 
به طرز بی ســابقه ای به جهان خیال 
فرهنگ غربــی راه یافت. تصاویری از 
تجارت، سیاحت و تاخت وتاز و تاراج 
به مثابه بازنمایی هایی از جهان اسالم 
در قالب شــاهکارهای نقاشانی مانند 
اوژن دوالکروا، ژان-لئون ژروم و جان 

فردریک لوئیز بر بوم ها ثبت شد.
آثار هنرمندان مستشرق امروزه نیز بر 
دیوار موزه ها و گالری های جهان دیده 
می شــود، اما آن گونه که نمایشگاه 
جدید موزه بریتانیا-»ُملهم از شرق«- 
نشان می دهد، این نقاشی ها را کم تر 
می توان تصاویری عینی و مبتنی بر 
واقعیت به شــمار آورد. در این کارها 
نمی توان بازتاب دقیق جهان اســالم 
آن روزگار و تنوع و گســتردگی اش 
را بازجست . اصرار بصری این دسته 
از هنرمنــدان که »مشــرق زمین« 
ســرزمینی بدوی، قلمــرو پریان و 
موجودات افسانه ای است، سبب شد 
کــه تصورات اســتثماری و جادویی 
از زندگی در شــرق در میان مردمان 
غربی اعتبار یابد و قرن ها برجای ماند.

الیزابت فریزر، اســتاد تاریخ هنر در 
فلوریدای جنوبی، می گوید:  دانشگاه 
»مهم نیست که درباره یک اثر هنری 
خاص نظرمان چیست، آن چه اهمیت 
دارد این اســت که همه این آثار را به 
مثابه عناصری که فرهنگ بصری مان 
را می سازند جدی بیانگاریم. بسیاری 
از آثاری که ما آن ها را مستشــرقانه 
تصاویری  یا شرق شناسانه می نامیم، 
کلیشــه ای ارائه می دهنــد و باید با 
رویکرد انتقادی بررسی شوند. امروزه 
خودآگاهی تاریخی مان اجازه می دهد 
که این بازنمایی ها از جهان اســالم 
را، که همچنان به حیات خویش در 
فرهنگ غربی ادامه می دهند، به دقت 
ارزیابی کنیم و به بازاندیشــی درباره 

آن ها بپردازیم.«
نمایشگاه موزه بریتانیا رویکرد غرب به 
اسالم- و به انضمام آن هنر اسالمی- 
را در کانون توجهش جای داده است. 
از نقاشی های مستشرقانه قرن نوزدهم 
آشــکارا می توان دریافت که زیبایی  
کاشــی ها، کوزه ها، فرش ها و اشیایی 
که با الهام از نقوش هندسی اسالمی 
و تاریخ هنر اســالم پدید می آمدند، 
در غرب بسیار تحسین می شد. البته 
هنر اســالمی مدت ها پیــش از آغاز 

استعمارگری های فرانسه و انگلیس با 
نمایشگاهی که در دهه ۱۵۰۰ در اروپا 
برگزار شد، به غرب راه گشود. در آن 
هنگام تجارت اروپا با امپراتوری های 
عثمانی و صفــوی در اوج بود. حتی 
پیــش از آن هــم غربیــان درباره 
کشورهای مسلمان همسایه کنجکاو 
بودند. از آن جا که فلســطین زادگاه 
مسیحیت قلمداد می شد، خاورمیانه 
در نــگاه اروپاییان مرکــز فرهنگی 
مهمی به شمار می آمد و پیوسته به 
آن جا مبلغان و زائران مسیحی گسیل 

می داشتند.
صدها ســال پیش تــر امویــان به 
بخش هایی از اســپانیا یــورش برده 
و در ۷۱۱ میــالدی آن را فتح کرده 
بودند. الحمرا یکی از بناهای بازمانده از 
آنان در گرانادا همچنان پربازدیدترین 
مقصد جهانگردان دراسپانیا به شمار 
می آید. مســلمانان در سیســیل و 
مالــت نیز از قرن ۹ تــا ۱۱ میالدی 
حکومت هایی تشکیل دادند. از جنبه 
نظری، فرهنگ اروپایــی از دیرباز با 
اســالم و نیز هنر و معماری اسالمی 
در ارتباط بوده اســت. جای شگفتی 
نیســت که در همین دوره متکلمان 
اروپایی -چه در جنبش های مذهبی 
مســیحی موافق اصالح دینی و چه 
علیــه آن- برای تفــوق در مباحثه 
با مخالفان به آیاتــی از ترجمه های 
قرآن توســل می جستند. این پدیده  
تاریخی اکنون موضوع اصلی پروژه ای 

پژوهشی در اروپا است.

رویکرد پسااستعماری

اندلس،  می دانیم کــه کاشــی های 
ســرامیک های ترکیــه و فرش های 
ایــران در غــرب کاالهایــی لوکس 
و پرطرفــدار بوده انــد و در هنرها و 
صنایع دســتی در سراســر اروپا -از 
جمله ونیز- تاثیر گذاشــته اند. البته 
نمایشگاه موزه بریتانیا به طور خاص 
می کوشد نشــان دهد که چگونه در 
نقاشی ها و آثار بصری شرق شناسانه 
بسیاری از عناصر شــرقی، به مثابه 
عجیب وغریب نمایی  برای  اشــیایی 
آدمیان و بناها اســتفاده می شــدند. 
اصطالح شرق شناسی را ادوارد سعید، 
فلسطینی-آمریکایی،  دانشگاه  استاد 
در کتابی به همین نام- منتشــره در 
۱۹۸۷- برساخت و این تعبیر به تدریج 
به ادبیات دانشگاهی و روشنفکرانه راه 
یافت. سعید این بحث را پیش کشید 
که گفتمان و رویکرد غربی ها به طرزی 
نظام مند جهان شرقی را به مثابه »آن 
دیگری«  بازنمایی می کند. او در کتاب 
شرق شناسی می نویسد: »برای مثال، 
عرب ها شترســوارانی خشــن، دماغ 
عقابی و شهوت ران پنداشته می شوند 
که با تکیه به ثروت بادآورده شــان از 
تمدن پذیری ابا می کننــد. در تفکر 
غربی این پیش فرض حتمی انگاشته 
شده که مصرف کننده غربی، گرچه از 
نظر عددی در اقلیت اســت، اما حق 
دارد بیشتر منابع جهان را در اختیار 
داشته باشد یا مصرف کند- یا هردو. 
چرا؟ زیرا او، بر خالف انســان شرقی، 

یک انسان واقعی است. «

در نظر سعید، هنر مستشرقانه بخشی 
از ســنت فرهنگی کلیشه ســازی از 
جهان اسالم بود، رویکردی که به باور 
او تا روزگار معاصر امتداد یافته است. 
نمایشگاه موزه بریتانیا به طرزی موثر 
با نگرشی انتقادی و پسااستعماری به 
این جریان هنری می  پردازد و چگونگی 
بازتاب آثار و اشیاء هنر اسالمی را در 
نقاشــی های شرق شناســانه بررسی 
می کند. برای مثال رودلف ارنســت، 
نقاش اتریشی قرن نوزدهم، را در نظر 
بگیریم. او در ترکیه و آفریقای شمالی 
ســیاحت کرد و در نقاشــی هایش 
از این ســرزمین ها الهــام پذیرفت. 
ارنســت از این سرزمین ها، مردمان و 
آثارش عکاســی می کرد، پیش طرح 
می کشید و طراحی می ساخت. بعد 
در اســتودیوی خویش با استفاده از 
تصاویرش و نیز اشــیاء و آثار شرقی 
صحنه هایی می چید و آن ها را نقاشی 
می کرد. در هنر شرق شناسانه استفاده 
از اشیاء و آثاری از دوره های گوناگون 
تاریخی جهان اسالم رایج بود. این آثار 
را که به دوره های مختلف متعلق بودند 
در کنار هم می گذاشتند و به گونه ای 
زمان پریشانه آن ها را در تابلو های شان 

نقش می زدند.
البته برخــی از هنرمنــدان چندان 
اشــتیاقی به ســفر به شــرق نشان 
نمی دادند. مثال چزاره دالکوا، هنرمند 
ایتالیایی، به این دل خوش بود که در 
نقاشی هایش از شرق، کامالً به تخیل 
خویــش و نیز کتاب هــای تصویری 
مردم نگارانه اش تکیه می کند. بعضی 
دیگــر نیز همچنان کــه از امتیازات 
غربی بودن برخــوردار بودند، از طرز 
پوشش و روش زندگی شرقی تقلید 
می کردنــد. ظاهراً رودولف ارنســت 
گاهی کاله فینــه- همچنان که در 
می گذاشت.  ســر  به  نقاشی هایش- 
در عکســی خودنگاره  کــه در قاهره 
برداشته شده، جان فردریک لوئیس، 
هنرمند بریتانیایی، حالتی بازیگوشانه 
به خود گرفته و پوششــی- که آن را 
لباس خاورمیانه ای می نامید- به تن 
دارد. تکــه ای از این پوشــش که در 
عکس با ظرافــت به نمایش درآمده، 
شــالی رنگارنگ و هندی ، کار همان 
دوره اســت. البته این واقعیت مانع 
نشد که همسر هنرمند هنگامی که 
ایــن خودنگاره را به مــوزه ویکتوریا 
و آلبرت ســپرد، ادعا نکند که شال 

همسرش هزار سال قدمت دارد و کار 
قسطنطنیه است.

در نظر هنرمندان غربی، چه آنان که 
در جهان اسالم به سیاحت پرداختند 
یا آنانی که مدتی در آن ســرزمین ها 
زندگی کردند) برای مثال لوئیس یک 
دهه را در قاهره به ســر برد(، شــرق 
و عناصر شــرقی همــواره موضوعی 
محبوب و جذاب به شــمار می آمد. 
تصویر قراوالن و سالح های شان و نیز 
نقاشی زنان حرمسرا و فضاهای اندرونی 
به طور خاص بس گیرا تلقی می شد. 
در این نمایشــگاه چندین نقاشــی 
اســت که نگهبانان را بــا لباس های 
مجلل برتن، همچون افرادی بی کار، 
تکیه زده به دیوار در حال نوشــیدن 
چای یا سیگارکشــی نشان می دهد. 
همان گونه که در شرح این نقاشی ها 
آمده است: »شرقیان اغلب همچون 
مردمانــی بی کار و بی مســئولیت به 
تصویر کشــیده می شدند که زندگی 
فارغ البالی دارنــد، و این بازنمایی به 
کلیشــه ای گمراه کننده درباره شرق 

دامن می زد«.
گرچه نقاشی مستشرقانه را بیش تر به 
بازنمایی حرمسراها می شناسند، تنها 
در گوشه ای کوچک از این نمایشگاه 
آثاری از این دســت نمایــش داده 
می شود. به جای آن، یک اتاق کامل 
به آثــار هنرمندان مــدرن زن عرب 
اختصاص یافته اســت که آثارشان را 
در واکنش به ایــن میراث فرهنگی 
نامطلوب  خلق کرده اند. واقعیت این 
اســت که حرمســرا ها اندرونی هایی 
بودند که فقط زنان و نیز اعضای مذکر 
خانواده که محرم تلقی می شدند به 
آن ها راه داشــتند. هیچ غریبه ای در 
این فضاها حضــور نمی یافت و قطعا 
مســافران خارجی  نیز نمی توانستند 
وارد آن شــوند. درواقــع آن  چه در 
نقاشــی های شرق شناسانه می بینیم 
صحنه  هایی خیالیــن از زنانی برهنه 
است که زیبایی ســیما و اندام شان 
فانتزی های شهوانی سیری ناپذیر مرد 
غربی را در آن دوران نشان می دهد. در 
نمایشگاه در توضیح یک نقاشی آمده 
است: »تالش هنرمندان غربی برای 
تصویر اندرونی حرمسراها استعاره ای 
از رویکــرد شــرق شناســانه به این 
سرزمین ها تلقی می شود«؛ گویی این 
زنان نیز همچون سرزمین های شان در 
قدرت های  عمومی  تصرف  دسترس 

ادوارد  داشــته اند.  قرار  اســتعماری 
ســعید در کتاب شــرق شناسی به 
آن چه او »زنانه سازی شرق« می نامید 
می پردازد. از سر تصادف نیست که بر 
پوشــش جلد برخی از ویرایش های 
کتابش، نقاشی قرن نوزدهمی از زنان 

برهنه در حرمسرا دیده می شود.
نقاشــی های  از مشــهورترین  یکی 
تابلوی  شرق شناسانه،  هنری  جریان 
زنان الجزایــری در خانه، اثر دوالکروا 
اســت. البته این اثر برخالف آن چه 
تصور می شود اندرونی زنان مسلمان 
الجزایری را به تصویر نکشیده ، بلکه 
بازنمایی فضای خصوصی زنان یهودی 
است. روشن اســت که این هنرمند 
اجــازه ورود به حریم خصوصی زنان 
مســلمان را نداشــت؛ بازرگانی به او 
اجازه داد پیش طرحی از اندرونی زنان 
یهودی بسازد. تابلوهای زنان حرمسرا- 
اغلب تصاویری از زن یا زنانی برهنه  
با خدمــه ای در کنارشــان- در قرن 
نوزدهم بسیار رایج بودند. ژان اگوست 
ر، هنرمند فرانسوی، با  دومینیک آنْگْ
این  که از خاورمیانه و شــمال آفریقا 
دیدار نکرده بود، پیوسته چنین زنانی 
را نقاشی می کرد. این نمایشگاه یادآور 
می شود که فضای اندرونی آراسته در 
این نقاشی ها بیننده را به چشم چرانی 
در حریمی خصوصــی برمی انگیزد: 
»جای دادن زنــان برهنه در اندرونی، 
این دســت از تصاویر را برای جامعه 
فرهیخته اروپایی و آمریکای شمالی 
مقبول جلوه مــی داد، وگرنه آنان به 
این نقاشــی ها به چشم صور قبیحه 

می نگریستند.«

تبادل فرهنگی

همان گونه که در شرح ادوارد سعید از 
بازتاب شرق در تصور غربی می بینیم، 
غرب خاورمیانه را به مثابه زنی منفعل 
تصویر می کرد و این  یک جانبه نگری 
و قدرت ورزی یک ســویه، به کاهش 
تبادل فرهنگی میان این دو منجر شد. 
گرچه امروزه  آشکار شده که جنبه های 
استعماری نگرش شرق شناسی بسیار 
بیشــتر از آن  است که در گذشته به 
آن  نسبت داده  می شد، نمایشگاه موزه 
بریتانیا تالش می کند توضیحی برای 
این پرسش بیابد که چگونه و تا چه 
میزان هنر  و  معماری اســالمی برای 
صدها سال در فرهنگ اروپا تاثیرگذار 

و پذیرفته  بوده اســت؟ الیزابت فریزر 
هم می پذیرد که این ارتباط فرهنگی-
هنری تا مدت ها چندان فعال نبوده، 
امــا می گوید:»اکنون پژوهشــگران 
پذیرفته انــد کــه وضعیت بســیار 
پیچیده تر از آن بوده که پیش تر تصور 

می شده است«.
در عنوان نمایشگاه موزه بریتانیا، ُملهم 
از شــرق، به اصطالح شرق شناسانه 
اشــاره ای نشده است، شــاید به این 
ســبب که تعبیر چنــدان دقیقی به 
شــمار نمی آید. این را هم باید افزود 
که نمایشــگاه به میزان تاثیر پذیری 
سرزمین های خاورمیانه و شمال آفریقا 
و درواقع واکنش این مردمان به هنر 
اروپا نپرداخته است. نقشه های ایرانی 
از لندن و رم، که در این نمایشگاه به 
تماشا گذاشته شــده، نشان می دهد 
که مسافران آمده از شرق نیز شیفته 
ویژگی های فرهنگی اروپا شده  بودند. 
از عکس های پاسکال صباح، عکاس 
اهــل عثمانی، می تــوان دریافت که 
چگونه هنرمندان شرقی از حال وهوا و 
فضای بازارهای غربی در تصویرکردن 
شهرهای شــان برای مخاطبان بومی 

خویش بهره می بردند.
اکنون تعــداد بیش تری از هنرمندان 
معاصر در آثارشان رویکرد انتقادی به 
هنر شرق شناسانه در پیش گرفته اند. 
در اتاق آخــر نمایشــگاه آثار چهار 
هنرمند زن معاصــر- اینجی اوینار، 
لال العصیدی، شــیرین نشاط و رائده 
سعاده- به تماشا گذاشته شده است 
که همــه در کارهایی پیشــرو علیه 
جریان نقاشی مستشــرقانه واکنش 
نشان  داده اند. یومنا العراشی، عکاس 
و فیلم ساز یمنی-آمریکایی، از جمله 
این هنرمندان به شــمار می آید که 
گســتره کارهــای تامل برانگیزش از 
فیلم سازی تا عکاسی برای جلد مجله 
ووگ را در برمی گیــرد. العراشــی به 
ســبب تصاویری که از زن عرب در 
تقابل با چشــم چرانی استعمارگرانه 
مرد در ســنت شرق شناســی غربی 
خلق کرده، در رسانه های اجتماعی 
فالوئرهای بســیاری دارد. او با اشاره 
بــه این نکتــه، به صفحــه فرهنگ 
وبسایت بی بی ســی گفت: » اختیار 
نحوه بازنمایی بدن ها، احساســات و 
زنانگی مان را از ما گرفته اند.» العراشی 
همچنیــن از مجموعــه تصویرهای 
چهره نگارانه اش از زنانی با چهره های 

هنرمندانی چون اوژن دوالکروا، ژان-لئون ژروم و جان فردریک لوئیز 
تصاویری از جهان اسالم را به دنیای خیال فرهنگ غربی آوردند
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره 
۸۸۶۸-۸۸۲-۷۷۸ از طریق »واتس اپ« تماس حاصل فرمایید.

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

ساکسس ونکوور 

برگزاری کالس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کالس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

آکادمی فرهنگی موالنا

مجمع پر مهر ما با گفت و شنود آزاد پیرامون مباحث معنوی 
حضور شما را گرامی میدارد

 سلسله مباحث عرفان حافظ ،رمز و راز جهان نگری حافظ ، 
حافظ و رندی ،حافظ و عشق ، حافظ و سرشت و سرنوشت  

انسان ، حافظ و قرآن
محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه

زمان هر پنج شنبه   ساعت ۷ تا ۹ شب
 شماره ی ۸۵۱ خیابان کویین غربی طبقه دوم , میپل  روم

تلفن تماس ۸۲۲۲ ۳۲۰ ۷۷۸

 مسابقه اساتید تخته نرد 

سی و چهارمین مسابقه اساتید تخته نرد در روز
 شنبه چهاردهم دسامبر ساعت ده صبح در طبقه فوقانی 
رستوران گیالنه پالک ۲۲۲ خیابان پمبرتون نورت ونکوور 

برگزار میگردد از اساتید محترم تقاضامندم تخته نرد 
خود را همراه داشته باشند 

بازی بروش سوئیسی اجرا میشود
لطفا جهت اطالع و نام نویسی با اینجانب  به شماره تلفن 

۷۷۸۸۹۵۰۲۴۵  تماس حاصل نمایید 
ارادتمند شما ایرج

جامعه چند فرهنگی ریچموند 

سازمان غیرانتفاعی خدمات جامعه چند فرهنگی ریچموند، 
جایی برای تازه واردین تا شبکه ارتباطی شان

 را ایجاد کرده و گروه های حمایتی خود را پیدا کنند.
اگر دارای پی آر وعالقمند به شرکت در کارگاه های رایگان 

انگلیسی، کامپیوتر و شبکه ارتباطی فارسی 
زبانان هستید یا در امور اشتغال و استقرار پس از مهاجرت 

نیاز به مشاوره رایگان دارید، می توانید هر
چه زودتر با مشاور فارسی زبان این مرکز در ساعات اداری 

دوشنبه، سه شنبه، جمعه و شنبه تماس بگیرید.
Alireza Sedghi-Taromi,

Settlement & Employment Counsellor
Richmond Multicultural Community Services

210 - 7000 Minoru Boulevard, 
Richmond BC V6Y 3Z5

P: 604.279.7160 F: 604.279.7168
Email: alireza@rmcs.bc.ca 

برای کارگاه های رایگان درباره زندگی در کانادا به ما 
بپیوندید. لطفا با فرستادن ایمیل ثبت نام نموده 

و کارت پی آر خود را هم همراه بیاورید.  
برنامه ریزی شغلی، ویژه متخصصان خارج از کانادا، دوشنبه 

۹ دسامبر ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر
110-5751 Cedarbridge Way, Richmond, BC

حلقه مکالمه انگلیسی، ویژه افراد دارای پی آر، 
چهارشنبه ها ۴، ۱۱ و ۱۸ دسامبر، ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر

110-5751 Cedarbridge Way, Richmond, BC
گروه حمایتی چندفرهنگی بانوان، 

چهارشنبه ۱۱ دسامبر، ۱۲ ظهر تا ۲ بعد از ظهر
110-5751 Cedarbridge Way, Richmond, BC

فرهنگ و هنجارهای اجتماعی کانادا، 
دوشنبه ۱۶ دسامبر ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر

110-5751 Cedarbridge Way, Richmond, BC
حلقه شبکه سازی متخصصان،

 جمعه ۲۰ دسامبر، ۲ تا ۴ بعدازظهر
294-7000 Minoru Boulevard, Richmond, BC

 صندوق همبستگی کارگری در ونکوور 

بدین وسیله به اطالع میرسانیم که نشست مجمع عمومی 
ساالنه صندوق همبستگی کارگری در ونکوور برگزار میشود. 

در این نشست هیئت امنای جدید انتخاب خواهند شد. شرکت 
شما عزیزان مایه خرسندی ماست.

شنبه  ۱۴ دسامبر  ساعت ۵ بعدازظهر
MOSAIC, 5575 Boundary Rd, Vancouver

هیئت امنای صندوق همبستگی کارگری - ونکوور

نورت شور مالتی کالچرال سوسایتی

 برگزار میکند:
آشنایی با فرهنگ محیط کار در کانادا

آیا بعنوان یک مهاجر عالقمند هستید با تفاوتهای فرهنگی 
محیط کار در کشورخود و کانادا آشنا شوید؟

اگرچه محیط کار بر حسب نوع کار و کارفرما متفاوت است 
ولی اصول مشترکی وجود دارد که دانستن آنها میتواند در 
مسیر کاریابی و حتی پس از آن در نگهداری شغل مریوطه 

موثر باشد. این جلسه حاوی مطالب زیر است : 
- مثالهایی از تقسیم بندی فرهنگ

- آشنایی با آداب و ارتباط موثر در محیط کار
-  تاثیر آشنایی با فرهنگ محیط کار در کاریابی و حفظ کار
 بدلیل محدود بودن ظرفیت برنامه  ، لطفا ثبت نام فرمایید. 

مجری: شادی اشتری
شماره تماس: ۶۰۴-۹۸۸-۲۹۳۱

پنجشنبه ۱۹ دسامبر ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ ظهر  
در واحد ۲۰۷ شماره ۱۲۳ خیابان ۱۵ شرقی ، نورت ونکوور 

این جلسه بصورت رایگان و به زبان فارسی برگزار میشود

خال کوبی  شــده- نقش هایی که او بر 
ســیمای مادر مادربزرگ خود دیده 
بود- یاد می کند کــه هرگز در هیچ 
 یک از نقاشــی های غربی از زن های 
عریــان یله داده و درازکشــیده دیده 
نمی شــوند. او می افزایــد: »من در 
جریان این پروژه عکس هایی از زنان 
گرفتم و با آن ها مصاحبه هایی انجام 
دادم و چهره نگاره های زیبایی از آن ها 
ساختم. این کارها را برای ارج نهادن 
به این زن ها و نســلی که در نگرش 
استعماری نادیده انگاشته شدند، انجام 
دادم. روزگاری در ایــن مناطق نظام 

مادرساالری قدرتمندی برقرار بود.«
هنــر  بــه  مســتقیم تر  ارجاعــی 
شرق شناسانه را می توان در مجموعه 
این  جست.  العراشی  پوست  انداختن 
کارهــا بازتصویــر و بازتصور صحنه 
حمام شرقی در نقاشــی های غربی 
اســت. حمام ها در شــمال آفریقا از 
نظر جنســیتی تفکیک شده بودند، 
اما در نقاشی های مستشرقانه غربی 
حرمسرا ها و حمام ها با یکدیگر تلفیق 
می شــدند تا محمل مناســبی برای 
تصویرســازی از زنــان برهنه فراهم 
شــود. در مجموعه عکــس و فیلم 
پوســت انداختن، العراشــی حمامی 
مختص زنان را به تصویر می کشــد 
که در آن از مردان و نگاه چشم چران 
مردانه خبری نیســت. زنانی که در 
برابر دوربینش قــرار گرفتند نه تنها 
آثارش را می شناختند که داوطلبانه 
با او همــکاری کردند. این اثر حاصل 
اجماعی زنانه اســت کــه از زمین تا 
آســمان با نقاشــی زنان الجزایری 
العراشــی  تفــاوت دارد.  دوالکــروا 
می گوید:»می خواستم نورپردازی های 
نقاشــی های فرانسوی دوره رنسانس 
را همراه با صحنه پــردازی رمانتیک 
بازســازی کنم.« او ادامــه می دهد: 
»قصدم این بود که مردم را به تماشای 
فیلمی دعوت کنم که از تصاویر آشنا 

اطالعیه مطبوعاتی شماره 2 در باره پرونده حمید نوری

جلسه مذاکره برای تمدید مدت بازداشت حمید نوری، بعداز ظهر روز چهارشنبه 11 دسامبر 201۹، 
در دادگاه استکهلم برگزار شد. مدت بازداشت حمید نوری به درخواست دادستان،

 به اتهام »نسل کشی« و » قتل گروهی«،  به مدت چهار هفته تا ۸  ژانویه 2020 تمدید شد. 

همه کسانی که او را در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی می شناسند و می توانند بر دست داشتن 
او در این جنایت، صحه بگذارند، از جمله آن دسته از زندانیان سیاسی که در زمان کشتار تابستان 
شصت هفت در زندان گوهردشت بوده و یا خانواده هایی که عزیزانشان در زندان گوهردشت در این 

کشتار به قتل رسیده اند، می توانند در جهت تقویت این پرونده از او شکایت کنند. 

هیچ محدودیت حقوقی، قضایی و جغراقیایی برای شکایت از او وجود ندارد.
 برخالف تبلیغاتی که انجام می شود و هدف از آن بازداشتن دیگران از ورود به این پرونده است، 

هرچه تعداد شاکیان بیشتر باشد و برهویت او و اقدامات ضدبشری او صحه گذاشته شود،
 محاکمه او را آسان تر می کند. در هیچ محاکمه  و پرونده قضایی دیده نشده است که شکایت

 و شهادت شاکیان بیشتر، حتی اگر گفته های آنان متفاوت باشد، خللی در محاکمه 
متهمی ایجاد کرده باشد. این پرونده باز است و در مالکیت کسی نیست. 

همه کسانی که حمید نوری را می شاسند و می توانند علیه او شهادت دهند، 
می توانند در سوئد وکیل بگیرند و علیه او شکایت کنند. چنانچه کسانی باشند که نخواهند و یا  

نتوانند به تنهایی اقدام به شکایت علیه او کنند، می توانند به یکی از پرونده هایی که تاکنون
 علیه او تشکیل شده اند، از جمله پرونده »دیده بان ایران« به پیوندند. 

این نیز باید اضافه شود که هیچ وکیل و حقوقدانی نمی تواند از خارج از سوئد علیه او پرونده تشکیل 
دهد.  شکایت از او باید از داخل سوئد و از سوی وکالی سوئدی انجام گیرد. به این نیز باید اشاره 

کرد که گرفتن وکیل در سوئد، در رابطه با پرونده هایی که در رابطه با جنایت علیه بشریت،
 نسل کشی  و جنایت جنگی هستند، برای کسی هزینه ندارد. دولت سوئد هزینه  ی وکیل را 

و در برخی مواقع نیز هزینه سفر شاکیان و شاهدان پرونده را پرداخت می کند. 

 iranwatch@irantribunal.com

۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ برابر با ۲۰ آذر ۱۳۹۸

دیده بان ایران

استفاده می کند. در حمام واقعی نور 
شــدید اســت و مردم در حال داد و 
فریادنــد. می خواســتم آن چه را در 
حمام می گذرد مانند نمایشی نشان 
دهــم و مــردم را ترغیــب کنم که 
اختیار بازنمایی چنیــن فضایی را از 
آن خود کنند.« العراشــی با تاکید بر 
ناهمبستگی جامعه امریکا و دشواری 
بزرگ شــدن در این کشور در جایگاه 
یک مسلمان می گوید:»به مثابه یک 
زن ضروری اســت که در مکان هایی 
همچــون حمام گرد هــم آییم. من 
در خاورمیانه تجربه خوشــایندی از 
این فضاها داشــتم. آن چه مرا واقعا 
تحت تاثیر قرار داد، این بود که چگونه 
در حمام هــا امــکان گفت و گو میان 
گروهی از افراد غریبه به خوبی فراهم 

است.«
ادوارد ســعید در پیش گفتار ویرایش 
ســال ۲۰۰۱ کتاب شرق شناســی 
نوشت:» نه اصطالح شرق و نه مفهوم 
غرب هیچ یک از جنبه هستی شناختی 

مفاهیمی ثابت نیستند، بلکه هر یک 
حاصل تالش آدمیــان برای تصدیق 
وجود آن دیگری و همچنین شناخت 
موزه  نمایشگاه  نام گذاری  اوســت.« 
بریتانیا )ُملهم از شرق( به دوگانه سازی 
شــرق و غرب دامن می زند و به گواه 
اشــیای به نمایش درآمده در آن، این 
عنوان نــه کارآمد و نه موثر اســت. 
گرچــه خاورمیانه و شــمال آفریقا 
زمانی زیر تسلط و استعمار قدرت های 
بزرگ غربی بوده انــد، ادبیات، هنر و 
معماری اروپا بر حضور سنت کهن و 
غنی هنر اسالمی در این قاره گواهی 
می دهند. این سنت به پیش از دوران 
استعمار در قرن نوزدهم بازمی گردد و 
خوشبختانه از آن بیش تر عمر کرده 
اســت. حال باید پرسید آیا به راستی 
هنر غرب از شــرق الهام گرفته است 
یا بهتر است بگوییم که درواقع به آن 

مدیون است؟

یومنا العراشــی، عکاس و فیلم ســاز زن یمنی-آمریکایی، در مجموعه 
پوست انداختن صحنه های حمام را از نگاه زنان بازنمایی کرده است

سوفیا اسمیت گیلر )بی بی سی(
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مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1454

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

۶04-۹21-4۷2۶ 
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