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هر جمعه منتشر می شود

مادر،منزندهام!
»تمامخواهدشداینداغ،

ازپِیاینهمهسال«

5 دی ماه تنها نیســتی مادر، من برشانه تو خواهم 
نشست. من زنده ام مادر.

من زنده ام. آن چشم های روشن وخندانی که میانۀ 
برگ ها و گلبرگ های رنگین حاشــیه خیابان به تو 

دوخته شده اند رامی بینی؟،
منم مادر. و آن دسته گل سرخ را من به سنگفرش 

سرد خیابان هدیه دادم.
من زنده ام مادر. تپش قلبی که در سینه تو می تپد، و 

صدای آوازی که در حنجره داری.
مادر »تمام خواهد شد این داغ، از پِی این همه سال«
فصل های ناتمام َوهم و مرگ پایان خواهند گرفت، 
این قاتالن اند که بر مغز و قلب خود شلیک می کنند.
مادر، باردیگر که به خیابان بیایم مرا شادتر و سرحال 
ترخواهی دید. نگران نباش! در میان انبوه جمعیت به 
راحتی پیدایم خواهی کرد، نشانی ام را می دانی، همان 
اســت که بود، دستی پُراز ُرزهای سفید، و کبوتری 
برشانه ام. درمیان انبوه گل ها و کبوتران مرا خواهی 
یافت. می دانــم، می دانم، تو و پــدر از من خواهید 
پرسید: پسر! معنای این همه شور و شعور وشهامت و 
شرزگی و عشق چیست؟، و من مثل همیشه خواهم 

گفت، آزادی..
گفته بودی عشق و آزادی بیمرگ اند، پس چرا باورم 
نمی کنی من زنده ام؟ و گفته بودم که عشق به آزادی 
عشقی ست با آغاز و پایانی خوش، و می بینی که من 

سرشار از شورزندگی بر شانه ات نشسته ام.
من فریاد تورا می شنوم از آن حنجره و چشمان ناباور، 
من فریاد تو را می شــنوم: »من می دانم چه کسی 
جگرگوشه ام را کشته است، جگر گوشه ی مهربانی 

وعشق و آزادی را«.
آرام باش مادر و به پدر و خانواده دلداری و دلگرمی 

بده، آرام باش معجزه زنده و واقعی، مثل همیشه.
مادر باورکــن، من زنــده ام! نه فقــط فریادت که 
نجواهای دلنشین و مهربانانه ات را از البالی برگ ها و 
گلبرگ های رنگین حاشیه خیابان می شنوم، همبازی 
نســیم شــده اند مادر. آن جوی خون و برگ های 
خونرنگ و رگبرگ هائی که خــون درآن ها جاری 
ست کابوس اند مادر، به رویاهای زیبایت بیاندیش و 
آن ها را تماشــا کن. نگاه کن، من هنوز زنده ام، شاد 
و سرحال با دســته ُگلی از ُرزهای سفید بردست و 

کبوتری بر شانه ام.
روح مهربانی، » حقیقت عشِق پاک «، باور کن من 
زنده ام. این صدای من اســت ازقابی که فروتنانه بر 
سینه ات نشاندی: عشق و آزادی بیمرگ اند، » عشق 
نقطه مقابل مرگ اســت«. آن ها به مغز و قلب خود 
شــلیک کردند تا خزان ننگی که فصل های سبز و 
پُرگل سرزمینمان را خونرنگ کرده است عریان تربه 

تماشا بگذارند.
مادربگو من زنده ام، و بر شانه تو نشسته ام.

با چشم هایت، که دریچه ی زندگی و مهربانی ست، 
با قلبت که به وسعت هستی ست، و حنجره ات که 
سرشار از گلبانگ مهربانی و شادی ست به آن ها بگو!

بگو، بگو، بگو به آن ها، به گورزادها، که من زنده ام تا 
مسعود نقره کارحرام تر شوند، حرام تر.

فرزانه روستایی

وقتینرمشقهرمانانه
دیگرپاسخندهد

اعتراض ها و کشتار اخیر مردم ایران نگاه به آینده و خروج از 
بحران برجام را برای جمهوری اسالمی بیش از پیش دشوار 
ساخته اســت. تا قبل از تحوالت اخیر، موضوع حق وتوی 
علی خامنه ای با عنوان »نرمش قهرمانانه« نقشــی مانند 
دوربرگردان های اتوبان های تهــران در دوران احمدی نژاد 
داشت که می شد مسیر به اشتباه رفته را دور زد و بی سر و صدا 
بازگشت. اما معادالت جدید ایران پس از سرکوب خونین 
مردمی که فقط به قیمت بنزین اعتراض داشتند، به احتمال 
بسیار زیاد این دور برگردان را نیز با بلوک سیمانی مسدود 
کرده و ممکن اســت حق وتوی علــی خامنه ای با عنوان 

نرمش قهرمانانه در مذاکره با آمریکا دیگر کار نکند.
هری ترومن، رییس جمهوری سابق آمریکا، گفته بود ریاست 
جمهوری در آمریکا مانند ببر ســواری در کاخ سفید است؛ 
یعنی یا شما سوار ببر می شوید یا ببر شما را می خورد. این 
ضرب المثل صریح عالوه بر این که به سادگی بیان می کند 
ســاختار اداره دولت و کاخ سفید در آمریکا چگونه است، 
عمق ساده اندیشی رهبر جمهوری اسالمی در مورد رایزنی 

با آمریکایی ها را خوب بیان می کند.
 رهبر جمهوری اسالمی ایران به جای فرصت سازی و کنار 
آمدن با روســای جمهور آمریکا،بخش اعظم رهبری اش را 
صرف بازو در بازو در انداختن با کاخ ســفید کرده اســت، 
در حالی که روســای جمهور آمریکا قطعه ای مهم از پازل 
بازی پیچیده سیاست در آمریکا هستند و البته، هم زمان 
می شــود با تک تــک قطعه های مهم پازل  در آن کشــور 
بازی کــرد. قهرمان البی گری با جناح های مختلف آمریکا 
نخست وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، است که با دروغ و 
راست، هم زمان با همه قطعه  های پازل  در آمریکا در تماس 

بوده است.
جمهوری اسالمی با اصرار بر شعار ناکارآمد »نه شرقی، نه 
غربی«، عمال هم مســتعمره شرق شد و هم مقهور غرب. 
روسیه که امروز با پرداخت 2 میلیارد یورو وام، کمک کرد تا 
ارقام بودجه سال ۹۹ ایران تراز شود، پیش تر در قامت اتحاد 
جماهیر شوروی، هشت سال با جدیدترین سالح ها از دولت 
عراق در جنگ با ایران حمایت کرد و عمال همه تجهیزات 
صدام حســین ازسوی آن کشور تامین شد. روسیه در دور 
اول تحریم ها علیه ایران، با غرب هماهنگ بود. هماهنگی 
روس ها با غــرب علیه ایران در حدی بــود که نه راکتور 
بوشــهر را برای تحویل تکمیل می کرد و نه پدافند هوایی 
اس  ـ ۳۰۰ را به ایران تحویل می داد. اکنون نیز که ایران به 
پدافند موشکی اس  ـ ۳۰۰ مجهز است، کارشناسان معتقدند 
اسرائیل و غرب به کدهای عملیاتی اس ـ ۳۰۰ دست یافته اند 
و پدافند واقعی اس ـ 4۰۰ است که روسیه به دلیل معادالتش 

با غرب، حاضر به فروش آن به ایران نیست.
رهبر جمهوری اسالمی ایران ضمن بازی خوردن از روسیه، 
با راه انداختن مســابقه رو کم کنی بــا دولت های پی در پی 
آمریکا، اقتصاد کشور را عمال ویران کرد. میلیون ها ایرانی 
تحصیل کرده سال ها برای ســر پا نگه داشتن کشور جان 
کندند و امروز شاهدند همه چیز و همه کس  رو به فروپاشی 
است و نیروهای امنیتی با مجوز رهبر جمهوری اسالمی، در 
گرگان با تبر و در ماهشهر با تیربار جنگی به مقابله با مردمی 

رفتند که فقط اعتراض داشتند.
بازی ناشیانه رهبر جمهوری اسالمی ایران با ایاالت متحده 
آمریکا در سی سال گذشته، قطعا بیش از خسارت جنگ 
ایران و عراق، یعنی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دالر خســارت 
)هــزار هزار میلیون دالر(، به کشــور آســیب اقتصادی و 

اجتماعی وارد کرده است.

رویای ساخت سالح هســته ای و نابودی اسرائیل بیش از 
چند صد میلیارد دالر هزینه تاسیسات اتمی بی فایده روی 
دســت ملت ایران گذاشته که فقط بخشی از این خسارت 
اســت و صد ها میلیون دالر در داخل و خارج کشور صرف 
خرید تجهیزات از بازار سیاه، راه اندازی دستگاه ها، حفاظت، 
ترور، رد گم کنی و فریب نهادهای بین المللی شــده است. 
اگر خسارت های اقتصادی هولناک تحریم های آمریکا علیه 
ایران و هزینه های مافیایی دور زدن بین المللی تحریم ها را 
حساب کنیم، اگر خسارت قطع ارتباط سیستم مالی ایران 
با جهان و قطع ســوئیفت، تعطیلــی واحدهای اقتصادی، 
فرار و نابودی میلیاردها دالر ســرمایه مردم، نابودی تولید 
ملی،  بیکاری فراگیر، فقر گسترده، تنزل آموزش و پرورش، 
سقوط سطح بهداشت و تفریح و تغذیه مردم را جمع کنیم 
و فرار همه جوانان و تحصیل کردگان از کشــور را حساب 
کنیم، اگر هزینه  سازماندهی و تجهیز سرکوب مردم ایران 
و سود رســانی به شبکه مافیایی را حساب کنیم، که آمار و 
ارقامش بعدها منتشر خواهد شد، آن گاه به این جمع بندی 
می رسیم که خسارت های جنگ هشت ساله ایران و عراق 
در مقایسه با خسارت های مسابقه حذفی رهبر جمهوری 

اسالمی با آمریکا، هر چه می گذرد کوچک تر می نماید.
رهبر جمهوری اسالمی ایران با نفرت از آمریکا، کاخ سفید 
و شخص رییس  جمهورِی این کشــور را بدترین دولت و 
شخصیت سیاسی جهان می پندارد. این نگاه مانند آن است 
که کســی مثال رابطه عاشقانه یا تنفر آمیز با مدیر فرودگاه 
بین المللی دبی داشــته باشــد، فرودگاهی که ساالنه ۶۰ 
میلیون نفر با هزاران هواپیمــا و میلیون ها چمدان به آن 
وارد یا از آن خارج می شوند. رابطه با آمریکا نیز مانند رابطه 
با فرودگاه ها یا مراکز تجاری بزرگ باید بر اســاس منافع 
باشد، نه بر اساس احساسات سیاســی و این روابط صرفا 
برای تامین نیازها و رتق و فتق امور اســت، نه بیش از آن. 
نگاه ایدئولوژیک به جا مانده از گذشته و ارزش گذاری منفی 
ارتباط با آمریکا، کشور ایران را درگیر چالش های بیهوده و 
بی پایانی کرده که باعث شــده است سرمایه و زندگی ۸2 
میلیون ایرانی قربانی نگاه لجوجانه رهبر جمهوری اسالمی 

به جهان شود.
برای توضیح این که چرا باید با آمریکا کنار می آمدیم و مانند 
بده بســتانی ساده اما مهم از آن بهره می بردیم، می توان به 
آمار منتشر شــده در گاردین اشاره کرد که پیرامون کمک 
شرکت های بزرگ به انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست.

به نوشته گاردین، در انتخابات ســال 2۰۱۶ آمریکا، یک 
درصد از ثروتمندترین افراد و شرکت های آمریکا در شکل 
دادن به 4۰ درصد از کمپین های انتخاباتی نقش داشتند 
و 4/۳ میلیارد دالر به تامین هزینه انتخابات سنا، مجلس و 

ریاست جمهوری کمک کردند.
 شرکت های بزرگ به جمهوری خواهان کمک کردند چون 
وعده تخفیف مالیاتی جمهوری خواهان میلیون ها دالر سود 
برای آن ها در پی داشت. شرکت دارویی فایزر ۱۶ میلیون 
دالر به جمهوری خواهان کمک کرد و در عوض، تا ســال 
2۰22، حدود ۳۹ میلیارد دالر در رقم مالیات پرداختی اش 
صرفه جویی می کند. شــرکت جنرال الکتریک هم با 2۰ 
میلیون دالر کمک مالی، ۱۶ میلیارد دالر صرفه جویی مالیاتی 
کرد. شرکت نفت و گاز شورون نیز با ۱۳ میلیون دالر کمک 
به انتخابات، ۹ میلیارد دالر به جیب می زند. شــرکت های 
تحت پوشــش وارثان چارلز و دیوید کوک )Koch( هم با 
2۰ میلیــون دالر کمک مالی به جمهوری خواهان، حدود 
4/۱ میلیارد دالر کمتر مالیات پرداختند. به عبارتی، مجموع 

این شرکت ها، رییس  جمهوری را به کاخ سفید فرستادند تا 
برایشان تخم طال بگذارد.

بر خالف این ســرمایه داران بــزرگ فرصت طلب که نظام 
آمریکا را می شناســند و فقط در پــی پارو کردن منافع از 
سیاست های کاخ سفیدند، رهبر جمهوری اسالمی خواهان 
آن است که رییس جمهوری آمریکا برای جمهوری اسالمی 
در کاخ ســفید تخم دوزرده ای بگذارد که در آن آب زم زم 
باشد و به تعبیر حسن عباسی، جوجه های حاصل از آن نیز 

به جای جیک جیک، ذکر بگویند.

تغییر شرایط سیاسی ایران

حال شــرایط به ترتیبی تغییر کرده اســت که با آغاز دور 
چهارم فاصله گرفتن ایران از برجام و تجدید نظر احتمالی 
در پروتکل الحاقی، اوضاع بیشتر به ضرر ایران تغییر می کند. 
برگزاری نشست شورای حکام و جلسه اعضای باقی مانده 
در برجام که استفاده احتمالی از مکانیسم ماشه را بررسی 
کردند ممکن اســت به از دســت رفتن فرصت جمهوری 

اسالمی منجر شود.
با ادامه روند تحریم شرکت ها و سازمان های ایرانی، فشار بر 
جمهوری اســالمی همچنان در حال افزایش است. پخش 
فیلم های سرکوب مردم ایران که نیروهای انتظامی از فاصله 
نزدیک مردم را به قتل می رسانند، می تواند زمینه ساز فاصله 
گرفتن هم اروپا و هم آمریکا از توافق احتمالی با ایران شود.

قبال جمهوری اسالمی نظامی بود که برخالف قاعده بازی، 
در حوالی کامل کردن زنجیره ساخت سالح هسته ای پرسه 
می زد و وزیر خارجه نظام همراه با مافیای نایاک، به شکلی 
در مورد ایران خبر رسانی یا رایزنی می کردند، گویی ایران 
کشوری عادی است که برای حل بحران هسته ای با آمریکا، 
فقط به یک مساعدت و رایزنی ویژه نیازمند است. اما پس 
از این که اتحادیه اروپا خواهان اعالم آمار دقیق کشته های 
قتل عام آبان ماه در ایران شــد و آمار کشته شده های اعراب 
مظلوم در ماهشهر به اطالعات فوق سری تبدیل شده است، 
ارزش معامله با رهبر جمهوری اسالمی به مرور زمان کاهش 

می یابد.
بی تردیــد مبادله اتبــاع آمریکایی که در ایــران گروگان 
گرفته شــده اند با زندانیــان ایرانی روندی اســت که به 
دالیل انسان دوســتانه همواره از آن اســتقبال می شود و 
انجام پذیر اســت. اما مذاکره با رهبر جمهوری اسالمی بر 
ســر موضوع های مهمی مانند غنی سازی در فردو و نطنز، 
پروژه های موشــکی، مداخله ایران در کشورهای منطقه و 
فعالیت های تروریستی منتسب به ایران، هم برای آمریکا 

دشوار است، هم برای اروپا.
تا پیش از آبان ماه، ایران کشــوری بود با دردسرهای اتمی 
و مشکل ساختاری در سیاســت خارجی با آمریکا. امروز، 
جمهوری اســالمی، که قبال هم خیلی خوش نام نبود، در 
صدر فهرســت کشورهای بدنام و ســرکوبگر قرار دارد که 
سازمان ملل، گزارشگر ویژه برای آن ها تعیین کرده است. 
در واقع، توافق با ایران حتی اگر ممکن باشــد، برای طرف 

مقابل بد نامی و سوء سابقه سیاسی به بار می آورد.
عــالوه بر این، دولت بالتکلیف ترامپ بــا وجود این که به 
شــلخته ترین دولت چند دهه اخیر آمریکا شهرت یافته 
است، به هدف اصلی خود نزدیک شده است؛ یعنی این که 
جمهوری اســالمی در پی اعتراض های مردمی در بیش از 
صد شهر، خود به خود فرو بریزد یا کامال تسلیم شود. بنابراین، 
تالش برای توافق با رهبر جمهوری اسالمی، ممکن است 
فقط شانس ترامپ برای رسیدن به یک پیروزی بزرگ تر و 

بی دردسرتر را کاهش دهد.
معنای عبارت فوق این است که متاسفانه میوه تحریم های 
هولناک آمریکا علیه جمهوری اسالمی کامال رسیده و آماده 
سقوط اســت. در این صورت، ممکن است نه تنها نرمش 
قهرمانانه دیگر پاسخگو نباشد، بلکه اگر دوباره به کار گرفته 
شــود، به احتمال زیاد نتیجــه اش در داخل و در الیه های 
نظامی سرکوبگر و امنیتی های ضد مردمی نیز هضم نشدنی 
باشد، زیرا به احتمال زیاد فقط یک نرمش قهرمانه خاص 
پذیرفته خواهد شــد. این نرمش فوق العاده باید بتواند به 
تغییر مهم ترین معادالت سیاسی و اجتماعی در کشوری 
بینجامد که بسیاری معتقدند عامل بسیاری از ناآرامی های 

چند دهه گذشته در کل منطقه بوده است.
هر چند جنــازه جوانان مظلوم عرب ایرانــی در نیزارهای 
ماهشهر بو گرفته است و کســی جرات نمی کند آن ها را 
بشمرد، کشورهایی که با چنین شیوه های انحصارطلبانه ای 

اداره شده اند، خیلی دوام نیاورده اند.

متاسفانه میوه تحریم های هولناک آمریکا علیه جمهوری اسالمی کامال رسیده و آماده سقوط است. در 
این صورت، ممکن است نه تنها نرمش قهرمانانه دیگر پاسخگو نباشد، بلکه اگر دوباره به کار گرفته شود، به 
احتمال زیاد نتیجه اش در داخل و در الیه های نظامی سرکوبگر و امنیتی های ضد مردمی نیز هضم نشدنی 
باشد، زیرا به احتمال زیاد فقط یک نرمش قهرمانه خاص پذیرفته خواهد شد. این نرمش فوق العاده باید 
بتواند به تغییر مهم ترین معادالت سیاســی و اجتماعی در کشوری بینجامد که بسیاری معتقدند عامل 

بسیاری از ناآرامی های چند دهه گذشته در کل منطقه بوده است.
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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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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

اشارهتلویحیرییسبانکمرکزیکانادابهعدمتغییرنرخبهرهدرژانویهآینده

دادگاه،مدیرارشدشرکت
اسانسی-الوالینرامجرمشناخت

ایرونیا- اســتیون پولوز رییس بانک 
مرکــزی کانادا پنج شــنبه گفت به 
نظر می رســد که اقتصاد جهانی به 
وضعیت رشد کند خود ادامه بدهد و 
به احتمال زیاد تا مدتی نرخ های بهره 

جهانی پایین پایدار می مانند.
پولــوز که با امپایــر کالب در تورنتو 
صحبت می کرد، گفت کاهش رشــد 
جمعیت باعث شــده رشد اقتصادی 
کند بشــود و بهبود بهره وری هم با 
ســرعت کافی رخ نمی دهــد تا این 
تغییر را جبران کند. در کوتاه مدت، 
تنش های تجاری هم ممکن اســت 
بعضــی از بهبودهــای رخ داده در 
بهره وری از طریق جهانی ســازی را 

معکوس کنند.
پولوز گفــت: »تعرفه هــای وارداتی 
دارند شــرکت ها را مجبور می کنند 
زنجیره های تامیــن را از بین ببرند و 
زنجیره های جدیدی خلق کنند که 
احتماال بهــره وری کمتری خواهند 

داشت.«
او اضافه کــرد: »در عین حال، عدم 

اطمینان درباره  آینده سیاســت های 
تجــاری و نهادهایــی حیاتی مانند 
سازمان تجارت جهانی دارد اثری بدتر 
برنامه های  می گذارد چون شرکت ها 
سرمایه گذاری خود را کاهش داده اند 
که به معنی پتانسیل رشد اقتصادی 

کمتر در آینده است.«
پولوز کــه همچنین پنج شــنبه در 
مقاله ای مســائل را مورد بررسی قرار 
داد و  گفت افزایش استفاده از هوش 
مصنوعی و چهارمین انقالب صنعتی 
پتانسیل بهبود بهره وری را در آینده 
در بــر دارند اما این رشــد هنوز در 

اقتصاد دیده نشده است.
او گفــت: »با نگاه به گذشــته، از راه 
رسیدن این بهبود بهره وری می تواند 
آهســته باشــد. کامپیوترها در دهه 
به استفاده گسترده  هشتاد میالدی 
رسیدند اما افزایش رشد بهره وری تا 
بازه بین ۱۹۹5 و 2۰۰5 دیده نشد.«

بانک مرکزی کانادا هفته گذشته نرخ 
بهره کلیدی خود را در ۱.75 درصد 
ثابت نگه داشــت و ایــن روند بدون 

تغییر را به بیش از یک ســال رساند. 
بانک مرکزی کانادا نسبت به بسیاری 
از همتایان جهانی خود متمایز بوده 
چون آن ها امســال را صرف تسهیل 
سیاست پولی کرده اند و نرخ بهره خود 
را برای جبران کاهش رشد اقتصادی 

جهانی کاهش داده اند.
بانک مرکزی با ثابت نگه داشتن نرخ 
بهره خود گفت پتانسیل وقوع رکود 

جهانی کاهش یافتــه اما تنش های 
تجاری ادامــه دار و عــدم اطمینان 
مرتبــط هنوز روی اقتصــاد جهانی 
فشار وارد می کند و بزرگ ترین منبع 
ریسک برای چشم انداز بانک مرکزی 

است.
پولوز گفت نرخ هــای بهره پایین در 
سطح جهان می تواند منجر به افزایش 
رشد در بدهی خانوار و دولت ها شود 
و این مســئله عواقبی در پی خواهد 
داشت. او گفت: »تجربه نشان داده که 
درجات باالی بدهی می تواند اثر یک 

شوک در اقتصاد را تشدید کند.«
پولوز هفته گذشــته اعــالم کرد که 
وقتی دوره هفت ســاله اش در ژوئن 
2۰2۰ به اتمام برســد از مقام خود 

کناره گیری خواهد کرد. 
او گفت ســال آینده بانک مرکزی به 
کار خود در تمدید توافق هدف گذاری 
تورم بــا دولت فدرال ادامه می دهد و 
می خواهد بــا تنظیم هدف نرخ بهره  
کلیدی خود تــورم را روی 2 درصد 

حفظ کند. 

گزارشخوشبینانهوزیرداراییازوضعیتاقتصادکانادا
اطالعات به روز شده ای که بیل مورنو 
وزیر دارایی کانادا از وضعیت اقتصاد و 
بودجه کشور ارائه کرده حاکی از آن 
اســت که اقتصاد کانادا آهنگ رشد 

مستمر خود را حفظ کرده است.
بــه گزارش هفتــه به نقــل از رادیو 
کانادا، رشد اقتصاد کانادا برای سالی 
که در حال پایان اســت، ۱/7 درصد 
اعالم شده اســت و این دقیقا همان 
پیش بینی آخرین بودجه ارائه شــده 
در ماه مارس اســت. به رغم این که 
رشد اقتصادی جهان چندان باال نبوده 
است دولت ترودو رشد اقتصادی ۱/۶ 
درصد را برای سال 2۰2۰ پیش بینی 

کرده است.
سندی که وزارت دارایی کاناد منتشر 
کــرده حکایت از آن دارد که کانادا از 
نظر رشــد اقتصادی در سال 2۰۱۹ 
و 2۰2۰ رتبــه دوم را در گروه هفت 
کشور صنعتی و توسعه یافته جهان از 
آن خود خواهد کرد. طبق سال های 
گذشته باز هم آمریکا باالترین رشد 
اقتصــادی را در این گروه از آن خود 

خواهد کرد.
بیــل مورنو بر این عقیده اســت که 
بــه رغم محدودیت هــا و موانعی که 
در ســال های اخیر در مســیر رشد 
اقتصــادی کانادا وجود داشــته و از 
مهمترین آن ها می توان به تعرفه های 
ســنگین گمرکی آمریکا بر فوالد و 
آلومینیوم و همچنین محدودیت های 
مرتبط با حمل و نقل نفت خام اشاره 
فعالیت های  رشد  شاخص های  کرد، 
اقتصادی تا اندازه ای مثبت بوده است.

بیل مورنو در کنفرانســی مطبوعاتی 
تاکیــد کــرد اقتصــادی کانــادا با 
چالش های واقعــی بزرگی از جمله 
چالش های مرتبط با تجارت جهانی و 
وضعیت نامناسب بخش منابع طبیعی 
در غرب کشور مواجه بوده است با این 
حال وضعیت سالمت اقتصاد کشور 
همچنان خوب است و رشد مستمر 

آن ادامه دارد.
اطالعــات بــه روز شــده وضعیت 
اقتصــادی کانادا نشــان می دهد که 
امسال نیز چهارصد هزار شغل جدید 
نسبت به سال گذشته ایجاد شده و به 
رغم این که در ماه نوامبر هفتاد و یک 
هزار شغل از بین رفت، اشتغال زایی 
در کانادا در ســال کنونی در دوازده 

سال اخیر بی سابقه بوده است.
طبق سندی که وزارت دارایی کانادا 
منتشــر کرده است کســری بودجه 
کشــور برای امســال بیست و شش 
میلیارد و ششصد میلیون دالر و برای 
سال 2۰2۰ بیست و هشت میلیارد 
و یکصــد میلیــون دالر پیش بینی 

می شود.

وزیــر دارایی کانادا تاکیــد کرد آمار 
و ارقام نشــان می دهد کــه اقتصاد 
کشور ما در وضعیت خوبی قرار دارد 
با این حال ما بــه رویکرد خود برای 
کاهــش میزان بدهی هــای خود در 
آینده ادامه خواهیم داد. با رویکردی 
که ما دنبال می کنیم رشد اقتصادی 
کشورمان بیش از این تقویت خواهد 
شد، مشــاغل جدیدی شکل خواهد 
گرفت، میزان بیکاری کاهش خواهد 
یافت و وضعیت حقــوق و درآمدها 
نیز بهتر خواهد شــد. با این حساب 
 AAA انتظار داریم که نمره اعتباری
را به دست آوریم و رسیدن به چنین 
موفقیتی برای مــا از اهمیت زیادی 
برخوردار است چرا که اعتبار اقتصاد 
ما را برای مقابلــه با چالش های آتی 

افزایش خواهد داد.
بیل مورنو تصریح کرد همه چهارده 
کارشــناس و اقتصاددانی که وزارت 
دارایی برای بــه روز کردن اطالعات 
اقتصــادی با آن ها مشــورت کرده و 
برخی از آن ها از شــش بانک بزرگ 
کشور هستند، احتمال رکود اقتصادی 
کانــادا را در کوتــاه مــدت منتفی 

می دانند.
با این حال پییر پوالییور ســخنگوی 
حزب محافظــه کار کانــادا در امور 
مالی دولت جاســتین ترودو را متهم 
کــرد با رویکردی که در پیش گرفته 
کســری بودجه و بدهی های دولتی 
کشــور را افزایــش می دهــد. وی با 
لحنی طعنه آمیز گفت سیاست های 
مالــی و اقتصادی دولــت به گونه ای 
است که کشور در مسیر رکود پیش 
می رود و به هیچ وجه معلوم نیســت 
که بودجه کانادا در قرن حاضر مجددا 
به توزان برســد. به گفته سخنگوی 
محافظــه کاران، آمــار و اطالعــات 

دولت فدرال نشان می دهد که شمار 
بازپرداخت  بــرای  کانادایی هایی که 
بدهی هــای خود مشــکل دارند یا با 
خطر ورشکســتگی روبرو هســتند، 
در حال افزایش اســت. وی از دولت 
فدرال خواســت بــرای جلوگیری از 
وخامت اوضاع، بار مالیاتی شهروندان 
و شــرکت ها را کاهش دهد و موانع 
و محدودیت هــای اداری را کــه به 
گفتــه وی مانع از بهره برداری کامل 
ظرفیت های کانادا می شــوند، حذف 

کند.
گابریل سنت-ماری سخنگوی بلوک 
کبکــوا در امور دارایی نیز تاکید کرد 
به روزسازی اطالعات اقتصادی وزارت 
دارایی یک کار بیهوده اســت. به جز 
کاهش مالیات ها که هفته گذشــته 
تصویب شد، سند وزارت دارایی تدبیر 
جدید دیگری ندارد و آمار و ارقامی که 
در آن وجود دارد همان پیش بینی های 
مالی است که ماه گذشته مدیر بودجه 

پارلمان منتشر کرد.

یــک مســئول بلندپایــه و ســابق 
بابت کالهبرداری  اس.ان.س الوالین 
و فساد مجرم شــناخته شد. سامی 
بباوی مسئول بلندپایه سابق اس.ان.

ســی الوالین در پنج اتهامی که به او 
وارد شده بود، از جمله کالهبرداری و 

فساد، مجرم شناخته شد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اعضای هیئت منصفه روز شنبه ۱5 
دسامبر پس از چهارمین جلسه شور، 
نظر خود را در مورد اتهامات وارده به 
او اعالم کردند. سامی بباوی 7۳ ساله 
با پنج اتهام در ارتباط با کالهبرداری، 
پولشــویی، در اختیار داشتن اموال 
دزدی و رشــوه دادن بــه یک مأمور 
دولتــی خارجی روبرو بــود. بباوی و 
وکیلش پس از قرائت حکم حاضر به 

اظهار نظر نشدند. 
دادستان نیز به نوبه خود نخواست در 
مورد جزییاتی حکمی که ممکن است 
برای متهم صادر شود، توضیحی دهد. 
اعالم نظر درباره مجازات درخواستی 
برای او پنجشنبه آینده صورت خواهد 

گرفت.
قاضی گی کورنویر از دیوان عالی کبک 
درخواست بازداشت موقت او را که از 
سوی دادستان مطرح شده بود، رد و 
اعالم کــرد که هیچ خطری در مورد 
فرار احتمالی آقای بباوی وجود ندارد. 
قاضی پیش تر گفته بود که او حکمش 

را با نخستین هفته ژانویه آینده صادر 
نخواهد کرد.

دادســتان  مانوکیــان  مــاری  آن 
پیگردهای جنایی و کیفری از هیئت 
منصفه برای کاری که به مدت شش 
هفته روی این پرونده پیچیده انجام 

دادند، تشکر کرد.
ببــاوی ۳۰ روز بــرای درخواســت 
تجدیدنظر فرصت دارد. وی همچنین 
در پی صــدور حکم یک مــاه برای 

اعتراض به آن فرصت خواهد داشت.
در جلسه محاکمه، دادستان فدرال، 
ســامی بباوی را متهم کرد که پشت 
اقدامی بوده است که از اواخر سال های 
۱۹۹۰ به اس.ان.ســی الوالین امکان 
داد به قراردادهای پرســود در لیبی 
دســت یابد.  وی خاطر نشــان کرد 
که این شرکت مهندسی حدود ۱۱۳ 
میلیون دالر به شــرکت های صوری 
بــرای پرداخت به چند نفــر انتقال 
داده است که سپس این افراد به این 
شرکت برای جمع آوری پول و انعقاد 

قرارداد در لیبی کمک کرده اند.
پرونده فساد مالی اس ان سی-الوالین 
در یکی دو ســال اخیر، ســروصدای 
زیادی در کانادا به راه انداخت. فشــار 
جاســتین ترودو به وزیر دادگستری 
خود برای مداخله در مسیر رسیدگی 
به این پرونده نیز سبب شد این قضیه 

ابعاد سیاسی بیابد.
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نمایندهبالککبکوادرپارلمان:
جداییطلبیکبکباآلبرتامتفاوتاست

مداد- به گزارش سی بی سی، استفان برژرون )نماینده بالک کبکوا در مجلس 
عوام( گفت که جدایی طلبی آلبرتا را نمی توان همچون ماجرای کبک در این 
زمینه جدی دانست. آقای برژرون بر این باور است که آلبرتایی ها از استدالل 

چندان محکمی برای جدایی از خاک کانادا برخوردار نیستند.
از نظــر این نماینده پارلمان، آلبرتا فاقد تاریخچه، زبان یا فرهنگ مجزای از 
کاناداست تا بخواهد به استناد به آن، درخواست استقالل داشته باشد. او گفت: 
»باید بپذیرم که در نــگاه اول، هیچ تفاوت قابل توجهی در زبان، فرهنگ و 
تاریخ آلبرتایی ها با زبان، تاریخ و فرهنگ بریتیش کلمبیایی ها، مانیتوبایی ها یا 
انتاریوهایی ها نمی بینم. با این وجود، تفاوتی بزرگ بین فرهنگ، زبان و تاریخ 

کبک با سایر نقاط کانادا وجود دارد.«
گفتنی است مدتی پیش، دولت آلبرتا فهرستی از تقاضاهای استانی که »قرارداد 
منصفانه« )fair deal( نامیده را به دولت فدرال تسلیم کرده است. همچنین 
گفتگوهای متعددی در ســطوح مختلف برای پرداختن به خواسته های این 

استان در جریان است.

حمایتلوگوازپیمانتجارتآزادوهشداربهترودودربارهقانون۲۱

مــداد- در دیــدار هفته گذشــته  
نخست وزیر کبک با جاستین ترودو، 
آقای لوگو از امضــای پیمان جدید 
تجارت آزاد آمریکای شمالی حمایت 
کــرد و از رهبر حزب بــالک کبکوا 
خواســت از تصویب آن در پارلمان 

حمایت کند.
پیشــتر فرانســوا لوگو )نخست وزیر 
کبک( و نیز ایو بالنشــه )رهبر حزب 
بالک کبکــوا( از امضــای توافقنامه 
تجــارت آزاد آمریکای شــمالی ابراز 
نگرانی کــرده بودند. به خطر افتادن 
کبک،  آلومینیــوم   صنعــت  منافع 
اصلی ترین دلیــل مخالفت با پیمان 

جایگزین نفتا اعالم شده بود.
ایو بالنشــه اعالم کرده که به خاطر 
نگرانی از آسیب به صنعت آلومینیوم 
کبــک، به ایــن پیمــان رای منفی 
می دهد. اما فرانســوا لوگو می گوید 
که این پیمان برای این صنعت مهم 

کبکی سودمند است.
به گزارش سی بی سی، آقای لوگوهفته 
گذشــته در کنفرانس رســانه ای در 
مونتــرال پس از دیدار با جاســتین 
ترودو گفت: » از ایو-فرانســوا بالنشه 
می خواهــم بــا بالک کبکــوا از این 

قرارداد حمایت کنــد و در انجامش 
تاخیر نیانــدازد تا این پیمان هر چه 

سریع تر تصویب شود.«
بر اساس پیمان جدید تجاری بین سه 
کشور ایاالت متحده-کانادا و مکزیک، 
تعاریف دقیق تر و ســختگیرانه تری 
درباره فوالد تعیین شده، اما این امر 
دربــاره آلومینیوم صدق نمی کند. به 
همین دلیل، مدیران ارشــد صنعت 
این عدم  آلومینیوم کبک می گویند 
تعریف دقیق می تواند ســبب شــود 

مکزیک به صادرات آلومینوم وارده از 
چین بپردازد.

آقای لوگو گفت: »متاســفانه خوب 
می دانیــم کــه مکزیک بــه واردات 
آلومینیوم از چین مشــغول است و 
به هدف 7۰ درصدی تعیین شــده 

احترامی نمی گذارد.«
بر اساس بندهایی از این پیمان، 7۰ 
درصــد از فــوالد و آلومینیوم مورد 
استفاده در صنعت خودرو در آمریکای 
شــمالی باید از این سه کشور تامین 

شــود. با این وجود، الزام تولید فوالد 
فقط در آمریکای شمالی وجود دارد.

آقای لوگو می گوید همچنان به رایزنی 
با ایــاالت متحده و مکزیــک درباره 
صنعت آلومینیــوم ادامه می دهد، اما 
مازاد تجاری 2۰ میلیارد دالری کبک 
با ایاالت متحده نشــان می دهد این 

پیمان به نفع استان است.
اما بالنشــه به این اظهارات واکنش 
نشــان داد و گفــت که بــه دنبال 

»ملی گرایی اقتصادی« است.
اوگفت: »بالک کبکوا به طور خاص به 
دنبال منافع کبکی ها، همه کبکی ها از 
همه مناطق است…ما تاکید داریم که 
کارگران بخش آلومینیوم از حقوقی 
مســاوی بــا کارگران بخــش فوالد 
برخوردار باشند، هر چند که این کار 

نیازمند مذاکره دوباره باشد.«
نخســت وزیر کبک اعالم کرد که در 
گفتگوی خود با جاستین ترودو درباره 
قانون سکوالریســم کبک هم بحث 
کــرده او از ترودو خواســت از بحث 

درباره این قانون استانی دوری کند.
قانون سکوالریســم کبک )موســوم 
به قانــون 2۱( برخی کارکنان دولت 
نظیر معلمان، قضات و افسران پلیس 
را از پوشیدن نمادهای مذهبی منع 

می کند.
آقای لوگو گفت: »درک می کنم که او 
)ترودو( با قانون 2۱ مخالف است، اما 
از او می خواهم به تصمیمی که توسط 
اکثریت کبکی ها و توســط یک ملت 
گرفته شده احترام بگذارد…ما دیروز 

هم برنده شدیم.« 
منظور فرانســوا لوگو از برنده شدن، 
رای دادگاه تجدیدنظر کبک بود که 
دادخواست تعلیق اجرای برخی موارد 

در قانون 2۱ را رد کرده بود.
با وجود اینکه اجرای این قانون تعلیق 
نشد، هر سه قاضی دادگاه تائید کردند 
که قانون 2۱ موجب آسیب هایی شاید 
جــدی و غیرقابل جبــران به برخی 

شهروندان می شود.

افزایشمجددهزینهامالکومستغالتدرکانادا
وافزایشبدهیخانوار

ایرانیــان کانــادا- علیرغــم تالش 
سیاســتگذاران جهت کاهش میزان 
بدهی خانوار در کانادا، افت نرخ بهره 
در سال جاری، موجب ترغیب مصرف 
کنندگان به روی آوردن دوباره به این 
خط قرمز گشــته اســت. به گزارش 
آمار کانــادا در روز جمعه، وام خانوار 
بین سه ماهه دوم و سوم سال جاری 

۳۱.4 درصد افزایش یافته است.
کاناداییــان بیــن ماه هــای ژوئیه و 
سپتامبر حدود 2۸.5 میلیارد دالر وام 
گرفته که باالترین میزان سه ماهه ای 
از ســه ماهه دوم سال 2۰۱7، زمانی 
که بازار مسکن کانادا در اوج خود قرار 

داشته، به شمار می رود.
طبق داده های آماری کانادا، ســهم 
درآمدی که خانوارها بایستی جهت 
قسط وام های خود پرداخت نمایند، 

به رکورد ۱5 درصدی رسیده است.
براساس اعالمیه دفتر فدرال سرپرست 
افزایش بدهی ها،  با  ورشکســتگی، 
درصد وام گیرندگان ورشکسته نسبت 
به یک دهه پیش به باالترین ســطح 

خود رسیده است.
در واقع بدهی کانادایی ها به ازای هر 
دالر از درآمد ماهانه آنان به زیر ۱.7۶ 

دالر افزایش یافته، که تنها کمی پایین 
تر از رکورد ۱.7۸ دالری در سه ماهه 
سوم سال 2۰۱۸ می باشد. بار بدهی 
کانادایی ها، نسبت به درآمد آنان، از 
سال 2۰۰4 تا کنون حدود 5۰ درصد 

رشد داشته است.
آخرین داده ها حاکی از کاهش اثرات 
تست اســترس وام و اقدامات دیگر 
به منظور کاهش میزان وام از جمله 
طرح مالیات خریداران خارجی انتاریو 

و بریتیش کلمبیا بوده است.
این اقدامات به گونه ای طراحی شده 
بودند تا به رشد بسیار سریع چندین 
ساله قیمت مسکن در برخی بازارهای 
مسکن کشور، نظیر تورنتو و ونکوور، 
که مسکن ارزان قیمت را به بدترین 
سطح خود رسانده بودند، خاتمه دهد.

اما بنا بر داده های اخیر قیمت مسکن 
در تورنتو دوباره شتاب یافته، در حالی 
که به نظر می رســد بازار ونکوور به 
سطح عادی فروش خود رسیده باشد.

به گفته کارشناسان این موضوع عمدتا 
مربــوط به کاهش نرخ وام در ســال 
جاری بوده، به گونه ای که سه ماهه 
سوم سال جاری کمترین نرخ وام را از 
زمان رونق قیمت مسکن که در اوایل 
سال 2۰۱7 به پایان رسید، با وام های 
ثابت پنج ساله زیر 2.5 درصدی دارا 
بوده است. طبق اکثر پیش بینی های 
مربوط به امالک و مســتغالت، نرخ 
پایین وام ها همچنان طی سال آینده 
نیز ادامــه خواهد یافت که به معنای 
کمی آسودگی خاطر در وام گیرندگان 

می باشد.

آمادگیلوگو
برایتحویلنخستوزیریبهنفربعدی؟

فرانســوا لوگو از هم اینک برای ترک 
ســمت وزارت آمــاده می شــود؛ او 
می گوید اگر برای دور دوم به نخست 
وزیری برسد، قبل از پایان دوره اش از 

سمت نخست وزیری کنار می رود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
برای او مسئله تالش برای ماندن در 
قدرت برای دوره ســوم یا حتی دوره 
چهارم مطرح نیست. هر اتفاقی بیفتد، 
او پیش از پایان دومین دوره احتمالی 

از سیاست کنار خواهد کشید.
لوگــو هفته گذشــته در مصاحبه با 
الپرس کانادا، در حاشــیه سفرش به 
کالیفرنیا گفت قصد ندارد قاعده بازی 
را که برای خود تعریف کرده اســت، 
برهم بزند. وی خاطر نشــان کرد او 
درسال 2۰22 برای دوره دوم نخست 
وزیر نامزد خواهد شــد و اگر آن را به 

دســت آورد، قصد دارد در نیمه دوم 
دوره اش از قدرت کنار برود. وی افزود 
او مانند بسیاری دیگر از سیاستمداران 

عطش قدرت ندارد.
وی افزود این سؤال که آیا ما می توانیم 
بهتر باشیم، می توانیم به کبکی بودن 
خود بیشتر افتخار کنیم؟ چیزی است 
که به من انگیزه داده است و برای من 

مسئله قدرت مطرح نیست.
وی  زمانــی که ســال 2۰۱۱ دوباره 
به سیاست بازگشــت موضع خود را 
اعالم کــرد. وی گفــت: »امروز من 
واضح سخن می گویم. اگر به سیاست 
بازگردم نمی خواهم از آن برای خود 

به یک سابقه حرفه ای تبدیل کنم.«
وی یک افق ۱۰ ســاله بــرای خود 
تعریــف کرد که بــه پایانش نزدیک 

می شود.

علیاحساسی،مشاورپارلمانی
وزارتنوآوری،علوموصنعتکاناداشد

علی احساســی، نماینده ایرانی تبار 
پارلمــان کانادا، روز پنجشــنبه ۱2 
دســامبر از طرف جاســتین ترودو، 
نخســت وزیر این کشــور به سمت 
مشاور پارلمانی وزیر علوم و نوآوری و 

صنعت کانادا انتخاب شد.
پس از انتخابات سراســری ماه اکتبر 
گذشته و پیروزی حزب لیبرال کانادا، 
جاستین ترودو دولت اقلیت تازه کانادا 

را تشکیل داده است.
پس از تعیین کابینه جدید و گشایش 
رسمی دور تازه مجلس قانون گذاری 
کانادا، آقای جاســتین ترودو لیست 
مشاوران پارلمانی همه وزارت خانه های 

دولت کانادا را معرفی کرده است.

براساس قانون اساسی کانادا مشاوران 
پارلمانــی از طــرف نخســت وزیر 
انتخاب می شــوند و مسئولیت های 
گســترده ای در زمینه امــور جاری 
مجلــس قانون گــذاری و برنامه های 

وزارت خانه ها دارند.
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40درصدکاناداییها»نژادپرستی«رادرخیابانتجربهکردهاند

ایرونیا- بعد از ســال ها کار کردن در 
Bay Street تورنتو، کارلین پرسیل 
خســته شــده بود. اما نه از بار کاری 
شــدید، بلکه از اشــاره های ظریف 
نژادی از همکارانش که باالخره از نظر 
احساسی اثر خود را روی او گذاشتند.

پرســیل که اهل سن لوشــا اســت، 
می گوید ایــن رفتارهای متخاصمانه 
قالــب صحبت هــای  در  کوچــک 
توهین آمیز درباره لهجــه او یا بیان 
تعجــب از اینکه او باهوش اســت یا 
خوب صحبت می کند خود را نشان 

می دادند.
پرســیل که باالخره در سال 2۰۱7 
از کار خــود در عرصــه بانکــداری 
سرمایه گذاری استعفا داد گفت: »سر 
کار حمله پانیک به من دست می داد. 
با گریه کردن می خوابیدم. این مسائل 

واقعا روی آدم اثر می گذارد«.
و این چیزی اســت که بســیاری از 
تجربه  رنگین پوســت  کانادایی های 
کرده انــد. مطالعــه ای جدید هم که 
»روابــط نــژادی در کانادا در ســال 
2۰۱۹« عنوان دارد و توسط انستیتو 
انوایرانیکس انجام شده به این نتیجه 
رســیده که از هر پنج کانادایی یک 
کانادایی هر چند وقت یکبار تبعیض 

را تجربه می کند.
از افــرادی که نژادپرســتی را تجربه 

می کنند، نزدیک به 4۰ درصد گفتند 
این اتفاق ها »در خیابان« می افتند و 
تعداد برابری هم گفتند تبعیض نژادی 

را سر کار تجربه کرده اند.
با استناد به نتایج مطالعه، بخشی از 
این هــا در قالب تجربه هــای روزمره 
اتفاق می افتد که شــامل توهین ها یا 
صحبت های ظریف می شوند، از جمله 
اینکه با فرد طوری رفتار بشــود که 
باهوش نیست یا با کسی اشتباه گرفته 

بشود که به دیگران خدمت می کند.
پرســیل که یک مدیر پروژه ارشــد 
در بانکداری بین المللــی بود، گفت 
زمان هایــی بود که دیگــران فرض 
می کردنــد او در مالقات ها شــرکت 
می کند تــا یادداشــت های مالقات 
را بــردارد. در عین حــال، بعضی از 
همکاران هم می خواســتند او از شر 
لهجه اش خالص بشــود و به کالس 
برود تا سعی کند »مانند بقیه صحبت 

کند«.
او همچنین باید نسبت به این مسئله 
آگاه می بــود که دیگران او را بیش از 
حد بلند در نظر می گیرند و می ترسید 
ایده هایــش را با اشــتیاق با آن ها در 
میان بگذارد چــون ممکن بود »زن 

سیاهپوست خشمگین« لقب بگیرد.
پرســیل گفت: »خیلی خسته کننده 
است. اضطراب جایش را پیدا می کند. 
ترس گفتن چیز اشتباه. آدم ناگهان 
می بیند که کمتر صحبت می کند و 

بیشتر جلوی خودش را می گیرد«.
پرســیل گفت حتــی امــروز که او 
بــه عنوان ســخنران الهام بخش کار 
 SisterTalk موســس  و  می کنــد 
Group یعنی شبکه ای برای کمک به 
زنان رنگین پوست است، تبعیض هایی 
مشــابه را تجربه می کنــد. به طور 
مثــال، وقتی او وارد اتاقی می شــود 
تا در یــک رخداد ســخنرانی کند، 
ســازمان دهندگان به نــدرت فرض 
می کنند او ســخنران اصلی اســت. 
او گفــت: »این نبردی دائمی اســت 
که باید داشــته باشیم. فقط یک بار 

نیست«.
شکیل چودهوری، یک مشاور ساکن 
تورنتو که به پلیس ها و معلم ها تعالیم 
گوناگونی و تبعیض ناخداگاه می دهد، 
دارند  واضح تــر  توهین هــای  گفت 

در محیط هــای کاری کاهــش پیدا 
می کنند.

او گفت: »نژادپرستی و تبعیض آشکار 
را واقعا سخت می توان پیدا کرد. فکر 
نمی کنم این چیزها در بســیاری از 
سازمان ها وجود داشته باشند. به نظرم 
اتفاق هایی کــه در محیط های کاری 

می افتد بسیار ظریف تر است«.
چودهوری گفت غیرعادی نیست که 
صحبت زنان و افراد رنگین پوست در 
مالقات ها قطع بشود یا کسی به حرف 
آن ها گوش نکند. همچنین ایده هایی 
که توســط آن ها و افراد بومی مطرح 
می شوند تنها زمانی تایید می شوند که 
توسط افراد سفیدپوست مورد اشاره 

قرار بگیرند.
کیث نومن محقق ارشد این بررسی 
گفت یکی از نتایج غیرمنتظره آن این 
بود که تعداد چشمگیری از کانادایی ها 
در سراسر گروه های نژادی اقرار کردند 
که نژادپرستی در کانادا یک واقعیت 

است.
او گفــت: »درصــدی چشــمگیر از 
پاسخ دهندگان سفیدپوست هم این 
را گفتنــد. به نظرم ایــن قابل توجه 
اســت و شــاید هم کمی تعجب آور 
چــون بعضی مواقع ایــن ایده  وجود 
دارد که کانادایی های نژادی نشده فکر 
نمی کنند چنین مشکلی وجود دارد«.
با این حال، این نظرسنجی همچنین 
کمی خوش بینی هم ارایه کرد. به طور 
مثال، شش نفر از هر ۱۰ نفر گفتند 
که خیلــی )۱4 درصد( یا تا حدودی 
)4۶ درصد( خوش بین هســتند که 
تمام افــرادی که مورد توهین نژادی 
در کانادا قرار گرفته اند در طول عمر 
خود بــا احترامی که دیگران دریافت 

می کنند مورد برخورد واقع شوند.

رانندهونکووریکهتلفنهمراهشرادرخودرو»نصب«کردهبود،
دردادگاهازپرداختجریمهمعافشد!

ایرونیا- زیــاد پیش نمی آید که یک 
قبض جریمه برای رانندگی در حال 
حواس پرتی سر از دادگاه عالی استانی 
در بیــاورد. اما یک راننده جدید اهل 
برنابی واقع در بریتیش کلمبیا جریمه 
خود را قبول نکــرد و گفت نباید به 
خاطر اینکــه تلفن همراهش در دید 
بوده امــا از آن اســتفاده نمی کرده 

جریمه می شد.
پل دوروشنکو وکیل اهل ونکوور که 
متخصص پرونده هــای رانندگی در 
حین حواس پرتی اســت گفت: »اگر 
تلفن همراه به ماشــین شما متصل 
باشد و دارید از جی پی اس، موسیقی 
یا دیگر امکانات تلفن خود اســتفاده 
می کنید و راننده N )راننده جدید(یا 
L )راننده در حال یادگیری( هستید، 
آن وقــت داریــد از قانــون تخطی 
می کنید. اینکه تلفن فقط آنجا باشد 
تخطی قانون نیست و افراد هرگز نباید 

تحت این شرایط جریمه شوند«.
با این حال تعدادی از افسران پلیس 
بــاور دارنــد قانون اجــازه نمی دهد 
رانندگان جدید حتی تلفن شــان را 

در ماشین شان در حالت قابل رویت 
داشته باشند.

دوروشــنکو گفت: »یک افسر ارشد 
 N می گوید که ببینید، اگر یک راننده
یــا L دیدید که تلفن همراهش را در 
هر جایی از محدوده دید قرار داده آن 
وقت می توانید او را به خاطر رانندگی 
در حیــن حواس پرتی جریمه کنید. 
اگر رییس شما این را بگوید آن وقت 
این تفسیر شما از قانون است، مگر نه؟ 
اما اگر قدمی به عقب بردارید و قوانین 
را نگاه کنید آن وقت می بینید که این 

مسئله درست نیست«.
قاضــی واچــوک هم این حــرف را 

قبول داشــت. او جریمه را باطل کرد 
و نوشت: »حضور صرف یک دستگاه 
داخل محــدوده دید برای ذکر اینکه 
دســتگاه در حال استفاده بوده کافی 
نیست. در نتیجه، جریمه فرد با توجه 

به شواهد ممکن نیست«.
مردی که قانــون رانندگی در حین 
حواس پرتی بریتیش کلمبیا را نوشته 
از این قضاوت دادگاه حمایت می کند. 
کش هید گفت: »قاضی دادگاه عالی 
رای درســتی داد و نظــرش صحیح 
بود. بسیاری از ســازمان های پلیس 
کامال اشتباه برخورد می کنند و این 
نگران کننده اســت. بعد از ۱۰ سال 

هنوز نمی توانند این قانون را درست 
اجرایی کنند«.

هید گفت امیدوار است این رای باعث 
بشــود رییس پلیس ها بــا نیروهای 
خــود دربــاره اینکه چــه چیزی به 
منزله تخطی بــرای رانندگان جدید 
محســوب می شــود صحبت کنند. 
دوروشــنکو می گوید ایــن رای باید 
کمی قانون رانندگی در حین حواس 
پرتی را شــفاف کند و پیشنهادهایی 
برای رانندگان جدیدی دارد که برای 
داشتن تلفن همراه شان در زاویه دید 
جریمه شــده اند. او گفت: »بعضی ها 
می تواننــد بــرای ایــن جریمه هــا 
درخواســت تجدیدنظر کننــد. اگر 
مقابل ایــن جریمه ها مقابله کرده اید 
و شکســت خورده اید و هنوز در بازه 
تجدیدنظر قرار دارید این امکان وجود 
دارد. افراد دیگری هستند که مسلما 
پرونده شــان با شرایط مشابه در ۹ تا 
۱۰ مــاه آینده مطرح می شــود و به 
خاطر ایــن پرونده حق دفاع خواهند 

داشت«. 

دستورجاستینترودودربارهاصالح
قانونمرگتسهیلشده

مداد- به گزارش ســی تی وی، جاستین ترودو به تازگی به وزیر دادگستری 
فدرال دســتور داده زمینه را برای اصالحات الزم در قانون مربوط به مرگ 

داوطلبانه )یا مرگ تسهیل شده( فراهم سازد.
در ســپتامبر امســال بود که دادگاه عالی کبک در پی شــکایت دو کبکی 
که خواســتار گسترش شرایط شــمول این قانون بودند، به اتاوا دستور داد 
اصالحاتــی را در این قانون پدید آورد تا متقاضیان بیشــتری بتوانند از آن 
استفاده کنند. در حال حاضر، فقط افرادی که مرگ شان نزدیک است و رنج 
زیادی از وضعیت کنونی خود می برند می توانند درخواســت تسهیل مرگ 
را مطــرح کنند. با این وجود، دادگاه می گوید افرادی که دارای بیماری های 
دژنراتیو و نیز کسانی که رنج شدیدی می کشند و زمان مرگ شان زود نیست 

هم باید بتوانند از این قانون استفاده کنند.
دادگاه ۶ ماه بــه دولت فرصت داده که این مهلت تا مارس 2۰2۰ به پایان 

می رسد. اما دولت فدرال می تواند درخواست تمدید این بازه را مطرح کند.
وزیر دادگستری کانادا می گوید اصالحاتی که دولت مد نظر دارد، به مراتب 

گسترده تر از دستور دادگاه است.
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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 قاسمی 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 روبروی  بیمارستان  الینزگیت
 آماده  ارائه خدمات زیر به هموطنان می 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  برای داروهای  بدون نسخه 
به افراد باالی 60 سال

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

کاناداییهانگرانرکوداقتصادیدرسال۲0۲0هستند
نشان می دهد  نظرســنجی  ایرونیا- 
کانادایی ها نگران هستند که اقتصاد 
کشــور در سال آینده به سمت رکود 

پیش برود.
در یک نظرسنجی جدید که توسط 
گروه تحقیقات نانوس به ســفارش 
بلومبرگ نیوز انجام شده، 5۶ درصد از 
کانادایی ها گفته اند حداقل شانسی »تا 
حدودی محتمل« وجود دارد که در 
سال 2۰2۰ اقتصاد دچار رکود شود. 
این حســی بود که در سراسر کشور، 
جنسیت ها و سنین مختلف مشترک 
بود. تنهــا ۳4 درصــد گفتند رکود 
غیرمحتمل است و ۱۰ درصد گفتند 

مطمئن نیستند.
این یک ارزیابی بدبینانه از چشم انداز 
کاناداســت که هم راســتا بــا دیگر 
داده هایی قرار دارد که نشان می دهند 
اطمینان مصرف کنندگان به شــدت 
کاهش یافته اســت. ایــن امر زنگ 

خطری برای میزان مصرف است.
این افــت در حالی صــورت گرفته 
که بازارهای مالــی دارند بهبود پیدا 
می کنند و حقوق ها بیشتر شده است. 

همه اینها نشان می دهد ممکن است 
فاکتورهای دیگری در این امر دخیل 
این فاکتورها می تواند شامل  باشند. 
وجــود نگرانی ها دربــاره جنگ های 
تجاری جهانی، کاهش سرعت رشد 
در کانــادا و حتی انتخابــات فدرال 
تفرقه انگیزی بشــود که باعث شــد 
پارلمان تحــت تاثیر قــرار بگیرد و 

تنش های منطقه ای به وجود بیاید.

نیک نانــوس رییس هیــات مدیره 
شــرکت نانوس گفــت: »کانادایی ها 
چشــم انداز تیره ای نسبت به 2۰2۰ 
دارند و خیلــی از آن ها بــاور دارند 
کــه رکــود محتمل اســت. نگرانی 
دربــاره رکود بالقوه، بــدون توجه به 
اقتصادی، می تواند  بنیان های  قدرت 
یک اثــر منفی واقعــی روی مخارج 

مصرف کنندگان داشته باشد.«

ونکوورنیازمند۱0هزارواحداجارهایمقرونبهصرفه
درسالاست

ایرونیا- به گفته مارک لی اقتصاددان 
ارشــد مرکز جایگزین های سیاستی 
کانــادا که گزارشــی در مورد بحران 
مقرون به صرفه بودن ادامه دار مسکن 
مترو ونکوور نوشته، برای اینکه بحران 
اجاره مســکن ونکوور حل شود، هر 
ســال نیاز اســت ۱۰ هزار مســکن 
اجاره ای مقرون به صرفه ساخته شود.

به گفته او مشکل کمبود ساخت و ساز 
نیست، بلکه عدم همخوانی چیزی که 
ساخته می شــود با چیزی است که 
مردم به آن نیاز دارند. او گفت: »طی 
ســال های اخیر رونق ساخت و ســاز 
عظیمی داشــته ایم اما به دالیلی آن 
نوع مسکنی را نمی سازیم که در عمل 
برای رســیدگی به این بحران به آن 

احتیاج داریم.«
لوئر مینلند  شهرداری های سراســر 
قوانین و انگیزه هایی برای تشــویق 
ســاخت واحدهــای اجــاره ای ارایه 
کرده اند و دارند بر ســاخت مســکن 
اجتماعی بیشتر تمرکز می کنند. لی 
می گوید این جنبش برای مقرون به 
صرفگی باید تهاجمی تر باشــد و در 

حال حاضر کافی نیست.
لی گفت حدود 5 درصد از مســکن 
مترو ونکوور در قالب مسکن عمومی 
از جمله مســکن اجتماعی است. او 

این چشم انداز منفی بیشتر از همه در 
اســتان های منیتوبا و آلبرتا به چشم 
می آید که با توجه به ضعف در بخش 
انرژی از قبل شاهد شرایطی مشابه به 
رکود بوده اند. اما اکثر پاسخ دهندگان 
بریتیش کلمبیا و انتاریو هم نگران به 
وقوع پیوستن رکود در آینده نزدیک 
هستند. کبک تنها اســتانی بود که 
در آن تعداد خوش بین ها از بدبین ها 

بیشتر بود.
دو ماه است که اطمینان خانوارها رو 
به افت بوده است. سنجشی جداگانه 
برای تعیین اطمینان مصرف کننده؛ 
یعنی شــاخص اطمینــان کانادایی 
بلومبرگ نانوس، نوامبر را با پایین ترین 
امتیاز پایان مــاه از ژانویه تا به حال 
برآورد کرد. این امتیازبسیار پایین تر 
از میانگین هــای تاریخــی خود بود. 
یک نظرسنجی دیگر در اواخر اکتبر 
هم به این نتیجه رســید که تنها 22 
درصد از کانادایی ها نسبت به قابلیت 
نخست وزیر جاستین ترودو برای خلق 
موقعیت های رفاه اقتصادی اطمینان 

قوی دارند.
نتایج نظرســنجی فعلی بر اســاس 
ترکیبی از نظرسنجی تصادفی ۱۰۱۰ 
کانادایــی بین بیســت و نهم نوامبر و 
دوم دســامبر از طریــق تلفــن و به 
صورت  آنالین به دســت آمده اند. از 
پاسخ دهندگان پرسیده شد که آیا فکر 
می کنند رکــود محتمل، تا حدودی 
محتمل، تا حــدودی غیرمحتمل و 

غیرمحتمل است.
بخش بندی پاســخ ها به این صورت 
بود: محتمــل ۱4 درصد، تا حدودی 
محتمــل 42 درصــد، تــا حدودی 
غیرمحتمل 2۸ درصد، غیرمحتمل ۶ 
درصد و غیرمطمئن ۱۰ درصد. این 
نخســتین باری است که بلومبرگ و 
نانوس این سوال ها را در نظرسنجی 
پرسیده اند و در نتیجه نمی توان آن را 

با آمار گذشته مقایسه کرد.

این رقــم را با تعدادی از شــهرهای 
اروپا مقایسه کرد که مسکن عمومی 
نزدیــک بــه 2۰ تــا 25 درصد کل 
موجودی را تشکیل می دهد و گفت 
در وین اتریش این رقم تقریبا نیمی 
از کل موجودی مســکن را تشکیل 

می دهد.
او گفت: »در کل مــا در گزارش مان 
به این نتیجه رســیدیم که حدود 5 
هزار مســکن اجاره ای جدید در سال 
می تواند باعث متعادل تر شدن اوضاع 
بشود اما برای ورود عمیق و رسیدگی 
به بحران کافی نیست. به این منظور 

به 5 هزار واحد بیشتر نیاز داریم.«

با اســتناد به این گزارش، این هدفی 
است که ساالنه 2.5 میلیار دالر هزینه 
در بر خواهد داشــت و بیشــتر این 
هزینه باید از سوی دولت های فدرال 

و استانی تامین بشود. 
لی گفــت: »این مســلما پول کمی 
نیســت امــا اگــر آن را در ارتباط با 
درآمد کل بریتیــش کلمبیا در نظر 
بگیریم می بینیم که فقط ۰.۸ درصد 
تولید ناخالص داخلی ماست. این یک 
ســرمایه گذاری اســت. در ابتدا باید 
هزینه ای پرداخت کرد اما با گذر زمان 
جریانی از درآمد اجاره دیده می شود.«

بریتیشکلمبیاییهااینماه
آخرینقبضبیمهدرمانیاستانی

راپرداختمیکنند
ایرونیا- بنــا به گفته نخســت وزیر 
باید  اهالی اســتان  بریتیش کلمبیا 
این ماه آخرین قبض »بیمه خدمات 
پزشــکی« یا MSP خود را دریافت 

کنند.
دولت نئودمکرات در کمپین خود قول 
داده بود »بیمه خدمات پزشکی« را به 
پایان می رساند و قبال اعالم کرده بود 
که تا ژانویه 2۰2۰ حق بیمه ها حذف 

خواهند شد. 
جان هــورگان در بیانیــه ای گفت: 
»هزینــه مراقبت از ســالمت نباید 
فشاری بر مردم باشد. اما مدت هاست 
که حق بیمه های غیرمنصفانه »بیمه 
خدمات پزشکی« باعث شده اند مردم 
به سختی بتوانند پیشرفت بکنند. این 
یکی از بزرگ ترین کاهش های مالیاتی 
برای طبقه متوسط در تاریخ بریتیش 
کلمبیا خواهد بود و باعث می شــود 
تغییرات بزرگی در زندگی مردم ایجاد 

بشود.«
دولت در بیانیه ای گفت افراد ســالی 
۹۰۰ دالر پس انداز می کنند و هزینه 
خانواده ها تا سقف سالی ۱۸۰۰ دالر 
کمتر خواهد شــد. با ایــن حال این 
تخمین ها بر اســاس نرخ های 2۰۱7 
هســتند و با توجه به اینکه دولت در 
سال 2۰۱۸ نرخ ها را پایین آورده بود، 

افراد 45۰ دالر ذخیره خواهند کرد.

اســتان گفت میزان خالص کاهش 
مالیاتــی معــادل ۸۰۰ میلیون دالر 

خواهد بود. 
کارول جیمــز وزیــر اقتصــاد گفت 
پرداخت نکردن حــق بیمه ها باعث 

می شــود پول بیشــتری در اختیار 
ساکنان بریتیش کلمبیا برای خرید 
غذا و پرداخت هزینه های اجاره خانه و 

مراقبت از فرزندان قرار بگیرد.
او گفت: »حاال خانواده ها پول بیشتری 
برای خودشــان خواهند داشــت و 
می توانند در کسب و کارهای بریتیش 

کلمبیا سرمایه گذاری کنند.«
دولــت در بیانیه ای به افــرادی که 
پرداخت های اتوماتیک از طریق بانک 
یا اتحادیه اعتباری دارند یادآوری کرد 

که آن ها را کنسل کنند. 
بریتیــش کلمبیــا یکــی از آخرین 
اســتان های کانادا بود که حق بیمه 
مراقبت از ســالمت داشــت. دولت 
تخمین می زند که با حذف کردن این 
حق بیمه ها حدود 5۰ میلیون دالر در 

سال ذخیره می شود.
البته به شهروندان یادآوری می شود 
کــه آن ها بــرای دریافــت خدمات 
مراقبت از سالمت استانی هنوز باید 
در برنامه »بیمه خدمات پزشــکی« 
ثبــت نام کرده باشــند و یک کارت 
خدمات بریتیش کلمبیا داشته باشند.

کانادا،مقصدبریتانیاییهایناراضیاز
بوریسجانسون؟

مداد- به گزارش ایندیپندنت، آمار جســتجو برای عبارت »مهاجرت به کانادا« 
)move to Canada( در گوگل پس از دستیابی حزب محافظه کار بریتانیا )به 

رهبری بوریس جانسون( به اکثریت به شدت افزایش یافت.
بر اســاس این گزارش، درست هشت دقیقه پس از بسته شدن مراکز اخذ رای 
در این کشور، تعداد جستجو برای این عابرت افزایش یافت و ساعت ۸:۱۶ صبح 

جمعه که نتایج نهایی آرا اعالم شد، این میزان جستجو به اوج خود رسید.
یک کارشــناس حوزه دیجیتال در بریتانیا می گویــد پیش از این نیز در زمان 
انتخاب ترامپ به ســمت ریاست جمهوری ایاالت متحده در سال 2۰۱۶ و نیز 
رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا در همان سال نیز شاهد چنین پدیده ای 
بودیم. با این وجود، ظاهرا تعداد جستجوهای صورت گرفته اخیر، بیشتر از موارد 

پیشین است.
به صورت معمول هر روز 55 بار عبارت »مهاجرت به کانادا« در بریتانیا جستجو 
می شود که این میزان در طی چند روز گذشته  تقریبا 5۰ برابر شد و به 27۳۸ 
مورد رسید. پس از کانادا چند کشور دیگر نظیر استرالیا، فرانسه و ایرلند هم مد 

نظر شهروندان بریتانیایی قرار گرفتند.
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آیا»خداناباوری«
میتواند»دین«باشد؟

ادارهمالیاتکاناداچنینباوریندارد!
ایرونیا- خداناباورانی که تشکیل یک 
کلیسا داده بودند و می خواستند برای 
بهره مند شدن از معافیت های مالیاتی 
با آن ها به عنوان افراد معتقد مذهبی 
رفتار شود، نتوانستند نظر مثبت سه 
قاضی و وزیر مالیات ملی کانادا را به 

دست آورند.
از آنجا که »کلیسای آتئیسم سنترال 
کانــادا« نتوانســت ثابــت کند که 
یک سیســتم اعتقادی دارد، دادگاه 
تجدیدنظر فدرال کانادا درخواســت 
 آن را بــرای دریافت وضعیت خیریه 

رد کرد.
برمبنای این تصمیم قاطع که توسط 
قاضی ماریان ریووالن گرفته شد، اعالم 
شد این گروه خداناباور با اینکه سعی 
کرد با استدال ل های فلسفی و قانونی، 
دادگاه را وادار کنــد با آن ها به عنوان 
یک ســازمان خیریه دینی غیردینی 
برخورد شود، فاقد سیستم اعتقادی 

است.
این خدانابــاوران گفتند به یک چیز 
باور دارند: علم عمومی. اما در تصمیم 
قاضی آورده شــد که »علم عمومی 
چیزی خاص و دقیق نیست« و گفته 
شــده وزیر مالیات ملــی چیزی که 
کلیسا به عنوان »۱۰ فرمان انرژی« 
توصیف کرده را کافی ندانسته است. 
دادگاه دقیقــا اعالم نکــرد که این 

فرمان ها چه هستند.
رای دادگاه ایــن بود که کلیســای 
آتئیسم سنترال کانادا »خداناباوری را 
از طریق فعالیت های خیریه در شهر 
اتاوا، اســتان های انتاریو و کبک و هر 
اســتانی که بعضی مواقــع به عنوان 
بخشی از سنترال کانادا در نظر گرفته 

می شود، اشاعه می دهد.«
این در حالی اســت کــه وزیر عواید 
ملی هم درخواست اولیه کلیسا برای 
دریافت وضعیت خیریه را رد کرده بود 
و کلیسا درخواست تجدیدنظر کرده 

بود.
برمبنــای الیحه مالیات بــر درآمد، 
ســازمان هایی که با هدف »پیشبرد 
مذهب« یا »اهداف خاص دیگر که به 
جامعه محلی نفع می رسانند« تاسیس 
شده باشند می توانند به عنوان سازمان 
خیریه شناخته شوند. به این ترتیب 
بحث اصلی پرونده کلیسا به این جا 
رســید که تعریف کلمــه »مذهب« 

چیست.
قاضی ریووالن در رای خود نوشــت: 
»بــرای اینکه چیــزی تحت الیحه 
مالیات بردرآمد به عنوان یک مذهب 
در قالب خیریه شــناخته شــود، یا 
دادگاهــی باید در گذشــته تصمیم 
گرفته باشد که چنین موردی وجود 
دارد یا اینکه باید شاخصه های بنیادین 
برای شناخته شدن به عنوان سازمان 

خیریه را داشته باشد.«
او اضافه کرد: »شاخصه های بنیادین 
دین شامل این می شود که پیروان آن 
به وجود قدرتی باالتر چون خدا، یک 
موجود یا نهاد برتر باور داشته باشند 
واین قدرت باالتر را بپرستند. در ضمن 
مذهب باید شامل سیستمی خاص و 

جامع از باورها و پرستش باشد.«
دادگاه در عیــن حــال از حقــوق 
خدانابــاوران برای داشــتن رویه ها و 
باورهای خود حمایت کرد. کلیسا نیز 
برای اثبــات ادعای خود به این نکته 
اشــاره کرد که بودیسم هم »مذهبی 
شناخته  شده اســت که به یک نهاد 

برتر یا هیچ نهاد دیگری باور ندارد.«
ریووالن هم این بخش از اســتدالل 

کلیسا را پذیرفت و گفت باور به یک 
نهاد برتر همیشه مورد نیاز نیست. اما 
با این حال مسئله وجود یک سیستم 

باور سر جای خود باقی ماند.
وزیــر مالیات ملی گفت کلیســای 
دقیقی  اطالعات  خداناباوران»هیــچ 
درباره سیستم باور و پرستش خاص 

و جامع خود ارایه نکرده است.«
کلیسا هم مطرح کرد که »مذهب« 
نباید نیازمند کتابی قدرتمند »شبیه 
به انجیل« باشد. این استدالل از سوی 
دولــت به منزله اثبــات مجدد عدم 
وجود »یک سیستم مشخص و جامع 

از باور و پرستش « شناخته شد.
کلیسای آتئیسم همچنین به این نکته 
اشاره کرد که فعالیت هایش به جامعه 
محلی نفع می رساند و به عنوان یک 
مذهبی«  خودکمک رســانی  »گروه 
عمل می کند. با این حال قاضی گفت 
فعالیت هایی که توسط این گروه انجام 
می شود »فقط برای اعضایش است و 

جنبه بازسازی یا درمان گری ندارد«.

مقرراتجدیدفدرالبرایپرداختغرامتازسویخطوطهوایی
برایپروازهایلغوشدهیابهتاخیرافتادهاجراییشد

مداد- از ۱5 دسامبر، مقررات جدید 
فدرال برای پرداخت غرامت از سوی 
خطــوط هوایی بــرای پروازهای لغو 
شده یا به تاخیرافتاده اجرایی شد. با 
این وجود، این پرداخت غرامت تحت 
شــرایطی خاص صورت می گیرد که 
آشنایی با آنها می تواند سودمند باشد.

پرداخت  گــزارش سی بی ســی،  به 
غرامت برای پروازهای لغو شده یا به 
تاخیرافتاده بخشی از مقررات جدید 
مسافرت هوایی کانادا به شمار می رود 
که همه پروازهای داخلی، از مبدا یا به 

مقصد کانادا را پوشش می دهد.
نخستین بخش از این مقررات جدید 
از ۱5 ژوئیه اجرایی شد که بر اساس 
آن، غرامتی 24۰۰ دالری به مسافرانی 
که به خاطر رزرو بیش از ظرفیت یک 
پرواز از آن جا می مانند تعلق می گیرد. 
همچنین غرامتی تا سقف 2۱۰۰ دالر 
به وســایل بار آسیب دیده یا گمشده 

مسافر اختصاص می یابد.
دومیــن مرحله این مقــررات از ۱5 
دسامبر اجرایی شــد. بر اساس این 
مقــررات، خطوط هوایی بزرگ نظیر 
ایر کانادا )Air Canada(، وست جت 
 Air( و نیز ایر ترنســت )WestJet(
Transat( ملزم به پرداخت غرامتی 
بین 4۰۰ تا ۱۰۰۰ دالر به مسافرانی 
هستند که رسیدن پروازشان به مقصد 
نهایی، ۳ ســاعت )یا بیشتر( تاخیر 

داشته است.
بر اســاس این مقررات، شرکت های 
کوچک تر نظیر سووپ )Swoop( و 
فلیر )Flair( غرامتی کمتر )بین ۱25 

تا 5۰۰ دالر( را باید پرداخت کنند.
گفتنی اســت در این مقــررات ذکر 
شده که در صورت تاخیر یا لغو پرواز 
به خاطر عوامل غیرقابل کنترل )نظیر 
وضعیت بد جوی یا مشــکالت فنی 

که در زمان بررسی های معمول فنی 
شناسایی نشده(، شــرکت الزامی به 

پرداخت غرامت نخواهد داشت.
جالب است بدانید مقررات اتحادیه اروپا 
برای پرداخت غرامت به خاطر تاخیر 
در پرواز، شامل بیشتر مشکالت فنی 
هم می شود. برخی از منتقدان مقررات 
جدید ســفرهای هوایی کانادا بر این 
باورند که محدودیت های تعیین شده 
در این مقررات سبب می شود بسیاری 
از مســافران نتوانند غرامتی را بابت 
پروازهای به تاخیرافتاده دریافت کنند.

نگرانی ها از مقررات جدید

برخی کارشناسان می گویند گسترش 
دامنه شمول پرداخت غرامت سبب 
می شود برخی از خطوط هوایی برای 
خودداری از پرداخت غرامت، با وجود 
نقص فنی همچنان به پرواز بپردازند. 
آنچه مهم است اینکه باید بین حقوق 
مسافران و ایمنی پرواز، تعادلی برقرار 

شود.
یک نگرانی دیگر هم است که برخی 
شــرکت های هوایی، با پنهان سازی 
علت واقعی تاخیر بخواهند از زیر بار 

پرداخت غرامت فرار کنند.
در واقع، برخی ایرادات موجود در این 
مقررات سبب می شود دست خطوط 
هوایی در اعالم دلیل تاخیر باز باشد. 
از آنجا که بحث مالــی در این میان 
مطرح است، این ایراد می تواند به ضرر 
مسافران تمام شود. به همین دلیل، 
ضروری اســت که دولــت فدرال به 
پایش دقیق نحوه اجرای این مقررات 

بپردازد.
وظیفه نظارت بر اجرای این قانون بر 
 )CTA( عهده آژانس حمل ونقل کانادا
قرار دارد. همه خطوط هوایی ملزک 
هستند دالیل لغو یا تاخیر در پروازها 
را به صورت مکتوب بــه این آژانس 
اعالم کنند. اگر مســافری به خاطر 
تاخیر در پرواز به این آژانس شکایت 
کند، این نهاد دولتی موظف به بررسی 
موضــوع خواهد بــود. همچنین هر 
شــرکت هوایی که این مقررات را به 
درســتی اجرا نکند، به ازای هر پرواز 
مبلغ 25 هزار دالر جریمه خواهد شد.

نحوه دریافت غرامت

اگر پروازتان با تاخیر به انجام رسیده، 
می توانید با شرکت هواپیمایی مربوطه 
تماس گرفتــه و درخواســتی برای 
دریافت غرامت را برایشــان ارســال 

کنید.

البته خطوط هوایی نیز ملزم به آگاه 
کردن مسافران از حقوق شان هستند. 
این مقررات، شــرکت های هوایی را 
ملزم می سازد که اطالعات مربوط به 
حقوق مسافران را بر روی وب سایت 
خود، برگه اطالع رسانی مسافارن و نیز 
تابلوی اعالنات در مکان های مهم در 

فرودگاه های کانادا قرار دهند.
آژانــس  تاکنــون،   2۰۱۹ اوت  از 
حمل ونقل کانادا 5 شــرکت هوایی 
کانــادا و ایاالت متحــده را به خاطر 
عدم نمایش درست این اطالعات در 
فرودگاه های مختلف، در مجموع 57 

هزار دالر جریمه کرد.
اگــر یک پرواز با تاخیــر یا لغو روبرو 
شود، شــرکت مربوطه باید اطالعات 
مهم درباره این مساله )نظیر دلیل و 
نیز امکان پذیر بودن دریافت غرامت( 

را به مسافران اعالم کند.
هر مســافر یک سال فرصت دارد که 
غرامت  دریافت  برای  درخواســتش 
را ارســال کند. شــرکت هواپیمایی 
نیــز ۳۰ روز فرصت دارد این غرامت 
را به صورت نقــدی پرداخت کرده و 
یا دلیلی که بــرای وارد نبودن لزوم 
ورداخت غرامت شناسایی کرده را به 

او اعالم کند.

تاثیر مقــررات جدید بــر هزینه 
سفرهای هوایی

با وجود اینکه مقررات جدید، گزینه 
جذابی برای مسافران به نظر می رسد، 
بســیاری از کارشناســان از احتمال 
افزایش هزینه های ســفرهای هوایی 
به خاطــر اجرای این قانون ســخن 

می گویند.
احسان منفرد )حقوقدان حوزه هوایی( 
می گوید در نهایت، مسافران در نهایت 
باید هزینه این مقــررات را بپردازند. 
آقــای منفرد می گویــد: »از آنجا که 
شــرکت های هوایی فقط یک مدل 
درآمدی دارند که همان دریافت پول 
از مسافران است، با افزایش هزینه ها 
که ناشــی از این مقررات است، این 
بار در نهایت بر شانه مسافران خواهد 

افتاد.«
البته نگاهی بــه تجربه اروپا و ایاالت 
متحده در پیاده سازی مقرراتی مشابه، 
می تواند از این نگرانی ها بکاهد، زیرا 
هیچ کدام از این دو شــاهد افزایش 
چشمگیر هزینه های سفرهای هوایی 
بــه خاطر مقــررات جدید الــزام به 
پرداخــت غرامت تاخیــر و لغو پرواز 

نبودند.

مدارکشناساییشهروندانکبکی،دیجیتالمیشود

کبکی ها احتماال به زودی می توانند 
با کارت های فیزیکی بیمه سالمت و 
گواهینامه رانندگی خود خداحافظی 

کنند.

مداد- به گزارش سی بی سی، بر اساس 
اطالعات به دست آمده توسط رادیو 
کانادا، دولت کبک می خواهد تا سال 
2۰2۱، یک هویت دیجیتال را برای 
هر یک از شهروندان کبکی ایجاد کند.

این خدمــات به راحتــی در اختیار 
شهروندان قرار می گیرد و یک نسخه 
از کارت های مختلف فرد از طریق یک 
اپلیکیشــن ویژه گوشی هوشمند در 

دسترس آنها قرار می گیرد.
اریک کلر که مســئول پروژه تحول 
دیجیتال دولت کبک است می گوید 
ایــن طرح می تواند بــه کاهش قابل 
توجه آمار تخلفات و کالهبرداری های 
رایــج در این حــوزه بیانجامد. آقای 
کلر با اشــاره به اخبار چند ماه اخیر 
در زمینه سرقت اطالعات مشتریان 
دژردن و نیــز کپیتال وان، اعالم کرد 
که نیاز به تســریع روند اجرای این 

طرح کامال مشهود است.
شــهروندان کبکی برای اســتفاده از 
سامانه های مختلف دولتی با استفاده 
از شــیوه های تشخیص هویت نظیر 
اســکن چهره و یا تشــخیص صدا 
می توانند وارد این سامانه ها شوند. در 
واقع، این ابزارهای تشــخیص هویت 
بیومتریک سبب می شود امکان ورود 
افراد غیرمجاز تا حد بســیار زیادی 

کاهش یابد.
البتــه موضوع حفاظــت از داده های 
کاربران نیز موضوع مهمی اســت که 

آقای کلر به آن اشاره می کند.
گفتنی است هنوز جزئیات بیشتری 
درباره این طرح، زمان اجرایی شدن 
و نیز بودجه اختصاص یافته برای آن 

اعالم نشده است.

پروژه کیف پول دیجیتال

دولــت کبــک همچنیــن طــرح 
اولیه ای را به شــرکت های خصوصی 
پیشــنهاد کرده که بر اســاس آن، 
شهروندان کبکی می توانند از گوشی 
هوشمندشــان به عنوان ابزاری برای 
تشــخیص هویت و نیز پرداخت های 

دیجیتال استفاده کنند.
در صورت اجرایی شــدن این پروژه، 
گوشــی هوشمند هر شــهروند یک 
کپی از مدارک صادره از سوی استان 
)نظیر گواهینامه رانندگی، شناسنامه 
یا کارت بیمه سالمت( را در خود نگه 

می دارد.
یکی از قابلیت هــای جذاب این ابزار، 
نمایش تمام یا بخشــی از اطالعات 
این مدارک به افراد مختلف اســت. 
برای نمونه، در صورتی که مشــاهده 
همه اطالعــات موجــود روی یکی 
از کارت هــا بــرای مخاطب ضرورت 
نداشته باشد، بخشــی از اطالعات از 
دید او پنهان می ماند. این امر می تواند 
به کاهش آمار کالهبرداری های ناشی 
از دسترســی افــراد غیرمجاز به این 

اطالعات بیانجامد.
آقای کلر بر این باور اســت که دولت 
کبک نباید شــهروندان را به استفاده 
از این خدمــات جدید ملزم کند. در 
واقع، شهروندانی که مایلند همچنان 
از کارت های فیزیکی استفاده کنند، 
باید بتوانند همچنان از شیوه سنتی 
استفاده کنند. این مقام ارشد دولت 
کبک می گوید چنیــن رویکردی به 
گسترش بهتر این فناوری می انجامد.

گذرنامه چه  و  اجتماعــی  بیمــه 
می شوند؟

بیمه اجتماعــی و گذرنامه از جمله 
در  شــخصی  مدارک  پرکاربردترین 
کانادا به شمار می روند. با این وجود، از 
آنجا که صدور این مدارک در انحصار 
دولت فدرال اســت، استان کبک به 
تنهایی نمی تواند در این زمینه اقدامی 
انجــام دهد. به همین دلیل، شــاید 
هماهنگی اســتان ها و نواحی کانادا 
بتواند دولت فدرال را نیز به ســمت 
دیجیتالی  کردن این مدارک ســوق 

دهد.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

براى گرفتن وام مسکن و تجارى و یا هرگونه سرمایه گذارى دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایى 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 وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

* وام مسکن، تجاری، ساختمان سازی
* وام برای مهاجرین تازه وارد

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

تعدادکاناداییهاییکهتوسطگاردمرزیآمریکابازگرداندهمیشوند
افزایشیافتهاست

ایرانیــان کانادا- نه به اندازه مرز های 
جنوبی، اما مرز های شــمالی آمریکا 
نیز دچار مشکالتی شده اند. تبعیض 
نژادی زیاد شــده و میزان افرادی که 
توسط گارد مرزی آمریکا بازگردانده 

می شوند نیز افزایش یافته است.
جدیدترین تعدی های انجام شــده 
توسط مســئولین مرزی آمریکا در 
قالب الیحــه های که بــرای بهبود 
شــرایط عبور از مرز تعیین شده اند، 
 Canada-United States و به نام
 Preclearance Agreement

شناخته میشود انجام شده است.
افــرادی که قصد رفتــن از کانادا به 
آمریــکا را دارند بایــد بدانند که این 
تغییرات که به ظاهر قرار بوده تجارت 
و عبــور از مرز را بهبود بخشــند، به 
مســئولین آمریکایی قدرت بسیاری 

حتی در بخش های کانادا میدهند.
مســئولین آمریکایــی هــم اکنون 
میتوانند در این مناطق سالح حمل 
کنند، بازرسی بدنی کامل انجام دهند 

)فرد باید لباس هایش را در بیاورد(، 
اطالعات مســافر را ثبت و نگهداری 
کنند، و شهروندان کانادایی را دستگیر 

کنند.

حتی اگر مسئول کانادایی »تمایلی« 
برای بازدید بدنی نداشــته باشــد یا 
دســتگیری را غیر ضــروری بداند، 
مســئول آمریکایــی میتواند به نظر 
او را نادیده گرفتــه و کارش را انجام 
دهد. به عبارتی دیگر، نظر نیروهای 
قانونی کانادا که در کانادا هستند، به 
خاطر قوانین کانادا، می تواند توسط 

آمریکایی ها رد شود.
قوانین جدیــد به نیروهــای مرزی 
آمریــکا اجازه میدهــد که حتی اگر 
فردی بخواهد مطابق حق قانونی اش 

بازگردد، درخواست او را رد کنند.
قبل از این الیحه جدید قانون به این 
صورت بود که اگر کســی در هنگام 
پرسیدن ســوال ها احساس ناراحتی 
می کرد، میتوانســت از عبور از مرز 

صرف نظر کند و برگردد.
اما مطابق قانون جدیــد، اگر نیروی 
آمریکایی »دلیل محکمی« داشــته 
باشــد میتواند فرد را دستگیر کند. و 
درخواست بازگشــت نیز میتواند به 
عنوان »دلیلی محکم« ســوء تعبیر 

شود.
مایــکل گرینــی، وکیــل مهاجرت 
کانادایی میگوید »افراد قادر نخواهند 
بود که پروسه را متوقف کرده و خارج 
شوند. میشــود افراد را نگه داشت و 
مجبورشــان کرد به ســواالت پاسخ 
دهند« حتی اگر سواالت تبعیض آمیز 

باشند.
هــر مــاده جدیــد در موافقتنامــه 
Preclearance همراه با یک اخطار 
مبهم، و بســیار مشکل ساز است. به 
عنوان مثال در بخــش ۳۹)2( آمده 
اســت که »یک افسر خدمات مرزی 
یا افســری دیگر مجاز نیست که در 
قدرت  از   ،preclearance منطقــه 

سوال پرســیدن یا بازجویی، بررسی، 
جستجو، ضبط، مصادره، بازداشت یا 
دستگیری اســتفاده کند، مگر اینکه 
چنین قدرت هایی بر اساس قوانین 

آمریکا به او اعطا شده باشد.«
به عبارتی دیگر رفتار مستبدانه ممنوع 
اســت، مگر اینکه آمریکا آن را الزم 

بداند.
همچنین مسئولین مرزی آمریکایی 
به علت رفتار ناشایست مورد مواخذه 
قرار نخواهند گرفت. به عبارت دیگر 
آمریکایی ها به خاطر هر کاری که در 
حوزه قدرتشــان انجام دهند مواخذه 

نخواهد شد.
گروه هایی مانند کنگره ایرانیان کانادا 
نگرانی شــان را راجع به این قوانین 
جدید ابراز کرده اند و گفته اند که »با 
افزایش رفتارهای تبعیض آمیز بر علیه 
ایرانیان در کانادا و امریکا، و شــرایط 
سیاســی فعلی بین ایــران و این دو 
کشور، حذف حق بازگشت به افسران 
این قــدرت را میدهد که بدون هیچ 
محدودیتی ایرانیان کانادایی را مورد 

تبعیض نژادی قرار دهند.«
نمیتوان آنچه را که بر سر شهروندان 
کانادایی، در خاک کانادا اتفاق می افتد 
در دست آمریکایی ها گذاشت. ترامپ 
مشــوق تعصب و مخالــف همکاری 

بین المللی است.  
بدتر این که دولت ترودو به مسئولین 
خارجــی قدرت میدهــد و از قدرت 

شهروندان کانادایی میکاهد.
تاکنــون کانادا و آمریــکا بزرگترین 
مرز بیدفاع مشترک در جهان را دارا 
بوده اند. اما از این پس کانادایی هایی 
که از طریق مرز آمریکا سفر می کنند 

باید حواس شان را جمع کنند.

جهشقیمتهادربازارمسکنتورنتو

ایرونیــا- بازار امــالک تورنتو دوباره 
داغ شــده و آمارهای انجمن امالک 
تورنتو نشــان می دهد که شــاخص 
قیمت مرکــب در نوامبــر به اوجی 
جدید رســیده و یکی از بزرگ ترین 
جهش های خود را تجربه کرده است.

قیمت ها در تورنتوی بزرگ به باالترین 
میزان در سه سال اخیر رسیده است. 
انجمن مشاوران امالک تورنتو گزارش 
داد قیمت معیار در نوامبر به ۸۱5۸۰۰ 
دالر رسید که نســبت به سال قبل 
۶.۸۳ درصد باالتر بــود. این قیمت 
در شــهر تورنتو بــه ۹۰۳7۰۰ دالر 
رسید که نســبت به سال قبل ۶.۹۹ 
درصد افزایش داشــت. بــا این حال 
افزایش قیمت در واحدهای مستقل 
دیده نشده، بلکه آپارتمان های کاندو 
که یک بار دیگر دارند با رشد تقریبا 
دو رقمی مواجه می شــوند در صدر 

بوده اند.
میانگین قیمت فروش میانه تورنتو در 
نوامبر 72۹ هزار دالر بود که نسبت به 
سال قبل ۸.۸ درصد افزایش داشت. 
قیمت میانگین شهر تورنتو 7۳۹ هزار 
دالر بود که ۱۰.2۹ درصد نسبت به 
سال قبل بیشتر شده بود. این یعنی 
نیمی از فروش هــا در تورنتو بزرگ 
حداقل ۱۰.2۹ درصد زیر معیار بودند 
و نیمی از فروش ها در شــهر حداقل 
۱۸.22 درصد زیر قیمت معیار بودند.

قیمت فروش میانگین تورنتوی بزرگ 
به معیار نزدیک تر شد. انجمن امالک 
گزارش داد که قیمت میانگین فروش 
در نوامبر ۸4۳۶۳7 دالر بود که نسبت 
به سال قبل 7.۰۱ درصد بیشتر شده 
بود. قیمت میانگین فروش شهر تورنتو 
به ۹۱۰4۱۹ دالر رسید که نسبت به 
نوامبر قبلی ۸.۰۶ درصد بیشتر بود. 
میانگین باالتر اســت چــون فروش 

مسکن لوکس بیشتر شده بود.
فروش مســکن در تورنتــوی بزرگ 
نســبت بــه ســال قبــل افزایش 
چشمگیری داشــت. انجمن امالک 
گزارش داد که در نوامبر 7۰۹۰ خانه 
به فروش رفت که نســبت به ســال 
قبل ۱۳.42 درصد بیشــتر بود. شهر 
تورنتو مسئول 27۱۸ فروش بود که 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۰4 
درصــد باالتر بود. حتی با این جهش 
بزرگ میــزان کل فروش هــا ۳.۸5 
درصد پایین تر از اندازه میانه پنج سال 

گذشته برای این ماه بود.
فروشندگان جدید دارند صبر می کنند 
و به این ترتیب موجــودی تورنتو را 
پایین می آورند. انجمن امالک گزارش 
داد که ۸۶5۰ ملک جدید در نوامبر 
وارد بازار شد که نسبت به سال قبل 
۱7.۸۸ درصد کمتر بود. شهر تورنتو 

مسئول ۳۳۰۸ ملک ثبتی جدید بود 
که کاهشــی ۱5 درصدی نسبت به 

سال قبل داشت.
به این ترتیب تعداد خانه های موجود 
بــرای فروش به ۱۱۹5۸ رســید که 
27.۱7 درصد کمتر از سال قبل بود. 
روی هم رفته ۳۹۱۸ خانه در شــهر 
تورنتو موجود بود که نمایانگر کاهشی 
2۰.7۸ درصدی نسبت به سال قبل 
اســت. موجودی های فعــال ۱۱.۱2 

درصد کمتر از میانه 5 ساله هستند.

بازارکارکاناداهمچنانقویاست
ایرانیــان کانادا- هفته گذشــته در 
فاصله ای کمتر از دوساعت سازمان 
آمــار کانادا اعالم کــرد که 7۱.۰۰۰ 
شغل در ماه نوامبر از بین رفته اند و 
بانک مرکزی کانادا نیز اعالم کرد که 
استفان پولوز در ماه ژوئن بازنشست 

خواهد شد.
خبری که راجع به مشاغل اعالم شد 
باعث ایجاد نگرانی هایی شــد، با این 
که سازمان آمار قبال اعالم کرده بود 
که در ماه آگوســت ۸۱.۰۰۰ شغل 
توســط کارفرمایان ایجاد شده است، 

یکی از بزرگترین عددها تا به االن.
دالر کانــادا ســقوط کــرد، زیــرا 
ســرمایه گذاران پیش بینی میکنند 
که بانــک مرکزی مجبــور خواهد 
شد نرخ ســودها را کاهش دهد. این 
افراد کاهش مشــاغل را نیز گواهی 
بر درســتی حرفشــان میدانستند. 
اپوزیسیون مخالف در اتاوا معتقد بود 
که بیل مورنو وزیر اقتصاد بایســتی 

اقتصاد را  بازسازی کند.
پی یــر پلریویــر منتقــد اقتصادی 
اپوزیسیون در کنفرانسی خبری گفت 
»در مــاه نوامبر 7۱.۰۰۰ کانادایی به 
خانه رفتند، به چشم اعضای خانواده 
شان نگاه کردند و گفتند »من کارم را 

از دست دادم.«
طی ماه نوامبر 2۸5.۰۰۰ شــغل در 

کانادا ایجاد شــده است، بیش از کل 
سال گذشته. نرخ بیکاری به میانگین 
5.7 درصد رســیده است- این عدد 
بین ســالهای 2۰۱۳ تا نوامبر 2۰۱5 
که دولتی محافظه کار ســر کار بود، 
هیچگاه از ۶.۶ درصد کمتر نشده بود. 
سرعت استخدام از افزایش جمعیت 

بیشتر شده است.
 Indeed برنــدن برنارد اقتصــاددان
میگوید که »در سال 2۰۱۹ در کانادا 
مشــاغل زیادی ایجاد شــده اند« او 
همچنین افزود که »بخش بزرگی از 
کارفرمایان در پیدا کردن نیروی کار 

دچار مشکل هستند.«
نرخ خالص تولید داخلی در سه ماهه 
سوم ســال با نرخ سالیانه ۱.۳ درصد 
رشــد داشته اســت، نرخی کمتر از 
عدد پیش بینی شده برای جلوگیری 

از تورم توســط بانک مرکزی. بانک 
نوااسکوشیا پیش بینی میکند که این 
عدد تا ۰.۶ درصد نیز کاهش یابد. بازار 
کار در آلبرتا و ساسکاچوان همچنان 

ضعیف است.
اســتان  اقتصــاددان  هالــت  درک 
اسکوشیا میگوید »رشد مشاغل برای 
دومین ماه متوالی نا امید کننده بوده 
اســت.«  اما مهم ترین خبر بازار کار 
طی هفته های اخیر این بوده اســت 
که کاهش نرخ بیکاری کارفرمایان را 
مجبور کرده است که باالخره از سود 
ذخیره شدگان در بانک ها کم کنند 
و حقوق نیروهایشان را افزایش دهند.

در همین حال، نرخ افرادی که بیش از 
27 هفته بیکار بوده اند به ۱4 درصد 
کاهش یافته اســت، کمترین نرخ از 

بهار 2۰۰۹ تا به امروز. 
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*Offers apply to Emerald Waterways’ Southeast Asia July 2020 to May 2021 departures. Valid for new bookings made April 1 – August 31, 2019 or until sold out. New Mekong bookings only and is non-transferable. Fly Free on
Mekong itineraries 12 days or longer cruise or receive a $1,250 CAD air credit per person in lieu of flights. Flights include airline taxes with max ticket amount of $1,700 per person. A non–refundable initial deposit of $500 per
person is required within 48hrs of booking with full payment required 90 days prior to departure. A secondary non–refundable deposit of $1,500 per person is due prior to air ticketing. Emerald Waterways reserves the right
to ticket the airfare upon receipt of deposit. Economy Air only on Emerald Waterways’ choice of airlines and routes. Fly from 11 major Canadian gateways: Canadian gateways: YHZ, YYZ, YOW, YUL, YQR, YXE, YWG, YEG, YYC, YVR,
& YYJ. All other gateways receive air credit savings. Save $500 per person on Mekong cruises under 12 days. These offers are not combinable with any other offer or promotion. Group bookings are eligible if deposited within
promotional period. Offer may be extended, cancelled or withdrawn at any time without notice. Prices listed based on lowest available cabin category available. 
1Prices listed based on departures EWVS Majestic Mekong departure on 22-07-2020. Prices subject to change based on availability. Prices are in CAD based on double occupancy. Port charges and taxes are included in the price.
For full booking terms and conditions, contact your Transat Travel Professional. Transat Travel is a division of Transat Distribution Inc. ON Reg. #50015084. BC Reg. #23567. Head Office: 191 The
West Mall, Suite 700, Etobicoke, ON, M9C 5K8.

Transat Travel 
Guildford Town Centre, Surrey, BC
604-584-2523

FLY FREE TO ASIA*

Join Emerald Waterways
on an exotic journey through
Vietnam and Cambodia and
fly for free to Asia.*

Book by August 31st, 2019

Contact your Transat Travel Professional to book your next vacation.

Majestic Mekong
13 days Ho Chi Minh City to Siem Reap

cruise from

$5095 CAD
per person1

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

  ی، اجرا ، نگهدار یمشاوره ، طراح
تکتيآرش سبز و یان و کارشناسان فضاين مجرياز مجربتر یسال تجربه و بهره مند 25ش از يبا ب  

ق و ي، برکه و آبنما  ، آالچ یوارکشي، د ی، فنس کش ی( کفساز یمحوطه ساز
ها )يقاتر یزکاريدک ، پاور واشر و تم  

، درخت ، گل ،  یوند ، کوددهيسبزموجود ، هرس ، پ ی( اصالح فضا یباغبان
سبز ) یفضا یدوره ا یچمن ، نگهدار  

C: 604-724-9645            O:778-855-9645 
E: greatspaceslandscaping@gmail.com 

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

با بیش از 25 سال تجربه
 و بهره مندى از مجرب ترین مجریان و کارشناسان فضاى سبز و آرشیتکت

محوطه سازی: کف سازى، فنس کشى، دیوارکشى، ساخت برکه و آب نما، 
آالچیق، دك، پاور واشر و تمیز کردن گاترها

باغبانی:  اصالح فضاى سبز موجود، هرس، پیوند، کوددهى، 
کاشت درخت، گل، چمن، نگهدارى دوره اى فضاى سبز

Office: 778-855-9645
Cell: 604-724-9645

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

درآمد40میلیارددالریکانادابافناوری»۵جی«
پیاده سازی  می شــود  پیش بینی 
فناوری نسل پنجم شبکه مخابرات 
همــراه )5G( در کانادا، درآمد قابل 
توجهی را برای کشور به همراه داشته 
و به پیشرفت کشاورزی، حمل ونقل، 
مدیریت انرژی و نیز ارتباط مناطق 

روستایی کمک کند.

مــداد- گزارش جدیدی که توســط 
ارتباطات بی ســیم کانادا  اتحادیــه 
)CWTA( و موسسه معتبر اکسنچر 
نشان  منتشــر شده   )Accenture(
می دهد که پیاده ســازی شبکه نسل 
پنجم ارتباطات همراه مزایای بسیار 
زیادی را برای صنایع محلی، دولت ها 
و نیز خدمــات دولتی به همراه دارد. 
پیشبرد بهتر طرح های دولت در قالب 
شهر هوشمند، پوشش بهتر مخابراتی 
شــهروندان و نیز تامیــن نیازهای 
مختلف کسب وکارهای محلی از جمله 

این مزایا به شمار می رود.
در این گزارش آمده است که تخمین 
زده می شود تاثیر اقتصادی پیاده سازی 
شبکه نســل پنجم مخابرات همراه 
به افزایــش 4۰ میلیارد دالری تولید 
ناخالص ملی تا سال 2۰2۶ بیانجامد. 
ایجاد 25۰ هزار شــغل جدید نیز از 
دیگر دستاوردهای این شبکه خواهد 

بود.
در این گزارش به بررسی دقیق اثرات 
شبکه نســل پنجم مخابرات همراه 
بر بخش هــای کشــاورزی، انرژي و 
حمل ونقــل پرداخته شــده و در آن 
آمده که این ســه بخش، بیشترین 
تاثیر مثبــت را از این فناوری تجربه 

خواهند کرد.
یکی دیگر از بخش های جالب دیگر 
این گــزارش، تاثیر ایــن فناوری بر 
اقتصاد استان های مختلف کاناداست. 
در این گزارش آمده که این شــبکه 
به کاهش ۸5 درصــدی در مصرف 
سموم آفت کش و صرفه جویی ساالنه 
4۰ هزار دالری در هزینه آن برای هر 

مزرعه دانه های روغنی در ساسکاچوان 
می انجامد که دلیل آن نیز گسترش 
استفاده از کشاورزی دقیق با مخابرات 
نسل پنجم است. کشاورزی دقیق به 
معنای اســتفاده از ابزارهای نوین به 
منظور کاشت، داشت و برداشت بهتر 

محصوالت کشاورزی است.
این اســتان با افزایــش ۱/2 میلیارد 
دالری در تولید ناخالــص نیز روبرو 
می شــود و دلیل آن نیز گســترش 
اســتفاده از این فنــاوری در مناطق 
روســتایی اســت. نوا اسکوشیا و نیز 
نیوفاوندلنــد و البرادور نیز شــاهد 
افزایش تولیــد ناخالص ملی خود با 
فناوری نوین نســل پنجم مخابرات 
همراه خواهند بود که سهم هر کدام 
به ترتیــب 52۰ و 4۳۰ میلیون دالر 
پیش بینی شده است. انتاریو و کبک 
نیز به ترتیب جایگاه دوم و سوم را در 
زمینه افزایش تولید ناخالص ملی با 

این فناوری به دست می آورند.
محاســبات صــورت گرفته نشــان 
می دهد تولید ناخالص ملی کبک به 
خاطر فناوری نســل پنجم ارتباطات 

حــدود ۸۰۰ میلیــون دالر افزایش 
می یابد.

همانطــور کــه گفته شــد، بهبود 
حمل ونقل از مهم ترین نتایج استفاده 
از این فناوری اســت. پیش بینی های 
صــورت گرفته نشــان می دهد که 
فنــاوری مذکــور به افزایــش 5۳5 
میلیون دالری کارایی حمل ونقل در 
شــهر مونترال می انجامد. دلیل این 
صرفه جویی را بایــد بهبود مدیریت 
سامانه های عمومی و مسیریابی بهتر 
دانســت. این میزان در ونکوور 27۰ 
میلیون دالر ارزیابی شــده است. این 
کاهش ترافیک مزایای دیگری نیز به 
همراه دارد که برای نمونه می توان به 
آالیندگی کمتر برای محیط زیست 

اشاره کرد.
جالب اســت بدانید اســتان کلگری 
شاهد صرفه جویی ۸7 میلیون دالری 
در خانواده هــا به خاطر اســتفاده از 
فناوری های هوشمند در منازل خواهد 

بود.
در این گزارش به این نکته مهم اشاره 
شده که پیاده سازی شبکه ارتباطات 

نسل پنجم همراه سبب شتاب دهی 
به نوآوری در کشور شده که این امر 
به نوبه خود به افزایش زیرساخت های 

بی سیم می انجامد.
البتــه باید دقت داشــت کــه کانادا 
هنوز همه پیــش  نیازهای الزم برای 
پیاده سازی جامع این شبکه را ندارد 
و انتظار می رود تا ســال 2۰2۱، این 

زمینه به طور کامل فراهم شود.
همچنیــن بــا توجه بــه تنش بین 
کانادا و چین بر سر دستگیری یکی 
از مدیران ارشــد هوآوی، هنوز دولت 
فدرال تصمیم نهایی برای بهره گیری 
از مشــارکت این شرکت )که یکی از 
شرکت های پیشرو در این زمینه در 
دنیا به شمار می رود( را اتخاذ نکرده 

است.
در حالی کــه ایاالت متحــده، این 
شــرکت را به ارائه فناوری هایی که 
امکان جاسوسی از شهروندان به نفع 
دولت چین را فراهم می ســازد، این 
شــرکت چنین اتهامی را رد کرده و 
هنوز هیــچ دادگاهی نیز این اتهام را 

تائید نکرده است.

چگونه»لیفت«نسبتبه
تاکسیهایدیگرونکوورارزانتراست؟

پــس از انتظــاری طوالنی، بریتیش 
کلمبیا ســرانجام مجوز قانونی برای 
فعالیت دو ســرویس اشتراک خودرو 
در ونکوور، به نام هــای اوبر و لیفت  
)Uber and Lyft( را از دولت دریافت 
کــرد. مدیریت لیفــت، در بیانیه ای 
جزئیات هزینه سفر لیفت در ونکوور 

را منتشر کرد.
طبق این بیانیه مسافران مترو ونکوور 
به ازای هر استفاده باید حداقل 5 دالر 
بپردازند. هر سفر با 2.5 دالر برای آغاز 
و 2.5 دالر دیگر هزینه پوشش شروع 
می شــود. این هزینه شــامل هزینه 

کیلومتر بر دقیقه نمی شود.
به طور کلی شــما هنگام استفاده از 
لیفت، به ازای هر کیلومتر ۰.۶5 دالر 
و به ازای هر دقیقــه ۰.۳۳ دالر باید 

پرداخت کنید.
این هزینه در مقایسه با تاکسی های 
دیگر در ونکوور کمتر اســت. طبق 
محاســبات تاکســیرانی در آگوست 
2۰۱۹ تاکسی های شهر هزینه ورود 
را ۳.25 دالر و بــه ازای هــر کیومتر 

۱.۸4 دالر دریافت می کنند.
به طور مثال اگر قصد داشــته باشید 

از مرکز شــهر ونکوور به فروشــگاه 
والمارت نزدیک مرز شهر بروید حدود 
22 دقیقه طول میکشــد. براســاس 
قیمت های لیفت این سفر برای شما 
۱۸.44 دالر هزینه دارد. بقیه هزینه ها 
نیز لحاظ می شوند، اما به طور کلی 

قیمت منصفانه ای است.
اما اگر این مسافت را با تاکسی های 
ونکوور بروید، باید حدود 2۰.۸۰ دالر 

هزینه کنید.
در ماه اکتبر امسال شورای شهر ونکور 
با افزایش قیمت ۰.۳۳ دالری در مرکز 
شهر بین ســاعات 7 صبح تا 7 شب 
موافقت کرد. مرکز شهر شامل باالتر 
از کامرشــیال درایو و شمال خیابان 

شانزدهم می شود.
تابستان امســال اعالم شد لیفت از 
فصل پاییز فعالیت خود را در ونکوور 
آغاز خواهد کرد، اما لیفت همچنان در 
انتظار مجوز برای راه اندازی سرویس 

می باشد.
با توجه به اینکه لیفت و اوبر استخدام 
راننده را شــروع کرده اند، به زودی 
هر دو فعالیت خود در ونکوور را آغاز 

خواهند کرد.
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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 براى صاحبین مشاغل

»بهتریننرخبهرهبابهترینشرایطودوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی



شماره ۱455 جمعه 2۹ آذر ۱۳۹۸ ۱212 Issue 1455 Friday December 20, 2019

لیبرالهاسیاستهایمهاجرتیجدیدرامشخصکردند
ایرانیان کانادا- مدیریت ورود بیش از 
یک میلیون مهاجر دائم جدید و ایجاد 
برنامه نامــزدی جدید از جمله مهم 
ترین وظایفی هســتند که جاستین 
ترودو به وزیر مهاجرت، پناهجویی و 
شهروندی جدیدش، مارکو مندیسونو 

سپرده است.
این مسئولیت ها و موارد دیگر در نامه 
مندیسونو  که روز جمعه هفته گذشته 
توسط دولت فدرال منتشر شد وجود 

دارند.
این نامه مطابق سیاســت های اعالم 
شــده قبلی حزب لیبرال میباشــد. 
همچنین مواردی کــه لیبرال ها در 
کمپین انتخاباتی شــان بــرای دوره 
جدید قول دادند نیز در آن به چشم 

میخورد.
موارد کلیدی این نامه عبارتند از:

اطمینــان حاصل کــردن از اجرای 
موثر افزایش تدریجی مهاجران کانادا 
مطابق برنامه برای سالهای 2۰2۰ تا 
2۰22، که بر یک میلیون ساکن دائم 
که در آن زمان وارد کانادا خواهند شد 

موثر خواهد بود.
اگر تغییرات اخیــر برنامه مهاجرتی 
نشانه تغییرات آتی نیز باشند، دولت 
فدرال تا سال 2۰22 سالیانه ۱۰.۰۰۰ 
نفر بر تعداد افــرادی که اقامت دائم 

دریافت میکنند خواهد افزود.
این به این معنی اســت که کانادا در 
سال 2۰2۰، ۳4۱.۰۰۰ نفر، در سال 
2۰2۱، ۳5۰.۰۰۰ نفــر و در ســال 
نیز حدودا ۳۶۰.۰۰۰ مهاجر   2۰22

جدید خواهد پذیرفت.
همکاری با اســتان ها و مناطق برای 
تمرکز بر اســکان با کیفیت به گونه 
ای که از اسکان و جایگیری مناسب 
کانادایی های جدید اطمینان حاصل 
شــود. این امر نیازمند این است که 
اطالعات با دقت بررسی شوند تا نتایج 

دقیق اندازه گیری شوند.
کانادا بیش از هر کشور دیگری برای 
اسکان و  جایگیری مناسب مهاجران 
هزینــه میکند تا مطمئن شــود که 
مهاجــران برای بــازار کار آماده می 
شــوند، مهارت های زبانی شــان را 
تقویت میکننــد، در جامعه جا می 
افتند و با کانادایی ها همرنگ میشوند.  
این امر ســالیانه بیش از ۱.5 میلیارد 

دالر برای دولت هزینه دارد.
نامــزدی  برنامــه  معرفــی 
 Municipal Nominee(شــهری
Program(  کــه بــه اجتماع های 
محلی، اتــاق بازرگانی و شــوراهای 
کاری اجازه دهد به صورت مستقیم 
اسپانسر مهاجران دائم شوند. حداقل 
5.۰۰۰ فضای جدید برای این برنامه 

اختصاص خواهد یافت.
ایجاد برنامه نامزدی شــهری یکی از 
وعده های انتخاباتی است. و هدف آن 
این است که مهاجران را به شهرهایی. 
غیر از شــهرهایی بزرگ کانادا مانند 
مونترال، اتاوا، تورنتو و ونکوور بفرستد.

برنامه نامزدی شــهری می تواند به 
شهرهای کم جمعیت تر برای جذب 
با نیازهایشان کمک  مهاجر مناسب 

کند.
همچنین اقداماتی برای دائمی کردن 
آتالنتیک  مهاجرتی  آزمایشی  برنامه 
Atlantic Immigration Pilot انجام 
شود. حداقل 5.۰۰۰ فضای جدید به 
این برنامه اختصاص داده خواهد شد.

برنامه مهاجرتی آتالنتیک در جذب 
مهاجر به اســتان هــای آتالنتیک 
کانــادا یعنی نیوفاندلنــد و البرادور، 
پرینس ادوارد آیلند، نوا اسکاشــیا و 
نیوبرونزویک موفق بوده اســت و از 
زمان آغازش در سال 2۰۱7، بیش از 

4.۰۰۰ مهاجــر را به این نقطه آورده 
اســت. دائم کردن این برنامه باعث 
افزایش جذب مهاجر توسط این برنامه 
و کمک بیشــتر به رشد اقتصادی در 

این منطقه خواهد شد.
ایجــاد برنامه ای بــرای از بین بردن 
هزینه های کســب حق شهروندی 
بــرای افرادی که از الزامات الزم برای 

کسب آن برخوردار میباشند.
در واکنش به این نظر که هزینه های 
دریافت حق شهروندی کانادا بسیار باال 
میباشند، دولت قصد دارد این هزینه 
ها را کامال حذف کند. مطابق پیش 
بینی ها، اگر این طرح اجرایی شــود، 
درصد مهاجرانی که حق شهروندی 
را کسب می کنند 4۰ درصد افزایش 

خواهد یافت.
حمایــت از وزیر امنیــت عمومی و 
سازماندهی اورژانسی در مهاجرت غیر 
معمول، که شــامل استراتژی جدید 
ادامــه  و   Border Enforcement
همکاری با آمریکا برای مدرنیزه کردن 
 Safe Third Country موافقتنامــه

میباشد.
این موافقتنامه که در ســال 2۰۰2 
تصویب شد افرادی را که میتوانند در 
مرز آمریکا و کانادا درخواست حضور 
در کمپ پناهنــدگان بکنند محدود 
می کند، برنامــه ای که در دوره اول 
حکومت لیبرال ها برایشــان بسیار 
آزاردهنده بود. از سال 2۰۱7، بیش از 
5۰.۰۰۰ نفر با استفاده از مشکلی که 

در این موافقتنامه وجود داشته است 
بعد از رد شدن از مرز کانادا و مناطق 
مشخص شده درخواست کمپ کرده 
اند. بستن این مشکل یکی از اهداف 
اصلی مدرنیزه کردن این موافقتنامه 
میباشد، اما مسئولین آمریکایی تمایل 
کمی برای انجام این کار نشان داده اند.

با همــکاری وزارت زنــان و برابری 
جنسیتی و توسعه اقتصادی مناطق 
روستایی اقداماتی انجام شود تا برنامه 
آزمایشی برای تشویق مهاجران جدید 
کانادا به سکونت در مناطق روستایی 

ایجاد شود.
این پاراگراف نشان میدهد که دولت 
فدرال به دنبال برنامه های بیشتری 
برای جــذب مهاجران بــه مناطقی 
غیــر از شــهرهای بــزرگ در کانادا 
 MNP و PNP. AIP است. به عالوه
 Rural and دولت فــدرال همچنین
 Northern Immigration Pilot
RNIP)( را نیــز دارد کــه هدف آن 
توزیع بهتر مهاجران در سراسر کشور 

است.

موارد حذف شده مهم

با این که نامه های احکامی چنینی 
معموال مقایسه ای نیستند، اما موارد 
حذف شده ای نیز در آن وجود دارد.

برای مثــال، اشــاره ای بــه برنامه 
پدربزرگ و مادربزرگ ها که طی دهه 
اخیر به چالش های مختلفی برخورده 

است وجود ندارد.
همچنیــن، دولــت فــدرال قبــال 
تالش هایی بــرای ورود کارآفرینان و 
سرمایه گذاران میکرد، اما قدمی عقب 
گذاشته است و طی سالهای اخیر این 
کار را به عهده استان ها گذاشته است.

مهاجرتبهکانادا
ازطریقشرکتهاینوپا

پرژن میرور- یکی از راه های مهاجرت 
به کانادا از طریــق دریافت ویزا برای 
راه انــدازی شــرکت های نوپا که در 
زبان انگلیسی »استارت آپ« نامیده 

می شوند می باشد.
این نــوع ویزای مهاجرتی مختص به  
کارآفرینانی است که توانایی و قابلیت 
راه اندازی یک نوع از کســب و کار را 
در کانادا داشته باشند که این کسب 
و کار دارای ویژگی هایــی همچون، 
نوآوری و خالقیت، ایجاد شغل برای 
جامعه کانادا و قابل رقابت در مقیاس 

جهانی باشد.
برای ابراز شایستگی دریافت این نوع 

ویزا، فرد متقاضی باید:
دارای کسب و کار واجد شرایط

داشتن نامه حمایتی از سازمان های 
معرفی شده مشخص )شرکت ها و یا 

گروه های سرمایه  گذاری(
دارا بودن سطح معینی از دانش زبان 

انگلیسی یا فرانسه
و دارا بــودن پول کافی برای اقامت و 

زندگی در کانادا باشد.
منظور از کســب و کار واجد شرایط 
این اســت که به هنگام دریافت نامه 
پشتیبانی از ســازمان های مشخص، 
فرد متقاضــی ویزا حداقل ۱۰ درصد 

از ســهام دارای حق رای در شرکت 
خــود را دارا باشــد ) حداکثر تا پنج 
نفر می توانند به عنوان مالک شرکت 
برای ویزا تقاضــا کنند( و همینطور 
متقاضیان ویزا به همراه سازمان های 
مشخص به طور مشترک بیش از 5۰ 
درصد از تمام ســهام دارای حق رای 
در شــرکت مزبور را در تصاحب خود 

داشته باشند.
در زمان دریافت اقامت دایم کانادا، فرد 
متقاضی باید مدیریت فعال و مداوم 
کســب و کار خود را در داخل کانادا 
انجام دهد و بخش ضروری عملیات 
تجاری شرکت مربوطه در داخل کانادا 
اتفاق بیافتد و این شرکت در کانادا به 

ثبت رسمی رسیده باشد.
بــرای دریافــت نامــه حمایتــی از 
ســازمان های معرفی شده مشخص، 
متقاضی ویزا باید با این ســازمان ها 
تماس بگیــرد تا از چگونگی دریافت 
این نامه مطلع شود، و این سازمان ها 
را قانــع نماید که دارای طرح تجاری 
می باشــد که ارزش حمایت مالی و 

سرمایه  گذاری را دارد.
فرد متقاضی ویزای استارت آپ باید 
در امتحان زبان انگلیســی یا فرانسه 
در یکــی از مراکز مــورد تایید اداره 
مهاجرت کانادا شرکت کند و حداقل 
سطح CLB 5 )معیار زبان کانادایی( 
را در هــر چهار رده مکالمه، خواندن، 
نوشــتن و گــوش کــردن در زبان 
انگلیســی یا فرانسه را به دست آورد. 
اگر فرد متقاضی این نوع ویزا حداقل 
مهارت های زبانی را به دست نیاورد، 
پرونده مهاجرتی وی پذیرفته نخواهد 

شد.
دولت کانادا به مهاجرانی که از طریق 
اســتارت آپ ویزا به کانــادا می آیند 
ارایــه نمی دهد. هنگام  کمک مالی 
درخواست این نوع ویزا، فرد متقاضی 
بایــد ثابت کند که پــس از ورود به 
کانادا پول کافی برای زندگی خود و 
افراد وابسته به وی همچون همسر و 
فرزندان خود را دارا می باشد. شخص 
متقاضی نمی تواند این پول را از فرد 
یا ســازمان دیگری وام بگیرد. میزان 
این پول بستگی به تعداد افراد خانواده 
متقاضی دارد. به طور مثال مبلغ مورد 
نیــاز در حال حاضر بــرای یک نفر 
۱2،۶۶۹ دالر و برای دو نفر ۱5،772 

دالر کانادایی می باشد.
مبلغ پرداختی برای ویزای اســتارت 
آپ به اداره مهاجرت کانادا برای فرد 
اصلی پرونده ۱54۰ دالر، برای همسر 
یا شریک زندگی ۱۰4۰ دالر و برای 
هر یک از فرزندان فرد متقاضی ۱5۰ 
دالر کانادا می باشــد و مبلغ ۸5 دالر 
کانادا، هزینه مربوط به انگشت نگاری 

نیز به این مبالغ اضافه می شود.
مدت زمان رســیدگی بــه این نوع 
درخواســت ها به طور میانگین بین 
۱2 الی ۱۶ ماه بــه طول می انجامد 
که در بعضی موارد ممکن اســت به 
دالیل مختلف بیشــتر از این مدت 

طول بکشد.
*تمامی مطلب فوق از وب ســایت 
رسمی وزارت مهاجرت، شهروندی و 
پناهندگی کانادا گردآوری شده است.   

چرابایدخریدملکمسکونیتوسطافرادغیرمقیمدرکاناداممنوعشود؟

ایرونیــا- مقــرون به صرفــه بودن 
یکــی از بزرگ تریــن نگرانی ها برای 
کانادایی هاست و یکی از دالیل اصلی 
این مشکل هم هزینه باالی مسکن در 

بخش های زیادی از کشور است.
البتــه این به معنی نرخ هــای اجاره 
بســیار باال هم هســت. تعدادی از 
شهروندان بدشانس دارند بیش از 5۰ 
درصد درآمد خود را صرف ســرپناه 
می کنند. تعداد بسیار بیشتری دارند 
قیمتی بسیار باالتر از نرخ قابل قبول 
جهانی برای مسکن پرداخت می کنند 
و ۳۰ درصد از درآمد خود را خرج آن 

می کنند.
این باعث می شــود خیلی ها نتوانند 
بدون استفاده از بانک های غذا شکم 
خانواده شــان را سیر کنند و تفریح 
و سرگرمی می شــودبرای این افراد و 
خانواده های محروم آنها تقریبا به رویا 

تبدیل می شود.
در ونکوور تــا 2۰ درصد فروش های 
کاندوهــای جدید مربوط بــه افراد 
غیرمقیم است. خیلی از این کاندوها 
خالی باقی می ماننــد و این موجب 
می شود عرضه مســکن پایین بیاید 
و  اجــاره ای  خانه هــای  قیمــت  و 

بازفروش شده باال  برود.
تمام شــهرهای بزرگ در کانادا باید 
میزان مصرف بــرق خانه ها را چک 
کنند: اگر برق مصرفی پایین اســت 
بنابرایــن احتمال زیــاد خانه خالی 
اســت. در تورنتو، نــرخ خالی بودن 
بعضی ساختمان ها ۱5 درصد است. 
این مسلما به اجاره نشین های درمانده 
کمکی نمی کند. در ونکوور، آن ها در 

حال حاضر از مالکان خانه های خالی 
یک درصد ارزش کل خانه را مالیات 
دریافت می کنند. این نرخ باید بسیار 
باالتر باشد. تمام خانه های خالی باید 
به شدت مالیات پرداخت کنند، شاید 

تا چهار برابر نرخ نرمال.
هم گلدن هورس شــو و هم ونکوور 
بزرگ یک مالیات خریداران خارجی 
۱5 درصدی اعمــال کرده  اند اما این 
جلوی خانه خریدن بیشتر غیرساکنان 
را نگرفته است. بیشتر افراد محروم این 
مناطق در شرایط برابری با این مالکان 
خارجــی قرار ندارند، زیــرا پرداخت 
کردن صدها هزار دالر باالتر از قیمت 
ثبت خانه برای خیلی از آن ها مشکلی 
نیست. با توجه به ناآرامی های فعلی 
در هنگ کنگ و ایران عدم اطمینان 
موجود در بسیاری از کشورهای دیگر، 
را  پول شــان  می خواهند  خارجی ها 

جای امنی پارک کنند.

کاری که باید انجام بشــود، آن هم با 
فوریت بسیار باال، این است که قانونی 
تصویب شود که افراد غیرمقیم دیگر 
نتوانند در کانادا زمین بخرند یا حداقل 
مجبور شوند مالیات مختص خریداران 
خارجی را تا سقف 5۰ تا 75 درصدی 

پرداخت کنند.
در نیوزیلند از قبل خریدن خانه برای 
افراد غیرمقیم غیرقانونی شده است. 
دولت دید که تا 25 درصد از امالک 
مناطقی خاص، دارد به سرمایه گذاران 

خارجی فروخته می شود.
 البته دولت اجازه داد اســترالیایی ها 
و تعداد پروژه هــای تجاری بزرگ تر 
توسط غیرساکنان خریداری شوند اما 
خانه های تک خانوار از دسترس آن ها 

خارج شدند. 
بســیار  قوانیــن  هــم  اســترالیا 
مالکیت  بــرای  سفت و ســخت تری 
خارجی ها دارد. این فاکتورها نه تنها 

باعث می شــود کانادایی ها سخت تر 
بتوانند خانه بخرند بلکه اثر فرار مغزها 

به سمت آمریکا را هم دارد. 
بســیاری از افراد حرفــه ای جوان به 
آمریکا به عنوان جایی که بتوانند آن 
را خانــه بخوانند نگاه می کنند چون 
هزینه زندگی در بسیاری از شهرهای 

آن بسیار کمتر است.
افــراد غیرمقیم کــه در کانادا ملک 
می خرند مســلما تا حدود بســیار 
زیادی به افزایش هزینه امالک کمک 

کرده اند.
 افــراد غیرمقیم بــه جامعه ما نفعی 
زندگی  اینجــا  آن ها  نمی رســانند. 
نمی کنند، اینجا کار نمی کنند، اینجا 
کار داوطلبانــه انجام نمــی دهند و 
اینجا پول خرج نمی کنند، مگر اینکه 
بخواهند خانه بخرند تا پول شان را در 

یک جای امن پارک کنند.
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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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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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• 8" DISPLAY AUDIO
• APPLE CARPLAY® AND ANDROID AUTOTM†
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هشداردرباره
خطرهکشدنکارتاعتباریدرپمپبنزینها

مداد- شرکت ویزا )Visa( اعالم کرده 
که هکرها موفق به ورود غیرمجاز به 
سامانه پرداخت برخی از پمپ بنزین ها 
در آمریکای شمالی شده و به داده های 
کارت هــای اعتباری مشــتریان این 

مراکز دسترسی پیدا کرده اند.
این شــرکت می گوید طی چند ماه 
گذشته به مدیران چندین پمپ بنزین 
در این زمینه هشدار داده است. ظاهرا 
طی ماه اوت و نیز سپتامبر، دو حمله 
موفق از ســوی هکرها به چند پمپ  

بنزین صورت گرفت.
شــرکت ویزا،  حمالت صورت گرفته 
طــی تابســتان امســال را از نــوع 
بسیار پیشــرفته ارزیابی کرده است. 
ایــن حمالت با روش اســکیمینگ 
)skiming( کــه در آن یــک قطعه 
سخت افزاری به دســتگاه کارتخوان 
متصل می شــود تا اطالعات مربوط 
به کارت های کشیده شده را بخواند، 

کامال متفاوت است.
در این سلسله حمالت هکری، پس 
از اینکه یکی از کارکنان پمپ بنزین، 
یــک ایمیل جعلی را به اشــتباه باز 
می کند، هکرها می توانند به ســامانه 
دستگاه خرید در محل )پوز( مستقر 
در محل دسترســی یابنــد. به این 
ترتیب، اطالعات کارت های کشــیده 
شــده توسط مشــتریان برای خرید 
بنزین، به صورت آنی توســط هکرها 

قابل مشاهده می شد.
شرکت ویزا می گوید دلیل هدف قرار 
گرفته شدن پمپ  بنزین ها این است 

چگونگیبهبودبرنامهمهاجرتیوالدینوپدرومادربزرگها
درسال۲0۲0درکانادا

ایرانیان کانادا- ژانویه معموال نشانگر 
باز شدن پنجره برای مهاجران است 
تا بتوانند عالقه شان را برای حمایت 
از اعضای خانواده شان مطابق برنامه 
مهاجرتی والدین و پدر و مادر بزرگ ها 

نشان دهند. 
با این حال، با توجه به چالش هایی که 
کانادا برای مدیریت این برنامه با آنها 
روبرو شده و انتخابات فدرال اخیر در 
ماه اکتبر، معلوم نیست که این پنجره 
چه ماهی باز خواهد شد و شرایط آن 

چگونه خواهد بود.
ایــن فرصــت موقعیتــی را فراهم 
می آورد تا به راه حــل های نوآورانه 
برای بهبــود این برنامــه فکر کرد. 
برای مثال ممکن است دولت فدرال 
 Parents andبرنامه آزمایشی جدید
 Grandparents Human Capital

را آغاز کند.

هزینه ها و مزایای برنامه فعلی

بــا توجه به برنامه هــای کانادا برای 
تعداد مهاجــران، ورودی این برنامه 

2۱.۰۰۰ نفر خواهد بود.
فقط شش درصد تازه واردان به کانادا 
از طریق این برنامه وارد می شــوند، 
چراکــه مزایای اقتصــادی آن مانند 

برنامه های دیگر قوی نیست.
از نظــر اقتصادی پذیرش افراد جوان 
که کار خواهند کرد و مالیات پرداخت 
خواهنــد کرد بهتر از والدین و یا پدر 
و مادر بزرگان اســت. افراد جوان کار 
خواهنــد کرد و بــرای آینده که نیاز 
به بیمه دارند تــالش خواهند کرد، 
اما والدیــن و پدربزرگ و مادربزرگان 
معموال در ســنی وارد می شوند که 

بیش از همیشه نیاز به بیمه و خدمات 
پزشکی دارند.

با این حال یک توجیه اقتصادی برای 
ایــن برنامه وجــود دارد، آن هم این 
است که این افراد از کودکان مراقبت 
میکنند، در نتیجــه خانواده میتواند 
بیشــتر کار کند و در نتیجه درآمد 

بیشتری داشته باشد.
همچنین آنها بــا کار کردن در کانادا 
از نظر اقتصادی نیز به خانواده کمک 
میکننــد. این به مــا کمک می کند 
بفهمیم چرا درصد مالک خانه بودن 
مهاجران )۶۹ درصد( و درآمد سالیانه 
شان )ســاالنه ۸5.۰۰۰ دالر کانادا( 

برابر خانواده های متولد کانادا است.
با توجه به اینکه در سال آینده فقط 

2۱.۰۰۰ نفر قرار است از طریق این 
برنامــه پذیرفته شــوند، ۱۰۰.۰۰۰ 
نفر تالش کرده اند که حامی شوند، 
مشخصا افراد زیادی پذیرفته نخواهند 

شد.
دولت فدرال شــیوه های مختلفی را 
برای این برنامه امتحان کرده اســت. 
سیستم قبال بر این اساس بود که افراد 
با توجه به نوبت ثبت نامشان پذیرفته 
می شوند. این شــیوه باعث شد که 
تا ســال 2۰۱۱ بیــش از ۱۶5.۰۰۰ 
درخواســت در صف بررسی باشند و 

زمان انتظار به پنج سال رسید.
برای حل این مشــکل کانادا در سال 
2۰۱۱ اعالم کرد که درخواست نامه 
جدید پذیرفته نخواهد شــد و تعداد 
افــراد ورودی را از ۱5.۰۰۰ نفــر به 
25.۰۰۰ نفــر در ســالهای 2۰۱2 و 

2۰۱۳ افزایش داد.
در ســال 2۰۱7 دولت اعالم کرد که 
برای این برنامه از سیســتم التاری 
استفاده خواهد کرد. افراد عالقه مند 
۳۰ روز فرصت داشتند تا ابراز عالقه 
مندیشان را ثبت کنند و سپس دولت 
به صورت اتفاقی افــرادی را انتخاب 

میکرد.
با این کــه این شــیوه نوآورانه بود، 
محدودیت های بسیاری داشت. افراد 
متقاضی مطمئن نبودند که اعضای 
خانواده شان به کانادا خواهند رسید 
یا نه. همچنین متقاضیانی بودند که 
زیاد جــدی نبودنــد، در نتیجه بعد 
از انتخاب شــدن نیز بقیه اقدامات را 

انجام نمیدادند.
دولت فــدرال در ژانویــه 2۰۱۹ به 
شــیوه رسیدگی بر اساس زمان ثبت 
نام بازگشــت. دولت تاریخ و زمانی را 
مشــخص کرد کــه در آن فرم های 
تکفل به صورت آنالین در دســترس 
قرار خواهند گرفت و 27،۰۰۰ مورد 
اول پذیرفته خواهند شد.  این شیوه 
نیز مشکالتی داشت، ۱۰۰،۰۰۰ نفر 
تالش کردند تا به فرم ها دسترســی 
داشته باشند و زمان ثبت ۱۰ دقیقه 
بــود. بســیاری نتوانســتند به فرم 
دسترســی پیدا کنند و بسیاری نیز 

نتوانستند آرا تکمیل کنند.

دولت فدرال نباید از نوآوری بترسد

باید انتظار داشته باشیم که این برنامه 
در سال 2۰2۰ باز هم تغییر کند زیرا 
که تعداد افراد پذیرفته شده محدود، 
ولی درخواســت ها در حال افزایش 

است.

اول این که بازگشت از مدل ابراز عالقه 
مندی به مدل درخواست محور، یکی 
از معضل های اصلــی دولت را حل 
خواهد کرد. در این شیوه دولت باید 
زودتر اعالم کند پنجره کی باز خواهد 
شــد و به افراد فرصت کافی برای پر 

کردن فرم ها داده شود.
دوم اینکه دولت باید میزان پذیرش 
را بر اساس تعداد درخواست ها تغییر 
دهد. با این کار ممکن است ظرفیت 
در سالی خاص تا ۱۰.۰۰۰ نفر بیشتر 

نیز شود.
سوم اینکه دولت میتواند سوپر ویزا را 
بیشــتر کند، ویزایی که با داشتن آن 
افراد می توانند طی ده سال به دفعات 
متعدد از کانادا بازدید کنند. نقدی که 
بر سوپر ویزا وارد میشود این است که 
افراد باید خودشان بیمه را تهیه کنند، 
امری که ممکن اســت برای برخی 

خانواده ها قابل انجام نباشد.

افزایش سرمایه  آزمایشــی  برنامه 
انسانی

یک راه نوآورانه میتواند اســتفاده از 
برنامه ای بر پایه سرمایه انسانی برای 
مدیریت برنامه مهاجرتی والدین و پدر 
و مادربزرگان باشــد. دولت میتواند 
برنامه آزمایشی را آغاز کند که در آن 
والدین و پدربزرگ و مادربزرگ هایی 
که جوانتر هستند، تحصیالت باالتری 
دارند، سابقه کارشان بیشتر است، و 
در انگلیسی و فرانسه بهتر هستند، در 

اولویت قرار گیرند.
یکی از دالیل خوب بودن این برنامه 
این اســت که کاندیداهای باالی 45 
سال در سیســتم اکسپرس اینتری 
امتیازی به خاطر سنشــان دریافت 

نمیکنند.
دولت میتواند با استفاده از این برنامه، 
تا زمان آزمایشــی بودنش تا سالیانه 
275۰ نفــر را بپذیرد. البته این ایده 
میتواند مورد نقد نیز قرار گیرد، زیرا 
بســیاری معتقدند پذیرش والدین و 
پدربزرگ و مادربزرگ ها برای تحکیم 

جامعه است نه پایه های اقتصادی.
با این حال بررســی های قبلی نشان 
داده که برنامــه مهاجرتی والدین و 
پدربزرگ و مادربــزرگ ها کمترین 
حمایت عمومــی را در میان برنامه 
ای مهاجرتی دارد. با این حال دولت 
میتواند با پذیرش افراد جوانتری که 
احتمل کار کردنشان بیشتر است بر 
محبوبیت ایــن برنامه در میان مردم 

بیفزاید.

جایزهدهمیلیوندالری
برایپیداکردنقاتلیاقاتلین

پرژن میرور- پلیس شهر تورنتو اعالم 
کرده اســت که تحقیقات کارآگاهان 
خصوصی درباره قتل دو ســال پیش 
زوج میلیاردر، بری و هانی شــرمن، 
به پایان رسیده است، و از افرادی که 
اطالعات خود را بــه این کارآگاهان 
داده اند درخواست کرده است تا این 
اطالعات را مستقیماً به پلیس نیز ارایه 

دهند.
بازرس هانک ایدسینگا، روز دوشنبه 
در یک کنفرانــس خبری اعالم کرد 
پلیس یک خط تلفن و آدرس ایمیل 
ویژه برای دریافت این اطالعات مهم 

ایجاد کرده است.
خانواده شرمن برای انجام تحقیقات 
مســتقل درباره مرگ بــری و هانی 
شــرمن، یــک تیــم از کارآگاهان 
خصوصی را استخدام کردند. تعدادی 
از بازرسان جنایی سابق پلیس تورنتو 
نیز در میان این کارآگاهان خصوصی 

حضور داشتند.
بــه گفته بــازرس ایدســینگا، تیم 
کارآگاهــان خصوصــی، ۳4۳ نکته 
اطالعاتی مهم درباره این قتل دریافت 
کردند، که این اطالعــات در اختیار 
پلیس نیز گذاشته شده است. بازرس 
ایدســینگا از تمام افــرادی که این 
نکات اطالعاتی مهم را به کارآگاهان 
خصوصی داده اند، خواســته است به 
جهت جلوگیــری از هرگونه امکان 
از دســت رفتن اطالعات، مجدداً این 
اطالعــات را در اختیــار پلیس نیز 

بگذارند.
بازرس هانک ایدســینگا، که رییس 
واحد قتــل در پلیس تورنتو اســت 
گفــت: »پلیس در طــول تحقیقات 
خود با بیش از 24۰ شــاهد صحبت 
کرده اســت، چهار ترا بایت ویدیو از 
دوربین های امنیتی جمع آوری کرده 
اســت و ۱5۰ شــئ مختلف را برای 
ارسال  قانونی  پزشــکی  بررسی های 
کرده اســت. همچنین پلیس 2۰5 
نکته اطالعاتی در ارتباط با این قتل را 
مستقیماً از مردم دریافت کرده است.«

جسد بری و هانی شرمن، در روز ۱5 
دسامبر 2۰۱7 در زیرزمین خانه آنها 
در شمال شهر تورنتو پیدا شد. مشاور 
امالکــی که با خانواده شــرمن برای 
فروش خانه آنها قرارداد بســته بود، 
زمانی که مشــتری خرید را به منزل 
بری و هانی شرمن برده بود، جسد بی 
جان آنها را پیدا کرد. آخرین باری که 
بری و هانی شــرمن زنده دیده شده 
بودند روز ۱۳ دسامبر 2۰۱7، دو روز 

پیش از قتل بوده است.
در ابتدا نظر پلیس تورنتو بر این بود 
که این یک قتل–خودکشی بوده که 
بری شرمن مرتکب آن شده است، اما 
این نظریه توسط خانواده و دوستان 

این زوج به کلی مردود دانسته شد.
کارآگاهان ســپس نظر خود را تغییر 
دادنــد، و اعالم کردند کــه این زوج 
قربانــی یک قتل دو نفــره هدفمند 

شده اند.

به گفتــه آقای ایدســینگا، خانواده 
شــرمن برای اطالعاتی که منجر به 
دستگیری قاتل یا قاتلین شود، مبلغ 
۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرده اند 
که این جایزه همچنان بر جای خود 

باقی است.
بری شــرمن در زمان مرگ 75 سال 
داشت، و ثروت خود را پس از چندین 
دهه فعالیت در صنعت داروسازی به 
دســت آورده بود، او رییس و و مدیر 
اجرایی شــرکت داروسازی آپوتِکس 
بود. هانی همسر وی، 7۰ ساله بود و 
به عنوان چهره ای فعال در انجمن ها 
و خیریه های مردمی شناخته می شد.

ســال گذشــته یک منبع مطلع در 
تحقیقات موازی پلیس و کارآگاهان 
خصوصی کــه هم اکنون بــه پایان 
رسیده است به شبکه خبری سی بی 
ســی گفت به نظر می رسد این زوج، 
توسط چند قاتل کشته شده باشند. 
وقتی جســد آنها پیدا شــد، به دور 
گردن این زن و شــوهر طناب هایی 
که برای نرده های کنار استخر به کار 
می رود، حلقه زده شده بود و آنها را با 

این طناب ها خفه کرده بودند.

که این مراکز معموال از دستگاه های 
قدیمی تر کارتخوان استفاده می کنند 
و تعداد محــدودی از آنها از ابزارهای 
پرداخت  دستگاه های  نظیر  جدیدتر 

تراشه ای پرداخت بهره می برند.
هنوز مشخص نیست آیا پمپ بنزینی 
در کانادا مورد حملــه قرار گرفته یا 
نه. جالب اســت بدانید دستگاه های 
پرداخت تراشه ای در کانادا به مراتب 

بیشتر از ایاالت متحده کاربرد دارد.
شرکت ویزا به کســب وکارهایی که 
هنوز از کارتخوان اســتفاده می کنند 
توصیه کرده هر چه سریع تر به سمت 
دستگاه پرداخت تراشه ای روی آورند، 
زیرا احتمال هک شدن آنها به مراتب 

کمتر است.

این شــرکت اعــالم کــرده از اکتبر 
آینده، دیگــر هیچ مســئولیتی در 
قبال سوءاستفاده های صورت گرفته 
از طریــق دســتگاه های پرداخــت 
غیرتراشه ای نخواهد داشت و صاحب 
کسب وکار مربوطه باید خسارت های 

وارده به مشتریان را تقبل کند.
کارشناســان ویزا بر ایــن باورند که 
حملــه هکــری ســپتامبر احتماال 
توســط گروه فینFIN8( ۸( صورت 
گرفته است. این گروه هکری معموال 
رستوران ها  کوچک،  کسب وکارهای 
و مراکز اقامتی را هدف قرار می دهد 
و انگیزه اش نیز به دست آوردن پول 

است.
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالى 

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 سینى   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود مى باشد

برنج ایرانى ساده و دودى
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

قابلمه هاى 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 استثنائى پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائى سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

حراج بی سابقه کتری قوری،
 استکان نعلبکی، چایی ساز،.....

پارکینگ رایگان در پشت مغازه  براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

کتاب تعلیم رانندگى
 چاپ جدید

  موجود مى باشد

بهترین شیرینی جات  از شهرهای مختلف ایران
گز، سوهان،  قطاب، کاك، نوقا، 
نان برنجی، شیرینی مخلوط، ....

کتاب های نفیس، صنایع دستی،  تخته نرد، 
انواع آالت موسیقی،  انواع ظروف مسی،.....
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حکمدیپورتدونوجوانکهبهدلیلدروغگوییمادرشان
بایدکاناداراترکمیکردندبهطورموقتلغوشد

پرژن میرور- نشــریه نشــنال پست 
گزارش داده است، رِدوان و شورووی 
موزومِدر، خواهر و برادری که در تورنتو 
زندگی می کنند، قرار بود روز دوشنبه 
از کانادا اخراج شوند، اما اخراج آنها در 

آخرین لحظه به تعویق افتاد.
ریچارد وازانا، وکیل این خواهر و برادر 
گفت کــه اداره خدمات مرزی کانادا، 
یکشنبه شــب به آنها اطالع داد که 
اخراج آنها که قرار بود روز دوشــنبه 
ســاعت ۹ صبح انجام شود، لغو شده 

است.
ایــن تصمیم پس از چنــد روز البی 
گری شدید توسط ناتانیل اِرسکین–
اســمیت، نماینده لیبرال در پارلمان 
کانادا گرفته شــد. پــس از اینکه در 
روز جمعه گذشــته آخرین فرصت 
فرجــام خواهی این دو خواهر و برادر 
در دادگاه نیز به نتیجه نرسید، آقای 
از مارکو  ارسکین–اسمیت مستقیماً 
مندیسینو، وزیر مهاجرت، شهروندی 
و پناهندگی کانادا درخواست فرجام 

خواهی کرد.
دوشنبه  روز  ارسکین–اسمیت  آقای 
گفت: »از نظر مــن، این دو نوجوان 
مرتکب هیچ اشــتباهی نشده بودند، 
و فقــط به دلیل رفتار مادرشــان در 
حال مجازات هستند و ما باید با آنها 
به طور جداگانــه برخورد کنیم. این 
بچه  ها تمام دوران نوجوانی خود را در 
کانادا سپری کرده اند. ما نباید آنها را به 

آمریکا برگردانیم.«
رِدوان و شورووی، که اکنون به ترتیب 
۱۹ و ۱۸ ســاله هســتند، در سال 
2۰۱۳ از شــهر داکا در بنگالدش به 
کانادا آمدند. وقتی داخل کانادا بودند، 
پــدر خانواده آنها را ترک کرد، و مادر 
آنها، سابینا شارین نیپا، از طرف خود 
و فرزندانش از دولت کانادا درخواست 
پناهندگی کرد. هیئــت مهاجرت و 
پناهندگــی کانادا در ســال 2۰۱4، 
تقاضانامــه پناهندگــی و همینطور 
فرجــام خواهی آنها را به دلیل اینکه 
مادر خانــواده به اعتــراف خود، در 
تقاضانامه پناهندگی دروغ گفته بود 

و مدارک جعلی ارایه داده بود، مردود 
دانست.

این هیئت همچنین دریافته بود که 
خانــواده موزومِدر صالحیت دریافت 
پناهندگــی کانــادا را ندارند، چون 
به عنوان شــهروندان آمریکا، اگر در 
می کنند،  ناامنی  احساس  بنگالدش 
می توانند به راحتی به آمریکا بروند. 
البته برای چندین ســال پس از این 
دستور هیئت مهاجرت و پناهندگی 
هیچ اتفاقی نیافتاده بــود. و خانواده 
موزومدر در کانادا زندگی می کردند و 

خود را کانادایی می دانستند.
ســال گذشــته، شــورووی، دختر 
خانواده از انستیتو کالج ایست یورک 
فارغ التحصیل شد و در دانشگاه تورنتو 
برای ادامه تحصیل پذیرفته شد. رِدوان 
که برای دریافت دیپلم دبیرستان چند 
نمره کم دارد، در شــهرداری تورنتو 
مشــغول به کار است، و پس از پایان 
مدرســه از کودکان محلــه از طرف 
شهرداری مراقبت می کند. خواهر او 

نیز به همین کار مشغول است.
در ســال 2۰۱۸، سابینا، مادر این دو 
خواهر و برادر بر مبنای قانونی که به 
نام » موارد انساندوستانه و همدلی« 
دریافت  تقاضای  می شــود  شناخته 
اقامــت دایم کانادا را بــه دولت این 

کشور ارایه داد.

 این نوع تقاضانامــه  آخرین راه برای 
دریافت اقامت دایم کانادا برای افرادی 
اســت که درخواست آنها در سیستم 

پناهندگی قبول نشده است.
 بر اساس یکی از مراحل روند معمول 
در ایــن نوع تقاضانامه هــا، به ردوان 
و شورووی گفته شــد تا از دوستان 
و معلم های خــود نامه های حمایتی 
بگیرند. در اینجا بود که رِدوان متوجه 
شــد ممکن اســت روزی برسد که 

مجبور به ترک کانادا بشود. 
یکی از معلم های او گفته بود که دانش 
آموز دیگری که درخواست پناهندگی 
او نیز رد شده بود درخواست نامه ای 
مشابه داشته است. اما زمانی که این 
دانش آموز به ســن ۱۸ سال رسیده 
بود از کشــور اخراج گردیــد. رِدوان 
می گوید: »در اینجا به خودم گفتم، آیا 
برای من هم چنین اتفاقی رخ خواهد 

داد؟«
در روز اول نوامبر امسال، دو هفته پس 
از اینکه شــورووی به هجده سالگی 
رسید، این خانواده نامه رسمی اخراج 
از کانــادا را دریافت کردند. در نامه از 
آنها خواسته شده بود تا روز ۹ دسامبر 
ساعت ۹ صبح به اداره خدمات مرزی 
کانــادا مراجعه کنند تا از آنجا به مرز 
فورت اِری در استان انتاریو برده شوند 
تا از کانادا اخراج شده و به شهر بوفالو 

در ایالت نیویورک آمریکا در آنطرف 
مرز بروند.

ردوان و شورووی هر دو متولد آمریکا 
هســتند اما زمانی که نوزاد بوده اند 
به همراه پدر و مــادر خود آمریکا را 
ترک کرده بودند. آنها در آمریکا هیچ 
خانواده  و دوستی ندارند. مادر آنها با 
یک مــرد آمریکایی ) نه پدر آنها( به 
قصــد دریافت گریــن کارت آمریکا 
ازدواج کرده بود. اما به باور وکیل این 
خانواده، ســابینا مادر این دو خواهر 
و بــرادر هم اکنــون دارای هیچ نوع 
وضعیت اقامتی در آمریکا نیست و به 
هر شکل، اداره خدمات مرزی کانادا 
برای او دســتور اخــراج صادر نکرده 
اســت و اگر روزی قرار بر اخراج وی 
باشد، باید به بنگالدش برگردانده شود 

نه آمریکا.
آقای ارسکین-اســمیت گفته است: 
»شــما به این پرونده نگاه می کنید و 
می گویید، مادر بایستی اخراج شود، 
امــا چرا باید با فرزنــدان او نیز رفتار 
مشــابهی داشته باشــیم؟ برای این 
بچه ها باید راهی وجود داشته باشد تا 
اقامت کانادا را دریافت کنند، چه از راه 

دانشجویی و چه از راه کاری.«
قاضــی جیمز راســل در حکم پنج 
صفحــه ای خود درخواســت فرجام 
خواهی این خانــواده را رد کرده بود 
و اقامت آنهــا در کانادا را غیر قانونی 
شــمرده بود. او در قسمتی از حکم 
خود نوشــته بــود : »متقاضیان این 
پرونده دیگر کودک نیستند. با وجود 
چگونگی  درباره  طبیعی  نگرانی های 
زندگی در آمریکا، بــرای من دلیلی 
وجود ندارد که آنها از پس مشکالت 

بر نیایند.«
آقای ناتانیل ارسکین– اسمیت گفته 
اســت که هم اکنــون اداره خدمات 
مرزی کانادا بــه طور موقت موافقت 
کرده اســت تا اخراج ایــن خواهر و 
برادر تا زمان روشــن شــدن پرونده 
مــادر آنها به تعویق بیافتــد. این به 
معنی آن نیست که آنها اقامت دایم 
کانادا را دریافت کرده باشند یا اینکه 
از کانادا اخراج نخواهند شد. اما آقای 
ارسکین–اسمیت گفت: »امیدوارم که 
آنهــا بتوانند در کانادا بمانند یا اینکه 
دست کم یک راهی پیدا شود تا برای 
بلند مدت بتوانند در این کشور اقامت 

کنند.«
ردوان و شورووی یازده ساعت پیش از 
برنامه از قبل تعیین شده برای اخراج 
خود از کانادا، از به تعویق افتادن روند 
اخراج خود با خبر شدند و فعالً به سر 

کار خود برگشته اند.
وکیل ایــن خانواده در حال حاضر بر 
روی جزییات این پرونده کار می کند 
تا بهترین نتیجه را برای موکل خود به 

دست آورد.

آیاکانادابهتدریجتبدیلبه»کشوراجارهنشینها«میشود؟
ایرونیا- اگر نســل جوان کانادا درباره 
وضعیت مالی شــان برداشت درستی 
داشــته باشند، باید حقیقت تلخی را 
بپذیرند چرا که پس از افزایش متناوب 
قیمت مســکن ، حتی نیمی از آن ها 
هم نمی تواننــد خانه خود را صاحب 

بشوند.
مطالعه ای جدید تز ســوی شــرکت 
مالیات و مشــاره KPMG انشــان 
می دهد تنهــا 54 درصد از افراد بین 
2۳ و ۳۸ ســاله که مورد نظرسنجی 
قــرار گرفته  اند بــاور دارند می توانند 

صاحب خانه بشوند.
این شــرکت در گزارش خود نوشت 
»این کاهشی عظیم نسبت به درجات 
مالکیت خانه نسل های قبلی است« و 
افزود نرخ مالکیت خانه در حال حاضر 
برای نسل های ۳5 سال به باال بیش از 

7۰ درصد است.
مشــاوران این شــرکت تنها افرادی 
نیســتند که اخطــار می دهند که با 
توجه به وضعیت فعلی قیمت مسکن، 
کانادا دارد به ســمت تبدیل شدن به 
کشوری از اجاره نشین ها می رود. و این 
یعنی کشور نیازمند مسکن اجاره ای 
بیشتر از سهم کل موجودی مسکن 
خواهد بود. مشکل اینجاست که این 

اتفاق نیفتاده اســت. با وجود اینکه 
طی سال های اخیر وضع ساخت و ساز 
مســکن اجاره ای خوب بوده، سرعت 

رشد آن به اندازه کافی باال نیست.
مارک کنــی رییــس و مدیر عامل 
صنــدوق امالک آپارتمــان کانادایی 
)CAP( که یکی از بزرگ ترین مالکان 
ساختمان های آپارتمانی کشور است، 
گفت: »همه مان که داریم وارد ســه 
شهر بزرگ )تورنتو، مونترال و ونکوور( 
می شویم نیازهای مســکن داریم و 
هیچ راهکاری هم وجــود ندارد. بله، 
ساخت و ســاز جدید داریم، اما کافی 
نیســت و کار نمی کند. داریم در سه 

شــهر بزرگ عمیق تــر وارد بحران 
می شویم.«

در سال های اخیر نرخ های اجاره خانه 
به شدت افزایش یافته و متخصصان 
می گوینــد ایــن به خاطــر افزایش 
تقاضاســت. خیلــی از افــرادی که 
می خواســتند خانه بخرند باید مدت 
بیشتری در مســکن اجاره ای بمانند 
چون قیمــت خانه باالســت و این 
مســئله فشار افزایشــی بیشتری به 

قیمت اجاره خانه می آورد.
در عین حال، رشد جمعیت کانادا به 
سریع ترین میزان خود در چند دهه 
اخیر رســیده و دولت فدرال درجات 

مهاجرت را به بیش از ۳۰۰ هزار نفر 
در سال های اخیر رسانده است. انتظار 
می رود این هدف دوباره تا سال 2۰2۱ 
افزایــش پیدا کند و به ۳5۰ هزار نفر 
برسد. به این رشد طبیعی جمعیت را 
هم اضافه کنید و نتیجه این می شود 
که کانادا دارد هر ســال نیم میلیون 

ساکن اضافه می کند.
رویال بانک کانادا اوایل امسال تخمین 
زد که تورنتو برای حرکت هم سرعت با 
رشد جمعیت باید مقدار ساخت و ساز 

آپارتمان های خود را دو برابر کند. 
سیاستمداران گام هایی برای رسیدگی 
به این مسئله برداشته اند. دولت فدرال 
دارد یک استراتژی ملی مسکن اجرا 
می کند که نقشــه ای ۱۰ ساله برای 
ســاختن ۱25 هزار واحد مسکونی و 
رسیدگی به نیازهای مسکن بیش از 

نیم میلیون خانوار کانادایی است.
در درجه اســتانی، انتاریو و بریتیش 
کلمبیــا دارنــد تا حــدودی به جلو 
حرکت می کننــد و برنامه هایی برای 
افزایــش تراکم دارنــد. دولت انتاریو 
از شــر کنترل های اجــاره ای دولت 
لیبرال قبلی خالص شــد و ســعی 
داشت کاری کند خانه های اجاره ای 
بیشتری ساخته بشود اما داده ها نشان 

می دهد که همه اینها اثری بر درجات 
ساخت و ساز اجاره ای نداشته است.

و  ســازندگان  دیگــر  ســوی  از 
ســرمایه گذاران ســازمانی امــالک 
می گویند ســاختن مســکن سخت 
اســت. در بسیاری از شــهرها سه تا 
چهار ســال طول می کشــد تا فقط 
جوازها و تاییدیه های الزم برای شروع 
ساخت و ساز صادر شود. محل ساخت 
محــدود می شــود و در بعضی جاها 
کمبود زمین آماده ساخت و ساز وجود 

دارد.
اما نکته مثبت این اســت که ارزش 
آپارتمان های اجــاره ای دارد افزایش 
پیدا می کند. الف هندری، مدیر عامل 
 Homestead Land Holdings
در تورنتــو گفت:  »تقاضــا برای این 
محصول باورنکردنی است«. او تخمین 
می زند که پول زیادی منتظر ورود به 

سرمایه گذاری مسکن اجاره ای است.
بنابراین اگر نمی توانیــد پول خرید 
یک خانــه را پرداخت کنید ممکن 
اســت منطقی باشــد که سهمی در 
یک شرکت آپارتمان اجاره ای عمومی 
خریداری کنید. سود آن ممکن است 
به پرداخت اجاره خانه های جهشــی 

شما کمک کند.

کاهشفروش
خودروهایالکتریکیدرانتاریو
بعدازقطعسوبسیددولتاستانی

ایرونیا- از زمانی که در سال گذشته 
دولت محافظه کار پیشــرو سوبسید 
برای خرید خــودرو های الکتریک را 
کنسل کرد، فروش این نوع خودروها 
در انتاریو کاهش پیدا کرده و حرکت 
به سمت هدف ملی را کند کرده است.

با اســتناد بــه داده های ســازمان 
حمل و نقل الکتریک کانادا، در شش 
ماه نخســت امســال فروش خودرو 
های الکتریک در انتاریو نسبت به بازه 
مشابه سال 2۰۱۸ بیش از 55 درصد 
کاهش پیدا کرد. در فصل دوم امسال 
2۹۳۳ خودرو الکتریکی در اســتان 
فروخته شــد که نســبت به 7۱۱۰ 
خودرو بازه مشابه سال گذشته کاهش 

چشمگیری داشت.
انتاریو تنها اســتانی است که نسبت 
به سال گذشته در این زمینه رشدی 

نداشته.
کبــک و بریتیــش کلمبیــا کــه 
تخفیف های استانی خودشان را دارند، 
مدت هاست که در زمینه فروش کل 
خودرو های الکتریــک در صدر قرار 
داشــته اند. در انتاریو هم تا زمانی که 
سوبســید مالی دولتی از بین رفت ، 
آمار همگام با دو استان دیگر افزایش 

پیدا می کردند.
تحــت هدایت دولت لیبــرال قبلی، 
انتاریــو تا ســقف ۱4 هــزار دالر به 
خریدارانی که خودرو های الکتریک 
می خریدند سوبسید می داد، اما دولت 
نخست وزیر داگ فورد بعد از پیروزی 
در انتخابات ژوئن 2۰۱۸ این ابتکار را 
کنســل کرد و گفت این پول دارد به 

افرادی می رســد که توان خرید این 
خودرو ها را دارند.

فــروش ایــن خودروها بعــد از یک 
تخفیف فدرال 5 هزار دالری که بهار 
امسال اعالم شد دوباره افزایش یافت 
اما فروش ملی هنوز تنها ۳.5 درصد 
است که بسیار با هدف ۱۰ درصدی 
دولت فدرال در ســال 2۰25 فاصله 
دارد. بریتیش کلمبیا در حال حاضر 
به هدف ۱۰ درصدی رسیده و کبک 
7 درصد است. در انتاریو باالترین رقم 
۳ درصد بود که پس از حذف تخفیف 
دولتی به کمتــر از ۱ درصد و بعد از 
معرفی تخفیف فــدرال جدید به 2 

درصد رسید.
متخصصان می گویند این تخفیف ها 
اولیه  کلیدی هســتند چون هزینه 
یک خودرو الکتریــک می تواند بین 
۱۰ هــزار تا ۳۰ هزار دالر بیشــتر از 
یک خودرو بنزینی مشابه باشد. کالرا 
 Plug-n Drive کلرمن مدیر عامــل
که یک ســازمان غیرانتفاعی حامی 
خودرو های الکتریک است گفت این 
تخفیف ها مقداری از آن شوک قیمتی 

اولیه را حذف می کنند. 
یک نظرســنجی که در سال 2۰۱7 
بین ۱2۰۰ راننــده در تورنتو بزرگ 
انجام شــد به این نتیجه رســید که 
قیمــت، یکی از موانــع اصلی خرید 
خودرو های الکتریکی توســط مردم 
است. خریداران همچنین از این که 
شارژ خودرو شان پیش از رسیدن به 

مقصد تمام می شود، نگرانی دارند.
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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 

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود
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هوشمصنوعیدرکانادا
ودغدغههایاخالقیمرتبط

طی چند سال اخیر، کانادا توانسته به جایگاه خوبی در سطح بین المللی در 
زمینه فناوری هوش مصنوعی دست یابد. با وجود پیشرفت های قابل توجه 
در این حوزه، نگرانی هایی هم در این خصوص مطرح است که کاربردهای 
غیراخالقی این فناوری را می توان اصلی ترین دغدغه بسیاری از کارشناسان 
در این زمینه دانســت. آیا کانادا می تواند بــا تدوین اصولی اخالقی برای 
استفاده از هوش مصنوعی، مسیر پیشرفت این فناوری را خوشایندتر سازد؟

مداد- نشــریه مک گیل اینترنشنال 
 McGill Internatiinal( رویــوو 
Review( به تازگــی در مقاله ای به 
بررســی جایگاه کانادا در این حوزه 
و دغدغه های اخالقــی مرتبط با آن 
پرداخته کــه خالصــه آن را با هم 

می خوانیم:
از مهم ترین  هوش مصنوعی یکــی 
حوزه هــای در حال رشــد در دنیای 
فناوری به شمار می رود. هدف هوش 
یا  مصنوعی، آموزش نحوه یادگیری 
»فکر کردن« مستقل به ماشین، آن 
هم بدون نیاز به انســان است. شاید 
اولین تصویری که از هوش مصنوعی 
بــه ذهن مان بیاید، ربــات جارویس 
)JARVIS( در فیلم های مرد آهنی و 
یا در فیلم سینمایی هوش مصنوعی 
ساخته اسپیلبرگ )2۰۰۱( باشد. اما 
واقعیت این است که هوش مصنوعی 
در دنیــای واقعی، کامــال متفاوت با 
چنین تصاویری است که در فیلم های 

علمی-تخیلی می بینیم.
جالب اینجاســت که کانادا، یکی از 
کشــورهای پیشــتاز در زمینه این 
فنــاوری در دنیا به شــمار می رود. 
مونترال بیشترین تراکم پژوهشگران و 
دانشجویان رشته هوش مصنوعی در 
دنیا را به خود اختصاص داده اســت. 
تورنتــو نیز رکورد بیشــترین تراکم 
استارتاپ های هوش مصنوعی را به نام 

خود ثبت کرده است.
اشلی کاسووان )مدیر سابق معماری 

داده و نوآوری دولت فدرال( می گوید 
کانــادا به طور گســترده ای از هوش 
مصنوعی برای امور روزمره اســتفاده 
می کند. بــرای مثال، فــرض کنید 
ســوار قطار هســتید و می خواهید 
اظهارنامه مالیاتی تان را ارسال کنید. 
وقتی صفحه وب سایت مربوطه را باز 
می کنید، یک ربات گفتگو )چت بات( 
باز شــده و فرآیند را برایتان توضیح 
می دهد. شرکت بهره برداری خطوط 
ریلــی نیــز از حســگرهایش برای 
شناســایی هر نوع مانع احتمالی در 
مسیر و واکنش مناسب به آن استفاده 

می کند.
هر دوی ایــن فناوری ها )گفتگو در 
وب سایت و نیز شناســایی موانع( از 
 machine( یادگیری ماشین  الگوی 
learning( بهــره می برند. یادگیری 
ماشین تکنیکی است که به رایانه ها 
از داده هایی  آموزش می دهد چگونه 
که توســط انسان برچســب گذاری 
شــده اند بــرای واکنش درســت به 
اطالعات جدید استفاده کند. هر قدر 
این برنامه بتواند به اطالعاتی جدید 
بیشــتری که فاقد برچسب هستند 

پاسخ دهد، بیشتر »یاد می گیرد«.
دولــت کانــادا از ایــن فنــاوری در 
حوزه های دیگری نیز استفاده می کند. 
برای نمونه، دانشــمندان کانادایی با 
استفاده از پیش بینی تحلیلی توانستند 
ویروس زیکا را شناسایی کنند که این 
یافته به کاهش گسترش این ویروس 

کمک کرد. افزون بــر این، خدمات 
ســالمت کانادا از پیش بینی تحلیلی 
برای جلوگیری از خودکشی نیز بهره 

می برند.
با ایــن وجود، این پیشــتازی دولت 
کانادا برای استفاده از هوش مصنوعی، 
تا حدی نگران کننده اســت. برخی 
کارشناسان از این نگرانند که استفاده 
حاکمیتــی از این فنــاوری به نقص 
آزادی هــای فردی )مشــابه آنچه در 
برخی از کشــورها نظیر چین روی 
می دهد( بیانجامد. گفتنی است چین 
از نرم افزارهای تشخیص چهره برای 
پایش رفتار شهروندان خود استفاده 

می کند.
افزون بــر این، روز بــه روز از میزان 
اعتماد مردم به رسانه های اجتماعی 
دیجیتال و موضــوع امنیت اینرتنت 
کاسته می شــود. نبود نظارت انسانی 
بر تصمیماتی که الگوریتم های هوش 
مصنوعی اتحاذ می کنند یکی از دالیل 
این کاهش اعتماد است. حفظ حریم 

خصوصی در فضــای آنالین دغدغه 
54 درصــد از ســاکنان آمریــکای 
شمالی به شمار می رود. اما دولت های 
فدرال اقــدام خاصی بــرای کاهش 
ایــن ترس ها به انجام نمی رســانند. 
کانادایی ها به خاطــر تهدیداتی که 
از ســوی شرکت های اینترنتی حس 
می کنند، بیشتر نگران امنیت آنالین 
خود هســتند. با این وجود، حداقل 
5۹ درصد از آنهــا از این نگرانند که 
اطالعات خصوصی شان توسط دولت 

خودشان مورد استفاده قرار گیرد.
هر روز بر تعداد کســانی که نگرانند 
نحوه استفاده از اطالعات شان هستند 
افزوده می شــود و شــاید رســوایی 
فیسبوک در ماجرای رسوایی کمبریج 
آنالیتیکا و فروش داده های میلیون ها 
کاربر سبب تشدید این نگرانی شده 
باشد. عالوه بر اینها، دخالت روس ها 
در انتخابات 2۰۱۶ ریاست جمهوری 
ایاالت متحده نیز سبب شده اعتماد 
بســیاری از کاربران بــه پلتفرم های 

آنالین اجتماعی بسیار متزلزل شود. 
به همین دلیل، کامال قابل درک است 
که چرا بســیاری از مردم، به هوش 
مصنوعی و اینکه ماشین ها به پردازش 
اطالعات شــان بپردازند، روی خوش 

نشان نمی دهند.
احتمال اینکــه رایانه ها با کمک این 
فناوری بخواهند بر ما مسلط شوند، 
پائین است. اما واقعیت این است که 
گسترش استفاده از هوش مصنوعی 
می توانــد به شــکل های دیگری به 
جامعــه ضربه بزند که بــرای نمونه 
می تــوان به افزایش ســوگیری ها و 

تبعیض در جامعه اشاره کرد.
از آنجا کــه ســامانه های مبتنی بر 
هوش مصنوعی توسط انسان طراحی 
می شوند، همیشه احتمال سوگیری 
در آنها وجود دارد که این می توان به 
خاطر داده هایی که برای آموزش آنها 
صرف می شود و یا نحوه استفاده از این 

ابزارهای نوین باشد.
از آنجا که بیشــتر برنامه نویســان، 

مرد و سفیدپوســت هستند، کمبود 
تنــوع در هوش مصنوعــی می تواند 
به نوعی ســوگیری جنسی و نژادی 
بیانجامد. سازمان های مختلفی برای 
حل این مساله تشــکیل شده است 
 AI4ALL که بــرای نمونه می توان به
اشــاره کرد که هدفش، حضور افراد 
غیرسفیدپوست و نیز زنان در صنعت 

هوش مصنوعی است.
با گسترش کاربردهای هوش مصنوعی 
در جامعــه، ضــرورت تدوین اصولی 
اخالقی برای این فناوری نیز پررنگ تر 
می شــود. با وجود اینکه دولت کانادا 
یک سیاست مشــخص را در زمینه 
استفاده مسئوالنه از هوش مصنوعی 
تدوین کرده اســت، پیاده سازی آن 
در حوزه هــای مختلــف حاکمیتی 
کار چندان ساده ای نیست. عالوه بر 
این، چهارچــوب قانونی خاصی برای 
خصوصی  شرکت های  محدودسازی 
فعال در این زمینه وجود ندارد و حتی 
پیاده سازی آن در سازمان های دولتی 
هم کار دشــواری به شمار می آید. به 
همین دلیل شــاید راه حل این باشد 
که یک مدل اخالقی چابک، همکارانه 
و متن باز تدوین شــود تا شــرکت ها 
بتوانند بر اساس آن، به بهترین شکل 
ممکن به ارائه فناوری هوش مصنوعی 

در قالبی اخالق مدارانه بپردازند.
کانادا به خاطر بســترهای مناســب 
دانشگاهی و نیز استارتاپی، همچنان 
حرف هــای زیادی بــرای گفتن در 
سطح جهانی در حوزه فناوری هوش 
مصنوعی خواهد داشت. با این وجود، 
همه عالقمندان به این فناوری باید به 
جنبه های اخالقی این مساله نیز دقت 
کنند. هوش مصنوعی را می توان پلی 
بین دنیای فناوری و دنیای سیاسی 
و اجتماعی دانست. به همین دلیل، 
فقط جنبه فنی اش اهمیــت ندارد. 
پژوهشگران حوزه هوش مصنوعی باید 
نگران برخی کاربردهای ناخوشــایند 
این فناوری و پیامدهایی که می تواند 
برای نســل های آینده به همراه آورد 

هم باشند.
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قوانینجدیدبازداشتبهدلیلرانندگیتحتتاثیرالکل

بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانادا، بسیاری از وکال معتقدند قانون 
جدیدی کــه در ارتبــاط با مصرف 
مشــروبات الکلی و رانندگی تصویب 
شــده به ماموران پلیس این اجازه را 
می دهد که یک نفــر را که حتی دو 
ساعت است پشت فرمان ننشسته و 
رانندگی نکرده اســت بازداشت و به 
رانندگی با هوشیاری پایین و مشاعر 
ضعیف ناشــی از مصرف مشــروبات 

الکلی متهم کنند.
دانیــل براون وکیــل مدافع فعال در 
تورنتو بر این عقیده اســت که قانون
C-46 مشکل آفرین است. این قانون 
از نظر براون مغایر با قانون اساســی 
کانادا اســت و می تواند زندگی همه 

شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد.
  C-46به گفته براون، با اجرای قانون
این احتمال وجود دارد که رانندگان 
کانادایی حتی اگر هوشیاری خود را 

کانادایی  رانندگان  اســت  ممکن 
به جرم مصرف مشــروبات الکلی 
بازداشــت شــوند حتی اگر از دو 
ساعت پیش از آن رانندگی نکرده 

باشند.

تحت تاثیر الکل از دست نداده باشند، 
به علت مصرف مشــروبات الکلی با 

اتهامات جنایی روبرو شوند.
طبق توضیحات براون، پلیس کانادا 
دیگر پیش از انجام آزمایش الکل بر 
روی شــما نیازی به دالیل عقالنی و 
منطقی ندارد که باور کند یا احتمال 
دهد که قوای هوشــی شما تحلیل 
رفته و رانندگی شما در چنین حالتی 

می تواند خطرناک باشد.
براون می گوید حتی اگر دو ســاعت 
بعد از رانندگی هم الکل مصرف کنید، 
ممکن اســت با خطر اتهام جنایی و 
بازداشت روبرو شوید. البته این فقط 
براون نیســت که درباره قانون جدید 
چنین برداشــت و قضاوتی دارد بلکه 
تمام وکالیی که رادیو کانادا در این باره 
با آن ها مصاحبه کرد، نظراتی مشابه 

داشتند و معتقد بودند که این قانون 
اختیــار چنین کاری را بــه ماموران 

پلیس می دهد.
دانیل براون تصریــح کرد به موجب 
قانون جدید، حتی فردی که خودرو 
خــود را پارک می کند آنگاه شــروع 
به نوشــیدن الکل می کنــد، با خطر 
بازداشــت و اتهام جنایی روبرو است 
حتی اگر قصد رانندگی پس از مصرف 

الکل را نداشته باشد.
وکیل براون ادامه داد: »شما می توانید 
وضعیتــی را تصور کنیــد که در آن 
یک زن و شــوهر با هم داخل خودرو 
هستند. مرد خودرو را پارک می کند 
و بــا آگاهی از این کــه زنش که آن 
شــب الکل مصرف نکرده قرار است 
در بازگشت پشت فرمان بنشیند، به 
بار می رود و بیشتر از حد مجاز الکل 
مصرف می کند. با این که این مرد دو 
ساعت پیش از مصرف الکل رانندگی 
کرده و در ادامه دیگر قصد نشســتن 
پشــت فرمان را نــدارد، طبق قانون 
جدیــد پلیس این اجــازه را دارد که 
وارد بار شــود و مرد را مورد بازجویی 
قرار دهد یا ایــن که کنار خودرواش 
منتظر بماند و پس از خروج از بار از او 
تست الکل بگیرد.  هر چند مرد پس از 
خروج از بار قصد نشستن در صندلی 
عقب را داشته باشد اگر بیشتر از حد 
مجاز الکل نوشــیده باشــد، با خطر 

بازداشت و اتهام جنایی روبرو است.
قانون جدید با هدف مقابله و ریشه کنی 

یک پدیده نادر تصویب شده است.
جــودی ویلســون ریبولــد وزیــر 
دادگستری فدرال کانادا در زمان ارائه 
این الیحه به پارلمان تاکید کرده بود 
که اجرای این قانون می تواند از بروز 
برخی وضعیت های مشــکل آفرین و 
خطرناک جلوگیری کنــد. به گفته 
وی برخی افراد مقدار زیادی الکل در 
مدت زمان کوتاهی مصرف می کنند 
و بالفاصلــه خودرو یا قایق خود را به 
حرکت درمی آورند بــه امید این که 
پیــش از این که الــکل کامال جذب 

خونشان شود، به خانه بازگردند.
پیش از این اگر رانندگان می توانستند 
ثابت کنند که هنگام بازداشت توسط 
پلیس، در مصرف الکل ازحد مجاز و 
قانونی فراتر نرفتــه بودند، در دادگاه 
تبرئه می شدند؛ اما قانون جدید چنین 

امکانی را از هیئت دفاع می گیرد.
وزیردادگستری پیشتر تاکید کرده بود 
که هدف اصلی این قانون ریشه کنی 
رفتارهای خطرناک ناشــی از مصرف 
آخرین پیک مشــروبات الکلی پیش 
از نشســتن پشــت فرمان است؛ اما 
دانیل براون معتقد است که این قانون 
راه حلی سخت گیرانه برای یک مشکل 
نادر اســت، راه حلی که البته ممکن 
است حتی آن دســته از شهروندانی 
را که هیچ سوء رفتاری نداشته اند، به 

دادگاه بکشاند.

نتیجهیکپژوهشجدید:

کاناداییهابرایصرفهجویی،
کمتربرایخوردوخوراکهزینهمیکنند

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد 
که پنجاه و سه درصد شهروندان کانادا 
به منظور کاهش هزینه های خورد و 
خوراک، روش زندگــی و عادت های 

خود را تغییر می دهند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانــادا، بخــش اعظم شــهروندان 
کانادایی نگــران افزایش هزینه های 
غذایی خود هســتند و بیش از نیمی 
از آن ها تصمیم گرفته اند شیوه زندگی 
و عادات مصرفی خود را تغییر دهند 
تا به این ترتیب بتوانند فشار ناشی از 
افزایش هزینه های غذایی را مدیریت 
کنند. این نتیجه نظرسنجی جدیدی 
اســت که توسط شرکت آنگوس رید 
Angus Reid به ســفارش دانشگاه 
نیواسکوشــیا  اســتان  در  دالهاوزی 

صورت گرفته است.
نتایج ایــن تحقیــق و درصد باالی 
نگران  کــه  کانادایــی  شــهروندان 
هزینه های باالی غذایی خود هستند، 
مایه تعجب ســیلون شــارلبوا مدیر 
آزمایشگاه علوم تحلیلی صنایع غذایی 
دانشگاه دالهاوزی شده که این تحقیق 
نیــز تحت نظارت او صــورت گرفته 

است.
سیلون شــارلبوا تاکید کرد آنچه در 
این تحقیق حاصل شد نشان می دهد 
که واقعا شــمار زیادی از شهروندان 
کانادایــی وقتی که بــرای خرید به 
ســوپرمارکت یا برای شام و ناهار به 
رستوران می روند، احساس می کنند 
که نسبت به گذشــته آسیب پذیرتر 

شده اند.
در میــان مقوله هــای مختلف مواد 
غذایی، برای حــدود هفتاد درصد از 
شهروندان کانادایی قیمت سبزیجات 
بیشــتر از دیگر محصــوالت غذایی 
نگران کننده اســت؛ اما این مســئله 
برای محققــان دانشــگاه دالهاوزی 
تعجب برانگیز نیســت چرا که قیمت 
سبزیجات در ســال جاری در کانادا 
حــدود پانزده درصــد افزایش یافته 

است.
اما پــس از ســبزیجات، محصوالت 

غذایی دیگری که بــه علت افزایش 
کانادایی  نگرانی شــهروندان  قیمت 
را برانگیخته، میوه و گوشــت است. 
شــارلبوا می گوید نتایج این تحقیق 
منطقی است چرا که این ها محصوالتی 
هستند که نسبت به دیگر مواد غذایی 

نوسان قیمت بیشتری داشته اند.
پنجاه و ســه درصد از شــهروندان 
کانادایی که در نظرســنجی آنگوس 
رید شرکت کردند، به صراحت اعالم 
کردند که به منظور کاهش هزینه های 
خورد و خوراک خود تصمیم گرفته اند 
کــه در روش زندگی و عادات روزمره 
خود تغییراتی به وجود آورند. در این 
میان جوانان کانادایی کمتر از ســی 
و پنج سال بودند که نسبت به دیگر 
شــهروندان برای عوض کردن عادات 

مصرف خود مصمم تر هستند.
سیلون شارلبوا افزود طبق نتایج این 
نظرسنجی بسیاری از کانادایی ها قصد 
دارنــد در خرید و مصرف محصوالت 
غذایی یخ زده نیز که قیمتشان نسبت 
به محصوالت فاسدشــدنی نوسانات 

کمتری دارد، صرفه جویی کنند.
بیش از نیمی از سوال شــوندگان در 
این نظرســنجی اعــالم کردند قصد 
دارند حیف و میل غذایی و اصراف در 
خورد و خوراک خود را کاهش دهند. 
این مردمی ترین راهکار برای کاهش 
هزینه های تغذیــه خانوارها در نقاط 
مختلف کانادا به جز ساسکاچوان بود.

سیلون شارلبوا تصریح کرد با مشاهده 
نتایج این نظرسنجی، واقعا احساس 
می کنیم که کره زمین، محیط زیست 

برای بسیاری از مردم کانادا اهمیتی 
حیاتی دارد.

همین نظرسنجی نشان داد که حدود 
چهل و پنــج درصد کانادایی ها قصد 
دارند بیشتر میوه بخورند و بیشتر از 
گذشته آشپزی کنند. سوالی که اینجا 
مطرح می شــود این اســت که آیا با 
توجه به قیمت باالی میوه و سبزی، 
کانادایی ها می خواهند از این پس میوه 
و سبزیجات بیشتری خریداری کنند؟

سیلون شارلبوا افزود با توجه به این که 
آشپزی در میان کانادایی ها روز به روز 
کمتر می شود، درباره قصد شهروندان 
برای انجام بیشتر آشپزی جای تردید 

وجود دارد.
در این نظرســنجی که اوایل دسامبر 
صورت گرفــت، یک هــزار و پانصد 
و هفت شــهروند کانادایی شــرکت 
کردند. ضریب خطای این نظرسنجی 

۹/2درصد برآورد شده است.

شهروندان کانادایی چگونه می خواهند 
با تغییــر عادات خود در زمینه خورد 
و خــوراک، در هزینه ها صرفه جویی 

کنند؟
- رفتن کمتر به رســتوران: شصت 

درصد
- استفاده از کوپن :چهل و نه درصد

- خرید کردن از ســوپرمارکت های 
دیگر

- خرید فله ای بیشــتر: چهل و یک 
درصد

- مصرف کمتر گوشــت: سی و یک 
درصد

وضعیتدستمزد
وحقوقمهاجرانجدیددرکانادا

بهبودیافتهاست

وضعیت دستمزد و حقوق مهاجران 
جدید در کانادا بهبود یافته با این حال 
هنوز هم میزان دریافتی آن ها کمتر از 

دیگر کانادایی ها است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا 
و طبق گزارش جدیدی که اداره آمار 
کانادا منتشــر کرده است، مهاجران 
جدید کــه اقامت دایم خود در کانادا 
را در ســال 2۰۱۶ به دست آوردند، 
سال بعد یعنی ســال 2۰۱7 به طور 
متوسط بیســت و پنج هزار و نهصد 
دالر کسب کردند. این باالترین میزان 
درآمد مهاجــران تازه وارد به کانادا از 

سال ۱۹۸۱ است.
به گفته کریستان کاین رئیس گروه 
مهاجرت در اداره آمــار کانادا، یکی 
از اولیــن فاکتورهایی کــه می تواند 
بیان گر علت این مسئله باشد اختالف 
سطح گزینش مهاجران است. وی بر 
پیشرفت قابل توجه و سریع مهاجران 
جدید کــه پیــش از دریافت اقامت 
دایم خود از تجربه حرفه ای در کانادا 

برخوردار بوده اند، تاکید کرد.
کاین تصریح کرد: »در این جا صحبت 
از تجربــه مطالعاتی و کاری یا هر دو 
آن ها است. در فاصله سال های 2۰۰7 
و 2۰۱۶ شــمار افــرادی که پیش از 
دریافــت اقامت دایم خــود در کانادا 
از تجربه حرفه ای در زمینه تحصیل 
یا اشــتغال برخوردار بودند، یکصد و 
شصت و شش درصد افزایش یافت.«

به رغم این افزایش قابل توجه، میزان 
درآمد مهاجران تــازه وارد همچنان 
پائین تر از دیگر شــهروندان کانادایی 

است.
فیصل زلما اســتاد اقتصاد دانشــگاه 
ســن- بونیفاس از ایــن وضعیت به 
هیچ وجــه تعجب نکرده اســت. وی 
می گوید: »یک مهاجر نسبت به یک 
شهروند اصیل کانادایی همسن و سال 
و با سطح تحصیالت یکسان، شانزده 
درصد کمتر از او حقوق می گیرد و این 

اختالف بسیار زیاد است.«
زلما تصریح کــرد: »یکی از علل این 
شکاف درآمد مسئله زمان است. یک 
مهاجر جدید بــرای این که مدارک 
تحصیلی اش به رسمیت شناخته شود، 
زمان بیشتری صرف می کند و حتی 
گاهی دوباره به تحصیل می پردازد. با 
این حساب برای چنین افرادی چند 
سال طول می کشد تا بتوانند به بازار 

کار کانادا دست پیدا کنند.«
فیصل زلما افزود مسئله دیگری که 
می تواند در شــکل گیری این شکاف 
درآمدی دخیل باشد، پیش داوری ها 
است. به عقیده من این چالش مهمی 
است که دولت، جامعه و شرکت های 

کانادایی باید طی سال های آینده برای 
از میان برداشتن آن با جدیت تالش 
کنند. زلما در این حال از این مسئله 
ابراز خرسندی کرد که کانادا در این 

زمینه در مسیر خوبی گام برمی دارد.

امتیاز مدارک تحصیلی کانادایی

اداره آمار کانادا در گزارش خود تشریح 
کرد که آن دسته از مهاجران جدید 
که یک مدرک تحصیلــی کانادایی 
دارنــد و در ســابقه خــود از تجربه 
حرفه ای در کانادا برخوردار هستند، 
ده ســال پس از کســب اقامت دایم 
خود می توانند فاصله دست مزد خود 
با دیگر شــهروندان کانادا را تا اندازه 
زیادی جبران کننــد. به این ترتیب 
میزان درآمد متوســط ایــن گروه از 
مهاجران در فاصله سال های 2۰۰7 تا 
2۰۱7  هشتاد و یک درصد افزایش 
یافته و به شــصت و ســه هزار دالر 

رسیده است.
بن مــارگا که اصالت ســنگالی دارد 
همین وضعیت را تجربه کرده است. 
وی از جملــه مهاجرانی اســت که 
مطالعات دانشگاهی خود را در کانادا 
انجام داده و سپس وارد بازار اشتغال 
شــده و کار به دست آورده است. وی 
هم اکنون به عنوان مسئول مالی یک 
شــرکت تولیدی کفــش در منیتوبا 

مشغول کار است.
بن مارگا می گوید باید به خاطر داشته 
باشیم که شرکت های کانادایی برای 
جذب نیروی انسانی مورد نیاز خود، 
افــرادی را که از تجربــه تحصیل یا 
کار در کانادای برخوردار هستند، در 
اولویت قرار می دهند و همین تجربه 
کانادایی است که به نظر من موجب 

اختالف درآمدها می شوند.
بــن مارگا در عین حــال تاکید کرد 
که این مســئله نباید واقعیت هایی را 
که بســیاری از مهاجران در بازار کار 
کانادا با آن روبرو هســتند و به رغم 
برخورداری از ظرفیت های مناســب 
حقوق پائین تری نســبت به دیگران 
دریافت می کنند، از نظرها پنهان کند. 
برخــی از این مهاجران حتی مدارک 
تحصیلی به مراتب بهتر و معتبرتری 
نســبت به دانشــجویان خارجی که 
در کانادا تحصیل کرده اند، به دســت 

آورده اند.
بن مارگا تصریح کرد اگر دستاوردهای 
حرفه ای این دسته از مهاجران جدید 
به رسمیت شناخته شوند، بدون تردید 
شرایط برای ایجاد برابری دستمزدها 

در بازار کانادا زودتر مهیا خواهد شد.

میزان درآمد مهاجران جدید در کانادا که تجربه تحصیل و کار در این 
کشور نداشــته اند، هنوز هم کمتر از حقوق افرادی است که در کانادا 

تحصیل کرده اند
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بازارواممسکنکانادادچاررکوداقتصادیشود

ایرانیان کانادا- آژانس Fitch میگوید 
که سیاست های دولت و قیمت های 
باالی بی سابقه خانه، بازار وام مسکن 
کانادا در ســال 2۰2۰  را به ضعیف 
ترین رشــدش در چهــار دهه اخیر 

خواهد رساند.
تحلیلگــران در پیش بینــی که روز 
سه شنبه منتشر شد اعالم کردند که 
قیمت خانه در کل کشور طی دو سال 
آینده با نرخ یــک درصد باال خواهد 
رفت، اما در نهایــت قیمت ها برای 

تنظیم با تورم سقوط خواهند کرد.
در این پیش بینی گفته شــده است 
که بازار وام مسکن، که طی دهه های 
مختلف در شــرایط خوب و بد قوی 
شده اســت، ضعیف خواهد شد و به 

رشد یک درصدی خواهد رسید.
 Fitch سوزان هاســترمن از اعضای
میگوید طوفانی از قوانین جدید دولت 
و قیمــت خانه ها که بــه »مرز قابل 
خریدن بودنشان« رســیده اند بازار 
مسکن را تحت کنترل خواهند گرفت.
او همچنین افزود که، تست استرس 
وام مسکن )که الزمه آن این است که 
خریداران خانه، واجد شرایط دریافت 
وام مسکن در دو درصد باالتر از مورد 

پیشنهادی باشند( به این معنی است 
که مردم باید زمان بیشــتری را برای 
پس انداز صرف کنند. در همین حال 
قیمت خانه ها در حال باالرفتن است.

پیش بینی Fitch تاریک تر از پیش 
بینی های قبلی انجام شــده توسط 
گروه های صنعتی و دالالن مســکن 
اســت. در آنها پیش بینی میشد که 
بــه لطف کاهش نرخ وام مســکن از 
بهار امسال، قیمت ها و فروش شتاب 

گیرند.
با نزدیک شدن حجم بدهی خانوار به 
یک رکورد تاریخی در کانادا، بسیاری 
از مصرف کنندگان دیگر جایی برای 
افزایش هزینه و یا افزایش نرخ سودها 
ندارند. در حال حاضر کانادایی ها به 
طور معمــول ۱5 درصد پولی که به 

خانه میبرند را صرف پرداخت بدهی 
هایشان میکنند.

طی ماههای گذشــته بســیاری در 
پرداخت بدهی هایشــان ناتوان بوده 
اند، خانوارهای انتاریو از همه بیشتر 

تحت تاثیر قرار گرفته اند.
با این حال بنا بر گزارش Fitch بازار 
مســکن کانادا بر پایه هایی قوی بنا 

شده است.
هاســترمن گفت »به لطف افزایش 
مهاجرت به کانادا درخواست در بخش 
مسکن زیاد است.« او همچنین افزود: 
پیش از این  زمان ســاخت خانه در 
کانادا طوالنی بــود، و اکنون به علت 
فرایندهای دریافت مجوز، طوالنی تر 

نیز شده است. 
او همچنین پیش بینــی میکند که 
محدود بودن زمین در تورنتو و ونکوور 
برای ســاخت و ســاز مسکن باعث 
خواهد شد که قیمت مسکن همچنان 

باال بماند.
او میگوید دولت هــا در حال تالش 
هستند تا فرایندهای کسب مجوز را 
تغییر دهند تا فرایند ســاخت و ساز 
سریعتر شود، »اما عرضه نمی تواند به 

سرعت تقاضا برسد.«

بزرگترینشرکتآزمایشگاهیکانادابرایبازپسگرفتن
اطالعاتمیلیونهامشتریخودبهمجرماناینترنتیباجدادهاست

پــرژن میرور- شــرکت »الیف لَبز« 
بزرگتریــن شــرکت آزمایشــگاهی 
کانادا می گوید که پس از یک حمله 
به سیستم های کامپیوتری  سایبری 
این شــرکت، به مجرمــان اینترنتی 
برای باز پس دادن اطالعات میلیون ها 

مشتری خود باج داده است.
چارلز براون، رییس کمپانی الیف لبز 
در نامه ای برای مشتریان این شرکت 
توضیح داده است که در پی این حمله 
سایبری، اطالعات حدود ۱5 میلیون 
نفر از مشتریان که اغلب در استان های 
بریتیش کلمبیا و انتاریو هستند، در 

دسترس هکرها قرار گرفته است.
این شرکت اعالم کرده است که »در 
کارشناســان متخصص  با  همکاری 
در امور حمله های سایبری و گفتگو 
با هکرهــا« مبلغ مورد درخواســت 
مجرمان را به آنها پرداخت کرده است. 
در این نامه هیچ اشاره ای به محلی که 
این حمله ها در آنجا شــکل گرفته و 
همینطور شخص یا گروه مسوؤل آن، 

نشده است.
روز سه شــنبه بعد ازظهــر، آدریان 
دیکس، وزیر بهداشت بریتیش کلمبیا 
گفت که این استان، نخستین بار در 
روز 2۸ اکتبر از این حمله سایبری با 
خبر شد. در روز 7 نوامبر تایید شد که 
بریتیش  ساکنین  اطالعات شخصی 

کلمبیا به سرقت رفته است.
زمانی که از آقای دیکس سوال شد که 
چرا پس از گذشت پنج هفته از وقوع 
این حمله به مردم اطالع رسانی شده 
اســت، وی گفت که علت آن وجود 
نگرانی هایی درباره حمالت بعدی بود.

آدریان دیکس به خبرنگاران گفت: »به 
طور طبیعی، همگی ما می خواستیم 
که با سرعت هر چه بیشتر تمام مردم 
از این اتفاق باخبر شــوند. تنها دلیل 
تاخیر در اطالع رســانی این بود که 
مطمئن شویم اطالعاتی که در معرض 
خطر قرار نگرفته اند، آسیب نخواهند 
دید و اطالعاتی که می توانند محافظت 

شوند، حتماً محافظت شوند.«
به گفته وزیر بهداشت بریتیش کلمبیا، 
شرکت آزمایشگاهی الیف لبز حدود 
۳4 درصد آزمایش های پزشکی انجام 

شده در این استان را بر عهده دارد.
دفتر کمیسر اطالعات و اسرار شخصی 
در استان های انتاریو و بریتیش کلمبیا، 
در بیانیه های جداگانه ای تایید کردند 
کــه درباره این اتفاق در حال تحقیق 

هستند.
بر اســاس نامه چارلز براون، رییس 
کمپانــی الیف لبز، اســامی، آدرس، 
تاریخ تولد، ایمیل آدرس، نام کاربری 
و رمز عبور، شــماره کارت بهداشتی 

و نتایج آزمایش های مشــتریان این 
شــرکت مورد دســتبرد هکرها قرار 
گرفته اســت. اما آقای بــراون گفته 
است، کارشناسان امنیت سایبری که 
توسط این کمپانی به خدمت گرفته 
شــده اند، هیچ یک از این اطالعات را 
در بسترهای عمومی اینترنت، حتی 
در شــبکه های زیرزمینی اینترنت ) 

دارک وِب( مشاهده نکرده اند.
این اولین بار نیست که چنین اتفاقی 
برای سیستم های کامپیوتری شرکت 
الیف لبز به وقوع می پیوندد. در ژانویه 
ســال 2۰۱۳ نیز اطالعات پزشــکی 
هزاران بیمــار در کاملوپس بریتیش 

کلمبیا ناپدید شدند.
تا ماه ژوئن همان ســال، این شرکت 
درباره گم شــدن هارد درایو سیستم 
کامپیوتری خود که حاوی اطالعات 
بیش از ۱۶ هزار بیمار بود گزارشــی 
ارایــه نکرده بود. در ایــن هارد درایو 
نتایج الکترو کاردیوگرام جمع آوری 
شــده در ســه مرکز مرتبــط با این 
کمپانی آزمایشــگاهی بین سال های 

2۰۰7 الی 2۰۱۳ وجود داشت.
الیف لبــز، بزرگتریــن ارایه دهنده 
خدمات تشــخیصی و خدمات نمونه 
برداری و آزمایشگاهی در کانادا است.

گراهام ویلیامز، کارشناس تکنولوژی 

در این زمینه گفته است: »ما مشاهده 
کرده ایم کــه این اتفاق در سراســر 
جهان در بسیاری از مراکز درمانی و 

بیمارستان ها به وقوع پیوسته است.«
به گفته آقای ویلیامز، با توجه به نوع 
اطالعات به سرقت رفته، یک نگرانی 
بزرگ که از این حمله ســایبری به 
وجود می آید، این است که اطالعات 
پزشکی نه تنها می تواند برای سرقت 
هویت و یا کالهبرداری پزشکی مورد 
سوء استفاده قرار بگیرد، بلکه می تواند 
برای باج  خواهی از افراد نیز استفاده 

شود.

افزایشمهاجرتبهاستانانتاریو
تاسال۲0۲۲

پرژن میرور- استان انتاریو در کانادا از طریق برنامه مهاجرتی کاندید استانی، قصد 
دارد تعداد متقاضیان مهاجرت که کاندید دریافت اقامت دایم کانادا می باشند 
را دو برابر کند. این استان در نظر دارد تحت پوشش برنامه کاندید استانی که 
»پی اِن پی« خوانده می شود، تعداد افراد متقاضی را از رقم فعلی ۶۶5۰ نفر به 

۱۳،۳۰۰ نفر در سال 2۰22 افزایش دهد.
در نامــه ای که اخیراً وزیر مهاجرت انتاریو، ویک فِِدلی، به همتای فدرال خود، 
مارکو مندیسینو فرســتاده، درخواست این افزایش را به طور رسمی ارایه داده 
است. این برنامه مهاجرتی که به صورت فدرالی مدیریت می شود، به استان ها 
و نواحی شرکت کننده در این برنامه اجازه می دهد تا هر ساله تعداد معینی از 
کاندید های مهاجرتی در رده اقتصادی را برای دریافت اقامت دایم کانادا مشخص 
کنند. تعداد این کاندید های مهاجرتی تحت این برنامه مشخص، با اهداف ساالنه 
این برنامه که توســط وزارت مهاجرت، شــهروندی و پناهندگی کانادا تعیین 
می شود، باید هماهنگ باشد. هدف امسال برای مهاجران از طریق این برنامه، 
ورود ۶۱ هزار تن فرد دارای اقامت دایم به کانادا است، که شش هزار نفر از هدف 

سال 2۰۱۸ بیشتر است.
هدف ورود افراد دارای اقامت دایم به کانادا از طریق برنامه پی ان پی برای سال 

آینده میالدی، ۶7 هزار و ۸۰۰ نفر است.
فشار استان انتاریو برای جذب مهاجر بیشتر در پی پیشنهاد های اخیر از طرف 
دولت استانی ساسکاچوان برای در اختیار گرفتن بیشتر کنترل مهاجرت به این 

استان، صورت گرفته است.

قانونسکوالریسمکبکبهدادگاهعالی
کانادامیرود

مداد- به گزارش سی تی وی، دو گروه مدنی مخالف قانون سکوالریسم کبک 
اعالم کردند درخواست تعلیق اجرای این قانون را به دادگاه عالی کانادا تسلیم 
خواهند کرد. شورای ملی مسلمانان کانادا و اتحادیه آزادی های مدنی کانادا، دو 
نهادی هستند که با همراهی یک معلم مسلمان کبکی چنین درخواستی را 
مطرح کرده اند. این دو نهاد پیش از این به دادگاه عالی و نیز دادگاه تجدیدنظر 
کبک هم شکایت برده بودند. هفته گذشته، دادگاه تجدید نظر کبک، درخواست 
صورت گرفته برای تعلیق اجرای این قانون را در تضاد با قانون اساسی دانست.

مصطفی فاروق )دبیر شورای ملی مسلمانان کبک( در این باره گفت: »ما به 
کبکی ها و کانادایی ها گفتیم تا وقتی که این قانون را شکست نداده ایم، دست 
از تالش برنخواهیم داشــت. در حالی که معلمان و نیز نیروهای شاغل بخش 
دولتی مجبور به ترک شغل خود هستند، ما از دادگاه عالی کانادا می خواهیم 
آســیب های جدی و جبران ناپذیری که از قانون 2۱ ناشی می شود را متوقف 

سازد.«

احتمالرهبریحزبمحافظهکار
توسطنخستوزیراسبقکبک

مداد- شبکه خبری سی تی وی اعالم 
کرده که شواهد متعددی را در زمینه 
جدی بودن احتمال نامزدی ژان شاره 
)Jean Charest( بــه عنوان رهبر 
حزب محافظه کار یافته اســت. آقای 
شاره بیســت و نهمین نخست وزیر 
کبک بود که بین سال های 2۰۰۳ تا 
2۰۱2، هدایت این استان را در دست 
داشــت. او همچنین سابقه معاونت 
نخســت وزیر کانادا را نیز در کارنامه 

سیاسی خود دارد.
کارشناسان سیاســی، آقای شاره را 
جزو محافظه کاران پیشرو می دانند که 
می توان آن را حد واســط لیبرال ها و 

محافظه کاران سنتی خواند.

رهبــر بعدی حــزب محافظــه کار، 
جایگزین اندرو شــی یر می شود که 
نتوانســت به نتایج قابــل قبولی در 

انتخابات فدرال امسال دست یابد.
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مرکزپژوهشهایمجلس:
حجمزیادیازمنابعالیحهبودجه۹۹

غیرواقعیاست

رادیو فردا- مرکز پژوهش های مجلس 
با انتشــار یک گزارش درباره الیحه 
بودجه ســال ۹۹ اعــالم کرد حجم 
قابل توجهــی از منابــع این الیحه 
»غیرواقعــی« اســت و بــه مجلس 
پیشــنهاد کرد که »محورهای کلی 
اصالح الیحه را بــه دولت ابالغ کند 
تا الیحه اصالحی توسط دولت تهیه 

شود«.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 
خود همچنین نوشته است که »دولت 
از نحوه و ترکیــب دقیق هزینه های 

خود اطالعی ندارد.«
در این گزارش که چهارشنبه، 27 آذر، 
منتشر شده، با اشاره به کسری بودجه 
مزمن دولت آمده است که این الیحه 
مشــابه الیحه بودجه سال گذشته و 
»بدون اعمال اصالحات ســاختاری 

تهیه و به مجلس ارائه شده است«.
بــر اســاس ایــن گــزارش، یکی از 
پیامدهای مهــم بی   توجهی دولت به 
در ساختار  اصالحی  پیشــنهادهای 
بودجــه، »حجم بــاالی بیش برآورد 
منابع در الیحه تقدیمی دولت« است.

ایــن در حالــی اســت که پیشــتر 
خبرگزاری تســنیم اعالم کرده بود 
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش 
دولتی در مرداد ماه امسال نسبت به 
مرداد پارسال با رشدی نزدیک ۹۹۹ 
درصدی به بیش از ۶۳ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
اوج گیری بدهی بخش دولتی به بانک 
مرکزی در حالی اســت که در الیحه 
بودجه ســال آینده صادرات روزانه ۱ 

میلیون بشــکه نفت در نظر گرفته 
شده اســت و در صورت عدم تحقق 
آن، جبــران آن از محل ذخایر ارزی 
و صندوق توسعه ملی در نظر گرفته 

شده است.
اســحاق جهانگیــری، معــاون اول 
رئیس جمهوری ایــران، روز 25 آذر 
گفت که »به خاطر گوش های نامحرم 
نمی گویم چه میــزان صادرات نفت 
داریم« ولی اعــالم کرده که »میزان 
صادرات نفت به شدت کاهش یافته 
اســت«. اذعان جهانگیری به »افت 
شدید« صادرات نفت در حالی است 
که دولت در الیحه بودجه سال آینده 
صادرات یک میلیون بشــکه نفت را 
هدف گــذاری کرده و در صورت عدم 
تحقق آن، کســری بودجــه باید از 
طریق ذخایر ارزی و صندوق توسعه 

ملی جبران شود.
خبرگزاری تسنیم به جزئیات یکی از 
پیوســت های الیحه بودجه سال ۹۹ 
دسترسی پیدا کرده که نشان می دهد 
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش 
دولتی در مرداد ماه امسال نسبت به 
مرداد پارسال با رشدی نزدیک ۹۹۹ 
درصدی به بیش از ۶۳ هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
صندوق بین المللــی پول پیش بینی 
کرده است میزان بدهی خالص دولت 
ایران )به همه بخش ها از جمله بانک 
مرکزی( در ســال جاری میالدی به 
27.5 درصــد از کل تولید ناخالص 
داخلی برسد که این رقم معادل ۱2۶ 

میلیارد دالر است.

اسرائیل»درصددتشدیدحمالتخودبهنیروهایایرانی«درسوریهاست

رادی فردا- زیر دفاع اسرائیل در صدد 
برنامه ریــزی برای تشــدید حمالت 
کشــورش علیــه »اهــداف ایرانی و 

متحدین ایران در سوریه« است.
بــه نوشــته جروزالم پســت در روز 
چهارشــنبه 27 آذر، نفتالی بنت به 
دنبال آن است که با گسترش حمالت 
تهاجمی اسرائیل علیه مراکز استقرار 
نیروهای شاخه قدس سپاه پاسداران 
و هم پیمانــان ایران، تهــران خود به 
این نتیجه برسد که باقی ماندنش در 

سوریه ارزش ندارد.
بر اســاس این گزارش، آقای بنت در 
کشورش  امنیتی  سران  نشست های 
گفته اســت که تظاهرات در عراق، 
لبنان و خود ایران، فرصت مناســبی 
اســت تا با راهکار ضربات مستمر و 
شــدید، ایران را به رها کردن سوریه 

وادار کرد.
نفتالی بنت در این جلســات شانس 
خوبی برای تحقق این ارزیابی اش قائل 
شده اما در همین حال احتمال داده 
که تشدید حمالت اسرائیل، ضریب 
مخاطره حمله علیه اسرائیل را افزایش 

دهد.
با این حال او گفته اســت در صورت 
افزایش ریسک حمله به اسرائیل نیز 
بهتر اســت که کشورش هم اکنون و 
پیش از آنکه دیر شود، اقدام کند زیرا 
عدم استفاده از فرصت کنونی، موجب 
تشکیل نیروی جدیدی مانند حزب اهلل 
از ســوی ایران، این بار در ارتفاعات 
جوالن سوریه برای حمالت پیاپی در 

آینده به اسرائیل، خواهد شد.
نفتالی بنت همچنین روز چهارشنبه 
27 آذر گفــت: »هر چه ایران تالش 
می کند جای پایش را )از نظر نظامی( 

در سوریه تثبیت کند، در خاک این 
کشور فروتر می رود؛ ما هم فشارها را 

افزایش خواهیم داد.«
به نوشته وای.نت، او در حالی که در 
کنار آویو کوخاوی، فرمانده ارتش، از 
رزمایش نظامیان کشورش در مرز با 
سوریه بازدید کرد، گفته هفته گذشته 
خود را تکرار کرد که »سوریه ویتنام 

ایران می شود«.
آقای بنت چند بار در یک ماه اخیر که 
وزیر دفاع شده، آشکارا گفته است که 
سیاست کشورش در مورد ایران باید 

از تدافعی به تهاجمی تغییر کند.
نفتالی بنــت، رهبر حزب »راســت 
جدید« در حالی از ســوی بنیامین 

نتانیاهو به وزارت دفاع منصوب شده 
که دولت کنونی، در بن بست بی سابقه 
سیاسی این کشــور تنها یک کابینه 

انتقالی است.
به گزارش رســانه های اســرائیل، در 
شرایطی که این کشور باید ۱2 اسفند 
سومین انتخابات پارلمانی در کمتر از 
یک ســال را برای شکستن بن بست 
موجود برگزار کند، نفتالی بنت برنامه 
تشدید حمالت به پایگاه های ایرانی و 
سایر نیروهای نیابتی زیر چتر حمایت 
ایران را به عنوان یک اقدام تبلیغاتی 
برای رای دهندگان اســرائیلی مطرح 

می کند.
اســرائیل از سال 2۰۱۳ در حالی که 
حضور نظامی ایران در ســوریه برای 
حفظ حکومت بشــار اسد گسترش 
یافت، حمــالت هوایی به پایگاه های 
ایرانی را آغاز، و از سال 2۰۱5 نیز آن 

را تشدید کرد.
بر اســاس مجموع گزارش های نهاد 
ناظر حقوق بشر سوریه ممکن است 
که در نتیجه حمالت اسرائیل در این 
دوره طوالنی، ده ها تن در این پایگاه ها 
کشته شده باشند اما معلوم نیست که 
چه شــمار از آنها خود نظامیان ایران 

بوده اند.
نفتالی بنــت در شــرایطی خواهان 
تشدید حمالت اسرائیل علیه حضور 
ایران در ســوریه شــده که از زمان 
انتصابش به وزارت دفاع، هیچ حمله  ی 
منتسب به اسرائیل علیه بخش های 
مرکزی و شمالی سوریه انجام نشده 

است.
در دوره اخیر تنها حمالتی در منطقه 
مرزی البوکمال- القائم، مرز سوریه در 
استان شرقی دیرالزور با غرب عراق، به 

اسرائیل نسبت داده شد.
به گزارش رسانه های اسرائیل، توقف 
حمالت اســرائیل علیه قرارگاه های 
اصلی شاخه قدس سپاه و حزب اهلل در 
مرکز و شمال سوریه، به احتمال زیاد 
با سفر قریب الوقوع والدیمیر پوتین، 
رییس جمهوری روسیه به اسرائیل، 

ارتباط دارد.
کاخ کرملیــن تایید کــرده که آقای 
پوتیــن در هفته آخر مــاه ژانویه از 
اســرائیل دیدار می کند تــا در کنار 
شــماری از رهبران جهانی در آیین 

یادبود هولوکاست شرکت کند.
به گــزارش رســانه های اســرائیل، 
بنیامین نتانیاهو که مناسبات نزدیکی 
با والدیمیر پوتین دارد و بیش از ۱5 
بار در ســال های اخیر بر سر مسائل 
مرتبطبا حضور ایران در ســوریه با او 
از نزدیــک دیــدار و گفت وگو کرده، 
برای جلوگیری از خشم آقای پوتین، 
دستور توقف حمالت به مراکز اصلی 

سوریه را داده است.
تحلیلگران امور نظامی در اسرائیل نیز 
به رسانه های کشورشان گفته اند که 
تشدید حمالت هوایی اسرائیلی علیه 
ســوریه، ایران را از این کشور متحد 
خود دور نخواهد کــرد زیرا تهران و 
دمشق، دوستان راهبردی هستند و 
تهران برنامه های بلندمدتی برای ادامه 
حضور خود در سوریه طراحی کرده 

است.
ایران بر اساس پیمان دفاعی با سوریه، 
هرگز تمایلی برای خروج از ســوریه 
نشــان نداده و ظاهرا از نظر ســران 
تهران، حمالت هوایی اســرائیل، به 
تحرکات ایذایی که آن را قابل تحمل 

می دانند، مبدل شده است.

نفتالی بنــت می گوید، »هر چه 
پایش  جای  می کند  تالش  ایران 
را در سوریه تثبیت کند، در خاک 

این کشور فروتر می رود«

مجمععمومیسازمانمللقطعنامه
محکومیتوضعیتحقوقبشر
درایرانراتصویبکرد

این قطعنامه که کانادا پیش نویس آن را ارائه کرده بود در ۲۴ آبان ماه سال 
جاری با ۸۴ رای موافق اعضا در برابر ۳۰ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع در 

کمیته سوم سازمان ملل به تصویب رسید.

پارلماناروپادرقطعنامهاینقضحقوقبشردرایران
رامحکومکرد

نقض  قطعنامه ای  در  اروپا  پارلمان 
حقوق بشر در ایران، به خصوص در 
جریان اعتراضات آبان ماه را محکوم 
کرد. این قطعنامــه که با اکثریت 
انجام  قاطع تصویب شد، خواستار 
درباره  شفاف  و  مستقل  تحقیقات 

وقایع اخیر در ایران شده است.

دویچه وله- پارلمان اروپا در نشست 
روز پنج شنبه ۱۹ دسامبر )2۸ آذر( با 
اکثریت آرا قطعنامه محکومیت نقض 

حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
قطعنامه پارلمان اروپا با اشاره به اینکه 
موارد نقض حقوق بشــر در ایران که 
در قطعنامه های قبلی ذکر شده بود 
همچنــان پابرجا هســتند، به ذکر 
نمونه هایی جدید از نقض حقوق اولیه 

انسانی در این کشور پرداخته است.
در این قطعنامه از جمله به اعتراضات 
آبان مــاه در ایــران اشــاره و مقابله 
خشــونت بار نیروهــای امنیتــی با 
معترضان محکوم شده است. در این 
قطعنامه تصریح شده که »نیروهای 
امنیتی بر روی معترضان غیرمسلح 
آتش گشــوده اند« و شلیک به سوی 

آنها به قصد کشتن انجام شده است.
پارلمان اروپا در قطعنامه خود نوشته 
اســت: »به گزارش عفــو بین الملل 
حداقــل ۳۰4 نفر کــه در میان آنها 
کودک هم بوده است کشته شده اند. 
تعداد بسیار بیشتری زخمی شده اند 
و هزاران نفر از جمله روزنامه نگاران، 
مدافعان حقوق بشــر و دانشجویان 
دستگیر شده اند. با این حال مقامات 
ایران از اعالم رسمی آمار کشته شدگان 

خودداری کرده و اجســاد آنها را به 
خانواده هایشان تحویل نمی دهند.«

در قطعنامه پارلمان اروپا همچنین به 
قطع یک هفتــه ای اینترنت در ایران 
در جریان اعتراضات آبان ماه اشــاره 
شــده و نتیجه این اقدام قطع تمامی 
ارتباطات بین داخل و خارج از کشور 
و جلوگیــری از »ارســال اطالعات 
درباره سرکوب خونین« و نقض حق 
دسترســی به اطالعات عنوان شده 

است.
در این قطعنامه به ادامه ســرکوب و 
دســتگیری روزنامه نگاران، مدافعان 
حقوق بشــر، وکال و فعــاالن عرصه 
اینترنت تنها به دلیــل فعالیت های 
حرفه ای آنها و نیز دستگیری تعدادی 
از امضاکنندگان بیانیه 77 اصالح طلب، 
از جمله محمد کیانوش راد و مهدی 

محمودیان اشاره شده است.

پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار 
آن شــده تــا تحقیقات مســتقل و 
شــفاف درباره استفاده بیش از اندازه 
از قوه قهریه و شــلیک مســتقیم به 
تظاهرکنندگان غیرمســلح از سوی 
نیروهای امنیتی انجام گرفته و عامالن 
و آمران خشونت وادار به پاسخگویی 

شوند.
در این قطعنامه همچنین از سازمان 
ملل به خصوص شــورای حقوق بشر 
این نهاد خواسته شده تا بدون درنگ 
تحقیقات گسترده ای را با هدف روشن 
شــدن ابعاد نقض جدی حقوق بشر 
در جریان اعتراضــات اخیر، زیر نظر 
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل 
برای ایران درباره وقایع هفته های اخیر 

در این کشور انجام دهند.
همچنین از ایران خواســته شده تا 
اطالعات کامل و بدون محدودیت در 

اختیار انجام دهندگان این تحقیقات 
قرار دهد.

پارلمــان اروپــا از اتحادیــه اروپا به 
خصوص مســئول سیاست خارجی 
این اتحادیه خواسته تا مراتب نگرانی 
شدید پارلمان اروپا  نسبت به وضعیت 
حقوق بشر در ایران را در گفت وگوها 
و نشســت های دو یــا چندجانبه به 
خصــوص در گفت وگوهای مقامات 
عالیرتبه اتحادیه اروپا و ایران با مقامات 

جمهوری اسالمی در میان بگذارند.
قطعنامــه پارلمان اروپــا در پایان به 
نســرین ســتوده و جعفر پناهی، دو 
برنده جایزه ســاخاروف پارلمان اروپا 
اشاره کرده و از مقامات ایرانی خواسته  
تا فوری و بدون قید و شــرط نسرین 
ستوده را آزاد و ممنوعیت سفر جعفر 
پناهی را که از ســال 2۰۱۰ برای او 

اعمال شده، رفع کنند.

رادیو فردا- مجمع عمومی سازمان ملل چهارشنبه 27 آذرماه قطعنامه 
محکومیت وضعیت حقوق بشــر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه 
پیشتر آبان ماه سال جاری در کمیته سوم سازمان ملل به تصویب رسیده 

بود.
این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان با ۸۱ رای موافق در برابر ۳۰ رای 

مخالف تصویب شد. همچنین 7۰ کشور نیز به آن رای ممتنع دادند.
گزارش ها حاکی اســت که روسیه، چین، هند، عمان، سوریه، کوبا، کره 
شمالی، افغانستان، پاکستان، فیلیپین، صربستان، ارمنستان، بالروس، 
کامبوج، بروندی، برونئی اریتره، اندونزی، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، 
لبنان، نیکاراگوئه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئال، ویتنام، 

زیمبابوه و ایران به این قطعنامه رای منفی دادند.
ایاالت متحده، بریتانیا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، هلند، اسلواکی، اوکراین، 
فنالند، فرانسه، دانمارک و آلمان از جمله کشورهای غربی بودند که به 

این قطعنامه رای مثبت دادند.
 عربستان ســعودی، امارات متحده عربی و بحرین از جمله کشورهای 

عربی منطقه هستند که به این قطعنامه رای مثبت دادند.
قطعنامه یاد شــده بر اساس دو گزارش از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه 

سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، تهیه شده است. 
روز پنج شــنبه وزارت خارجه ایران قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی 
بر تداوم نقض حقوق بشــر در جمهوری اسالمی را مردود دانست و آن 
را محکوم کرد. عباس موســوی، ســخنگوی وزارت خارجه ایران، روز 
پنجشــنبه این قطعنامه را »مبتنی بر نگرشی گزینشی، مغرضانه و با 

اهداف سیاسی« توصیف کرد.
به گفته آقای موسوی »همسویی جبهه صهیونیسم و رژیم های مرتجع 
منطقه با این قطعنامه که به هر نوع هنجارحقوق بشری بی اعتنا بوده و 
حامی تروریسم، افراطی گری و ناقض حقوق بنیادین بشر هستند دلیل 

روشنی بر نامشروع بودن آن است«.
 او حکومت ایران را یک »نظام مردم ساالر دینی« خوانده که »در راستای 
توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی« گام 

برداشته است.
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خدمات مهاجرتی مون الیت
عضو رسمی شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

* ویزاى توریستى، تجارى،  سوپر ویزا، اقامت موقت، اجازه کار
* ویزاى تحصیلى در مدارس و دانشگاه هاى معتبر کانادا

* مهاجرت از طریق خویشاوندى، سرمایه گذارى، کارآفرینى و نیروهاى متخصص کار
* برنامه هاى مهاجرت استان هاى مختلف کانادا از جمله استان کبک

* درخواست شهروندى کانادا و تمدید اقامت
* دفاع از حقوق قانونى شما در دادگاه هاى مهاجرت و تجدیدنظر

مدیر مسئول: 

رضا شاهپوری
مشاور رسمی مهاجرت

تهران:    021-8280-2634
ونکوور:   604-700-5634
info@moonlightimmigration.comکالگری:  403-200-8122

facebook.com/moonlightimmigration

هشداررئیساتاقبازرگانیبهدولت
خطرجهشدوبارهنرخارز
بااجرایالیحهبودجه۹۹

کیهان لندن- طرحی کــه دولت از 
ابتدای ســال گذشــته آغاز کرده و 
دالر را با نرخ بی پایــه 42۰۰ تومان 
در اختیــار تجــار، تولیدکنندگان و 
واردکنندگان قــرار می دهد، به یکی 
از بسترهای مهم توزیع رانت و فساد 
مالی تبدیل شــده است. هشدارهای 
کارشناسان اقتصادی در این باره هم 
فایده نداشــته و دولــت بدون توجه 
به عواقب ایــن تصمیم عجیب، دالر 
42۰۰ تومانی را در الیحه بودجه سال 

آینده نیز گنجانده است.
اکنون مسعود خوانساری رئیس اتاق 
بازرگانی در جلسه هیئت نمایندگان 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی تهران گنجاندن ارز 42۰۰ 
تومانی در بودجــه را به زیان اقتصاد 

کشور دانسته است.
مســعود خوانســاری توزیع اینگونه 
رایج ترین ارز در ایران را »تجربه تلخ« 
خوانده اســت که منافع آن به دست 
مردم نمی رسد: »همه ما تجربه تلخ 
دالر 42۰۰ تومانــی را در ســال ۹7 
داشــته ایم و ادامه پرداخت آن برای 
ســال ۹۹ جز رانت و فساد و هرج و 
مرج در اقتصاد ایران، ثمره ای نخواهد 
داشــت و اگر قرار بر ایــن بود که به 
مستمندان کمک شــود، باید یارانه 
نقدی بدهیم، اما دالر 42۰۰ تومانی 
به دســت مردم نمی رســد و افرادی 
خــاص از این ارز اســتفاده خواهند 

کرد.«
رئیس اتاق بازرگانی گفته است: »در 
سال ۹7 رشد اقتصادی ما 4.۸ درصد 
منفی بوده است که در سال ۹۹ طبق 
پیش بینی صنــدوق بین المللی پول 
۸.5 تــا ۹.5 درصد منفی خواهد بود، 
پس برای دومین سال متوالی، اقتصاد 

ایران همراه با رکود است.«
این فعال اقتصادی معتقد است که با 
توجه بــه گزارش های اقتصادی در 5 
سال آینده برای اقتصاد ایران، مجموعا 
رشد 4درصدی پیش بینی شده است 
که اگر به همین روال پیش رویم، تنها 
۳۰ درصد عقب ماندگی نســبت به 
وضعیت اقتصاد ۹۶ را جبران خواهد 
کرد و اگر این روند ادامه یابد، ۱4 سال 

زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی 
سال ۹۶ برگردیم.

او این شــاخص ها را »هشــداری به 
مســئوالن« ارزیابی کرده که »باید 
برای آن چاره اندیشی کنند« و تأکید 
کرده کــه رقم نقدینگــی در پایان 
شــهریور، 2۱2۶ هزار میلیارد تومان 
بوده که نســبت به مدت مشابه سال 

قبل، 27 درصد رشد داشته است.
مسعود خوانســاری همچنین انتشار 
اوراق بهادار در ســال آینده را مورد 
انتقــاد قرار داد و گفــت: »در الیحه 
بودجه پیشــنهاد شــده تا ۸۰ هزار 
میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و 
توزیع شود که عمدتا خریدار این اوراق 
بانک ها هستند، پس یا این اوراق به 
مردم فروخته می شود یا اینکه بانک ها 
آن را خریــداری می کنند؛ در حالی 
که اگر بانک ها این اوراق را خریداری 
کنند، تســهیالت کمتری به مردم و 
بنگاه ها خواهند داد و این در حالیست 
که بنگاه ها به لحاظ تامین نقدینگی با 
مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد 
که برای خرید اوراق از سوی بانک ها، 
از محل تسهیالت، منابع در نظر گرفته 
شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی 
استفاده شود، افزایش پایه پولی را در 

پی خواهد داشت.«
خوانساری با اشاره به اینکه پیش بینی 
شده است که 4۰ هزار میلیارد تومان 
از دارایی های دولت در ســال ۹۹ به 
فروش برســد که این رقــم ده برابر 
شــده اســت گفت: بنابراین موضوع 
مذکور جای رشــد دارد، رشد بزرگی 
هم برای مالیات پیش بینی شده که 
بالغ بر ۱7۰ هــزار میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده اســت در حالی که 
دو ســال اقتصاد ایران همراه با رکود 
بوده است پس افزایش رقم مالیاتی از 
جمله مســائلی است که در بودجه با 

ابهام مواجه است.
خوانساری تأکید کرده که »اگر بودجه 
قرار باشد اجرایی شود، بطور قطع در 
سال ۹۹ مجدد یک جهش ناگهانی را 
در مورد ارز خواهیم داشــت و همان 
اتفاقی که در سال ۹7 رخ داد، در سال 

۹۹ نیز رخ خواهد داد.«

دبیرشورایعالیامنیتملیجمهوریاسالمی:
اروپابهتعهداتشعملنکندگامبعدیرابرمیداریم

وزیر خارجــه بریتانیا پس از دیدار 
با همتایان فرانسوی و آلمانی خود 
تعهدات  کاهش  ادامه  به  نســبت 
برجامی ایران ابراز نگرانی کرد. دبیر 
شورای عالی امنیت ملی اما می گوید 
اروپا به تعهدات خود در زمینه برجام 
عمل نمی کند و اگر به آن ادامه دهد 
ایران ناگزیر است به کاهش تعهدات 

برجامی خود ادامه دهد.

رادیــو زمانه- علی شــمخانی، دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی جمهوری 
اسالمی چهارشنبه 27 آذر در دیدار با 
نیکالی پاتروشف، دبیر شورای امنیت 
ملی فدارسیون روسیه، از مواضع این 
کشور در قبال خروج آمریکا از برجام 
و حمایــت از فرآیند کاهش تعهدات 
هســته ای ایران در برجــام قدردانی 
کرد و گفت: »اگر مسیر عدم اجرای 
تعهدات از سوی اروپا تدوام یابد ناگزیر 
هستیم برای ایجاد موازنه در تعهدات، 

گام های بعدی را برداریم.«
پاتروشف نیز »اجرای دقیق تعهدات 
سایر کشورها« در برجام را »ضرورتی 
غیر قابل اجتناب بــرای حفاظت از 

برجام« دانست.
پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای 
و اعمال تحریم های سنگین اقتصادی 

این کشــور علیــه ایــران، مقامات 
جمهوری اســالمی اعالم کردند اگر 
اروپا به تعهــدات بانکی و نفتی خود 
نسبت به ایران عمل نکند، به صورت 
گام بــه گام از برجام خارج شــده و 
سطح غنی ســازی اورانیوم را افزایش 

خواهند داد.
اروپــا بــرای »دورزدن« تحریم های 
آمریکا علیه ایران و کاهش تبعات این 
تحریم ها یک ســازوکار مالی ویژه به 
ایران پیشنهاد کرد. از طریق سازوکار 
ایران می تواند در قبال  اینســتکس 
اعتبار مالی حاصــل از فروش نفت، 

محصوالت یا خدمات دریافت کند.

جمهوری اســالمی اقدامات اروپا را 
ناکافــی می داند و تاکنــون در چهار 
گام تعهدات برجامی خود را کاهش 
داده است و رهبران اروپا به رغم ایجاد 
کانال مالی اینســتکس نتوانسته اند 
راه  حلی برای تنش های میان تهران 
و واشــنگتن که مــورد توافق هر دو 
طرف باشــد، ارائه دهند. با این حال، 
دولت های فرانســه، بریتانیا و آلمان 
۹ آذر / ۳۰ نوامبــر اعالم کردند که 
بلژیک، دانمارک، فنالند، هلند، نروژ 
و سوئد ، شش کشور اروپایی دیگر به 

کانال اینستکس می پیوندند.
علی شمخانی در حالی تهدید کرده که 

ایران بار دیگر تعهدات برجامی خود را 
کاهش خواهد داد که دومینیک راب، 
وزیر امور خارجه بریتانیا، روز سه شنبه 
۱7 دســامبر پس از دیدار با ژان ایو 
لودریان و هایکو مــاس، وزیران امور 
خارجه فرانسه و آلمان در توئیتر خود 
نوشت: »عصر امروز، گفت وگوی خوبی 
با ژان ایو لودریان و هایکو ماس درباره 
ایران، هنگ کنگ و لیبی داشــتیم. 
بریتانیا، فرانسه و آلمان، همچنان به 
توافق هسته ای پایبند هستند اما ایران 
گام هایی برداشته که آینده آن )توافق 
هسته ای( را در معرض خطر قرار داده 
است. باید خیلی فوری به این مسئله 

رسیدگی شود.«
کشورهای اروپایی طرف برجام پیش 
از این نیز نســبت به کاهش تعهدات 

برجامی ایران هشدار داده بودند.
روز سه شــنبه نیز عبــاس عراقچی، 
معاون سیاســی وزیر امــور خارجه 
ایران نیز در گفت وگو با شبکه چینی 
سی جی تی ان، درباره کاهش تعهدات 
برجامــی ایران گفت تهــران تالش 
می کند با کاستن از میزان پایبندی به 
برجام، توازن را به این توافق بازگرداند.
حســن روحانی، که به مالزی ســفر 
کرده روز چهارشنبه در کوآالالمپور 
به تحریم های آمریــکا و تأثیرات آن 
بر اقتصاد ایران اشــاره کرد و گفت: 
»شرایط کشــور در همه زمینه ها به 
مراتب بهتر از ســال گذشته است و 
تاب آوری ما در برایر فشــار خارجی 
از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و دفاعی بســیار بیشــتر از 

گذشته است.«
روحانی گفــت »در برخی زمینه ها، 
فشارهای حداکثری دشمن به فرصت 
تبدیل  شده« و »بعد از اردیبهشت ماه 
سال ۹۸ آمارها نشان از بهبود شرایط 
و حرکت همه شــاخص ها به سمت 

مثبت است«.
او همچنین افزود پیش بینی حکومت 
ایران آن اســت که »امســال رشد 
اقتصادی کشور منفی نبوده و مثبت 
خواهد شد« و »آمریکایی ها ناچارند 
از این مسیری که در پیش گرفته اند 

بازگردند«.
مطابق پیش بینی صندوق بین المللی 
پول رشــد اقتصادی ایران در ســال 
آینده ۸.5 تا ۹.5 درصد منفی خواهد 
بود. کارشناســان پیش بینی کرده اند 
که در 5 ســال آینده اقتصاد ایران در 
نهایت 4 درصد رشــد خواهد داشت. 
به گفته رئیــس اتاق بازرگانی تهران 
اگر حتی اگر تحریم ها برداشته شود، 
ایران  به ۱4 سال زمان نیاز دارد تا به 

وضعیت اقتصادی سال ۹۶ بازگردد.

جهانگیری:درتحریمهادوستانایرانهمباآمریکا
همراههستند

دویچــه ولــه- معــاون اول رئیس 
جمهوری ایــران بار دیگــر تاثیرات 
تحریم های بانکی و ممنوعیت فروش 
نفت را ضربه ای سخت بر اقتصاد ایران 
دانســت. او کشورهای چین، روسیه، 
ترکیــه و هند را متهم بــه پیروی از 
دســتورات آمریکا کــرد که حاضر 

نیستند نفت ایران را بخرند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهور که روز سه شــنبه 2۶ آذر در 
دومیــن همایش ملی ایثار اجتماعی 
ســخن می گفت، با اذعــان به اینکه 
اقتصــاد ایران به دلیــل تحریم های 
آمریکایی »زمین گیر« شــده است، 
دلیــل فروش نرفتن نفــت ایران در 
بازارهای منطقه را فشــارهای دولت 

آمریکا معرفی کرد.
به گزارش ایسنا، جهانگیری به پیروی 
کشــورهای به گفته او »دوســت« 
جمهوری اسالمی  از آمریکا اشاره کرد 
و بــا نام بردن از آنها گفت که آمریکا  
حتی به کشــورهای دوســت مانند 
چین، روسیه و ترکیه فشارهایی وارد 
کرده تا از تبادالت تجاری و اقتصادی 

جدی با جمهوری اسالمی  »طفره« و 
نفت این کشور را خریداری نکنند.

جهانگیــری پیش از هــم در جمع 
صاحبان بنگاه هــای اقتصادی تاکید 
کرده بود که کشورهای همسایه حتی 
»جرات« خرید نفت از ایران را ندارند.

به گزارش ایســنا، معاون اول رئیس 
جمهور با نــام بردن از هند که پیش 
از مرحله تحریم ها آمریکا، مشتری و 
خریدار نفت ایران بــود، افزود: »من 
هیچ وقت فکر نمی کردم که کشــور 
مستقلی مثل هند نیز حاضر به تبعیت 
از آمریکا شود و از ایران نفت خریداری 

نکند.«
صادرات نفت ایران بعــد از دور دوم 
تحریم ها از دو سال گذشته، به روزانه 
حدود ۳۰۰ هزار بشــکه نفت رسیده 

است.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان 
امروز خود همچنین خطاب به کسانی 
که او را بی اطالع از وضعیت اقتصادی 
کشــور می دانند و می گویند »فالنی 
خبر ندارد، چه خبر است«، گفت به 
این افراد باید بگویم اقتصاد ایران در 

حال فروپاشی بود اما سرپا ایستاد.
وی در همین حال مدعی شــد که با 
وجود تحریم های نفتــی، تعدادی از 
مدیران و نیروهای جوان روش هایی را 
طراحی کردند که آمریکا نتواند فروش 
نفت را به صفر برساند. او به این روش 

و طرح ها اشاره ای نکرد.
جهانگیری اما کاهش شــدید درآمد 
حاصل از صادرات نفت در سال های 
۹7 و ۹۸ را واقعی دانسته و با تصریح 
اینکه در این شــرایط حتما زندگی و 
معیشت مردم با مشکل مواجه شده 
اســت، تحریم ها را همچنان پابرجا 
دانست تا زمانی که جمهوری اسالمی 

به میز مذاکرات بازگردد.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان 
خــود با تصریح اینکــه اقتصاد ایران 
امروز در بدترین شرایط تحریمی قرار 
دارد، حجم مبادالت تجاری این کشور 
را بیــش از ۱۰۰ میلیارد دالر عنوان 
کرد ولی یادآور شد »همه گلوگاه های 
اقتصادی« جمهوری اسالمی مسدود 

شده است.
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»یگانویژه«سرکوبگرتریننیرویضدشورشجمهوریاسالمی نام »یگان ویژه« و ســرکوب به هم 
گره خورده است. طرفداران حکومت 
می گویند یگان ویژه مسئول سرکوب 
اغتشاشات و آشوبگران است، منتقدان 
و مخالفان حکومت می گویند مسئول 
ســرکوب اعتراضــات مردمی و ضد 

حکومتی.

تاریخچه: یگان ویژه، فرزند کمیته ها

عمر »یــگان ویژه« تقریبــاً با عمر 
شــورش های خیابانی در جمهوری 
اســالمی یکی اســت. اولین شورش 
شهری بزرگ علیه جمهوری اسالمی 
در ســال ۱۳7۱ در مشــهد به وقوع 
پیوست. یگان ویژه یک سال قبل از 
آن متولد شــده بود؛ در سال ۱۳7۰ 
و پس از ادغام شهربانی و ژاندارمری 
در کمیته های انقالب به اسم تشکیل 
نیروی انتظامی. این سه نیرو که ادغام 
شدند، کمیته ای ها به زودی همه کاره 
نیــروی انتظامــی شــدند و یگانی 
مخصوص خود تشکیل دادند به نام 
یگان ویژه پاسداران؛ یگانی متشکل از 
اعضای تندروترین نهاد امنیتی ایران 

در دهه ۶۰.
کمیته از نگاه بخش قابل مالحظه ای 
از مردم ایران به نهادی مداخله گر در 
زندگی شــخصی مردم و گشت های 
رعــب آور خیابانی اش معــروف بود. 
یگان ویژه نیز طی ســال های بعد و 
در 2۸ ســالی که از عمر آن گذشته، 
ثابت کرده که شــهرتش اگر بیش از 
کمیته ها نباشــد کمتر از آن نیست. 
اگر شــهرت کمیته ها در بگیر و ببند 
و حمله به مهمانی ها و گشت و ایست 
بازرســی بود، یگان ویژه همه این ها 
را در خیابان به برخورد مســلحانه با 
منتقدان و معترضان و به گلوله بستن 

و کشتن آن ها تبدیل کرد.
هســته اصلی نیروهای یــگان ویژه، 
پاسدارهای لشکر 2۸ روح اهلل بودند؛ 
لشــکر ویژه کمیته ای هــا در دوران 
جنگ که در ســال ۶5 با ادغام تیپ 
موســی بن جعفر و تیــپ قوامین 
تشکیل شده بود. جنگ که تمام شد، 
رئیس جمهور  رفســنجانی،  هاشمی 
بعدی که دوران ماه عســل سیاسی 
خود را با علی خامنه ای رهبر جدید و 
تازه کار جمهوری اسالمی می گذراند، 
بــا موافقت رهبــری تصمیم گرفت 
شهربانی و ژاندارمری و کمیته ها با هم 
ادغام شوند و نیروی انتظامی تشکیل 
شــود. عبداهلل نوری، وزیر کشــوری 
که مورد تأییــد همزمان خامنه ای و 
هاشــمی بود، مأمور این ادغام شد، 
فرمانده اول نیــروی انتظامی هم از 
ژاندارمری انتخاب شــد؛ ســرهنگ 
محمد سهرابی. اما پنج رئیس بعدی 
در 27 ســال بعد همه از فرماندهان 
سپاه بودند )رضا سیف اللهی، هدایت 
لطفیان، محمدباقر قالیباف، اسماعیل 
احمدی مقدم و حســین اشــتری(. 
یگان ویژه اما از همــان روز اول هم 
تمام نیروهایش کمیته ای بودند و هم 

فرمانده ای کمیته ای داشت.

سید مجتبی، رفیق رهبر و فرمانده 
یگان ویژه

فرمانده کمیته ای یــگان ویژه برای 
خود کمیته ای ها چهره ای آشنا بود، 
با قیافــه ای خاص که به پاســداران 
شبیه نبود. پاســداری با سبیل های 
پرپشت و ریشی که از بس کوتاهش 
می کرد انگار اصالً نبود. سید مجتبی 

عبداللهی.
اوایــل جنگ که علــی خامنه ای به 
عنوان نماینده آیــت اهلل خمینی در 
شورای عالی دفاع به جبهه های جنوب 
رفته بود، با ســید مجتبی آشنا شده 
بود. ســید مجتبی در دوران جنگ 

هم مؤســس و فرمانده تیپ موسی 
بن جعفر به عنوان تیپ کمیته ای ها 
بود که در ســال ۱۳۶2 تأسیس شد 
و هم مؤســس و فرمانده لشــکر 2۸ 
روح اهلل در ســه سال بعد. جنگ هم 
که تمام شد، کمی بعد علی خامنه ای 
رهبر جمهوری اســالمی شد و سید 
مجتبی شد فرمانده و مؤسس یگان 
ویژه پاسداران. از آن به بعد هر شورش 
و قیامی که علیه حکومت جمهوری 
اسالمی و در واقع علیه حکومت تحت 
رهبری رفیق سید مجتبی رخ می داد، 
سید مجتبی و نیروهایش مهم ترین 
نیروی حی و حاضر برای ســرکوب 

معترضان بودند.
سید مجتبی 2۱ سال فرمانده یگان 
ویژه باقی ماند. همه فرماندهان نیروی 
انتظامــی می آمدند و می رفتند، ولی 
ســید مجتبی با حمایت مســتقیم 
شخص رهبر سر جایش بود. آیت اهلل 
خامنه ای به برخی فرماندهان نیروی 
انتظامی که موضوع بازنشستگی سید 
مجتبی را سؤال کرده بودند گفته بود 
سید مجتبی تا هر موقع که خودش 
می خواهــد، در یگان ویــژه بماند. او 
سرانجام سال ۱۳۹۱ خود رضایت داد 
که فرماندهی یگان ویژه را واگذار کند 
با کسب عنوان مشاور عالی فرماندهی 
نیروی انتظامــی، اما یگان ویژه باقی 
ماند تا همچنان نیروی اصلی سرکوب 
قیام ها و شورش های بزرگ تر شهری 

علیه حکومت باشد.

»یگان ویژه« و هشت تجربه بزرگ 
سرکوب اعتراضات

اولین شورشــی که یگان ویژه برای 
ســرکوب آن فراخوانده شد، شورش 
۱۳7۱ کوچه »طالب مشــهد« بود 
کــه بالفاصله به شورشــی بزرگ در 
بزرگ ترین شهر مذهبی ایران تبدیل 
شــد. شــورش بعدی، اعتراض های 
مردم قزوین بود که در ســال ۱۳7۳ 
و ناراضی از اســتان نشدن قزوین به 
خیابان ها ریخته بودند. سرکوب این 
شورش و شورش سال بعد رانندگان 
مینی بوس در اسالمشهر نیز به یگان 

ویژه سپرده شد.
پنج ســال بعد در ســال ۱۳7۸ که 
بزرگ تریــن اعتراضات خیابانی علیه 
جمهوری اســالمی تا آن تاریخ پس 
از حملــه به کوی دانشــگاه رخ داد، 
نیروهــای یگان ویژه بــه فرماندهی 
سید مجتبی هســته اصلی سرکوب 
بودنــد، با این تفاوت که این بار آن ها 
لباس شخصی های غیر یونیفرم پوش را 

به طور گسترده تر و موثرتری همراه 
خود داشتند.

در ســال ۱۳7۸ معترضان در تهران 
تالش کردند خود را از خیابان انقالب 
به خیابــان جمهوری و نزدیکی بیت 
آیت اهلل خامنه ای برسانند؛ وضعیتی که 
برای نخستین بار حکومت جمهوری 
اسالمی را مجبور کرد یگان ویژه را در 
سطحی وسیع در خیابان های مرکزی 
تهران برای سرکوب معترضان به کار 
برای نخستین  گیرد؛ معترضانی که 
بار بــه طور علنی علیه رهبر شــعار 
می دادند: »انصار جنایت می کند، رهبر 

حمایت می کند«.
تصاویــری که آن ســال از نیروهای 
یگان ویژه ســوار بر موتور و با سپر و 
باتوم در رسانه های ایرانی و بین المللی 
منتشر شــد، نام یگان ویژه را به طور 
گسترده تری با ســرکوب اعتراضات 

مردمی پیوند زد.

یگان ویژه در سال ۱۳۸2 در سالگرد 
واقعه کوی دانشگاه نیز حمله دیگری 
به کوی دانشگاه تهران را برای سرکوب 
دانشجویان معترض سازماندهی کرد.

در ســال ۸۸ نیز در پــی اعتراضات 
گســترده ضــد حکومتی پــس از 
انتخابات ریاست جمهوری، حکومت 
بیــش از هر زمــان دیگــری برای 
سرکوب معترضان به یگان ویژه تکیه 
کرد. یگان ویژه ای که این بار به دلیل 
گســتردگی و فراگیــری اعتراضات 
در سراســر کشور، لباس شخصی ها و 
بسیجی ها و حتی قرارگاه ثاراهلل سپاه 
پاسداران در خیابان ها در کنار آن قرار 
گرفته بودند تا حلقه سرکوب کامل تر 

و مؤثرتر باشد.
در اعتراض های بزرگ مردمی و ضد 
حکومتی در حدود یکصد شهر کشور 
در ســال ۹۶ و اعتراضات محدودتر 
سال ۹7 نیز یگان ویژه هسته اصلی 

سرکوب معترضان بود اما شاید تجربه 
هیچ یک از این سرکوب ها با سرکوب 
اعتراضات آبان ۹۸ قابل مقایسه نباشد.

یگان ویژه آن گونه که سرتیپ حسن 
کرمی فرمانده کنونی آن )از ۱۳۹۱( 
می گویــد، به اســلحه جنگی مجهز 
نیست و سالح های ساچمه ای دارد، 
ولی خونین ترین ســرکوب خیابانی 
تاریخ جمهوری اســالمی فقط طی 
ســه روز و در فاصلــه 24 تا 2۶ آبان 
۹۸ هنگامــی رخ داد که یگان ویژه 
مهم ترین نیروی حاضر در خیابان ها 

برای سرکوب بود.
فرماندهان یگان ویژه می گویند این 
نیرو به تجهیزات ســد کننده، باتوم، 
ســپر، آب پاش و انواع گازها و وسایل 
الکترونیکی و ابزار صوتی و نوری برای 
متفرق کردن آشوبگران و اغتشاشگران 
)معترضــان مردمی و ضد حکومتی( 
مجهز اســت، اما آمارهای نهادهایی 

مانند عفو بین الملل نشــان می دهد 
دســت کم ۳۰4 نفر طی چهار روز به 
دست نیروهای امنیتی در خیابان ها 
کشته شــده اند و نیرویی که از سوی 
حکومت در خیابان بوده عمدتاً یگان 

ویژه و لباس شخصی ها بوده اند.

»یگان ویژه«؛ بیش از بیســت هزار 
نیروی ضد شورش

فرماندهان یگان ویژه هرگز شــمار 
رسمی این نیروها را اعالم نکرده اند، 
اما سرتیپ کرمی فرمانده یگان های 
ویژه گفته است در ایام اربعین آن ها 
بیست هزار نیروی یگان ویژه را به کار 
گرفته اند. با توجه به حضور همیشگی 
بخش عمده ای از نیروهای یگان ویژه 
در تهــران برای حفظ مرکز حکومت 
جمهوری اسالمی در برابر هر نوع قیام 
مردمی، آمار کل نیروهای ضد شورش 
در یگآن هــای ویژه می تواند بســیار 
بیشتر از این بیســت هزار تن باشد. 
به ویژه آن که اعزام بیست هزار نیروی 
یگان ویژه برای کمــک به برگزاری 
مراسم اربعین به معنای خالی کردن 
تمامی اســتان های ۳۱ گانه ایران از 

وجود نیروهای یگان ویژه نیست.

ساختار کشوری و استانی یگان ویژه

یگان های ویژه به طور مســتقیم زیر 
نظــر فرمانده نیــروی انتظامی قرار 
دارند و در دو سطح کشوری و استانی 
عملیات می کنند. یگان ویژه در سطح 
کشوری دارای چهار تیپ نیرو است 
که هر چهار تیپ در شــهر تهران و 
مناطــق پیرامونی پایتخت مســتقر 
هستند: تیپ یکم امیرالمؤمنین؛ تیپ 
دوم موسی بن جعفر؛ تیپ سوم امام 
حسین و تیپ چهارم امام خمینی که 

تیپ مخصوص استان تهران است.
در واقع یک بررســی ســاده نشان 
می دهد نزدیک به نیمی از پرســنل 
و استعداد یگان ویژه در تهران، مرکز 
حکومت جمهوری اســالمی، مستقر 
اســت. ضمن این که تجربه سال های 
اخیر نیز نشــان داده که شــهرهای 
استان تهران و اطراف آن مانند استان 
البرز و کرج از استعداد باالی اعتراضات 
مداوم ضد حکومتی برخوردار هستند.
از طرف دیگر، حکومت نیز به لحاظ 
اهمیت سیاســی و امنیتــی تهران 
اهمیــت بیشــتری برای ســرکوب 
ســریع تر اعتراضــات در پایتخت و 

مناطق همجوار آن قائل است.
در ســطح اســتانی نیز هــر یک از 
استان های ۳۱ گانه ایران دارای یگان 
ویژه خاص خود هســتند که از نظر 
عملیاتی با فرمانــده نیروی انتظامی 
اســتان هماهنگ می شــوند، ولی از 
نظر آموزشی و فرماندهی عام زیر نظر 
یگان ویژه مرکزی هستند. در تهران 
به دلیل گستردگی جغرافیایی، حوزه 
انتظامی شــرق )جوادآبــاد ورامین( 
و حوزه انتظامی غرب )شــهریار( به 
عنوان مأموریت های مستقل از شهر 
تهران بــرای مأموریت یــگان ویژه 
تعریف شده است. نوپو )نیروی ویژه 
پاســدار والیت( هم به عنوان یکی از 
واحدهای تابعه یــگان ویژه با وجود 
این که وظیفه همزمان رهایی گروگان 
و سرکوب معترضان در سطح کشوری 
را برعهده دارد ولی بیشتر فعالیت آن 

در حوزه تهران متمرکز است.
با چنین ساختار، تجربه و عملکردی، 
بــدون تردید یگان ویــژه را می توان 
میدانی ترین و سرکوبگرترین نیروی 
ضد شورش جمهوری اسالمی ایران 
به شــمار آورد. یگانی که ســه سال 
متوالی اســت به دلیــل اعتراضات 
بزرگ و کوچک ضد حکومتی مردم، 
خیابان های ایران را ترک نکرده است.

یگان ویژه آن گونه که سرتیپ حسن کرمی فرمانده کنونی آن می گوید، به اسلحه جنگی مجهز نیست و سالح های ساچمه ای دارد، ولی خونین ترین سرکوب 
خیابانی تاریخ جمهوری اســالمی فقط طی سه روز و در فاصله ۲۴ تا ۲۶ آبان ۹۸ هنگامی رخ داد که یگان ویژه مهم ترین نیروی حاضر در خیابان ها برای 

سرکوب بود.

مراد ویسی )رادیو فردا(

نمایندهولیفقیهدرسپاه:خامنهایسیاستگذارخدا
برزمیناستوسرانقوامجریفرامیناوهستند

رادیو زمانه- به نوشته هفته نامه صبح 
صادق، حجت اال سالم عبداهلل حاجی 
صادقی نماینده ولی فقیه در ســپاه، 
دوشنبه 25 آذر خطاب به »هادیان و 
مسئوالن سیاسی سپاه« سران سه قوه 
جمهوری اســالمی را مجری فرامین 
ولی فقیه خواند و گفــت: »در نظام 
والیی رئیس جمهوری، رئیس مجلس، 
رئیس قوه قضائیه و… ]دیگر مقامات[ 
نظریه پردازی  و  سیاست گذاری  حق 
سیاســت گذار  و  نظریه پرداز  ندارند. 
خداســت و در بعد زمینی آن والیت 

است. این عزیزان مجری هستند«.
حاجــی صادقی با اشــاره ضمنی به 
شکاف در »پیاده نظام والیت« برسر 
تبعیــت از تصمیمــات و حکم های 
گفــت:  ایــران  رهبــر  حکومتــی 
سخت ترین فتنه ها هم در طول تاریخ 
اسالم و هم در نسل ما فتنه و امتحان 
بر سر »والیت مداری« است. خیلی ها 
را می لرزانــد و خیلی از خواص اینجا 

سقوط می کنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه اعالم کرد 
نظام جمهوری اسالمی برای »گام دوم 
انقالب« به »مجلسی در تراز انقالب« 
نیاز دارد که براســاس »خط گذاری 
و ریل گــذاری« رهبر، »خط حرکت 
دولت را درســت کند و در مســیر 
انقالب بیــاورد«. او گفت نمایندگان 

مجلس بعــدی باید امر رهبر ایران را 
امر خدا بدانند و حتی درصورت شک 
در درستی تصمیمات علی خامنه ای، 
»بی چــون و چرا« از او اطاعت کنند: 
»انتظار می رود یک نماینده مجلس 
در تراز انقالب اســالمی در شاخصه 
والیت مــداری، تبعیت محض از ولی 
فقیه داشته باشد. والیت مداری یعنی 
اگر پذیرفتیم این ولی خداست، باور 
کنیم کــه از خود حکمی نمی دهد و 
ولی خدا، مجری حکم اهلل است . اگر 
باور کردیم، دیگر توقف و چون و چرا 
معنا نــدارد. اگر جایی حتی حکمت 
این بیان حکم اهلل را نفهمیدیم، نباید 
متوقف شویم. اگر حتی در اندیشه هم 
شک کردیم )که آیا این بحثی که ولی 
امر و امام معصوم و ولی فقیه امر کرده 
درست است یا نه( این صدق در ایمان 

نیست«.
او در ادامه سخنانش در مورد دخالت 
ایــن ارگان در انتخابات اســفند ۹۸ 
گفت: دولت ها می آینــد و می روند، 
نماینده ها می آیند و می روند و آنچه 
می ماند و انقــالب، نظام و رهبری را 
نگه دارد، ســپاه و بسیج است. سپاه 
»منزلت اجتماعی« خــود را هزینه 

افراد و جناح ها نمی کند.
عبداهلل حاجی صادقی اضافه کرد باید 
مردم در انتخابات شرکت کنند تا به 

اعتراضشان توجه شود و نماینده آن ها 
می توانند اعتراضات را »حل« کند.  اما 
گفت نماینــده آن ها نباید برای نظام 
»هزینه تراشــی« کند: »خود شرکت 
در انتخابات سبب می شود آنهایی که 
نــگاه اعتراضی دارند، به اعتراض آنها 
توجه شود. چرا که اگر نماینده خوبی 
انتخاب کنند و او در صحنه باشــد و 
بر سر مســئوالنی که خالف حرکت 
انقالب و مردم عمل می کنند، فریاد 
بکشد و برای نظام هزینه تراشی نکند، 
خودش عامل حل مشــکالت و حل 

شدن اعتراضات است«.
مسئوالن و مقامات جمهوری اسالمی 
از یک سو سرکوب و کشتار معترضان 
در اعتراضــات آبان ۹۸ و به دنبال آن 
دستگیری های گسترده معترضان و 
فعاالن را در پیش گرفته اند و از سوی 
دیگر، در حالی که هر روز اخبار تازه ای 
از ابعاد کشتار مردم منتشر می شود، 
سعی دارند با تشدید نظارت استصوابی 
و رد صالحیت های گسترده مجلسی 
بیش از پیش هماهنگ با سیاست های 
رهبر ایران تشکیل دهند. در این میان 
نگرانی ها درباره سرنوشت نامشخص 
بازداشت شــدگان ادامــه دارد. قــوه 
قضائیه با خودداری از دادن اطالعات 
در مــورد وضعیت آن ها ادعا می کند 

بیشتر بازداشتی ها را آزاد کرده است.
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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«

وکیلکارگراننیشکرهفتتپه:اعادهدادرسیمیکنیم
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان 
تهران بدون برگزاری جلســه ای با 
شرکت متهمان، حکم قطعی متهمان 
پرونده نیشکر هفت تپه را ابالغ کرد. 
طبق این حکم علی نجانی، اسماعیل 
بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، 
ساناز  فرد،  محمدی  امیرحســین 
الهیــاری، امیر امیر قلی و عســل 
محمدی هر یک به پنج سال زندان و 
در مجموع به ۴۰ سال زندان محکوم 
شده اند. فرزانه زیالیی وکیل محمد 
خنیفر و اسماعیل بخشی ضمن انتقاد 
از رویه دستگاه قضایی حکم صادره 
را غیرمنصفانه و جانبدارانه خواند و 
اعالم کرد در نظر دارد درخواســت 
دادرسی از حکم صادره را ارائه دهد.

رادیو زمانــه- ســندیکای کارگران 
نیشــکر هفت تپه نیز حکم صادره را 
نشانه هماهنگی دســتگاه قضایی با 

نهادهای امنیتی و اطالعاتی دانست.
فرزانه زیالیی در ارتباط با وعده های 
ابراهیم رئیســی مبنی بر رسیدگی 
به احــکام صادره برای متهمان افزود 
دادگاه بدون تشــکیل جلسه همان 
احــکام دادگاه بــدوی را تائید کرده 
اســت. زیرا در دادنامه  نخستین پنج 
سال از احکام زندان اسماعیل بخشی 
و محمد خنیفر قابل اجرا بود و دادگاه 
تجدید نظر نیز آن ها را هریک به پنج 

سال زندان محکوم کرده است.
زیالیی با اشاره به محرومیت متهمان 

از حق دفاع در دادگاه، و دسترســی 
آزاد به وکیل خود گفت دادگاه انقالب 
صالحیت رسیدگی به برخی اتهام های 
اسمعیل بخشــی از جمله اخالل در 
نظم عمومی و سلب آسایش عمومی 
و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان 
عمومی را نداشته اما قاضی مقیسه به 
دارا بودن ابالغ ویژه از سوی رئیس قوه 
استناد کرده است حال آن که استناد 
قاضی باید به قانون باشد و نه رئیس 
قوه. وکیل کارگران نیشکر هفت تپه 

گفت:
 »وقتی شکایت موکل من از مامورین 
با موضوع  امنیتی وزارت اطالعــات 
شــکنجه )اخذ اقرار زیر شــکنجه( 

مستند به شهادت شاهدان در جریان 
هســت و وزیر اطالعات نیز شــاکی 
خصوصی موکل من می باشــد، دیگر 
بی طرف  اطالعات  وزارت  ماموریــن 
نیستند و حکمی که بر اساس گزارش 
این ضابطین علیه موکل صادر شده، 
به وضــوح، غیر منصفانــه و چنین 
دادگاهــی اصل بی طرفــی را زیر پا 

گذاشته است.«
هفت تپه  نیشکر  کارگران  سندیکای 
هم احکام صادره شده برای متهمان 
پرونده نیشــکر هفت تپه را محکوم 
کرده و نوشته است: »برای ما کارگران 
ثابت شده اســت که تمامی دستگاه 
قضایی در هماهنگی کامل با نهادهای 

 جلسه اول و تعیین سطح رایگان 

«زبان انگلیسى و فرانسه را تلفنى بیاموزید»

جلسات تلفنى 30 دقیقه اى
مکالمه روزمره و آمادگى آزمون آیلتس 

شروع دوره ها از 200 دالر 
براى 20 جلسه در یک ماه

Instagram@NikInstitute_ واتساپ و تلگرام  1-917-781-2203+

»چهاردرویشاعتصابغذاکرده
بهدلیلوخامتحالشاناززندانبهبیمارستانمنتقلشدند«

بی بی سی- بر اساس گزارش ها از ایران 
چهار نفــر از دراویش گنابادی که در 
زندان فشافویه در جنوب تهران دست 
به اعتصاب غذا زده اند به بیمارستان 

منتقل شده اند.
برخی از چهره های شــناخته شده 
دراویش گنابادی در توییتر نوشته اند 
کــه ماموران زنــدان، چهــار نفر از 
دروایش اعتصاب غذا کرده را که حال 
آنها وخیم بوده به بیمارستان منتقل 

کرده اند.
علیرضا روشــن از دارویش گنابادی 
در حساب توییتر خود خبر داده که 
افــرادی که از زندان به بیمارســتان 
منتقل شــدند، رضا انتصاری، احمد 
و  کنگرلــو  مرتضــی  ایرانی خــواه، 

محمدشریفی مقدم هستند.
بر اســاس این گزارش ها، این چهار 
نفــر که از حدود یک ماه و نیم پیش 
اعتصاب غذا کرده اند »انسداد روده، 
خونریــزی معده و کاهش ســطح 

هشیاری« دارند.
فائزه عبــدی پور از دیگــر دارویش 

گنابادی گفته اســت که این افراد در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
فیروزآبادی در شهرری بستری شده 
اند اما بــه دلیل فضای امنیتی ایجاد 
شده در بیمارستان خبری از وضعیت 

این افراد در دسترس نیست.
وب ســایت خبری هرانا کــه اخبار 
مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران 
را پوشش می دهد می گوید چهارده 
نفــر از دارویش زندانی در فشــافویه 

همچنان در اعتصاب غذا هستند.
دراویــش گنابادی گفتــه اند که در 
اعتراض بــه محدودیت های صورت 
گرفتــه علیه نورعلــی تابنده، قطب 
دراویش گنابادی دســت به اعتصاب 

غذا زده اند.
دراویش می گویند که ماموران امنیتی 
در ماه هــای اخیــر در فعالیت های 
روزانه رهبرشان از جمله دیدارهای او 

محدودیت ایجاد کرده  بودند.
نورعلی تابنده کــه در روزهای اخیر 
در بیمارســتان بســتری بوده اواخر 
سال گذشــته در یک پیام ویدئویی 

خطاب به دراویــش به طور تلویحی 
از حصر خانگی خود خبر داد و گفت 
»نمی توانم بیرون بیاییم اما در منزل 

آزادم«.
ســابقه سلســله نعمت اللهی به شاه 
نعمت اهلل ولــی از عرفــای قرن نهم 
هجری )پانزدهم میالدی( باز می گردد 

که در ماهان کرمان مدفون است.
ایــن سلســله طریقــت  پیــروان 
در قــرن نوزدهــم به ســه شــاخه 
)منورعلیشــاهی(،  ذوالریاســتینی 
گنابادی )سلطانعلیشــاهی( و صفی 
علیشاهی )صفائی( تقسیم شدند که 
شــاخه گنابادی در شیوه های خود 
تفاوت هایی با دو شاخه دیگر دارد و به 
اهل شریعت نزدیکتر است، تا آنجا که 
مکان های تجمع این سلسله به جای 

خانقاه حسینیه نامیده می شود.
دراویش گنابادی در چهل سال اخیر 
تحت محدودیت های مختلفی قرار 
داشته اند اما تنش ها میان دراویش و 
ماموران حکومتی در ماه های اخیر رو 

به تشدید گذاشته است.

اطالعاتی و  امنیتی، پرونده ســازی 
می کنند و بر اســاس نظر نهادهای 
امنیتی، احکام از پیش تعیین شــده 
را صادر می کنند. این بدان معناست 
که دادگاه!!!؟ و قضات!!؟ خود بخشی از 
یک سیستمی هستند که سرسختانه 
و با اتکاه به تمــام امکانات قانونی و 
فراقانونی، می توانند انسان ها را، زنده 

زنده در تابوت بگذارند.«
اسماعیل بخشــی، نماینده کارگران 
نیشــکر هفت تپه، شهریور  کارخانه 
سال جاری به ۱4 سال زندان محکوم 
شده بود که 7 سال آن قابل اجرا بود. 
مقام های اجرایی اســتان خوزستان 
وعــده داده بودند که در »شــورای 
تأمین« بازگشت به کار بخشی را به 
بحث می گذارند. او فعالً با ســپردن 
وثیقه 75۰ میلیون تومانی آزاد است.

سپیده قلیان، فعال مدنی، نیز شهریور 
سال جاری به ۱۸ سال زندان محکوم 
شده بود که 7 سال آن قابل اجرا بود. 
محمد خنیفر نیز در دادگاه بدوی به 
۶ ســال زندان محکوم شده بود که 
پنج ســال آن قابل اجرا بود. حکم او 
در دادگاه تجدیدنظر تغییری نکرده 
محمدی فرد،  امیرحســین  اســت. 
ســاناز الهیاری، امیر امیرقلی و عسل 
محمدی نیز در دادگاه بدوی به اتهام 
»عضویت در گروه لگام« به 7 ســال 
زندان محکوم شــده بودند که اکنون 
حکم شــان به 5 ســال کاهش یافته 

است.
 ســازمان عفو بین الملل اعالم کرده 
که صدور احکام سنگین برای فعاالن 
کارگری و مدنی  نشــانه »بی عدالتی 
شرم آور« در دســتگاه قضایی ایران 
اتحادیه های  کنفدراســیون  اســت. 
کارگری نروژ با نزدیک به یک میلیون 
عضو نیز در نامه ای به علی خامنه ای، 
رهبر جمهوری اســالمی، با اشاره به 
احکام صادره برای فعاالن کارگری به 
نقض حقوق تشکل های کارگری در 

ایران اعتراض کرده است.

حرکتنمادینفعاالنعفوبینالملل:
رسم۳04طرحبدنانسان

مقابلسفارتجمهوریاسالمیدربروکسل

صدای آمریکا- جمعــی از فعاالن عفو  بین الملل بلژیک در یک اقدام اعتراضی 
۳۰4 طرح بدن انســان را مقابل ســفارت جمهوری اسالمی ایران در بروکسل 

رسم کردند.
این فعاالن روز چهارشنبه 27 آذر در یک اقدام اعتراضی و به یاد جان باختگان 
اعتراضات اخیر مردمی ایران، ۳۰4 طرح بدن را بر روی زمین مقابل سفارت ایران 
در بروکســل رسم کردند. سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود اعالم 

کرد که در اعتراضات اخیر دست کم ۳۰4 نفر کشته شدند.
به گزارش ســازمان عفو بین الملل، دفتر این سازمان حقوق بشری در بلژیک 
اعالم کرده اســت که این حرکت نمادین، »صحنــه  جرم در خیابان های ایران 
است که بیش از ۳۰۰ معترض در آنجا به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.«

از ســوی دیگر دفتر این سازمان در بلژیک با انتشار فراخوانی از مردم و فعاالن 
حقوق بشــری در سراسر دنیا خواست که با امضا کردن این فراخوان این نهاد 
را برای محافظت از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در مقابل شکنجه و سایر 

بدرفتاری ها حمایت کنند.

گزارشسازمانعفوبینالملل:
یروهایانتظامیباهدفکشتن
بهسویمردمتیراندازیکردهاند

یــورو نیوز- ســازمان عفو بین الملل 
در دومیــن گــزارش خــود در بارۀ 
سرکوب های آبان ماه در ایران، تاکید 
می کند که مقامات این کشور در پی 
کشتار گسترده معترضان به افزایش 
بهای بنزین، به دســتگیری شــمار 
فراوانی از آنــان و نیز روزنامه نگاران 
و مدافعان حقوق بشــر دست زده و 
با ایجاد فضای ُرعب و وحشت تالش 
کردند آنان را از بازگو کردن آنچه رخ 

داده است باز دارند.
این گزارش می نویســد که بر اساس 
اسناد ویدئوئی راستی آزمائی شده از 
سوی عفو بین الملل »نیروهای امنیتی 
ایران بروی تظاهرکنندگان غیرمسلح 
کــه اعتراضات هیچ خطــری در بر 

نداشته آتش گشوده اند«.
خانم »ِسسیل کودریو«، رئیس عفو 
بین الملــل در فرانســه در گفتگو با 
تلویزیــون »فرانــس 24« می گوید 
»ماموران پلیس و نیروهای انتظامی 
]در ایران[ مسلح هســتند و با بکار 
گرفتن ســالح های خــود از گلولۀ 
واقعی و جنگی استفاده می کنند. آنان 

به قصد کشــتن به مردم تیراندازی 
کرده اند و هدف آنــان ایجاد ُرعب و 
وحشت شــدید در میان مردم بوده 
است، زیرا تظاهرات که به شکل یک 
جنبش اجتماعی علیۀ افزایش بهای 
بنزین آغاز شده بود، با شتاب به انتقاد 

از رژیم بدل شد«.
او تاکید می کند که »سرکوب بسیار 
وحشیانه صورت گرفت« و می افزاید 
هر چند »ما در عفو بین الملل همواره 
با کارنامۀ سنگین ]اِعمال خشونت[ در 
این کشور که برای حقوق بشر هیچ 
ارزشی قائل نیست، روبرو بوده ایم« و 
رفتار مقامات این کشــور را با »زنانی 
کــه در برابر حجاب اجباری مقاومت 
می کننــد، وکالی دادگســتری و یا 
مدافعان حقوق بشر که همواره هدف 
حمالت قرار دارند« مشاهده کرده ایم، 
اما این بار کسانی که هدف سرکوب 
قرار دارند »شهروندانی عادی هستند 
که در خیابان به شکل مسالمت آمیز 
حق طلبی می کرده اند و به صورتی 
دهشــتناک هــدف ســرکوب قرار 

گرفته اند«.
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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 زیبای چهار خوابه با 2 سرویس حمام،
2262 اسکورفیت زیربنا در زمینی به مساحت 7200 اسکورفیت،

در یکی از مناطق بسیار زیبای 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، دارای انباری داخل واحد، 
پارکینگ سرپوشیده،   در یکی از نقاط مرکزی داون تاون ونکوور، 

نزدیک به کلیه امکانات رفاهی، ساختمان دارای سالن ورزش، 
استخر سرپوشیده، نگهبانی می باشد

801 1189 Howe Street, Vancouver
$598,800
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جزئیاتیتکاندهندهازکشتهشدنیکمعترضدرکرمانشاه
»برهان که در پشت جمعیت ایستاده بود، می بیند که بعد از تیراندازی مردم 
همه به سمت عقب یعنی به ســمت او فرار می کنند که در آن طرف بلوار 
روبه روی کالنتری ایستاده بود. برهان هم وقتی می بیند مردم در حال فرار 
به سمت او هستند، سعی می کند فرار کند، ولی متوجه می شود که نیروهای 
یگان ویژه در پشت سر آنها ایستاده اند. برهان وقتی نیروهای یگان ویژه را 
می بیند می هراســد و دوباره به سمت مردم فرار می کند. در همین حین که 
دارد رو به جمعیت فرار می کند، نیروهای یگان ویژه شروع به تیراندازی به 
سمت مردم می کنند که در اثر تیراندازی آنها سه نفر دیگر تیر می خورند. 
دو نفر از آنها درجا کشــته می شوند و فقط یک نفر زنده می ماند که آن هم 

برهان است.«

ایــن روایت لحظه تیر خوردن برهان 
منصورنیا، از زبــان یک منبع آگاه و 
نزدیک به خانــواده او در گفت وگو با 
زمانه اســت. برهان منصورنیا متولد 
۱ تیــر ۱۳7۰ کوچک ترین برادر در 
میان چهار برادر دیگرش بود و دارای 
مدرک دکترای دامپزشکی از دانشگاه 
ارومیه بود. برهان 2۸ ســاله در حال 
گذراندن دوره خدمت سربازی اش در 
کرمانشاه بود و شنبه 25 آبان هنگامی 
که در اعتراضات مردمی نســبت به 
گرانی بنزین شــرکت کرد، توســط 
نیروهای یگان ویژه مورد اصابت گلوله 
قرار می گیــرد و دو روز بعد از آن در 

بیمارستان جان می سپارد.
درست پیش از اصابت گلوله به برهان، 
این اتفاق ها افتاده بــود: »برهان در 
کرمانشــاه خدمت می کرد در بخش 
۱۱۰ نیروی انتظامی ستادکل استان 
کرمانشاه. شــرایط خدمت سربازی 
برهان طوری بود کــه بعضی روزها 
۱5 ساعت ســر کار بود و ۳۰ ساعت 
در خانه. برهان ساعت ۸ صبح شنبه 
25 آبان کارش که تمام شد به خانه 
برادرش برگشــت تا استراحت کند. 
یکی از برادرهــای بزرگش در محله 
دولت آباد کرمانشــاه زندگی می کند. 
تا ســاعت 4:4۰ بعد از ظهر در خانه 
اســتراحت کرد، ناهار خورد و بعد به 
برادرش می گوید که می خواهد بیرون 
بــرود و دوری در دولت آبــاد بزند تا 
ببیند وضعیت چگونه اســت. بیرون 
که می رود دوست آرایشگری دارد که 
تصمیم می گیرد به او سر بزند. اما در 
آن وقت مغازه دوســتش بسته بود و 
برهان به سمت بلوار اصلی دولت آباد 
مــی رود. در خیابــان دولت آباد یک 
کالنتری وجــود دارد و می بیند که 
مردم زیادی در مقابل کالنتری تجمع 
کرده اند و اعتــراض می کنند. وقتی 
اعتراضات مردمی شدت پیدا می کند، 
رئیس کالنتری به باالی پشــت بام 
کالنتری مــی رود و مردم را به رگبار 
می بندد. به گفته خود برهان در همان 

لحظه 5 نفر جان باختند.«
این منبــع آگاه در ادامه آنچه را که 
بعد از تیر خوردن بر برهان می گذرد 
را این گونــه روایــت می کند: »یگان 
ویژه داشــت مردم را تعقیب می کرد 
و کسی حواســش به برهان زخمی 
نبود. یک نفر کــه از اهالی دولت آباد 
برهــان را به منزل خــودش می برد 
و با موبایل برهان بــه برادر بزرگش 
خبر می دهد که برهان تیر خورده و 
به کمکش بیایید. حادثه تیر خوردن 
برهان حدود ســاعت 5:45 دقیقه تا 
۶ بعد از ظهر اتفاق می افتد. برادرش 
حدود ســاعت ۶:۱5 به پیش برهان 
می رســد و در همین حین اورژانش 
بیمارستان فارابی هم از راه می رسد. 
برهــان را با آمبوالنس بــه اورژانس 
بیمارستان فارابی می برند. بیمارستان 
فارابی او را پذیرش نمی کند و به آنها 
گفته می شود که طبق گفته رئیس 
بیمارستان اتاق عمل مجهز ندارند تا 
او را عمــل کنند. در همین حین که 
آنها درگیر بحث برای پذیرش برهان 
هستند، آمبوالنس هم از آنجا می رود 

و هیچ آمبوالنس دیگری هم در آنجا 
نیســت که برهان را به بیمارســتان 

دیگری منتقل کند.«
با وجود خون ریزی  برهان منصورنیا 
شــدید از ســاعت ۶:۳۰ بعد از ظهر 
تا 7:4۰ دقیقه در بیمارستان فارابی 
که در نزدیکی دولت آباد است منتظر 
آمبوالنس بعــدی بــرای انتقال به 
بیمارستان طالقانی باقی می ماند. در 
این فاصله تا آمبوالنس از راه برســد 
فارابی  بیمارســتان  پزشــکی  کادر 
کوچک ترین رسیدگی ای به وضعیت 
او نمی کنند: »حدود ســاعت 7:4۰ 
یک آمبوالنس دیگر می آید و برهان 
را از بیمارستان فارابی به بیمارستان 
طالقانــی می برد و حدود ســاعت ۸ 
به بیمارســتان طالقانی می رســند. 
بیمارســتان طالقانی هــم مجددا از 
پذیرش برهان ســر باز می زند و در 
نهایت برادر بزرگ برهان با عصبانیت 
و دعوا با کارکنان آنها را مجاب می کند 
برهان را پذیرش کنند. باالخره برهان 
را ســاعت ۸:۳۰ شــب به اتاق عمل 
بردند. حاال شما تصور کنید از ساعت 
5:45 که برهان تیر خورد تا ســاعت 
۸:۳۰ خون ریزی شدیدی داشته و به 
گفته برادرش قبل از اینکه برهان را به 
داخل اتاق عمل ببرند، بدنش کامال 
سرد شده بود. برادرش می گفت آنها 
انتظار نداشتند که برهان زنده از اتاق 
عمل بیرون بیاید. عمل جراحی برهان 
تا ساعت ۱:۳۰ بامداد یک شنبه طول 
کشید. یکی دیگر از آشنایان برهان که 
خودش را به بیمارســتان رسانده بود 
می گفت در ایــن فاصله ۸ نفر دیگر 
را دیده که از اتاق عمل بیرون آروده 
شدند، همگی تیر خورده بودند و آنها 
را به سردخانه منتقل کردند. یعنی ۸ 

نفر کشته شده بودند.«
با طول کشیدن عمل جراحی برهان، 
افزایش پیدا می کند  نگرانی خانواده 
و گمــان می کنند برهان جان باخته 
و کادر پزشــکی حقیقــت را به آنها 
نمی گوید. خانــواده برهان منصورنیا 
همچنین هراس داشتند که به دلیل 
اینکه برهان ســرباز بــوده، جنازه را 
به آنها پــس ندهند. منبع آگاه زمانه 
این گونه ادامه می دهد: »با درخواست 
مکرر خانواده آنها موفق شدند باالخره 
ساعت ۱:۳۰ بامداد یک شنبه وارد اتاق 
عمل شــوند و می بینند که برهان را 
عمل شده و در گوشه ای از اتاق عمل 
گذاشته اند. او به آرامی دارد چشمش 
را تکان می دهد. برهان یکی از اعضای 
خانــواده را می بینند و می تواند او را 
تشخیص بدهد. خانواده وقتی متوجه 
شــدند برهان زنده اســت به قدری 
خوشحال شدند که به گفته خودشان 
در آن لحظــه به چیزی دیگری فکر 
نکردنــد. به آنها گفتنــد بروید یک 
تخــت بیاورید و برهــان را به داخل 
بخــش منتقل کنید. آنها از شــدت 
خوشــحالی دیگر به این فکر نکردند 
چطور می شود کسی که چنین عمل 
سختی را پشت گذاشته و تیر از پشت 
به او خورده و از شــکمش رد شده، 
به بخش عمومی منتقل می کنند به 
جای آی سی یو )مراقبت های ویژه(؟«

برهان منصورنیــا را از اتاق عمل به 
بخــش عمومی منتقــل می کنند و 
حتــی ۸ ســاعت اول او را در داخل 
راهــروی بخش عمومــی نگهداری 
می کننــد: »البته آن زمــان داخل 
بیمارستان بسیار شلوغ بود و حداقل 
۱2 تا ۱۳ نفر کــه تیر خورده بودند 
و عمل شــان شــده بودند را به آنجا 
منتقــل کردند. ولی عمــل برهان از 
بقیه خیلی ســخت تر بود، چرا که او 
تیر به شــکمش اصابت کرده بود، اما 
بقیه تیر به دســت یا پایشان خورده 
بود. پزشــک جراح برهان فردی به 
نام دکتر »محمدمهدی شاکری« بود 
که هیچ گونه توصیه ای مبنی بر اینکه 
فردی که عمل شــده شرایط ویژه ای 
دارد و توجه ویژه نیاز دارد در خصوص 
وضعیتش به پرستارها نکرده بود. در 
واقع رســیدگی ها به کسی که مثال 
پایش تیر خورده بــود با یکی مانند 
برهان که قسمت حساس بدنش تیر 
خورده بود فرقی نداشــت. در طول 
۳4 ساعتی که برهان در بیمارستان 
بستری بود پزشک او حتی یک بار هم 
به او سر نزد و یک بار هم او را معاینه 
نکرد تا ببیند کسی که چنین عمل 
سختی را پشت سر گذاشته وضعیتش 
چگونه اســت. برهان در طول مدتی 
که بعــد از عمل زنده بود درد زیادی 
می کشید. یکی از برادرانش به قدری 
خوشــحال بود از اینکه برهان زنده 
است به او می گفت اشکالی ندارد درد 
می کشــی، زود تمام می شود و درد 

کشیدن عادی است.«
ایــن منبــع آگاه در حالی که بغض 
امانش نمی دهد و صدایش به شدت 
می لرزد، کمی مکث می کند، سپس با 
حسرت ادامه می هد: »برهان در زمانی 
که خودش در بیمارستان بستری بود 
همه حادثه را برای خانواده اش تعریف 
کرد. تا ساعت ۳:۳۰ روز دوشنبه درد 
زیادی می کشید، از آن موقع به بعد 
تن و پاهایش به کلی ســرد شد. این 
را هم بگویم زمانی که برهان از پشت 
تیر خورد و به روی زمین افتاد، پایش 
به یک ســیم برق که آنجا افتاده بود 
برخورد می کند و دچار برق گرفتگی 
هم می شود. تا روز دوشنبه وضعیت 
تقریبا یکسان بود و مدام درد داشت. 
اما همانطور که گفتم بعد از ســاعت 
۳:۳۰ دوشــنبه کم کم پاهایش سرد 
شــد، مثل اینکه هیچ خونی در آن 
جریان ندارد. خانواده ترســیده بودند 
که نکند نخاعش ضربه دیده باشــد، 
با اصرار و فشــار مداوم باالخره یک 
پزشک عمومی به باالی سر برهان آمد 
و او را معاینه کرد. مطمئن شدند که 
نخاعش نیست. گفت نخاعش مشکلی 
ندارد و می تواند پایش را تکان بدهد، 

این نشان می دهد که نخاعش سالم 
اســت. باز خانواده خوشــحال بودند 
و گوش ندادند بــه اینکه برهان درد 
زیادی می کشد و پاهایش سرد شده 
اســت. آنها فکر می کردند که این ها 
همگی عوارض همــان اصابت گلوله 
اســت. اما وضعیت برهان بحرانی تر 
شد و تا ساعت 5 بعد از ظهر دست و 
سپس نیم تنه پایینش از کار افتاد. در 
این حالت دوباره خانواده با پرستارها 
درگیر شــدند و به آنها گفتند که ما 
مــدارم در مورد وضعیــت فرزندمان 
هشــدار می دهیــم و می گوییم که 
وضعیت او عادی نیســت، اما شــما 
می گویید که نه عادی اســت و همه 

چیز در کنترل ماست.«
روز دوشــنبه در فاصله ساعت 5:۳۰ 
تا ۶ بعد از ظهر برهان منصورنیا توان 
صحبت کردن را هم از دست می دهد 
و فقط می توانســت چشــم هایش را 
به آرامی تــکان دهد. مجددا با اصرار 
خانواده یک پزشک عمومی به باالی 
سر برهان می رود و به آنها می گوید 
این مریض نبایــد در بخش عمومی 

نگهداری شود:
»آن زمان تازه خانواده فهمیدند که چرا 
بعد از عمل برهان را به جای آی سی یو 
به بخش عمومی منتقــل کرده اند. 
حتی یــک بار هم دکتــر جراحش 
آقای شاکری نگفته بود به خانواده که 
وضعیت این مریض به شکلی است که 
باید به بخش مراقبت های ویژه منتقل 
شود. سریع شوکر و همه دستگاه های 
اتاق آی ســی یو را آوردند و با شوک 
او را دوباره بــه زندگی باز گرداندند، 
ولی برهان مرگ مغــزی کرده بوده 
و فقط بدنش کار می کرد. دو ساعت 
پایانی برهان را به آی ســی یو منتقل 
کردند فقط برای اینکه در پرونده اش 
بنویسند او در بخش آی سی یو فوت 
کرده. پزشکش به اندازه ای وقیح بود 
که در آخر به خانواده گفته بود پسر 
شــما مواد مخدر مصرف کرده و به 
خاطر این است که بدنش مقاوت الزم 
را در مقابل عمل نداشــته است. این 
حرف های دکتر داغ بیشــتری بر دل 

خانواده برهان گذاشت.«
نهایتا ســاعت ۹:۳۰ دوشــنبه شب 
برهان منصورنیا در بیمارستان طالقانی 
کرمانشاه، در نتیجه بی کفایتی کادر 
پزشکی جان می سپارد. جنازه برهان 
به پزشــک قانونی منتقل شــده و 
جســدش مورد کالبد شــکافی قرار 
می گیرد. به گفته این منبع آگاه همه 
بدن برهان را در کالبد شــکافی تکه  

پاره و شکافته بودند:
»تمــام شــکم، صــورت، پشــت و 
گوش هایش را شکافته بودند تا بلکه 
بهانه ای دیگر برای علت مرگ او پیدا 

کنند. برخالف تالش های خانواده تا 
حاال هم گزارش پزشــک قانونی به 
دست آنها نرسیده. فقط یک بار قاضی 
در دادســرا به آنها اجازه می دهد یک 
صفحــه از آن را بخوانند. در آن برگه 
نوشته شــده بود کلیه، کبد و طحال 
و روده اش آسیب شدید دیده است.«

بعد از انجام کالبد شکافی و تحقیقات 
کارشناس اسلحه، ساعت ۹ سه شنبه 
شب 2۸ آبان، یعنی حدودا 24 ساعت 
بعــد از جان باختن برهان منصورنیا، 
جنــازه او بــه خانــواده اش تحویل 
داده می شــود. این منبع آگاه درباره 
چگونگی تحویل جنــازه به خانواده 
می گوید: »جمعیت بسیاری از مریوان، 
ســقز، دهگالن، ســنندج، روانسر و 
روستای خانوادگی آنها که “گلیه” نام 
دارد به بیمارستان طالقانی کرمانشاه 
آمده بودند. احساس می کنم یکی از 
دالیلی که جنازه را سریع به خانواده 
تحویل دادند به دلیل همین جمعیت 
زیادی بود که در مقابل بیمارســتان 
منتظر بودند و فشــار زیادی بر روی 

پزشک قانونی و سردخانه بود.«
در پزشک قانونی هنگامی که جنازه را 
به پدر و برادر برهان تحویل دادند، دو 
مامور اطالعاتی از آنها تعهد می گیرند 
که حق هیچ گونه اطالع رســانی در 
مورد آنچه بر برهان منصورنیا گذشت 
را ندارند و نباید با هیچ رســانه ای در 

این زمینه صحبت کنند:
»نه تنهــا از آنها خواســتند با هیچ 
رسانه ای در مورد مرگ برهان صحبت 
نکنند، بلکه گفته بودند با هیچ کسی 
در مورد آن صحبت نکنید، حتی افراد 
نزدیک، تا زمانی که قوه قضاییه روند 
عدالت را برقرار می کند و شما به حق 
و حقوق خودتان خواهید رســید. به 
خانواده گفته بودند اگر شما مصاحبه 
کنید بعــد از اینکه برهــان را دفن 
کردید، ما یکی از شما را – به حالتی 
ماننــد گروگان گرفتن – بازداشــت 
می کنیم تا زمانی که این روند قضایی 
به پایان می رســد. نتیجتا آنها ناچار 
می شوند که این تعهد را امضا کنند.«

بیمارستان برای پرداخت هزینه های 
درمانــی برهان منصورنیــا، دفترچه 
نیروهای مسلح را نمی پذیرد و خانواده 
ناگزیر می شــوند هزینه ۳4 ساعتی 
که او در بیمارســتان بود را خودشان 
بپردازند. آنها پنج میلیون و ششصد 
هزار تومان را بابت هزینه های درمانی 

به بیمارستان پرداخت می کنند.
خانواده برهان منصورنیا پس از تحویل 
گرفتن جنازه، مســتقیم به ســمت 
مریــوان حرکت می کننــد و حدود 
ساعت ۱2 شب به مریوان می رسند. 
به گفته این منبع آگاه به محض این 
که خانواده به مریوان می رســند، به 

آنها خبر داده می شود که باید جنازه 
برهان منصورنیا همان شب سریعا به 
خاک سپرده شود و چنانچه به روز بعد 
موکول شود جنازه از آنها پس گرفته 
خواهد شد و اجازه خاکسپاری به آنها 
داده نمی شود: »ساعت ۱2 شب تا 2 
بامداد جنازه را غســل دادند. خانواده 
وقتی جنازه را دید شوکه شدند. تمام 
بدنش را تکه تکه کرده بودند. ساعت 
2 با همراهی جمعیت زیادی جنازه 
برهان را به قبرســتان بردند و حدود 
ســاعت 2:۳۰ بامداد چهارشنبه 2۹ 

آبان برهان به خاک سپرده شد.«
جنازه برهان منصورنیا، در کنار دانیال 
اســتواری و مهران تاک که از کشته 
شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در مریوان 

هستند، به خاک سپرده شده است.
برهــان منصورنیا با اینکــه در زمان 
کشته شدن مشغول خدمت وظیفه 
ســربازی بود، اما به گفته این منبع 
آگاه حتی یک بــار هم فرماندهان او 
با خانواده تماسی نگرفته اند. این مبنع 
می افزاید حتی هنگامی که برهان در 
بیمارستان بســتری بود یک نفر از 
آنها به عیادت او نیامدند: »آنها اصال 
نگفتند این ســرباز ما که تیر خورده 
اســت کجاســت؟ چطور به سر کار 
نیامده؟ در حالی که شرایط سربازی 
به شکلی است که سرباز ستوان خیلی 
کم است. می توانم بگویم در کل ستاد 
آنها تنها 5-۶ ستوان یک وجود داشت. 
در واقع می خواهم بگویم برهان سرباز 
شناخته شــده ای بود، اینطوری نبود 
که آنها متوجه غیبت او نشده باشند. 
همه فهمیده بودند که برهان نیست، 
اما هیچ کس نیامد. در حالی که همه 
سربازهای دوست برهان به بیمارستان 
آمدند و به شــدت ناراحــت بودند از 
آنچه به ســرش آمــده. حتی هنگام 
تحویل گرفتن جنازه و برخی کارهای 

دیگر خانواده را یاری دادند.«
اعضای خانــواده برهــان منصورنیا 
تاکنون چند مرتبه به اداره حفاظت 
اطالعــات و پلیس آگاهــی احضار 
شده و مورد بازجویی های مکرر قرار 
گرفته اند: »به جز مــادر برهان بقیه 
اعضای خانواده چند بار احضار شده اند 
و از آنهــا ســوال ها و بازجویی های 
تکراری انجام شده. انگار به دنبال آن 
هستند تا تناقضی در صحبت های آنها 
پیدا کنند و بر همین اساس بگویند 

که این خانواده دروغ می گویند.«
به گفته این منبع نزدیک به خانواده 
منصورنیا، بعد از جان باختن برهان، 
پدر و مــادرش از حال روحی خوبی 
برخوردار نیستند. مادرش یک بار در 
بیمارستان بستری شده و از آن روزی 
کــه برهان جان باخته به شــدت از 
تنهایی می ترسد. خانواده نمی توانند 
او را تنها بگذارند و همیشــه کنارش 
هستند: »مادرش می هراسد که بالیی 
به سر سه پســر دیگرش بیاورند. هر 
روز مادرش را به قبرســتان بر ســر 
مزار برهان می برنــد. من که با یکی 
از فامیل هایشــان صحبت می کردم 
می گفــت پدرش شــب ها نمی تواند 
بخوابد، باالی پشــت بام می رود و در 

تنهایی تا صبح سیگار می کشد.«
برهــان منصورنیــا، یکــی دیگر از 
کشته شــدگان پرشــمار اعتراضات 
مردمی آبان ۹۸ اســت که به شکل 
تأسف باری جان  باخت. روایت داستان 
زندگی و مرگ او و دیگر کشته شدگان، 
فقــط ثبت جنایــت   ســرکوب  در 
جمهوری اسالمی نیست، بلکه تالشی 
برای پاسداشت خاطره اش در راستای 

دادخواهی است.

فرزاد صیفی کاران )رادیو زمانه(

برهان منصورنیا، یکی دیگر از کشته شدگان پرشمار اعتراضات مردمی آبان ۹۸ است که به شکل تأسف باری جان  
باخت. روایت داســتان زندگی و مرگ او و دیگر کشته شدگان، فقط ثبت جنایت   سرکوب  در جمهوری اسالمی 

نیست، بلکه تالشی برای پاسداشت خاطره اش در راستای دادخواهی است.
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حمید زرگرزاده

 بازنشستگان کشــور هفته ای پیش 
از خیزش عمومی آبــان ماه، مقابل 
مجلس شــورای اســالمی حکومت 
گرد آمدند. این گردهم آیی از هفته ها 
پیش بین بازنشستگان اطالع رسانی 
می شد. اما پلیس جمهوری اسالمی 
این اعتراض مسالمت آمیز را همانند 
هــر اعتراض مســالمت آمیز دیگری 
تاب نیــاورد و از همان ابتدای صبح 
به صفوف بازنشســتگان یورش برد و 
گروه های پرشماری از آنان را بازداشت 

کرد.
از  گروه هایــی  بعــد،  روز  چنــد   
بازنشســتگان دوباره در پارک الله ی 
تهــران گرد آمدند تــا اعتراض خود 
را نسبت به دستگیری همکارانشان 
اعالم نمایند. این موضوع هم از قبل 
در شبکه های اجتماعی اطالع رسانی 
شده بود، در نتیجه پلیس از آن آگاهی 
کامل داشت. این بار هم پلیس فضای 
عمومی پارک را به تصرف خود درآورد 
و از نو گروه هایی از بازنشســتگان را 
راهی بازداشتگاه کرد. نیروهای امنیتی 
راه های مسالمت آمیز را به روی مردم 
می بندنــد تا ســرآخر اعتراض هایی 
خشــونت آمیز بین توده هــای مردم 
پــا بگیــرد. از ســویی اعتراض های 
خشونت آمیز دستمایه ای تبلیغی برای 
پلیس و مأموران فراهم می بیند تا از 
رفتارهای نامردمی کارگزاران حکومت 

در انظار عمومی توجیه به عمل آید.

دستفروشی و مسافرکشی

پدیده ی تحریــم و خودتحریمی در 
طول یک سال گذشــته شرایطی را 
فراهم دیــد تا میلیون ها نفر کارگر و 
مزدبگیر کار خود را از دست بدهند. 
برای این گروه  از کارگران، مسافرکشی 
و دستفروشــی آخریــن راهکار بود 
تا شــاید بتوانند از این طریق گذران 
خانواده ی خــود را تأمیــن نمایند. 
دستفروشان طی این مدت، همیشه 
در جنگ و گریز با مأموران شهرداری 
به سر برده اند. مأموران شهرداری حتا 
از کشتار دستفروشان هم چیزی کم 

حِقحقطلبی
وپایمالشدنآندرنظاموالیی

 نگذاشته اند.
طی چند سال اخیر گونه های دیگری 
از دستفروشــی نیز پا گرفت. در این 
میوه  نمونه های جدید، دستفروشان 
و مــواد غذایــی را در وانت های خود 
می ریزند تــا آن ها را در شــهرها یا 

حاشیه ی اتوبان ها به فروش برسانند.
اِعمال طرح ترافیک شهرداری ضربه ی 
مهلکی به کار و معیشت مسافرکشان 
تهرانی است. این طرح از تابستان سال 
جاری اجرایی شد و همراه با اجرایی 
شدن آن مسافرکشان حق نداشتند 
به محــدوده ی طرح پــا بگذارند. به 
همین دلیل هــم ترافیک در مناطق 
غربی تهران قفل می کرد. چون اغلب 
مسافرکشان به اجبار کار و رانندگی در 
چنین فضایی را مغتنم می شمردند. 
شرکت های اینترنتی تاکسی نیز به این 
گروه از مسافرکشان فشار می آوردند. 
چون شــرایطی را فراهــم می دیدند 
کــه در ابتدا مسافرکشــاِن آزاد را به 
جمع خود بکشانند و آنوقت به آنان 
وعده  می دادند که در صورت پُرکاری 
برایشان مجوز طرح ترافیک خواهند 
خرید. به طبع همراه با چنین وعده ای 
عطش رانندگان بــرای کار روزانه ی 

بیش تر، فزونی می گرفت. تا آنجا که 
در طول روز تمامی بزرگراه های غرب 

تهران بند می آمد.

 گرانی بنزین همچنین شــرایطی را 
آمــاده کرد تا تمامی مسافرکشــان، 
بی خانمان هــای  و  دستفروشــان 
شهری به جنبش اعتراضی بپیوندند. 
گروه هایی کــه اغلِب آنان در مناطق 
جنوبی و حاشــیه ای تهران ســکنا 
داشتند. به همین دلیل هم خیزش 
عمومی آبان ماه، ابتــدا بزرگراه های 
جنوبی و جنوب غربی شــهر تهران 
را درنوردید و ســرآخر از شهرک ها و 
شهرهای حاشیه ای تهران سر بر آورد. 
در واقع خیل عظیم افرادی که از رفاه 
عمومــی جامانده بودنــد به جنبش 
همگانی پیوســتند تا حق طبیعی و 
بدیهی خود را از حکومت پس بگیرند. 
اما جمهــوری اســالمی هرگز حِق 
حق طلبی این گروه از شهروندان خود 
را به رسمیت نشناخته است. همچنان 
که در جاهای دیگر هم حِق حق طلبی 
تمامــی گروه های مولــد و مزدبگیر 

جامعه را به رسمیت نمی شناسد.

قانون  اساسی خودشان را هم زیرپا 
می گذارند

 اگرچه جمهوری اســالمی در فصل 
سوم قانون اساســی خود از “حقوق 
ملــت” دم می زنــد، ولــی در عمل 
وفــاداری خــود را به هیــچ یک از 
اصول آن نشــان نداده اســت. چون 
کنشگران جامعه که عملیاتی شدن 
حقوق شــهروندان کشــور را دنبال 
می کنند، راهِی زندان هایی می گردند 
که بازگشــت از آن به همین آسانی 
مشــکل می نماید. بازداشت و زندانی 
شدن معلمان، کارگران، زنان، معلمان، 
وکیالن و خبرنــگاران همه نمونه ای 
روشــن از ایــن ادعا قــرار می گیرد 
که جمهــوری اســالمی هرگز حِق 
حق طلبی و مطالبه گری شــهروندان 
خود را تاب نمــی آورد. گردانندگان 
جمهوری اســالمی همگــی از ریز و 
درشــت ناقض قانون اساسی شمرده 
می شــوند. همان قانون اساســی که 
خودشان یک سویه و بدون مشارکت 
اثرگذار شهروندان جامعه متن و مواد 

آن را به تصویب رسانده اند.
 بــه الیه های پایین دســتی جامعه 

حق داده نمی شــود که جهت طرح 
مشــکالت صنفی یا معیشتی خود 
در ســالنی گــرد آینــد. همچنین 
مزدبگیران و اقشــار متوسط جامعه 
حق ندارند که از تشــکل یابی صنفی 
خود در جایی ســخن بگویند. چون 
جمهوری اســالمی در عمل چنین 
حقی را برای الیه های فرودست مردم 
به رسمیت نمی شناسد. همچنان که 
موضوع حق طلبی، همواره کارگران و 
مزدبگیران کشور را با چالش و اخراج 

از کار روبه رو کرده است.
 در هر جامعــه ای از دنیا که بگویی 
قانون اساســی را برای آن به تصویب 
می رســانند که در متــن آن حقوق 
اساسی شــهروندان جامعه تضمین 
شــود. اما در ایراِن جمهوری اسالمی 
قانون اساســی را برای آن به تصویب 
رســانده اند که حقوق رهبر و “امام 
امــت” در متــن آن تأمیــن گردد. 
همچنــان که در اصــل پنجم قانون 
اساسی، رهبر جمهوری اسالمی نقش 
موهوم جانشــین “حضرت ولی عصر 
عجــل اهلل تعالی فرجــه” را به عهده 
می گیــرد. همچنین در اصل یازدهم 
همین قانون، همه ی مسلمانان را یک 
امت دانســته اند تا رهبر ایران بتواند 
بر تمامی آن ها حکــم براند. حتا در 
بند ۱۶ از اصل ســوم قانون اساسی، 
شمول نظام والیی تنها به محدوده ی 
جغرافیایی مســلمانان محدود باقی 
نمی ماند، چون گردانندگان حکومت 
در همیــن اصــل پذیرفته انــد که 
حمایت هــای “بی دریغ” خود را برای 
همه ی “مستضعفان جهان” به انجام 

برسانند.

قانون کار و حقوق شهروندی

 قانون کار جمهوری اســالمی هم از 
همین قاعده ی کلی پیروی می کند. 
چون قانــون کار پیش از آنکه بتواند 
قانونی برای کارگــران و مزدبگیران 
کشور باشــد، قانونی است که در آن 
حقوق دولتمردان جمهوری اسالمی 
را به رسمیت شــناخته اند. جدای از 

ایــن، در قانون کار بیــش از همه به 
راه اندازی بســیج و مسجد در فضای 
پای می فشارند. همچنان  کارخانه ها 
که خیلی راحت و خودمانی در متن 
آن انواع و اقسام شوراهای اسالمی نیز 
وجاهت می یابد. اما با این همه، مواد 
حمایتی همین قانون “بی یال و ُدم و 
اشکم” را در نهادهای حکومتی جایی 

به حساب نمی آورند.
 تازه حســن روحانی رییس جمهور 
منتخب نظام، به منظور عوام فریبی از 
این هم فراتر رفت. او وقیحانه موضوع 
حقوق شهروندی را پیش کشید تا به 
برآوردن چنین حقوقی بین شهروندان 
ایرانی اصــرار بورزد. اما او نیز همانند 
رهبر و دیگر باالدستی های حکومت 
همــواره در رفتار سیاســی خود به 
گونه ای دیگر عمل کرده است. چنانکه 
نمونه ی کامل از این رفتار نامردمی در 
خیزش عمومی آبــان ماه به نمایش 
درآمد تــا دانســته و آگاهانه صدها 
نفر از شــهروندان ایرانــی را در کف 
خیابان های شهر به مسلخ بکشانند و 

هزاران نفر هم راهی زندان شوند.
دولتمردان جمهوری اســالمی چند 
سالی اســت که با حربه ی “تکالیف 
شــهروندی” بــه جنــگ “حقــوق 
شــهروندی” شــتافته اند. در چنین 
فضایی است که شهروندان ایرانی به 
مردمانی حرف شنو و قالبی و منفعل 
تبدیل می گردند که بنا به جبر و زور، 
حقوق شهروندی خود را به فراموشی 
می سپارند تا تمکین از مردان حکومت 
را بر خود واجب بشــمارند. حقه ای 
روشــن، که در پــِس آن به راحتی 
می توان حق حق طلبی مردم را از آنان 
پس گرفت و کارکردی تسلیم طلبانه 
از مردم انتظار داشــت. پدیده ای که 
بــه حتم با نفس شــهروند و حقوق 
شــهروندی به چالــش برمی خیزد. 
همچنان که چنین چالشــی ضمن 
تناقض گویی و تناقض نویسی فراوان، 
در متِن قانون اساســی خودنوشته ی 

حکومت هم انعکاس می یابد.

دولتمردان جمهوری اســالمی چند سالی است که با حربه ی “تکالیف شــهروندی” به جنگ “حقوق شهروندی” 
شتافته اند. در چنین فضایی است که شهروندان ایرانی به مردمانی حرف شنو و قالبی و منفعل تبدیل می گردند که بنا 

به جبر و زور، حقوق شهروندی خود را به فراموشی می سپارند تا تمکین از مردان حکومت را بر خود واجب بشمارند.

س. اقبال )رادیو زمانه(
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نقشتازهاصالحطلبان:
»براندازیازدروننظام«!

اعتراضات سراسری آبان  ۹۸ در ایران 
پیام روشن »نخواســتن نظام رژیم 
اسالمی« از ســوی میلیون ها ایرانی 
را به گوش نظام رســاند بطوری که 
دیگر دستاویزهای نخ نما شده مانند 
»توطئه بیگانه« و »اقدامات دشمنان« 
و »نقشــه بدخواهان« برای انکار این 
موج گسترده ی برخاسته از اراده ملی 

کارساز نیست.
ایرانیان علیــه نظام  جنبش ملــی 
سرکوبگر در حالی با وجود گلوله ها و 
باتوم ها و دستبند ها و احضارها، محکم 
و امیدوار به راه خــود ادامه می دهد 
که این بار مقامات رژیم اســالمی به 
خوبی بوی الرحمان نظام را استشمام 

می کنند.
در ایــن میان، اصالح طلبان که بیش 
از بیســت ســال با  قمپز »گفتگوی 
تمدن هــا« و عبــارات بی پایه مانند 
»مردمساالری دینی« به بزک کردن 
نظام پرداختند، از اعتراضات سراسری 
دی  ماه ۹۶ تــا آبان  ماه ۹۸ این پیام 
مردم را شــنیدند که »اصالح طلب، 

اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا!«
ریزش شدید پایگاه اجتماعی اصالح  
طلبان در حالی که مردم کلیت نظام 
را نمی خواهند، و همچنین پیش  رو 
بودن انتخابات مجلس شورای اسالمی 
در اســفند ۹۸ موجب شده است که 
این طیف نظام در پی تغییر تاکتیک 
برای جلب توجه مردم به سوی خود 

باشند.
 

انتقاد از دولت روحانی، تٌف سرباالی 
اصالح طلبان!

بســیاری از چهره هــای اصالح طلب 
از دی  مــاه ۹۶ مرحلــه ی انتقادی 
در مواجهــه به دولــت روحانی را در 
دستور کار قرار داده اند. اقتصاد دانان 
اصالح طلبی که حضور دولت روحانی 
را راهگشا و آمدن رقبای او، از جمله 
سید ابراهیم رئیسی، را برابر با بدبختی 
و تحمیل فشار معیشتی به جامعه القا 
گروه هایی  نخستین  جزو  می کردند، 
هســتند که زبــان انتقــادی درباره 
سیاست های نداشته ی دولت روحانی 

در حوزه اقتصاد به کار گرفته اند.
نماینــدگان اصالح  طلــب مجلس 
شورای اسالمی نیز که با موج »تَکرار« 
وارد مجلس شده بودند تا حامی دولت 
حسن روحانی باشند، در یک تقسیم 
 کار ســازماندهی شــده به دو دسته 
تقسیم شــده اند: برخی کارچاق کنی 
لوایــح دولت در مجلــس را برعهده 
داشــته اند و عــده ای دیگر با گرفتن 
ژست منتقد دولت، تالش می کردند 

پایگاه اجتماعی خود را حفظ کنند.
با وجــود این در ماه  های گذشــته 
عملکرد دولت روحانی در حوزه  های 
مختلف آنقدر منفی است که هر عقل 
سلیمی بدون شک نمی تواند توجیه 
عامه  پســندی برای کارنامهء دولت 

ارائه دهد.
حمایت تمام قد اصالح طلبان از حسن 
روحانی در دو دوره انتخابات ریاست 
رژیم و پافشاری بر درست بودن این 
تصمیم، طی شش سال گذشته حتی 
موجب ریزش در میان نیروهای فعال 

اصالح  طلب شده است.
این در حالی اســت که اصالح طلبان 
طی همهء ســال های گذشــته، در 
میان انتقادها و ادعاها و شعارهایی که 
برای جلب توجه افکار عمومی انجام 
می دادند، همواره مدافع نظام بودند و 
هیچوقت و در هیچ شرایطی یک گام 
خارج از چهارچوب نظام رژیم اسالمی 
برنداشــتند و تصور تنفس در هوای 
دیگری بجز نظام اسالمی را حتی به 

خیال خود نیز راه نداده اند!
امــا اعتراضات سراســری آبان ۹۸ و 
ســرکوب شــدید مردم به نقطه ی 

عطفی نیز برای اصالح طلبان تبدیل 
شــد. آنها از نخســتین دقایق شکل  
گیری اعتراضات آبان، دوباره تقسیم 
کار کردند؛ برخی که به دولت نزدیک 
تر و رانت دریافتی  شان چاق تر بود با 
اســتفاده مکرر از کد واژه هایی چون 
»ویرانی  طلب«، »اغتشــاش گر« و 
»خشــونت  طلب« دربارهء معترضان 
تالش کردند عصیان عمومی جامعه 
را که حاصل عملکرد نظام اســت به 

عنوان یک شورش سازماندهی شده 
توسط »دشمنان« نشان دهند و میان 
معترضان و خاموشان جامعه مرزبندی 
کنند تا بین مردم شکاف ایجاد شود. 
آن دسته از اصالح  طلبانی که پیشتر 
هم کار کرد شان به کار گرفتن زبان 
انتقادی دربارهء نظام بود، با برجسته 
کردن عبارت »مطالبات مردم« بدون 
اینکــه نقدی بر اصل نظام وارد کنند 
تالش کردنــد بخش  هایی از نظام را 

اصالح  طلبان می دانند در شــرایطی که مردم از کل نظام خشــمگین و 
متنفرند، آنها خارج از کشــتی نظام زودتر غرق خواهند شد؛ پس تالش 
دارند، با سوء استفاده از اعتراضات مردم، سکان کشتی را به دست بگیرند! 
آنها برای هدایت کشتی و جلوگیری از اصابت آن به صخره ی فروپاشی، 
ظاهرا روی کشاندن مردم پای صندوق رأی و خنثی کردن موج اعتراضات 

با »براندازی از درون نظام« حساب کرده اند.
اشتباه محاسباتی اصالح  طلبان اما این است که هنوز برای خود و رهبران 
شان اندکی محبوبیت قائل هستند و ظاهراً نمی دانند که چهار دهه سهیم 
بودن در رانت و فساد و جنایت و خیانت علیه مردم، موقعیت آنها را، که 
دو دوزه بــازی می کنند، در نزد مردم به اندازه ی اصولگرایان وخیم کرده 
است! اکنون »زمان انتخاب« فرا رسیده و آنها نیز دیر یا زود باید بپذیرند 

که »دیگه تمومه ماجرا«.ا

روشنک آسترکی )کیهان لندن(

روایتماهشهریهاازسرکوباعتراضات
»مااگرپولداشتیماسلحهبخریم،کهنونمیخریدیم«

رادیو فردا- یــک تلویزیون اینترنتی 
داخل ایــران گزارشــی از وضعیت 
شــهرک طالقانی ماهشــهر پس از 
اعتراض های آبــان ۹۸ پخش کرده 
اســت که در آن برخی از ســاکنان 
این شهرک، روایت مقامات جمهوری 
اســالمی دربــاره دالیل ســرکوب 
معترضان را رد کــرده و از هجوم به 
این شــهرک با دوشکا و تانک سخن 

می گویند.
ساکنان این شهرک در سخنان خود 
به طور مداوم از فقر، بیکاری و تبعیض 

شدیدا انتقاد می کنند.
گزارشــگر برنامه اینترنتــی »آوانت.

تی.وی« یادآوری می کند که مردم و 
بزرگان شهر از »تبعیض، فقر، بیکاری 
و بی تدبیری مقامــات در واکنش به 

اعتراضات« دل پری دارند.
او می گویــد که »ماهشــهر، قطب 
پتروشــیمی ایران، را ایــن روزها با 
نفربر،  چیزهای دیگری می شناسند. 

دوشکا، نیزار«.
این ســخنان تاییدکننده روایت های 
روزهای نخست از سرکوب معترضان 
در شــهرک طالقانی و مستقر شدن 
نفربرهــای نظامــی در ورودی این 

شهرک است.
در این گزارش، ســاکنان شــهرک 
طالقانــی بارهــا از اینکــه مقامات 
جمهوری اســالمی آنها را »داعشی« 

خوانده اند اعتراض می کنند.

برخی شــاهدان عینی پیشتر گفته 
بودند که ماموران امنیتی از وضعیت 
این شــهرک مطلع نبودند و به آنان 
گفته شده بود در این محل نیروهای 

داعش حضور دارند.
نیزار، شهرک طالقانی و جاده ماهشهر 
به بندر امام، از جمله مکان های اصلی 

سرکوب معترضان بوده اند.
یکی از ســاکنان محل می گوید که 
برای ســرکوب معترضان، دوشکا و 

تانک به شهرک آورده  بودند.
او اضافه می کند: »مگر ما که هستیم 
کــه برای مــا تانک بیاورنــد. ما اگر 
پول داشتیم اســلحه بخریم که نان 
می خریدیم. چند نفر این جا کشــته 
شــدند. عزادارهــا در خانه های خود 
گریه می کنند. مگر بچه هایشان چکار 
کرده بودند. مگر داعشــی بودند. این 
بچه ها به خیابــان آمدند و داد زدند، 

نان نداریم«.
این فرد که حدود 4۰ ســاله به نظر 
می رســد، می گوید: »من لیســانس 
دارم اما بیکارم. این جا پر از شــرکت 
هست اما هر مدیری از ۸۰۰ کیلومتر 
آن طرف تــر آمده و 4۰ نفر را با خود 
آورده است و مردم بومی را استخدام 

نمی کنند«.
پیش از ایــن تصاویری از اســتقرار 
نفربرهای نظامی در ورودی شــهرک 

طالقانی منتشر شده بود.
در همیــن حال کریم دحیمی، فعال 

حقوق بشــر، در مصاحبه بــا رادیو 
فــردا گفته بــود، مامــوران امنیتی 
عمال شهرک طالقانی در ماهشهر را 
محاصره کرده بودند و تصاویر منتشر 
شــده از تانک ها نیز مربــوط به این 

شهرک است.
بــه گفته این فعال حقوق بشــر، در 
این شهرک نیز چهار نفر از معترضان 
کشته شــدند و ماموران قصد ورود 
به شــهرک را داشتند که امام جمعه 
مانع آنان شــد و هشــدار داد که در 
صورت ورود آنان تعداد زیادی کشته 
خواهند شد. یکی از ساکنان شهرک 
طالقانی به تلویزیون اینترنتی »آوانت« 
می گوید: »آشــوبگر کجــا بود. کجا 
اموال دولت را خراب کردند. اگر یک 
شیشه نوشابه تخریب شده باشد من 

مسئولیت به عهده می گیرم«.
بر اســاس روایت مقامات رســمی 
از  گروهــی  اســالمی،  جمهــوری 
معترضان جاده ماهشهر به بندر امام 
خمینی را سه روز بسته بودند و این 
جاده بــا مداخله نیروهای امنیتی باز 
شده است. در این درگیری ها تعدادی 

از معترضان کشته شدند.
در همین حال یکی از ساکنان شهرک 
طالقانی می گوید، دلیل اعتراض مردم 
و بستن جاده، »بنزین نبود بلکه مردم 
خسته شدند، ترکیدند و منتظر یک 

جرقه بودند«.
فرد دیگری می گوید، »موقع انتخابات، 

مردم شهرک شــهیدپرور می شوند. 
انتخابات که تمام شــد. همه به درد 

نمی خوردند«.
در این فیلم مردم بارها از بیکاری، فقر 

و تبعیض سخن می گویند.
در ابتــدای برنامــه صــدای یکی از 
ساکنان ماهشهر پخش می شود که 
می گوید: »در هر خانه ای دو نفر بیکار 
هســتند، در این جا 2۰ پتروشیمی 
وجود دارد، چرا باید بچه های ما بیکار 

باشند«.
فردی دیگری می گوید، »االن یکشنبه 
است این همه جوان باید سر کار باشند 
یا این جا؟ این جا هر روز جمعه است«.
یک شــهروند دیگــر از گزارشــگر 
می پرسد، »شما وابسته به صداوسیما 
هستید، اگر باشید فایده ندارد چون 
این سخنانی که مطرح شد را بازتاب 

نمی دهید«.
در صحنه های پایانی این فیلم، خانه 
یکی از ســاکنان شــهرک طالقانی 
نمایش داده می شــود. خانه ای که از 
بلوک های سیمانی ساخته شده و هیچ 
روکشی ندارد. داخل خانه نیز وسایل 

الکترونیکی وجود ندارد.
پایان دهنده این گزارش سخنان یکی 
از شهروندان است که می گوید، »در 
این منطقه پولدار کسی است که ناهار 

داشته باشد«.
او در پایــان می گوید: »منتظریم که 

خدا یک کاری برایمان بکند«.

ســرزنش کرده و مورد نکوهش قرار 
دهند!

در این میان اما اثرات و پیام جنبش 
آبان ۹۸ آنقدر گسترده و روشن است 
کــه اتاق فکر اصالح طلبان پس از دو 
هفته مجبور شــد بســاط این بازی 
لورفته را جمع کند و تاکتیک دیگری 
بیندیشد تا خیزش بزرگ مردمی را 

در جهت اهداف خود به کار بگیرد.
این تاکتیک وقتی جدی تر در دستور 
کار قرار گرفت که در اقدامی همزمان، 
میرحسین موسوی و مهدی کروبی 
و محمد خاتمی، که به ســوپاپ های 
اطمینان نظام معروفند، در پیام هایی 
جداگانه ژســت دفاع از مردم به خود 
گرفتند و سرکوب معترضان را مورد 

انتقاد قرار دادند.
هرچنــد در پیام های این ســه تن، 
وفــاداری به ارکان نظام ســرکوبگر 
معترضان مســتتر اســت اما همین 
پیام هــا، ابزار مورد نظر را به دســت 
اصالح  طلبــان داد. آنها تالش کردند 

روی  گســترده ای  تبلیغاتی  مانــور 
پیام های موسوی و کروبی و خاتمی 
بدهند. موســوی و کروبی در حالی 
از ســوی آنها افراد »دلیر«، »شجاع« 
و »با درایت« و دلســوز مردم خطاب 
شدند که بسیاری از اصالح  طلبان تا 
چند روز پیش همین مردم را »ویرانی 
 طلب« و »اغتشاش گر« و »خشونت 

 طلب« می خواندند!

پروژه سازی به سبک اصالح طلبان

اصالح  طلبان حاال از شوک و رخوت 
بیرون آمده  و تالش می کنند پروژهء 
اصالحــات را بــا ترفنــد »براندازی 
از درون نظــام«، عیــن اصالحات از 
طریق »مشــارکت پرشور و فعال در 

انتخابات«، به جامعه قالب کنند!
آنهــا از دی  ماه ۹۶ تــا کنون تالش 
کرده اند هر موضع و اقدامی از سوی 
نیروهای اپوزیســیون و حتی مردم 
معترض را »خشونت زا« اعالم کرده و 

»خشونت« را به عنوان ویژگی اصلی 
برجسته  آبان  سراســری  اعتراضات 
کننــد؛ آن هــم در حالی کــه ابزار 
خشونت و ســرکوب بطور انحصاری 
در دست حکومت است! آنها همچنین 
آرام آرام عبــارت »اعتراضات کنترل 
 شــده« را در بیــان خود برجســته 
کرده اند. در همیــن رابطه نیز بازوی 
آنها در مجلس شورای اسالمی دوباره 
به تبلیغ بــرای تعیین مکانی جهت 
برگزاری تجمعات و اعتراضات مردم 

پرداخته است.
بــا این همــه، پیامدهای ســنگین 
اعتراضات سراســری آبان برای رژیم 
اسالمی آنقدر قابل توجه است که به 
سرعت تالش کرد ضربه ی محکم از 
سوی مردم به مشروعیت پوسیده ی 
نظام را با اقداماتی سریع خنثی کند. 
نظامی که اصالح خود را نپذیرفته حاال 
از اســتیصال و هراس فروپاشی، هم 
پذیرفت موســوی و کروبی و خاتمی 
ســر از الک بیرون آورده و شعارهای 
را در چهارچــوب نظام تکرار کنند و 
هم به اصالح طلبان برای دستبرد به 

مفهوم »براندازی« میدان می دهد!
 

به دست گرفتن سکان  برای  تالش 
کشتی نظام

در عین حــال، برخی مواضع اصالح  
طلبان نشــان می دهد آنهــا آگاهانه 
می خواهنــد اعتراضــات  مــردم را 
که فریــاد می زنند »رژیم اســالمی 
برخی  بــه  نمیخوایم!«  نمیخوایــم 
مشکالت اقتصادی و معیشتی کاهش 
دهند و با هراس  افکنی دربارهء هرج  
و مرج، برانــدازی از درون نظام را به 
عنوان یک پتانسیل به معترضان قالب 

کنند!
تنها راهکاری که آنها برای این اقدام 
در چنته دارند این اســت که راه حل 
مشکالت اقتصادی کشور را برقراری 
ارتباط با آمریکا اعالم می کنند تا به 
این ترتیب فشار اعتراضات اجتماعی 
را به سمت شــخص علی خامنه ای، 
که ظاهراً با این رابطه مخالفت است، 
هدایت کرده و شاید با برجامی دیگر، 
بتواننــد فضای تــازه ای برای تنفس 

اقتصادی در نظام ایجاد کنند.
آنها در این اقدام »بازی برد - برد«ی 
نیز با رقبای سیاســی خود، به ویژه 
نیروهای تندرو، راه خواهند انداخت 
چرا کــه در ازای خدمــت آنها برای 
حفظ نظــام و خنثی کــردن خطر 
جدی براندازی، خواستار کرسی  های 
مجلس شورای اسالمی خواهند شد تا 
مسیر رانت اقتصادی را نیز برای خود 

باز نگه دارند.
اصالح  طلبان می دانند در شــرایطی 
کــه مردم از کل نظام خشــمگین و 
متنفرند، آنها خارج از کشــتی نظام 
زودتر غرق خواهند شــد؛ پس تالش 
دارند، با سوء اســتفاده از اعتراضات 
مردم، ســکان کشــتی را به دست 
بگیرند! آنها برای هدایت کشــتی و 
جلوگیــری از اصابت آن به صخره ی 
فروپاشی، ظاهرا روی کشاندن مردم 
پای صندوق رأی و خنثی کردن موج 
اعتراضات با »براندازی از درون نظام« 

حساب کرده اند.
اشتباه محاســباتی اصالح  طلبان اما 
این است که هنوز برای خود و رهبران 
شان اندکی محبوبیت قائل هستند و 
ظاهراً نمی دانند که چهار دهه سهیم 
بــودن در رانت و فســاد و جنایت و 
خیانت علیه مردم، موقعیت آنها را، که 
دو دوزه بازی می کنند، در نزد مردم به 
اندازه ی اصولگرایان وخیم کرده است! 
اکنون »زمان انتخاب« فرا رســیده و 
آنها نیز دیر یــا زود باید بپذیرند که 

»دیگه تمومه ماجرا«.ا
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نوشتهء خانم صدر در فیسبوک- ۱2 دسامبر 2۰۱۹
خبر فوری!

در آخرین لحظات، کاوه موســوی از مناظرهء رودر رو با شادی صدر در برنامهء صفحه دو بی.بی.سی کناره گیری 
کرد. )خبرکناره گیری وی را فرناز قاضی زاده در آغاز برنامه به تماشاچیان می گوید و دلیل آن را حضور مهمانان 
دیگر برنامه ذکر می کند(. در صورتی که امروز پذیرفته بود در برنامه شرکت کند، به همراه اقای الهیجی و شادی 
صدر. همه می دانیم از چه وحشــت داشــت. از اینکه شادی صدر عوامفریبی هایش را رسوا کند. پرونده و سابقه 
کیفری و زندانی شدن اش در بریتانیا به عنوان پنهان سازی مدارک فساد مالی شرکتی که معامالت حمل و نقل 
نفتی با جمهوری اسالمی داشته است را افشا کند، که نشان دهد که او دروغ می گوید و هیچگاه وکیل خانواده زیبا 
کاظمی نبوده است، که نشان دهد دروغ می گوید که پرونده ای علیه لیال واثقی در دادگاه الهه گشوده است... که 
دروغ می گوید و هیچگاه قاضی دادگاه الهه نبوده و آگاهانه اجازه داد این معرفی از او به دغل صورت گیرد. خالصه 
طبق معمول رفتند تا در داالن های فیسبوکی تخریب کنند. در تلویزیون های یوتیوبی عوامفریبی کنند. که دروغ 

و ترس را توییت کنند...
شرم بر کسانی که می نویسند: »مردم ایران، قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و خانواده های  قتل عام شدگان مدیون 
کاوه موسوی هستند.« این عوامفریبان با دخالت دادن این فرد در پرونده جنایتکاری چون حمید نوری، این پرونده 

را آسیب پذیر می کنند.
پ.ن. برای همه ادعاهای مطرح شده، سند و پرونده کافی در دست دارم.

پ.ن. برای کسانی که مدرک خواستند و آن کسانی که بدون زحمت یک جستجوی ساده اینترنتی، تصور کردند من 
هم مثل چال دهانان ویدیوساز بدون مدرک و سند حرف می زنم، این لینک محکومیت کاوه موسوی در فساد مالی 

https://www.casemine.com/judgeme…/…/5b46f1f22c94e0775e7eea37 :و پرونده معامالت نفتی

یادداشت دکتر کاوه موسوی
با سالم

۱. خانم صدر اینقدر ســواد ندارد که 
بفهمــد این حکــم دادگاه که به آن 
اشاره می کند در بارهء شخصي بنام 
حمید قدیمي است و ربطي مستقیم 
به کاوه موســوي نــدارد. بخوانید و 
ببینید. چون متن انگلیسي و طوالني 
است، ماشــین تبلیغات ج ا مي داند 
که خیلي ها یا نمــي توانند متن را 
بخوانند، و یا بخاطــر طوالني بودن 
زخمت خواندش را بخود نمي دهند. 
پس خانم ها صدر/ به میدان آمده و 
ادعا مي کنند کــه حکم این و آن را 
مي گوید. این شیوهء شناخته شدهء ج 
ا است که در کوشش من براي اخراج 

مهدي هاشمي هم بکار رفت.
2. نفــت مــورد بحــث متعلــق به 
ترکمنستان و قزاقســتان است و نه 

ایران
۳. حمل نفت ترکمنستان از راه ایران 
در آن زمان نه غیــر قانوني بود و نه 

غیر اخالقي.
4. کاوه موسوي »زنداني مدني« شد 
ولی بمحض آزاد شدن، فورا دانشگاه 
آکسفورد او را به استادي در دانشکدهء 
حقوق منصوب کرد و تا زماني که به 
داوري در دیــوان داوري بین المللي 
برگزیده شد در دانشگاه بود. امروز هم 
عضو کالج ولفسون دانشگاه آکسفورد 
است، تا آخر عمر. اهر کس شکی دارد 

می تواند زنگ بزند و بپرسد.
5. حمید قدیمي نامبرده در این حکم، 
شرکت حمل و نقل داشت که سپاه 
مي خواســت آن را باال بکشد و براي 
این کار نیاز داشت پرونده سازي کند. 
پــس او را چهار ســال در اوین نگه 
داشتند و زندگي اش را نابود کردند. 
با محمد ســعیدي ، صاحب شرکت 
»ایران مارین ســرویس« هم همین 

رفتار را کردند.
۶. قاضي تشکیل دهندهء پروندهء کاوه 
موسوي شخصی به نام »هیو لدي« 

بود که تنها قاضــي در تاریخ معاصر 
بریتانیاســت که مجبور باستعفاء از 
پست قضاوت شده است. یک گوگل 

ساده قضیه را روشن می کند.
7. رئیس دانشــکده حقوق دانشگاه 
آکســفورد آن چنــان از ایــن روال 
مغایر عدالت که علیه کاوه موسوي، 

و با دسیســه و پــول ج ا و کمپاني 
نفني ویتــول راه افتاده بود، عصباني 
بود که بــا اعتراض به آن زمینه کنار 
گذاشتن قاضي را بوجود آورده و خود 
کاوه موسوي را بمحض آزادي بعنوان 
استاد در دانشــکده حقوق استخدام 

کرد.  همه خبرها در گوگل هست.

۸. کاوه موســوي عضو ارشــد تیم 
حقوقــي زهرا کاظمي بــود و با یک 
گوگل ساده انگلیسي موضوع باال مي 

آید.
۹. کاوه موســوي هرگــز نگفته که 
»پروندهء خانم فرماندار تیرانداز قلعهء 
جسن خان را بدیوان جنائي الهه برده 
است. بلکه گفته که »می توان طبق 
قانون جنائي بین المللي و اصل نظارت 
جنائي جهاني، خانم فرماندار تیرانداز 
را مانند حمید نوري میتران دستگیر 
کرد« خانم صدر بیســواد این گفتهء 
موســوي را سوء تعبیر کرده و تعبیر 
خود را ارائه داده است. کاوه موسوي 
مسئول حرف هاي خودش است، نه 

اختراعات خانم صدر.
۱۰. گیرم کاوه موسوي اصال شارالتان 
و چیزهاي دیگر باشد؛ آیا این سبب 
مي شــود که حمید نــوري مجرم 

جنایات بر علیه بشریت نباشد؟
۱۱. شادي صدر به دروغ، و فقط براي 
اینکه وانمود کند نقشــي در موضوع 
نــوري دارد، چهارشــنبه در توئیتر 
نوشت »حمید نوري قبول کرده که 
دادیــار و معاون ناصریــان در گوهر 
دشــت بوده است«. تلویزیون ها فوراً 
از کاوه موســوي پرسیدند و او که در 
دادگاه حاضر بود صریحا این خبر را 

تکذیب کرد چون دروغ مطلق بود.
شــادي صدر براي مطرح بودن خود 
حاضر اســت روال عدالــت را بخطر 
اندازد. نادان نمــي فهمد که چنین 
ادعائي سالحی عالي در دست وکیل 
نوري خواهد بود که از دادگاه آزادي 
موکل خود را طلب کند، صرفا بدلیل 
غیر ممکن بودن محاکمهء عادالنه در 
این جو مجــازي که حقوقدان نمائي 
دروغگو چون صــدر )و امین( بوجود 
آورده اند. پس اگر خداي نکرده نوري 
آزاد شود، شادي صدر و شادي امین 
نقش تخریب کننده اصلي را داشته اند.
سکوالر  جنبش  ســایت  منبع: 

دمکراسی ایران

رضوانتقی
بههلندتحویلدادهشد

رضــوان تقی تبهکار مراکشــی- 
هلندی که از جمله متهم به آمریت 
قتــل دو تن از مخالفــان حکومت 
اسالمی ایران در هلند است در اولین 
ساعات بامداد دوشنبه ۲۵ آذر / ۱۶ 
دسامبر در ویالیش در دبی دستگیر 
شــد. هم پلیس هلند و هم پلیس 
را  او  بین المللی  مراکش حکم جلب 
صادر کرده اند. بنابراین سوال این بود 
که او به مراکش تحویل داده می شود 
یا به هلند. یک مقام عالی رتبه پلیس 
دبی تائید کرده که رضوان تقی پس 
از طی رونــد حقوقی به دولت هلند 

تحویل داده شد.

رادیــو زمانه- تقی سردســته ی باند 
تبهکار »فرشتگان مرگ« است و در 
هلند و در مراکش به اتهام قتل تحت 
پیگرد است. او که در میان کشورهای 
مختلف منطقه در خاورمیانه در سفر 
بود ســال 2۰۱۶ با یک پاســپورت 
هلندی با نام جعلی وارد دبی شــد. 
به همین دلیل تا مدت زیادی روشن 
نبود که تقی در امارات به سر می برد.

رضوان تقــی در یک ویال در منطقه 
تازه سازی در دبی مخفی شده بود. او 
اقدامــات احتیاطی الزم را انجام داده 
بود تا دور از چشــم پلیس بماند. این 
را جمال الَجلــف رئیس پلیس دبی 
به برنامــه نیوزاوور در تلویزیون هلند 

گفت.
الَجلف گفت پرده های خانه همیشه 
کشیده بود و هیچ نوری به بیرون درز 
نمی کرد. نمی توانستی ببینی آیا کسی 
در خانه هســت یا به آن رفت و آمد 

می کند.
تقی با نهادهای رسمی دبی و دنیای 
خارج تماســی نداشــت. دوستان و 
آشنایانش برای تهیه مایحتاج روزانه 
کمکش می کردند. به ســبب حضور 
همین افراد بود که او در نهایت کشف 

و شناسایی شد.
همــکاری پلیس هلنــد و امارات در 
تکمیل اطالعات منجر به شناسایی 
محل زندگی او شد. او پنج روز پس از 

تکمیل اطالعات دستگیر شد.
به گفته الجلــف رئیس پلیس دبی، 
»همکاری  حاصــل  او  دســتگیری 
تنگاتنگ پلیس هلند و پلیس امارات« 
اســت. تقی هنگام دســتگیری اش 
خونسرد بود و مقاومتی نکرد. یک زن 
آسیایی همراه او بود که بعنوان دوست 

دختر تقی دیده می شد.
رضــوان تقی در هلنــد متهم اصلی 
پرونده موسوم به »مارنگو« است که 
طی آن پرونده پنــج قتل و چندین 

اقدام به قتل بررسی می شود.

قتل محمدرضا کالهی )علی معتمد(

نام رضوان تقــی در ارتباط با پرونده 
قتل محمدرضا کالهی و احمد نیسی 
دو تن از مخالفان حکومت اســالمی 
ایران در هلند با نام این حکومت گره 

خورده است.
محمدرضا کالهی متهــم به انفجار 
هفتم تیر ۱۳۶۰ کــه در آن بیش از 
7۰ نفر از مقامات حکومت اســالمی 
کشته شدند، از سوی دولت ایران به 
مرگ محکوم شــده بود. او دهه ۹۰ 
میالدی به هلند رفت و با نام مستعار 
علی معتمد با خانواده اش در شــهر 
آلمیره در نزدیکی آمستردام زندگی 
می کــرد. او صبــح 24 آذر ۱۳۹4 / 
نوامبــر 2۰۱5 هنگامی که عازم کار 
بود مقابل خانه اش به قتل رسید. سه 
تن در ارتباط با قتل او دستگیر شدند. 
در جریان تحقیقات پلیس روشن شد 
کــه »ناوفال اف« متهم ردیف اول، از 

زیردستان رضوان تقی است.
دو ســال بعد احمد نیسی از رهبران 
»جنبش آزادی بخش األحواز« که در 
الهه زندگی می کرد به شیوه مشابهی 

به قتل رسید.
اداره اطالعــات و امنیت هلند )آ آی 
و د( در تابســتان امســال اعالم کرد 
حکومت ایران به ظن قریب به یقین 
در قتل این دو مخالف در هلند نقش 
داشته است. دو تن از کارکنان سفات 

ایران نیز از هلند اخراج شدند.
وزیــر خارجه هلند هــم در نامه ای 
به پارلمان این کشــور ارزیابی اداره 
اطالعات و امنیــت را تائید کرد. اما 
دادگاهی که پرونده متهمان را بررسی 
می کند اعالم کرده هنوز نتوانســته 
است مدارکی دال بر رابطه حکومت 

اسالمی و قاتالن پیدا کند.

قتل »اشتباهی« در مراکش

دولت مراکش هم در تعقیب رضوان 
تقی اســت. تقی متهم به قتل فرزند 
یک قاضی در نوامبــر 2۰۱7 فرزند 
یک قاضی در یک کافه در شهر رباط 
پایتخت مراکش است. او دستور قتل 
یکی از رقبایش را داده بود اما عواملش 
فرد دیگری را به جای او کشتند. بعدا 
معلوم شد فرد کشته شده پسر یک 
قاضی عالی رتبه مراکش اســت. پس 
از این قتل ده ها تن از اعضای شبکه 
رضوان تقــی در مراکش دســتگیر 
شدند. برادر 4۸ ساله و یک برادر ۳۱ 
ساله او نیز به جرم شرکت در شبکه 
رضوان تقی در مراکش به زندان های 

طویل المدت محکوم شده اند.

دستگیری ها در هلند

پس از دستگیری تقی در دبی، پلیس 
هلند برای کسب اطالعات بیشتر در 
باره او و شــبکه اش عملیات وسیعی 
را در شــهرهای آمستردام، اوترخت، 
هاوس درهیده و ویانن آغاز کرد. پنج 
مرد و یک زن ۳۸ ســاله که خواهر 
اوســت دســتگیر شــدند. پنج مرد 
دستگیر شــده 2۹ تا 45 سال سن 
دارنــد و متهم به نگهداری ســالح، 
پولشــویی و نگهداری مــواد مخدر 
هستند. نورا خواهر رضوان تقی متهم 
به کمک همه جانبه به برادرش است.

حاال پلیس در جســتجوی ســعید 
رازوکی است که گفته می شود دست 
راست رضوان تقی است و سازماندهی 
قتل ها و ســایر اعمال تبهکارانه باند 
تقی در هلند را بر عهده داشته است. 
تقی در خارج بود و رازوکی واســطه 
او با عامالن قتل ها. پلیس ۱۰۰ هزار 
یورو جایزه برای پیدا کردن او تعیین 

کرده است.
دولت مراکش هم مانند دولت هلند 
حکم تقاضــای جلب بین المللی او را 
کرده است. از همین رو ابتدا این سوال 
مطرح بود که آیا دبی رضوان تقی را 
به دولت هلند تحویل می دهد که با 
آن قرارداد استرداد مجرمان ندارد یا 
به مراکش که دولت دوست دبی است 

و قرارداد استرداد مجرمان دارند.

بازداشتهایاعتراضاتادامهدارد
۲۵0نفردیگردرکرمانشاهدستگیرشدند

رادیو فردا- علی اکبر جاویدان، فرمانده 
انتظامی استان کرمانشاه، از بازداشت 
بیش از 25۰ نفر در این استان در پی 
اعتراضات آبان ۹۸ خبر داده و آن ها را 
از »سردسته های اغتشاشات« خوانده 

است.
به گــزارش ایرنا، این مقــام نیروی 
انتظامــی بازداشت شــدگان را بــه 
»شــرارت، تحریک مــردم به ایجاد 
آشــوب و اغتشــاش، تخریب اموال 
خســارت  آوردن  وارد  و  عمومــی 
به اماکن دولتی، شکســتن شیشــه 
خودروهای امدادی و شخصی مردم 
و حمله به مأموران پلیس و نیروهای 

بسیج« متهم کرده است.
موج بازداشت ها در ارتباط با اعتراضات 
آبان  ماه در حالی ادامه دارد که بیش 

از یک ماه از آن می گذرد.
به گفته فرمانده پلیس کرمانشاه، اغلب 
بازداشت شــدگان اخیر در کرمانشاه 
بین 2۰ تا ۳5 ساله اند. وی همچنین 
مدعی شده که »چند نفر از آن ها به 
ارتباط با گروهک های تروریســتی و 
دشمنان انقالب اعتراف کرده اند« و از 

آنها »سالح« کشف شده است.
مقام های قضایی پیشــتر وعده داده 
بودند تکلیف افراد بازداشت شــده را 
به سرعت مشــخص می کنند، اما تا 
کنون از روند رسیدگی به اتهامات این 

افراد گزارشی منتشر نشده و هر روز 
خبر بازداشــت افراد جدیدی از میان 

معترضان منتشر می شود.
همچنین روز سه شنبه نیز عباسعلی 
البرز،  انتظامی  فرمانــده  محمدیان، 
از دســتگیری دو نفــر در ارتباط با 

اعتراضات فردیس کرج خبر داد.
هفتــه پیش فرمانده پلیس اســتان 
فــارس نیــز از بازداشــت ۱۰ نفر از 
معترضان در کازرون و ممسنی خبر 
داد. مقام هــای انتظامی این اســتان 
پیشتر از بازداشت حداقل ۳۰۰ نفر در 

این استان خبر داده بودند.
در گزارشــی دیگــر، فرمانده پلیس 
خوزستان نیز روز جمعه ، 22 آذر، از 
بازداشــت ۱۳۶ نفر خبر داد و مدعی 
شــد بازداشــت آن هــا در ارتباط با 
»تیراندازی و داشتن اسلحه غیرمجاز« 

بوده است.

بنا به گزارش ها، ســرکوب اعتراضات 
در ماهشهر در استان خوزستان بسیار 
شدید بوده و موج دستگیری ها در این 

شهر همچنان ادامه دارد.
در همیــن ارتباط، فیلیپ لوتر، مدیر 
بخش خاورمیانه و شــمال آفریقای 
ســازمان عفو بین الملل، ضمن ابراز 
نگرانی از وضعیت بازداشت شــدگان 
اعتراضات آبان ماه اعالم کرد که شرایط 
نگهداری برخی از بازداشت شــدگان 

»ناپدیدسازی قهری« است.
بــر اســاس قوانیــن بین المللــی، 
»ناپدیدشــده قهری« به فردی گفته 
می شــود که بــه دســت نیروهای 
حکومتی دســتگیر یا ربوده شود و 
پس از آن در مورد سرنوشت یا محل 

نگهداری اش پنهان کاری شود.
رادیوفردا،  بررســی های  اســاس  بر 
حداقل ۸۰۰۰ نفر تا ۱4 آذرماه امسال 
در شــهرهای متعدد بازداشت شده 
بودند، اما مقام هــای حکومت ایران 
تاکنون گزارشــی از تعداد کل افراد 

بازداشت شده ارائه نداده اند.
تنها آمار رســمی اعالم شده درباره 
تعداد افراد بازداشت شــده ســخنان 
حسین نقوی حســینی، سخنگوی 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی، است که از بازداشت 7۰۰۰ 

نفر خبر داده بود.
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ساندی تایمز: ۳۰ هزار نفر از طبقه مرفه 
و متوسط ایران به ترکیه گریخته اند

چهاردهه فرار از وطن
 پناهجویان ایرانی به کجا رفته اند؟

»ما نمی خواهیم به ایران باز  گردیم« شعار گروهی از پناهجویان ایرانی در 
مقدونیه که می خواهند به غرب اروپا برسند )سال ۲0۱۵ میالدی(

آمارهای پناهجویانی با ملیت ایرانی، 
از ســال ۱۳۵۹ )۱۹۸۰میالدی( وارد 
داده های کمیســاریای عالی سازمان 
ملــل متحد برای پناهندگان شــده 
اســت. در پایگاه اده های ســازمان 
ملل متحد که اطالعــات مربوط به 
پناهجویــان جهان از ســال ۱۳۲۹ 
)۱۹۵۱ میالدی( را نشــان می دهد، 
آماری از پناهجویانی با ملیت ایرانی، 
قبل از انقالب ایران در ســال ۱۳۵۷ 

وجود ندارد.
براساس این داده ها از سال ۱۳۵۹ تا 
۱۳۹۷ یعنی در فاصله ۳۸ سال؛ حدود 
سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، با ملیت 
ایرانی به کشــورهای مختلف  جهان 
پناه برده اند که به آنها پناهندگی )یا 
وضعیتی مشابه آن( اعطا شده یا آنکه 
تقاضای پناهندگی کرده و در انتظار 

پاسخ هستند.
شمار پناهندگان ایرانی از سال ۱۳۸۸ 
روندی صعودی داشــته و از ســال 
۱۳۹۵ تــا حد بی ســابقه ای افزایش 

یافته است.

از ۱3۵۸ تــا ۱3۹۷: ســه میلیون 
۷00 هــزار ایرانی در کشــورهای 
جهان پناهنده شــده اند یا تقاضای 

پناهندگی کرده اند

آمارهای ســازمان ملل متحد نشان 
می دهد که در چهار دهه گذشــته، 
عــراق مقصــد بیشــترین تعــداد 
پناهجویان ایرانی بوده است. در این 
مدت در مجموع ۷۷۹ هزار ایرانی در 
عراق یا درخواست پناهندگی داده اند، 
یا در این کشــور پناهنده شــده یا 
وضعیتی مشابه آن دریافت کرده اند. 
ممکن است بسیاری از این پناهجویان 
بعد از عراق بــه مقصد دیگری رفته 
باشند، آماری از این حرکت در دست 
نیســت. دو موج بزرگ پناهجویانی 
ایرانــی در عراق یک بــار در جریان 
جنگ دو کشــور و یکبار هم بعد از 
خودمختاری کردستان عراق در سال 
۱۹۹۱ رخ داده و بعد از آن هرســال 
به طور متوســط بین ۱۱ تا ۱۳ هزار 

ایرانی به عراق پناه برده اند.
آلمان، آمریکا، ســوئد و بریتانیا دیگر 
مقصد های عمــده پناهجویان ایرانی 
بوده اســت در مجمــوع طی چهار 
دهــه اخیر، ۹۰ درصــد پناهجویان 

ایرانی در ۱۱ کشــور جهان تقاضای 
پناهندگی داده اند یا به آنها پناهندگی 
)یا وضعیت های مشابه آن( اعطا شده 

است.

حدود ۹0 درصد پناهجویان ایرانی به 
۱۲ کشور جهان پناهنده شده اند

بعد از عــراق که مقصــد گروه های 
بزرگی از مهاجران در طول جنگ دو 
کشور و بعد از خودمختاری کردستان 
بوده، آلمان،  آمریکا، ســوئد و بریتانیا 
مقصد های اصلــی پناهجویان ایرانی 

بوده اند
در یک دهه اخیر، شــمار پناهجویان 
ایرانی، تا حد بی ســابقه ای باال رفته 
اســت. داده های سازمان ملل متحد 
نشــان می دهد که آلمــان، ترکیه و 
بریتانیا ســه کشــوری هستند که 
باالترین تعــداد پناهجویان ایرانی را 
ثبت کرده اند. ترکیه که در سال های 
اخیر بــه بزرگترین پناهــگاه برای 
پناهجویان منطقه تبدیل شــده، در 
ســال ۱۳۹۷ میزبان حدود ۴۰ هزار 
ایرانی بوده است. ایرانی ها معموال در 
ترکیه درخواست پناهندگی خود را 
در دفتر ســازمان ملل ثبت می کنند 
و براساس تصمیم ســازمان ملل به 

کشورهای دیگر منتقل می شوند.
پناهجویــان بعد از آنکــه مدتی را - 
مطابــق قوانین کشــور میزبان - به 
عنــوان پناهنده زندگــی می کنند، 
معموال به عنوان شــهروند آن کشور 

پذیرفته می شوند.

کشــورهایی که در یک دهه اخیر 
مقصدهای اصلی پناهنده های ایرانی 

بوده اند

در یک دهه اخیر شــمار پناهنده  یا 
پناهجویان ایرانی در آلمان، ترکیه و 
بریتانیا به شکل قابل توجهی افزایش 

یافته است
در ســال ۲۰۱۸ میالدی، در جهان 
۲۰ میلیون نفر پناهنده و ۳ میلیون 
و ۵۰۳ هــزار پناهجــو بوده اند. این 
تعداد پناهجو یا پناهنده باالترین  آمار 
ثبت شده در جهان است. همچنین 
۴۱ میلیون نفر هم به دلیل شــرایط 
اجتماعی، سیاســی یا جنگ از خانه 

خود رانده شده اند.
علی قدیمی )بی بی سی(

پناه جویان ایرانی در ترکیه: حقیقت و َمجاز “ِکیس”ها
به داستان زندگی در روند پناهندگی 
واقعی  کیس های  می گویند.  “کیس” 
در ترکیه چه بسا در زیر کیس های 
ساختگی پناه می گیرند، با اینکه خود 
بسی دردناک اند و انگیزه پناه جویی را 

توضیح می دهند.

اداره مهاجرت شهر دنیزلی ترکیه - صف پناهجویان ایرانی

»ِکیس ساختگی« اصطالحی مذموم 
در میــان پناهجویــان و پناهندگان 
اســت. افرادی کــه به هــر دلیل از 
ایران خارج می شوند و به کمک یک 
»کیــس نویس« خود را مســیحی، 
دگرباش جنسی، بهایی یا هر چیزی 
که در »کنوانسیون مربوط به وضعیت 
پناهندگان« بگنجد معرفی می کنند. 
کیس نویس ها معموالً کالهبردارهای 
حرفه ای هستند که در یک گفتگوی 
کوتاه متوجه می شوند چه نوع کیسی 
به درد مشــتری می خورد، و مشتری 
در چه حدی توان پرداخت دارد و به 
نســبت این دو متغیر، یک »داستان 
می فروشــند.  پناهجو  بــه  زندگی« 
داســتانی که بتواند دلیل خروج فرد 
از کشور و تقاضای پناهندگی اش را به 
وکیل »کمیساریای عالی سازمان ملل 
متحد برای پناهندگان« توضیح بدهد، 
و او را قانــع کند که فرد اســتحقاق 

پناهنده شدن را دارد.
پناهجویان کیس به دســت، مدتی 
نســبتاً طوالنی در ترکیه سرگردان 
می شوند. آنها ابتدا باید منتظر نوبت 
مصاحبه با وکیل سازمان ملل باشند. 
انتظاری که گاه چندین ســال طول 
می کشــد. مرحله ی بعد انتظار برای 
جواب مصاحبه اســت و اگر بخت با 
پناهجو یار باشد و وکیل سازمان ملل 
داســتان را باور کند، مرحله ی انتظار 
برای تعیین کشور سر می رسد. و نهایتاً 
توسط ســازمان ملل در کشور سوم 
پناهنده می شــوند. در نگاه اول عمل 
این افراد دروغ گویی و سوء اســتفاده 
است و آنها جای پناهجویاِن واقعاً در 

خطر را تنگ می کنند.

پناه گرفته در زیر  کیس های واقعِی 
کیس های ساختگی

اما این تمام قضیه نیست. پناهجویان 
ســاکن ترکیه، بدون مجــوز کار، در 
سخت ترین شرایط ممکن و با حقوقی 
کمتر از حداقــل حقوق کارگری کار 
می کننــد. بدون هیــچ دورنمایی در 
آینده و بــا تحقیر و تبعیض مضاعف 
زندگــی می کنند. و وقتی شــیره ی 
جان و روانشان کشیده شد به کشور 
سوم راهی می شــوند. این وضع برای 
کسانی که با خانواده مهاجرت کرده اند 
سخت تر نیز می شــود. فرزندان این 
خانواده ها، یا از تحصیل باز می مانند 
و یــا باید بدون هیــچ مقدمه ی زبان 
آموزی ای وارد مدارس ترکیه شــوند 
تا پس از تحمل یکی دو ساِل دشوار، 
در نهایــت بتواننــد در روندی عادی 

تحصیل کنند.
داســتان زندگی پناهجــو با کیس 
ســاختگی، دروغ است. اما چه کسی 
می گوید که این دروغ  پا نهادن روی 
اخالق اســت؟ کاسبی را تصور کنید 
که به سبب سیاســت های اقتصادی 
جمهــوری اســالمی در یک شــب 
زندگی اش را باخته اســت، چمدانش 
را بسته است و به دنبال یک آینده ی 
نامعلوم راهی ترکیه شــده اســت. یا 
کسی که در یک درگیری ناخواسته به 
موجب قانون ارتجاعی »دیه« مجبور 
اســت تا پایان عمر، بخشی از درآمد 
محدود ماهیانه اش را از دست بدهد. 
زنانی که بعد از یک ازدواج اجباری و 

سنتی خواسته اند با عشق زندگی شان 
از ایران فرار کنند و در شهرهای ترکیه 
آواره شــده اند. مردانی که چند سال 
دنبال کار گشــته اند و نهایتاً پریشان 
و سرگشته، به دنبال شغلی که آن ها 
را از کمک خانواده بی نیاز کند، راهی 
ترکیه شده اند. این ها فقط نمونه هایی 
از هزاران کیس های واقعی پناه گرفته 
در زیر کیس های ساختگی است. این 
موارد البته از نظر سازمان ملل شامل 
کیس خطر نیســتند. چرا که باختن 
زندگــی به دلیل شــرایط جمهوری 
اســالمی کیــس خطر محســوب 

نمی شود.
اما این دلیل نمی شود که کیس های 
ساختگی را سوءاستفاده گر و دروغ گو 

بدانیم.

اجبار تن دادن به استثمار

هیچ آمار مشخصی از تعداد پناهجویان 
وارد شــده به ترکیه در مقاطع زمانی 
مختلف وجــود ندارد. شــاید وجود 
داشته باشــد، اما در دسترس عموم 

نیست.
تغییر در تعــداد پناهجویان جدید، 
با تغییــر در وضعیت اقتصادی ایران 
بسیار مشهود اســت. پس از افزایش 
یکبــاره ی قیمــت دالر، در تمــام 

شهرهای پناهنده پذیر ترکیه، می شد 
ســیل جوانان ناامیــد از آینده ای در 
وطن را دید که به امید داشــتن یک 
شغل، و نهایتاً پناهنده شدن در اروپا 
و آمریکا، و یک زندگی آرام، به ترکیه 
پناه آورده بودند. این وضعیت پس از 
اعتراضات دی ماه سال ۹6 و خیزش 
آبان ۹۸ هم به وجود آمد. جوانانی که 
اغلب تحصیالت دانشگاهی دارند، و 
شانس خود را در ایران، برای داشتن 
شغل و ســاختن آینده آزموده اند، اما 
شوربختانه، حتی روزنه ی امیدی برای 

زندگی نیافته اند.
امید این جوانان برای یافتن شــغل 
در ترکیه، به ســرعت تبدیل به یأس 
ایرانی در  می شــود. کار پناهجویان 
ترکیه، عمدتاً کار غیر قانونی و سیاه 
است. بنابراین کارفرما می تواند آزادانه، 
به هــر طریق ممکن، این کارگران را 
استثمار کند. ساعت های کار طوالنی 
که در برخی موارد به چهارده و شانزده 
ساعت هم می رســد و البته حقوقی 
بســیار پایین تــر از حداقــل حقوق 
مصوب در ترکیه، بدون بیمه و امنیت 
از وضعیت شغلی  شغلی، خالصه ای 
عموم کارگران جوان ایرانی ســاکن 
ترکیه اســت. اگر کار غیر قانونی در 
این محیط های غیر استاندارد، منجر 
به حوادث کار هم بشود، عمالً دست 

کارگر ایرانی به جایی نمی رسد و باید 
بسوزد و به امید رفتن به کشور سوم 

بسازد.
پیــش از افزایش یک بــاره ی قیمت 
ارز، وقتــی که هر لیــر ترکیه حدود 
هزار تومان بود، ایرانیان مقیم ترکیه 
می توانســتند روی کمــک مالــی 
خانواده هایشان در ایران حساب کنند. 
اما حاال، و در حدود یک ســال اخیر 
قیمت لیر دو و نیم برابر شده است، و 
ریال ارسال شده از ایران، عمالً تاثیری 
در معــاش روزانه ی ایرانیان ســاکن 

ترکیه ندارد.

کورسوی امید در مغاک ترکیه

کار و معیشت، البته تنها دلیل سکونت 
ایرانیان در ترکیه نیست. بخش هایی 
از طبقه ی متوســط شهری، که پول 
کافی برای مهاجرت به اروپا و آمریکا 
را ندارند، اندک داشــته های خود در 
ایران را می فروشــند و در ترکیه در 
صف پناهجویان قرار می گیرند. نبود 
آزادی های اولیه ی بدیهی در ایران، اعم 
از حق آزادی پوشش و یا حق انتخاب 
شــیوه ی زندگی، دالیل پناه آوردن 
ایــن گروه های اجتماعــی به ترکیه 
اســت. این افراد احتماالً با مشکالت 
گروه اول، همچون تامین معیشــت 
روبرو نمی شــوند. اما با وجود اینکه 
قوانین ترکیه، حق انتخاب شــیوه ی 
زندگی را به رســمیت می شناسند، 
جامعه ی اسالمی ترکیه، این حقوق 
را چندان قبول ندارند و انتخاب های 
این گروه های اجتماعــی این بار نه 
توسط قانون، که به واسطه ی شرایط 

اجتماعی محدود می شود.
انتخاب هــای  ایرانــی،  پاســپورت 
محدودی را در مقابل جوانان خسته 
و نا امید از وطن قرار می دهد. کشور 
صربستان، مدتی دست به لغو روادید 
برای شــهروندان ایرانی زد. اما سیل 
پناهجویان ایرانی، این کشور را مجبور 
کرد که از تصمیم خود منصرف شود 
و دوباره از شهروندان ایرانی متقاضی 
سفر به این کشور، درخواست روادید 
شد. در نتیجه ترکیه، نزدیک ترین و 
ساده ترین راه، برای فرار جوان ایرانی از 
سرنوشت نا مشخص و آینده ی تاریک 

در ایران است.
وضعیــت زندگــی در ترکیــه برای 
ایرانیان هر روز دشوارتر می شود و هر 
پناهجویی، چه ساختگی و چه واقعی، 
می داند که باید سال ها این وضعیت 
را تحمل کند. اما این دشواری ها هم 
به دلیل وجود امید رفتن به کشوری 
دیگر، مانع از پناه آوردن شــهروندان 
جوان ایرانــی به ترکیه نمی شــود. 
کورســوی امیدی که اگــر در ایران 
بماننــد، حتی در حد یــک روزنه ی 
کوچک هــم، دیگر وجــود نخواهد 

امید اقدمی )رادیو زمانه(داشت.

یورونیوز - در پی وخیم شــدن شرایط زندگی در ایران به دلیل مشکالت 
متعدد اقتصادی و گرانی کم سابقه ای که حاصل تحریم های آمریکا و فساد 
دستگاه قدرت در ایران است همچنین تندروی های حکومت اسالمی، طبقۀ 
مرفه ایران بیش از هر زمانی به ترکیه پناه برده است؛ همسایه ای که ایرانی ها 

برای ورود به آن نیاز به ویزا ندارند.
بنا بر گزارش نشریه انگلیسی زبان ساندی تایمز، در سال ۲۰۱۹ میالدی 
۳۰ هزار ایرانی به این کشــور همسایه گریخته اند. بخش عمده ای از این 
گــروه مهاجران تحصیل کرده و کارآفرینان ســکوالر بوده اند که ترکیه را 
مکانی مناسب برای سرمایه گذاری همچنین فرار از قوانین سخت اسالمی 

می دیدند.
بسیاری از ایرانی های ثروتمند، از یکی از مقررات دولت ترکیه که می گوید 
با ۲۰۰ هزار پوند سرمایه گذاری می توان شهروندی این کشور را به دست 
آورد، استفاده کرده اند و توانسته اند بسیار راحت تر از دیگر کشورها، تابعیت 

ترکیه را به دست آورند.
آنها تنها در هشت ماهه نخست سال جاری میالدی ۳ هزار خانه در ترکیه 
خریده اند که تقریبا دو برابر میزان خرید خانه توســط آنها در سال ۲۰۱۸ 

میالدی بوده است.
یک حقوقدان ترک می گوید: »ایرانی ها کشــور باثباتی ندارند و به همین 
دلیل به ترکیه می آیند. آنها در اینجا احساس راحتی می کنند، می توانند 

الکل بنوشند و هرچه دوست دارند بپوشند.«
از نظر علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران نیز عوامل متعددی 
منجر به خروج جوانان از ایران می شود. او به ساندی تایمز می گوید: »عدم 
تحمل هرنوع صدای مخالفی، نداشــتن هیچ فرصتی برای خلق آینده ای 
روشن و ناتوانی دولت برای اصالح خود، منجر به گسترش ناامیدی در ایران 

شده است.«
او می افزاید: »حکومت ایران ترجیح می دهد به جای پاســخ به مطالبات 

مردم، دشمنان خارجی این کشور را مقصر بداند.«
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تن فروشی داخل قبر  به خاطر یک لقمه نان
ثریا در گفتگــو با خبرنگار اجتماعی 
رکنا، از سرنوشت تکاندهنده خود و 
دیگر زنان کارتــن خواب در جنوبی 

ترین منطقه تهران گفت.
او می گوید از آن شب به بعد کابوس 
می بیند و گریه می کند اما می داند 
اگر بازهم در آن شــرایط وحشتناک 
گرفتار شــود شــاید بدون تردید باز 
داخل قبر برود و خودش را در اختیار 
مردانی قرار بدهــد که از بدبختی او 

برای امیال خود سو استفاده کنند.
ثریا یک زن در میان زنان بی خانمان 
زیــادی اســت که سرنوشــت های 
مشابهی دارند. او می گوید از کودکی 
از قبــر می ترســید امــا دیگر همه 
جاهایی که در سرما و باران جان پناه 

آنها است تفاوتی با داخل قبر ندارند.
خیلــی زرنگ باشــیم در گوشــه و 
کنار پنهان می شــویم و شب ها به 
راهروهــای کنار توالت هــا پناه می 
بریم. کسی که زرنگ نیست مجبور 
می شود از پول کارت متروی خودش 
کم کند و سوار بر مترو به پارک های 
شهر پناه ببرد. اما پارک ها برای زن ها 

امن نیست.
به گزارش خبرنــگار گروه اجتماعی 
رکنا، هوا سرد است اما مهمانان اطراف 
حرم مطهر امام خمینی و بهشت زهرا 
پناهی به جز این منطقه ندارند. برخی 
از آنها در چادرهای مسافرتی سکونت 
دارند و برخی دیگر بــا یک زیرانداز 
زیر آفتاب گیرها یــا همان آالچیق 
های آهنی زندگی می کنند. اعتیاد 
و موادمخدر اینجا هم دســت از سر 
جوانان بر نمی دارد و هستند جوانانی 
که در محوطه بیرونی با اعتیاد نشئگی 
را بارهــا و بارها تجربــه می کنند. 
اکثرشان ســاکنان اطراف حرم امام 
خمینی )ره( و بهشــت زهرا برخی 
زوار و برخی دیگر ورشکســته های 
اقتصادی هستند که زندگی خود را 

از دست داده اند.
ثریا زنی اســت کــه در این منطقه 
زندگــی می کند. بــه خبرنگار رکنا 
می گوید: اینجا را در دو جمله برایتان 
شــرح می دهم؛ اینجا ته خط است، 

آخر دنیا که شنیدی اینجاست.
سوال این اســت که ثریا و دیگر آدم 
های ساکن در این محل در سرمای 
زمستان با برف و بارانی که می بارد و 
خواهد بارید چطور کنار آمدند؟ او در 
پاسخ به این سوال می گوید: از زمانی 
که هوا سرد می شــود به راهروهای 
کنار توالت پناه می بریم. بهترین جا 
زیرپله هاســت. زیرپله ها باد کمتر 
در تــن مان می پیچد باران هم روی 
سرمان نمی ریزد. یک صبح از خواب 
بیدار شدیم و دیدیم، یک پسر ۳۲-

۳۳ ساله از سرما یخ زده است.«
یکی دیگر از زنان که مجبور شــده 
اســت در این منطقــه زندگی کند 
می گوید : داخل حرم غذا می دهند و 
گرم است. همه دارایی زندگی ام را در 
یک کوله جا داده ام. اگر بخواهیم وارد 
حرم بشویم باید کوله یا ساک هایمان 
را به امانتداری حرم مطهر بسپاریم. 
امانتداری حرم مطهر هم بیشــتر از 
۳ ســاعت وسایلمان را نگه نمی دارد. 
وقتی خیلی سرد باشد و نتوانیم سرما 
را تحمل کنیم، سه ساعت وسایلمان 
را به امانــت داری می دهیم و داخل 
حرم می رویم. کمی گرم می شــویم 
و دوباره برمی گردیم. اگر بیشتر از ۳ 
ساعت در حرم بمانیم، با بدبختی می 

توانیم وسایل مان را پس بگیریم.
ثریا در ادامه می گوید : اینجا اعتیاد و 
موادمخدر بیداد می کند. بیا با هم راه 
برویم. ببین چقدر معتاد این اطراف 
هستند و دارند موادمصرف می کنند.

از غذایی که بین به زائران امام خمینی 
توزیع می کنند می پرسم و ثریا پاسخ 
می دهد: اینجا در روزهای خاصی غذا 
پخش می شــود. همیشگی نیست... 
شاید باورتان نشود اما چند وقت پیش 
بعد از دو روز دل ضعفه و گرســنگی 
مجبور شــدم تن به خواسته ۳مرد 
بدهم. اصال شده که دو روز دل ضعفه 
داشته باشــی و خودت را فقط با آب 
سیر کنی؟ هیچ وقت فکر نمی کردم 
برای یک ساندویچ فالفل شب تاریک 
داخل قبرها تن به خواسته های شوم 
ســه مرد بدهم. اینجا که باشی آدم 
های عجیــب و غریب زیاد می بینی 
بعضی  مردها در قبرها هم به خواسته 

هایشان می رسند.
ثریا می گوید: گاهــی اوقات بخاطر 
دالیلی نمی گذارند که اینجا بمانیم. 
خیلــی زرنگ باشــیم در گوشــه و 
کنار پنهان می شــویم و شب ها به 
راهروهــای کنار توالت هــا پناه می 

بریم. بعضی که زرنگ نیستند مجبور 
می شــوند از پول کارت متروی خود 
کم کنند و به پارک های شــهر پناه 
ببرند. اما پارک هــا برای زن ها زیاد 
امن نیســت. اینجا یک جورایی مثل 
محله خودمان شده و همدیگر را می 
شناســیم و اگر مشکلی پیش بیاید، 
هستند کسانی که به ما کمک کنند. 

اینجا خانه  ماست.
ثریا دنبال کار است و تاکید می کند: 
اگر کار ظرفشــویی هم پیدا کنم هم 
می روم. اما مردم وقتی می فهمند ما 
اینجا زندگی می کنیم به ما کار نمی 
دهند. اینجا زنان و مردانی هستند که 

به آخر خط رسیده اند .
او در پاسخ به این سوال که چرا خود 
را به جمعیت زنان معرفی نمی کند؟ 
می گوید: همین مدد اجتماعی را می 
گویید؟ اینجا همیشه بسته است. سه 

سال پیش یک خانمی آمد اینجا گفت 
عضو شورای شهر است. عطرش آدم 
را مست می کرد. با او حرف زدیم. اما 
چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. ما هنوز اینجا 
هســتیم. جزو آمارها به حساب نمی 
آییم. خیلی ها اینجا شناسنامه ندارند.
به گزارش خبرنگار ما؛ در بررسی های 
میدانی مشخص شد که گستردگی 
محل زندگــی این بــی خانمان ها 
و قبرهــای خالی به انــدازه ای زیاد 
اســت که هیچ نهاد نظارتی مستقر 
در بهشت زهرا و حرم مطهر در وقوع 
چنین اتفاقات تلخی مقصر نیست و 
تنها مسئوالن سازمان های حمایتی 
مانند بهزیستی و ... در ساماندهی زنان 
و مردان بی خانمان و گرسنه مقصران 
اصلی هســتند.آیا سبد معیشتی به 
بی خانمان ها و کارتن خواب ها هم 

می رسد؟

کاهش ۳۰ درصدی مراجعه مردم ایران
 به پزشک به دلیل گرانی

ایندیپندنــت فارســی- کاهش ۳۰ 
درصدی مراجعه به مراکز درمانی در 
نگاه نخست می تواند خبر خوبی باشد 
که احتماال نشــان از بهبود وضعیت 
سالمت در جامعه دارد. اما باید گفت 
این خبر که معاون بیمه سالمت اعالم 
کــرده، در نوع خود یکــی از نگران 
کننده ترین اخبــار روزهای اخیر به 
شمار می رود. کوروش فرزین به ایلنا 
گفته که مردم در مقایســه با ســال 
گذشته کمتر به مراکز درمانی مراجعه 
کرده اند و دلیل این امر گرانی خدمات 
در مقایسه با درآمد بیماران است، نه 

عدم وجود پوشش بیمه ای.
فرزین در گفتگو بــا خبرگزاری کار 
ایران این نکته را خاطرنشــان کرده 
که اگر کسی با ۷۰۰ هزار تومان امور 
زندگی خود را مــی گذراند، باید آن 
را صرف نیازهــای اولیه یعنی خورد 
و خوراک کند و حتــی توان تامین 
پوشاک را نیز نخواهد داشت. به همین 
دلیل این قشر از بیماران تا زمانی که 
بیماری حاد نشود به پزشک مراجعه 

نمی کنند.
فرزین در بخــش دیگری از اظهارات 
خود به فشــار ســازمان های متولی 
برای حدف ســرانه بیمه رایگان برای 
افرادی که به بخش خصوصی مراجعه 
می کنند اشــاره کــرده و می گوید، 
عدم رجوع مردم به بخش خصوصی 
ربطی به ایــن تصمیم ندارد. مردم با 
افزایش گرانی کمتر به پزشک مراجعه 
می کنند،  مگر اینکه مشکل آنها حادتر 

شود.

به گزارش مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی، در سال ۱۳۹6، بیش 
از ۱6 درصــد از مــردم زیر خط فقر 
مطلــق بوده اند. به این معنی که این 
قشر حتی از تامین اولیه ترین نیازهای 
خود یعنی غذا و ســرپناه نیز ناتوان 
هســتند. با توجه به پیش بینی این 
مرکز از افزایش جمعیت زیر خط فقر 
)۴۰ درصد جمعیت ایران(، سالمت 
این قشــر در نتیجه عدم مراجعه به 
پزشــک در معرض خطر جدی قرار 

دارد. 
علیرضا زالی، رئیس دانشــگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشــتی نیز هفته 
گذشته گفته بود، میزان سرانه مراجعه 
ایرانیان به پزشــک و آزمایشگاه ها از 

میانگین سرانه جهانی بسیار پایین 
 تر است. به گفته او ۴6 درصد ایرانیان 

اقدام به خوددرمانی می کنند.
ایــن در حالی اســت کــه کاهش 
مراجعه به مراکــز درمانی در نتیجه 
گرانی و ناتوانــی مالی، افزایش موارد 
خوددرمانی و پیامدهای ناشی از آن 

را به دنبال خواهد داشت.
ایــرج حریرچی، معــاون کل وزارت 
بهداشــت پیش از این اعــالم کرده 
بود که حــدود ۳۰ درصد مراجعه ها 
به داروخانه ها، بدون نسخه است. به 
این معنی که بیماران تالش می کنند 
بدون مراجعه به پزشــک و پرداخت 
ویزیت، به طور مستقیم به داروخانه 
مراجعه کرده و با دریافت دارو، بیماری 

خود را درمان کنند.

گرانی بنزین قیمت کاالها در ایران را ۱۸درصد افزایش داده است
رادیو فردا- فرامــرز توفیقی، رئیس 
کارگروه مزد کانون عالی شــوراهای 
اســالمی کار، می گوید کــه افزایش 
قیمــت بنزین تأثیــری ۱۲ تا ۱۸،۳ 
درصدی بر افزایــش قیمت کاالها و 

خدمات داشته است.
خبرگزاری ایلنا با انتشار این مطلب 
و با اشــاره به قول مقامــات ایران در 
روزهای ابتدایی افزایش قیمت بنزین 
برای مهار اثرات تورمی آن و ســپس 
عقب نشــینی آنها و پذیرش تبعات 
تورمــی ۲،۵ تا ۴ درصــدی افزایش 
قیمت بنزیــن بر تورم، می نویســد 
مشاهدات میدانی حاکی است افزایش 
قیمت ها بسیار باالتر از این ارقام است.
حدود یک ماه پیــش دولت قیمت 
بنزین سهمیه ای را ۵۰ درصد و آزاد 
را ۲۰۰ درصد افزایش داد. هنوز مرکز 
آمار ایران تورم آذرماه را منتشر نکرده، 

اما تورم آبان ماه ســال جاری حدود 
۴۱،۴ درصد اعالم شده است.

توفیقی به خبرگزاری مهر نیز گفته 
اســت هم اکنون حداقل دســتمزد 
کارگــران کفاف یک ســوم مخارج 
خانــوار را نیز نمی دهــد. وی گفته 
اســت »با گرانی بنزین، نرخ پوشِش 
هزینه ای دســتمزد به زیر ۳۰ درصد 
کاهش یافته  و این کاهش یعنی یک 

فاجعه. این اعداد نشان می دهد که در 
حال حاضر، دستمزد حتی یک سوم 

هزینه ها را پوشش نمی دهد«.
حداقل دســتمزد کارگر در ایران ۲ 
میلیون تومان در نظر گرفته شــده 

است.
ایلنا با اشاره به اوج گیری قیمت دالر 
از ۱۱ هزار تومــان به باالی ۱۴ هزار 
تومان بعــد از افزایش قیمت بنزین، 

نوشته است آذرماه، اولین ماهی است 
که قرار است تورم گرانی بنزین، روی 
سبد کاالها سیطره بیاندازد: بسیاری 
از کاالهای ضــروری خانوار از جمله 
گروه سبزیجات و میوه ها و همچنین 
نان و اقالم سبوس دار، گرانی چند ده 

درصدی را تجربه کردند.
تاکنــون مقام های ایران بیشــتر با 
»دســتور و ســخن« تالش کرده اند 
جلوی افزایش قیمت ها را بگیرند، از 
جمله حسین مدرس خیابانی معاون 
بازرگانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفته اســت »هرگونه افزایش قیمت 
به بهانــه تغییر نرخ بنزیــن در بازار 
غیرقانونی اســت و حتماً با متخلفان 

برخورد قانونی می شود«.
وی مدعی است افزایش نرخ بنزین در 
قیمت انــواع اقالم کاالیی و خدمات، 

»تأثیر ناچیزی« دارد.
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آلودگی هوا در ایران
 چرا دولت کاری نمی کند؟

شــدید آلودگی هوای تهــران باعث 
شــد تا این موضوع در جلســه روز 
)چهارشــنبه ۲۷ آذر( هیــات دولت 

ایران بررسی شود.
شماری از شــهروندان تهران و سایر 
شــهرهای آلــوده ایــران می گویند 
مقام های رســمی کار چندانی برای 
مقابله با این وضعیت نکرده اند. هیات 
دولــت ایران اکنــون تصمیم گرفته 
اجرای »قانون هوای پاک« را پیگیری 

کند.  
دو ســال از عمر این قانون می گذرد 
اما هنوز اجرایی نشده است. به عنوان 
مثال، برنامــه جایگزینی خودروهای 
فرســوده حمل و نقــل عمومی در 
کالنشهرها اجرا نشده است. در مصوبه 
دیگری مقرر شــده بود کــه به ازای 
شــماره گذاری هر موتور انژکتوری 
یک موتور کاربراتوری اسقاط شود و 
پلیس موظف شده بود که جلوی تردد 
موتورسیکلت های فرسوده را بگیرد که 

این هم هنوز عملی نشده است.
آلودگــی هوا در هفته های گذشــته 
زندگی مردم را در بسیاری از شهرهای 
ایران مثل تهران، تبریز، مشهد، اهواز، 
شــهریار، اراک مختل کرده است و 
برای بسیاری با بیماری و خطر جانی 

همراه بوده است.
ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس 
محیط زیســت به بی بی سی فارسی 
گفت مسائل محیط زیست از جمله 
آلودگی هوا اولویت دست چندم دولت 
است. او معتقد اســت بخش حمل 
و نقــل و خودروهای غیراســتاندارد 
اصلی ترین عامل آلودگی هوا هستند 
چون احتراق ســوخت در آنها پایین 

است.
آقــای کرمــی معتقد اســت حتی 
خودروهای تازه تولید شــده توسط 
سایپا و ایران خودرو به دلیل قدیمی 
بودن سیســتم ســوخت در آنها با 
استانداردهای خودروسازی در جهان، 
قدیمی محسوب می شوند.  او می گوید: 
»صنعت خودرو در ایران در دســت 
دولت است و دولت خودش مسئول 
ایجاد آلودگی هوا از طریق ساخت این 

خودروهای غیراستاندارد است.«
  آقای کریمی پدیده های اقلیمی مانند 
وارونگی دما و فرونشینی هوا را هم در 
افزایــش آلودگی هوا موثر می داند. او 
معتقد است بنزین با کیفیت پایین هم 
عامل دیگری است که موجب آلودگی 

هوا شده است.
پوریــا یکی از مخاطبان بی بی ســی 
فارسی است که برای کار مجبور شده 
اســت از یکی از شــهرهای غربی به 
تهران مهاجرت کند. او می گوید هوای 
آلوده تهران باعث شــده که ناراحتی 
تنفسی پیدا کند و حاال مجبور است 
ماهانه دویســت هزار تومان خرج دوا 
و درمانــش کند. مخاطــب دیگری 
می گوید هنگام آلودگی هوا مادرش 
که بیماری آســم )یک نوع بیماری 
تنفسی( دارد نمی تواند از خانه خارج 
شود و فرزندانش باید برایش خرید و 

کارهای دیگر را انجام دهند.
کارشناســان و فعاالن محیط زیست 
معتقدند دولت برای مقابله با آلودگی 
هوا کار بنیادی انجام نمی دهد، مثل 
تولید یا واردات بنزین با کیفیت، صدور 
مجوز واردات خودروهای هایبریدی و 
الکترونیکی، نوســازی صنعت حمل 
و نقــل، از رده خارج کــردن خودرو 
و موتورســیکلت های فرسوده، ایجاد 
امکان استفاده از دوچرخه در سطح 
شهر برای همه شهروندان. آنها دولت 
را متهم می کند که تنهــا در مواقع 
اضطراری دست به اقدامات موقتی و 
کم اثر می زند، مانند تعطیلی مدارس 
هنگامی که آلودگی هوای شهرها به 

سطح خطرناکی می رسد.
رهام که ساکن کرج است اما در تهران 
کار می کند می گوید آلودگی هوا روی 
همه اعضای خانواده اش تاثیر گذاشته 
است. او و همسرش که هر دو شاغلند 
زمانی که مدارس و مراکز آموزشــی 
به دلیل آلودگی هوا تعطیل می شود 
مجبورند برای نگه داری از فرزندانشان 
سر کار نروند و در خانه بمانند.  رهام 
می گوید تعطیلی مدارس نه تنها برای 
والدین مشــکل  ایجاد می کند، بلکه 

بچه ها را هم تنبل می کند.
شهرداری تهران در سالهای گذشته 
سعی کرده با ایجاد محدودیت های 
تردد برای خودروهــا مثل زوج فرد، 
طرح لز ) محدوده ترافیکی با انتشار 
گازهای آالینده کمتر( میزان آلودگی 
هوا را کنترل کند اما تا به حال موفق 
نبوده است. طرح های دیگری هم به 
دلیل باال بودن هزینه ها هنوز به طور 
کامل اجرا نشــده است. مثل نصب 

فیلتر دوده روی همه اتوبوسها.  
محســن پورســید، معاون حمل و 
نقل شــهرداری تهران گفته اســت: 
»فیلترهــای دوده می توانــد به طور 
کلــی جلوی خروجــی آالیندگی از 
خودروهای دیزل را بگیرند اما قیمت 
هر فیلتر ۱۰۰ میلیون تومان است و 
تنها روی ۲۰ اتوبوس نصب شده اند. «
مقایسه ای که شرکت کنترل کیفیت 
هوای تهران انجام داده اســت نشان 
می دهد کــه میــزان آلودگی هوای 

تهران بیشتر از سال گذشته است.
شهروندان معتقدند گران شدن قیمت 
بنزین تاثیــر مثبتی بر کیفیت هوا و 
کم شدن ترافیک شهر نگذاشته است. 
ملک پور، مخاطب بی بی سی فارسی، 
می گوید ۵ سال است که شاغل تهران 
است اما امســال هوا از همیشه بدتر 
بوده است. او کیفیت بد بنزین را عامل 

آلودگی هوا می داند.  
وحید حســینی، دبیر کارگروه ملی 
کاهش آلودگی هوا، گفته است: »در 
شــهر تهران ۷۰ درصد ذرات آالینده 
از منابــع متحرک تولید می شــود 
همچنین خسارت اقتصادی آلودگی 
هوا بالغ بر ۲.۸ میلیارد دالر در سال 

است.«
روجا اسدی )بی بی سی(

اهواز، فاضالب در شهر، خانه ها روی آب
دویچهو له- ســه ســاعت بارندگی 
از آســمان اهــواز کافی بــود تا ۹۰ 
میلیمتر آب وارد شبکه و کانال های 
دفع  آب های سطحی این شهر شود. 
اما این کانال ها ظرفیت این حجم از 
بارندگی را نداشتند و بیشتر مناطق 
مرکزی و شــیب دار شهر اهواز دچار 

سیل شد.
آخریــن گزارش های دســتگاه های 
اجرایی در شــهر اهواز حکایت از آن 
دارد که حتی آماده باش و بکارگیری 
۱۷۰۰ نیروی خدمات شــهری هم 
نتوانســته اســت در مهــار آب های 
سطحی انباشــته در معابر عمومی، 
منــازل مردم در مناطق شــیب دار، 
فروشگاه ها، مغازه ها، مدارس و حتی 
محوطه ترانزیت فرودگاه اهواز گره از 

مشکالت اخیر این شهر باز کند.
بارندگــی شــدید اخیر در اســتان 
خوزســتان کــه براســاس تصاویر 
ویدئویی منتشر شده در شبکه های 
اجتماعــی و کلیپ های ارســالی به 
دویچه وله، زندگی بیشتر خانواده های 
اهوازی را مختل کرده، از دوشنبه ۲۵ 

آذر شروع شد و به شهر اهواز رسید.
نخســتین  در  بارندگــی  میــزان 
ساعت های دوشــنبه تنها در آبادان 
۱۰۴ میلیمتر، .اهــواز 6۰ میلیمتر، 
ماهشــهر ۲۸ میلیمتر، سطح شهر 
دزفول ۲۱.۸ و ایســتگاه هواشناسی 

دزفول ۲۰ میلیمتر گزارش شد.
براساس تازه ترین اطالعات، تا ساعت 
تنظیم این گزارش، از شدت بارندگی 
در اهواز، آبادان و ماهشــهر کاســته 

نشده است.

اهواز بحرانی تر از بقیه شهرها

شــهر اهواز در میان دیگر شهرهای 
استان خوزستان وضعیت بحرانی تری 
بــه خــود گرفتــه اســت و برخی 
گزارش های تایید نشــده حکایت از 
بررسی تخلیه برخی مناطق مسکونی 

دارد.
این در حالی اســت کــه به گزارش 
ایســنا به نقل از مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اهواز  ظرف ۴۸ تا ۷۲ 

ساعت آینده، آب جمع شده از مناطق 
درگیر آبگرفتگی در این شــهر خارج 
خواهد شد و وضعیت به حالت عادی 

باز خواهد گشت.
بهنام مریدی، مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اهواز، گفت که دوشنبه شب 
و در مدت تنها سه ساعت حدود ۹۰ 
میلیمتر باران بر آسمان باریده است و 
این حجم بارندگی در طول این مدت 
زمــان وارد شــبکه و کانال های دفع 

آب های سطحی شد.

اختالف  قربانی  فاضالب،  شــبکه 
شهرداری و آبفای اهواز

شــبکه فاضالب و کانال هــای دفع 
آب های سطحی شهر اهواز به دالیل 
مختلف از جمله فرسودگی، الیروبی 
نشــده و توســعه نامتوازن شهری، 
ظرفیت ایــن حجــم از آب را ندارد 
و همین مســاله باعــث »پس زدگی 
فاضالب« و ورود آب به معابر شــهر 
اهواز شده اســت. مهم تر از اینها اما 
اختالف شهرداری و آبفای اهواز درباره 
شبکه فاضالب و دفع آب های سطحی 

مطرح است.
بــه گفته مدیر عامل شــرکت آب و 
فاضالب اهــواز، آبی که در ســطح 

خیابان ها وجود دارد، خطوط فاضالب 
شــهر اهواز را دچار مشکل کرده و تا 
زمانی که شهرداری این آب ها را دفع 
نکند مشکالت فاضالب اهواز همچنان 

باقی است.
در همین حال ایرنا، در گزارشــی به 
آب و فاضالب)آبفا(  مسئوالن  اختالف 
و شــهرداری اهواز اشاره کرده است. 
تنها قربانی این اختالف چند ســاله، 
فاضالب  شــبکه  ماندن  بی سرانجام 

شهری است.
در این گزارش آمده که نبود سیستم 
دفع آبهای سطحی در اهواز با توجه 
به گسترش ســاخت و سازها و عدم 
توسعه شبکه دفع فاضالب بیش از هر 
زمان دیگر مشــکالت مردم را بیشتر 

کرده است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب اهواز 
از اجرایی شدن تنها ۴۰درصد طرح 
جامع فاضالب اهــواز خبر می دهد 
و مــی گوید که  مســاله آبگرفتگی 
خیابان ها به دلیل بارش باران مرتبط 
با حوزه شهرداری است و طبق ماده 
۵۵ قانون شهرداری این سازمان باید 
آب های ســطح شهر را جمع آوری و 

دفع کند.
او اضافــه کرده تا زمانی که شــبکه 
دفع آب های ســطحی با مسئولیت 
شــهرداری اهواز،  ایجاد نشــود، هر 
زمان که بارندگــی در اهواز بیش از 
۱۰ میلیمتر باشد، اهواز را آب خواهد 

گرفت.
درمقابل موسی شاعری، شهردار اهواز 
به گــزارش ایرنا، »مانند همیشــه« 
ظرفیت کم شــبکه فاضالب را عامل 
آبگرفتگی های سطح شهر دانسته و 
گفته که شــبکه دفع فاضالب اهواز 
مرکب اســت و شرکت آب و فاضالب 
اهواز باید نسبت به الیروبی آنها اقدام 

کند.
به گفته شــاعری، در سال ۹۸  مبلغ 
۴۴ میلیــارد ریال اعتبار از ســوی 
شــهرداری اهواز برای دفع آب های 
سطحی و فاضالب هزینه شده است 
و ساخت شبکه دفع آب های سطحی 
در اهواز حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال 
اعتبار نیاز دارد که »مقرون به صرفه 
نیست« چون در صورت اصالح شبکه 
فاضالب این مشکل نیز حل می شود.

اهواز ۲ هزار و ۴۰۰ کیلومتر شــبکه 
فاضالب دارد که ۱۱۰۰ کیلومتر آن 
فرسوده اســت. جنس این شبکه ها 
عمدتا بتنی است و گفته می شود با 

ورود فاضالب ریزش می کنند.
در گــزارش ایرنا تصریح شــده که 
سالهاست شــرکت آبفا و شهرداری 
اهواز با انداختن »توپ بی مسئولیتی« 
در زمین یکدیگر، به دنبال »پوشاندن 
کم کاری های خود« هستند و در این 

میان اما مردم با هر بارش باران، دچار 
خسارت های فراوان می شوند.

های  »صندلــی  جســتجوی  در 
نمایندگی مجلس«

شهر اهواز در حالی شاهد بارش های 
شدید اســت که حجم زیاد آب های 
سرگردان در خیابان ها و معابر عمومی 
شهری وارد منازل پایین دست شده 
است. بسیاری از مناطق مسکونی شهر 
اهواز در نقطه شیب دار قرار دارند و به 
همین دلیل آب های سرگردان و دفع 
نشــده به راحتی معابر عمومی و این 
مناطق مسکونی را در محاصره خود 

می گیرند.
تصاویــر دریافتی از کاربران نشــان 
می دهد اموال و وسایل زندگی بسیاری 
از خانواده های ساکن مناطق شیب دار 
در آب های سرگردان غوطه ور هستند. 
برخی تالش کردند با کیسه های شن، 
مانــع از ورود بیشــتر آب های دفع 
نشــده و آلوده به فاضالب، به منازل 
و خانه های خود شوند. پارکینگ های 
خودرو بسیاری از شهروندان اهوازی 

نیز در احاطه آب باران است.
در تصاویــر ویدئویی دریافتی، برخی 
شــهروندان بــه زبان طنــز اما تلخ، 
مسئوالن کشــور، نمایندگان استان 
خوزستان و مسئوالن استانی را دعوت 
کردند تــا در شــرایط زندگی میان 
آب های سرگردان با فاضالب شهری، 

میهمان خانه هایشان باشند.
برخی دیگر با انتقاد از »بی توجهی های 
چند ساله مسئوالن کشور« به مردم 
خوزستان، گفته اند که در این شرایط 
خیلی ها برای رسیدن به صندلی های 
مجلس و جمع آوری رای، سنگ مردم 

را به سینه می زنند.

نگرانی از شیوع بیماری های واگیردار

به همه اینها فاضالب پس زده را اضافه 
کنید که همراه با آب های ســطحی 
وارد منازل مردم شهر اهواز شده است. 
وزارت بهداشت اعالم کرده با توجه به 
خطرناک بــودن آلودگــی فاضالب 
شــهری و آلودگی های بیمارستانی، 
گروه های کارشناسی را برای بررسی 
بحرانی  بهداشــتی مناطق  وضعیت 

اعزام می کند.
با جاری شدن آب های سطحی دفع 
نشده به مخازن فاضالب بیمارستانی، 
مســئوالن وزارت بهداشت نسبت به 
جاری شدن فاضالب بیمارستانی در 
ســطح معابر عمومی و منازل مردم 
و شــیوع بیماری های واگیردار ابراز 

نگرانی کردند.

کشته شدن ۹ کولبر در طی دو هفته 
و مفقود شدن کولبر ۱۴ ساله

رادیو زمانه - تالش ها برای یافتن فرهاد خســروی کولبر ۱۴ ســاله ای 
که از شــامگاه دوشنبه در ارتفاعات ته ته در برف و کوالک مفقود شده 
روز چهارشنبه ۲۷ آذر نیز به نتیجه نرسید. طی دو هفته  اخیر ۹ کولبر 
در نوار مرزی اســتان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر 

تیراندازی ماموران یا در برف و بوران کشته و مصدوم شده اند.
تنها در دو هفته گذشته ۹ کولبر کشته یا مجروح شده اند. »کوله برنیوز« 
یک کانال تلگرامی حمایت از حقوق کولبران اسامی قربانیان دو هفته 
اخیر را اعالم کرده اســت. بر این اســاس هادی حســینی در منطقه 
سردشــت، عزیز معروفی در منطقه اشنویه و مهدی یوسفی در منطقه 
مریوان بر اثر شــلیک مســتقیم ماموران جان خود را از دست داده اند. 
هدایت محمودی در منطقه سردشت، علی صابری در منطقه پیرانشهر، 
یادگار اسماعیلی در بانه، جالل خالدی در پیرانشهر و یعقوب رضائی در 

مریوان بر اثر شلیک مستقیم ماموران مجروح شده اند.
 منصور مرادی نماینده مریوان در مجلس در واکنش به مدفون شــدن 
کولبــران در بهمن گفت: »ما بارها وضعیت کولبران را به مجلس تذکر 
داده ایم و این مشکل را پیگیری کرده ایم ، اما این مساله و بحث اشتغال 
آنها به عهده رییس جمهوری است. در واقع رییس جمهوری باید به فکر 

کولبران باشد تا این اتفاقات رخ ندهد.«
بیشــترین تعداد کولبران متعلق به اســتان های غربی و شمال غربی 
ایران اســت. کولبران در مناطق مرزی اســتان های کردنشین ایران با 
مشکالت بســیاری برای امرار معاش روبه رو هستند: صعب العبور بودن 
راه های کوهستانی، خطر سقوط، سرمازدگی، گیر افتادن در زیر بهمن و 

تیراندازی نیروهای انتظامی مرزبانی و سپاه به آن ها.
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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

سردار شوراالسالم:
 برادرکشی خوب نیست!

مصاحبه تکان دهنده خواهر ثاریه گشت االسالم، خبرنگار 
مخصوص گشت ثاراهلل، با سردار شوراالسالم.

خواهر ثاریه در اولین مصاحبه عمر خود، یکی از رزمندگان 
بلندپایه سپاه را هدف پرسش های بی امان خود گرفته است.

بسم اهلل الرحمن الرحیم. اناهلل وانا الیه راجعون، بنام خداوند 
بزرگ عجل اهلل تعاال فرجه. همراه با برادر عکاس بســوی 
خانه ســردار شوراالسالم عازم هســتیم. در راه راجب به 
ســؤاالتی که باید از این سردار بزرگ بکنم با برادر عکاس 

مشورت می کنم. او شدیداً ترسیده است و نظری ندارد.
ســردار شوراالســالم هیبتی غریب دارد و در عین حال، 
مهربانی و رفعت اســالمی در چشمان نافذ او موج می زند، 
ولی ما هنوز در راه هستیم. از برادر عکاس می پرسم به نظر 
تو رفعت اسالمی درست است یا رأفت اسالمی؟ می گوید 

بستگی دارد.
راجب به شــرح بیوگرافی زندگینامه ســردار خیلی قباَل 
مطالعاتی کرده ام که بتوانم سؤاالت زیادی از طرز زندگی 
و افکار و اندیشــه های این ســردار متفکر اسالمی، از این 
مرد جانباخته بپرسم. می دانم که او کارش را از جوانی آغاز 
کرده و در آغاز جوانی در کارخانجات کاندوم سازی، مانکن 
بوده ولی بعد از مدتی به سپاه پیوسته تا دشمن را به خاک 

سیاه بنشاند.
میدانم که سردوشی و قپه و ستاره زیاد گرفته و یک بار که 
مقام معظم رهبری به او سردوشی می چسبانده اند، چنان 
عملیات احترام آمیز نظامی انجام داده و پیشفنگ و پسفنگ 
و پافنگ کرده که مقام معظم رهبری از جا پریده اند و نصب 

سردوشی او چند ماه عقب افتاده.
وقتی زنگ در خانه سردار را فشار می دهم قلبمان به شدت 
زایدالوصفی می زند. برادر عکاس پشــت من قایم شده. او 
ناگهان یادش می افتد که دوربینش را نیاورده، بنابراین پیش 
از اینکه در باز شــود، به ســرعت دور می شود برای آوردن 

دوربین.
هنوز زنگ دوم را نزده ام که سردار معظم خودش با فروتنی 

در را باز می کند. خیلی متواضع و خودمانی و با لباس منزل 
و تیشرت و زیرشلواری راه راه می باشند، به طوری که اگر 
کاله پرجالل نظامی سرشان نبود، ایشان را نمی شناختم. 
فهمیدم ایشــان هم به همین دلیل پیش از باز کردن در، 

کاله سر گذاشته بودند.
به محض اینکه ســالم می کنم، با ابهت خاصی می پرسد: 
»عکاست کو؟« در حال وارد شدن می گویم: »رفت دوربینشو 
بیاره ... یادش رفته بود.« سردار با لحن غرورآمیزی می گوید: 

»دوربین داریم ما اینجا، بگو برگرده.«
تا من تلفن به عکاس می کنم که برگردد، ســردار باالتنه 
نظامی خود را که از فرط فراوانی پاگون و مدال و سردوشی 
و قپه و درجه، ســنگین به نظر می رسد، به تن می کند و 
می پرسد: »از پایین تنه که عکس نمی گیره؟« پیش از اینکه 
من فکر کنم چه جوابی بدهم خودش می گوید: »تمام قد 

که رسم نیست توی مصاحبه.«
برادر عکاس نفس زنان می رســد و ســردار به جای اینکه 
جواب سالمش را بدهد، می گوید: »دوربین داریم ما اینجا.« 
جلو می افتد و ما را به اتاقی می برد که انواع و اقسام دوربین 
روی قفسه ها تلنبار شده. سردار یکی را نشان می دهد: »اینو 

از یک توریست آلمانی گرفتیم، ولی بقیه اش فارسیه!«
برادر عکاس دســت هایش می لرزد. نزدیک ترین دوربین 
را برمی دارد: »این، اینجاش شکسته.« »بعله، بعضی هاش 

شکســتگی داره.« بــا لبخنــدی پرمعنا ادامــه می دهد: 
»بیشترشون، عکاسش شکستگی داره!«

بیان طنزآمیز ســردار بزرگ، فضــا را مهربان و صمیمی 
می کند. برادر عــکاس دوربین دیگری برمی دارد و به اتاق 
مصاحبه می رویم. سردار پشت میز می نشیند. دو تلفن، یکی 
به رنگ ســرخ قرمز و یکی به رنگ سیاه مشکی روی میز 
است. سردار چند دستگاه تلفن دیگر هم از زیر میز درآورده، 
روی میز می گذارد. پشــت سر او، چند قاب عکس بزرگ 
هست که توی هر یک، عکس ناپلئون، مارشال پتن، ارتشبد 
آریانا، کاپیتان نلســون، بنی صــدر در لباس جنگ، دیده 
می شود. اسم همه شان زیرش نوشته شده و روی هرکدام از 
عکس ها یک ضربدر بزرگ قرمز خودنمایی می کند. سردار 
بزرگ همه را باطل کرده اســت. باالتــر از این ها، در یک 
قاب بزرگ طالیی، رهبر معظــم انقالب در روزگار قبل از 
رهبرمعظمی دیده می شوند که در لباس نظامی و تفنگ به 
دست می باشند. برادر عکاس کفش هایش را درمیاورد، روی 
صندلــی می رود و از آن قاب عکس بزرگ عکس می گیرد 
و ســردار شوراالســالم با تعجب او را نگاه می کند. بعد با 

بزرگواری می گوید: »بیا پایین!«
به این ترتیب مصاحبه ما آغاز می شــود، و من نمی دانم از 

کجا شروع کنم.
- سردار از خودتان بگویید.

- شما اول سؤال کن.
- چه سؤالی دوست دارید سردار؟

در این حال دارم ضبط صوت صاحب مرده را روشن می کنم، 
نمی دانم چرا روشن نمی شود. سعی می کنم سردار متوجه 
مشکل نشود. ســردار بزرگ از پشت میزش بلند می شود. 
دســتور می دهد دنبال او برویم. مــا را به اتاقی می برد که 
دور تــا دورش ضبط صوت توی قفســه ها روی هم کوت 
شــده. آمرانه می فرمایند: »یکی را بردار!« من خجلت زده 
نزدیک ترین ضبط صوت را برمی دارم. ســردار با خشونتی 
آرام، یا آرامشی خشن، آن را از دستم می کشد و سرجایش 

می گذارد:
- نــه نه. این نه. این از مدل همان ضبط صوتی ســت که 
ناجنس ها بمب توش گذاشتند رهبر معظم را ناقص کردند. 
خاطره بدی از آن داریم. .... این یکی را بردار ولی اول نوارشو 
پاک کن. فکر کنم صدای گریه شوهر شیرین عبادی روش 

باشه.
برمی گردیم به وضعیت قبلی برای مصاحبه.

- می فرمایید چه سؤالی دوست دارید سردار؟
- از کودکیم سؤال کن.

- سردار لطفاً از دوران کودکی خویش برای ما بگویید.
سردار فداکار بادی به غبغب می اندازد و می فرماید:

- مــن از خانواده ای... از این ور بگیــر! )پس از اینکه برادر 
عــکاس را راهنمایی می فرمایند ادامــه می دهند( من از 
خانواده ای مذهبی هستم. پدرم همیشه سینه می زد. مادرم 
همیشه حجابش را رعایت می کرد. یک خاطره ای دارم. یک 
روز پدرم از بیرون آمده بود، در زد. من آن موقع دســتم به 
کلون در نمی رسید. مادرم حجابش کامل نبود، دوید در را 
باز کرد. پدرم با او دعوا کرد که چرا با حجاب ناقص در را باز 
کردی؟ مادرم گفت ببخشید حاج آقا، نمی دانستم شمایید.

سردار این را گفت و خنده را سر داد. به طرف ضبط صوت 
خم شده بود. من نمی دانستم باید بخندم یا نه. برادر عکاس 
صورتش را پشت دوربین قایم کرده بود. سردار بعد از خنده 

گفت:
- خدا بیامرز مادرم خیلی اهل طنز بود ولی پدرم می گفت 

طنز برای زن خوب نیست.
- چه خاطره جالبی از دوران کودکی دارید؟

سردار اخم کرد و با قدری عصبانیتی که مهربانی نیز در آن 
موج می زد گفت:

- پــس این کــه االن گفتم ... ال الــه ال اهلل ... این خاطره 
کودکی نبود؟ تازه اینو من توی یک کمدی دیدم، خیالی 
چسبوندمش به پدر و مادر خودم. طنزمون کجا بود. پدرم 
همیشه غمگین بود. بعد از قتل برادرش دیگه کمتر لبخند 

می زد.
- عموتون در راه اسالم شهید شد؟

- نه خیر، پدرم کشــتش. حقیقتش اینه. دو تا قاطر از بابا 
بزرگم مونده بود ارث. عموی ما خیلی زیاده خواه بود. جفت 
پاهاشو کرد توی یک کفش که یکی از قاطرها سهم االرث 
منه. پدرم هم که حرف زور از کسی نمی شنفت. سر فرصت 

زد کشتش.
- همین دو تا برادر بودند؟

- نه. یــک برادر کوچیک تر هم داشــتند کــه رفته بود 
سربازی پتو می دزدید میاورد میدون گمرک می فروخت به 
مستضعفین. بابام و عموم تهدیدش کردند که اگه حرف از 
ارث بزنه، لوش می دن. اونم خفقون گرفت. شوهر عمه م هم 
که ارث می خواست واسه زنش، بهش گفتند زن در اسالم 
قاطر نمی بره، یعنی ارث نمی بره. کتکش زدند، قانع شد. اما 
عمو بزرگه را تا بابام نکشتش، قانع نشده بود. ولی شما اینها 

را ننویس. تشویق به برادرکشی خوب نیست. پاکش کن.
احساس کردم سردار گرانقدر اولین بار بوده مورد مصاحبه 
قرار می گرفته و جّوگیر شده و از حرف هایی که زده پشیمان 
می باشد. زیرا از جای خویشتن برخاسته، از اتاق خارج شده، 
بعد از چند لحظه برگشته، آن ضبط صوت را از دست من 
کشیده، ضبط صوت دیگری به من داده و فرمودند: »دوباره 

از اول بپرس!«
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وقتی صالحی امیری
 از استراماچونی
 دلخور می شود

 بازخوانی داستان آن تابوت و جاده

خبرگزاری »فارس« وابسته به سپاه 
پاسداران به نقل از سید »رضا صالحی 
امیری«، رییس کمیته ملی المپیک 
ایران نوشته است: »جای تاسف دارد 
که مربیان خارجی، دغدغه هواداران را 
ندارند.« او گفته که »این مربیان تنها 
به دنبال مطالبات ارزی خود هستند. 
این رفتار، شایسته مردم بزرگ ایران 

نیست.«
جمالت صالحی امیری را حفظ کنید 
و گوشــه ای نگه دارید. حاال به سراغ 
خاطرات »عبداهلل شــهبازی«، مورخ 
حکومتی و معاصر جمهوری اسالمی 

برویــم. مردی که تاریخ را آن طور که 
حاکمیت از او بخواهد تفسیر می کند، 
امــا گاهــی در بازگویــی خاطرات، 

گاف هایی اطالعاتی می دهد.
بر اســاس ادعای عبداهلل شــهبازی، 
فردی بــا نــام »عبــاد« در وزارت 
اطالعــات دولت »محمــد خاتمی« 
برای او نقل کرده بود که در سال های 
وزارت  ریاســت جمهوری خاتمــی، 
اطالعات موفق می شــود تعدادی از 
اعضای یک باند را در استان آذربایجان 

شرقی شناسایی و بازداشت کند.
در آن سال ها، فردی به نام سید »رضا 
فالح«، دســتیار ویژه عباد در وزارت 
اطالعــات بود. درعین حــال، حضور 
پررنگ او در آذربایجان و کردســتان 
در دهــه 6۰ خورشــیدی به عنوان 
نیروی شناســایی دلیلی شــد برای 
این که او ماموریت شناسایی، بازداشت 
و انتقــال آن ها به تهــران را برعهده 
بگیرد. در تاریخ شــفاهی منتســب 
به عبداهلل شــهبازی آمده اســت که 
بازداشت شده ها را در تابوت خواباندند، 
درهای تابوت را میخ کوبیدند و بعد از 
راه آستارا به تهران فرستادند. تمامی 
بازداشت شــدگان در راه براثر خفگی 

کشته  شده بودند.
ابتدا باید به یــاد آورد که »عباد« نام 
مستعار »علی ربیعی«، وزیر کار سابق 
و ســخنگوی کنونی دولت »حسن 
روحانی« اســت؛ اما سید رضا فالح 

کیست؟
این ســخنرانی یازدهم آبان ۱۳۹۵ 
»سید احســان قاضی زاده هاشمی«، 
نماینده مردم فریمان در مجلس دهم 
شورای اسالمی است: »برادر سید رضا 
فالح؛ بله، این اسم مستعار شما است. 
ما در این مملکت دســت ســربازان 
گمنامــی را که بــرای امنیت مردم 
تالش کنند، می بوسیم؛ مخصوصا اگر 
قصد ورود به حوزه های دیگر، ازجمله 
فرهنگ را نداشته باشند. آیا سربازِی 
گمنــام امــام زمان باعــث خجالت 
شــما بوده که آن را در سوابق خود 
ننوشتید و از نمایندگان مجلس پنهان 

می کنید؟«
رضــا صالحی امیری یا همان ســید 
رضا فــالح، رییس کنونــی کمیته 
ملی المپیک ایران اســت. او یکی از 
مهم ترین چهره هایی بود که »حسن 
روحانی« تالش کرد او را به هر قیمتی 

در دولت خود جای دهد.
ابتــدا بــرای وزارت ورزش و جوانان 
انتخاب شــد؛ اما ۲۴مرداد۱۳۹۲ از 
مجلس شورای اسالمی برای تصدی 
پســت وزارت ورزش و جوانــان رأی 
اعتماد نگرفت. بااین حال دو روز بعد 
یعنی از ۲6مرداد۱۳۹۲ با حکم حسن 
روحانی به پســت سرپرستی وزارت 
ورزش و جوانان رسید. او همان زمان 
بدنه وزارت ورزش را مهندســی کرد. 

یکی از بازمانده های دوران حضورش، 
»مازیار ناظمی« رییس روابط عمومی 

وزارت ورزش و جوانان است.
در دولت حسن روحانی او به ریاست 
»سازمان اســناد و کتابخانه ملی« و 
ســپس به وزارت ارشاد ایران رسید. 
اما ۲۵دی ۱۳۹6 بدون آن که نیازی به 
رای اعتماد نمایندگان مجلس داشته 
باشد، این بار بدون رای گیری و فقط 
با قیام حاضران در جلســه انتخابات 
کمیته ملی المپیک، به عنوان رییس 
کمیته ملی المپیک ایران انتخاب شد. 

نه رقیبی داشت و نه حتی مخالفی.
به این ترتیــب یکــی از امنیتی ترین 
چهره های ایران بر مسند قدرت نهادی 
نشست که از نظر کمیته بین المللی 
المپیک )IOC( باید به صورت مستقل 

و دور از دست سیاسیون اداره شود.
امیــری  زندگی نامــه صالحــی  در 
دارد.  وجــود  جــدی  تردیدهایــی 
به صــورت نمونــه، در زندگی نامه ای 
که در سایت »جماران« از او منتشر 
شده، تناقض هایی آشــکار به زمین 
متولد  امیــری  صالحی  می خــورد. 
سال ۱۳۴۰ در شهر »امیرکال« بابل 
معرفی شــده است. اما گفته شده که 
او بالفاصله پــس از آغاز جنگ ایران 
و عــراق به جبهه رفت و درعین حال 
هم زمان در دانشــگاه تهران در رشته 
»علوم سیاسی« مشغول به تحصیل 
شــد؛ یعنی هم  در جبهــه جنوبی و 
غربی ایــران مبارزه کــرده و هم در 
دانشگاه تهران علوم سیاسی خوانده 
است؛ همین جا می خوانیم که او پس 
از پایان جنگ به مدرک فوق لیسانس 
رســید و بعد در رشته مدیریت برای 
دکترا ادامه تحصیــل داد. زندگی او 
جالب تر می شــود وقتــی بدانیم در 
ســال های پایانی جنگ، به عضویت 
کمیته اجتماعی شورای عالی امنیت 

ملی هم درآمده بود.
پــس دوبــاره می شــماریم؛ جنگ، 
تحصیل در دانشــگاه و فعالیت های 

امنیتی.
اگر بپذیریم که یک نفر موفق شــود 
طی هشــت ســال هم زمان در این 
سه میدان مبارزه کند و پیروز شود، 
پس می توان به سادگی هم پذیرفت 
که طی ســال های بعــد به مدارجی 
ماننــد عضویــت در هیات رییســه 
اســتراتژیک  بررســی های  مرکــز 
ریاست جمهوری، مدیرکلی اطالعات 
استان خوزستان، معاونت بررسی های 
استراتژیک وزارت اطالعات، عضویت 
در هیات امنای موسســه مطالعات 
راهبردی، ریاست ســازمان اسناد و 
کتابخانه ملی جمهوری اســالمی و 

مشاور »حسن روحانی« برسد.
رضــا صالحــی امیــری، یکــی از 
شــاخص ترین چهره هــای موردنظر 
»حســن روحانی« برای نشستن بر 

راس قــدرت ورزش ایران بود. وقتی 
او را  نیــاورد،  در وزارت ورزش رای 
به گونه ای به کمیته ملی المپیک ایران 
فرستاد که حتی کسی جرات مبارزه 
با او را نداشــته باشد. او بدون رقیب 
به ریاست این نهاد واالی ورزش ایران 

رسید.
با این حال او کم حرف است. صحبت 
نمی کند و زمانی هم که لب به سخن 
می گشــاید، جمالتــی می گوید که 
خــاص و ناب و منحصر به شــخص 
اوست. کلمه به کلمه اش بار امنیتی 
دارد؛ مثــال وقتی مجلس شــورای 
اسالمی و در مواجهه با »شهال بیات«، 
نماینده ساوه که به او گفته بود: »در 
برنامه شــما چیزی جــز کلی گویی 
ندیدم. شما کم ترین شناختی از مقوله 
ورزش نداریــد.« با لحنی برافروخته 
گفت: »جریانی می خواهد من را بزند 
که اگر زبان باز کنم، آبروی این افراد 

می رود.«
او بار دیگر هم منتقدانش که به سابقه 
اطالعاتی اش اشــاره می کردند گفت: 
»من شــب و روزم را صــرف مبارزه 
با ضدانقــالب کردم، امــا امروز باید 
در مقابل این ســابقه پاسخگو باشم. 
یا درک نمی کننــد چه می گویند یا 
می دانند و آب به آســیاب دشــمن 

می ریزند.«
شهریور امسال، پس از آن که »ماریوس 
ویزر«، رییس فدراسیون جهانی جودو 
ادعا کرد »ســعید موالیــی« از بیم 
بازگشت به ایران به آلمان سفر کرده 
است، رضا صالحی امیری وارد معرکه 
شــد. او خطاب به »تومــاس باخ«، 
المپیک  بین المللی  کمیتــه  رییس 
نوشت: »هیچ تهدیدی متوجه شخص 
وی و خانواده اش نبوده و نمی باشــد 
و ضمانت می نمایم که همچون یک 
قهرمان در ایران با آغوشــی باز مورد 

استقبال قرار خواهد گرفت.«
صالحی  امیری این واکنش را پس از 
آن نشان داد که سعید موالیی به دلیل 
فاش گویی در مورد دخالت سیاست 
در ورزش و فشــار وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک ایران برای مبارزه 
نکردن با رقبای اسراییلی، از بازگشت 
به ایران ترس داشت. صالحی امیری، 
رفتار و گفتار فدراسیون جهانی جودو 
را »فتنه انگیز« نامید. لقبی که البته 
در ادبیات امنیتی ایران آشنا به نظر 

می رسد.
رییس کمیته ملــی المپیک ایران از 
عدم بازگشــت مربیان خارجی مانند 
ناراحتی  ابراز  استراماچونی«  »آندره آ 
کرده است. شــاید او می اندیشد که 
اکنون الزم است »عباد« و »سید رضا 
فالح«، استراماچونی را به همان روش 

قدیمی بازگردانند.

پدرام قائمی )ایران وایر(

تحریم و اعتراضات آبان ،  علل رفتن 
مربیان خارجی فوتبال از ایران

کیهان لنــدن- رئیس فراکســیون 
ورزش مجلس شــورای اســالمی با 
اشاره به فسخ قرارداد مربیان خارجی 
فوتبــال می  گوید، علت بخشــی از 
اتفاقــات رخ داده در خصوص مارک 
ویلموتس سرمربی تیم ملی و آندره آ 
استراماچونی سرمربی استقالل تهران 
محدودیت های ناشی از تحریم  هاست.

محمدرضا تابش، روز دوشنبه گفت 
در کنــار تحریم  ها موج سیاســی به 
وجود آمده پس از حوادث آبان  ماه بر 
رفتن مربیان خارجی اثر گذاشت چرا 
که برخی سفارتخانه ها نسبت به تردد 
در ایران به شــهروندان خود هشدار 

داده اند.
در روزهــای اخیر برخی شــنیده  ها 
حاکی از آن اســت که »فراکسیون 
ورزش« در مجلس شــورای اسالمی 
به دنبال طرحی بــرای منع حضور 
مربیــان خارجی در ایران اســت که 
تابش آن را تکذیب کرد. او گفته »در 
ورزش کشور خودباوری از بین رفته 
اســت، این مربیان داخلی بودند که 
برجسته ترین فوتبالیست های کشور 
تا امروز را تربیت کردند بنابراین این 
خودبــاوری و اعتماد به نفس باید در 
میــدان دادن به مربیــان داخلی نیز 
وجود داشته باشــد؛ البته که هر جا 
ضــرورت دارد باید از مربیان خارجی 

نیز اســتفاده کنیم.« تابــش افزود، 
»فساد و داللی گسترده ای در فوتبال 
کشــور وجود دارد که این موضوع در 
کنار عدم اشراف مسئوالن ورزشی بر 
مسائل حقوقی، موجب عقد قرارداد 
به ســود طرف خارجی می شــود و 
هربار باشــگاه ها و فدراسیون فوتبال 
محکوم به پرداخت جریمه و غرامت 

می  شوند.«
وی ادامه داد: »اقتصاد ورزش در کشور 
ما مفهومی ندارد و با وجود اینکه اکثر 
باشگاه های دنیا با درآمدزایی خود را 
اداره می کنند ولی باشــگاه های ما با 

بودجه های عمومی اداره می شوند.«
تابش معتقد اســت، »اصال درســت 
نیســت از پول مردمی که نســبت 
به وضعیت معیشــت خود اعتراض 
دارند، مبالغ میلیون دالری به مربیان 
خارجــی پرداخت شــود؛ در زمینه 
داللی ها، اگر تخلفی رخ داده باشد با 
استفاده از بعد نظارتی آن را به مراجع 

قضایی انتقال می دهیم.«
یکی از کســانی که تمایلی به حضور 
مربیان خارجی در ایران ندارد و بطور 
کل با فوتبال میانه خوبی ندارد علی 
خامنه  ای اســت که دست  کم دو بار 
طی سال  های اخیر نسبت به حضور 
مربیان خارجی در فوتبال انتقاد کرده 

است.

انتقاد از پوستر میمون های صورت رنگی 
برای مبارزه با نژادپرستی در فوتبال ایتالیا

بی بی سی- اشگاه آث میالن می گوید 
»بشــدت مخالف« استفاده از پوستر 
میمون  برای کارزار مبارزه با نژادپرستی 
در ســری آ فوتبال ایتالیا اســت. در 
پوسترهای »نه به نژادپرستی« سری آ، 
سه میمون با صورت های رنگی نقش 
شده که در ساختمان مرکزی سری آ 
فوتبال ایتالیا در میــالن به نمایش 

گذاشته خواهند شد.
ایــن کارزار کمتر از ســه هفته پس 
از اعتراض باشــگاه های ایتالیایی به 
نژادپرستی راه افتاد. در این اعتراض 
هر ۲۰ باشــگاه حاضــر در باالترین 
ســطح فوتبال ایتالیا، نژادپرستی را 
»مشــکلی جدی« دانستند و گفتند 

دیگر نباید وقت را »هدر« داد.
باشگاه میالن در بیانیه ای اعالم کرد: 
»هنر می تواند قدرتمند باشــد، ولی 
ما بشدت با استفاده از چهره میمون 

برای مبارزه با نژادپرستی مخالفیم.«
باشــگاه رم نیز گفت »غافلگیر«شده 
اســت: »ما درک می کنیم که لیگ 
می خواهد با نژادپرستی مبارزه کند اما 
معتقدیم که این راه درستی نیست.«

سیلون دیستن، مدافع پیشین شاغل 
در لیگ برتــر فوتبال انگلیس نیز به 
بی بی سی گفت که دلیل انتخاب این 

تصویر را نفهمیده است:
»شما چطور می خواهید با چیزی که 
به نژادپرستی شبیه است با نژادپرستی 
مبــارزه کنید. به نظر من که این کار 
بی معنی است. به همین دلیل تا جایی 
که توانستم سعی کردم مصاحبه های 

هنرمند خالق این اثر را بخوانم.«
»این درســت که او در پنج شــش 
ســال اخیــر موضــوع نقاشــی و 
تصویرسازی هایش میمون  بوده و این 
درســت که گفته این روش او بوده تا 
نشان دهد که همه ما میمون هستیم؛ 

اما این درست به نظر نمی رسد.«

»من واقعا نمی فهمم. آن ها می خواهند 
مســائل را آن قدر بــزرگ کنند که 
اتفاقات کوچکی که هر هفته در لیگ 
ایتالیا می افتد، طبیعی به نظر برسند؟ 
نمی دانم چه انتظاری دارند، شــما با 
چنیــن عملی منتظر چه واکنشــی 
هســتید؟ من که از منظــور آن ها 

سردرنیاوردم.«
سیمونه فوگاتســوتو، هنرمند خالق 
این اثــر روز دوشــنبه در کنفرانس 
مطبوعاتــی گفت که همیشــه در 
کارهایش از تصویر میمون اســتفاده 
می کند: »بــرای یک هنرمند چیزی 
مهم تر از این نیســت کــه با کارش 

برداشت ها را تغییر دهد.«
»من تصمیم گرفتــم برای صحبت 
در مورد نژادپرستی از تصویر میمون 
اســتفاده کنم، برای ایــن که آن ها 
استعاره  انسانیت هستند. پارسال برای 
دیدن بازی اینتر و ناپولی )مسابقه ای 

که در آن به کالیدو کولیبالی، مدافع 
ناپولی توهین نژادپرســتانه شد( به 
ورزشــگاه رفتم و احســاس تحقیر 
کردم. همه فریاد می زدند و کولیبالی، 
بازیکنی که مورد احترام من است را 

»میمون«  می نامیدند.«
»من در پنج شش سال اخیر همیشه 
میمون نقاشــی کرده ام، برای همین 
فکر کــردم که می توانم از این طریق 
بگویم که همه ما میمون هســتیم. 
من میمون غربی را با چشم های آبی 
و سفید کشــیدم، میمون آسیایی را 
با چشــمان بادامی کشیدم و میمون 
مشکی را در مرکز گذاشتم، جایی که 

همه چیز از آن می آید.«
»میمون ها برای این هستند که همه 
یاد بگیرند هیچ تفاوتی بین ما نیست، 
مسئله انسان یا میمون بودن نیست، 
همه ما شــبیه هم هستیم. همه ما 

میمون هستیم.«
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قهرمان کشتی زنان ایران جزو بازداشت شدگان اعتراضات  اخیر

کشتی  قهرمان  سلیمانی  معصومه 
زنان ایران از ۲۲ روز پیش تاکنون در 
خرم آباد در بازداشت است. خانواده 
او به امیــد آزادی قریب الوقوع این 
او  بازداشت  درباره  ایرانی  ورزشکار 
ســکوت کرده بودند. اما سرانجام 
هم تیمی های او شامگاه دوشنبه ۲۵ 
آذر تصمیم گرفتند این خبر را اعالم 

کنند.

خبر این گونه منتشر شد که »معصومه 
سلیمانی« قهرمان کشتی زنان ایران 
از نخســتین روز اعتراضات سراسری 
در خرم آباد بازداشت شد و تاکنون هم 

آزاد نشده است.
یکی از مدیران ســابق فدراســیون 
کشتی ایران، در گفت وگو با ایران وایر 
این گونه تایید می کند: »ما از طریق 
اطرافیان و خانواده اش مطلع شدیم که 
چنین اتفاقی افتاده و خانم سلیمانی 
در بازداشــت هســتند؛ اما اگر تایید 
خانواده اش هم نبود بازهم شــخصا 
شــک نمی کردم در این که او یکی از 

بازداشتی های اعتراضات باشد.«
در کارنامه خانم ســلیمانی، قهرمانی 
رقابت های کشــتی آلیش اســتانی، 
کشور و مدال برنز مسابقات قزاقستان 
به چشم می خورد. او جزو کشتی گیران 
زن ایران بود که حتی پیش از رسمی 
شدن این رشته توســط فدراسیون 
تحت امر »رســول خادم«، هم زمان 
هم رشــته جودو را به صورت جدی 
به عنوان بازیکن و مربی دنبال می کرد 

و هم غیررسمی کشتی می گرفت.
اما با آغاز عمر کشتی زنان، معصومه 

ســلیمانی هم به صورت جدی وارد 
این رشــته شــد؛ اما خیلــی زود با 
فدراسیون کشــتی به مشکل خورد. 
مدیر مستعفی فدراسیون کشتی به 
ایران وایر می گوید: »خانم ســلیمانی 
تنها کســی نبــود کــه آن زمان با 
فدراسیون به مشکل خورد. مصیبت 
اصلــی از اتاق خانــم مریم منظمی 
شروع می  شد. همه می دانستند که او 
با تمام دختران اصلی کشتی گیر زن 
ایران مشــکل دارد، اما خب به خانم 

منظمی اختیار تام داده شده بود.«
داســتان اصلــی بــه ســال ۱۳۹۵ 
برمی گردد. تیم کشــتی آلیش زنان 
ایران عازم مسابقات جهانی شد. پس 

از بازگشت تیم به ایران، بالفاصله حکم 
محرومیت سه کشتی گیر زن ایرانی 
از ســوی فدراســیون ابالغ می شود؛ 
»سمیه حیدری، یگانه غریب گشته و 

معصومه سلیمانی«.
»یگانه غریب گشــته« به خبرگزاری 
ایســنا گفته بود که فقــط به دلیل 
اینکه وقتی مربی اش از او درخواست 
آب کرده بود، او بطری آب را از روی 
سکوها برایش پرت کرده، شش ماه از 
حضــور در میادین داخلی و خارجی 

محروم شده است.
اما خانم »مریم منظمی«، نایب رییس 
زنان فدراســیون کشتی ایران نه تنها 
در حکمــی کــه برای این ســه زن 
کشتی گیر صادر کرد از عبارت »عدم 
رعایت شــئایر و موازین اســالمی« 
استفاده کرد که حتی در مصاحبه با 
خبرگزاری ایســنا گفت: »هم اسالم 
دیــن رحمت و انصاف اســت و هم 
فدراســیون کشتی بخشــنده.« این 
یعنی این سه کشتی گیر می توانستند 
به دلیل موازین اسالمی و عدم رعایت 

شرع، بیش از آن محروم شوند.
گناه معصومه ســلیمانی همان زمان 
یک اعتراض ساده بود. خانم منظمی 
مدعی شده بود که معصومه سلیمانی 
اصال صالحیت حضور در اردوی تیم 
ملی را نداشــت. اما صرفــا به عنوان 
»حریــف تمرینی« بــه رقابت های 

جهانی اعزام شد.
حریف تمرینی، به معنی کشتی گیری 
اســت کــه بــرای حفــظ آمادگی 
کشتی گیر اصلی به رقابت  بین المللی 
اعزام می شــود، ولی در مســابقات 

شرکت نمی کند.
ادعــای مریم منظمی جایی »دروغ« 
به نظر می رسید که او گفته بود: »ما 
دیدیم خانم معصومی بی کار اســت. 
برای همین تشــخیص دادیم که او 
به عنــوان داور در رقابت های جهانی 
حضور داشــته باشــد. اول مخالفت 
کــرد و بعد علیه تیم جو روانی به راه 

انداخت.«
این ادعا را حتی مدیر سابق فدراسیون 
کشتی هم تکذیب می کند: »چنین 
چیزی نبود. اول قــرار بود معصومه 
ســلیمانی کشــتی بگیرد. اما بعد با 
اعمال نفــوذ خانم منظمــی، از تیم 
کنار رفت.« خود معصومه نیز همان 
زمان این ادعا را کذب دانســت: »من 
از سوی اتحادیه جهانی کشتی برای 
روز اول به صورت رسمی به عنوان داور 
دعوت شــده بودم. مگر ممکن است 
بگویند حاال که کشتی نمی گیری بیا 
و برو داوری کن؟ مگر مسابقات قانون 
ندارد؟ قرار بود بعد از روز اول، در وزن 
خودم رقابت کنم ولی حذفم کردند.«

ادعا دروغ بود، چون فدراســیون ها، 

نواب زنان در فدراسیون ها یا مربیان 
حق انتخاب داور برای اتحادیه جهانی 
بااین حال مشخص  کشتی را ندارند. 
نیســت که کــدام رفتــار معصومه 

سلیمانی خالف شرع اسالم بود؟
الاقــل در مورد »ســمیه حیدری« 
بهانه ای داشــتند؛ در روز مســابقات 
کالهی که به عنوان حجاب بر ســر 
کرده بــود در کش وقــوس فن های 
کشتی از سرش افتاد. بالفاصله کاله 
را روی سر گذاشــت، اما فدراسیون 

کشتی او را شش ماه محروم کرد.
بااین حال حتی اعتراض فنی معصومه 
سلیمانی را نمی توان قدم زدن او در 
خالف موازین و مقررات شرع اسالم 
قلمداد کرد. مدیر اســبق می گوید: 
»تقریبــا هفته ای نبود کــه او را در 
فدراسیون کشتی نبینیم. یا می آمد یا 
با تلفن پیگیری می کرد. یکی دو بار 
هم به او گفتند مگر شش ماه چقدر 
است؟ این همه که می آیی و می روی 
را بمان خانه تا تمام شــود. گفته بود 
محرومیتم هم که تمام شــود بازهم 
می آیم اعتراض می کنم. این حق ما 

نیست.«
خانم سلیمانی البته همان روزها گفته 
بود که »این حق کسی که با جیب و 
از هزینه خودش تمرین می کند، سفر 
می رود و مسابقه می دهد، نیست.« اما 
حراست و مریم منظمی درنهایت کار 

خودشان را کردند.
ایران وایر می گوید:  بــه  منبع مطلع 
»خیلی تالش کردنــد این چند نفر 
را حــذف کننــد. می گفتند شــر و 
دردسرســاز هســتند. گفتم که اگر 
خبر تاییدیه بازداشتش هم نمی رسید 
بازهم مطمئن بــودم که در روزهای 
شــلوغی ها در خانــه اش نمانده بود. 
کال حذفــش کردند و رفت ســراغ 
مربی گری کشتی در همان خرم آباد. 
چند وقت پیش شــنیدیم که برای 
زنان بدسرپرست شهرش فعالیت های 
فرهنگــی و اقتصــادی می کند. تیم 
طناب کشــی در شــهرهای مختلف 
برای زنان تاســیس کرد و مسابقات 
طناب کشــی اســتان را برگزار کرده 
بود. معصومه زیاد با ما حرف نمی زد، 
حرف هم می زد اعتــراض می کرد و 
گالیه؛ دلش هیچ وقت با ما صاف نشد، 

هیچ وقت.«
او یکی از قربانی هایی بود برای حفظ 
و بقای کشــتی زنان: »ما با دشواری 
کشــتی زنان را راه انــدازی کردیم. 
موانع داخلی بیشتر از موانع خارجی 
بــود. برای همین وقتی حراســت یا 
فدراســیون دست  زنان  نایب رییس 
روی یکی از کشتی گیرها می گذاشت، 

او باید حذف می شد.«
معصومــه ســلیمانی ســال ۱۳۹6 
زندگی اش را به عنوان مربی در لرستان 
آغاز کرد. همان زمان به ایسنا منطقه 
لرســتان گفته بود: »زنان لرســتان، 
فیزیک بدنی خوبی دارند و می توانند 
قهرمانان آینده کشتی ایران و جهان 
باشــند.« او حاال اما دست وپنجه اش 
را جایــی دیگــر انداخته اســت؛ در 
بازداشتگاهی که او را برای اعتراض در 

نخستین روز به کام خود برد.
خانواده اش ســکوت کردنــد، روابط 
عمومی فدراســیون کشتی حاضر به 
پاسخگویی در قبال وضعیت قهرمان 
سابق کشــتی زنان ایران به ایران وایر 
نشد. »صبا سلیمانی«، خواهر معصومه 
که طی سال های اخیر مربی کشتی 
شده و تیمش را حتی به قهرمانی آسیا 
هم رسانده است این روزها به دنبال 

خواهرش می گردد.
پیام یونسی پور )ایران وایر(

 شطرنج بازان تیم ملی ایران با حریف اسراییلی بازی کردند

در مسابقات شطرنج سریع اسپانیا، دو 
ستاره تیم ملی ایران حاضر به انصراف 
در برابر حریف اســراییلی نشــدند و 

پشت میز بازی نشستند.
رادیو فردا مطلع شده است محمدامین 
طباطبایــی و پرهــام مقصودلو روز 
دوشنبه در تورنمنت سیتخس اسپانیا 
با نماینده اسراییل به رقابت پرداخته و 

هر دو نیز به برتری رسیده اند.
ورزشــکاران جمهوری اسالمی ایران 
از ســال ۱۹۸۳ اجــازه رویارویی با 
حریفان اسراییلی را ندارند. موضوعی 
که امسال منجر به تعلیق فدراسیون 

جودوی ایران شد.
طباطبایــی در در رقابت های بلیتس 
یا شــطرنج برق آسا با کسب ۸ امتیاز 
به مقام قهرمانی رســید. اگر مطابق 
معمول از بازی با حریف اســراییلی 
خودداری می کرد موفق به کســب 

عنوان قهرمانی نمی شد.
صبح روز سه شــنبه صالحی امیری 
رییس کمیته ملی المپیک ایران بدون 
اشاره به این بدعت شکنی گفت: »با 
ظریف، شــمخانی و مقامات امنیتی 
تشکیل  کمیسیونی  داشتیم.  جلسه 
شــد که در خصــوص برون رفت از 
چالش رژیم صهیونیســتی صحبت 

شود«.
امین در دور چهارم، روی میز چهار در 
برابر گورشتین ایدو )استاد فیده( قرار 
گرفت و با مهره سیاه به برتری رسید.

همین بازیکن اسراییلی در دور هفتم 
و روی میز شــماره شــش با پرهام 
مقصودلو رویارو شــد که پرهام نیز 
توانست با مهره سفید به برتری برسد.
در این مسابقات نمایندگان هندوستان 
دوم و ســوم شــدند. داوید الرینو از 
اســپانیا چهارم شــد. ترنت الرنس 
)انگلیس( پنجم و ســرگئی لوبانف 
)روسیه( به مقام ششم رسیدند. پرهام 

مقصودلو در رده هفتم ایستاد.
دو ماه پیــش امیــن طباطبایی به 
عنوان بخت شــماره یک مســابقات 
جوانان جهان از مبارزه با اور برنشتاین 

)اسراییل( انصراف داد.
اعــالم پیــروزی و مصاحبه  لحظه 
شــطرنج باز اســراییلی پس از پایان 
فرصت ۱۵ دقیقه ای برای دســت به 
مهره شــدن امین، بازتاب رسانه ای 

یافت.
برنشتاین گفت: »ناامید کننده است. 
این همه راه نیامده ام تا از این طریق 
این  امتیاز بگیرم.  }انصراف حریف{ 
اولین بار نیســت که رقیب ایرانی از 

بازی با من اجتناب می کند«.
ChessBase India در زیرنویــس 
این مصاحبه ویدیویــی تاکید کرد: 
»می دانیم ایرانی ها دوست دارند بازی 

کنند اما می ترسند«.
نایجل شورت نایب رییس فدراسیون 
جهانی شطرنج نیز پس از کناره گیری 
آرین غالمی در برابر الکساندر زالتین 
)اسراییل( در مسابقات جوانان جهان 

واکنش تندی نشان داد.
آقای شــورت نوشــت: »فدراسیون 
جهانی اهــداف سیاســی را تحمل 
نمی کند. در صورتی کــه تغییراتی 
صــورت نگیرد اقدامــات قاطعانه ای 

صورت خواهد گرفت«.
اینک به نظر می رسد تغییرات مدنظر 
فدراســیون جهانی صــورت گرفته. 
از ســویی در همین رقابت ها، بخش 
استاندارد )فکری( در جریان است و 
دو ورزشکار ایرانی همچنان در اسپانیا 

حضور دارند.
با توجه به حضور نمایندگان اسراییلی، 
ممکن اســت نماینــدگان ایران در 
این بخش نیز با آنها مواجه شــوند. 
فدراسیون شطرنج ایران از درج خبر 
پیروزی امین و پرهام در برابر حریف 

اسراییلی خودداری کرده است.

»کالسیکو«، ضربه ای به صدا و سیما 
که از آن درس نگرفت

فردوسی پور کمتر از یکسال پس از 
اخراج از صدا و سیما برنامه ای ساخته 
که در عرض ۲4 ساعت نزدیک به دو 
میلیون بیننده داشته است. مدیرکل 
صدا و سیما دو روز پس از آن یک 
پســت دیگر به مدیر شبکه سه، 
دشمن اصلی فردوسی پور، اعطا کرد.

دویچه وله- یک میلیون و ۸۲۰ هزار 
بیننده تنها طی ۲۴ ســاعت؛ برنامه 
ورزشی کالســیکو به تهیه کنندگی 
عادل فردوســی پور با اجرای پژمان 
جمشــیدی و حضور علی دایی، وریا 
غفوری، امیر مهدی ژوله و ژابی آلونسو 

رکورد شکست.
این برنامه از طریق اینترنت و در شب 
۲۴ آذر پخش شد. موضوع برنامه نیز 
به بازی حساس دو تیم بارسلونا و رئال 

مادرید اختصاص داشت.
حاال همه بــه تکاپــو افتاده اند؛ هم 
هــم  و  فردوســی پور  طرفــداران 
فردوســی پور  طرفداران  مخالفانش. 
از »شکســت انحصار صدا و سیما« 
نوشــته اند و از »ضربه فنی عادل که 

فروغی را ناک اوت کرد«.
مخالفــان نیــز از »رپورتــاژ آگهی 
بی بی سی« برای فردوسی پور و »پروژه 
رقیب سازی برای صدا و سیما« سخن 

گفته اند.
در آستانه نوروز پارسال، صدا و سیما 
به مردم »عیدی« داد و پخش برنامه 
نــود را با اجرای عادل فردوســی پور 
متوقف کرد؛ برنامه ای که به اســتناد 
آمار، پربیننده ترین برنامه ورزشی صدا 

و سیما بود.
این تصمیم از سوی مدیر تازه و جوان 
شبکه ســه، علی فروغی اتخاذ شد. 
حتی نامه ۱۵۰۰ خبرنگار  به مدیریت 
صدا و ســیما برای بازگرداندن عادل 
فردوسی پور نیز ثمر نداشت و مدیریت 
شبکه سه با پشتیبانی مدیرکل صدا و 

سیما، بر نظر خود پایدار ماند.
فردوســی پور نزدیک به یک ســال 
سکوت کرد و هیچ خبری از او نبود. 
تا اینکه اواسط آذرماه با تبلیغ برنامه 
»کالســیکو« و دعوت از مردم برای 
تماشای این تاک شوی اینترنتی دوباره 

بازگشت.
برنامه فردوســی پور با آنکه خودش 
مجــری آن نبود تنهــا در عرض ۲۴ 
ســاعت نزدیک به دو میلیون بیننده 
را به خود جــذب کرد. پیامد آن نیز 
انتشار چندین مقاله و گزارش و دهها 
توییت و اســتاتوس در شــبکه های 

اجتماعی بود.
در  روزنامــه گار  غبیشــاوی،  رضــا 
روزنامه اعتماد نوشــت: »شــاید در 
خاورمیانه این تنها ایران اســت که 
رادیو تلویزیونش انحصاری اســت و 
بخش خصوصی و حتــی دولت نیز 
حق داشــتن رادیو تلویزیون ندارند. 
صداوسیما تالش می  کند به شیوه های 
مختلف انحصار خود را قدرت ببخشد 
اما چند سالی است روز به روز از این 
انحصار کاسته می شود و پوسته سخت 
انحصار، ترک های بیشتر و بزرگ تری 

می بیند«.
این روزنامه نــگار به مــوارد متعدد 
انحصارطلبی صدا و سیما اشاره کرده، 
از جمله ممنوعیت تصویر برای برخی 
هنرمنــدان یا چهره هــای فرهنگی، 
ورزشی و سیاسی و نوشته که با کمک 
اینترنت و شــبکه های اجتماعی این 
انحصار شکسته شده است: »حاال اما 
مشخص شده این کار صداوسیما نیز 
تاثیرگذاری گذشته خود را از دست 
داده است. افراد و چهره های معروفی 

که صداوسیما آنها را ممنوع التصویر 
کــرده، حــاال بــه مــدد اینترنت و 
شــبکه های اجتماعی و رســانه های 
موبایلی، همچنــان در افکار عمومی 

حضور دارند و فعالند«.
در شبکه های اجتماعی نیز بازخوردها 
به برنامه کالسیکو کم نبود. کاربرانی 
مانند روح اهلل ُسلگی و رسول شکری نیا 
که از مخالفان عادل فردوســی پور و 
طرفدار مشی صدا و سیما هستند با 
اشاره به برنامه های بی بی سی فارسی و 
ایران اینترنشنال از »پروژه« شکست 

انحصار صدا و سیما نوشته اند.
اما ظاهرا گوش صدا و ســیما به این 
حرف ها بدهکار نیســت. تنها دو روز 
پس از پخش برنامه فردوسی پور، علی 
عسگری، رییس سازمان طی حکمی 
علی فروغی را به ریاســت شــورای 
تخصصی ورزش صدا و سیما منصوب 

کرد.
ســایت فرارو تیتر زده اســت: علی 
فروغی یک پست دیگر گرفت؛ دشمن 

»عادل« در ورزش!
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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. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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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. 
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مشاوره اولیه رایگان

روزی که
 عکس های آیت اهلل خمینی 

پاره شدند
کتاب »ایران، رؤیاها و انحراف ها« شــامل مجموعه ای از عکس های رضا و 
منوچهر دقتی، دو عکاس برادر ایرانی ســاکن فرانسه و توضیحات راشل 

دقتی، به تازگی در پاریس منتشر شده است.
این کتاب، چه در شــرح عکس ها و چه در مقدمه های کوتاه در ابتدای هر 
فصل، همزمان با بازگو کردن بخش مهمی از تاریخ ایران معاصر و انقالب، 

برشی از زندگی این دو عکاس را نیز روایت می کند.

رضــا دقتی 6۷ ســاله، کــه یکی از 
مشهورترین عکاسان خبری در جهان 
اســت، طی دهه ها فعالیت حرفه ای 
خود با رســانه های معتبر متعددی 
همــکاری کرده اســت. او در زمینه 
آموزش عکاســی نیز فعالیت دارد و 
آثارش در بسیاری از کشورهای جهان 

به نمایش درآمده است.
رضا دقتــی عالوه بــر جوایز معتبر 
عکاسی، نشان شــوالیه ملی لیاقت 
فرانســه را نیز دریافت کرده اســت. 
همچنین »رضــا« تاکنون ۳۲ کتاب 

عکس منتشر کرده است.
منوچهــر دقتی نیز آن طــور که در 
زندگی نامــه این دو بــرادر در پایان 
کتاب آمده، »شــهروند جهان« است 
و »در بیش از دوازده کشور در چهار 

قاره اقامت داشته است«.
او که دو ســال از رضا کوچکتر است، 
ســابقه همکاری با آژانس های بزرگ 
خبــری مثل خبرگزاری فرانســه را 
دارد. منوچهر در زمان انقالب، در رم، 
پایتخت ایتالیا ســینما می خواند و با 
وقوع انقالب به ایران بازگشت، اما در 
ســال ۱۹۸۵، پس از تهدید از سوی 

حکومت ایران، راه تبعید را برگزید.
این عکاس در فاصله سال های ۱۹۸۷ 
تــا ۱۹۹۰، دبیــر ســرویس عکس 
فرانسه  خبرگزاری  مرکزی  آمریکای 
شد و در ۱۹۹۰ به خاورمیانه بازگشت 
و به پوشــش موضوعات سیاســی و 
اجتماعی این منطقــه پرداخت. در 
همین دوره بود که در رام اهلل از سوی 
نیروهای اسرائیلی زخمی شد و پس 
از انتقال به پاریس، هجده ماه بستری 

بود.
پس از سقوط طالبان در افغانستان، 
منوچهر به برادرش، رضا پیوست که 
آن زمان در کابل بود. او در آنجا همراه 
با برادرش با تاســیس یک موسسه 
غیردولتی به آموزش روزنامه نگاری و 

عکاسی خبری پرداخت.
عالوه بر زندگی نامــه ای که در پایان 
کتاب آمــده، در فصل اول کتاب نیز 
چگونگی عکاس شــدن این دو برابر 
شرح داده شده است؛ این که چگونه 
آنان در نوجوانی با دنیا عکس آشــنا 
شــدند و با دوربینی که عمویشان به 
آنان هدیه داد، عکاسی را آغاز کردند.

از خروج شاه تا سرکوب کردها

کتاب »ایران، رؤیاها و انحراف ها«دارای 
۱۸۰ عکس است و در فاصله سال های 
۱۹۷۸، یعنی کمی پیش از انقالب، تا 
۱۹۸۵، در میانه جنگ ایران و عراق 

گرفته شده است.
»ایران، رؤیاهــا و انحراف ها«، »ایران 
پیش از انقالب«، »ســقوط شــاه و 
ورود  اســالمی،  »نقالب  انقــالب«، 
ســفارت  »گروگان گیری  خمینی«، 
آمریکا«، »سرکوب، زندان و شکنجه«، 
»عاشورا، اشک ها و خون «، »سرکوب 
کردهــا« و »جنگ ایــران و عراق«، 

عناوین ۹ فصل کتاب است.
در ایــن روزها که بــار دیگر حجاب 
اجباری و مسئله زنان در ایران، مورد 

توجه جهانیان قرار گرفته، تصویر روی 
جلد کتاب، زنانی چادر به سر را نشان 
می دهد که سیاهی چادرشان، همه جا 
را فرا گرفته و فقط صورت هایی نیمه 
پنهان، مثل نقطه هایــی در تاریکی 
پیداست. این عکس در داخل زندان 
اوین و از زنان زندانی سیاســی گروه 
هــای مخالف حکومت در ســومین 

سالگرد انقالب گرفته شده است.
عکس های کتاب اغلب سیاه و سفید 
است و هر چه به پایان کتاب نزدیک 
رنگی  عکس های  تعداد  می شــویم، 

بیشتر می شود.
اولین تصویر کتاب، که ســال ۱۹۷۲ 
در بندر لنگه، در جنوب ایران گرفته 
شــده، یک گربه را میــان انبوهی از 
حلقه های سیم خاردار نشان می دهد: 
»چهل سال پیش، در کشور زادگاهم. 
وقتی آن را دیــدم، مهربان و مغرور، 
محصور در این نامالیمت ها، به ایران 
فکر کردم که روی نقشــه به شکل 
گربه است. طی دهه ها، احساسی که 
درباره سرنوشتش داشتم )و سرنوشت 
ملتش، چه آنانی که ماندند و چه آنانی 
که قدم بر راه های تبعید گذاشتند(، 
همان باقی مانده است؛ شکننده میان 
انقالب و جنگ، سرکوب و تحریم ها.«

همچنین راشــل دقتــی در ابتدای 
اولین فصل کتاب می نویسد: »انقالب 
اسالمی ایران، نگاه دو برادر، منوچهر و 
رضا دقتی را دگرگون کرد. ]نگاه هایی 
که[ در قلب رؤیــا فرو رفته بودند، با 
یک انقالب خیانت شده و آشوبی که 
به وجود آورده بود، شکســته شــد. 
انقالب از آنان عکاس خبری ساخت. 
از آن زمان به بعد، آنان شاهد توحش 
عریان، و در جست وجوی مداوم آثار 

یک انسانیت آسیب دیده اند.«
نکته مهم دیگر کتاب، این است که 
مشخص نشده که هر عکس با دوربین 
کدامیک از این دو برادر گرفته شده 
است. به نظر می رسد رضا و منوچهر 
بــا چنین تصمیمی، بــر یکی بودن 
و مشــترک بودن تالش خود تاکید 

کرده اند.
در فصل اول کتاب، که دارای عکس 
زیــادی نیســت، در توضیحات کنار 
عکس ها، با روایت اول شــخص که 
به نظر می رسد از زبان عکاس است، 
فضای پیــش از انقالب و جو امنیتی 

آن زمان توصیف می شود.
یکــی از زیباترین عکس هــای این 
بخش، عکسی از دو پلیس زمان شاه 
است که پشت به دوربین مقابل برج 
شــهیاد )آزادی کنونی( ایستاده اند و 
این برج در زمینه این عکس پیداست: 
»در قلب تهران، این دو پلیس به من 
یادآوری می کنند که در جامعه ایران 
این زمــان، »۱۹۸۴« جــورج اورول 

خیلی دور نیست.«
بخش دوم کتاب، با عکسی از بهروز 
وثوقی، ناصــر ملک مطیعی و آرمان، 
بازیگران ســینمای پیش از انقالب 
آغاز می شود که سوار بر یک خودرو 
هســتند. این تصویری از جشن های 
۲۵۰۰ ســال تاســیس امپراطوری 

پارس است.

اما بالفاصله از این جشن ها به »جهان 
دیگــر« می رویم کــه زندگی مردم 
فرودست جامعه در شهرهای مختلف 

ایران در دوران پهلوی است.
عکســی به نام »گهواره« که کودکی 
خوابیده در فرغون را نشــان می دهد 
در حالی که پدرش، یک کارگر کرد 
در نزدیکی اردبیل مشغول کار سخت 
آجرپزی  اســت، یکی از عکس های 
این بخش است. خواهر  تکان دهنده 
بزرگ این کودک نیز در گوشه ای از 
عکس ایســتاده و دست به سینه در 
حال تماشــای کار کردن پدر است: 
»شــتاب بــدون وقفه ]پــدر[ برای 
زنده ماندن، با بی تحرکی کودکانش 

کنتراست ایجاد کرده است.«
همچنین عکس هایی از زندان کمیته 
مشترک ضدخرابکاری و شکنجه های 
زمان شــاه، از دیگــر عکس های این 

بخش است.
فصل ســوم کتاب، به خروج شاه از 
ایران اختصاص دارد که با عکس هایی 
از کاخ نیــاوران آغــاز می شــود. در 
عکس های بعدی، خوشــحالی مردم 
انقالبی از خروج شاه به ثبت رسیده 
و عکس هایی از خمینی که حاال دیگر 

کم کم جای عکس شاه را می گیرد.
یکی از زیباترین عکس های این بخش، 
عکسی از مجسمه فروافتاده یک سرباز 
اســت که در میدان مخبرالدوله قرار 
داده شده بود. انقالبی ها این مجسمه 
را که سرباز و دهقان را در نبرد با اژدها 

نشان می داد، ویران کردند.
همچنین تجمع گروهی از روحانیون 
مقابل ســینما رکس آتــش گرفته 
آبادان، از عکس های ماندگار این فصل 

است.

»قصاب انقالب«در کویر طبس

همانطور که از روی جلد پیداســت، 
زنان، یکــی از مضامین اصلی کتاب 
»ایــران، رؤیاها و انحراف ها« اســت. 
در یکی از عکس های بخش ســوم، 
تظاهرات زنان بی حجاب و محجبه در 
کنار مردان در سال های نخستین پس 
از انقالب دیده می شــود که با عنوان 

»انقالب محجبه« به چاپ رســیده 
اســت: »از آنان انقالبی دزدیده شد 
که خودشــان به صورت فعال در آن 

شرکت داشتند«.
از ایــن پس، زنان بدون حجاب جای 
خــود را به زنان چــادری می دهند. 
عکســی از زنان چادر به سر در نماز 
جمعه تهران که زیر آســمان ابری و 
درختان بدون برگ دانشــگاه تهران 
ایســتاده اند، حس غم انگیــزی را به 
مخاطب القا می کند. به ویژه آنکه در 
حاشیه عکس، راوی تاکید می کند که 
زمانی در دانشــکده هنرهای زیبای 

تهران تحصیل می کرده است.
اهلل  روح  ورود  بعــدی،  بخــش  در 
خمینی، با عکسی از او، نشسته روی 
یک تخت یک نفره در یک اتاق خالی 
آغاز می شود: »این آخرین بخت من 
برای تالش در جهت فهمیدن آیت اهلل 
خمینــی بــود. او روی یک تخت در 
اتاقی خالی نشسته بود. نه گذشته، نه 

آینده، بدون تاریخ و بدون حافظه.«
از آن پس »جنگ عکس های پرتره« 
در تظاهــرات مردم آغاز می شــود؛ 
عده ای عکس های روح اهلل خمینی در 
دست و دیگران عکس محمد مصدق 

و ...

در همیــن بخش عکســی از صادق 
خلخالی، در حال ویران کردن مقبره 
رضاشاه در شهر ری، کنار عکسی از 
مقبره مصدق در احمدآباد قرار داده 

شده است.
عکسی از ابوالحسن بنی صدر در ۱۴ 
اســفند ۱۳۵۹ و عکس هایی از علی 
خامنه ای، صادق قطــب زاده، مهدی 
بــازرگان، احمد خمینــی و باز هم 
عکس هایی از آیت اهلل خمینی، در این 
بخش قرار داده شده  است: »خمینی 
رهبری بود با نگاهی ســرد، با مشتی 

آهنین و احکامی بدون تجدیدنظر.«
فصل پنجم به حمله به سفارت آمریکا 
و به گروگان گرفتــن دیپلمات ها و 
کارمندان این ســفارتخانه از ســوی 
دانشــجویان »خط امام« اختصاص 
دارد. راوی در کنــار یکی از عکس ها 
می گوید او تنها عکاسی بود که ساعات 
اولیه این گروگانگیــری را به تصویر 

کشیده است.
در همیــن بخش، بــار دیگر صادق 
خلخالی را می بینیــم که حاال دیگر 
به »قصــاب انقالب« معروف شــده 
است. او در عکسی، در کویر طبس در 
کنار جنازه نظامیان آمریکایی و الشه 
هلی کوپترهایشــان که سقوط کرده 

بودند، ایستاده و مشغول تماشاست.

از پاره کردن عکس آیت اهلل خمینی 
تا تیرباران شدن تصویرش

در بخش بعدی، ســرکوب های پس 
از انقــالب به تصویر درآمده اســت؛ 
از حوادث ســی خــرداد ۱۳6۰ در 
تهران تا ســرکوب هواداران آیت اهلل 
شــریعتمداری در تبریــز. در همین 
دوره است که در اوج قدرت روحانیون 
و آیت اهلل خمینی، پوســتری از او از 
سوی هواداران آیت اهلل شریعتمداری 

پاره می شود.
بالفاصله پس از عکــس پاره کردن 
پوستر آیت اهلل خمینی، عکسی از آتش 
زدن تصاویر آیت اهلل شــریعتمداری 
قرار داده شــده است. جنگ پرتره ها 

همچنان ادامه دارد.
بــرادران دقتی به داخــل زندان های 
جمهوری اسالمی از جمله زندان اوین 
رفته اند و همچنین اعدام مخالفان را 
به ثبت رســانده اند. خشونتی که در 
عکس هــای اعدام، یکی بــا تیرباران 
و دیگری با طنــاب دار، موج می زند، 
به خوبی خشــونت آن دوره را نشان 

می دهد.
عکس های عاشــورا که آنهــا نیز از 
خشــونت عاری نیست، فصل بعدی 
کتاب است. اما شاید دو بخش آخر، 
از مهم ترین بخش های کتاب »ایران، 
رؤیاها و انحراف ها« باشــند: سرکوب 

کردها و جنگ ایران و عراق.
راوی دربــاره ســرکوب کردســتان 
می گوید: »چهل ســال بعــد، هنوز 
هر لحظه را به یــاد دارم.« او همراه 
با مردم شــهر بانه محصور شــد و از 
قربانیان و بازماندگان حمله نیروهای 
سپاه پاسداران در سال ۱۹۸۰ عکس 

گرفت.
فصل جنگ ایران و عراق نیز با عکسی 
از یک دانشجوی عراقی در تهران آغاز 
می شود که با صورتی پوشیده در حال 
قرائت یک بیانیه است. در شرح این 
عکس، به اقدامات تحریک آمیز ایران 
پیش از آغاز جنگ اشــاره می شود. 
عکس بعدی، پاالیشگاه آبادان را نشان 

می دهد که در آتش می سوزد.
عکس های کودکان با اسلحه یا با لباس 
جنگ، یکی از مضامیــن اصلی این 
بخش است؛ همچنین کشته شدگان و 
زخمی های جنگ: »وقتی من سفرم 
را خارج از کشــورم آغاز کردم، وقتی 
حوادث مرا به تبعید سوق داد، ایران 
به یک گورســتان بزرگ تبدیل شده 

بود...«
آخریــن عکس کتاب نیــز با عنوان 
»همه چیز می گــذرد«، تصویری از 
خمینی روی یک دیوار در آبادان سال 
۱۹۸۱ را نشــان می دهد که تیر باران 
شده است: »زیر آثار گلوله ها و زمان، 

خمینی محو می شود.«

تصویر روی جلد کتاب، زنانی چادر به سر را نشان می دهد که سیاهی چادرشان، همه جا را فرا گرفته و فقط صورت هایی 
نیمه پنهان، مثل نقطه هایی در تاریکی پیداست. این عکس در داخل زندان اوین و از زنان زندانی سیاسی گروه های 

مخالف حکومت در سومین سالگرد انقالب گرفته شده است

علی جیحون )بی بی سی(
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پیغام آخور

عزیزان، کریسمس داره به طور روز افزون دنیوی می  شود.
دو دلیِل عمده برای دنیوی شدن کریسمس وجود دارد.

اولین دلیل برای دنیوی شدن کریسمس این است که؛ 
»ما انســانها طبیعتا به ســوی ارضای نفس خودمان و 

خوشی بیشتر ولو زودگذر گرایش داریم.«
ما همیشه سعی می  کنیم هر چیزی را برای لذت خودمان 

تغییر دهیم.
دلیل دومی که چرا کریسمس به طور روز افزون دنیوی 
می  شود این است که؛ »ما به مفهوم واقعی رخ دادی که 

در آخوری که عیسی در آن بدنیا آمد، پی نبرده ایم.«
بله، متاسفانه، ما اهمّیِت راستین این که »کریسمس به 
چه معنأیی است«، »کریسمس در چه زمانی آغاز شد« 
و »چرا ما آن را گرامی می  داریم و جشــن میگیریم،« را 

دست کم می  گیریم و بهای واقعی آن را نمی دانیم.
عزیزان، کالم خدا در غالطیان ۴: ۴ - ۵ به ما   می  آموزد 
که؛ ۴ اما وقتی زمان معین فرا رسید خدا فرزند خود را 
که از یک زن و در قید شریعت متولد شده بود فرستاد ۵ 
تا آزادی کسانی را که در قید شریعت بودند فراهم سازد 

و تا ما مقام فرزندی را به دست آوریم .!
دوســتان، این دلیل اصلی اهمیت کریســمس برای ما 

می  باشد.
نجــات دهنده ی ما، ما را بــاز خرید نمود و به عضویت 

خانواده الهی خود پذیرفت.
به همین دلیل، ما باید برای کریسمس ارزش بجا و واقعی 

آن را قائل بشویم.
کریسمس، شایسته احترام قلبی و کامل ما است.

کریسمس، در جشن و سرود خوانی و خوردن و نوشیدن 
و هدیه دادن و هدیه دریافت کردن خالصه نمی شود.

کریســمس، یاداورخداوندی فروتن و پر فیض و محبت 
برای بشریت اســت، که داوطلبانه به این جهان آمد، تا 
بهای گناهان انســان را با مرگ داوطلبانه خود بر روی 
صلیب جلجتا یکبار برای همیشه تماماً پرداخت نماید 

.)فیلیپیان ۲(

آماده سازی

دوستان، برای شناخت ماهیت اصلی کریسمس، از شما 
دعوت می  کنم تا به همراه من و کمک روح القدس، در 
مطالعه کالم خدا، به سفری پر هیجان و تحقیقی برویم.

سفر تحقیقی ما برای شناخت اهمیت واقعی کریسمس، 
از باغ عدن آغاز می  شود.

باغ عدن، مکانی بود که انســان، برای نخســتین بار، از 
اطاعِت امر خدا سرپیچی نمود و گناه کرد.

در کالم خدا، در کتاب پیدایش ۳: ۱۵ است که ما اولین 
اشاره خداوند به آمدن عیسی مسیح به شکل انسان بر 

روی این کره خاکی را می  خوانیم.
در پیدایش ۳: ۱۵ می  خوانیم: ۱۵ در بین تو و زن کینه 
می گذارم. نسل او و نسل تو همیشه دشمن هم خواهند 
بود. او ســر تو را خواهد کوبید و تو پاشــنه او را خواهی 

گزید. 
نکته بســیار مهم نهفته در مورد این آیه این است که، 
»زن - ذریت ندارد، چرا که زن، دارنده اسپرم، که انسان 

از آن بوجود می  آید نیست.«
در این آیه، خداوند دارد به تدریج نقشه مقدس خود را 
در مورد تولد عیســی از زن باکره؛ و نجات ما از مجازات 
گناهانمان، و دریافت حیاتی ابدی در نزد خود در بهشت 

را مکشوف می  فرماید.
عزیــزان، در کالم خــدا در کتاب پیدایــش، فصل ۱۲ 
می  خوانیم که خداوند انتخاب کرد، تا نقشه مقدس خود 
را برای نجات بشریت از مجازات گناهانش و جدایی ابدی 
از خود، توســط مردی با وفــا و ایمان دار به خود به نام 

ابراهیم اجرا نموده و برقرار سازد.
در فصل هــای بعدی کتــاب پیدایــش در کالم خدا، 
همچنین می  خوانیم که چگونه قوم یهود، که اســرائیل 
خوانده می  شــدند، به خاطر قحطی شــدید، به کشور 
مصر رفته - در آنجا ســکنا گزیدند، و سر انجام، توسط 

فرعون های مصر به بردگی در آمدند.
وقتی ســر انجام، پس از گذاشت ســالها، خداوند قوم 
اسرائیل را از اســارت و بردگی فرعون های مصر رهأیی 
بخشید، او به خادم خود موسی، امر فرمود تا قوم اسرائیل 

را به کوه سینا هدایت کند.
در کالم خدا، در کتاب خروج فصل بیست، می  خوانیم که 
چگونه خداوند قوانین خود، یا همان شریعت را نوشت، تا 

به قوم یهود یا همان اسرائیل بدهد.
خداوند توسط این قانون یا شریعت دست نویس خود به 
قوم اسرائیل، که به نام ده فرمان معروف است، چگونگی 

زیستن یک زندگی خدا پسندانه را آموخت.
احترام و رعایِت آن قوانین که خداوند خود به موسی، و 
سپس موسی به قوم یهود داد، موجب خشنودی وی از 

قوم می  گردید.
قبل از این که قوم اسرائیل وارد سرزمین موعود، یا همان 
ســرزمین کنعان که خداوند قول آن را به آنها داده بود 

بشوند، خداوند اخطاری نیز به قوم اسرائیل داد.
خداوند به قوم اســرائیل اخطار نمود تا در مســیر سفر 
خود به ســوی سرزمین موعود، با قوم های خدا نشناس 

و بت پرست آن مناطق هچگونه وصلتی نداشته باشند.
چرا که خداوند به خوبی می  دانست که وصلت با قوم های 
بت پرست و خدا نشناس، وسوسه پرستش بت های آنها 

را برای قوم اسرائیل به همراه داشت.
خداوند می  دانست که پرستش قوم اسرائیل از بت های 
قوم های خدا نشناس و بت پرست، موجب دوری قوم از 
وی شــده و زندگی پر گناهی را خواهند داشت. ) تثنیه 

فصل هفتم(
اما قوم اســرائیل از اطاعِت خواســته خداوند سرپیچی 
نمودند. به همین سبب، به دلیل نافرمانی قوم اسرائیل 
از خداوند، او برای تنبیه آنها و بازگشتشان به سوی خود، 
اجازه داد تا قوم اسرائیل، بیشتر حیات خود را در جنگ با 

آن قبایل بت پرست و خدا نشناس سپری کنند.
به عبارتی دیگر، خداوند از وجود این قبایل بت پرســت 
و خدا نشــناس، برای مجازات قوم اســرائیل به دلیل نا 

فرمانی شان از خود، استفاده می  نمود.
در کالم خــدا، در کتــاب داوران ۲۱: ۲۵ در مورد خود 
خواهی و نا فرمانی قوم اســرائیل از خداوند می  خوانیم: 
۲۵ در آن زمان در اسرائیل پادشاهی نبود و مردم هر چه 

می خواستند می کردند. 
باالخره پس از ســالها جنگ، قوم اسرائیل به دو قسمِت 
شمالی و جنوبی تقسیم شد. قبایل شمالی، اسم اسرائیل 

را گرفتند و قسمِت جنونی، یهودا نامیده شد.
پــس از آن، اگر چه خداوند پیامبران زیادی برای اعالن 
پیاِم اخطار خود به قوم های شــمالی و جنوبی اسرائیل 
ارسال فرمود، ولی  این قوم، همچنان به نا اطاعتی از خود 
و پرستش بت های بسیار بیگانگان ادامه می  دادند و از خدا 

هیچ ترسی نداشتند.
باالخره، در سال ۷۲۲ قبل از میالد مسیح، قوم آسوریان 
یا همان آشــوریان، به قسمِت شــمالی اسرائیل حمله 
نظامی نمودند و تمامی مردم یهودی ساکن در آن منطقه 

را بیرون رانده و متفرق نمودند.
مدتی بعد، اتفاقی شــبیه همین برای قســمِت جنوبی 

بوجود آمد.
صد و سی و هفت سال بعد، )۱۳۷( یعنی در سال، ۵۸۵ 
قبل از میالد مســیح، بابلیان به قسمِت جنوبی کشور 
اسرائیل حمله نظامی نمودند و یهودیان آن منطقه را به 

اسارت به بابل بردند.
قوم یهوِد ســاکن در قسمِت جنوبی، برای مدت هفتاد 

سال )۷۰( در اسارت بابلیان بسر بردند.
هفتاد سال اسارت در زیر سلطه بابلیان، درس هایی به 
یهودیان قسمت جنوبی آموخت و فوایدی را نیز برای آنها 

به همراه آورد.
آنها به اشتباه خود از نا فرمانی از خداوند پی برده و دست 
به اصالح روش زندگی و بهسازی پرستش خود از خداوند 

نمودند.
قوم یهود، نه تنها تعهد شخصی خودشان را در اطاعت از 
خداوند باز سازی و تقویت نمودند، بلکه به سه اصالح و 

بهسازی دیگر نیز پرداختند.
بهســازی اول قوم یهود پس از هفتاد ســال اسارت در 
زیر ســلطه بابلیان این بود که؛ »آنها مصمم شدند تا از 
پرستش بت های بیگانگان دست کشیده و دیگر وسوسه 

نا اطاعتی از خدا را ادامه ندهند.«
بهسازی دوم قوم یهود پس از هفتاد سال اسارت در زیر 
ســلطه بابلیان این بود که؛ »آنها مراکزی به نام کنیسه، 
برای پرستش گروهی، مطالعه کالم خدا و تحقیق در آن، 

احداث نمودند.«
هر جا که تعدادی یهودی زندگی می  کردند، کنیسه ای 

نیز ساخته شد.
بهسازی ســوم قوم یهود پس از هفتاد سال اسارت در 
زیر سلطه بابلیان این بود که؛ »آنها قسمت اصلی عبرانی 
کالم خدا را که امروزه به آن - عهد عتیق می  گوییم جمع 

آوری نمودند.«
پس از این، ادامه مطالعه ما در کالم خدا به ما می  آموزد 
که، ایرانیان، بابلیان را شکســت دادنــد - قوم یهود در 
اســارت آنها را آزاد نمودند و به رهبری و همراهی عزرا 
و نحمیای نبی، به اورشلیم در اسرائیل اجازه رفتن دادند.
سر انجام، امپراطوری کبیر یونان، به رهبری جنگ جویی 

متفکر و شجاع، به نام اسکندر به وجود آمد.
اسکندر کبیر یونانی، پس از حمله و تسخیر هر کشوری، 
مــردان جوان و ســالم الجثه آن منطقــه را به خدمت 

سربازی برای ارتش خود، تحت فرمان می  گرفت.
اســکندر کبیر یونانی، به این سربازان تحت خدمت در 
آورده خود از کشور های مختلف، زبان یونانی و همچنین، 

فرهنگ و آداب و رسوم یونانی را نیز می  آموخت.
بدین طریق، پــس از مدتی، زبان یونانی به عنوان زبان 

تجارتی، در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می  گرفت.
هم زمان با جهانی شدن زبان یونانی، یهودیان نیز برای 
محافظِت بهتر کتب قانون و شریعت دینی خود، دست به 

اقدامی بسیار مهم زدند.
یهودیان برای قابل فهم نمودن بهتر کتب قانون و شریعت 
دین خود، برای همگی یهودیان پراکنده در سراسر جهان 
آن روز، هفتاد نفر از متخصصیــن علم الهیات یهود، و 
متبحر در زبان یونانی را، به کار ترجمه آن کتب گماردند.

این کتاب قانون شریعت یهود که به یونانی ترجمه شد، 
به نام »سپتوجنت« معروف است.

پس از مدتی، رومیان بر امپراطوری یونان غلبه نموده و 
قدرت جهانی را در دســت گرفته و صلحی نسبی را در 

جهان آنروز برقرار نمودند.
رومی ها پس از غلبه بر امپراطوری یونان، تسلط بر تمامی 
جهان شناخته شده آن زمان و برقراری صلحی نسبی، 
برای مرتبط ساختن شهرها و کشورها با هم، جاده های 

مناسبی ساختند.
جاده های خوب ســاخته شده توســط رومیان، نه تنها 
شــهر ها و کشور های جهان را به هم مرتبط نمود، بلکه 
مســافرت را نیز برای مردم آن زمان راحت تر و سریعتر 

نمود.

ماموریت الهی

عزیزان، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح، بنا بر فرموده 
کالم خدا در غالطیان ۴: ۴ در بهترین زمان بدنیا آمد، در 
سراسر دنیای آن زمان، زبان مشترک بین المللی وجود 

داشت.
۴ اما وقتی زمان معین فرا رســید خدا فرزند خود را که 
از یک زن و در قید شــریعت متولد شــده بود فرستاد. 

غالطیان ۴: ۴ 
جاده های مناسبی که شهر های جهان را به هم مرتبط 

ساخته بودند بوجود آمده بودند.
کنیسه های یهودی که مبشرین کالم خدا می  توانستند 
در آنجا پیام خود را به دیگران اعالن نمایند، بوجود آمده 
بودند. همه این تغییرات و بوجود آمده های بین المللی، 

بر یک واقعه بی  مانند و کاملی اشاره داشتند.
آن  واقعه، تولد عیسی مسیح بود!

خدای قادر مطلق، دانای مطلق و همیشــه در همه جا 
حاضر ما، توســط تمامی رخ دادهأیی که در طول تاریخ 
به وقوع پیوسته بودند، که در این مطالعه به آنها اشاراتی 
داشــتم، اســتفاده نمود تا در زمانی کــه خود بهترین 
می  دانست، به قول خود که نجات بشریّت بود جامع عمل 

بپوشاند.
دوستان، نجات دهنده ما عیسی مسیح، یک انسان کامل 

و در عین حال، خدای کامل می  باشد!
این مهم را در کالم خدا، در فیلیپیان ۲: ۵ - ۱۱ پولس 

رسول برای ما توضیح می  دهد.
۵ طرز تفکر شــما دربارۀ زندگــی باید مانند طرز تفکر 
مسیح عیسی باشــد: 6 اگر چه او از ازل دارای اولوهیت 
بود ولی این را غنیمت نشــمرد که برابری با خدا را به 
هر قیمتی حفظ کند، ۷ بلکه خود را از تمام مزایای آن 
محروم نموده به صورت یک غالم در آمد و شبیه انسان 
شــد . ۸ چون او به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، 
خود را پست تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ 
حّتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد . ۹ از این جهت خدا 
او را بســیار ســرافراز نمود و نامی را که باالتر از جمیع 
نامهاســت به او عطا فرمود . ۱۰ تا اینکه همۀ موجودات 
در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی 
به زانو در آیند ۱۱ و همه برای جالل خدای پدر، با زبان 

خود اعتراف کنند که عیسی مسیح، خداوند است . 
عزیزان، با تولد از باکره، عیسی - گناه انسان را که توسط 
گناه آدم اولیه به این جهان وارد شــده بود، به ارث نبرد 

و دارا نبود.
عیسی همچنین با رعایت تمامی قوانین خداوند، که او 
آنها را در کوه سینا به موسی داده بود، ثابت نمود که وی 

یک انساِن بی  گناه کامل می  باشد.
کالم خدا در رومیان فصل پنجم این مطلب بسیار مهم را 

برای ما به خوبی تشریح می  کند.
دوستان، عیسی به دو دلیل به این جهان آمد.

دلیل اول آمدن عیســی به این جهــان این بود تا تاوان 
گناهان ما را کامالً بپردازد و ما را باز خرید کند.

تنها یک قربانی کامالً بی  گناه می  توانست تاوان گناهان 
انسان را بپردازد، و عیسی آن تنها انسان بی  گناه کامل 

بود!

ما در ایمان خود به عیسی مسیح به عنوان منجی، عادل 
یعنی بی  گناه شمرده می  شــویم چرا که عیسی تاوان 

گناهانمان را پرداخته است.
۳ خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح را سپاس گوییم، 
زیرا او ما را در اتحاد با مســیح از همۀ برکات روحانی در 
قلمرو آسمانی بهره مند ساخته اســت ۴ و ما را قبل از 
آفرینش دنیا در مســیح برگزید تا در پیشگاه او مقّدس 
و بی عیب باشــیم . به سبب محبت خود ۵ و بر حسب 
صالحدید ارادۀ خویش برای ما مقدر فرمود که به وسیلۀ 
عیسی مسیح فرزندان او شویم، 6 تا خدا را برای فیض پر 
شکوه او که رایگان در پسر عزیز خود به ما بخشیده است 
ســپاس گوییم . ۷ از راه اتحاد با مسیح و به وسیلۀ خون 
اوســت که ما رهایی یافتیم و گناهان ما بخشیده شد و 
چقدر بی حد و حصر است فیضی که خدا ۸ به فراوانی به 

ما بخشیده است . افسسیان ۱: ۳ – ۸
دّومین دلیلی که عیســی به این جهان آمد این بود که؛ 
تا ما را به عضویِت خانواده الهی خداوند در آورده و به ما 

ثابت نماید که وی براستی ما را دوست دارد.
ما حال پذیرفته شده خداوند هستیم و هم ارث عیسی 

در پادشاهی او.
۱۲ پس ای دوســتان من، ما مدیونیم اما نه به طبیعت 
نفسانی خود و نه به پیروی از خواهش های نفس، ۱۳ زیرا 
اگر مطابق طبیعت نفسانی خود زندگی کنید خواهید 
مرد . اما اگر به یاری روح خدا اعمال جســمانی را نابود 
سازید، خواهید زیســت . ۱۴ کسانی که به وسیلۀ روح 
خدا هدایت می شوند فرزندان خدا هستند . ۱۵ زیرا آن 
روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد 
و موجب ترس نمی شــود بلکه آن روح شما را فرزندان 
خدا می گرداند و ما به کمک این روح در پیشــگاه خدا 
فریاد می کنیــم: »ابا، ای پدر  .« ۱6 روح خدا با روح ما با 
هم شهادت می دهند که ما فرزندان خدا هستیم ۱۷ و 
اگر فرزندان او هســتیم در آن صورت، وارث یعنی وارث 
خدا و هم ارث با مســیح نیز هســتیم و اگر ما در رنج 
مسیح شــریک هستیم در جالل او نیز شریک خواهیم 

شد . رومیان ۸: ۱۲ - ۱۷
عیســی مســیح به ما قول می  دهد: ۲ در خانۀ پدر من 
منزل های بســیاری هســت . اگر چنین نبود، به شما 
می گفتم . من می روم تا مکانی برای شــما آماده سازم ۳ 
پس از اینکه رفتم و مکانی برای شما آماده ساختم، دوباره 
می آیم و شما را پیش خود می برم تا جایی که من هستم 

شما نیز باشید. 
انجیل یوحنا ۱۴: ۲ - ۳ 

توسط ایمان به عیسی مســیح، ما با خدای پدر رابطه 
مســتقیم پدر و فرزندی داریم، خانه ای ابدی در بهشت 

و وارث او هستیم.

نتیجه

دوســتان، ما باید بدانیم که کریسمس یک تعطیالت 
دنیوی نیست و به همراه مهمانی ها، هدیه دادن ها و دید 

و بازدید ها خالصه نمیشود.
کریســمس، معرف نقشــه کامل خدا در بهترین زماِن 
تاریخی، روحانی، سیاســی و اجتماعی برای نجات بشر 

می  باشد.
کریسمس، زمانی است که خدا، در بدنی انسانی، در میان 

انسانها آمد.
عزیزان، عیسی مسیح قبل از عروج خود به آسمان، قول 
داد که او به این زمین باز خواهد گشت و پادشاهی خود 

را مستقر خواهد نمود.
عیسی مسیح، همان گونه که تاکنون به تمامی قول های 
خود وفا نموده اســت، حتماً به این قول خود نیز عمل 

خواهد نمود و روزی به این جهان باز خواهد گشت.
عزیزان، ایام کریســمس، بهترین فرصت برای ماست تا 
عیسی مسیح را به عنوان یگانه منجی بشریت به بهترین 

نحو ممکن بشناسیم.
آنگاه با دلی آکنده از شادِی بخشش گناهانمان - دریافت 
حیات ابدی در بهشــت نزد او و همراهی روح القدس با 
خود، او را با تمام وجود ستایش خواهیم نمود و تولدش 

را گرامی خواهیم داشت.
دوست من، شما را تشویق می کنم تا کالم خدا را با دقت 
و حوصله   مطالعه بفرمأیید، تا با شخصّیِت واقعی عیسی 
مسیح و این که او که بود - چرا به این جهان آمد و حال 

برای شما چه می  کند، آشنا شوید.
تنها در این صورت اســت که شما کریسمس و مفهوم 

حقیقی آن را خواهید شناخت.

عزیزان، کریســمس، تولد خدای محبت عیسی 
مسیح بر همگی شما مبارک باد.

کوروش باقری
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ای عزیزان، ما باید یکدیگر را دوست بداریم زیرا محبت از جانب خداست.
هر که محبت دارد، فرزند خداست و خدا را می شناسد اما آن که محبت ندارد

 از خدا کامال بی خبر است، زیرا خدا محبت است.
محبت خدا از این طریق بر ما آشکار گردید که خدا پسر یگانه خود را 

به جهان فرستاد تا ما بوسیله او حیات داشته باشیم. »انجیل مقدس«

صبح یکشنبه با رادیو آرامش
برنامه ای متفاوت برای همه شما فارسی زبانان عزیز

۱۴۷۰AM هر یکشنبه صبح از ساعت ۱۰ تا ۳۰ : ۱۰ روی موج
شماره تماس مستقیم در طول برنامه زنده ۱۴۷۰- ۲۷۱ )۶۰۴(
شماره تماس در طول روز های دیگر هفته ۵۲۱۱ - ۷۸۸ )۶۰۴(

با امید گفتگو هایی  شاد و سازنده با شما! 

مستنِد ماندنی پویا بختیاری
 و حرکِت شریف یک مستندساز

در دنیائــی و در زمانه ای زندگــی می کنیم که از بس حوادِث تکاندهنده 
دوروبرمان اتفاق می افتد کمتر حادثه ای تکانمان می دهد؛ از بریدن ســر 
اسیران به دست داعشیان در مقابل دوربین تا تیراندازی پاسداراِن جهالِت 

اسالمی به شقیقه ی جوانان به جان آمده در خیابان های وطنمان ایران.
با این همه گاهی یک حرکِت ظریف، و یک سخن شریف تا اعماق قلبمان 

را می لرزاند و به انسان این امید را می دهد که تنها نیست.
پویــا بختیاری که هم چون صدها جوان دیگر وطنمان در آباِن خونین به 
رگبــار مالیان به خاک غلتید با ثبت جاودانه ی آخرین ســاعات زندگی 
کوتاهش مستندی ســاخت که گویاترین سند تاریخی برای محاکمه ی 
آیت اهلل های خون خوار در دادگاه های جهانی است )مگر مستندسازی به 

معنای به سند بدل کردن واقعیت های گریزان نیست؟(
حرکت شــریف یک مستندساز، محسن اســتادعلی، در اهدای جایزه ی 
»سینما حقیقت« که به فیلمی از او تعلق گرفته بود به پویا بختیاری، از آن 
حوادثی بود که قلبم را لرزاند و اشِک دردی که این روزها بر چشمم خشک 

شده بود را با اشک شوق شست.
او در پیامی که در مراســم اهدای جایزه قرائت شد نوشته است: »مدت 
زمان زیادی از وقایع آبان ماه نگذشته است. دوربین های ما مستندسازان 
خامــوش بود و موبایل های جوانان این مرز و بوم روشــن. ثبت حقیقت 
به حضور و دریافت جایزه نیســت، به جسارِت بودن است در تنگناهای 
اجتماعی. کاری که مردم به ســرانجام رسانیدند و ما نظاره گر. این جایزه 
تقدیم می شود به روح بلنِد جسورترین دوربین و مستندساز این سرزمین، 

پویا بختیاری و همه دوربین های تا ابد روشن.«
آیا بی جاست اگر از هنرمندان محبوب و سرشناس وطنمان توقع داشته 
باشــیم که به دعوت پدر داغدیده ی پویا بختیاری جواب مثبت بدهند و 
پیشاپیش مردم در مراســم بزرگداشت پویا و صدها جوان به خون خفته 

ایران شرکت کنند؟
بــا این کار هنرمندان قادر خواهند بود صدای خانواده های قربانیان رژیم 
اسالمی را به رسائی به گوش جهانیان برسانند و نگذارند با گذشت زمان 

این فاجعه به فراموشی سپرده شود.
رضا عالمه زاده

»نقد ادبی« عجیب و بی سابقه 
پاره کردن و آتش زدن کتاب 

و پاک کردن توالت با آن!
درست است که ســطح زبان گفتاری و نوشتاری در چهار دهه گذشته از 
جمله در آثار ترجمه شــده سیر قهقرایی داشته و برخی از ترجمه ها انگار 
حاصل ماشین های ترجمه در اینترنت هستند بطوری که گذشته از اشکاالت 
دستوری و تفاوت های فاحش با اصل اثر، قابل درک نیز نیستند اما شیوه ای 
که این »منتقدان« به کار گرفته اند بیشتر یادآور کتابسوزان های ضد آزادی 
و ضد فرهنگ است تا انتقاد نسبت به محتوا و یا نویسندگان و مترجمان 

این کتاب ها!

کیهان لندن- در پی تهیه ویدئوها و 
عکس هایی از پاره کردن و آتش زدن 
کتاب و پاک کردن توالت با کاغذهای 
کتاب و ارســال آنها به نویسندگان، 
مترجمان و ناشــران ایــن آثار، ۱۵ 
نویســنده و مترجم بــه پلیس فتا 
شکایت کرده و خواستار دیدار با وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی شده اند که 

هنوز پاسخی نگرفته اند!
برخی منابع خبری داخــل ایران، از 
تهیه تصاویر و ویدئوهایی با محتوای 
پاره کردن و آتش زدن برخی کتاب ها، 
پاک کردن توالت با برگ های کتاب و 
ارسال آنها به نویسندگان، مترجمان  و 
ناشران این آثار خبر داده اند. در پی این 
اقدام عجیب و نوظهور، ۱۵ نویسنده و 
مترجم به پلیس فتا شکایت کرده و 
دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای رسیدگی فوری به این پرونده را 

درخواست کرده اند.
گویا آتش زدن کتاب ها و استفاده از 
صفحات آنها برای پاک کردن توالت 
توســط کســانی صورت گرفته که 
به محتوای ایــن کتاب ها و کیفیت 
ترجمه ی آنها به فارســی نقد داشته  
و این شیوه  را برای بیان »نقد ادبی« 

خود به کار برده اند!
درست است که سطح زبان گفتاری و 
نوشتاری در چهار دهه گذشته از جمله 
در آثار ترجمه شــده سیر قهقرایی 
داشــته و برخــی از ترجمه ها انگار 

حاصل ماشین های ترجمه در اینترنت 
هستند بطوری که گذشته از اشکاالت 
دستوری و تفاوت های فاحش با اصل 
اثر، قابل درک نیز نیستند اما شیوه ای 
که ایــن »منتقدان« به کار گرفته اند 
بیشــتر یادآور کتابســوزان های ضد 
آزادی و ضد فرهنگ اســت تا انتقاد 
نســبت به محتوا و یا نویسندگان و 

مترجمان این کتاب ها!
این افراد عالوه بر دشنام و به کار بردن 
کلمات رکیک در صفحه های شخصی 
این نویسندگان و مترجمان، گویا در 
پیام های خصوصی نیز  آنان را به باد 
فحش گرفته  و ویدئوی پاره پاره کردن 
و سوزاندن کتاب های آنها را برایشان 

ارسال کرده اند!
این شــیوه ی نوظهور و ضد فرهنگ 
را ظاهرا کســانی انجــام داده اند که 
اهل کتاب و کتابخوانی نیز هســتند! 
با اینهمه، ناشــران و نویسندگان این 
کتاب ها، این احتمال را نیز می دهند 
کــه عامالن ایــن کتابســوزی ها و 
بی حرمتی ها، توســط اشــخاص یا 
گروه هایی به کار گرفته شده اند که یا 
رقیب این نویسندگان و انتشاراتی ها 
هستند یا محتوای عرضه شده ی این 

کتاب ها به مذاقشان خوش نمی آید.
لیلی بخشی یکی از نویسندگان پیگیر 
این موضــوع، آن را توهین به کتاب 
دانسته که نباید در قبال آن سکوت 
کرد. وی افرادی را که دست به چنین 

کاری زده اند گروهی خوانده که »به 
قیمت دیده شدن خودشان در حال 
تحقیر عده ای دیگر هستند. در کنار 
اینها، بــا آبروی چندیــن مترجم و 
نویســنده بازی کردند، باعث شدند 
چند نفر شغل شان را از دست بدهند، 
با فاش کــردن اسکرین شــات های 
غیرواقعــی، مترجمــان را در مقابل 
ناشران قرار دادند و میانه شان را بهم 
زدند. ضمن اینکه رفته رفته آسیب به 
کتاب های مختلف هم بیشتر می شد 
و گاهــی طرفداری هایی می شــد از 
بعضی کتاب ها که می توان آن را نوعی 

باندبازی دانست.«
نویسندگان، مترجمان و ناشرانی که با 
هجوم توهین ها و آتش  زدن آثارشان 
روبرو شــده اند، ضمن شــکایت به 
دادسرا و پیگیری قانونی، استشهادی 
در ۴ صفحه تنظیم کرده و به امضای 
۱۵ نویسنده، ناشر و مترجم رسانده اند 
که به دبیرخانه وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی تحویل داده شده  است.
از جملــه کتاب هایــی کــه چنین 
سرنوشــتی  یافته، کتاب »ویرانه های 
زیبا« یکی از پرفروش ترین کتاب های 
آمریکا نوشته ی جس والتر و با ترجمه 
فرناز کامیار اســت که بــه تازگی در 

ایران منتشر شده است.
این مترجم به روزنامه »شــهروند« 
درباره انتشــار تصاویر سوزانده شدن 
کتابش در فضای مجازی گفته است: 

»صحنه ها فوق العــاده ناراحت کننده 
بود. دائم با خــودم می گفتم من که 
اصال با کسی مشکلی ندارم، چرا باید 
کسی یا گروهی چنین کارهایی را با 

کتابم بکنند؟«
چنین اتفاقی برای کتاب »نســیمی 
که بر ستاره ای وزید« نوشته جونگ 
میونگ لی با ترجمه ی مژگان رنجبر 
نیــز افتاده اســت. به گفتــه ی وی، 
تصاویری برایش فرســتاده شده که 
»در آن فردی کتاب را برده ســمت 
دستشویی، ورق هایش را پاره می کند 
و با کاغذهای کتاب، لبه های توالت را 
پاک می کند. آهنگی هم گذاشته بود 
و همراه آن آهنگ، کاغذهای کتاب را 
پاره و مچاله می کرد و با کاغذهای آن، 

سطل آشغالش را تمیز می کرد.«
لیلی بخشــی گفته اســت، »پیشتر 
با معاونت وزارت ارشــاد و مســئول 
کمیته کتاب هم صحبت کرده بودیم. 
همزمان درخواست دیدار حضوری هم 
با وزیر داشتیم که هنوز انجام نشده 
است. ضمن اینکه سی دی مربوط به 
تصاویر کتاب ســوزی و اتفاقات دیگر 
را هم پیوســت کردیم. تمام اینها در 
حال حاضر تحویل دفتر وزیر فرهنگ 
و ارشاد داده شــده است و حاال هم 
تصمیم گرفته ایم سکوت نکنیم؛ چون 
فکر می کنیم هر کس با هر قدرتی که 

دارد باید جلوی این ماجرا بایستد.«
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

اگر در خانواده سالمندی دارید، باید 
بیش از گذشــته مراقب وی باشید یا 
اگر خودتان پا به ســن گذاشته اید، 
باید حواستان کامال به سالمتی تان 
باشــد، چون عدم توجه شما ممکن 
است باعث شود که عالئم غیرعادی 

در بدن، عادی قلمداد شوند. 
الزم است افراد ســالمند تحت نظر 
پزشــک باشــند و به طــور مرتب 
آزمایشــات الزم را انجام دهند تا در 
وضعیت ســالمتی خوبی قرار داشته 
باشــند و اگر مشــکلی وجود داشته 

باشد، به موقع تشخیص داده شود.
برخی از عالئم ظاهری ممکن است 
نشــان دهنده مشکالت جدی باشد. 
بنابراین اگر خودتان سالمند هستید 
و یا با یک سالمند زندگی می کنید، 
مهم است که به آنها توجه شده و به 

موقع به پزشک مراجعه کنید.

کم آوردن غیرعادی نفس

 درد قفسه سینه یکی از چند عالمت 
سکته قلبی است. این عالئم ممکن 
است در هر فردی متفاوت باشد. اگر 
به عنوان مثال با انجام کوچک ترین 
گشت و گذاری در تنفس تان مشکل 
به وجود می آید و نفس کم می آورید، 
ممکن است عالمت زودهنگام انسداد 
کامــل و یا نیمه رگ ها باشــد. اگر 
متوجه این مشــکل به صورت مزمن 
یا غیرعادی شــدید، حتما به پزشک 
مراجعه کنید. اگر در قفسه سینه تان 
احساس فشار و یا حالت تهوع دارید 

نیز خیلی زود به نزد پزشک بروید.

حالت تهوع ناگهانی یا مشکل تعادل

 عالئم خونریزی مغزی ممکن است 
چندان مشهود نباشد، اما اگر بتوانید 
آن را تشــخیص دهید اوضاع به نفع 
تان خواهــد بود. فرقــی نمی کند 
سالمند، بزرگســال یا جوان باشید. 
عالئم خونریزی مغزی عبارت است از: 
مشکل ناگهانی در راه رفتن، از دست 
دادن ناگهانــی تعــادل و هماهنگی 
اعضــای بدن . عالوه بــر این باید به 
عالئمــی نظیر حالت تهوع شــدید، 
مشــکل در تکلم، اشــکال در تلفظ 
کلمات، تغییرات بینایی، لمس شدن 

صورت،پاها و بازوها نیز دقت کنید.

خونریزی واژینال بعد از یائسگی

 خانم های ســالمندی کــه بعد از 
یائســگی لکه های خون مشــاهده 
مــی کنند حتما بــا متخصص زنان 
مشورت کنند، چون این مسئله عادی 
نیست. برخی از خونریزی ها چندان 
مهم نیست. با این حال ممکن است 
خونریــزی واژینال بعد از یائســگی 
نشان دهنده بیماری خطرناکی مانند 
سرطان باشــد. نباید این مسئله کم 
اهمیت شمره شود. توصیه می کنیم 
حتی اگر از این قبیل مشــکالت نیز 
ندارید به طــور مرتب آزمایش های 

الزم را انجام دهید.

یبوست

 یبوســت باعث افزایش خطر بواسیر 

این عالئم را در سالمندان 
نادیده نگیرید

می شــود. زمانی که یبوست به طور 
هر از گاهی بروز می کند عادی است، 
اما ممکن اســت این مشکل در افراد 
ســالمند به طور مرتب بروز کند. در 
این صورت ممکن است عالمت این 
باشــد که چیزی راه خــروج مدفوع 
را مســدود کرده است. ممکن است 
مشکل مربوط به وجود تومور، پولیپ 
یا دیگر انسدادها باشد. با وجود اینکه 
روده پر می شود، اما عمل دفع انجام 
نمی شــود. در این صــورت حبس 
مدفوع بــروز می کنــد و باید مورد 

بررسی پزشکی قرار بگیرد.

مدفوع رنگی

 ممکن اســت مدفوع به دلیل مواد 
غذایــی مصرفی تغییــر رنگ دهد. 
مصــرف مکمــل آهــن و داروهای 
ضداســهال از جمله مواردی هستند 
که مدفــوع را تیره می کنند. مدفوع 
قهوه ای یا سبز رنگ عادی است. اما 
اگر مشــاهده کردید که مدفوع تان 
ســیاه شــده یا با خون همراه است، 
حتما به پزشک مراجعه کنید، چون 
ممکن اســت عالمــت خونریزی در 
دســتگاه گوارش فوقانی باشــد. این 
مشــکل همچنین در اثر وجود زخم 
ها، بواسیر، دیورتیکول و دیگر بیماری 
های مربوط به دستگاه گوارش و روده 
ها بروز می کند که باید مورد بررسی 

پزشک قرار بگیرد.

ناهنجاری در سینه ها

 عالئم متعددی از جمله ورم سینه ها، 
حساسیت و بی رنگی آنها، ترشحات 
غیرعــادی، تغییر در رنگ پوســت 
سینه و غیره در کنار وجود گره های 
بزرگ از جمله عالئم ســرطان سینه 
است. گرچه سرطان سینه در مردان 
بسیار کمتر از خانم ها بروز می کند، 
امــا امکان نیز کماکان وجود دارد. به 
همین دلیــل مردها نیز مانند زن ها 

باید به طور مرتب آزمایش دهند.

مشکالت پوستی

 افراد سالمند معموال بیشتر در معرض 
سرطان پوست قرار دارند. حتما به بروز 
هر نوع مشــکل ناگهانی و غیرعادی 
روی پوست و در آمدن هر نوع خال یا 
تغییرات آن حساس باشید. زمانی که 
هر نوع مشکل پوستی درمان نشود، 
ممکن است تبدیل به سرطان پوست 
شود. بسیاری از مشکالت و ضایعات 
پوستی وجود دارد که ممکن است به 
پیری تعبیر شود، اما در واقع چنین 
مشــکالتی زندگی فرد را تهدید می 
کند. بنابراین مهم اســت که به بروز 
خال های کوچک نیز حساس باشید.

به خاطر داشــته باشید که تمام این 
عالئم ممکن اســت مشکل خاصی 
نباشد، بنابراین بدون اینکه خیلی آنها 
را به بیماری های جدی نسبت دهید 
با آرامش کامل با پزشــک مشورت 
کنید. انجــام آزمایش و چکاپ های 
منظم باعث می شــود که سالمندی 

سالم و بانشاطی را تجربه کنید.

همه چیزهایی که می خواهید درباره تبخال بدانید »بخش دوم«

آیا تبخال خطرناک است؟

اصوال  اما  است  آزاردهنده ای  بیماری  گرچه  تبخال 
خطرناک نیست و بدون برجای گذاشتن اثری حداکثر 
تا دو هفته بهبود می یابد. اما اگر تبخال شما بعد از 
گذشت دو هفته هنوز خوب نشده است بهتر است با یک 
پزشک مشورت کنید. همچنین کسانی که به هر دلیلی 
دچار ضعف سیستم ایمنی هستند )مثل مبتالیان به 
ایدز، بیماریهای خونی، بیمارانی که داروهای شیمی 
درمانی مصرف می کنند، مصرف کنندگان داروهای 
مدت طوالنی  که  کسانی  ایمنی،  سرکوبگر سیستم 
است کورتون دریافت می کنند( بهتر است هنگام ابتال 
به تبخال به پزشک مراجعه کنند چون این احتمال 
وجود دارد که ویروس ارگانهای حیاتی بدن از قبیل 
ریه، کبد و مغز را درگیر نماید. عفونت این اعضای بدن 
با ویروس تبخال می تواند مرگبار باشد. از سوی دیگر 
اگر بیماری تبخال بخشهای دیگری از بدن را درگیر 
کرده و ترشحات آن بخصوص به چشم یا نوک انگشتان 
دست رسیده و شما در این نواحی احساس سوزش و 
درد می کنید فورا به پزشک مراجعه کنید. اگر ویروس 
وارد چشم شده و در این ناحیه زخمی ایجاد شود به 

نابینایی منجر خواهد شد.

پیشگیری و درمان

تبخال عودکننده لب از معدود بیماری هایی است که 
عمال قابل پیشگیری نیستند. اگر ویروس تبخال وارد 
بدن شما شده باشد و زخم های عودکننده ایجاد کرده 
زخم  کننده،  مستعد  عوامل  وجود  صورت  در  باشد 
تبخال به هرحال تشکیل می شود. در این حالت تنها 
راه کاهش عالیم بیماری است. همه کسانی که تبخال 
آشنا  بیماری  شروع  هشداردهنده  عالیم  با  می زنند 
هستد )سوزش و درد دور دهان یکی دو روز قبل از 
تبخال(. پیشنهاد می شود وقتی این عالیم ظاهر شد 
در ناحیه ایجاد زخم پمادهای ضد ویروسی آسیکلوویر 
در  پماد  بصورت  دارو  این  از  متنوعی  انواع  بمالید. 
این  از  استفاده مرتب  داروخانه ها در دسترس است. 
پماد پیش از شروع زخم، عالیم تبخال را به شکل قابل 

مالحظه ای کاهش داده و دوره بیماری را نیز کوتاه تر 
می کند. قرص هایی از ترکیبات این دارو نیز موجود 
است. جدا از داروهای ضد ویروسی گذاشتن یخ روی 

زخم در کاهش عالیم تبخال موثر است.
اما کسانی که ویروس تبخال در بدنشان وجود ندارد 
با رعایت بهداشت شخصی و عدم تماس با افرادی که 
زخم تبخال روی صورتشان وجود دارد می توانند از ابتال 
به این ویروس در امان باشند. شستن مرتب دست ها 
بخصوص قبل از خوردن غذا و دست نزدن به چشم ها 
از لوازم شخصی  از استفاده  با دستان کثیف، پرهیز 
دیگران بخصوص کسانی که تبخال می زنند از دیگر 

عوامل پیشگیری از ابتال به بیماری تبخال است.

تبخال و دندان پزشکی

عقیده بسیاری از دندان پزشکان این است که انجام 
درمانهای دندان پزشکی برای بیمارانی که دچار تبخال 
برطرف  زمان  تا  باید  درمان  و  است  ممنوع  هستند 
شدن زخم به تعویق بیفتد. علت این مساله احتمال 
پخش شدن ویروس در هوا و آلوده کردن محیط و 
خود بیمار و کادر پزشکی است. بنابراین اگر تبخال 
می زنید وقتی به دندانپزشک مراجعه کردید این را در 
پرونده ذکر کرده و به دندانپزشک خود اطالع دهید. از 
سوی دیگر اگر دچار تبخال شدید و   همان وقت قرار 
بود تحت درمان های دندان پزشکی قرار بگیرید حتما به 

دندانپزشک خود اطالع دهید.

مؤسسه ملی سالمت آمریکا: 
استفاده از رنگ مو و صاف کننده ها

 می تواند خطر ابتال به سرطان پستان را باال ببرد

صدای آمریکا-  بنا به پژوهش جدید دانشــمندان مؤسسه ملی سالمت 
آمریکا، زنانی که از رنگ مو و مواد شــیمیایی صاف کننده مو زیاد و به 
طور مرتب استفاده می کنند، بیش از زنان دیگر در خطر ابتال به سرطان 

پستان هستند.
به گزارش نشریه خبری مؤسسه ملی سالمت )NIH(، پژوهشگران مؤسسه 
ملی علوم بهداشت محیط با استفاده از اطالعات نزدیک به ۴۷ هزار زن، 
کشف کردند که زنانی که بطور مرتب و در دفعات زیاد موهایشان را رنگ 
می کنند، ۹ درصد بیشتر در خطر ابتال به سرطان پستان، تا زنان دیگر 
هستند.. مطالعات نشان داده است که استفاده از رنگ مو هر ۵ تا ۸ هفته 
خطر ابتال به سرطان پستان را در زنان سیاه پوست )آفریقایی تبار( تا 6۰ 

درصد و در زنان سفید پوست ۸ درصد باال می برد.
دکتر الکسندرا وایت، رئیس مؤسسه ملی علوم بهداشت محیط و یکی از 
ناشران این مطالعه می گوید آنها مدتی است که بر روی ارتباط رنگ مو و 
مواد شیمیایی صاف کردن مو مطالعه می کنند ولی نتایج آنها ناهماهنگ 
اســت. هرچند، در مطالعات آنها ارتباط نزدیکی بین استفاده از رنگ مو 
و افزایش ســرطان پســتان دیده شده و این مســئله بخصوص در زنان 

سیاه پوست بیشتر بوده است.
به گفته تیم پژوهشی، بدون شک مطالعات بیشتری الزم است و با وجود 
این که هنوز زود اســت که توصیه قاطعانه شود، ولی اجتناب از این مواد 

شیمیایی می تواند در کاهش خطر سرطان پستان مفید باشد.

پاسخ به تمام سواالت درباره آبسه دندان

گاهی برخی از مراجعین دندان پزشکی اظهار می کنند 
که دندانشان آبسه )abscess( کرده است. مراجعین 
داخل  که  را  تورمی  نوع  هر  تقریباً  دندان پزشکی، 
دهان خود احساس کنند abscess می نامند. حتی 
بیماران به اشتباه تورمی التهابی که بعد از عصب کشی، 
اتفاق  دندان  یا کشیدن  و  لثه  و  دندان  جراحی های 
می افتد را آبسه می نامند. در اینجا می خواهیم به این 
سؤال پاسخ بدهیم که آبسه دندانی چیست، چه علتی 

دارد و راه های درمان آبسه دندانی چیست؟

آبسه چیست؟

هر نوع تجمع چرک و عفونت که توسط بافت بدن 
آبسه های  در  می گویند.  آبسه  را  باشد  محصورشده 
ناحیه  یا یک  دندانی، علت آبسه یک دندان عفونی 
عفونی با دندان قبلی عفونی است. بنابراین علت آبسه 
عفونت می باشد ولی خود این قضیه به این معنی نیست 
که در داخل آبسه عامل عفونت هم حضورداشته باشد. 

عامل آبسه های دندانی اغلب در خارج از آبسه می باشد 
و بیشتر آن ها باکتری ها هستند.

علت آبسه دندانی چیست؟

علت اصلی آبسه دندانی پوسیدگی دندان ها هستند 
در  معموالً  می باشند..  اصلی  علت  میکروب ها  یعنی 
تمام آبسه ها منشأ مشکل به دندان ها بر می گردد. در 
بیشتر موارد هم منشأ آبسه »ریشه« دندان ها می باشد. 
بنابراین درمان آن هم با درمان دندان یا کشیدن دندان 

و حذف علت صورت می گیرد.
بیماری های لثه، ضربه ها و صدمات وارد شده به دندان، 
کشیدن دندان و جراحی ایمپلنت هم می تواند آبسه  
در دهان ایجاد کند که بستگی به علت، هرکدام ممکن 

است درمان های خاص خود را داشته باشند.

ادامه دارد...
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تغذیه

قارچ ها شــاید یکــی از عجیب ترین 
در  کــه  باشــند  خوراکی هایــی 
مصرف  می شوند.  یافت  آشپزخانه ها 
قارچ های خوراکی بــه قرن ها پیش 
بر می گردد چــرا که این خوراکی در 
فرهنگ مردمان مصر باستان نیز بوده 
اســت. در افســانه ای آمده است که 
فرعون های مصر مجرمان را از خوردن 
قارچ ها به خاطر طعم و مزه خوشــی 
که داشتند منع می کردند. البته امروزه 
قارچ ها تقریبا درتمام آشپزخانه های 
مردم سراســر جهان یافت می شود و 
همچنین این مــاده غذایی پر ارزش 
طرفداران بســیار زیادی نیز دارد. با 
توجه به برآوردهایی که صورت گرفته؛ 
ساالنه در سراسر جهان تقریبا ۴۰۰ 
میلیون کیلوگرم )۹۰۰ مییلیوم پوند( 
قارچ در سراسر جهان رشد می کند. 
چینی هــا بزرگترین تولید کنندگان 
قــارچ در جهــان هســتند و امروزه 
ایــن صنعت به عنــوان یک صنعت 
میلیاردی کامال شناخته شده است و 
مردم در بیشتر نقاط جهان دست به 
تولید این ماده غذایی مغذی می زنند. 
آمارها نشان می دهد ۳۰۰ الی ۲۰۰۰ 
نوع قارچ برای مصرف وجود دارد که 
از این بین ۱۰ مورد از آن ها به صورت 
تجاری تولید می شوند. برخی از مردم 
قارچ ها را به صورت خام و برخی دیگر 
آن را به صورت طبخ داده می خورند. 
یادتــان باشــد طبــخ دادن قارچ ها 
می تواند ارزش غذایی آن را باال برده 
و برخی عوامل بیماری زا که ممکن 
است باعث بیماری شما شوند را نابود 
کند. تا حد امکان سعی کنید قارچ ها 
را خــوب پاک کنیــد و پس از طبخ 

دادن مصرف کنید.
 

قارچ ها خواص ضد سرطانی دارند

 تحقیقاتی در ســال ۲۰۱۰ بر روی 
 maitake،( ۵ نوع قارچ با نام هــای
 crimini، portabella، oyster
و دکمــه ســفید( کــه در مجلــه 
منتشــر   Experimental Biology

معرض نور خورشــید، به مقدار قابل 
توجــه ای ویتامین D جــذب کند. 
گزارشــات درباره قارچ های دکمه ای 
نشان می دهد که این نوع قارچ سرشار 
از ویتامین D هســت. در ضمن قارچ 
دکمه ای یکــی دیگر از ویتامین های 
مهم به نام ب۱۲ را بــه اندازه کافی 
در بافت های خود دارد. این ویتامین 
به ویژه برای گیاهخواران بسیار الزم 
و ضروری است، اما این در حالی است 
که ویتامین ب۱۲ بیشتر در محصوالت 
حیوانی یافت می شود. وجود ویتامین 
B در بدن بســیار ضروری است، چرا 
کــه آن ها در بدن مــواد غذایی را به 
انرژی تبدیل می کنند. وجود ویتامین 
D نیز در بدن بســیار ضروری است، 
چرا که با وجود این ویتامین بدن قادر 
است، کلسیم مورد نیاز برای استخوان 
سازی را جذب کند و نبود این گونه 
مواد می تواند صدمات جبران ناپذیری 

بر بدن وارد کند.
 

 مصرف قارچ راهــی برای مبارزه با 
پیری زودرس

 یــک تیــم تحقیقاتی از دانشــگاه 
پنســیلوانیا در سال ۲۰۱۷ دریافتند 
که قارچ هــای دارای دو اکســیدان 
و   ergothioneone نام هــای  بــه 
گلوتاتیون اســت که هــر دوی این 
آنتی اکسیدان ها خاصیت ضد پیری 
دارنــد. رابــرت بیلمن اســتاد علوم 
غذایی می گوید:»آنچه که ما دریافت 
کرده ایم، این اســت که بدون شک 
قارچ ها منبع غنی و سرشاری از این 
دو نوع اکسیدان ضد پیری هستند.« 
وی همچنین می گوید:»برخی از گونه 
قارچ ها هر دو این آنتی اکسیدان ها را 

در بافت خود دارند.«
 

مصرف قارچ خام بهتر است یا پخته؟ 

 شــما برای اینکه بتوانیــد از تمام 
مزایای بهداشــتی قارچ ها بهره ببرید 
باید آنها را طبــخ کنید. ویل در این 
باره می نویسد:»دیواره سلولی قارچ ها 
دارای ســختی قابل توجه ای است. 
از ایــن رو اگر به صورت خام مصرف 
شــوند، سیســتم ایمنی بدن مان به 
ســختی می تواند بــه حداکثر مواد 
مغذی آن ها دست یابد. عالوه بر این 
مورد، قارچ ها معموال دارای ترکیبات 
شــیمیایی زیادی هستند که همین 
مورد می تواند پروســه هضم و جذب 
مواد مغذی قارچ هــا در بدن را دچار 
اختالل کند.« پختن قارچ ها ســبب 
می شود تا دیواره سلولی آن ها تجزیه 
شود و دسترســی به مواد مغذی آن 
راحت تر شود. پختن این مواد غذایی 
همچنین بســیاری از ســموم درون 
قارچ ها را از بیــن می برد. مطالعه ای 
در سال ۲۰۱۷ در کشور اسپانیا نشان 
داد که سالم ترین روش پختن قارچ ها 
استفاده از ماکروویو و یا کباب کردن 
آن ها است. البته سرخ کردن قارچ ها 
می تواند مــواد مغذی درونشــان را 

کاهش دهد.

شــد نشــان می داد، این نوع قارچ ها 
به طــور قابــل توجه ای از رشــد و 
پستان  سرطان  سلول های  پیشرفت 
جلوگیری می کنند. شــاید در آینده 
نزدیک استفاده از قارچ ها برای درمان 
سرطان جانشین شیمی درمانی شود 
اما هنوز دانشــمندان مطالعات خود 
را در ایــن زمینه تکمیــل نکرده اند. 
قارچ های شیتاکه )Shiitake( حاوی 
لنتینان)Lentinan(، نوعی از مولکول 
قندی هستند که از قارچ شیتاکه به 
دست می آید، وجود لنتینان در هنگام 
شیمی درمانی می تواند اثرات درمانی 
را افزایــش دهد. در واقع در ســال 
۱۹۸۵ در ژاپــن از این ماده به عنوان 
یک کمکی برای درمان سرطان معده 
مورد استفاده قرار می گرفت، زیرا این 
ماده خاصیــت ضد توموری نیز دارد. 
لنتینان، نمی تواند به صورت مستقیم 
ســلول های سرطانی را نابود کند، در 
عوض با تقویت سیستم ایمنی بدن 
می تواند به کاهش رشــد تومورها در 
بدن کمک کند. در آزمایشگاه ها ثابت 
 )Lentinan( شده است که لنتینان
به طور مستقیم می تواند باعث کشته 

شدن ویروس ها و میکروب ها شود.
 

تقویت  بــرای  راهی  قارچ  مصرف 
سیستم ایمنی بدن

اکنون می دانیــم که لنتینان موجود 
درقارچ  شــیتاکه می تواند سیســتم 
ایمنــی بدن ما را تقویــت کنند، اما 
مصرف قــارچ فواید دیگری نیز برای 
بدن دارد، اما وجود ماده ای به نام بتا 
گلوکان در انوع قارچ ها که خود یک 
نوع قند است و در دیواره سلول های 
قارچی و دیگر گیاهان یافت می شود، 
می تواند باعث تقویت سیستم ایمنی 

بدن شــود. لنتینان از قارچ شیتاکه 
استخراج می شــود اما بتا گلوکان در 
بسیاری از گونه های قارچی از جمله 
قارچ دکمه ای یافت می شــود. به یاد 
داشته باشید که قارچ ها منبع خوبی از 
این مواد تقویت کننده سیستم ایمنی 
بدن هســتند. شما با مصرف قارچ به 
صورت روزانه می توانید سیستم ایمنی 

بدنتان را تقویت کنید.
 

مصرف قارچ خوراکــی راهی برای 
کاهش کلسترول بد

به طور کلی قارچ ها تهی از گلسترول 
هستند، اما آنها منبع خوبی از کیتین 
و بتا گلوکان هســتند که می توانند 
سطح کلسترول خون را کاهش دهند. 
مطالعاتی که در سال ۲۰۱۲ در مجله 
قارچ های داروی منتشــر شد، نشان 
داد؛ قارچ های صورتی صدف دار سبب 
 LDL کاهش کلســترول بدن همان
می شــوند. این مــورد روی موش ها 
هیپوکلسترولمی می شود. دکتر اندرو 
ویل، بنیانگذار و مدیر مرکز پزشکی 
انتگــرال آریزونا در دانشــگاه علوم 
پزشــکی آریزونا می گوید:»قارچ های 
شیتاکه حاوی ترکیبیاتی هستند که 
به کبد کمک می کنند تا پروسه حذف 
گلســترول از خــون را بهتر و راحتر 
انجام دهد. مصرف قارچ ها همچنین 
می تواند روی فشار خون ثابت در بدن 

اثر مثبت داشته باشند.«
 

 D و B قارچ ها سرشــار از ویتامین
هستند

 قارچ هــا یکــی از منابــع غنــی از 
ویتامین های B و D هســتند. البته 
بدن مــا می تواند با قــرار گرفتن در 

فواید شگفت انگیز
قارچ

برای سالمتی

عمده ترین خواص زنجبیل برای بدن و ارزش غذایی آن

خواص زنجبیل عمدتا به مزایای آنتی 
اکســیدانی، ضد التهابی و ترکیبات 
درمانی مانند جینجرول، شــوگاول، 
پارادول و زینرن در آن باز می گردد. 
بنابراین مصرف زنجبیل در فرم تازه، 
خشک، کپســول و آب زنجبیل، می 
تواند برای بدن بســیار مفید باشــد. 
این گیاه از مبارزه با عفونت گرفته تا 
کاهش کلسترول و کاهش وزن، دارای 

خواص زیادی است.
مطالعات متعدد نشــان داده اند که 
زنجبیــل می تواند بــه جلوگیری از 
تشکیل زخم در معده کمک کند. در 
واقع، یک مطالعه که در سال ۲۰۱۱ 
بر روی حیوانات انجام شد نشان داد 
که پودر زنجبیل، با کاهش ســطح 
پروتئین های التهابــی و جلوگیری 
از فعالیت آنزیم های مرتبط با ایجاد 
زخم، از بدن در برابر زخم معده ای که 
به واسطه آسپیرین استفاده می شود، 

محافظت می کند.
قند خــون باال می تواند عالئم منفی 
بسیاری از تکرر ادرار گرفته تا سردرد 

)میگرن( و تشــنگی را در بدن ایجاد 
کند. اگر این عارضه بدون درمان رها 
شود می تواند حتی مشکالت جدی 
مانند آسیب عصبی و دیر خوب شدن 

زخم را ایجاد کند.
تحقیقات نشان داده اند که زنجبیل 
باعث تتظیم قند خون می شــود و 
از ایجاد این عــوارض جانبی جدی 
جلوگیری می کنــد. در یک مطالعه 
که در سال ۲۰۱۵ انجام شد، مصرف 
مکمل زنجبیل، قند خون ناشتا را ۱۲ 
درصد کاهش داد و کنترل قند خون 

را در درازمدت ۱۰ درصد بهبود داد.
یکی از مهمترنی خواص زنجبیل این 
است که توانایی طبیعی برای متعادل 
کردن سطح کلسترول و تری گلسیرید 
دارد و خطر ابتال به مشکالت قلبی را 
کاهش می دهــد. یک مطالعه انجام 
شده در دانشــگاه علوم پزشکی بابل 
نشان داد که زنجبیل قادر به کاهش 
کلســترول LDL یا همان کلسترول 
بد اســت و کلسترول HDL یا همان 
کلســترول مفید را نسبت به دارونما 

بیشتر افزایش می دهد. )۲( مطالعات 
حیوانی نیز نشان داده اند که زنجبیل 
تقریبا در کاهش کلســترول )بهبود 
دهنده نشانگرهای کلسترول( مانند 
داروی آتورواستاتین که معموال برای 
کلسترول خون باال تجویز می شود، 

عمل می کند.
یک مطالعه نشان داد مصرف روزانه 
زنجبیل سبب کاهش میزان گرفتگی 
عضالت ناشی از آسیب دیدگی عضله 
پس از ورزش کردن می شــود. یک 
مطالعــه دیگر نشــان داد که عصاره 
زنجبیل باعث کاهش درد زانو شــده 
و نیاز به مصــرف داروهای ضد درد 
را در افراد مبتال به استئوآرتریت کم 

می کند.
از بهترین خــواص زنجبیل  یکــی 
احمایت از سیستم گوارش و جلوگیری 
از مشکالتی مانند سوء هاضمه را دارد. 
سوء هاضمه یک بیماری شایع موثر 
بر روی دســتگاه گوارش است که با 
عالئمی مانند درد، سوزش سر دل و 

احساس پری همراه می باشد.

مواد الزم: 

سیب زمینی ۲ عدد
سینه  مرغ ۱ قطعه

تخم مرغ ۱۰-۱۲ عدد
پیاز ۴ عدد

رب گوجه  فرنگی ۱ قاشق غذا خوری
آبلیمو ۲ قاشق غذا خوری

بیکینگ  پودر ۱ قاشق سوپ خوری
زعفران ساییده شده  یک دوم  قاشق چای خوری

زرشک ۱ قاشق غذا خوری
روغن  به مقدار الزم

نمک و فلفل به مقدار الزم

طرز تهیه:

 ابتدا ســینه مرغ را پاک کرده و کمی نمک زده بعد با یک عدد پیاز  ۴ 
قســمت شده و یک لیوان آب، روی حرارت مالیم بگذارید تا بپزد طوری 

که بعد از پختن آب نداشته باشد.
زرشک را شسته و درون آبکش قرار دهید تا آب آن کامل برود.سپس ۳ 
عدد پیاز را رنده کرده آن را با کمی روغن سرخ کنید تا رنگ آن طالیی 

شود.
مرغ پخته شــده را ریش ریش کرده و به پیاز ســرخ شده اضافه کنید. 
زعفران را هم در نصف اســتکان آب جوش حل کنید و آن را دم کنیدتا 

رنگ بیندازد.
بعد همراه زرشــک به پیاز و مرغ اضافه کرده و رب گوجه فرنگی را در آن 
بریزید. بهتر است آبلیمو را در موقع پختن مرغ روی آن بریزید تا گوشت 

کمی ترش مزه شود یا اینکه در موقع هم زدن کوکو به آن اضافه کنید.
سیب زمینی را با آب و نمک بپزید، پوست گرفته و رنده کنید و به سایر 
مواد بیفزایید و مخلوط کنید. بعد نمک، فلفل، بیکینگ پودر و تخم مرغ 
ها را خوب زده و در مخلوط بریزید.در ظرفی مناسب روغن ریخته و بعد 
از داغ شــدن مواد را داخل آن بریزید و درب ظرف را ببندید و وقتی یک 

طرف سرخ شد طرف دوم کوکو را بدون درپوش سرخ کنید.

نکات:

می توانید برای پخت این کوکو از فر هم استفاده کنید. در این صورت باید 
ظرف نسوز باشد

در صورت تمایل به جای آبلیمو از آب نارنج یا آبغوره یا هر چاشنی دلخواه 
دیگری استفاده کنید.

کوکوی باد کوبه ای
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ح�ل 2633        

ل

ز

خ

م

ه

ه

م

درگذشت موالنا جالل الدين محمد 
موالنا ج���ال الدين محمد صوفي بزرگ و صاحب 
مثنوي 17 دسامبر 1273 )26 آذرماه( در قونيه درگذشت و 
هر سال به اين مناسبت مراسمي در كنار مزار او بر پا مي شود 

كه يك هفته به طول مي انجامد.
اندرز مهم به راي دهندگان

26 آذرماه 1330 )دكتر محمد مصدق نخست وزير 
وقت( در آستانه انتخابات دوره هفدهم قانونگذاري يك 
نطق مهم سياسي �� آموزشي خطاب به ايرانيان ايراد و ضمن 
آن تاكيد كرد كه اين انتخابات، نخس���تين انتخابات پس از 
مش���روطيت خواهد بود كه در آن نفوذ خارجي و دخالت 
ارباب قدرت و سياست وجود نخواهد داشت. اين انتخابات، 
كاما آزاد خواهد بود و راي دهندگان بايد با درنظرگرفتن 
وجدان و منافع ملي هركس را كه مايلند و به شايس���تگی، 

دلسوزي و درستی او اطمينان دارند انتخاب كنند  .
مبارزه با فساد اداری در ايران 

24 آذر م���اه 1342 مصادف با عيد مبعث، ش���اه در 
مراسم اين عيد در كاخ گلستان كه 5 ساعت طول كشيد،از 
مطبوعات خواست كه در مورد فساد اداری به مردم هشدار 
دهند. بايد از هرگونه انحرافی در اين زمينه كه آگاه ش���وند 
قضيه را تعقيب كنند و بنويسند تا مردم هم در كشف فساد 
كمك كنند و فاسد شناخته و دستگير شود و ديگران هم وارد 
كار فساد نشوند. بدون كمك روزنامه نگار نمی شود عميقا و 

به صورت ريشه كنی با فساد اداری مبارزه كرد.  
سیمون بولیوار اعالم استقالل کرد 

17دسامبر س���ال 1830 سيمون بوليوار قهرمان مّلي 
و مظهر اس���تقال التين هاي قاره آمريكا در 47 سالگي از 
بيماری سل درگذش���ت. بوليوار كه كمر به قطع استعمار 
اس���پانيا در آمريكاي التين بسته بود در همين روز در سال 
1819 استقال »گران كلمبيا« را اعام كرده بود. در آن زمان 
به مجموعه ونزوئا، كلمبيا، اكوادور، پرو »گران كلمبيا« می 

گفتند.  
نخستین پرواز با هواپیما

17 دسامبر سال 1903 در صحراي »كيتي هاك« ايالت 
كاروليناي شمالي آمريكا برادران رايت هواپيمايي را كه در 
كارگاه دوچرخه سازي شان بر پايه استفاده از مقاومت هوا 
ساخته بودند به پرواز در آوردند كه به عنوان نخستين پرواز 

بشر با هواپيما ثبت شده است.  

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

امام: اگر عالمي فاسد شود، عالم فاسد میشود
پاسداران مس���جد ابوالفضل تهران و ستاد تبليغات 
اسامي بابل، ديروز در قم بحضور امام رسيدند و با ايشان 
ديدار كردند.رهبر، انقاب اس���امي ايران، در جمع ديدار 

كنندگان سخناني به اين شرح بيان فرمودند:
... شما از جنود »لشكر اسام هستيد. شما كارمندان 
امام زمان و اس���ام هستيد. توجه كنيد كه مبادا خطا از شما 
سربزند و برخاف مسير اسام و مسير جمهوري اسامي 
قدم برداريد. اين يك وظيفه خطير براي ما و شما كه نماينده 
امام زمان هستيد، ميباش���د. نماينده امام زمان، اگر خداي 
ناخواسته قدمي كج بردارد، مردم بروحانيت بدبين ميشوند و 
اگر مردم بدبين شدند، روحانيت شكست ميخورد و شكست 
روحانيت، شكست اسام است. اگر در اين طبقه، اشخاصي 
برخاف مصالح اسام عمل بكنند، جرمي است كه از آن 
آدم كشي و از تمام معاصي بدتر است. اگر عالمي فاسد بشود، 
عالم فاسد ميشود و شما هم كه خدمت ميكنيد، سپاه پاسداران 
اس���ام هستيد و شما هم اگر خطائي بكنيد، ميگويند سپاه 

پاسداران اسام اين چنين هستند.
قیمت نفت ايران بشكه اي 5دالر افزايش يافت

كاراكاس � خبرگ���زاري پارس � اي���ران بهاي انواع 
نفت خام خود را 5دالر براي هر بشكه افزايش داد.علي اكبر 
معين فر وزير نفت ايران كه براي شركت در كنفرانس اوپك 
در كاراكاس به س���ر مي برد، ضمن اعام اين خبر گفت: 
بهاي نفت ايران در هر بشكه 5دالر افزايش يافته و اين قيمت 
از دهم آذر ماه برابر با اول دس���امبر از خريداران دريافت 

خواهد شد.
فقط360، ايراني مي توانند از المپیك ديدن کنند

براس���اس برنامه اي كه از س���وي كميته تشكياتي 
بازي هاي المپيك مسكو به كميته ملي المپيك ايران تسليم 
شده، فقط 360 تن از ورزشدوستان ايراني خواهند توانست 

از بازي هاي المپيك ديدن نمايند.
اموال امیر اعظم و شاهزاده فیروز میرزا مصادره شد

سمنان � از س���وي دادستان انقاب اسامي شاهرود 
حكم توقيف كليه ام���وال و دارائي هاي خاندان اميراعظم 
و شاهزاده فيروز ميرزا صادر شد، در اطاعيه اي كه بهمين 
منظور انتش���ار يافت آمده است: دادستاني انقاب اسامي 
شاهرود براساس وظيفه شرعي و قانوني خود حكم توقيف 
كليه اموال و دارائي هاي منقول و غيرمنقول خاندان امير اعظم 

را كه عبارتند از:
1� امير يداله خان عضدي 2� خانم توران تاج عضدي 
معروف به خانم امير 3� بانو عزيزه عضدي 4� بانو حميده 
عضدي 5� فيروز معزي معروف به ش���اهزاده فيروز ميرزا 

صادر و توقيف نمايند.
شرايط حذف بهره وام مسكن

امروز كسب اطاع شد بني صدر وزير امور اقتصادي 
و دارائ���ي بعد ازظهر فردارئوس و همچنين جزئيات طرح 
حذف بهره بانكي و چگونگي ادغام بانكها را طي مصاحبه اي 
اعام ميكند.تهيه اي���ن طرح از چندي قبل در وزارت امور 
اقتصادي و دارائي شروع شده بود و اين طرح هفته پيش آماده 
گرديد.طرح حذف بهره و چگونگي ادغام بانكها ديروز در 

ماقات با امام خميني مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
گفته ميشود يكي از مهمترين تصميماتي كه در طرح 
حذف بهره و ادغام بانكها اتخاذ ش���ده است لغو بهره براي 

خريد خانه و محل سكونت ميباشد.
دکه هاي حاشیه خیابانها تخريب میشود

مهندس محمد توسلي شهردار تهران در گفتگوئي 
باخبرگزاري پارس گف���ت: كميته اي مركب از نمايندگان 
دادستان تهران، ش���وراي همكاري و نظارت مردم، كميته 
انقاب منطقه يك و شهرداري تهران، پس از بررسي هاي 
الزم، حكم تخريب براي كيوس���ك ها و دكه هاي خيابان 
جنوبي پارك ملت صادر كرد و اولين مرحله آن مورد اجراء 

گذاشته شد.
ايران رأي دادگاه الهه را دريافت نخواهد کرد

صادق قطب زاده وزير امور خارجه جمهوري اسامي، 
ايران ديشب ضمن كان لم يكن خواندن رأي دادگاه بين المللي 
الهه، اعام كرد كه به كنسول ايران در الهه دستور داده است 
به هيچ عنوان رأي دادگاه را دريافت نكند.وزير خارجه ايران 
در اين زمينه اظهار داشت: همانطور كه قبا نيز گفته شده بود، 
ما تصميم يك طرفه دادگاه بين المللي الهه را كان لم يكن 
اعام ميداريم، زيرا مسئله گروگان ها، بخشي از يك مسئله 
بزرگتر، يعني سياست آمريكا وجنايات شاه مخلوع است 
و هيچ عكس العملي يا تصميمي نمي تواند موثر باشد، مگر 

اينكه به مباني و علت العلل اين مسئله رسيدگي شود.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 26آذر ماه 1358 
)برابر با 27 محرم 1400، 17دسامبر 1979( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرایه

زمشك تر سيه تر سنبلت بی
هزاران دل اسير كاكلت بی

زآه و ناله تأثيری نديدم
ز خارا سخت تر گويا دلت بی

باباطاهر عریان

پند بزرگان

 تاري���خ آيينه تم���ام نمای زندگی بش���ر
 است.

 کانت
اگر تفاهم در زندگی نباشد، زندگی خشن و 

مرگبار می شود.
 داروین

قاب امروز

اهوازـ     آرزوی »پرند« دختر مبتال به سرطان با پوشیدن لباس عروس برآورده شد/عکس از : علی معرف
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ح�ل 2633        
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درگذشت موالنا جالل الدين محمد 
موالنا ج���ال الدين محمد صوفي بزرگ و صاحب 
مثنوي 17 دسامبر 1273 )26 آذرماه( در قونيه درگذشت و 
هر سال به اين مناسبت مراسمي در كنار مزار او بر پا مي شود 

كه يك هفته به طول مي انجامد.
اندرز مهم به راي دهندگان

26 آذرماه 1330 )دكتر محمد مصدق نخست وزير 
وقت( در آستانه انتخابات دوره هفدهم قانونگذاري يك 
نطق مهم سياسي �� آموزشي خطاب به ايرانيان ايراد و ضمن 
آن تاكيد كرد كه اين انتخابات، نخس���تين انتخابات پس از 
مش���روطيت خواهد بود كه در آن نفوذ خارجي و دخالت 
ارباب قدرت و سياست وجود نخواهد داشت. اين انتخابات، 
كاما آزاد خواهد بود و راي دهندگان بايد با درنظرگرفتن 
وجدان و منافع ملي هركس را كه مايلند و به شايس���تگی، 

دلسوزي و درستی او اطمينان دارند انتخاب كنند  .
مبارزه با فساد اداری در ايران 

24 آذر م���اه 1342 مصادف با عيد مبعث، ش���اه در 
مراسم اين عيد در كاخ گلستان كه 5 ساعت طول كشيد،از 
مطبوعات خواست كه در مورد فساد اداری به مردم هشدار 
دهند. بايد از هرگونه انحرافی در اين زمينه كه آگاه ش���وند 
قضيه را تعقيب كنند و بنويسند تا مردم هم در كشف فساد 
كمك كنند و فاسد شناخته و دستگير شود و ديگران هم وارد 
كار فساد نشوند. بدون كمك روزنامه نگار نمی شود عميقا و 

به صورت ريشه كنی با فساد اداری مبارزه كرد.  
سیمون بولیوار اعالم استقالل کرد 

17دسامبر س���ال 1830 سيمون بوليوار قهرمان مّلي 
و مظهر اس���تقال التين هاي قاره آمريكا در 47 سالگي از 
بيماری سل درگذش���ت. بوليوار كه كمر به قطع استعمار 
اس���پانيا در آمريكاي التين بسته بود در همين روز در سال 
1819 استقال »گران كلمبيا« را اعام كرده بود. در آن زمان 
به مجموعه ونزوئا، كلمبيا، اكوادور، پرو »گران كلمبيا« می 

گفتند.  
نخستین پرواز با هواپیما

17 دسامبر سال 1903 در صحراي »كيتي هاك« ايالت 
كاروليناي شمالي آمريكا برادران رايت هواپيمايي را كه در 
كارگاه دوچرخه سازي شان بر پايه استفاده از مقاومت هوا 
ساخته بودند به پرواز در آوردند كه به عنوان نخستين پرواز 

بشر با هواپيما ثبت شده است.  

امروز در تاريخ
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امام: اگر عالمي فاسد شود، عالم فاسد میشود
پاسداران مس���جد ابوالفضل تهران و ستاد تبليغات 
اسامي بابل، ديروز در قم بحضور امام رسيدند و با ايشان 
ديدار كردند.رهبر، انقاب اس���امي ايران، در جمع ديدار 

كنندگان سخناني به اين شرح بيان فرمودند:
... شما از جنود »لشكر اسام هستيد. شما كارمندان 
امام زمان و اس���ام هستيد. توجه كنيد كه مبادا خطا از شما 
سربزند و برخاف مسير اسام و مسير جمهوري اسامي 
قدم برداريد. اين يك وظيفه خطير براي ما و شما كه نماينده 
امام زمان هستيد، ميباش���د. نماينده امام زمان، اگر خداي 
ناخواسته قدمي كج بردارد، مردم بروحانيت بدبين ميشوند و 
اگر مردم بدبين شدند، روحانيت شكست ميخورد و شكست 
روحانيت، شكست اسام است. اگر در اين طبقه، اشخاصي 
برخاف مصالح اسام عمل بكنند، جرمي است كه از آن 
آدم كشي و از تمام معاصي بدتر است. اگر عالمي فاسد بشود، 
عالم فاسد ميشود و شما هم كه خدمت ميكنيد، سپاه پاسداران 
اس���ام هستيد و شما هم اگر خطائي بكنيد، ميگويند سپاه 

پاسداران اسام اين چنين هستند.
قیمت نفت ايران بشكه اي 5دالر افزايش يافت

كاراكاس � خبرگ���زاري پارس � اي���ران بهاي انواع 
نفت خام خود را 5دالر براي هر بشكه افزايش داد.علي اكبر 
معين فر وزير نفت ايران كه براي شركت در كنفرانس اوپك 
در كاراكاس به س���ر مي برد، ضمن اعام اين خبر گفت: 
بهاي نفت ايران در هر بشكه 5دالر افزايش يافته و اين قيمت 
از دهم آذر ماه برابر با اول دس���امبر از خريداران دريافت 

خواهد شد.
فقط360، ايراني مي توانند از المپیك ديدن کنند

براس���اس برنامه اي كه از س���وي كميته تشكياتي 
بازي هاي المپيك مسكو به كميته ملي المپيك ايران تسليم 
شده، فقط 360 تن از ورزشدوستان ايراني خواهند توانست 

از بازي هاي المپيك ديدن نمايند.
اموال امیر اعظم و شاهزاده فیروز میرزا مصادره شد

سمنان � از س���وي دادستان انقاب اسامي شاهرود 
حكم توقيف كليه ام���وال و دارائي هاي خاندان اميراعظم 
و شاهزاده فيروز ميرزا صادر شد، در اطاعيه اي كه بهمين 
منظور انتش���ار يافت آمده است: دادستاني انقاب اسامي 
شاهرود براساس وظيفه شرعي و قانوني خود حكم توقيف 
كليه اموال و دارائي هاي منقول و غيرمنقول خاندان امير اعظم 

را كه عبارتند از:
1� امير يداله خان عضدي 2� خانم توران تاج عضدي 
معروف به خانم امير 3� بانو عزيزه عضدي 4� بانو حميده 
عضدي 5� فيروز معزي معروف به ش���اهزاده فيروز ميرزا 

صادر و توقيف نمايند.
شرايط حذف بهره وام مسكن

امروز كسب اطاع شد بني صدر وزير امور اقتصادي 
و دارائ���ي بعد ازظهر فردارئوس و همچنين جزئيات طرح 
حذف بهره بانكي و چگونگي ادغام بانكها را طي مصاحبه اي 
اعام ميكند.تهيه اي���ن طرح از چندي قبل در وزارت امور 
اقتصادي و دارائي شروع شده بود و اين طرح هفته پيش آماده 
گرديد.طرح حذف بهره و چگونگي ادغام بانكها ديروز در 

ماقات با امام خميني مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
گفته ميشود يكي از مهمترين تصميماتي كه در طرح 
حذف بهره و ادغام بانكها اتخاذ ش���ده است لغو بهره براي 

خريد خانه و محل سكونت ميباشد.
دکه هاي حاشیه خیابانها تخريب میشود

مهندس محمد توسلي شهردار تهران در گفتگوئي 
باخبرگزاري پارس گف���ت: كميته اي مركب از نمايندگان 
دادستان تهران، ش���وراي همكاري و نظارت مردم، كميته 
انقاب منطقه يك و شهرداري تهران، پس از بررسي هاي 
الزم، حكم تخريب براي كيوس���ك ها و دكه هاي خيابان 
جنوبي پارك ملت صادر كرد و اولين مرحله آن مورد اجراء 

گذاشته شد.
ايران رأي دادگاه الهه را دريافت نخواهد کرد

صادق قطب زاده وزير امور خارجه جمهوري اسامي، 
ايران ديشب ضمن كان لم يكن خواندن رأي دادگاه بين المللي 
الهه، اعام كرد كه به كنسول ايران در الهه دستور داده است 
به هيچ عنوان رأي دادگاه را دريافت نكند.وزير خارجه ايران 
در اين زمينه اظهار داشت: همانطور كه قبا نيز گفته شده بود، 
ما تصميم يك طرفه دادگاه بين المللي الهه را كان لم يكن 
اعام ميداريم، زيرا مسئله گروگان ها، بخشي از يك مسئله 
بزرگتر، يعني سياست آمريكا وجنايات شاه مخلوع است 
و هيچ عكس العملي يا تصميمي نمي تواند موثر باشد، مگر 

اينكه به مباني و علت العلل اين مسئله رسيدگي شود.

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 26آذر ماه 1358 
)برابر با 27 محرم 1400، 17دسامبر 1979( نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 

 سرایه

زمشك تر سيه تر سنبلت بی
هزاران دل اسير كاكلت بی

زآه و ناله تأثيری نديدم
ز خارا سخت تر گويا دلت بی

باباطاهر عریان

پند بزرگان

 تاري���خ آيينه تم���ام نمای زندگی بش���ر
 است.

 کانت
اگر تفاهم در زندگی نباشد، زندگی خشن و 

مرگبار می شود.
 داروین

قاب امروز

اهوازـ     آرزوی »پرند« دختر مبتال به سرطان با پوشیدن لباس عروس برآورده شد/عکس از : علی معرف

جدول سودوکو

فروردین: ممکن اســت شــما به خاطر اینکه چیز مهمی را از دست داده اید، 
احساس خوبی نداشته باشید. هنوز هم نظریه کند و کاو کردن یک مشکل برای 
فهمیدن اینکه چه کاری الزم است انجام شود، نظریه خوبی است. شما باید جنبه 
خوب هر چیزی را تشــخیص بدهید. اما اگر اشتباهی رخ داد بهتر است همین 

االن با آن موضوع برخورد کنید.

اردیبهشت: شما بــرای اینکه متوجه شوید که خط سیر جدیدتان شما را به 
جایی که می خواهید نمی رســاند، شاید نیاز داشته باشید که زمان کافی صبر 
کنید. با تجدید نظر کردن در آنچه که شما هر روز انجام می دهید، این حس در 
شما به وجود می آید که این کارها مسیر زندگی همیشگی شما است. شما باید 

هدفهای بلند مدت خود را تغییر دهید.

خرداد : شما  برای انجام دادن وظایفتان چندین راه در پیش رو دارید و اگرچه 
این راهها اختیارات زیادی را به شــما می دهند، اما شرایط کار کردن برای شما 
سخت تر می شود. تا موقعی شما واقعاً کارتان را شروع نکرده اید توضیح دادن 
اینکه چه مراحلی باید طی شود، کار سختی است تا جایی که الزم است خودتان 

را با آن تطبیق بدهید.

تیر: کمتر فعالیت کردن و بیان کردن احساساتتان باعث ناراحتی شما می شود، 
برای آنکه معموالً برایتان راحت است که مشکالت را حل نشده رها کرده و در 
موردشان صحبت نکنید. با وجود این شما اکنون می توانید به پیشرفت احساسی 

مهمی دست یابید، اما نمی توانید با موانعی که وجود دارند مقابله کنید.

مرداد :  شــما بیش از حد واقع بین هستید، بهتر است برای پیشبرد افکارتان 
گاهی ایده آل گرا نیز باشید.شما اصال به رویاهایتان اجازه نمی دهید که وارد ذهن 
شما شوند اما برای این که انگیزه ای برای پیشرفت مقاصدتان داشته باشید به رویا 
پردازی احتیاج پیدا می کنید.شما بیشتر به فکر امروزتان هستید باید برای آینده 

تان نیز برنامه ریزی داشته باشید.

شهریور : شــما حس تازه ای درباره اهدافتان دارید  و خوشبختانه نقشه ای 
دارید؛ و اکنون وقت آن است که طرح و نقشه خود را اجرا کنید. اما به یاد داشته 
باشید که مجبور نیستید که برای باال بردن شانس موفقیت خود ریسک کنید. 
فقط با حالت مثبت حاضر شوید و کاری را انجام دهید که می دانید شما را در 

راه تان موفق تر می کند. 

مهر : حواســتان جمع باشــد که برنامه هایتان را بر اساس احساسات بی ثبات 
خود پایه ریزی نکنید، برای اینکه اگر احساسات شما تغییر کنند، پایه و اساس 
برنامه های شما به هم می ریزد. به جای اینکه تالش کنید چیز خیلی متفاوتی را 
به دست بیاورید، فکر کنید ببینید چه چیزی برای شما بهترین است. باید کمی 

عاقالنه تر عمل کنید.

آبان : مسیر شما بسیار هموار شده است، اما هنوز هم موضوعی ناراحت کننده به 
نام واقعیت وجود دارد که تزلزلی در مسیر شما پدید می آورد. روی امور کاربردی 
و عملی کار کردن شما را از تخیالتتان دور می کند، اما اجازه ندهید که این امور 
رویاهای شما را به کلی نابود کنند. تصویر ذهنی دائمی از آینده داشتن به حد 

کافی سر شما را شلوغ نگه می دارد.

آذر :  شاید شما برای رسیدن به هدفهایتان به راه جدیدی فکر کنید، اما سنت 
حکم فرمایی خواهد کرد و شما به راهی رایج تر و معمولی کشیده می شوید. به 
جای تسلیم شدن، در هفته های آینده قبل از اینکه بخواهید کار خودتان را شروع 
کنید، آن را تقویت کنید. سعی نکنید که همین االن تجربه های درونی تان را با 

افراد دیگر سهیم شوید.

دی : برنامه ریزی کردن برای آینده احتماال بارزترین کاری است که شما اکنون  
انجام می دهید. با این وجود شما ممکن است اجازه دهید اکنون دیگران برنامه 
ریزی و مدیریت کنند ولی بهتر است زمام امور را خودتان به دست بگیرید. هیچ 
کس بهتر از خود شما نمی داند چه چیزی برای شما مهم است. به خودتان باور 

داشته باشید.

بهمن : مادامی که شما نسبت به آنچه که در پیرامونتان ااتفاق می افتد بی خیال 
هســتید، دل شــما هم آنها را مهم نمی پندارد. زمانی که شما تمایل دارید که 
در حالی روی یک تصویر بزرگ تمرکز کنید که بیشــتر به جزئیات آن توجه 
می کنید، مشکالتی به وجود می آیند. پیشنهاد می شود زمانی که نکات مبهم در 

حال حل شدن هستند نگرش مثبت خود را حفظ کنید.

اسفند : شما فرصتی خواهید داشــت که استعدادهای سیاستمدارانه خود را 
نشان دهید. ظاهراً شما بدون داشتن حس رقابتی محدودیت های افراد دیگر را 
می شناسید و می توانید با توجه به این محدودیت ها بهشان انگیزه بدهید که از 
نهایت توانایی شان استفاده کنند. از عمل گرا بودن نترسید، چرا که در نهایت 

باعث می شود تاثیرگذاری بیشتری داشته باشید.
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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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اسامی برندگان جدول  3852
1ـ نیلوفر پرتوزادهـ  تهران

2ـ ابراهیم یوسفیـ  شهرکرد
3ـ سمیرا نوریـ  خرم آباد

 افقي:
1. موسسه اي جهاني كه كارش یاري رساندن به آسیب 

دیدگان از جنگ یا بالیاي طبیعي استـ  فیبر شیشه
2. پوششي زنانهـ  ستمگرـ  طفیلي

3. تندروـ  كارش داد و ستد پول استـ  صومعهـ  تكرار 
حرف سوم

4. ماه خارجـ  منقار مرغـ  شهري در فارسـ  مغرب
5. تكرارش درختي استـ  انجام دادن كارـ  آبزيـ  غذایي 

از گوشت
6. از مقاطع تحصیليـ  كاریزـ  عقاید

7. شكلي هندسيـ  نژاد مردم روسیهـ  دوباره
8. تندر ـ وسیله اي الگومانند ـ خرد، كوچك ـ شیریني 

اصفهان
9. مورچه  ـ دستگاهي در اتومبیل كه نیروي الزم را به 

چرخها منتقل مي سازدـ  جمع سوره
10. پسوند شباهتـ  سحاب، میغـ  جزیره اي ایراني ـ  سازي 

زهي
11. محل آرد كردنـ  پوچـ  جزیره اي در اقیانوس هند در 

شرق ماداگاسكار
12. دانشـ  ابر سفیدـ  آشكار، هویدا

13. شكل موهوم بچه ترسان ـ استارت دستي ـ كجاوه 
ـ حرف ندا

14. از حواریون وفادار حضرت مسیح)ع( ـ میوه موكت 
شدهـ  مكانـ  كرجي، قایق

15. متضاد مادهـ  فرشـ  گراميـ  حرام
16. برنج فروشيـ  اكنونـ  سرانگشت

17. قوس قزحـ  كشوي در شمال شرقي اروپا
عمودي:

1. نخست وزیرـ  داراي مزیتي عالوه بر مزیت سابق
2. مركز فرهنگي پاكستان ـ تمرین سبك بدني ـ موزه 

مشهور شهر پاریس
3. نام طایفه اي از تركمنان ایران ـ قندیل ـ بانمك تر ـ 

جوي خون
4. ساختمان و سازنده اشـ  مداد نوكيـ  اساسـ  تاجرش 

نمایشنامه اي است معروف از شكسپیر
5. رنج كشیدهـ  معلم دبیرستانـ  هنگام، زمان

6. رده ـ جزیره اي در دریاي مدیترانه ـ صمغ گیاه ـ 
آرایش

7. نوعي شركت سهامي ـ پیرامون ـ موسسه اي مالي ـ 
دریا

8. عمارت بلندـ  پرنده اي حالل گوشتـ  نو، تازه
9. گرد آمدهـ  با طمانینهـ  از شهرهاي سوییس

10. جدایيـ  شرم آورـ  سال آذري
11. تصدیق انگلیسيـ  خدمت كردنـ  گلوله تفنگ شكاري 

ـ پدر رستم
12. پارچه معروف یمني ـ نوعي كبوتر ـ بلندي ـ ساز 

ساده

حرف )ر ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3852 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3864

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.

13. پسر زن از شوهر پیشین ـ نوعي موتور راههاي 
ناهموارـ  فلكه

14. جاي اتومبیلـ  طمع زیادـ  جریان داشتنـ  پدر
15. قومي ایرانيـ  میوه ساالديـ  هجوم، حملهـ  جوان

16. آهار زنندهـ  ژرفا، عمقـ  رنگها
17. رئیس یا مسئول بخش خاصي از یك موسسه به ویژه 

بخشي از یك بیمارستانـ  گونه اي سنگ آذرین 
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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.

13. پسر زن از شوهر پیشین ـ نوعي موتور راههاي 
ناهموارـ  فلكه

14. جاي اتومبیلـ  طمع زیادـ  جریان داشتنـ  پدر
15. قومي ایرانيـ  میوه ساالديـ  هجوم، حملهـ  جوان

16. آهار زنندهـ  ژرفا، عمقـ  رنگها
17. رئیس یا مسئول بخش خاصي از یك موسسه به ویژه 

بخشي از یك بیمارستانـ  گونه اي سنگ آذرین 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

عمودی: افقی:
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8. تندر ـ وسیله اي الگومانند ـ خرد، كوچك ـ شیریني 

اصفهان
9. مورچه  ـ دستگاهي در اتومبیل كه نیروي الزم را به 

چرخها منتقل مي سازدـ  جمع سوره
10. پسوند شباهتـ  سحاب، میغـ  جزیره اي ایراني ـ  سازي 

زهي
11. محل آرد كردنـ  پوچـ  جزیره اي در اقیانوس هند در 

شرق ماداگاسكار
12. دانشـ  ابر سفیدـ  آشكار، هویدا

13. شكل موهوم بچه ترسان ـ استارت دستي ـ كجاوه 
ـ حرف ندا

14. از حواریون وفادار حضرت مسیح)ع( ـ میوه موكت 
شدهـ  مكانـ  كرجي، قایق

15. متضاد مادهـ  فرشـ  گراميـ  حرام
16. برنج فروشيـ  اكنونـ  سرانگشت

17. قوس قزحـ  كشوي در شمال شرقي اروپا
عمودي:

1. نخست وزیرـ  داراي مزیتي عالوه بر مزیت سابق
2. مركز فرهنگي پاكستان ـ تمرین سبك بدني ـ موزه 

مشهور شهر پاریس
3. نام طایفه اي از تركمنان ایران ـ قندیل ـ بانمك تر ـ 

جوي خون
4. ساختمان و سازنده اشـ  مداد نوكيـ  اساسـ  تاجرش 

نمایشنامه اي است معروف از شكسپیر
5. رنج كشیدهـ  معلم دبیرستانـ  هنگام، زمان

6. رده ـ جزیره اي در دریاي مدیترانه ـ صمغ گیاه ـ 
آرایش

7. نوعي شركت سهامي ـ پیرامون ـ موسسه اي مالي ـ 
دریا

8. عمارت بلندـ  پرنده اي حالل گوشتـ  نو، تازه
9. گرد آمدهـ  با طمانینهـ  از شهرهاي سوییس

10. جدایيـ  شرم آورـ  سال آذري
11. تصدیق انگلیسيـ  خدمت كردنـ  گلوله تفنگ شكاري 

ـ پدر رستم
12. پارچه معروف یمني ـ نوعي كبوتر ـ بلندي ـ ساز 

ساده

حرف )ر ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3864

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.

13. پسر زن از شوهر پیشین ـ نوعي موتور راههاي 
ناهموارـ  فلكه

14. جاي اتومبیلـ  طمع زیادـ  جریان داشتنـ  پدر
15. قومي ایرانيـ  میوه ساالديـ  هجوم، حملهـ  جوان

16. آهار زنندهـ  ژرفا، عمقـ  رنگها
17. رئیس یا مسئول بخش خاصي از یك موسسه به ویژه 

بخشي از یك بیمارستانـ  گونه اي سنگ آذرین 
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اسامی برندگان جدول  3852
1ـ نیلوفر پرتوزادهـ  تهران

2ـ ابراهیم یوسفیـ  شهرکرد
3ـ سمیرا نوریـ  خرم آباد

 افقي:
1. موسسه اي جهاني كه كارش یاري رساندن به آسیب 

دیدگان از جنگ یا بالیاي طبیعي استـ  فیبر شیشه
2. پوششي زنانهـ  ستمگرـ  طفیلي

3. تندروـ  كارش داد و ستد پول استـ  صومعهـ  تكرار 
حرف سوم

4. ماه خارجـ  منقار مرغـ  شهري در فارسـ  مغرب
5. تكرارش درختي استـ  انجام دادن كارـ  آبزيـ  غذایي 

از گوشت
6. از مقاطع تحصیليـ  كاریزـ  عقاید

7. شكلي هندسيـ  نژاد مردم روسیهـ  دوباره
8. تندر ـ وسیله اي الگومانند ـ خرد، كوچك ـ شیریني 
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ـ حرف ندا
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عمودي:
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مشهور شهر پاریس
3. نام طایفه اي از تركمنان ایران ـ قندیل ـ بانمك تر ـ 

جوي خون
4. ساختمان و سازنده اشـ  مداد نوكيـ  اساسـ  تاجرش 

نمایشنامه اي است معروف از شكسپیر
5. رنج كشیدهـ  معلم دبیرستانـ  هنگام، زمان

6. رده ـ جزیره اي در دریاي مدیترانه ـ صمغ گیاه ـ 
آرایش

7. نوعي شركت سهامي ـ پیرامون ـ موسسه اي مالي ـ 
دریا

8. عمارت بلندـ  پرنده اي حالل گوشتـ  نو، تازه
9. گرد آمدهـ  با طمانینهـ  از شهرهاي سوییس

10. جدایيـ  شرم آورـ  سال آذري
11. تصدیق انگلیسيـ  خدمت كردنـ  گلوله تفنگ شكاري 
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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

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

3 هفته آگهی در نیازمندی های پیوند  فقط ۲0 دالر 
تلفن تماس: 604-۹۲۱-4۷۲6

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 130 دالر، تاتو چشم 100 دالر،
TATTOO تاتو لب 80 دالر

انجام خدمات آرایشگرى
 در منزل شما پذیرفته مى شود

اجارههمخانه
 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

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. 

6۰۴-۹۲۱-۴۷۲6

کوکیتالم، وست وود پالتو
واحد دوخوابه بزرگ، طبقه همکف، نزدیک به ایستگاه اتوبوس و مدرسه،

ماهیانه ۱۵۰۰ دالر+ یک سوم یوتیلیتی.
۱۴۵۵ 6۰۴-۷۲۷-۷۸۷۴

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

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
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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

مهد کودك

آرزو (وست ونکوور)          604-787-9314
Cypress Park Preschool

 Full day  پیش دبستانى - 4 تا 6 ساعت
Paulin Johnson Preschool

 Full day  پیش دبستانى - 4 تا 6 ساعت
__________________________
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 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  604-۹44-۹6۷۷

 akaveh9@hotmail.com  
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از مجموعه کارهاى خوش نویسى 
رامین مهجورى دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

»در جستجوی فریده« از اسکار ۲۰۲۰ جا ماند!
کیهان لندن- فیلم مستند بلند »در 
جســتجوی فریده« ســاخته آزاده 
موســوی و کوروش عطایی به عنوان 
نماینده ی ســینمای امروز ایران، از 
حضور در رقابت اسکار بهترین فیلم 
غیرانگلیســی  زبان اســکار بازماند و 

به فهرست اولیه  راه نیافت.
بلند »در جستجوی  فیلم مســتند 
فریده« ســاخته ی آزاده موســوی و 
کوروش عطایی به عنــوان نماینده 
ســینمای جمهوری اســالمی ایران 
در رقابــت اســکار بهتریــن فیلم 
اولیه ی  غیرانگلیسی زبان به فهرست 
نامزدهای اسکار ۲۰۲۰ راه پیدا نکرد 
و حذف شد. به این ترتیب سینمای 
امروز ایــران پس از اســکار ۲۰۱۷ 
برای اصغر فرهادی و برای ســومین  
بار پیاپــی، کارت برنده ای حتی برای 

حضور در فهرست اولیه هم نداشت!

با وجود همــه ی انتقادها به معرفی 
شــتابزده و حتی ظاهرا مخفیانه ی 
فیلم مستند »در جستجوی فریده« 
به عنوان نماینده سینمای جمهوری 
اسالمی در مراسم اسکار ۲۰۲۰، پس 
از اعالم فیلم هــای راه یافته به بخش 
فیلم های غیرانگلیسی زبان، مشخص 
شــد که این فیلم حتی به فهرست 
اولیه ی نامزدهای اسکار ۲۰۲۰ هم راه 

نیافته است.
ســینمای امروز ایران پس از کسب 
اسکار در ســال ۲۰۱۷ توسط اصغر 
فرهادی با فیلم »فروشنده«، در طول 
سه سال، حتی به فهرست اولیه هم 
راه پیــدا نکرده اســت. عدم راهیابی 
فیلم های پیشــنهادی بــه آکادمی 
اســکار، دو تئوری را تقویت می کند: 
یکی اینکه سینمای ایران به واسطه ی 
مشکالت داخلی و سانسور اعمال شده، 

محصــول قابل عرضه ای در ســطح 
استانداردهای مراسم اسکار ندارد؛ و 
دیگر اینکه همانطور که بســیاری از 
ناظران همواره مطرح کرده اند، اساسا 
جایــزه دادن به فیلم هایــی که در 
جمهوری اسالمی تهیه می شوند، از 
جمله اسکار »جدایی نادر از سیمین« 
)۲۰۱۲( و »فروشــنده« )۲۰۱۷( به 
دالیل سیاسی و حتی تب ضدترامپ 

دموکرات ها بوده است.  
این در حالیســت که شرکت یافتن 
فیلم های ســاخت ایران در مراســم 
اســکار به یک موضوع حیثیتی برای 
مدیــران وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی و نظام تبدیل شده و آن را 
به حســاب اعتبار داشتن جمهوری 
اســالمی می گذارند. آنها همواره در 
تالش بوده اند تا ثابت کنند که اهدای 
جوایز بطــور کلی و همچنین اهدای 

اسکار به اصغر فرهادی، نه به واسطه ی 
زیرمتن ها و اعتبار هنری فیلمسازان 
برنــده ی جوایز، بلکه به دلیل ۴ دهه 
مدیریت آنان بر سینمای کشور بوده 
و در نتیجه ی این مدیریت هنرمندانه 
است که محصوالتی که در جمهوری 
اسالمی ســاخته می شوند می توانند 
موفقیت کســب کرده و برنده جایزه 

شوند!
اما در سال های اخیر ناکامی های پی 
در پی ســینمای جمهوری اسالمی 
نشان می دهد که از این خبرها نیست 
و کســب جایزه از جمله اسکار هیچ 
ارتباطی با سیستم مدیریت فرهنگی 
ندارد؛ بلکه برعکس! به دلیل همین 
مدیریت، هنرمندان خالق و مستقل 
از ارائــه آثار خود به بــازار جهانی باز 

مانده اند!

آنتونی گورملی،
 مرثیه ای برای انسان معاصر

مجسمه ســازی بریتانیا با چهره های 
برجســته ای چون هنری مور و باربارا 
هپورث هنــر قرن بیســتم را تحت 
تاثیــر خود قــرار داد و حاال کماکان، 
مجسمه سازان بریتانیایی، مشهورترین 
چهره های جهــان در این زمینه اند: از 

آنیش کاپور تا آنتونی گورملی.
هر چه آنیش کاپــور آثارش را توام با 
عکس العمــل به جهــان اطرافش بنا 
می کند )از جمله مجســمه ای صد و 
پانزده متری که برای افتتاح المپیک 
در لندن خلــق کرد(، گورملی از پس 
پنج دهه کار، کماکان سبک و سیاق 
خاص خود را در روایت بدن انســان 
دنبال می کند و به روایتی شخصی از 

آن می رسد.
نمایشگاه آثار او که به تازگی در رویال 
آکادمی  لندن برگزار شد، یکی از بزرگ 
ترین نمایشگاه های او تا به امروز بود 
که آثار کمتر دیده ای شــده ای از این 
هنرمند را در دهه های هفتاد و هشتاد 
در کنار آثار تازه اش در ســال ۲۰۱۹ 

قرار می داد.
هرچنــد ایــن نمایشــگاه بــه پای 
دیدنی ترین نمایشــگاه او در ســال 

۲۰۰۷ در گالــری هیــوارد لنــدن 
نمی رســد )با شاهکاری شگفت انگیز 
به نام »نور کور« که در آن مخاطبان 
با ورود به محوطه ای شیشه ای، هیچ 
چیز نمی دیدند و نوعی خالء را تجربه 

می کردند؛ نوعی تجربه دســت اول 
چیزی شــبیه به مرگ(، اما کماکان 
این نمایشگاه هم نشان از هنرمندی 
دارد که طی دهه ها از عالیق و دنیای 

خود دست نکشیده است.

زمانی که هنرمنــدان معاصر او، در 
دهــه پرجوش و خــروش هفتاد به 
جهان سیاست زده اطرافشان عکس 
العمل نشــان می دادند، گورملی نگاه 
درونی تری را پیشنهاد می داد »زمانی 

که رفقای من نظیر تونی کراگ و بیل 
وودرو، پالســتیک های دور افتاده و 
ماشین لباسشویی قراضه را در امتداد 
سبک و ســیاق مارسل دوشان مورد 
اســتفاده قرار می دادنــد، من از بدن 
خودم به عنوان سوژه اصلی استفاده 

می کردم.
ایــن نگاه بــه بــدن انســان را در 
معروف تریــن ســاخته های او تا به 
امروز می توان دنبال کرد؛ از مجسمه 
دویســت تنی »فرشته شــمال« تا 
مجموعه ای  اثــرش،  تاثیرگذارترین 
از مجســمه هایی در ابعاد انسان که 
در نقــاط مختلف جهان بــر باالی 
ساختمان ها و آسمانخراش های بلند 
نصب شــده اند و تصویر انســانی را 
ترسیم می کنند که در جهان هزارتوی 
معاصر، به ناظر تنهایی بدل شده که 
گویی کاری از دســتش برن می آید 
جز نظاره جهــان اطراف. حضور این 
مجسمه ها در سال ۲۰۰۷ بر بلندای 
ساختمان های مختلف لندن، حال و 
هوای غریبی را در این کالنشهر اروپا 

با مخاطب قسمت می کرد.
و حاال، در تازه ترین آثارش، گورملی 
نه تنها از مایه اصلــی آثارش -بدن 
انســان- دور نشــده، بلکــه نگاهی 
درونی تــر از پیــش را هم به معرض 

نمایش می گذارد: 

او در اثری به نام »غار« از ما می خواهد 
به درون اثر برویــم؛ به داخل مکانی 
تاریک و غریــب، کنایه از درون بدن 

انسان.
گورملــی بــدن انســان را »ظرف 
احساســات« می خواند و می خواهد 
پیچیدگی هایی چون حافظه، درک، 
دوســت داشــتن و روابط انسانی را 
در ظرف یــا جایگاهی بــه نام بدن 
انســان بکاود. در این راه -درست تر: 
در راه یافتن پاســخی برای سواالت 
بی جوابــش- می خواهد ما را در یک 

جست و جوی درونی همراهی کند.
از این روســت که ورود به درون بدن 
انســان -نوعی تالش برای کند و کاو 
در آن؟- همــان قدر اهمیت دارد که 
نظاره مجســمه هایی در ابعاد انسان 
که به شکل های عمودی و افقی -گاه 
خوابیده، گاه ایســتاده و گاه آویزان- 

تمام فضای یک اتاق را پر کرده اند.
او بــه درســتی اشــاره دارد که هر 
نمایشــگاهی به خودی خود ارزشی 
ندارد و تنها زمانی ارزش می یابد که 

مخاطب وارد آن می شود. 
ورود به ایــن نمایشــگاه، دعــوت به 
دنیای شــخصی هنرمندی است که 
ســعی دارد با مجسمه هایش بخشی 
از پیچیدگی های بشر معاصر را با ما 

قسمت کند. 
تــالش برای خلق ایــن پیچدگی را 
در مجســمه هایی می توان دید که از 
مکعب های کوچکی تشکیل شده اند 
)و در نمایشگاهی از او در سال ۲۰۱۲ 
در گالری »وایت کیوب« عرضه شدند؛ 
با عنوان کنایی »هنوز ایســتاده«( و 
هر کدام بدن انســان را در فرم های 
مختلفی ترسیم می کنند؛ گاه به نظر 
رقص کنان و سرمســت، ولی عمدتاً 

شکسته و خمیده و درهم شکسته.
اثــری چون »ماتریکــس ۳«، از آثار 
تازه او هم، شــاید روایتی اســت از 
ذهن انسان با همه پیچیدگی هایش 
که هنرمند از ما می خواهد از زوایای 
گوناگون به آن خیره شویم و مبهوت 
ابهت و پیچیدگی دست نیافتنی اش، 
به مخلوقی نگاه کنیم که بغرنج ترین 

مخلوق جهان به نظر می رسد.

»ماتریکس 3«

محمد عبدی )رادیو فردا(
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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 6۰۴-6۰۰-۸۳۰۸ 

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: 6۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره 
۸۸6۸-۸۸۲-۷۷۸ 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 6:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن 6۰۴6۱6۵۴۷۵ تماس بگیرید

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 6 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( 6۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(6۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

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

درحمایت از فراخوان خانواده پوریا بختیاری
 و خانواده دیگرعزیزان به خون غلطیده

   
هرشب ستاره ای بزمین 

 و باز این آسمان غمزده غرق ستاره هاست

در حمایت از فراخوان خانواده پوریا بختیاری و خانوادهای 
دیگر عزیزان بخون غلطیده، و برای آزادی دستگیرشدگان 
و همه زندانیان سیاسی بیایید تا در مقابل ارت گالری ونکور 

تقاطع خیابان های هاو، جورجیا دور هم جمع شویم.

زمان: ساعت ۲ تا 3:30 بعدازظهر شنبه ۲۸ دسامبر ۲0۱۹

جمعی از مادران مقیم ونکور: افسی دشتی، پری رها، فهیمه صادقی، 
مهری کمالی، پروانه عباسی، تارا پدراز

شماره تماس:604-۷63-۱446

قوانین و آیین نامه و سئوال های رانندگی 
در استان بی سی

تابلوهای زرد )بخش چهارم(

باوند زنجانی

معنی تابلوهای زرد یعنی خطری در پیش ممکن اســت 
باشد احتیاط کنید. معموال ۵۰ تا ۱۰۰ متر جلوتر از نصب 

محل خطر نصب می شوند.  
این تابلو ها معموال به شکل لوزی هستند. فقط شکل تابلو 
مدرســه فرق می کند که ۵ ضلعی است. بطور کلی این 

تابلو ها شامل سه پیام هستند.
 با دانستن این سه پیام شما به راحتی می توانید از فرامین 

آنها اطاعت کنید:
۱( خطری یا انتظار تغییر خاصی  را در مسیر حرکت تان 

را داشته باشید.
۲( وقتی به محل می رســید با دقت اطراف خود را چک 

کنید و احتیاط بیشتری بکنید.
۳(  فرمانی که در تابلو مندرج شده را رعایت یا عمل کنید

معنی این تابلو ها این است که کامیون از عرض جاده عبور 
خواهد کرد. معموال اینگونه تابلو ها در مسیر جاده ای نصب 
میکنند که در ان منطقه معدنی اســت یا دارند مجموعه 
ساختمانی را میسازند که بخشی از مجموعه در یک طرف 
جاده و بخش دیگر مجموعه در طرف دیگر جاده اســت و  
به شما هشدار می دهد که ممکن است کامیونی باری را از 

یک طرف جاده به طرف دیگر جاده ببرد.

این تابلوها به راننده هشدار میدهند که در جلو انتظار گیر 
کردن یا برخورد کف ماشــین با جاده را داشته باشند و با 
احتیاط رانندگی کنند. یا امکان ورود ماشین آتش نشانی 
به جاده وجود داشته باشد و یا ممکن است اتوبوس مدرسه 
در جلو درحال پیاده یا سوار کردن شاگردان مدرسه باشد. 

تابلوهای باال به راننده هشــدار میدهد که شما جاده را با 
موتورسوار یا دوچرخه با هم استفاده می کنند. 

تابلو سراشیبی تند به رانندگاه بخصوص رانندگان کامیون 
هشدار میدهد که مواظب سرعت خود در سرازیری باشند 
که ممکن است بدلیل شیب جاده نتوانند بموقع کامیون 

خود را متوقف کنند. 
تابلو خطر واژگونی یا چپه شدن به راننده کامیون هشدار 
میدهد که قبل رسیدن سر پیچ سرعت خود را کم کنند 

وگرنه قریب به یقین چپه خواهند کرد.  
تابلو جاده لغزنده است را باید حتما در موقع باران و برف و 
یا هوای مه آلود حتما رعایت کنید. نصب این تابلو در مسیر 
به دلیل اینســت که مهندسان جاده سازی با بررسی آب 
و هوای منطقه و تجربه راه سازی متوجه شدند که خطر 
لغزندگی در سطح جاده بسیار باال خواهد بود. رعایت این 

تابلو جان شما را حتما نجات خواهد داد.

تابلوهای باال نشانگر وجود سرعت شکن در جاده و یا دست 
انداز در جاده دارند. رانندگان باید سرعت خود را به حداقل 
برسانند و گرنه حتما نه تنها سرنشین شان بلکه ماشین هم 
به دلیل سرعت شکن و یا وجود برآمدگی در سطح جاده 

آسیب و صدمه ببینند. 

  تابلوها ی باال به راننده هشدار میدهند که از عرض جاده 
موتورســیکلت یا ماشین آتش نشــانی و یا ماشین برفی 

ممکن است عبور کند.
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AirCare

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. 1455

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

گالری و خدمات

 Tel: 604.986.8585

                               1629 Marine Dr., North Vancouver, BC
                                1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )شعبه1(

)شعبه2(
 Tel: 0912-214-3126

     www.pacificruggallery.com

شعبه تهران:  بازار، سرای بو علی، داخل حیاط، پالک 25

Pacific Rug galleRy فرش  دلیـری

تولید، عرضه و خدمات کلیه فرشهای مدرن و کالسیک با سه نسل تجربه موفق

تخصصی ترین مرکز شستشوی دستی و تعمیرات فرش به روش سنتی

تنها دارنده مدرک کارشناسی، قالیشویی، رفوگری از اتحادیه صنف فرش ایران در کانادا

سرویس حمل و نقل رایگان به کلیه نقاط شهر هفت روز هفته
کلیه تولیدات جدید فرش ما را در  
Facebook و Instagram ببینید.

Designed by:Daneshmand.ca

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

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.

604-۹۲۱-4۷۲6 
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