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چهلم کشته شدگان اعتراضات آبان در سایه 
»جو شدید امنیتی، ماشین های زرهی و آب پاش«

گزارش هــای رســیده از ایران حاکی 
اســت شــماری از کســانی که برای 
شرکت در مراسم چهلمین روز کشته 
شدن پویا بختیاری در تظاهرات آبان 
ماه،  به بهشت ســکینه رفته بودند از 
سوی نیروهای امنیت بازداشت شدند.

بر اساس فیلم هایی که در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده است،  ماموران 
امنیتــی در حال بازداشــت حاضران 

در این مراســم دیده می شوند. بنا بر 
اطالعات و ویدئوهای منتشــر شــده 
در شــبکه های اجتماعــی، قطعه 26 
گورستان »بهشت سکینه« کرج، محل 
دفن پویا بختیاری، از کشته های آبان، 
شاهد حضور »پلیس و نیروی امنیتی 
با ماشین های زرهی و آب پاش« است.

از ویدئوها چنین برمی آید که مأموران 
در بهشــت سکینه با اســتفاده از زور 

اقدام به متفرق کردن مردم حاضر در 
گورستان کرده اند.

از ســوی دیگر، اخبار دریافتی حاکی 
است که داریوش مهرجویی، رخشان 
بنی اعتماد، جعفر پناهی، محسن امیر 
یوســفی و رضا درمیشــیان از جمله 
ســینماگرانی بودند کــه همزمان با 
چهلمین روز درگذشت پویا بختیاری و 
با وجود فضای امنیتی شدید در بهشت 

سکینه کرج حضور یافتند.
در همین حــال، گزارش ها از مناطق 
مختلف ایران حاکی از فضای امنیتی 
شــدید در روز پنجشنبه، پنجم دی، 
بوده اســت. چند تــن از خانواده های 
کشته شدگان تظاهرات آبان ماه پیشتر 
اعالم کرده بودنــد که روز پنجم دی، 
مراســم چهلمین روز کشــته شدن 

عزیزان خود را برگزار خواهند کرد.
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هر جمعه منتشر می شود

مجید محمدی

آیا ایران با 
سقوط جمهوری اسالمی 

 ویران خواهد شد؟

پس از هر خیزش عمومی  علیه حکومت جمهوری اسالمی 
 و در پی آن سرکوب وحشیانه  معترضان، گروهی در ایران 
و خارج از آن خود را مســئول حفظ نظام دانسته و اعالم 
می کنند که راه حل، گذر از جمهوری اسالمی  نیست و »در 
نبودن جمهوری اسالمی ، ایران در یک سیاه چاله خواهد 
افتاد که اصال معلوم نیست کی بتواند سر در بیاورد.« آن ها 
ایده براندازی را به خارج از مرزها نسبت داده و نمی توانند 
این نکته را درک کنند که ایرانیان ممکن است جمهوری 
اسالمی  را نخواهند: »گمان نکنیم که این مساله ]اعتراضات 
براندازانه[ فقط مشکل عده ای افراد در حکومت است. این 
انتقامی  است که کشورهای مرتجع منطقه می خواهند از 
ایران بگیرند و لحظه شماری می کنند که تمدن ایرانی را نیز 
در وضعیت لیبی و سوریه و عراق ببینند. مشکل آنان فقط 
دولت و حکومت ایران نیست، مسئله آنان تمدن و تمامیت 

ارضی ایران است.«
این ها دو دسته هستند: گروهی که از سر باور و ایدئولوژی 
چنین می گویند و کشته ها و خســارات را حجامت نظام 
معرفی می کنند )اصولگرایــان( و گروهی که در چارچوب 
نظام، عملگرا هستند و معتقدند خیزش و براندازی شرایط را 
بدتر خواهد کرد و بهتر است معترضان همانند آن ها دست 
نیاز و التماس به ســوی ولی فقیه و سپاه و روحانیت دراز 
کنند تا در اعمال و سیاست هایشان تجدید نظر کنند و در 

عین حال از مواهب نظام هم برخوردار باشند.
گروه دوم نخست مشکالت را ردیف کرده و خود را دلسوز 
مردم معرفی می کنند تا »نظام« نســبت به وفاداری آن ها 
تردیــد نکند و در پایــان بیت الغزل خود را می ســرایند 
که ایران بدون جمهوری اســالمی  مثل ســوریه و یمن و 
لیبی، ویران می شــود. در میان این افــراد رهبران احزاب 
سیاســی، استادان دانشــگاه و یادداشت نویسان تبلیغاتی 
نظام به چشــم می خورند. وجه مشــترک همه این ها این 
است که هرچه دارند از جمهوری اسالمی  دارند: مدیریت 
دولتی و رانت های بی حد و حســاب همراه آن، البی گری 
برای نظام و برخورداری از دالرهای نفتی رژیم، اســتادی 
دانشگاه از مجرای نظام فاسد گزینش و بورسیه های دولتی، 
قراردادهای نظر سنجی از موسسات دولتی و کسب شهرت 

و اعتبار از مجرای نهادهای نظام.

پنج پیش فرض نادیده گرفته شده

کسانی که این سخن بی اساس را مطرح می کنند، احتماال 
پنج پیش فرض را -آگاهانه یا ناخــودآگاه، در ذهن دارند؛ 

پیش فرض هایی که به هیچ کدام اشاره نمی کنند:

۱. ایــن که اگر مردم بخواهند نظــام را براندازند، رژیم به 
جای واگذاری امور به مردم کشــور را نابود کرده و به رژیم 
بعدی تحویل می دهد. آن ها احتماال باور دارند که جمهوری 
اســالمی  حتی بدتر از رژیم سوریه است و ظرفیت چنین 
کاری را دارد. البته اگر ده ها میلیون ایرانی هم زمان به عرصه 
خیابان ها آمده، در خیابان ها بمانند و کشــور را بدون هیچ 
اقدام دیگری تعطیل کنند، خواهان استعفای ولی فقیه و 
برگزاری همه پرســی شوند، بعد از یک هفته اثری از نظام 
جمهوری اســالمی  باقی نخواهد ماند بدون آن که چیزی 
ویران شــود. هیچ حکومتی حتی رژیم قصاب خامنه ای 
نمی تواند ده ها میلیون نفر را هم زمان در سراسر کشور به 

رگبار ببندد.

2. این که مردم ایران آن قدر خشن هستند که در جریان 
اعتراضــات عمومی  همه دار و ندار خود را آتش می زنند یا 
درگیر جنگ داخلی می شوند. خیزش های ۹6 و ۹۸ نشان 
داده اســت که معترضان در سراسر کشور دیدگاهی واحد 
دارند: نجات کشــور از حکومت روحانیت/سپاه و تاسیس 
دولت ملی. در این خیزش ها فقط منافع قشر حاکم مورد 

تعرض قرار گرفته است.

۳. این که ایران ویرانه نیســت و آباد اســت و در صورت 
جنبش های براندازانه ویران خواهد شــد. ظاهرا این افراد 
به حدود هفتاد درصد شهرهای کشور، سی هزار روستای 
متروک، یا حاشــیه های شــهرهای بزرگ ســفری کوتاه 
نکرده اند تا ببینند ایران امروز، جز مناطقی از چند شــهر 
بزرگ ویرانه است. آن ها این ویرانگی را نمی خواهند ببینند 
چون در مقامی قرار داده شده اند )بدون شایستگی( که نباید 

این موضوع را ببینند تا احساس خوبی به آن  پیدا کنند.

4. این که جمهوری اسالمی  آماده تغییر، به دلیل شرایط 
ویژه اســت. قائالن به اصالح پذیری نظام ســر خود را در 
برف فرو برده و وانمود می کنند که حاکمان گوش شــنوا 
دارند و تحول در چارچوب این نظام مافیایی-پلیسی ممکن 
است. این پیش فرض از اساس باطل است، چون جمهوری 
اسالمی،  خود شرایط ویژه را ایجاد می کند تا با دستاویز قرار 
دادن آن، افرادی را به ضرورت وجود خود قانع سازد. نظامی 
 که چهل سال است قوانین و سیاست هایی را متوجه به بقای 
نظام شکل داده و اجرا کرده، چگونه بدون فشار و اعتراضات 

عمومی  و تنها با خواهش چند »دلسوز نظام« آن ها را کنار 
می گذارد؟ چه ســازوکاری بــرای آن در درون نظام وجود 
دارد؟ هیچ. در چارچوب قوانین و سیاســت های جمهوری 
اسالمی،  جز بن بست برای تحول چیز دیگری وجود ندارد. 

اگر داشت تا کنون باید به نحوی موثر واقع می شد.

5. فرض دیگــر قائالن به ویرانی کشــور در دوران بعد از 
جمهوری اسالمی،  آن است که ایران به اندازه سوریه و یمن 
و لیبی متفرق و پر از شکاف است و مردم آماده ویرانی همه 
چیزند و باید کشور را با زور یک رژیم قصاب و تمامیت خواه 
و تروریســت در کنار هم نگه داشت. این دیدگاه متضمن 
توهین بــه مردم ایران و انکار نگــرش ملی در میان اکثر 

ایرانیان است.

پنج دسته سوال کلیدی

این سخن که »کشور پسا جمهوری اسالمی  ویرانه ای بیش 
نیســت و نخواهد بود« آن قدر بدون پایه و اســاس است 
که یک کودک دبستانی هم که از تاریخ 25۰۰ ساله ایران 
شنیده باشد، می تواند آن را به چالش بکشد: ایران با حمله 
اســکندر و مغول و اعراب از میان نرفــت؛ باقی ماند و در 
دوره هایی ســر بلند کرد و بعد از ویرانه ای که روحانیت و 
سپاه در طی چهل سال ساخته اند باز هم برخواهد خاست. 

درباره این سخن چند پرسش می توان مطرح کرد:

۱. آیا تاریخ ایران با جمهوری اسالمی  شروع شده و با مرگ 
آن پایــان می یابد؟ آیا می توان ایــران را به بیت رهبری و 
مجلس نمایشی و پادگان های بسیج و پایگاه های بسیج و 

حوزه های علمیه دولت ساخته تقلیل داد؟

2. آیا نظامی  بیش از جمهوری اســالمی  در تاریخ معاصر 
)حتی قاجارها( ایران را تا این حد رو به ویرانی برده  است؟ 
فقط در عرصه های معیشت روزمره، محیط زیست، حیات 
روســتایی، روابط خویشــاوندی و خانوادگی، ســنت ها و 
فرهنگ های قومی  و محلی، و صنایع ملی، سه رژیم قاجار، 
پهلوی و جمهوری اسالمی  را با هم مقایسه کنید تا مشخص 
شــود کدام رژیم ویرانگرتر بوده اســت؛ با توجه به این که 
قاجار ۱۳۰ سال، پهلوی 5۳ سال، و جمهوری اسالمی  4۱ 

سال بر ایران حکم رانده اند.

۳. آیا ایران با براندازی رژیم پهلوی ویران شد که با براندازی 
جمهوری اســالمی ویران شود؟ اگر براندازی ویران کننده 
است )بنا به نگاه اسالمگرایان( و ایران یک بار ویران شده، 
چگونه می توان آن را دوباره ویران کرد؟ هشت سال جنگ 
با عراق چطور؟ آیا ایران بعد از جنگ هشت ساله ویران شد 
یا خیر؟ اگر نشــد و قرار است با براندازی ویران شود، چرا 
باید تصور کرد که براندازی جمهوری اسالمی  سهمگین تر از 

جنگ هشت ساله خواهد بود؟

4. جامعه ایران از کدام جهت شبیه به سوریه و لیبی و یمن 
است که طرفداران بقای نظام، مدام ایراِن در حال سرنگونی 
جمهوری اسالمی  را با آن ها مقایسه می کنند؟ آیا این تشبیه 
مبتنی بر یک تحقیق علمی  است یا برنامه تبلیغاتی برای 

جو سازی و شانتاژ علیه انحالل طلبان؟

5. آیــا منفی بافانی که مدام تصویــر ویرانی ایران در نبود 
جمهوری اسالمی  را تجسم می بخشند، چشم اندازی برای 
ایران در چارچوب این نظام نکبت و فالکت عرضه می کنند؟ 
پاسخ منفی است. جمهوری اسالمی  هیچ چشم اندازی غیر 
از مرگ و تنفر و خشونت و ویرانی در چهل سال اخیر عرضه 
نکرده است. هرجای دنیا هم جمهوری اسالمی  پا گذاشته 
با خود ویرانی و قتل و خشونت و جنگ به همراه آورده، یا 
آن ها را افزایش داده است. چه اتفاقی قرار است بیفتد تا این 
نظام یکباره ۱۸۰ درجه تغییر کند؟ روحانیت و پاسداران آن 

چیزی در چنته دارند که عرضه نکرده باشند؟

کسانی که خواست های ناشدنی از حکومت دارند و به مردم 
امیدهای واهی یا ترس های واهی تر القا می کنند، شــاید 
احمق نباشند اما مخاطبان خود را احمق فرض می کنند. 
خیزش های ۹6 و ۹۸ نشــان می دهد که این »احمق های 
مفــروض« که از افراد مشــهور و نخبگان نظــام پیروی 
نمی کنند، دیگر نمی خواهند اندیشه و اراده خود را به این 

مشاطه گران واگذار کنند.

این ســخن که »کشور پسا جمهوری اسالمی  ویرانه ای بیش نیست و نخواهد بود« آن قدر بدون پایه و 
اساس است که یک کودک دبســتانی هم که از تاریخ ۲۵۰۰ ساله ایران شنیده باشد، می تواند آن را به 
چالش بکشد: ایران با حمله اسکندر و مغول و اعراب از میان نرفت؛ باقی ماند و در دوره هایی سر بلند کرد 

و بعد از ویرانه ای که روحانیت و سپاه در طی چهل سال ساخته اند باز هم برخواهد خاست. 

نرگس محمدی
 با »ضرب و شتم« به 

زندان زنجان منتقل شد

رادیو زمانــه- به گفته تقی رحمانی، فعال سیاســی 
مقیم فرانسه، ماموران و رئیس زندان اوین برای انتقال 
اجباری و غیرقانونی نرگس محمدی به زندان زنجان او 
را مورد »ضرب و شتم« قرار داده اند. رحمانی همچنین 
درباره وضعیت سالمت همسرش در زندان زنجان ابراز 
نگرانی کرد. نرگس محمدی همراه با تعدادی دیگر از 
زنان زندانی در همبستگی با معترضان و خانواده های 
کشته شدگان آبان ۹۸ در بند زنان زندان اوین تحصن 

کرده بود.
منیره عربشاهی، نرگس محمدی، یاسمن آریانی، صبا 
کردافشاری و آتنا دائمی، از زنان زندانی سیاسی در بند 
زنان زندان اوین، هفته گذشته در نامه ای از زندان اوین، 
از آغاز تحصن خود در زندان به مناسبت چهلمین روز 
کشــته  شــدن معترضان آبان ماه خبر داده بودند. این 
تحصن از صبح روز شنبه ۳۰ آذر آغاز شد و زنان دیگر 
زندانی از جمله مژگان کشاورز ،سمانه نوروزی مرادی و 

سیهال حجاب نیز به آن پیوستند.
مقامات زندان اما نتوانســتند وجود این تحصن را تاب 
بیاورند و به روش های مختلف تالش کردند آن را در هم 
بشکنند. در پی بی نتیجه ماندن اقداماتی از جمله قطع 
تلفن بند و ممنوع المالقات کردن زنان زندانی متحصن، 
مسئوالن زندان سرانجام نرگس محمدی را روز گذشته 
)چهارشــنبه چهارم دی/ 25 دسامبر( به زندان زنجان 

تبعید کردند.
تقــی رحمانی همســر نرگس محمــدی در صفحه 
فیس بوک خود نوشــت که این فعال حقوق بشــر با 
»ضرب و شتم« به زندان زنجان فرستاده شد رحمانی 
گفت که در ضرب و شــتم محمدی، نه تنها ماموران 
زندان بلکه رئیس زندان نیز نقش داشته است: »حتی 
رئیس زندان اوین چند بار نرگس محمدی را به دیوار 
کوبیده است.در جریان درگیری ماموران دستان نرگس 

زخمی و همراه خون ریزی بوده است.«
به گفتــه رحمانی، نرگس محمــدی در برابر »تبعید 
اجباری« به زندان زنجان که »حتی بدون ابالغ حکم« 
صورت گرفتــه، مخالفت و اعتراض کرده بود. رحمانی 
همچنین افزود که در جریان حمالت ماموران و رئیس 
زندان به محمدی که به »خونریزی دست« و »کبودی 
چند جای بدنش« منجر شــد، ماموران اطالعات نیز 

حاضر بوده اند.
نرگــس محمدی هم در یک نامــه چهار صفحه ای از 
داخل زندان زنجان انتقال با ضرب و شتم را تأیید کرده 
و نوشته است: »برای بریدن صدای من نظام جمهوری 
اســالمی ایران از هیچ اقدام خشــونت آمیز، از زندان و 
حبس هــای طوالنی تا ندیــدن فرزندانم و حتی قطع 
تماس های تلفنی و نشنیدن صدایشان و ضرب و شتم 
و تبعید و توهین و حتک حرمت دریغ نمی کند.سوم 
دی ماه ]۱۳۹۸[ برای من روز نکبتی خشــونت عریان 
مردان امنیتــی و زندان علیه من بود.آنچه در این بند 
عمومی در میان زنان متهم و مجرم عادی ]غیرسیاسی[ 
و با تن پر از کبودی و زخم و درد من را سرپانگه داشته 
عشقم به ملت سربلند و رنج کشیده سرزمینم و آرمان 

عدالت و آزادی است.«
محمدی در ادامه این نامه نوشته: »جمهوری اسالمی 
ایران هرآنچه من داشــته ام از من ربوده و غارت کرده 
است. اما قلبم در سینه به یغمای مردان قدرت پرست 
ظالم درنخواهد آمد و با فریاد مادران جگرســوخته و 
مردان آزادی خواه و جوانان پرشــور سرزمینم خواهد 

تپید و فریادم را قدرت خواهد بخشید.«
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باله ملى پارس ونکوور  برگزار مى کند
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Certified Immigration Consultant

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Skilled Worker

جاستین ترودو: اجازه نخواهیم داد دولت های استانی جلوی ممنوعیت اسلحه کمری را بگیرند
جاستین ترودو خواستار آن است که 
شهرها و استان ها اختیارات قانونی الزم 
را برای ممنوع کردن سالح های کمری 

داشته باشند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
نخســت وزیر لیبرال کانــادا قول داد 
به هم تایان اســتانی خود اجازه ندهد 
در مسیر اجرای طرح ها و برنامه های 
شهرداری ها برای منع کردن سالح های 

کمری مانع تراشی کنند.
جاستین ترودو در مصاحبه با الپرس 
همچنیــن از این که دولــت فدرال 
تصمیم گرفته است به جای تصویب 
ممنوعیت سالح های کمری در سطح 
فــدرال اختیار این کار را به شــهرها 

واگذار کند، دفاع کرد.
برخی سیاســتمداران و مســئوالن 
شهرداری های مونترال، اتاوا و تورنتو که 
نگران افزایش حوادث مرگبار مرتبط با 
سالح های گرم هستند، خواستار اتخاذ 
تدابیری جدی به منظور کنترل هر چه 
بیشتر سالح های کمری در شهرهای 

خود شده اند.
دولت جاستین ترودو با آگاهی از این 
که استان ها و شهرهای مختلف کانادا 
نیازها و دغدغه های متفاوتی هم دارند، 
در نظر دارد به اســتان ها و شــهرها 
اختیارات قانونی الزم را بدهد تا بتوانند 
در قلمــرو خود در خصوص نگهداری 
یا استفاده از سالح های کمری تدابیر 

الزم را اتخاذ نمایند.
ترودو گفت مسئوالن برخی شهرهای 
بزرگ کانادا به اطالع ما رسانده اند که 
مایل هستند این اختیار را داشته باشند 
که نگهداری و اســتفاده از سالح های 
کمری را در محدوده شــهرهای خود 
ممنوع کنند. این خواسته همه شهرها 
و استان های کشور نیست بلکه مقامات 
برخی مناطق بســیار خاص کشــور 
چنین تقاضایی را از دولت فدرال دارند. 
به عقیده من این مرحله ای بسیار مهم 
برای حرکت در این مســیر و اعطای 
اختیارات الزم به شــهرها و استان ها 
برای کنترل هر چه بیشتر سالح های 

کمری است.
گــروه  PolySeSouvient کــه از 
مدت هــا پیش برای کنترل شــدید 
سالح های گرم در کانادا مبارزه می کند، 
با ارائه این اســتدالل که غالب اوقات 
قوانین و مقــررات محلی و منطقه ای 
کارآیــی الزم را نــدارد و ناهم گونی 
فاجعه بار قوانیــن و مقررات موجود 
در این زمینه در شــهرها و ایالت های 
آمریکا نیز موید همین مسئله است، 
ممنوعیت کامل سالح های کمری در 

سطح ملی را خواستار است.
گروه  PolySeSouvient  با ارســال 
نامه ای برای بیل بلر، وزیر جدید امنیت 

عمومی کانادا تاکید کرد مســئوالن 
شهری و استانی برای تصویب قوانین 
و مقــررات محلی منع ســالح های 
کمری باید از موانع و محدودیت های 
متعددی که دولت های استانی مخالف 

کنترل سالح گرم ایجاد کرده اند، عبور 
کنند. همچنین شهرداری ها برای منع 
ســالح های کمری باید با انبوهی از 

مقررات پیچیده قضایی مقابله کنند.

مخالفت های استانی

داگ فــورد، وزیر اول اســتان انتاریو 
مخالفت خود را با منع ســالح های 
کمری اعــالم کرده ایــن در حالی 

است که جان توری، شهردار تورنتو با 
جدیت خواستار منع استفاده از این 

سالح ها است.
جاســتین ترودو تاکیــد کرد گاهی 
ممکن اســت اســتان یا استان هایی 
وجود داشــته باشــند که بر خالف 
خواســته یک یا چند شهر، راضی به 
تصویب قانون منع سالح های کمری 
نباشــند. به من اطمینان داده اند که 
تدابیر و راه های دیگری نیز وجود دارد 
که می توانیم از آن ها اســتفاده کنیم 
هــر چند این راه ها خیلی هم ایده آل 
نیست؛ چرا که موجب ایجاد اختالف 
دولت فدرال با اســتان ها می شود آن 
هم درســت در زمانی که ما بیشتر از 
همیشه نیازمند هماهنگی، همکاری و 

وحدت با استان ها هستیم.
نخست وزیر کانادا مشخص نکرد که 
از چه راه ها و تدابیری صحبت می کند 
چرا که به گفته وی این ها راهکارهایی 
هستند که دولت فدرال امیدوار است 

مجبور به استفاده از آن ها نشود.
ترودو تصریح کــرد محدودیت های 
جدید مد نظر دولت فدرال در زمینه 
نگهداری و اســتفاده از سالح کمری 
تنها بخشــی از راهبرد فدرال درباره 

این سالح ها است.
وی افــزود دولت فــدرال از راه های 
مختلف به مبارزه با قاچاق سالح های 
کمری ادامه خواهد داد. دولت تالش 
خواهد کرد اطالعات بیشتری درباره 
خرید سالح توسط قاچاقچیان خرده پا 
به دست آورد و برای نگهداری بهتر از 
این سالح ها در فروشگاه ها یا خانه ها 
به منظور جلوگیری از ســرقت آنها 

تدابیر موثری به کار گیرد.
بــا  لیبرال هــا معتقدنــد مبــارزه 
خشونت های شهری بدون اختصاص 
منابع مالی جدید به مبارزه با باندهای 
تبهکاری و تقویت مراکز اجتماعی و 

پلیس ممکن نیست.

احتمال افزایش فقیران در کانادا با اصالحات در تعیین خط فقر
اداره آمــار کانادا بــه دنبال ایجاد 
اصالحاتی در خط فقر تعریف شده در 
دولت فدرال است. اگر این اصالحات 
تصویب شود، تعداد کانادایی هایی که 
به اصطالح زیر آستانه درآمد پائین 

زندگی می کنند افزایش می یابد.

مداد- به گزارش سی بی سی، آخرین 
اصالحات در فرمول محاسبه خط فقر 
به سال 2۰۰۸ باز می گردد. اصالحات 
صورت گرفته در آن سال سبب شد 
آمار جمعیت زیر خط فقر در کشور 
2/2 درصد افزایش یافت. کارشناسان 
بر این باورنــد که اصالحاتی که قرار 
است به زودی در این فرمول صورت 
گیرد، به نتایجی مشابه سال 2۰۰۸ 

می انجامد.
اداره آمار کانادا قرار است »معیار سبد 
 )market basket measure( »بازار
را مــورد بازنگــری قرار دهــد. این 
شــاخص ویژه کاناداســت و حداقل 
میزان درآمدی که یک فرد یا خانواده 
باید به دست آورد تا بتواند محصوالت 
و خدمات برای حداقل استانداردهای 

زندگی را تامین کند نشان می دهد.
لیبرال ها در ســال گذشته این معیار 
را به عنوان شــاخص رســمی خط 
فقر در کشور به رسمیت شناختند و 
بودجه ای ۱2 میلیون دالری را برای 
بازه ای 5 ساله به منظور به روزرسانی 
ســبد بــازار )خریدهای خانــواده( 
اختصاص دادند. گفتنی است مواردی 
نظیر هزینه های اینترنت هنوز جزو 

هزینه های حداقلی خانواده به شمار 
نمی آیــد )ولی به احتمــال زیاد در 
بازنگری جدید، در این سبد گنجانده 

می شود.(

هزینه سبد محصوالت

در ماه ژوئیه اعالم شــد که مقامات 
دولتی درباره پیشــنهادات اداره آمار 
کانــادا تصمیم گیــری خواهند کرد. 
هنوز هیچ خبر رسمی درباره جزئیات 
این موضوع منتشر شده، ولی انتظار 
می رود گزارش نهایی اداره آمار کانادا 

تا فوریه 2۰2۰ منتشر شود.
با این وجود، برخی از جزئیات مربوط 
به این بازنگری به صورت غیررسمی 
در اختیار برخی رسانه ها قرار گرفته 

است. بر این اساس، ظاهرا قرار است 
تغییراتــی در هزینه برخــی موارد 
موجود در سبد محصوالت و خدمات 
مــورد نیــاز خانواده صــورت گیرد. 
همچنین قرار است  آستانه »درآمد 
 )disposable income( خالــص« 
خانواده ها نیز دســتخوش تغییراتی 
شود. منظور از درآمد خالص، میزان 
دریافتی خانواده پس از کسر مالیات و 

سایر کسورات حقوقی است.
اگر ســبد محصوالت یــک خانواده 
بخش قابــل توجهی از درآمد خالص 
یک خانواده را به خود اختصاص دهد، 
این خانواده از نظر این شاخص، فقیر 

محسوب می شود.
اداره آمار کانادا یک ســری تغییرات 
دیگر را نیز پیشنهاده کرده که برای 

نمونــه می توان به تغییــر راهنمای 
ملی غذایی در هزینــه موادغذایی و 
نیز اصــالح هزینه های حمل ونقل به 
منظور در نظــر گرفتن واقعیت های 

زندگی اقشار کم درآمد اشاره کرد.
در نظــر نگرفتن مالیــات بر عایدی 
سرمایه در محاســبه درآمد خالص 
خانواده از دیگر پیشنهادات اداره آمار 
کانادا است. این اداره می گوید چنین 
اقدامی ســبب می شــود خانواده ها 
به پنهان ســازی درآمدهای ناشی از 
ســرمایه های خود )بــه خاطر ترس 
از مالیات( نپردازنــد. به این ترتیب، 
افرادی که در خانه دارای وام مسکن 
زندگــی می کننــد،  آنهایــی که در 
خانه های دارای یارانه دولتی هستند 
و کسانی که به اجاره خانه می پردازند، 

در یک سطح قرار می گیرند.

افزایش هزینه ها ســریع تر از رشد 
درآمد

برخی کارشناســان به این نکته مهم 
اشاره می کنند که ســرعت افزایش 
هزینه های زندگی در کانادا بیشتر از 
ســرعت افزایش درآمدها است. برای 
نمونــه، قیمت مســکن در کانادا به 
شکل قابل توجهی طی یک دهه اخیر 
افزایش داشته اســت که این سبب 
افزایش شــمار افراد زیر خط فقر در 

کشور می شود.
دوره  طــی  می گوینــد  لیبرال هــا 
زمامداری شــان در دولــت فــدرال، 
بیش از ۸۰۰ هزار نفر )شــامل 2۸۰ 
هزار کودک( از فقر خارج شــده اند و 
میزان فقر در جامعه از 2۰ درصد سال 
2۰۱5 )که لیبرال ها دولت را از حزب 
محافظه کار تحویــل گرفتند( کمتر 

شده است.
در این میان، به روزرسانی معیار تعیین 
خط فقر در کشــور ســبب می شود 
ابعاد واقعی مشکالت اقتصادی اقشار 
کم درآمد جامعه بهتر شناسایی شود. 
شــاید این اقدام در ابتــدا چندان به 
مذاق احزاب حاکــم )اعم از فدرال و 
اســتانی( خوش نیاید. با این وجود، 
همین آمارهای واقعی تر سبب می شود 
تالش های دولت ها برای کاهش این 

مشکالت نیز جدی تر شود.
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وزیر امور خارجه کانادا همچنان درباره پرونده اتباع کانادایی بازداشت شده در چین با احتیاط سخن می گوید

سرانجام  زندانیان کانادایی در چین چه خواهد بود؟

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
وزیر امور خارجه کانادا در پاسخ به این 
سوال که واشنگتن به درخواست اتاوا 
مبنی بر خودداری از انعقاد توافق نامه 
تجارت آزاد با پکن پیش از آزاد شدن 
دو تبعه کانادایی بازداشــت شده در 
چین چه پاســخی داده است، جانب 

احتیاط را حفظ کرد.
جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال 
کانادا روز پنجشنبه نوزدهم دسامبر 
در مصاحبه با TVA تاکید کرد دولت 
کانادا از آمریکا خواسته است تا زمانی 
که چین مایــکل کاوریگ و مایکل 
اسپاور کانادایی را آزاد نکرده است، با 
این کشور توافق نامه تجارت آزاد کامل 
منعقد نکند. ترودو افزود خواسته ما 
از واشنگتن این است که تا زمانی که 
مســئله منگ وانژو مسئول بلندپایه 
هواوی و دو تبعه کانادایی حل و فصل 
نشده است، از انعقاد توافق نامه تجارت 

آزاد نهایی با چین خودداری نماید.
وزیر امور خارجه کانادا روز جمعه هفته 
گذشته در گفتگو با الپرس حاضر نشد 
در باره این قضیه توضیحات بیشتری 
ارائه کند. شامپانی فقط به گفتن این 
نکته بســنده کرد که به نفع مایکل 
کاوریگ و مایکل اســپاور نیست که 
بخواهد به جزئیات پرونده آن ها ورود 
کند؛ چرا که افشای اطالعات بیشتر 
در این زمینه ممکن اســت شرایط 

آزادی آن ها را پیچیده تر کند.

فرانســوا فیلیپ شامپانی تاکید کرد: 
»با توجه به حساســیت مسئله من 
نمی توانم درباره جزییات مذاکراتمان 
با مقامات آمریکایی در این باره چیزی 

بگویم.«
شــامپانی ادامــه داد در این پرونده 
موضوعات متعددی مطرح اســت و 
مقامات کانادا بــرای حل و فصل آن 
وقــت و انرژی زیادی صرف می کنند 
و جاستین ترودو نیز روز پنجشنبه از 
تریبونی که در اختیارش قرار گرفته 
بود، برای مطرح کردن این مســئله 

استفاده کرد.

وزیــر خارجه کانادا افــزود: »وظیفه 
همه ما این است که از کلیه امکانات 
و فرصت هایی کــه در اختیار داریم 
اســتفاده کنیم و بر ضرورت آزادی 
ســریع و بی قید و شرط دو هموطن 
خود در چین تاکید نماییم و این دقیقا 
همان کاری بود که نخست وزیر روز 

جمعه انجام داد.«
کانــادا در مذاکرات خود با آمریکا در 
این باره از حمایت ریچارد نیل رئیس 
دموکرات کمیته مجلس نمایندگان 
آمریکا برخوردار اســت. ریچارد نیل 
تاکید کرد موافق آن است که آمریکا 

انعقاد توافق نامه تجارت آزاد با چین 
را تــا آزادی دو تبعــه زندانی در این 
کشور به تعویق اندازد. نیل ادامه داد 
در همین خصوص با جاستین ترودو 
و کریســتیا فریلند وزیر امور خارجه 
پیشین کانادا گفتگو کرده است. یک 
هفته پیش نیز ریچارد نیل و کریستیا 
فریلند درباره همین پرونده تبادل نظر 

کرده بودند.
ریچــارد نیل تصریح کــرد: »من از 
موضــع دولــت کانــادا در این باره و 
تالش های مقامات اتاوا برای آزادکردن 
دو تبعــه کانادایــی زندانی در چین 

حمایت می کنم.«
اما سخنگوی وزارت امور خارجه چین 
در گفتگو با گلوب.اند.میل تاکید کرد: 
»روشــی که مقامات دولت کانادا در 
این پرونده در پیش گرفته اند، بیهوده 
و محکوم به شکست است و دود این 

کار به چشم خودشان خواهد رفت.«
چین  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
همچنین افزود: »پکن بــار دیگر از 
اتاوا می خواهد منگ وانژو مدیر مالی 
شــرکت هواوی را هر چه زودتر آزاد 

کند.«
وانــژو دســامبر ســال گذشــته به 
آمریکا  قضایی  دســتگاه  درخواست 
در ونکوور بازداشــت شــد. مقامات 
آمریکایــی مدیر مالی هــواوی را به 
دور زدن تحریم هــای واشــنگتن بر 
ضد تهران متهم کرده و استرداد وی 
را به آمریکا خواستار شده اند. جلسه 
رسیدگی به درخواست استرداد منگ 

وانژو ژانویه آینده برگزار خواهد شد.
تنها چند روز پس از بازداشت منگ 
وانــژو در ونکوور، مایــکل کاوریگ و 
مایکل اسپاور نیز به اتهام جاسوسی 

توسط پلیس چین بازداشت شدند.

محکومیت وتوی روسیه و چین
 درباره “کمک رسانی به مردم” در سوریه 

توسط کانادا

کانــادا وتو قطعنامه شــورای امنیت 
ســازمان ملل متحد درباره ارســال 
کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان 
سوری را توسط روسیه و چین محکوم 

کرد.
بــه گزارش هفتــه، به نقــل از رادیو 
کانــادا، دولت کانادا نیــز با چندین 
کشــور دیگر که روسیه و چین را به 
علت وتو قطعنامه ارسال کمک های 
بشردوستانه سازمان ملل متحد برای 
غیرنظامیان سوریه محکوم کرده اند، 

هم صدا شد.
کانادا در بیانیه ای که توســط وزارت 
امور جهانی منتشر شد، از این اقدام 
چین و روســیه عمیقا ابراز ناامیدی 

کرد.
وزیر  فیلیــپ شــامپانی،  فرانســوا 
امورخارجه کانادا و کارینا گولد وزیر 
توسعه بین المللی کانادا تاکید کردند: 
»ما به شدت نگران اوضاع اسفبار حاکم 
بر استان ادلب سوریه و خشونت های 
فزاینده ای هســتیم که غیرنظامیان 
این منطقه با آن روبرو هســتند. این 
وضعیت اساسا نتیجه حمالت هوایی 
رژیم سوریه و متحد آن روسیه است.«

روسیه در شــرایطی از حق وتو خود 
برای جلوگیــری از تصویب قطعنامه 
ارســال کمک های بشردوســتانه به 
کرده  اســتفاده  سوری  غیرنظامیان 
است که نیروهای نظامی رژیم سوریه 
که از حمایت نیروی هوایی روســیه 
بهره می برنــد، در حمالت خود برای 
تصرف آخرین پایگاه شورشیان سوری 
واقع در شــمال غربی این کشور به 

پیشرفت هایی دست یافته اند.
وزرای امور خارجه و توسعه بین المللی 
کانــادا تاکید کردند: »اتــاوا از همه 
طرف های درگیر در سوریه درخواست 
می کند هرچه زودتر امکان دسترسی 
امن و ســریع گروه هــا و آژانس های 
بشردوســت بین المللی را به مناطق 
مختلفی که ساکنانش به کمک های 

فوری نیاز دارند، فراهم سازند.«
قرار بود اعضای شورای امنیت سازمان 
ملل متحد روز جمعــه درباره پیش 

نویس قطعنامه ای که بلژیک، کویت 
و آلمان درباره ســوریه مطرح کرده 
بودند، رای گیری کنند. در این سند 
بر ضرورت ارســال سریع کمک های 
بشردوستانه برای غیرنظامیان مناطق 
جنگ زده سوریه از دو گذرگاه مرزی 
در ترکیــه و عراق بــرای یک دوره 
دوازده ماهه تاکید شده بود؛ اما روسیه 
و چین بــا این طرح مخالفت کرده و 
طرح دیگری را پیشــنهاد کردند که 
در آن ارسال کمک های بشردوستانه 
برای غیرنظامیان سوری از طریق دو 
گذرگاه مرزی فقط در ترکیه آن هم 
برای یک دوره محدود شــش ماهه 

پیش بینی شده بود.
از آغاز مناقشه مســلحانه سوریه در 
ســال 2۰۱۱ ایــن چهاردهمین بار 
است که روسیه از حق وتو خود برای 
جلوگیــری از تصویب قطعنامه های 
مربوط به این کشــور استفاده کرده 

است.
روز شــنبه مایک پمپئــو ،وزیر امور 
خارجــه آمریکا اعالم کــرد پکن و 
مســکو »دستشــان به خون آلوده 
اســت« و توســل آن ها به حق وتو 
برای جلوگیــری از تصویب قطعنامه 
ارســال کمک های بشردوستانه برای 
»مایه  سوری  جنگ زده  غیرنظامیان 

شرمساری« است.
از طرف دیگر کارن پییرس ســفیر 
انگلیس در ســازمان ملل متحد نیز 
اعالم کرد نه روســیه و نه چین هیچ 
توضیح قابل قبول و قانع کننده ای در 
خصوص توســل به حق وتو خود در 

این باره ارائه نکردند.
مجوزهــای فعلی که امکان ارســال 
کمک های بشردوســتانه فــوری را 
برای جنگ زدگان ســوری از طریق 
گذرگاه های مرزی ترکیه، عراق و اردن 
امکان پذیر می سازد دهم ژانویه سال 
2۰2۰ از درجه اعتبار ساقط خواهد 
شد؛ بنابراین شورای امنیت سازمان 
ملل متحد برای رســیدن به اجماع 
در خصوص مجوزهای جدید، فرصت 

بسیار کمی دارد.

استان ادلب هدف حمالت هوایی بی وقفه نیروی هوایی روسیه

باالترین نرخ تورم کانادا طی یک دهه اخیر
 و در نهایت افت نرخ تورم بانک مرکزی کانادا

ایرانیــان کانادا- تورم کانــادا در ماه 
نوامبر به باالترین حد خود طی یک 
دهه اخیر رســید و در نتیجه موجب 
تقویت تصمیم سیاست گزاران در ماه 
جــاری مبنی بر جلوگیری از کاهش 
نرخ بهره علیرغم نگرانی های موجود 
پیرامون کندی رشد آن، گشته است.

بنا بر گزارش ســازمان آمــار کانادا، 
تورم در ماه نوامبر از سال گذشته در 
مقایســه با ۱.۹ درصد در ماه اکتبر، 
2.2 درصــد افزایش داشــته، که در 
نتیجه افزایش هزینه مسکن و وسایل 
نقلیه را در پی داشــته است. خوانش 
ساالنه با پیش بینی های اقتصاددانان 
مطابقت داشته، به گونه ای که ماهانه، 
شــاخص بهای مصــرف کننده ۰.۱ 

درصد کاهش یافته است.
تورم هسته ای نیز 2.2 درصد افزایش 
داشــته، که باالترین میزان از ســال 
2۰۰۹، نســبت به 2.۱ درصد در ماه 

اکتبر، به شمار می رود.
بانــک مرکزی کانــادا در بیانیه نرخ 
دســامبر خود اعالم داشت که طی 
ماه هــای آینده تورم بنــا بر افزایش 
ســاالنه قیمت بنزین به طور موقت 

افزایش خواهد یافت.
شــاخص CPI کانادا به مدت نه ماه 
به طور ســاالنه ۱.۹ درصد یا بیشتر 
رشد کرده در حالی که از موضع بانک 
مرکزی کانــادا جهت صبوری و عدم 

تغییر نرخ حمایت می کند.
هزینه بهره وام، ناشی از وام جدید، و 
هزینه باالی وسایل نقلیه بزرگترین 
کمک به تغییر ۱2 ماهه در قیمت ها 
به شمار رفته، این در حالی است که 
خدمات تلفنی و دسترسی به اینترنت 

مهمترین عامل نزولی بوده اند.
قیمت سوخت به طور ساالنه در ماه 
نوامبر در مقایسه با سال گذشته که 
قیمت بنزین به دلیــل افت جهانی 

عرضه کاهــش یافته بود، ۱.5 درصد 
افزایش یافته است.

قیمت گوشــت تازه یا یخ زده در ماه 
نوامبر نسبت به ســال گذشته 6.2 
درصــد افزایش یافته کــه دلیل آن 
اختالل در زنجیــره عرضه آمریکای 
شمالی و تقاضای بین المللی شدید 

گوشت گاو کانادایی می باشد.
 پــس از پایان ممنوعیــت صادرات 
مصرف  کانادایــی،  خوک  گوشــت 
کنندگان ســاالنه مبلغ بیشتری در 
خرید ژامبون و بیکن، گوشت خوک 
تازه یا یخ زده در ماه نوامبر نسبت به 

ماه گذشته پرداخت کرده اند.
نرخ وسایل نقلیه مســافربری، میوه 
و ســبزیجات اجزای اصلی در رشد 
صعودی قیمت ها به شمار رفته اند.

تورم کاال بــا 2.۳ درصد به باالترین 
میزان خود از ماه اوت سال 2۰۱۸ تا 

کنون رسیده است.
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زنی در انتاریو تمام پس اندازش
 را به خاطر کالهبرداری تلفنی
 »ظاهرا قانونی« از دست داد

ایرونیــا- زنی اهل کورنــوال واقع در 
انتاریو تمام پس انداز بانکی اش را به 
خاطر قربانی شدن در کالهبرداری از 
دست داد. پلیس سلطنتی می گوید 
ایــن جدی ترین نــوع کالهبرداری 

هویتی در کاناداست.
جولیا-شی بیکر که کارمند رستوران و 
2۳ ساله است 4 هزار دالر پول خود 
را به خاطر »کالهبــرداری SIN« از 
دست داد.  این نسخه جدید حرکتی 
کالهبردارانــه در ارتباط با ســازمان 
مالیات کاناداست که سال ها به منظور 
سرقت پول مردم مورد استفاده قرار 

می گیرد.
همه چیز دو هفتــه پیش در حالی 
آغاز شــد که بیکر تماسی ترسناک 
از ســازمان خدمات کانــادا دریافت 
کــرد که بــه او گفت شــماره بیمه 
اجتماعی )SIN( وی لو رفته اســت. 
تماس گیرنده خود را به عنوان افســر 
آر.سی.ام.پی استیو راجرز معرفی کرد.

تماس گیرنده به او گفت یک ماشین 
که به نام او کرایه شــده در حالی در 
جنوب تورنتو رها شده بوده که روی 
صندلی هایش خون پیدا شــده و ۱۰ 
کیلوگرم کوکایین داخلش بوده است. 
این فرد که شــماره شناسایی خود و 
شماره پرونده را هم به بیکر داد گفت 
از نام و شــماره بیمه اجتماعی او در 
یک بررســی مواد مخدر و پولشویی 

استفاده شده است.
در حالی که او داســتان این افسر را 
هنوز باور نکرده بود، فرد مورد نظر از 
یک شماره دیگر تماس گرفت و البته 
شماره تلفن نشان می داد که او واقعا 
از دفتر آر.ســی.ام.پی کورنوال تماس 
گرفته است. جستجوی بیکر در گوگل 
هم نشــان داد که شماره تلفن کامال 

درست است .
آن فرد به بیکر گفت پلیس سلطنتی 
می توانــد یک SIN جدیــد برای او 
بگیــرد اما برای محافظــت از پولش 

باید آن را تبدیل به گیفت  کارت های 
امن کند. وی به زن گفت به مغازه ها 
و داروخانه های سراسر کورنوال برود و 
گیفت کارت های گوگل پلی خریداری 
کند و در تمام مدت پشت تلفن بماند.

بعــد از چند خریــد کارت نقد او رد 
شد بنابراین تماس گیرنده به او گفت 
به بانک برود و تمام پول نقد خود را 
برای خرید گیفت کارت های بیشتر 
بیرون بکشــد. وقتی بیکر این کار را 
کرد فرد تماس گیرنده به او دستور داد 
محدودیت اعتبار خود را افزایش بدهد 
و گیفت کارت های بیشتر خریداری 

کند. 
بیکر گفت »این ماجرا چهار ســاعت 
و نیم ادامه داشــت« و در این مدت 
۳5 گیفــت کارت بــه ارزش 4 هزار 
دالر خریدار کرد. او چند بار گریه کرد 
اما مرد پای تلفن گفت اگر به کسی 
چیزی بگوید ممکن اســت شریک 
جرم پرونده بشود. او گفت پیغام ها و 

تلفن هایش تحت بررسی هستند.
فــردی که تماس گرفتــه بود گفت 
ســاعت ۹ صبــح روز بعــد تماس 
می گیرد تا SIN جدید را به او بدهد 
اما هرگز تماس نگرفت. آن موقع بود 
که بیکــر پیش پلیس رفت و فهمید 

سرش کاله گذاشته شده است. 
جف تامسون تحلیلگر ارشد اطالعاتی 
مرکز ضدکالهبرداری پلیس سلطنتی 
گفت کالهبرداری SIN محبوب ترین 
نوع ســرقت هویت گزارش شده به 
واحد او اســت و تعداد مــوارد آن در 
حال افزایش اســت. بیــن ژانویه تا 
جوالی ۸۰۰ گزارش کالهبرداری های 
مشابه در کانادا ثبت شد و تا اکتبر این 

رقم به ۳ هزار رسیده بود.
پلیــس می گویــد این اقتباســی از 
کالهبرداری ســازمان مالیاتی است 
که چند ســال پیش مطرح شده بود 
و با آگاه شدن مردم، کالهبرداران هم 

تاکتیک های خود را عوض کرده اند.

 مصرف ماری جوآنا
 بین دانشجویان کانادایی نسبت به سال قبل بیشتر شده است

ایرانیان کانادا- بیش از یک ســال از 
قانونی شــدن مصرف ماری جوآنا در 
کانادا می گذرد، بنابراین جای شگفتی 
نیست که اکنون مردم برای استفاده از 
محصوالت ماری جوآنا آزادانه تر عمل 
می کنند. به خصوص در دانشگاه های 
کانادا تعداد زیادی از دانشجویان ماری 
جوآنا مصرف می کنند. میزان مصرف 
این ماده مخدر در برخی دانشگاه ها 

بیشتر از بقیه است.
 Maclean طبق تحقیــق ســالیانه
مصرف ماری جوآنا بین دانشجویان 
در سال 2۰۱۹ بیشتر از سال 2۰۱۸ 
بوده است. دانشــجویانی که در این 
تحقیق شــرکت کرده اند از دانشگاه 
های سراسر کشور در مورد عادت به 
مواد مخدر و الکل گفته اند. بیش از 
نیمی از دانشجویان تا به حال ماری 
جوآنا مصرف نکرده اند که این میزان 

در سال 2۰۱۸، 6۰٪ بود.
امســال نیز دوباره دانشجویان رشته 
بازیگری بیشــترین میــزان مصرف 
ماری جوآنا را داشتند. امسال ٪6۱.4 

با تشدید بحران مسکن ونکوور، 
میزان تقاضا افراد شاغل از »بانک های غذا« 86 درصد افزایش یافت

ایرونیا- این روزهــا در مترو ونکوور 
می توان بسیاری از مسائل اجتماعی 
و اقتصادی را به صورت مســتقیم و 
غیرمستقیم به مسائل مسکن مربوط 
کرد و البته تاثیر این قضیه بر امنیت 

غذایی کامال مشهود است .
با اســتناد به گزارشــی توسط مرکز 
جایگزین هــای سیاســتی کانادا که 
امسال منتشر شد، برای اجاره کردن 
یک واحد با قیمت متوسط تک خواب 
فرد نیازمند حداقــل حقوق 26.۷2 
دالر در ساعت خواهد بود و این رقم 
برای اجــاره واحد دوخوابه به ۳5.4۳ 

دالر در ساعت افزایش پیدا می کند.
اما برای کارمندانی که با دســتمزد 
باید  حداقلی زندگی می کنند، آن ها 
بیش از ۸۰ ساعت در هفته کار کنند 
اگر می خواهند یک واحد تک خواب 
متوسط اجاره کنند و برای اجاره واحد 
دوخوابه آن ها نیازمند ۱۱2 ساعت کار 

در هفته خواهند بود. 
طی ســال های اخیر، اجــاره خانه ها 
به خاطر تقاضــای باال و کاهش نرخ 
خالی بودن خانه ها به فقط یک درصد 
به شــدت باال رفته اند. در عین حال 
افزایــش ارزش امالک باعث افزایش 
مالیات خانه ها شده اند و صاحب خانه ها 
هزینه ها را به مستاجران خرده  فروش 

یا رستوران و در نهایت مشتریان خود 
منتقل می کنند.

برای افــراد با درآمد پاییــن، بعد از 
پرداخت اجاره خانه جای زیادی برای 
هزینه های دیگر باقی نمی ماند و خیلی 
مواقع این شامل غذا هم می شود. این 
مسئله را می توان در تقاضای فراوان 
از بانک غذای ونکوور بزرگ مشاهده 

کرد.
تا آگوســت 2۰۱۹، تعداد افرادی که 
از خدمــات این بانک غذا اســتفاده 

ســاالنه  افزایش  یــک  می کردنــد 
24 درصــدی داشــت. اما مســئله 
نگران کننده تر تعــداد افراد کارمند و 
کارگری است که بخاطر عدم افزایش 
درآمدشان در تناسب با مخارج روزانه 
و به ویــژه هزینه مســکن ، مجبور 
شده اند متکی به بانک های غذا بشوند. 
شمار این افراد رشد خیره کننده ۸6 
درصدی داشت که این نرخ رشد سه 
برابر نرخ افــراد دارای منابع درآمدی 
دیگر از جمله حقوق بازنشســتگی و 

کمک درآمدی بود.
کارولین مانوئل از بانک غذای ونکوور 
بزرگ گفت:  »با وجود اینکه بانک غذا 
ســعی می کند کمک موقتی فراهم 
کند شــاهد این هستیم که تعدادی 
از مشتریان ما هفته ای پس از هفته 
دیگر بازمی گردند و خدمات غذایی ما 
را تبدیل به برنامه بقای خود کرده اند. 
مسکن مقرون به صرفه، باثبات و ایمن 
که برای نیازهای افــراد و خانواده ها 
ساخته شده یکی از قطعات کلیدی 

این پازل است«.
با استناد به مرکز کنترل بیماری های 
بریتیش کلمبیا، نیم میلیون ساکن 
این استان نمی توانند هزینه یک رژیم 

غذایی سالم را پرداخت کنند.
در حوزه ســازمان ســالمت ساحلی 
ونکوور، هزینه متوســط ماهانه یک 
رژیم ســالم غذایی برای یک خانواده 
چهارنفــره در ســال 2۰۱۷ معادل 
۱۰56 دالر بــود. این رقم معادل ۱4 
درصد درآمد یک خانوار دارای حقوق 
میانه، 24 درصد درآمد خانوار دارای 
حقــوق حداقــل و 44 درصد خانوار 

دریافت کننده کمک اجتماعی بود.
عدم ایمنی غذایی خانوارها اثر عظیمی 
روی سالمت جامعه و هزینه عمومی 
مراقبت از ســالمت می گذارد چون 
نرخ بیماری های مزمن، سالمت روان 
ضعیف و ســالمت احساسی و حتی 
نتیجه زایمان ها و ســالمت مادران از 

این مسئله تاثیر منفی می پذیرد.
به ایــن ترتیب بانک  غــذای ونکوور 
بزرگ سعی دارد کیفیت غذاهایش را 
باال ببرد و غیر از غذاهای کنســروی، 
غذاهای تــازه از بین رفتنی هم ارایه 
کند. حدود 55 درصد از غذاهایی که 
توسط این بانک غذا در سال گذشته 
خریداری شد تازه و از بین رفتنی بود.

از دانشــجویان بازیگری اعالم کردند 
ماری جوآنا مصرف می کنند. به دنبال 
آن دانشجویان رشته علوم سیاسی با 

55.2٪ در رتبه دوم قرار دارند.
رشته های جغرافیا، اقتصاد و بازرگانی 
نیز جزء پنج رشته برتری هستند که 
به ترتیــب 54.6٪، 5۳.۳٪ و ٪5۱.۸ 
دانشــجویان آن ماری جوآنا مصرف 

می کنند.
از طرف دیگر، دانشجویان رشته های 
شیمی، حســابداری، زبان شناسی، 
علــوم کامپیوتــر و ریاضی کمترین 

میزان مصرف ماری جوآنا را دارند.
در این میان ۳۳.2٪ دانشجوان رشته 
ریاضی ماری جوآنا مصرف می کنند 

که کمترین میزان مصرف است.
وقتی صحبت به دانشــگاه می رسد، 
دو دانشگاه St. Francis Xavier )با 
65٪( و دانشگاه Bishop )با ٪6۱.۸( 
بیشــترین تعداد دانشجوی مصرف 
کننده ماری جوآنا را دارند. این دومین 
سال متوالی است که این دو دانشگاه 
در صدر بقیه دانشــگاه هــا از لحاظ 

مصرف مواد مخدر قرار میگیرند.
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تقریبا تمامی کانادایی ها معتقدند
 رشد قیمت مواد غذایی به مراتب سریع تر از افزایش درآمدشان است

ایرونیا- نتایج یک نظرسنجی جدید 
نشان داده که ۸۷ درصد از کانادایی ها 
حــس می کنند قیمت غــذا دارد با 
سرعتی بیشتر از درآمد خانوار آن ها 

افزایش پیدا می کند.
این نظرســنجی که توسط دانشگاه 
دالهوسی منتشر شده، برای سنجش 
دیــدگاه کانادایی ها دربــاره مقرون 
به صرفگی و همچنیــن اینکه آن ها 
حاضرند چه کارهایــی انجام بدهند 
تا افزایش تورم غذا در ســال آینده را 
جبران کنند، یک بررسی ملی انجام 

داد.
ســیلوین شــارلبوا مدیر آزمایشگاه 
تحلیلی کشاورزی و غذای دالهوسی 
می گویــد تعداد افــرادی که گفتند 
قیمت غذا از درآمدشان سریع تر رشد 
می کند بسیار بیشتر از حد انتظار بود. 
»انتظار داشتیم اکثر آن ها این نگرانی 
را داشته باشند اما انتظار ۸۷ درصد را 

نداشتیم.«
با استناد به گزارشی که اخیرا توسط 
دالهوسی و دانشگاه گوئلف منتشر شد، 
قیمت غذا ممکن است در سال 2۰2۰ 
برای یک خانواده متوسط کانادایی تا 
4۸۷ دالر افزایش داشــته باشــد. به 

این ترتیب کل خرج غــذای خانوار 
در سال به ۱266۷ دالر می رسد. آن 
گزارش گفته بود تغییرات در ترجیح 
جنگ های  ادامه  مصرف کننــدگان، 
تجاری، کاهش رشــد جهانی و عقب 
مانــدن حداقل دســتمزدها از تورم 

دالیل اصلی این افزایش هستند.
با اســتناد به گزارش شمار گرسنگی 
سازمان بانک های غذای کانادا، فقط 
در ماه مــارس روی هــم رفته یک 
میلیون بار از بانک های غذای سراسر 

کشور بازدید شد که این رقم از سال 
2۰۱۰ تا به حــال تقریبا در همین 

درجه باقی مانده است.
به گفتــه کریس هچ مدیر عامل این 
ســازمان، در سال گذشته در سراسر 
کانــادا از هــر ۸ خانوار یــک خانوار 
تجربــه ناامنی غذایی را داشــت. او 
می گوید عدم رشد حداقل دستمزدها 
و همچنین افزایش قیمت مســکن، 
اجاره خانه ها و قیمت غذا در سراســر 

کشور فاکتورهای اصلی هستند.

او گفت: »هر روز داریم می بینیم که 
تعداد بیشتری از افراد مجبور می شوند 
در تعدادی از بزرگ ترین شــهرها به 
بانک های غذا مراجعــه کنند چون 

هزینه های مسکن باال رفته اند.«
نظرســنجی همچنین به اکتشــاف 
در ایــن پرداخــت کــه کانادایی ها 
می خواهند چه کاری بــرای غذا در 
ســال جدید انجام بدهند و نتایج آن 
نشان داد که 5۳ درصد از کانادایی ها 
می خواهند عادت هــای خرید غذای 

خود را در سال 2۰2۰ تغییر بدهند.
بــرای پس انــداز پــول، کانادایی ها 
می خواهند چند تغییر در عادت های 
خریــد و مصرف غــذای خود اعمال 
کنند و بیش از نیمی از آن ها گفتند 
کمتر در رســتوران ها غذا می خورند 
و تقریبا 5۰ درصد گفتند بیشــتر از 

کوپن ها استفاده خواهند کرد. 
نظــر  از  همچنیــن  نظرســنجی 
جغرافیایــی نگرانی های آن ها را جدا 
کرد و مشــخص شد که مردم ساکن 
آلبرتا و کبک نسبت به قابلیت خود 
در پرداخت هزینه غذا بیشتر از همه 
نگران هستند و بریتیش کلمبیایی ها 

کمترین نگرانی را دارند.

»پرنس ادوارد آیلند«
 دیگر فقیرترین استان کانادا نیست

ایرانیان کانادا- همه استان ها شرایط 
خوب و بــد را تجربــه میکنند، اما 
دولت فدرال مشخص میکند شرایط 
کدام استان از همه بدتر است تا پول 
بیشــتری به آن اختصاص دهد. در 
آخرین رده بندی پرنس ادوارد آیلند 
دیگر فقیر ترین استان کانادا نیست، 
اما یکی دیگر از استان های آتالنتیک 

کانادا جایش را گرفته است.
پرنس ادوارد آیلند سال ها به عنوان 
فقیر ترین استان کانادا شناخته شده، 
اما در حال حاضر نیوبرونزویک جایش 

را گرفته است، و از ابتدای سال دولت 
فــدرال )آوریل 2۰2۰( بیشــترین 
بودجه را به نسبت افراد حاضر در این 

استان دریافت خواهد کرد.
سه سال پیش پرنس ادوارد آیلند در 
مقایسه با نیوبرونزویک به ازای هر فرد 
۳۰۱ دالر بیشتر دریافت می کرد، این 
عدد سال گذشته به 65 دالر رسیده 
بود. اما االن شــرایط عوض شــده و 
نیوبرونزویک بودجه بیشتری دریافت 
خواهد کرد. پول اختصاص داده شده 
برای حل مشکالت اقتصادی در این 
اســتان از طریق برنامه برابر ســازی 

دولت تامین خواهد شد.
این برنامه توسط دولت طراحی شده 
است تا به اســتان های فقیر کمک 
کند که به شهروندانشــان خدماتی 
برابر استان هایی که مالیات بیشتری 

دریافت می کنند دهند.
ارنی استیوز وزیر اقتصاد نیوبرونزویک 
به خبرنگاران گفت »دریافت این پول 
به این معناست که اقتصادتان ضعیف 
اســت. من از این موضوع خوشحال 
نیستم. ما میخواهیم نیوبرونزویک به 

استانی دارا تبدیل شود. «
وی در ادامــه گفت »مــا میخواهیم 
کســانی باشــیم که به بقیه کمک 
می کنند، اما در حــال حاضر به این 

کمک نیاز داریم.«
براساس آمارهای دولت فدرال، سهم 
نیوبرونزویــک از پرداخت های برابر 
ســازی ۹.2 درصــد افزایش خواهد 
یافت و به 2.2۱ میلیارد دالر خواهد 

رسید.
این به این معناســت که به ازای هر 
فرد 2.۸26 دالر پرداخت خواهد شد، 
که باالترین رقم تا به اکنون اســت. 
نیوبرونزویک تنها استانی نیست که 
امســال این بودجه را دریافت خواهد 

کرد.
پرنس ادوارد آیلنــد 2.۸25 دالر به 
ازای هر فرد، نوااسکوشیا 2.۱۸4 دالر 
به ازای هر فرد، مانیتوبا ۱.۸۱5 دالر 
و کبک نیز ۱.544۷ دالر به ازای هر 

فرد دریافت خواهند کرد. 

فقط در سال 2019،
بیش از 28 میلیون کانادایی قربانی دزدی اطالعات شخصی شدند

طــی یک ســال اخیــر اطالعات و 
داده هــای فردی بیش از بیســت و 
هشــت میلیون کانادایی به سرقت 

رفت.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
حمالت سایبری و نشت اطالعات در 
این روزها به امری بسیار رایج تبدیل 
شده است و در ماه های اخیر اطالعات 
فردی میلیون ها مشتری شرکت ها و 
موسسات فناوری بزرگی مثل دژاردن، 
کپتال وان، الیف لبــس در ماه های 

گذشته به سرقت رفته است.
کمیســاریای حفاظــت از حریــم 
خصوصــی شــهروندان کانادایی از 
ابتدای ســال 2۰۱۹ تاکنون نزدیک 
به هفت صد مورد حمله سایبری ثبت 
کرده اســت؛ این در حالی است که 
در ســال 2۰۱۸ تنها یکصد و هفتاد 
و هفت مورد نقض حریم شــخصی 
شــهروندان و در سال 2۰۱۷ نیز نود 
و هفت مــورد از این اتفاقات را ثبت 

کرده بود.
ســرقت یا نشــت اطالعات شخصی 
شــهروندان واقعــا بیشــتر از این ها 
نیستند؟ آیا این موارد فقط به مقامات 
اطالع داده می شــوند؟ پاسخ استیو 
امنیت  مسایل  کارشناس  واترهاوس 
سایبری به این دو سوال مثبت است.

واتر هــاوس می گوید الــزام قانونی 
موجــب شــده اســت که مــوارد 
سرقت های ســایبری بیشتر از پیش 
به مقامات ذیربط گزارش شــود؛ اما 
در عین حال شمار سارقان اینترنتی 
هم که تالش می کنند از شکاف ها و 
خالءهای امنیتی موجود در سیستم 
شــرکت ها به نفع خود بهره برداری 
کننــد، روز  به روز در حــال افزایش 

است.
از اوال نوامبر ســال 2۰۱۸ شرکت ها 
و ســازمان های کانادایی ملزم شدند 
هرگونه آســیب به امنیــت داده ها و 
اطالعات شخصی شــهروندان را که 
ممکن اســت با لطمه جدی به اعضا 
یا مشــتریان آن ها همراه باشــد، به 

اطالعات مقامات مسئول برسانند.
قوانین و مقــررات جدید همچنین 
ســازمان ها و شــرکت ها را مکلــف 
می کند افرادی را که در این حمالت 
هدف قرار گرفته اند، مطلع سازند و از 
همه آسیب ها و لطماتی که به حریم 
شــخصی آن ها وارد شده است، یک 

فهرست کامل تهیه کنند.
در اولین ســال از اجــرای مقررات 
جدید حفاظت از داده های شخصی 
افراد، کمیســاریای حفاظت از حریم 
خصوصی شهروندان کانادایی ششصد 

و هشــتاد گزارش ســرقت اینترنتی 
دریافت کــرد. این رقم شــش برابر 
بیشــتر از چیزی بود که یک ســال 
پیــش از آن در همین مدت دریافت 
کرده بود. این نهاد حفاظتی از افزایش 
سرسام آور سرقتهای اینترنتی و نقض 
حریم شــخصی افراد به شدت ابراز 

نگرانی کرد.
این شــکاف های امنیتی که به نشت 
اطالعات در شرکت هایی مثل دژاردن 
و کپتال وان مربوط می شــود، بیش 
از بیست و هشــت میلیون کانادایی 
را تحت تاثیر قرار داد. کمیســاریای 
حفاظت از حریم خصوصی شهروندان 

کانادایی در عین حال تصریح کرد که 
ممکن است برخی افراد بیش از یک 
بار هدف سرقت اینترنتی قرار گرفته 

باشند.
مســئوالن این کمیســاریا در پاسخ 
به ســوال رادیو کانــادا در این باره، از 
افشای نام شــرکت ها و سازمان های 
دیگری که هدف حمالت ســایبری 
قرار گرفته اند خودداری و اعالم کردند 
ممکن است این کار در راستای منافع 

عموم نباشد.
دیوید میســون مسئول امور امنیتی 
شــرکت ها در موسســه دارکتریس 
می گوید هکرها غالبا سیســتم های 
انفورماتیــک مراکــز و موسســات 
بهداشــتی و درمانی را مورد دستبرد 
قرار می دهند چرا که این موسســات 
منابع مالی کــم و بخش ناچیزی از 
بودجــه خود را به تقویــت و ارتقای 
امنیت سیستم های انفورماتیک خود 
اختصــاص می دهند. ایــن مراکز و 
موسسات طمعه خوبی برای هکرها 
هســتند؛ چرا که بــرای حفاظت از 
شبکه ها و سیستم های خود همواره 

مشکالت و کمبودهایی دارند.
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اولویت های وزیر جدید مهاجرت و شهروندی کانادا
از جمله وظایفی که جاستین ترودو، 
نخســت وزیر کانادا، بــه وزیر جدید 
مهاجرت خود، مارکو مندیچینو، داده 
است، مدیریت ورود و استقرار بیش 
از یــک میلیون مهاجر جدید در بازه 
زمانی دو ساله 2۰2۰ تا 2۰22 و نیز 
ایجاد برنامه جدید منتخب مهاجرتی 

شهرداری ها  می باشد.
این دو مســئولیت جدیــد در کنار 
مسئولیت های دیگر، در طی نامه ای 
از سوی نخســت وزیر به وزیر جدید 
مهاجرت ابالغ شد. البته در متن نامه 
هیچ برنامه و یا ســورپرایز جدیدی 
اعالم نشده است و کلیه سیاست  های 
مهاجرتی در همان راســتای اهداف 
حــزب آزادی خواه کانــادا در دوره 

2۰۱5 تا 2۰۱۹ قرار دارد.
ازجمله موارد مهم و اصلی نامه ابالغ 
شــده به وزیر جدید مهاجرت به قرار 

زیر است:

افزایش  پروژه  عملکرد  از  اطمینان 
تدریجی پذیرش مهاجرین در فاصله 
زمانی سال  های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ و نیز 
حفظ سهمیه حداقل از یک میلیون 

مهاجر جدید در این بازه زمانی

 ایــن بــه بدیــن معنا اســت که 
هدف گذاری کانادا برای جذب مهاجر 
در سال 2۰2۰  معادل ۳4۱ هزار نفر 
، در سال 2۰2۱ معادل ۳5۰ هزار نفر 
و در سال 2۰22 معادل ۳6۰ هزار نفر 

است.
همکاری با اســتان ها و قلمروها، به 
منظور اطمینــان از ارائــه خدمات 
اســتقرار پذیری با کیفیــت باال، به 
منظور جذب و اســتقرار مهاجرین 
تازه وارد در این اســتان ها و تضمین 
مدیریت صحیح پشتیبانی تازه واردین 

به کانادا.
کانادا بیش از هر کشــور دیگری در 
استقرارپذیری و حمایت  های آن، به 
منظور کمک به مهاجران برای آماده 
شــدن برای ورود به بــازار کار، ارتقا 
دانش زبان، ساخت و ترویج و تشویق 
ارتباطات اجتماعی و جذب مهاجرین 

معصومه علی محمدی
مشاور رسمی مهاجرت 
)نشریه هفته(

به جامعه کانــادا کمک  می کند. این 
همکاری ساالنه بیش از ۱.5 میلیارد 
دالر برای دولــت فدرال هزینه در بر 
دارد. عالوه بر آن، صدها میلیون دالر 
هزینه دیگر نیز توســط اســتان ها و 

قلمروها هزینه می گردد.
یکــی از چالش هایی که دولت کانادا 
همواره با آن رو به رو اســت، برآورد 
و بررسی مستمر کیفیت و موفقیت 
مهاجرین  استقرارپذیری  برنامه  های 
تازه وارد در تمامی اســتان های این 

کشور می باشد.

معرفی برنامه منتخب شهرداری که 
برای جوامع محلی، اتاق  های بازرگانی 

و شوراهای کارگری محلی

 ایــن برنامــه  امــکان آن را فراهم  
می کند که به طور مستقیم مهاجران 
تازه وارد را مورد تکفل و پشــتیبانی 
از طریق اســتخدام نیروی کار مورد 
نیاز کارفرمایــان در مناطق خارج از 
شهر  های بزرگ قرار دهند. برای این 
برنامه حداقل 5۰۰۰ سهمیه در نظر 

گرفته شده است.
ایجاد برنامه منتخب شهرداری ها، در 

واقع قول حــزب لیبرال در انتخابات 
اخیر بوده اســت. و هــدف از اجرای 
آن: تشــویق مهاجران به استقرار در 
خارج از شهر  های بزرگ کانادا، مانند 
تورنتو،  اوتــاوا،  مونترال،  هالیفکس، 
ادمونتون و ونکور   وینیپگ، کلگری، 

می باشد.
این برنامه  می تواند برای شــهر  های 
کوچک تر در جذب مهاجران بســیار 

مفید باشد. 

آزمایشــی  برنامه  کــردن  دائمی 
مهاجرتی استان  های حاشیه اقیانوس 

اطلس  با سهمیه ۵۰۰۰

برنامه آزمایشی مهاجرتی استان  های 
اقیانوس اطلس، در جذب  حاشــیه 
مهاجران در اســتان  های نیوفنالند، 
و  نووااسکوشــیا  ادوارد،  پرنــس 

نیوبرانزویک بسیار موفق بوده اند.
از ســال 2۰۱۷ که این برنامه افتتاح 
شــد، بیــش از 4۰۰۰ مهاجــر به 
استان  های حاشــیه اقیانوس اطلس 
مهاجرت کردنــد.  دائمی کردن این 
برنامه به ارتقا جمعیت و نیز رشــد 
اقتصادی این منطقه بســیار کمک 

خواهد کرد.

طرح حذف هزینه  های شــهروندی 
برای متقاضیان آن

در پاسخ به اینکه هزینه درخواست  های 
شــهروندی بســیار باال است، دولت 
فدرال به دنبال آن است که هزینه ها 
را  به طور کامل حــذف کند. بنا به 
پیش بینی  های دولت،  می توان انتظار 
داشت که با این تغییر تعداد مهاجرانی 
که شهروند  می شوند، تا سال 2۰24 
معــادل 4۰ درصــد  افزایش خواهد 

یافت.

اعــالم حمایــت وزارت مهاجرت 
از وزارت امنیــت بــرای مقابله و 
آمادگی  هــای اضطــراری در مورد 
استراتژی  غیرقانونی،  مهاجرت های 
جدیــد ایجــاد امنیــت مرزها و 
آمریکا  متحده  ایاالت  با  توافق نامه 
در زمینه سیاست های امنیتی جدید 

مرزی بین دو کشور

در سال 2۰۰2  توافقنامه بین آمریکا 
و کانادا قوانین درخواست پناهندگان 
در مرزهای زمینی بین دو کشور برای 
درخواســت  محدودیت  های  تعیین 
پناهندگی در گذرگاه  های مرزی بین 
دو کشور به امضاء رسید . رعایت  بند 
 )STCA( توافق نامه کشورهای  امن
در اولیــن دوره ریاســت جمهوری  
ترامپ به سردرد بزرگی برای لیبرال ها 
تبدیل شد از ســال 2۰۱۷ ، بیش از 

5۰ هــزار نفر پس از عبور از مرزهای 
ورودی تحت پوشــش ایــن توافق ، 
از آمریکا به کانادا به علت نداشــتن 
امنیت در آمریکا از کانادا درخواست 
پناهندگــی نموده اند . بســتن این 
حفــره یکی از  هدفهــای  اصلی  در 
جهت مدرنیزه کــردن امنیت مرزها 
در سالهای پیش رو خواهد بود و این 
در حالیســت که دولت فعلی ایاالت 
متحده عالقه ای به شرکت در گفتگو  

با کانادا در این زمینه نشان نمیدهد.

ایجاد برنامه  های آزمایشی مهاجرتی 
با اســتفاده از حمایت های وزیر زنان 
و برابــری جنســی، وزارت توســعه 
اقتصادی روســتایی ، وزیر جوانان و 

وزارت کار در مناطق روستایی

این نشان  می دهد که دولت فدرال به 
دنبال راه اندازی برنامه  های آزمایشی 
بیشــتری برای شــهرهای کوچک  
می باشــد. عالوه بر برنامه  های که تا 
کنون اعال م شده اند، در سال 2۰۱۹ 
، برنامه آزمایشی مهاجرت در مناطق 
شمالی و روستایی نیز راه اندازی شد 
تا بدین ترتیب مهاجران در سراســر 

کشور پخش شوند.
هنوز مشــخص نیســت که آیا برای 
رســیدن به این هدف دولت فدرال 
نیازمند برنامه  های اضافی دیگری نیز  

می باشد یا خیر.

مورد قابل توجه:

با وجود اینکه بسیاری از برنامه ها به 
طور مشخص بیان شده اند، اما برنامه 
مهاجرتی فــدرال به طور کامل هنوز 
اعالم نشده است. برای مثال، هنوز به 
برنامه مهاجرتی اسپانسری والدین که 
در دهه اخیر دستخوش چالش  های 
زیادی بوده است؛ اشاره ای نشده است 
و طبیعتــا از آنجایی کــه این برنامه 
در ابتدای ســال بازگشایی  می شود، 
در اولویــت برنامــه کار، وزیر جدید 

مهاجرتی در سال 2۰2۰ قرار دارد.
عالوه برآن، دولت فــدرال که یکبار 
تالش زیادی در جذب سرمایه گذاران 
و کارفرمایان کرده بود، در سال  های 
برنامه هــا  ایــن  مــورد  در  اخیــر 
عقب نشینی کرده اســت. راه اندازی 
برنامه  های جدید آزمایشی به منظور 
جذب ســرمایه گذاران و کارفرمایان 
در راســتای کار دولت فــدرال قرار 
دارد تا بدین ترتیب ضمن اســتفاده 
از نوآوری ها و کارافرینی به استقبال 
سرمایه گذاری  های مستقیم در کانادا 

بپردازند.

کبک هزینه های تکفل 
و اسکان مهاجران را برای سال 2020 

افزایش می دهد

دعوت از فرانسوی ها برای مهاجرت
 به کبک توسط سفیر کبک

ســفیر کبک در پاریــس تاکید کرد 
به رغــم محدودیت هایــی که برای 
مهاجرت به اســتان زیبا ایجاد شده 
اســت، کبک همچنان از فرانسوی ها 

استقبال می کند.
بــه گزارش هفتــه به نقــل از رادیو 
کانادا، دولت کبک بــا برخی تدابیر 
و اقدامــات خــود از قبیــل کاهش 
آزمون های  مهاجران،  پذیرش  سقف 
اجباری و ســخت تر کردن شــرایط 
پذیرش مهاجران، فرانسوی هایی را که 
سودای آمدن به استان زیبا را دارند، 
نگران کرده اســت اما میشل بوآزور 
ســفیر کبک در پاریس در گفتگو با 
خبرگزاری فرانســه اطمینان داد که 
کبک همچنان از فرانسوی ها استقبال 

می کند.

در شرایطی که استان کبک با رونق 
اشتغال زایی و حتی کمبود نیروی کار 
روبرو است چرا دولت فرانسوا لوگو 
از بیست  را بیش  پذیرش مهاجران 

درصد کاهش داده است؟
میشــل بوآزور: درســت است سقف 
پذیرش مهاجران در ســال از پنجاه 
هزار به چهل هزار کاهش یافته است 
اما اینکار برای تسهیل ادغام اجتماعی 
مهاجران صورت گرفته است. بودجه 
مرتبط با مهاجرت دو برابر شده است 
و از سال 2۰2۰ نیز قرار است پذیرش 
مهاجران دوباره افزایش یابد و به چهل 
و ســه هزار و پانصد نفر برسد تا در 
مراحل بعدی به سقف پیشین پنجاه 

هزار نفر بازگردد.
در ســال 2۰۱۸ نزدیــک به پنجاه و 
ســه درصد از مهاجرانی که به کبک 
آمدند فرانسوی صبحت نمی کردند به 
همین علت می خواهیم برخی مالک 
و معیارها را مورد بازبینی قرار دهیم 
تا اطمینان یابیم که زبان فرانسوی در 
آینده نیز همچنان زبان رسمی کبک 

خواهد ماند.

متقاضیــان  ژانویــه ۲۰۲۰  اول  از 
مهاجرت بــه کبک بایــد آزمون 
“ارزش های دموکراتیک و کبکی” را 
با موفقیت پشت سر بگذارند. عالوه 
بر این برنامه تجربه کبکی PEQ که 
شرایط اقامت دایم در کانادا را برای 
به ویژه برای دانشــجویان خارجی 
تسهیل می کند، بسیار سختتر شد 
برقرار  دوبــاره  نهایت  در  هر چند 
گشت. یک زن فرانسوی که از سال 
بود همین  استان کبک  ۲۰1۲ مقیم 
بر  به علت عدم تسلط کافی  اواخر 
زبان فرانسه از برخورداری از برنامه 
تجربه کبکی منع شد اما در نهایت با 
تقاضای او موافقت گشت. این اتفاقات 
موجب نگرانی فرانسوی های متقاضی 

مهاجرت به کبک شده است.
اصالح برنامــه تجربه کبکی به حال 
تعلیق درآمده است. در مورد این زن 
فرانســوی نیز باید بگویم که خطای 
انســانی موجب چنین وضعی شد، 
اتفاقی که می تواند در هر اداره ای روی 

دهد.
کبک همچنان از فرانسوی ها استقبال 
می کند. در فاصله سال های 2۰۱4 تا 
2۰۱۸ بیســت و یک هزار فرانسوی 
در کبک پذیرش شــدند. ۷5 درصد 
این افراد کمتر از ۳5 ســال دارند و از 
تحصیالت باالیی نیز برخوردارند. این 
نوع مهاجران دقیقا همان هایی هستند 

که ما به دنبالشان هستیم.
یک فرانســوی متقاضی مهاجرت به 
کبک که مســلما فرانسوی صحبت 
می کنــد و از تحصیــالت خوبی هم 
برخوردار اســت، یقینا بــا مالک و 
معیارهایــی که دولت کبــک برای 
گزینش مهاجران در نظر گرفته است 

مطابقت می کند.

فرانسوا لوگو شما را به عنوان نماینده 
کل کبک در پاریس منصوب کرده به 
بتواند تبادالت تجاری  این که  امید 
میان کبــک و پاریس را که در حال 
حاضر کمتر از پنج میلیارد دالر در 
سال اســت، دو برابر کند. آیا این 

بلندپروازی واقع گرایانه است؟
این کار شدنی و ممکن است. حجم 
کنونی تبادالت تجاری میان فرانسه 
و کبک به طرز مضحکی پائین است. 
صادرات ساالنه کبک به فرانسه تنها 
معادل ســه روز صــادرات کبک به 
آمریکا است و ما واقعا به دنبال ارتقای 

این شرایط هستیم.
هفتاد درصــد از کل تبادالت تجاری 
خارجــی کبک بــا آمریــکا صورت 
می گیرد. تبادالت خارجی کبک باید 
تنوع بیشتری پیدا کند و ضرورت این 
کار اکنون بیشتر از هر زمانی احساس 
می شــود چرا که در آمریکا با رئیس 
جمهوری مثل دونالد ترامپ سر و کار 
داریم که هر لحظه ممکن است فکر 
افزایش تعرفه های تجاری به ســرش 
بزند. چنین اتفاقی آن هم در شرایطی 
که تبادالت تجاری ما عمدتا وابسته به 
بازار آمریکا است، می تواند شرایط ما را 

شکننده تر کند.
یکی از ماموریت های من این اســت 
که شــرکت های کبکی را به سرمایه 
گذاری و اســتقرار در فرانسه ترغیب 
کنم و از تصورات آن ها درباره فرانسه و 
اقتصاد این کشور غبارزدایی کنم چرا 
که اصالحات زیادی در فرانسه صورت 
گرفته و اقتصاد این کشور به مراتب 

انعطاف پذیرتر از گذشته شده است.
فرانسه ابداعات و نوآوری های زیادی 
در عرصه اقتصادی و تجاری داشــته 
است اما مردم ما شناخت خوبی از آن 
ندارند. پیمانکاری در فرانسه به اندازه 
کبک از اهمیت برخوردار اســت. در 
استان کبک چنین تصویری از فرانسه 
وجود ندارد. اما تردیدی نیســت که 
آنچه از پنجم دسامبر )آغاز اعتصاب 
بر ضد اصالح قوانین بازنشســتگی( 
در فرانســه اتفاق افتاده، برای من و 
ماموریتی که به من محول شــده، تا 

اندازه ای مشکل آفرین شده است.

میشل بوآزور سفیر کبک در پاریس

ایرانیان کانادا- کبک هزینه هــای مالی برای حمایت مهاجران و اقدامات 
مهاجرتی را برای سال 2۰2۰ افزایش میدهد تا متناسب با تغییرات قیمت 

مصرف کننده محصوالت مختلف باشد.
هزینه مشــخص شده برای اسکان و توانایی مالی برای حامیان در کبک از 
روز اول ژانویه افزایش خواهد یافت. هزینه رسیدگی به درخواست ها نیز از 

همان روز بیشتر خواهد شد.
تغییر در شاخص قیمت مصرف کننده در کبک امسال ۱.۷2 درصد بود.

نرخ جدید بر موارد زیر موثر خواهد بود:
- توانایی مالی ساکنان کبک که میخواهند با استفاده از برنامه تکفل اعضای 

خانواده شان را به کبک بیاورند؛
- الزامــات مالی برای افرادی از ملیت های دیگر که میخواهند در کبک به 

تحصیل بپردازند )به همراه اعضای خانواده شان(؛
منابع مالی الزم برای ارزیابی خودبسندگی مالی کاندیداهای برنامه نیروی 
کار ماهر کبک، خوداشــتغالی ها، کارآفرینان در جریان های یک و دو، و 

برنامه تجربه کبک.

الزامات جدید برنامه تکفل
برای این که فردی بتواند حامی یکی از اعضای خانواده اش شود تا فرد مورد 
نظر ساکن کبک شود، باید ثابت کند که درآمد خالص سالیانه اش به حد 

خاصی رسیده است.
حداقل حقوق مورد نیاز بستگی به تعداد اعضای خانواده فرد حامی، و تعداد 

افرادی که میخواهد تکفلشان را قبول کند دارد.
به عالوه حداقل حقوق ســالیانه، حامیان بایستی درآمدی داشته باشند تا 

بتوانند نیازهای افرادی که به کبک می آورند را تامین کنند.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایی
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

ایرونیا- هفته گذشته پروازی 2 ساعته 
از بریتیش کلمبیا به یوکان برای ده ها 
مسافر تبدیل به یک تور آزاردهنده 2 

روزه شد.
۸۸ مســافری که سوار پرواز ایرکانادا 
بودند ســفر خود را اواخر دوشــنبه 
آغاز کردند و از ونکوور خارج شــدند. 
آن ها داشــتند به سمت وایت هورس 
می رفتند اما در نهایت برای یک شب 
از انکورج واقع در آالسکا سردرآوردند 
و در نهایــت شــب بعد بــه ونکوور 

بازگردانده شدند.
تعــدادی از مســافران باالخره اوایل 
چهارشنبه یعنی بیش از ۳6 ساعت 
بعدتر به وایت هورس رســیدند. بقیه 
مســافران با پروازی دیگــر در اواخر 

چهارشنبه به مقصد رسیدند.
تیا راجرز یکی از مسافران در انکورج 
گفت:  »این اتفاق مناسب نیست اما 
هیچ کس در سرما نماند. تنها انتقاد 
من کمبود ارتباط با ایرکانادا اســت. 
هیچ ایده ای نداشتیم که چه اتفاقی 

داشت می افتاد.«
راجــرز توصیف کرد که پــرواز اولیه 
بســیار عادی بود و تا پایــان او فکر 
می کرد مشکلی نیست و حتی دارند 
فــرود می آیند چــون هواپیما حس 
رســیدن چرخ ها به زمین را داشت. 

چگونه پرواز 2 ساعته ایرکانادا به یوکان تبدیل به سفر بین المللی 2 روزه شد؟

طرح آمریکا برای واردات داروهای نسخه ای از کانادا
پرژن میــرور- همزمــان با تصویب 
استیضاح دونالد ترامپ رییس جمهور 
آمریکا در مجلس نمایندگان آمریکا، 
دولت آقای ترامــپ الیحه قانونی را 
پیشنهاد داده اســت تا به ایالت های 
مختلف این کشــور اجازه می دهد از 
کانادا داروهای نســخه ای وارد کنند. 
این قانون پیشنهادی به دنبال طرحی 
اســت که رییس جمهور آمریکا در 
تابستان امسال اعالم کرد که داروهای 
نسخه ای ارزانتری را برای مردم آمریکا 

از کانادا وارد خواهد کرد.
واردات دارو از کانــادا به عنوان راهی 
برای کاهش هزینه دارویی مشتریان 
آمریکایی، ســالیان زیادی است که 
مد نظر می باشــد. اَلکس آزار، وزیر 
بهداشت و خدمات انسانی آمریکا این 
حرکت را » یک قدم تاریخی به سوی 
کاهش قیمت دارو و کم کردن هزینه 

از جیب مردم« نامید.
گروه های تجاری صنعت داروســازی 
در هر دو کشــور با این طرح مخالف 
هســتند، و می گویند که این طرح 
قیمت داروها را کــم نخواهد کرد و 
باعث آسیب به چرخه تامین دارو در 

کانادا خواهد شد.
راه های واردات دارو به آمریکا در ماه 
ژوئیه امسال، زمانی که اَلکس آزار از 
»برنامه اقــدام واردات امن« رونمایی 

کرد، اعالم شد.
ام اَلکــس آزار قادر بــه اعالم زمان 
مشــخصی برای اینکه مردم آمریکا 
شــاهد پایین آمدن قیمت داروهای 
وارداتــی از کانادا باشــند، نبود. این 
الیحه پیشنهادی برای تصویب و اجرا، 
نیاز بــه ۷5 روز زمان دارد تا پیش از 
نهایی شدن آن تمام نظرات مختلف 

درباره آن شنیده شود.
اَلکــس آزار گفته اســت، فرمانداران 
ِمین،  فلوریدا،  ایالت هایی همچــون 
کلرادو، ورمانت و نیو همپشایر عالقه 
خود برای واردات دارو از کانادا پس از 
اینکه تمام راههای واردات به تصویب 
نهایی برســد را ابــراز کرده اند. الزم 
است که این ایالت ها برای مشتریان 
آمریکایی توضیــح دهند که چگونه 
ورود دارو از کانادا باعث پایین آمدن 

قیمت برای آنها خواهد شد.
جیم گرین وود، رییــس فعلی گروه 
صنعتی بیوتکنولوژی »بایو« و نماینده 
ســابق کنگره از حزب جمهوریخواه، 
گفت که واردات دارو از کانادا هزینه 
دارو برای مشتریان را کاهش نخواهد 
داد. به گفته او: » اعالمیه امروز آخرین 
نمونــه از وعده های تو خالی از جانب 
دولت منتخب ما است که می خواهند 
باور کنیم که درباره قیمت داروهای 

نسخه ای بیماران جدی هستند.«
دولت اتاوا نیز از این طرح پیشنهادی 
انتقاد کرده اســت. ســفیر کانادا در 
آمریکا ماه گذشــته گفت که واردات 
دارو از کانادا به طور قابل مالحظه ای 
قیمــت دارو در آمریــکا را کاهــش 
نخواهد داد. خبرگــزاری رویترز نیز 
پیش از این گزارشی داده بود مبنی بر 
این که کانادا به مقامات آمریکا هشدار 

داده است، با هر برنامه ای که چرخه 
تامین دارو در کانادا را تهدید کند و یا 
قیمت دارو برای مردم کانادا را افزایش 

دهد، مخالفت خواهند کرد.
دولت فدرال کانادا اعالم کرده اســت 
در صورت تصویب چنین طرحی که 
تامیــن دارو در کانادا را مختل کند، 
قدم پیش خواهد گذاشت و صادرات 
دارو را ممنوع خواهد کرد. در ســال 

2۰۰5، دولت پُل مارتین، نخست وزیر 
وقت کانادا، قانون ) سی-۸۳( را برای 
ممنوعیت صــادرات دارو به آمریکا، 
زمانی که سیاســتمداران آمریکایی 
بحث مشابه ای را به راه انداخته بودند، 
ارایه داد. اما این الیحه هرگز به قانون 
تبدیل نشــد، چون دولت مارتین از 
قدرت کنار رفت و در آمریکا نیز این 

بحث به کنار گذاشته شد.
دنیل کیاسون، رییس انجمن مدیریت 
توزیع داروخانه های کانادا در این زمینه 
گفت: » تهیه و تامین دارو برای بازار 
کانادا کافی نیست، چه برسد به اینکه 
بخواهید آن را به ســمت بازار بسیار 
بزرگتری همچون آمریکا تغییر جهت 
دهید. ما با هر گونه طرح و برنامه ای 
که ظرفیت تهدید بازار دارویی کانادا 
و آسیب رساندن به مردم  را در خود 

داشته باشد، مخالفت خواهیم کرد.«
انجمن داروســازان کانادا از عصر روز 
چهارشنبه، پس از اعالم این خبر در 
حال تحلیل و بررسی این است که آیا 
این طرح تاثیرات عملی بر روی بازار 

دارویی کانادا خواهد داشت یا خیر.

اما بعد دوبــاره هواپیما اوج گرفت و 
همه متوجه شــدند که قرار نیست 
فرود بیایند. او گفت آن ها ۱5 دقیقه 
دیگر پرواز کردند و بعد اعالم شد که 

به انکورج می روند.
او گفت: »هیچ اطالعاتی داده نشــد 
که چرا داریم به انکورج می رویم و به 

ونکوور بازنمی گردیم.«
راجرز گفت وقتی هواپیما در آالسکا 
نشســت هم هنوز مسافران اطالعی 
نداشــتند که اوضاع از چه قرار است. 
حدود نیم ســاعت بعد از فرود آمدن 
به آن ها گفته شــد باید شب را آنجا 
بمانند. او گفــت: »به ما نگفتند باید 
روی صندلی ها بخوابیم یا می توانیم 
برویم. فکر نمی کــردم بتوانیم بدون 

پاسپورت برویم.«

آن شب مسافران به یک هتل محلی 
منتقل شدند. راجرز شکایتی از هتل 
نداشــت و گفت در حقیقت خدمه 
هتل از ایرکانادا کمک بیشتری کردند 
و حتی فردی که آن ها را به فرودگاه 

برد اطالعات بیشتری ارایه کرد!!
یک سخنگوی ایرکانادا در ایمیلی بیه 
سی بی سی نیوز گفت پرواز »به خاطر 
محدودیت های آب و هوایی برای فرود 
آمدن در وایت هورس« تغییر مســیر 
داده است. این سخنگو گفت: »انکورج 
بهترین موقعیت برای تغییر مسیر بود. 
تغییر مسیر بسیار نادر است و تغییر 
مســیری که منجر به ماندن شبانه 
بشــود حتی نادرتر اســت« و اضافه 
کرد که وضعیت فرودگاه وایت هورس 
می توانســت فرود آمدن را خطرناک 

کند.
در نهایت پرواز سه شــنبه انکورج را 
تــرک کرد و به ســمت وایت هورس 
رفت اما دوباره وضعیت هوایی اجازه 
فرود نداد و هواپیما برای یک شــب 
دیگر به ونکوور بازگشــت. یک پرواز 
دیگــر ایرکانادا بــه وایت هورس هم 
سه شنبه به ونکوور بازگردانده شد و 

دو پرواز دیگر کنسل شدند.
از مســافران هواپیما  راجر گوتیــه 
گفت آنها باورشــان نمی شد دوباره 
نتوانســته اند فرود بیاینــد. او گفت: 
»از بــاالی وایت هورس رد شــدیم و 

می توانستیم نورهایش را ببینیم.«
او که چهارشنبه به وایت هورس رسید 
گفت به احتمــال زیاد پول چند روز 
کار را از دســت می دهد اما شکایت 

اصلی اش از نحوه برخورد ایرکانادا بود. 
او گفت: »از همان دوشنبه شدیدا با 

کمبود اطالع رسانی مواجه شدیم.«
امــا ایرنورث توانســت پــرواز خود 
به وایت هــورس را انجــام دهد. جو 
اســپارلینگ رییس شــرکت گفت 
هواپیما دســتگاه جی پی اس داشته 
که اجازه مــی داده بتواند در محدوده 

بینایی کم هم فرود بیاید.
اخیرا در کانــادا قوانین جدیدی در 
زمینه حمایت از مسافران تصویب شد 
که به غرامت مســافران در پروازهای 
به تاخیر افتاده یا کنسل شده مربوط 
می شود. طبق این قوانین، ایرالین های 
بزرگ مانند ایرکانادا حاال باید تا سقف 
هزار دالر به ازای هر پروازی که بیش 
از ۹ ساعت به تاخیر بیفتد به مسافران 
پرداخت کند. با استناد به قوانین، اگر 
پرواز به خاطــر فاکتورهای غیرقابل 
کنترل از جمله آب و هوای بد کنسل 
شده باشد ایرالین مجبور نیست پولی 

پرداخت کند.
لیســا شــرودر کــه از مانیتوبــا به 
وایت هــورس می رفت گفت ســفر 
طوالنــی اش ناامیدکننده بــود اما او 
خیلــی اذیت نشــد. او گفت: »هیچ 
کس نمی تواند آب  و هوا را کنترل کند 
و ما خیلی متشــکر بودیم که خلبان 

تصمیمی هوشمندانه گرفت.«

ترودو: قوانین سخت گیرانه
 عالج بحران مواد مخدر نیست

جاســتین ترودو ، نخست وزیر گفت 
که معتقد است قوانین سخت گیرانه 
مانع و عالج بحران مصرف مواد مخدر 
نیســتند و برای گزینه دیگر نیاز به 

زمان است.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
ســی تی وی نیــوز، وی در گفتگو با 
رسانه های کانادا افزود: اپیدمی نیاز به 
مجموعه پیچیده ای از سوال و جوابها 
دارد و آنطور که برخی از حوزه های 
قضایی پیشــنهاد کرده اند در حالی 
که بازار ســیاه وجود دارد به ساگی 
نمی شــود مواد مخدر را از بین برد. 
نخســت وزیر کانادا اظهار داشت که 
دولت وی قصد دارد روی راه کارهایی 
مانند در اختیار گرفتن پزشکان بیشتر 
بــرای جایگزین کردن مــواد مخدر 
خیابانــی و ایجاد ســایتهای مصرف 

نظارت شده تر در کشور مانور دهد.
با ایــن وجود وی معتقد اســت این 
اقدامــات بخصــوص در مراکزی که 
حزب محافظه کار ریاست استان را بر 

عهده دارد مشکل است.

بنابر تازه ترین آمار وزارت بهداشــت 
کانادا ســال 2۰۱6 حــدود ۱4۰۰۰ 
کانادایی به مصرف مــواد و داروهای 
مخدر جان ســپرده اند و علت مرگ 
تمام آنها مصرف بیش از اندازه )اوور 

دوز( بوده است.
گسترش ماده مخدر صنعتی فنتالین، 
یک ماده مخدر بســیار قوی، خیلی 
راحت و پنهانی قابل نقل و انتقال است 
و بیشترین درصد مرگ و میر ناشی از 
مواد مخدر را شــامل می شود. به جز 
تعداد زیادی از مصرف کنندگان این 
ماده مخدر که جان خود را از دســت 
می دهند تعداد زیاد دیگری نیز دچار 

عوارض جبران ناپذیر خواهند شد.
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پیاده سازی سامانه
 فیلتر تماس های مشکوک

 در سراسر کانادا
مداد- سامانه جدید انسداد تماس های 
جعلی در کانادا شاید بتواند به کاهش 
جدی تعــداد موارد کالهبرداری های 

تلفنی در کشور بیانجامد.
به گزارش ســی تی وی، شرکت های 
مختلف مخابراتی در کانادا به تازگی 
اســتفاده از ســامانه جامــع فیلتر 
تماس های مشــکوک را آغاز کردند. 
به این ترتیب می تــوان امیدوار بود 
حجم تماس  های کالهبردارانه ای که 
به شــیوه های مختلف از شهروندان، 
اطالعات حساسی نظیر حساب بانکی 
با بیمه اجتماعی را دریافت می کردند 

کاهش یابد.
این ســامانه جامع فیلتر تماس های 
ورودی  تماس های  تمامی  مشکوک، 
به کانادا از شماره های باالی ۱5 رقم 
و نیز شــماره هایی که امکان گرفتن 
آنها وجود ندارد )مثال شماره هایی که 
فقط چند صفر هستند( را به صورت 
خودکار حذف می کند و مانع اتصال 

آنها به مخاطب مدنظر می شود.
البته شرکت های بزرگی نظیر تالس، 
راجرز و بل اعالم کرده بودند که از این 
سامانه استفاده نمی کنند و در عوض، 
از سامانه ای پیشرفته تر بهره خواهند 

بود.
کمیسیون رادیو-تلویزیون و مخابرات 
کانادا، ۱۹ دســامبر را آخرین مهلت 
شرکت های مخابراتی برای استفاده از 
این سامانه اعالم کرده بود. همچنین 
همــه شــرکت های مخابراتی ملزم 
هستند تا مارس 2۰2۰، امکان ردیابی 
تماس های مشکوک را نیز فراهم کنند. 
سپتامبر 2۰2۰ نیز آخرین مهلت این 
شرکت ها برای پیاده سازی سامانه ای 
به منظور اطمینان از اطالعات دقیق 

تماس گیرنده است.

سی بی ســی در یک سری پرسش و 
پاسخ ساده، به بررسی ابعاد مختلف 
این فناوری پرداخته است که ترجمه 

آن را با هم می خوانیم:

به  ملزم  مخابراتی  شرکت های  چرا 
راه اندازی این سامانه شدند؟

کمیسیون  مســئولیت های  از  یکی 
رادیو-تلویزیــون و مخابــرات کانادا، 
حراست از امنیت مشترکان تلفن در 

کشور است.
برخی از شهروندان کانادایی می گوید 
که گاهی چندیــن تماس این نوع را 
در روز دریافت می کنند. این تماس ها 
نه فقط آزاردهنده هستند، بلکه حتی 
ضررهایــی را نیز نصیب مشــترکان 
می کننــد. مرکز ضــد کالهبرداری 
کانادا می گویــد تماس های جعلی و 
کالهبردارانه بیــن اول ژانویه تا ۳۱ 
اکتبــر 2۰۱۹، ضــرری 24 میلیون 
دالری را بــه شــهروندان وارد کرده 

است.

سامانه ای که از 1۹ اکتبر در کانادا به 
راه افتاد،  دقیقا چه کار می کند؟

این سامانه به صورت خودکار تمامی 
تماس هاییرا که دارای ویژگی های زیر 

هستند، مسدود می کند:
شماره تماس گیرنده بیشتر از ۱5 رقم 

داشته باشد.
امکان گرفتن شــماره تماس گیرنده 
وجود نداشته باشد )مثال شماره ای که 

همه اش صفر است(.
نوعی شمار ه که زنگ تلفن مخاطب را 

به صدا در نمی آورد.
 

آیا همه شرکت های مخابراتی ملزم به 
نصب این سامانه هستند؟

خیر! ایــن شــرکت ها می توانند به 

جای این سامانه، خدمات فیلترینگ 
را نیز به مشــترکان خود پیشــنهاد 
کنند. این خدمات دارای یک ســری 
قابلیت های پیشرفته تر برای مدیریت 
تماس است. تالس از این نوع خدمت 
برای مشترکان وایرلس خود استفاده 

می کند.

راجــرز و بل نیز از فناوری انســداد 
تماس استفاده می کنند.

 این اقدام چه نتایجی به دنبال دارد؟
رابرت گیز )مدیــر اتحادیه مخابرات 
بی ســیم کانادا( می گوید انتظار دارد 
کاهشــی قابل توجه در تماس های 

ناخواسته و جعلی در کشور روی دهد.
در مقابل، جف تامسن )تحلیلگر ارشد 
اطالعاتی در مرکز ضد کالهبرداری 
کانــادا( می گوید در این باره مطمئن 
نیســت. آقای تامسن می گوید: »این 
اقدام بر روی برخی انواع کالهبرداری 
تاثیر دارد، ولی باید منتظر ماند و نتایج 

واقعی را مشاهده کرد.«

 آیا این سامانه جدید به حذف همه 
و کالهبردارانه  تماس های جعلــی 

می انجامد؟
خیر! این ســامانه فقط تماس هایی 
را کــه از شــماره های جعلی صورت 

می گیرد مسدود می سازد.
بســیاری از تماس هــای جعلــی با 
شــماره هایی کــه واقعی بــه نظر 
می رســند صورت می گیرد. در واقع، 
مخاطب شماره ای را بر روی نمایشگر 
خــود می بیند کــه شــماره واقعی 
تماس گیرنده نیســت. این شــماره 
غیرواقعی ممکن اســت شماره یک 
سازمان )نظیر دادگستری یا پلیس( 
یا یک فرد مهم باشد. این طور نیست 
که فرد کالهبردار واقعا از همان شماره 
تلفن استفاده کرده باشد، بلکه شماره 
واقعی خود را پشت این شماره جعلی 

پنهان می کند.

چه وقت با تماس ها با شماره جعلی 
برخورد خواهد شد؟

شــرکت های مخابراتی کانادا تا ۳۰ 
دســامبر 2۰2۰ مهلت دارند فناوری  
مناسبی را به کار گیرند تا مبدا تماس 
و شــماره واقعی تماس گیرنده برای 
مخاطب آشکار شود. در حال حاضر، 
کمیسیون رادیو-تلویزیون و مخابرات 
کانادا با شرکت های مخابراتی در این 

زمینه همکاری می کند.

 آیــا این فناوری بــه از بین رفتن 
کالهبرداری تلفنی می انجامد؟

احتماال خیر! واقعیت این اســت که 
کالهبرداران همیشه به دنبال راه های 
جدید برای انجام مقاصد خود هستند. 
به همین دلیل هر قدر که سامانه های 
ضد کالهبرداری پیشــرفت می کند، 
تبهکاران نیز به شــیوه های نوین تر 
روی می آورند. البته این مساله فقط به 
دنیای مخابرات محدود نمی شود و در 
سایر صنایع نیز شاهد چنین پدیده ای 

هستیم.

از کجا می توان متوجه جعلی بودن 
یک تماس شد؟

جف تامسون از مرکز ضد کالهبرداری 
کانــادا می گویــد که یــک تماس 
کالهبردارانه، چندین نشانه برجسته 

دارد:
وقتی گوشــی را بر می دارید، پیام یا 
صدای ضبط شــده ای را می شنوید 
که از شما می خواهد دگمه ای را روی 

گوشی تلفن فشار دهید.
فرد تماس گیرنده لحنــی جدی، از 
جایگاه قدرت و حتی تهدیدآمیز دارد.
تماس گیرنده از شما اطالعات شخصی 
یا اطالعات مالی را درخواست می کند.
تماس گیرنده درخواست پول )معموال 
در قالب بیت کوین یا کارت هدیه( را 

دارد.

 در صورت دریافت تماس مشکوک 
چه کنیم؟

بهتریــن کاری کــه می توانید انجام 
دهید این است که هیچ نوع اطالعات 
شخصی را به تماس گیرنده ندهید و 

گوشی را بگذارید.

خطوط اضطراری 911 کانادا 
اینترنتی می شود

مداد- به گزارش سی تی وی، خدمات خطوط اضطراری تماس ۹۱۱ کانادا 
به زودی به قابلیت های جدیدی نظیر امکان دریافت تماس ویدئویی یا 
پیامک مجهز خواهد شد. این امکان سبب دقت بیشتر در ارسال نیروهای 

امداد به محل و البته شناسایی بهتر موقعیت تماس گیرنده می شود.
یکی از مشــکالتی که مراکز تماس ۹۱۱ در کانادا دارند این اســت که 
تعیین موقعیت دقیق فرد تماس گیرنده با تلفن همراه بسیار دشوار است. 
گاهی نیز صدای نامفهوم تماس گیرنده ســبب می شود امکان واکنش 

مناسب به موقعیت ایجاد شده از نیروهای امداد گرفته شود.
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل برای صاحبین مشاغل

»بهترین نرخ بهره با بهترین شرایط و دوره«

انواع وام های خصوصی با نرخ های مناسب
برای خرید، ساخت و ساز، نوسازی
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مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان های مسکونی و تجاری،

مسئولیت و تجاری، بیمه مسافرت،
بیمه ساختمان های در حال ساخت برای مالکین و سازندگان

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

(More than 25 years experience)
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

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

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

قرص های خواب آور »یو-دریم«
 را مصرف نکنید!

مداد- بــه گزارش گلوبــال نیوز، به 
مصرف کنندگان در کانادا هشدار داده 
شده که از مصرف قرص های یو-دریم 
)U-Dream( بــه شــدت خودداری 

کنند.
حدود دو ســالی می شــود که این 
محصول کــه با عنوان یــک داروی 
طبیعی برای کاهش بی خوابی به بازار 
عرضه شده است. شرکت سازنده این 
قرص ها ادعا می کنــد این محصول 
ترکیبی از گیاهان دارویی شــرقی و 
طب مدرن غربی است. قرص های یو-
دریم نه فقط از طریق داروخانه ها قابل 
تهیه است، بلکه به صورت آنالین از 
طریق آمازون و نیز سایر فروشگاه های 

اینترنتی هم عرضه می شود.
 )FDA( امــا اداره غذا و داروی آمریکا
این هفته اعالم کرد که ماده ای مشابه 
زوپیکلون )Zopiclone( در این قرص 
یافته است. زوپیکلون یک ماده دارویی 
است که خاصیت خواب آوری دارد. با 
ایــن وجود، این ماده مورد تائید اداره 

غذا و داروی ایاالت متحده نیست.
این اداره اعالم کرده که ماده یافت شده 
یو-دریم شباهت هایی  قرص های  در 
 )eszopiclone( اســزوپیکلون  بــا 
دارد. اســزوپیکلون یک ماده دارویی 
خواب آور دیگر اســت که ماده موثره 
داروی لونســتا )Lunesta( نیــز به 

شمار می رود.
اینکه قرص هــای یو-دریم  با وجود 
توسط اداره غذا و داروی آمریکا تائید 
شــده، اما در معرفی این محصول به 

بازار بــه عدم وجود انواع مواد دارویی 
خواب آور اشاره شده است. اداره غذا و 
داروی آمریکا می گوید مواد یافت شده 
در این قرص می توانند سبب گیجی و 
خواب آلودگــی در روز پس از مصرف 

آن شوند.
قرص های یو-دریم در استان بریتیش 
کلمبیا کانادا تولید می شود. شرکت 
بیوترید )شرکت تولیدکننده یو-دریم( 
دیروز )جمعه( اعالم کرد که زوپیکلون 
در ساخت این محصول مورد استفاده 
قرار نمی گیرد و این شرکت در حال 
بررســی دالیل حضور ایــن ماده در 

قرص های مذکور است.
شــرکت بیوتریــد می گویــد هفته 
گذشته، اداره ســالمت کانادا به این 
شرکت اعالم کرد که ناخالصی مذکور 

را در این قرص ها یافته است.
با وجــود اینکه بخشــی از مصرف 
قرص های خواب آور یو-دریم در کانادا 
صورت می گیرد، اداره سالمت کانادا 
هنوز هیچ بیانیه ای در این خصوص 
صادر نکرده اســت. بیوترید می گوید 
اداره ســالمت کانادا هیچ اشاره ای به 
این موضوع نکرده که سطح ناخالصی 
موجود در این قرص باال بوده و موجب 
برای مصرف کننده  ایجاد مخاطراتی 

می شود.
هنوز هیچ خبــری درباره پیامدهای 
مصرف ایــن قرص در کانادا و آمریکا 
گزارش نشــده اســت. با این وجود، 
توصیه شــده که فعال ایــن قرص را 

مصرف نکنید.

ایرونیــا- یــک خانــواده ونکووری 
پرونــده ای را به دیوان عالی بریتیش 
کلمبیا برد که در آن ادعا شــده در 
مدرسه دخترشان زورگویی و قلدری 
به شکلی حاکم بودکه فرزندشان را به 
سمت خودکشی سوق داد و مقامات 
مدرســه هم در نهایــت کاری برای 

جلوگیری از آن انجام ندادند. 
برمبنای این ادعای مدنی، ناتالی و اووه 
بول می گویند دخترشان از خودآزاری 
و رفتارهای متمایل به خودکشی رنج 
می برد و این بــه دلیل حکمفرمایی 
سیاســت هایی مبنی بر نژادپرستی، 
نفرت از همجنس گرایی، آزار و اذیت 
و زورگویی  از سوی دانش آموزان در 
مدرسه کرفتون هاوس رخ داده است. 
این مدرســه خصوصی دخترانه در 

بخش غربی ونکوور واقع است. 
برمبنای ایــن ادعا یک دانش آموز به 
دختر این خانواده که آن زمان کالس 
ششــم بود، حرف های نژادپرســتانه 
زده بــود . آن دانش آمــوز به دختر 
این خانواده که از نژادی مختلط بود 
گفته بــود که اگر او ســفید خالص 
بود بهتــر می بود و او نیــاز دارد که 
جراحی پالستیک انجام دهد تا بیشتر 

سفیدپوست به نظر برسد. 
این در حالی اســت  که مســئوالن 
مدرسه کرفتون هاوس تالشی برای 
متوقف کردن اظهارت نژادپرستانه این 
دانش آموز نکردند. وقتی دختر آنها در 
پاییز 2۰۱۸ وارد کالس هفتم شــد، 
او موضوع شایعات همجنس گرایانه و 

نفرت انگیزی واقع شد. 
دختر آنها همچنین سوژه توهین های 
آنالین هم بود. در ژانویه 2۰۱۹ دختر 
آنها پیام های توهین آمیز بیشــتری 
دریافت کرد که شــامل کامنت هایی 
مانند این بود که “همه در مدرســه 
کرفتــون از تومتنفرند” یا “خودت را 

بکش” یا “وایتکس بنوش”.
به گفته ناتالی بول برخی از این پیام ها 

شکایت والدین ونکووری از مسئولین مدرسه خصوصی به دلیل عدم واکنش
 به آزار و اذیت دخترشان که منجربه خودکشی وی شد

از طریق Tellonym که اپی است که 
به اســتفاده کننده اجازه می دهد تا 
به صورت ناشــناس پیام ارسال کند، 

فرستاده می شدند. 
در نهایت گوشی و دسترسی اینترنت 
دخترشــان در نتیجه زورگیری از او 
گرفته شد و این خشونت ها ادامه پیدا 
کرد تا مدرسه امسال در ماه سپتامبر 

آغاز شد. 
در ایــن دوره مشــاور مدرســه به 
دختر توصیه کرد تــا تالش کند در 
فعالیت های خارج از برنامه شــرکت 
کند. اواخر ســپتامبر دختــر آنها با 
اســتفاده از زاناکس اوردوز کرد و این 
دارو توسط یک دانش آموز به او داده 
شــده بود. او به بیمارستان  فرستاده 
شد و در آنجا Narcan دریافت کرد. 
کارمندان بیمارستان نشانه هایی مبنی 
بــر خودزنی در دختر دیدنــد و او را 
از نظر خودکشی زیرنظر گرفتند. به 
همین دلیل او به بیمارستان کودکان 

بی ســی برای ارزیابی روانشناســی 
فرستاده شد و یک پزشک به خانواده 
گفت که دخترشــان نبایــد به آن 

مدرسه بازگردد. 

ناتالی بول گفت که او با مســئوالن 
مدرسه کرفتون هاوس چند بار دیدار 
کرده بود و مدرسه اقدامات کافی برای 
محدود کردن یا توبیخ دانش آموزانی 
که این زورگویی ها را انجام داده بودند، 

نکرده بود. 
مــادر این دحتر به گلوبال نیوز گفت 
که دختر خود را به مدرســه دیگری 
منتقل کــرده و در آنجا او با حمایت 

زیادی روبه رو شده است. 
این مادر گفــت: واقعا امیدوارم که با 
حمایت همه آنهــا، او هر چه زودتر 

بهبود یابد. 
هم ناتالی و هم همسرش اووه بول در 

صنعت فیلم شناخته شده هستند.
انا هــاروپ مدیر مدرســه کرفتون 
هاوس نیز گفته که بــا آنچه در این 
دادخواست مطرح شده موافق نیست 
و از خود دفــاع حقوقی خواهد کرد 
و در عیــن حال مدرســه نمی تواند 
اطالعــات مربوط به حوادث خاص را 
که در شکایت مورد نظر مطرح شده 

در اختیار دیگران قرار دهد. 
هیچ یک از این اتهامــات در دادگاه 

اثبات نشده است.

 به زودی در کانادا 
عرضه باربی با جنسیت خنثی

مداد- سی بی ســی اعالم کرد کانادا یکی از معدود کشــورهایی است که 
عروسک های جدید باربی که از نظر جنسیتی خنثی هستند در آن عرضه 
می شــود. این عرضه ابتدا به صورت آنالین و سپس به صورت فیزیکی در 

فروشگاه های مختلف صورت می گیرد.
شــرکت متل که انحصار تولید عروسک های باربی را در اختیار دارد، این 
عروسک های جدید را با عنوان »اولین مجموعه عروسکی جنسیت خنثی« 
عرضه می کند. این بسته شامل 6 عروسک است که همه آنها موهایی کوتاه 
داشته و فاقد ویژگی های قابل توجه جنسیتی نظیر سینه های برجسته یا 
شانه های عریض هستند. شرکت متل می گوید تاکنون بازخوردهای بسیار 

مثبتی را از مشتریان خود در این زمینه دریافت کرده است.
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110-1150 Marine Drive, North Vancouver
(604) 987-8770 www.marinedentalclinic.ca

info@marinedentalclinic.ca

کلینیک  دندانپزشکی مارین با کادر مجرب و ارائه سرویس هاي متناسب با استانداردهاي بین المللی 
آماده انجام کامل ترین خدمات دندانپزشکی براي تمام سنین می باشد.

(Invisalign)  ارتودنسی، مرتب کردن دندان ها با روش هاي نوین بدون سیم کشی در کوتاه مدت
ترمیمی، پر کردن دندان با کامپوزیت سفید و  امالگام جیو ه اي

جراحی دندان هاي عقل نهفته و غیر نهفته
رفع بلندي، کوتاهی، فاصله بین دندان ها و تغییر به رنگ دلخواه در یک جلسه با ونیرهاي کامپوزیتی

طراحی لبخند مطابق با فرم صورت با لومینرهاي سرامیکی و بدون تراش
جرم گیری، پروفیالکسی و فلوراید تراپی براي جلوگیري از پوسیدگی

(Advance zoom) بلیچینگ و سفید کردن دندان با دستگاه
درمان اطفال، دندانپزشکی کودکان با جایزه ویژه 

 پروتزهاي ثابت، پروتزهاي متحرك، دندان هاي متحرك
پروتزهای دندان (روکش های زیبایى، لومینر، المینیت، طال، همرنگ دندان)

درمان بیماري هاي لثه، رفع بوي دهان
کاشت دندان «ایمپلنت»

در کلینیک دندانپزشکی مارین می توانید از روند درمانی خود لذت ببرید

پارکینگ رایگان

شرکت حسابدارى 
و مالیاتى ابراهیمى

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

ارائه کلیه خدمات حسابدارى و مالیاتى

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

مشاوره و برنامه ریزى براى کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

Accounting and Tax Services
Bookkeeping and Financial Statements
Business Plan and Consulting
USA and Non-Resident Tax

ebrahimi
accounting services ltd.

نگرانی اقتصاددانان
 از تاثیر افزایش نرخ بهره بر ورشکستگی خانوارهای کانادایی

ایرونیا- با وجود کاهش نرخ بیکاری، 
نرخ ورشکستگی در میان خانوارهای 
کانادایــی در ســال 2۰۱۹ افزایش 
 CIBC یافت و حاال گزارشی جدید از
می گوید اگر بانک مرکزی نرخ بهره را 
افزایش بدهد این افزایش ورشکستگی 

روند سریع تری خواهد داشت.
بنجامین تال معاون اقتصاددان ارشد 
در   CIBC Capital Markets
مصاحبه ای با بی ان ان بلومبرگ گفت: 
»این چیزی اســت که بانک مرکزی 
باید بسیار بسیار از نزدیک به آن نگاه 
کند چون جامعه ما بسیار به ریسک 

نرخ های بهره باالتر حساس است.«
او اضافه کــرد: »اثــر نرخ های بهره 
نامتوازن اســت: نرخ  بهــره پایین تر 
نمی تواند شــما را باال بکشد اما نرخ 
بهــره باالتر می تواند حتــی با وجود 
پاییــن بودن نرخ بیکاری شــما را از 

زندگی ساقط کند.«
این گــزارش کــه در همــکاری با 
اقتصاددان ارشد CIBC ایوری شنفلد 
نوشته شده تنها یک هفته پس از این 
بیرون آمده که مرکز آمار کانادا گزارش 
داد بدهی خانوار در سومین فصل سال 
جاری حتی با وجود افزایش درآمدها 
باال رفت. تال و شــنفلد نوشتند که 
افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی 
»به هر درجه ای نزدیک به چیزی که 
از نظــر تاریخی خنثی بوده می تواند 

اقدامی غیرمنطقی باشد.«
با استناد به این گزارش، بخش عمده 
قرض خانوار امسال نتیجه محصوالتی 
مانند خطوط اعتباری بیمه شــده و 
نشــده با نرخ هایی است که همراه با 
نرخ بهره معیار بانک مرکزی حرکت 
می کنند. در گزارش آمده: »عملکرد 
بدهی مصرف کننده غیر وام مسکن 
همان نشان خطر شدیدی است که 
ما بایــد در چرخه اعتبار مراقبت آن 

باشیم.«

تال گفــت طی پنج تا هفت ســال 
گذشــته یــک »انتقــال ریســک 
چشــمگیر« از کارت های اعتباری به 
خطوط اعتباری بیمه شــده و بیمه 
نشــده صورت گرفته چون نرخ بهره 
خطوط اعتباری معموال پایین تر است. 
او گفت: »اینجاست که شاهد آسیب 
هستیم چون آن راهکارهای مالی به 
شدت نســبت به نرخ های بهره باالتر 

حساس هستند.«
بانــک مرکزی کانادا نــرخ بهره را از 
اکتبــر 2۰۱۸ تا به حــال در ۱.۷5 
درصد ثابت نگه داشته است. معاون 
رییس بانک مرکزی تیموتی لین در 
ســخنرانی خود پس از جدیدترین 
اعالنیه بانک مرکزی در مورد نرخ بهره 
گفت سیاست گذاران باور دارند اقتصاد 
کانادا در وضعیت »نزدیک به ظرفیت 
تکمیل« فعالیت می کند و رشد قرار 

است تسریع پیدا کند.
با این حــال، در گزارش CIBC آمده 
که تغییر دادن سیاست گذاری پولی 
برای حمایت از این رشد ممکن است 

بیشتر به خانوارها فشار وارد کند.

 در گزارش آمده: »سیاست پولی باید 
کمی نرم به نظر برسد تا برای اقتصاد 
فقط خنثی باشد.« با این حال گزارش 
همچنین به این نکته اشاره می کند 
که نرخ ورشکستگی در اقتصاد امروز 
»نه به همان شــدت و نــه با همان 
گسترش« دوران بحران مالی افزایش 
داشته اســت. گزارش اضافه می کند 
امروز  ورشکســتگی های  بیشتر  که 
»پیشنهادهایی« برای بازسازی بدهی 
هستند، نه ورشکســتگی مستقیم. 
چنین چیزی به این معنی است که 
هزینه هــای قانونــی کمتری دخیل 
می شــوند و وام های کمتــری برای 
وام دهندگان کشــور به خاطر هزینه 

باالی بازیابی از دست می روند.
گزارش CIBC همچنین به این نتیجه 
رسید که ورشکستگی مصرف کنندگان 
بیشــتر از همه در انتاریو و آلبرتا به 
صورت ساالنه افزایش داشته و کبک 
و ساسکچوان شاهد کمترین افزایش  

ورشکستگی بوده اند.
در نهایــت، در گزارش تاکید شــده 
ورشکستگی  دارد روی تمام گروه های 

سنی اثر می گذارد. CIBC   نوشت با 
وجود اینکه احتمال این بیشتر است 
که کانادایی های جوان زیر بار بدهی 
بروند، اما سهم ورشکستگی  در افرادی 
که باالی 55 سال دارند هم در حال 

افزایش است.

سازمان سالمت کانادا 
در پی ممنوعیت تبلیغات »ویپ«

ســالمت  ســازمان  کانادا-  ایرانیان 
کانادا پیشنهاد کرده است به منظور 
جلوگیری از افزایش مصرف کنندگان 
زیر سن قانونی از سیگار الکترونیکی، 
تبلیغات محصوالت ویپ در اماکنی 
که جوانان به آنها دسترســی دارند، 

ممنوع شود.
نماینده مجلس، پتی هاجدو، پیشنهاد 
کرده است قوانینی برای منع ترویج 
ویــپ در مغازه ها، مراکــز تجاری و 
صفحات آنالین خاصــی که عموما 
توسط جوانان استفاده می شود، وضع 

شود.
وی همچنین اعالم کرد نیاز اســت 
بر بســته بندی ویپ هشدار »خطر 
برای ســالمتی« و »نگاه داشتن دور 
از دسترس کودکان« درج شود، و به 
عالوه مقدار نیکوتین در ویپ محدود 
باشد تا خطر مسموم شدن تصادفی 

کودکان کمتر شود.
متاســفانه مصرف این ســیگار بین 
نوجوانان رو به افزایش اســت. طبق 
تحقیقــات ســال 2۰۱۹-2۰۱۸ در 

مورد مصــرف تنباکو، الــکل و مواد 
مخدر بین دانش آمــوزان کانادایی، 
تعداد دانش آموزان دبیرســتانی که 
ویپ استفاده می کنند به نسبت سال 
2۰۱۷-2۰۱6 دو برابر شده و به ٪2۰ 

رسیده است.
راب کانینگهم، تحلیلگر ارشد انجمن 
سرطان کانادا، برنامه دولت به عنوان 
یک شــروع قدرتمند را تحسین می 
کند، اما می گوید هنوز به یک »اقدام 
جامع« ماننــد محدودیت در طعم و 

افزودن مالیات نیاز است.
طبــق گفته او امــروزه جوانان مورد 
هجوم تبلیغات ســیگار الکترونیکی 
در رســانه های اجتماعی، بیلبوردها، 
تلویزیــون و بســیاری اماکن دیگر 
قرار گرفته اند و همین سبب چنین 

نتیجه ای شده است.
قانــون گــذاران  از  او همچنیــن   
درخواســت کــرد دوشــادوش هم 
در اســتان خود در جهت ســرکوب 
دسترســی به محصوالت ویپ اقدام 

کنند.

افزایش قابل توجه آمار
 شکایت از انتشار تصاویر خصوصی در کانادا

مداد- به گزارش سی بی ســی، آمارهایی که به تازگی منتشر شده نشان 
می دهد که تعداد شــکایت های ارائه شــده به اداره پلیــس در زمینه 

به اشتراک گذاری تصاویر خصوصی به حدود 5 هزار مورد رسیده است.
از سال 2۰۱4 و پس از مرگ دو دختر که قربانی انتشار تصاویر خصوصی 
بودند، قانونی در کانادا تصویب شد که پخش کردن هر نوع تصاویر و فیلم 
بدون رضایت فرد، جرم شناخته می شود. در زمان در سال 2۰۱5 تصویب 
این قانون، شکایت ها در این مورد حدود ۳4۰ مورد بود. اما این میزان در 
ســال 2۰۱۸ به ۱5۰۰ و در سال جاری به 5۰۰۰ مورد رسید و احتمال 

داده می شود که این روند افزایشی همچنان ادامه یابد.
همچنین 2۰ درصد از موارد گزارش شــده به پلیس به مجرم شناخته 
شدن فرد متهم می انجامد. استان کبک بعد از انتاریو بیشترین میزان این 

نوع شکایت ها را به خود اختصاص داده است.
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نیروی هوایی کانادا  با مشکل کمبود خلبان روبرو است

برای  هواپیمایی ســلطنتی کانــادا 
برطرف کردن کمبود خلبان نظامی 
باتجربه به نیروهای پیمانی روی آورده 

است.
به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، 
کمبود خلبان هواپیمایی ســلطنتی 
کانــادا را مجبــور کرده اســت بین 
اســتفاده از خلبان های باتجربه برای 
آموزش خلبانان تازه کار و اعزام آن ها 
به ماموریت های پروازی توازن ایجاد 

کند.
ســرهنگ دوم ال میزینگر فرمانده 
نیروی هوایی کانــادا در مصاحبه با 
الپرس کانادا از یک طرح نظامی برای 
اســتخدام خلبانان باتجربه به عنوان 
نیــروی پیمانی به منظــور آموزش 
خلبانان جدید خبــر داد تا خلبانان 
باتجربه و فعال نیروی هوایی بتوانند به 
ماموریت های پروازی خود در داخل یا 

خارج کانادا ادامه دهند.
ســرهنگ دوم ال میزینگــر تصریح 
کــرد در مرحله اول قرار اســت ۹ تا 
۱۰ خلبــان پیمانی جذب شــوند تا 
دیگر مجبور نباشیم خلبانان باتجربه 
و کارآزمــوده را در مــدارس و مراکز 

آموزشی به کار گیریم.
وی ابراز امیدواری کرد اکثر خلبانانی 
که بدین منظور استخدام می شوند، 

خلبانان نظامی بازنشسته باشند.
هواپیمایی سلطنتی کانادا این طرح 
را در حالــی به اجرا می گــذارد که 
همیــن اواخر طرح مشــابهی برای 
جبران کمبــود تکنســین هواپیما 
به اجرا گذاشــت. در ایــن طرح 4۹ 
نیروی پیمانی ) که بسیاری از آن ها 
تکنسین بازنشسته هواپیما های سی 
اف-۱۸ بودنــد( در پایگاه های هوایی 
باگوتویــل در کبــک و کلد لیک در 
آلبرتا استخدام شدند تا پرسنل جدید 

را آموزش دهند.
هزینه اجرای این طرح بالغ بر شش 
میلیون و هفتصد هــزار دالر برآورد 

می شود.

500 سرمایه گذار انتاریویی میلیون ها دالر پول خود را 
در یک موسسه مالی- اعتباری از دست دادند!

ایرونیا- راب مک کورمک و همسرش 
می گویند رویای آن ها برای داشــتن 
یک دوران بازنشســتگی از بین رفته 
چون تقریبــا ۳5۰ هــزار دالر پول 
 Paramount Equity در  را  خــود 
دست  از   Financial Corporation

داده اند.
یکی از دوستان مک کورمک 6۳ ساله 
اهل کزویک انتاریو درباره این فرصت 
ســرمایه گذاری به او خبــر داد و او 
می گوید ادعاهای »بازگشت سرمایه 
ثابت و باثبات« و »تضمین عدم ضرر« 

چیزی بود که نظر او را جلب کرد.
مک کورمیک که شــرکت تبلیغاتی 
خودش را دارد می گوید »نابودکننده 
آنقدر  فرصت ســرمایه گذاری  بود«. 
جــذاب بود کــه او ۱۰۰ هــزار دالر 
دیگر از پول مادرش را هم در اختیار 

موسسه مالی گذاشت.
او یکــی از تقریبا 5۰۰ نفری اســت 
که در مجموع بیش از ۱۱5 میلیون 
دالر پــول از ســال 2۰۱4 تا به حال 
به شرکت پارامونت اکوئیتی داده اند. 
پول شان  داشتند  باور  سرمایه گذاران 
جمع آوری شده و به صاحب خانه هایی 
وام داده می شــود کــه دنبــال یک 
وام مسکن مســکونی دوم هستند. 
سرمایه گذاری قرار بود در ازای امالک 

به عنوان وثیقه مصرف بشود و حدود 
۱۰ درصد سود داشته باشد.

با این حال، محققان ســازمان اوراق 
)OSC( می گویند  انتاریــو  بهــادار 
ســرمایه گذاران فریــب خورده اند و 
پول در حقیقت در پروژه های ساخت 
امالک با ریسک باالتر سرمایه گذاری 
شده اســت. این ســازمان در سال 
2۰۱۷ دستوری از دادگاه برای گرفتن 
کنترل این موسسه کسب کرد چون 
عامالن شرکت برای فروختن این نوع 

اوراق بهادار مجوز نداشتند.
حاال یک مامور که به عنوان نماینده 
دادگاه بــه نیابت از شــاکی ها عمل 
انزی میزی توسعه دهنده  از  می کند 
امالک محــدوده تورنتــو و تعدادی 
شــرکت وابســته به او به خاطر ۳5 
میلیون دالر ضرر شکایت کرده است. 
در این شــکایت آمده کــه پارامونت 
مقدار زیادی از پول ها را به پروژه های 
بازرگانی پر ریســک و توسعه نیافته 
قرض داده که کســب درآمد ثابت از 

آن ها سال ها طول می کشد.
در شکایت آمده که نزدیک به ۱۸.۸ 
میلیون دالر پول ســرمایه گذاران به 
مقصد اعالم شــده نرســیده و برای 
»سود شخصی« میزی به شرکت های 
وابسته به او رسیده است. یک شکایت 

دیگر هم علیــه وکیلی اهل تورنتو و 
شــرکت او که به نیابت از میزی کار 
می کرده ثبت شده و مبلغ خسارت آن 
5۰ میلیون دالر در ارتباط با تخطی از 

وظایف قانونی است. 
میزی هنوز دفاعی مقابل این شکایت 
ثبت نکرده و هیــچ یک از اتهام های 
علیه او در دادگاه ثابت نشده اند. وکیل 
او مایکل سیمان گفته او و مشتری اش 
در حال حاضر آماده نظر دادن نیستند 
چون پرونده را کامل مطالعه نکرده اند.

گلوبال نیوز با شــش ســرمایه گذار 
صحبت کرده که می گویند زندگی شان 
به خاطر سقوط مالی پارامونت زیر و 
رو شده اســت. تعدادی از آن ها برای 

سرمایه گذاری یک وام مسکن دیگر 
دریافت کردند و بعضی ها می گویند 
ممکن اســت پس انداز عمرشان را از 
دست داده باشــند. یک سرمایه گذار 

گفت مجبور شد خانه اش را بفروشد.
مایکل وایت که پدر سه کودک اهل 
واترلــو انتاریو اســت و 5۰ هزار دالر 
ســرمایه گذاری کرده بود، گفت: »با 
خودم فکر کردم کــه وقتی پول در 
وام های مسکن ثانویه سرمایه گذاری 
می شــود چطور ممکن است چنین 

اتفاقی بیفتد؟«
دیوید فرنکلین وکیــل امالک اهل 
تورنتو می گوید برای مدتی صندوق 
داشــت کار می کــرد اما مشــکل از 
جایی شروع شد که پول به پروژه های 
ساخت قرض داده شد و سرمایه گذاران 
هیچ ایده ای نداشــتند. با استناد به 
شکایت هایی که در دادگاه ثبت شده، 
در بعضی مــوارد میلیون ها دالر پول 
سرمایه گذاری شد اما ساخت و سازی 

در پروژه ها صورت نگرفت. 
با اســتناد به یکی از شکایت ها، یک 
شــرکت تحت کنترل میزی نزدیک 
به 22 میلیــون دالر وام از پارامونت 
دریافت کرد تا قطعه زمینی در شمال 
تورنتو را بازسازی کند و توسعه بدهد 
که در آن هتل پــالزا تورنتو متعلق 
به شــرکت Virk Hospitality واقع 
شده اســت. هتل توسط شهر تورنتو 
برای فراهم کردن سرپناه برای صدها 

پناهجو مورد استفاده بود.
وقتی گرنت تورنتون به عنوان نماینده 
دادگاه در این شــرکت انتخاب شد، 
متوجه شــد که ملــک در وضعیت 
بسیار بدی قرار دارد و هیچ نوسازی یا 
ساخت و ساز جدیدی در آن صورت 
نگرفته است. او امسال ملک را با ضرر 
۱4.2 میلیون دالری به سرمایه گذاران 

فروخت.
در یک پرونده دیگر ادعا شده که ۸.۱ 
میلیون دالر به شرکتی تحت کنترل 
میزی داده شده تا در یک زمین ۱.۸ 
جریبی در کمبریج انتاریو ساخت و 
ساز بشــود. این ساخت و ساز شامل 
یک ســالن بولینگ و یک ساختمان 

کوچک دیگر می شد.
وقتی نماینده سرمایه گذاران ملک را 
در دست گرفت متوجه شد که زمین 
توسعه پیدا نکرده بود، ملک مشکالت 
زیســت محیطــی داشــت و یک 
میلیون دالر پولی که در ابتدا توسط 
سرمایه گذاران ارسال شده بود به یک 
شرکت دیگر مرتبط با میزی منتقل 
شده بود. با استناد به شکایتی که در 
دادگاه ثبت شده، سرمایه گذاران روی 
آن ملک 4.۸ میلیون دالر ضرر کردند.

گرنت تورنتون همچنین یک شکایت 
5۰ میلیــون دالری علیــه وکیــل 
پارامونت بری پولیسوک در روز پنجم 
دسامبر ثبت کرده و گفته آن ها قصور 
کرده و وظایــف قانونی خود را انجام 

نداده اند.

کمبود خلبان و تکنسین نظامی برای 
اولیــن بار در گــزارش انتقاد آمیزی 
که سال گذشــته توسط بازرس کل 
منتشر شــد، به اطالع عموم رسید. 
بازرس کل در این گزارش به شدت از 
طرح لیبرال ها برای خرید هواپیماهای 
کارکرده اســترالیایی انتقاد کرد و به 
دولت کانادا هشدار داد نیروی هوایی 
کشور بیشتر از آن که به هواپیماهای 
جدید نیاز داشــته باشــد به پرسنل 

کارآزموده نیاز دارد.
از آن زمان مســئوالن دولت فدرال 
و ارتش کانادا تالش هــای زیادی را 
به کار گرفتند تا برای حفظ پرسنل 
کارکشــته نیروی هوایــی خدمات 
بیشــتری به آن ها و خانواده هایشان 
ارائه کنند، برای حفــظ و نگهداری 
هواپیماها نیــز نیروهای ذخیره را به 
کار گیرند و تغییرات و اصالحاتی در 
وظایف و خدمات خلبانان ایجاد کنند 
تا با کاهش ساعات کار اداری آن ها، به 
آن ها این امکان را بدهند که ساعات 
بیشتری را در آسمان و ماموریت های 

پروازی سپری کنند.
ارتش کانادا همچنیــن بر روی یک 
برنامــه آموزش جدید پرســنل کار 
می کند کــه امکان افزایــش تعداد 

خلبنان آموزش دیده در یک سال را 
برنامه کنونی،  میسر می سازد. طبق 
نیروی هوایی در طول یک سال اجازه 
ندارد بیشــتر از یک تعداد مشخص 

خلبان جدید آموزش دهد.
با این کــه با اجرای ایــن طرح ها و 
تغییرات در جهــت تامین نیازهای 
نیــروی هوایــی نتایــج خوبی هم 
حاصل شده است، اما مقامات ارتش 
می گویند نیروی هوایی هنوز هم به 
دویست و بیســت و پنج خلبان نیاز 
دارد. اما کمبود خلبان کارکشــته در 
نیروی هوایی کانادا زمانی محسوستر 
و شــرایط پیچیده تر خواهد شد که 
تحویل هواپیماهای شــکاری جدید 
به نیروی هوایی کانادا آغاز شود چرا 
کــه در آن صورت نیروی هوایی باید 
خلبانان جدیدی بــرای هواپیماهای 
جدید آموزش دهــد و در عین حال 
اطمینــان حاصل نماید کــه تعداد 
کافی خلبان برای انجام ماموریت های 

پروازی در اختیار دارد.
به گفته ال میزینگر جذب نیروهای 
پیمانی یک راهکار کوتاه مدت است 
زیرا ارتش تالش می کند برای تامین 
نیازهــای درازمــدت خود پرســنل 

بیشتری استخدام کند.

پرژن میرورو- بر مبنای سیاست های 
جدید که به زودی در اســتان کبک 
کانادا آغــاز خواهد شــد، مهاجران 
اقتصادی بایــد در »آزمون ارزش ها« 

شرکت و نمره قبولی کسب کنند.
از روز اول ژانویه ســال 2۰2۰، یعنی 
کمتر از پانــزده روز دیگر، مهاجرانی 
که قصد دارند اقامــت دایم کانادا را 
از طریق این اســتان دریافت کنند، 
بایــد ثابــت کنند کــه »ارزش های 
دموکراتیــک و ارزش های کبک« را 
فرا گرفته اند تا گواهی شرکت در این 
آزمــون را دریافت کنند. این آزمون، 
اولین مرحله روند دریافت اقامت دایم 
کانادا از طریق استان کبک خواد بود.

اســتان کبک حق انتخاب مهاجران 
از میــان کارگران ماهــر و مهاجران 
اقتصادی را برای خود دارا می باشــد، 
و »آزمون ارزش ها« برای انتخاب این 
متقاضیان به اجرا در خواهد آمد. این 
آزمون در مورد متقاضیان پناهندگی و 
برنامه مهاجرتی» پیوستن به خانواده« 
که دولت فدرال به طور انحصاری بر 
روی آنها کنترل دارد، به اجرا گذاشته 

نخواهد شد.
از روز اول ژانویــه، متقاضــی اقامت 
دایــم کانادا در اســتان کبک که در 
رده بندی کارگران ماهر و اقتصادی 
قــرار می گیرد، و قصد زندگی در این 
استان را دارد، 6۰ روز فرصت خواهد 
داشت تا آزمون ارزش ها را انجام دهد 
و در آن قبول شود، و پس از آن از وی 
دعوت خواهد شد تا برای ادامه روند 

درخواست خود اقدام کند.
ایــن آزمون که حاوی 2۰ پرســش 
خواهــد بــود، بــر روی موضوعاتی 

همچون دموکراسی، جامعه فرانسوی 
زبان کبــک، دولت ســکوالر و غیر 
مذهبی، و برابری بین زن و مرد تمرکز 
خواهد داشت. این 2۰ پرسش به طور 
تصادفی از میان یک بانک پرسش که 
حاوی دویست پرسش مختلف است 

انتخاب خواهد شد.
مهاجرت  وزیر  ژولین-بارت،  سیمون 
استان کبک در این زمینه گفته است: 
» هدف از این آزمون این اســت که، 
مهاجران تازه وارد در زبان و فرهنگ 
فرانسوی جامعه کبک ادغام شده و به 

ارزش های کبک پایبند باشند.«
متقاضیان اقامت دایم از طریق استان 
کبک بایــد در این آزمون، ۷5 درصد 
سواالت را درســت جواب بدهند تا 
نمره قبولــی را دریافت کنند. اگر در 
این آزمون قبول نشــوند، می توانند 
برای بار دوم در این آزمون شــرکت 
کننــد. اگر در مرتبــه دوم نیز قبول 
نشــوند، به اجبار باید دوره آموزشی 
»پایبندی هدفمنــد« را بگذرانند و 
سپس برای سومین بار در این آزمون 

شرکت کنند.
به گفته وزیر مهاجرت استان کبک، 
اگر پس از سه مرتبه شرکت در آزمون 
و همینطور دوره آموزشی، متقاضی 
اقامت دایم نمره قبولی دریافت نکند، 
پرونده مهاجرتی او بسته خواهد شد 
و باید تمام مراحل درخواست اقامت 

دایم کانادا را مجدداً شروع کند.
اگر متقاضی مهاجرت پیش از این در 
استان کبک زندگی کرده است، فقط 
باید دوره آموزشی را بگذراند و نیاز به 
شرکت در آزمون ارزش های کبک را 

ندارد.

مهاجرت به کانادا با شرط قبولی
 در آزمون ارزش های کبک

خانم 99 ساله در ونکوور دیپلم متوسطه 
خود را گرفت

هفته- ایرن روسل زن سالخورده ساکن ونکوور است که دیپلم مقطع متوسطه 
خود را در سن ۹۹ سالگی گرفته است و اکنون به ادامه تحصیل می اندیشد.

ایرن روسل در مراسم دریافت مدرک تحصیلی افتخاری خود که در دبیرستانی 
در وونکور برگزار شده بود، تاکید کرد قطعا هیچ وقت برای هیچ کاری دیر نیست 

و پیری نباید مانع از انجام هیچ کاری شود.
ایرن روســل پس از مرگ والدینش در اواخر دهــه ۳۰ که کمی پیش از آغاز 
جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، میز و مدرسه را رها کرد تا بتواند نیازهای خواهر 

و برادارانش را تامین کند.
مراسم اعطای گواهی تحصیلی به ایرن روسل توسط اعضای خانواده و شورای 
تحصیلی منطقه برگزار شده بود. ایرن این رویداد را هدیه ای غافل گیرکننده برای 
خودش دانست؛ اما تاکید کرد به نظرش کار شاقی نکرده است که لیاقت آن را 
داشــته باشد. وی تاکید کرد: »همه کاری که من کردم این بود که زندگی ام را 

کردم و در مسیری که دوست داشتم حرکت کردم.«
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالی 

شعار ماست

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

پارکینگ رایگان  در پشت مغازه   
براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینی   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود می باشد

برنج ایرانی ساده و دودی
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

قابلمه های مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

26 دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر26 دالر

36 دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائی پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز

حراج استثنائی سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

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

پارکینگ رایگان در پشت مغازه  براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

کتاب تعلیم رانندگی
 چاپ جدید

  موجود می باشد

بهترین شیرینی جات  از شهرهای مختلف ایران
گز، سوهان،  قطاب، کاك، نوقا، 
نان برنجی، شیرینی مخلوط، ....
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نرخ بهره را فراموش کنید،
»شمار مهاجران« معیار اصلی بازار ارز برای تعیین ارزش دالر کانادا است

ایرونیا- در عصــری از نرخ های بهره 
بانکی پایین، کارگزاران بازار ارز باید 
نگاه شــان را معطوف فاکتور دیگری 
کرده اند و در کانادا روی رشد جمعیت 
و شمار مهاجران حساب باز کرده اند.

موج مهاجران و ســاکنان غیردائمی 
و رسیدن تعداد آن ها به درجاتی که 
در یک ســده اخیر دیده نشده یکی 
از نیروهای پیشــبرنده اصلی حامی 
گســترش اقتصادی کانادا طی چند 
سال اخیر بوده است. این باعث شده 
بانک مرکزی در روند جهانی تسهیل 
سیاست مالی رویکرد متفاوتی داشته 
باشــد و با ثابت نگه داشتن نرخ بهره 
خود به جذاب بودن دالر کانادا کمک 

کند.
فرنســس دونالد اقتصاددان ارشــد 
ســرمایه گذاری  مدیریت  شــرکت 
مانوالیف گفــت: »این درجات باالی 
مهاجرت اگر ادامه پیدا کنند و بتوانند 
از رشــد پشتیبانی کنند در حقیقت 
ممکن اســت بتوانند با گذر زمان از 

دالر کانادا هم حمایت کنند«.
جمعیت کشــور در بازه بین جوالی 
تا سپتامبر به اندازه 2۰۸2۳4 نفر یا 
۰.6 درصد رشــد کرد که سریع ترین 
رشد فصلی از حداقل سال ۱۹۷۱ تا 
به حال بود. با استناد به تخمین هایی 
که توسط مرکز آمار کانادا پنج شنبه 
در اتاوا منتشر شد، چیزی حدود ۸۳ 
درصد از آن افزایش به خاطر مهاجرت 
بین المللی بود. طی یک سال گذشته، 
جمعیت کانادا جهشــی تقریبا 56۰ 
هــزار نفری داشــته که نســبت به 
ســال قبل ۱.5 درصد بیشتر بوده و 
سریع ترین میزان رشد از سال ۱۹۹۰ 

تا به حال است.
دونالد گفت: »به نظرم این داســتانی 
اســت که بازارهــا آن را از دســت 
داده اند:  اینکه مهاجرت در تغییر دادن 
اثرگذار  بازارهای مالی چقــدر واقعا 
است، مخصوصا در تغییر دادن قیمت 

ارز و نرخ بهره«.
انتظار می رود دالر کانادا امسال بتواند 
در میان ارزهای ده کشور صنعتی در 
رتبــه اول قرار بگیرد چون تا به حال 
توانســته حدود 4 درصد مقابل دالر 

آمریکا تقویت بشود.
رشد جمعیت کانادا باعث رشد قوی 
در بازارهای مسکن و کار شده و اثرات 
جمعیتی آماری که رو به مسن شدن 
است را معکوس کرده است. این باعث 
شده تله ژاپنی سازی رشد پایین، تورم 
پایین و نرخ بهره پایین که به آرامی 
دارد در دیگر بخش های دنیا هم دیده 

می شود پیش نیاید.
دونالد گفــت: »با این حال برای یک 
استراتژیست مثل من چیزی که واقعا 
درباره این مســئله حیرت انگیز است 
حتی این نبوده که چطور این مسئله 
با رشد تولید ناخالص داخلی ارتباط 
پیدا می کند بلکه این است که چطور 
ما داریم یک نوع سیاست گذاری را با 

نوعی دیگر جایگزین می کنیم«.
با وجــود اینکــه دونالــد می گوید 
نماینــده ای  می توانــد  مهاجــرت 
برای سیاســت گذاری پولی باشــد، 
استراتژیســت های ارزی می گوینــد 
بانک مرکزی هنوز راننده اصلی دالر 
کانادا اســت و مهاجرت یک متغیر 
بلندمدت تر اســت که می تواند روی 

سیاست گذاری اثرگذار باشد.
مازن ایســا استراتژیســت ارز ارشد 
تی دی سکویریتیز در نیویورک گفت: 

»مهاجرت روی شکاف تولیدی و در 
نتیجه موضع گیری سیاسی اثر دارد. 
نرخ ارز به نحوه تغییر سیاست گذاری 
بانک مرکزی واکنش نشان می دهد«.

به طور مثال، اســتیون پولوز رییس 
بانــک مرکزی کانــادا به بــازار کار 
قدرتمند کشــور که تحت حمایت 
ورودی های جدید قرار دارد به عنوان 
دلیلی برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره 
حتی با وجود ادامه داشتن نگرانی های 
رخ دادن رکود اقتصادی اشاره کرده 

است.
دونالد اضافه کرد کــه اتکا کردن به 
سرمایه انسانی برای بهبود رشد و ارقام 
تورم در بلندمدت در عمل منحنی را 
عمیق تر می کند. او گفــت:  »اگر به 
این انگیزش انسانی تکیه کنیم دیگر 
مجبور نیستیم به همان اندازه متکی 

به سیاست گذاری پولی باشیم«.

باند تبهکاری سامان یافته در انتاریو، 
مانیتوبا و آلبرتا زیر ضرب پلیس

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
پلیس وینیپگ در چارچوب تحقیقات 
خود بر ضد یک شــبکه بین المللی 
جنایات سازمان یافته ۱۰ مظنون را 
بازداشت کرد. شش تن از این افراد از 
ساکنان منیتوبا، سه نفرشان از انتاریو 

و یک نفرشان از آلبرتا بودند.
مظنونان بازداشت شده که بین 24 تا 
۳۷ ســال دارند و در نقاط مختلف از 
جنوب انتاریو گرفته تا مرکز مانیتوبا 
بازداشت شــده اند، با ۳4 فقره اتهام 
مرتبط با قاچــاق مواد مخدر به ویژه 
کوکائین، اپیوئید )مشتقات تریاک( و 

حشیش روبرو هستند.
پلیس وینیپگ در چارچوب تحقیقات 
خود هشــت عملیات بازرسی انجام 
داد و یکی از بزرگترین محموله های 
سیگار را در منیتوبا کشف کرد: 246 
کارتن سیگار معادل دو میلیون و 46۰ 

هزار نخ سیگار.
در میان دیگر کاالهای قاچاق کشف 
شده در این تحقیقات، می توان به ۱۳ 
کیلوگرم کوکائین )به ارزش تقریبی 
یک میلیون و سیصد هزار دالر(، 2۰ 
کیلوگرم ماریجوانا غیرقانونی به ارزش 
۱2۰ هزار دالر، ۳62 گرم متامفتامین 
و ۳۷۰ قارچ توهم زا و پنج دســتگاه 

خودرو از جمله یک جگوار اشاره کرد.
راب کاور ســخنگوی پلیس وینیپگ 
در کنفرانســی مطبوعاتی اعالم کرد 
این تحقیقات و بازرسی ها با حمایت 
انتاریو در وینیپگ،  پلیس اســتانی 
مناطق روستایی منیتوبا و مناطقی از 

انتاریو صورت گرفت.
مکس وادل از مسئوالن واحد مبارزه با 
جنایات سازمان یافته پلیس وینیپگ 
اعالم کرد در همین بازرســی ها دو 
خانه نیز توقیف شد. به گفته مکس 
وادل، مســئوالن پلیس از روش ها و 
فنون پیشرفته ای که شبکه جنایات 
سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر از 
آنها اســتفاده می کردند، ابراز حیرت 

کرده اند.
نتایجــی کــه در ایــن تحقیقات و 
بازرســی ها حاصل شــد ثمره ۹ ماه 
تحقیق و فعالیت شــبانه روزی ۱6۰ 

افسر و مامور پلیس است.
مکس وادل تصریح کرد پلیس بدون 
همــکاری و حمایت ســازمان های 
مختلف از جمله پلیس استانی انتاریو، 
آژانس خدمات مرزی کانــادا و اداره 
مالیات منیتوبا قــادر نبود این حجم 
قابل توجه مواد مخدر کشف و ضبط 

کند.

دولت فدرال 3 هزار دالر در سال به اجاره نشین های کم درآمد انتاریو 
پرداخت می کند

ایرونیــا- دولت فدرال اولین بخش از 
۱۳ قرارداد تامین ســرمایه برای یک 
برای  اجاره نشینی جدید  کمک خرج 
خانوارهای کم درآمد را بزودی اجرایی 

خواهد کرد.
این قــرارداد تامین مالی مشــترک 
۱.46 میلیــارد دالری بــا انتاریو که 
روز پنج شــنبه اعالم شد، به صورت 
مشترک از سوی خزانه های فدرال و 
استانی پرداخت می شود. این قرارداد 
که قرار است به اجرایی شدن ابتکار 
»مزیت مسکن کانادا« در فصل بهار 
آینده کمک کند، در واقع بخشــی از 
یک برنامه استانی است که باید طی 

هشت سال اجرا شود.
این مزیت به جــای مرتبط بودن با 
یک واحد مســکن اجتماعی به یک 
فرد وصل خواهــد بود، به این معنی 
که اجاره نشــین در صورت نقل مکان 
این کمک هزینه را از دســت نخواهد 
داد. بــه این ترتیب او می تواند از این 
کمک هزینه برای پرداخت اجاره یک 
واحد خصوصی استفاده کند و مجبور 
نباشد منتظر بشــود جایی در میان 

واحدهای مسکن اجتماعی باز بشود.
در انتاریو این پــول به خانواده هایی 
اهدا می شــود که یا از همین حاال در 
مسکن  واحدهای  انتظار  لیست های 
اجتماعی قرار دارند و یا شــرایط قرار 
گرفتــن در آن ها را دارنــد. این پول 
همچنین به افــرادی اختصاص داده 
می شود که از همین حاال در مسکن 

اجتماعی زندگی می کنند.

هنوز به صورت دقیق مشخص نیست 
که هر سال چند نفر می توانند از این 
پول بهــره ببرند و ایــن ارقام زمانی 
عمومی می شود که انتاریو برنامه هایش 
برای این مزیت را تکمیل کند. نه متن 
قرارداد و نه جزییات ساالنه مخارج آن 
به ازای هر حــوزه در حال حاضر در 

دسترس نیست.
لیبرال هــا می خواهنــد قراردادهای 
مشابهی با هر اســتان و حوزه امضا 

کنند که مختص نیازها و برنامه های 
مختلف هر حوزه باشــند. این باعث 
می شود دولت بتواند اطمینان حاصل 
کند کــه پول فــدرال باعث کاهش 
ارزش اســتانی دیگــر مزایا از جمله 
یارانه های مراقبت از کودکان و کاهش 

مزایای خانواده ها نخواهد شد.
طراحی خــاص هر قــرارداد تامین 
ســرمایه و همچنین تالش ها برای 
اجتناب از اثرات سلســله ای در دیگر 

مزایا از جمله دالیلی بوده که مذاکرات 
دربــاره این قراردادها تــا این حد به 
طول انجامیده اند. مســئوالن فدرال 
می خواهند تمــام قراردادها تا آوریل 

2۰2۰ به اتمام رسیده باشند.
مزیت مســکن قابل حمل بودجه ای 
4 میلیارد دالری طی ۱۰ ســال دارد 
اما این برنامه از اســتان ها و حوزه ها 
می خواهد نیمی از هزینه ها را پرداخت 

کنند.
برنامه های خــرج فدرال میزان یارانه 
میانگین را ۳ هزار دالر در سال اعالم 
کرده اند اما نهاد ناظر مخارج پارلمان 
اخطار داده که این میزان به اندازه ای 
نیست که بتواند به بیشتر خانوارهای 
کم درآمد کمک کند. همچنین اعالم 
شده که این برنامه می تواند فشارهایی 
برای افزایــش اجاره ها در مســکن 

یارانه ای ایجاد کند.
شرکت وام مسکن و مسکن کانادا که 
ناظر اســتراتژی مسکن فدرال است 
می گوید میزان تامین ســرمایه بین 
استان ها و حوزه ها بر پایه گروه هایی 
از افــراد که دارند برای مزیت ها مورد 
هدف قرار می گیرند و همچنین بر پایه 

درجه نیاز آن ها متفاوت خواهد بود. 
در انتاریــو ایــن مزیت قرار اســت 
بازماندگان خشونت داخلی و قاچاق 
انســان را مــورد هدف قــرار بدهد. 
همچنین دیگــر افرادی کــه آن را 
دریافــت می کنند کســانی که در 
ریسک بی خانمان شــدن قرار دارند، 
افراد بومی، افراد مســن و افراد دارای 

معلولیت هستند.

خانوارهای کانادایی
 در فصل گذشته بیش از 104 میلیارد 

دالر بهره پرداخت کردند

دارند  کانادایی  خانوارهــای  ایرونیا- 
بیش از هر زمان دیگری بدهکارند اما 
بهره ای که پرداخت می کنند ، نگرانی 
داده های  اســت.  اقتصاددانان  اصلی 
مرکز آمــار کانادا نشــان می دهند 
که در فصل سوم ســال 2۰۱۹ رقم 
رکوردشکن جدیدی از بهره پرداخت 
شــد و تقریبا نیمــی از آن به خاطر 

وام های مصرف کنندگان است.
خانوارهــای قرض گیرنده کانادا برای 
صاف کــردن بخشــی از بدهی های 
خود رقم بهره نجومی پرداخت کردند. 
بهره پرداختی در فصل ســوم 2۰۱۹ 
به ۱۰4.۹6 دالر رسید که نسبت به 
فصل قبل 2.24 درصد بیشــتر بود. 
این رقم ۱۱.۰2 درصد نسبت به فصل 

مشابه سال قبل بیشتر بود. 
برای درک بهتر مقیاس این ارقام باید 
گفت، طی ســال گذشته کانادایی ها 
4۰5.۳2 میلیارد دالر صرف پرداخت 
بهره کرده اند. ایــن بزرگ تر از تولید 
ناخالص داخلی آلبرتا و کمی کمتر از 
تولید ناخالص داخلی کبک است. اگر 
بهره ای که توسط خانوارها پرداخت 
شده تولید ناخالص داخلی یک استان 
بود، آن اســتان تبدیل به ســومین 

استان بزرگ کانادا می شد.
بیشترین بهره ای که توسط خانوارها 
پرداخت شده برای پیشبرد بدهی وام 
مسکن بوده اســت. بهره وام مسکن 

نماینده 54.۷ میلیــارد دالر از تمام 
پرداخت ها در فصل سوم امسال بود 
که 2.46 درصد نسبت به فصل قبل 
بیشتر شده بود. این رقم کلی ۱۳.۰۱ 
درصد هم بیشتر از فصل مشابه سال 
قبل بود. کمی بیش از نیمی از تمام 
بهره های پرداخت شــده در راستای 

وام مسکن بوده است.
پرداخت بهره برای صاف کردن بدهی 
مصرف کننده تقریبا انــدازه وام های 
مســکن بود. بهره هــای پرداختی 
مصرف کننــدگان نماینــده 5۰.26 
میلیارد دالر در فصل سوم امسال بود 
که 2.۰۱ درصد بیشتر از فصل قبل 
شده بود. این پرداخت ها ۸.۹4 درصد 
بیشتر از فصل مشابه سال قبل بودند. 
بدهی مصرف کننده پایین تر از بدهی 
وام مســکن اســت اما نرخ های بهره 
باالتر باعث می شود پرداخت ها تقریبا 

به همان اندازه بزرگ باشند.
کانادایی ها دارند پول بســیار زیادی 
خرج پرداخت بهره می کنند و حتی با 
وجود اینکه نرخ های بهره پایین است، 
رقم بســیار باالی بدهی دارد از رشد 
آینده می کاهــد. خانوارها حاال دارند 
پولی برابر با تولیــد ناخالص داخلی 
لوگزامبورگ را در هر فصل پرداخت 
می کنند تا فقط بدهی های شان را به 

روزرسانی کنند.
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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

Certified Home Inspector

بازرس فنی ساختمان

پیش از خرید ملک از وضعیت فنی آن مطلع شوید
بازرسی فنی سیستم ھای ساختمان و

ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی

Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

مھندس مھدی صانعی

CPBC  Licence #  76927 
ASTTBC  PI0534 www.abchibc.com 

Architect M.Arch

778-708-0520
abchi.bc@gmail.com

 ترودو: نارضایتی در غرب کانادا  به وحدت ملی آسیب نمی زند
جاســتین ترودو، نخست وزیر کانادا 
معتقد اســت ناراحتــی و نارضایتی 
ســاکنان غرب کانادا بــه هیچ وجه 
وحدت ملی کشور را متزلزل نخواهد 

کرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
جاســتین ترودو اعــالم کرد حس 
ناامیدی و نارضایتی که ساکنان آلبرتا 
و ساســکاچوان دارنــد، وحدت ملی 

کشور را به مخاطره نخواهد انداخت.
نخست وزیر کانادا در برنامه »قدرت و 
سیاست« در شبکه سی.بی.سی ضمن 
اذعان به نارضایتی و خشــم بسیاری 
از اهالی آلبرتا و ساســکاچوان تاکید 
کرد معتقد است این مسئله کشور را 
با بحران ملی روبر نخواهد ســاخت و 
وحدت ملی کشور را تضعیف نخواهد 

کرد.
جاستین ترودو ادامه داد: »من دیدگاه 
آنهایی را که نگران تاثیر این مسئله 
بر وحدت کشور هستند، قبول ندارم. 

دستگیری دو مظنون
به تهدید ترودو به قتل و کشتار مسلمانان

مداد- به گزارش سی بی سی، پلیس سلطنتی سواره نظام کانادا اعالم کرد دو 
فرد کبکی را به اتهام تهدید نخســت وزیر به قتل و نیز ارسال پست هایی با 
مظنون تشویق شهروندان به کشتار مسلمانان در کانادا دستگیر کرده است. 
این دو نفر پس از بازجویی اولیه، آزاد شدند. اما سخنگوی پلیس می گوید که 

اتهامات آنها همچنان پابرجاست.
ایــن دو فرد از اعضای گروه »اتحاد طوفان« هســتند کــه ظاهرا رویکردی 
نژادپرســتانه دارد. با این وجود، صفحه فیســبوکی این گروه این اتهام را رد 
کرده و می گوید افراد دستگیر شده هیچ ارتباطی با این گروه ندارند. در بیانیه 
فیسبوکی این گروه آمده که این دو نفر به خاطر بیان اظهاراتی مشابه، چند 

ماه پیش از این گروه اخراج شدند.
گفتنی پلیس سلطنتی ســواره نظام کانادا هنوز هویت این افراد را مشخص 

نکرده است.

مسلما مشکالتی وجود دارد که ما باید 
برای حل وفصــل آن ها تالش کنیم؛ 
اما اطمینان دارم کــه مردم آلبرتا و 
ساســکاچوان خود را جــدا از دیگر 
مناطق کشــور نمی دانند و به دیگر 

هموطنان خود پشت نخواهند کرد.«

تــرودو در پاســخ به ســوالی درباره 
مشکالتی که در بخش انرژی وجود 
دارد، مشــکالت و محدودیت هــای 
متعددی منجر به شکل گیری چنین 
مشکالتش شده اســت. ترودو افزود 
ما با یک اقتصــاد فراگیر که همواره 

در حال تغییر و تحول اســت، روبرو 
هستیم. ما همیشه برای انتقال منابع 
و محصوالت خود به بازارهای جدید 
غیر از آمریکا با مشــکالت و موانعی 
روبرو بوده ایم. تــرودو در این زمینه 
به تالش های دولت پیشین کانادا نیز 
اشــاره کرد و گفت استفن هارپر ده 
سال برای مرتفع کردن موانع موجود 
در ایــن عرصه تالش کرد و موفقیت 
چندانی حاصل نکرد اما ما با پیشنهاد 
احداث یک خــط لوله جدید در این 
زمینه قصد داریم مشــکالت را حل 

کنیم.
نخست وزیر کانادا در پاسخ به سوالی 
در خصــوص اعتراضاتی که به پروژه 
احــداث خط لوله انتقال نفت ترانس 
مانتین می شــود، بــه موفقیت ها و 
پیشرفت هایی که در اجرای این پروژه 
حاصل شده است اشاره و تاکید کرد 
که این پروژه سرانجام تحقق خواهد 
یافت. ترودو به نقش تعیین کننده و 
حیاتی این پروژه برای اقتصاد منطقه 
آلبرتا و ساسکاچوان اشاره کرد و گفت 
مســلما دیگر استان های کانادا نیز از 
مواهب و فواید این پــروژه بهره مند 

خواهند گشت.
مجــری برنامه دربــاره تولید نفت از 
شن های قیردار نیز از جاستین ترودو 
سواالتی پرسید. نخست وزیر در پاسخ 
به این سوال تاکید کرد کانادا همواره 
به هیدروکربن ها نیــاز دارد و بدون 
تردید با پیشــرفت در تولید نفت از 
شن های قیردار نیازهای کشور کاهش 

خواهد یافت.
جاستین ترودو تاکید کرد ما هنوز هم 
برای سال های آینده به نفت نیاز داریم 
به همیــن علت باید خط لوله انتقال 
نفت احداث کنیــم. وی افزود ادغام 
بخش های انــرژی کانادا در دهه های 
آینده قطعا فرصت ها  و مشاغل جدید 
به وجود خواهد آورد و رشد اقتصادی 

کشور را سرعت خواهد بخشید.

ژاندارمری سلطنتی کانادا تکذیب کرد 
که قصد شلیک کردن به روی بومیان 
معترض به یک خط لوله انتقال گاز را 

در بریتیش کلمبیا داشته است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
مســئوالن پلیس کانادا اعالم کردند 
بر خالف آنچه هفته گذشته روزنامه 
انگلیسی گاردین اعالم کرد، نیروهای 
پلیس به هیچ وجه قصد آتش گشودن 
به روی تظاهرکنندگان بومی مخالف 
ســاخت خط لولــه انتقــال گاز در 
 شمال بریتیش کلمبیا را نداشته اند.
گاردین اعالم کــرده بود فرماندهان 
پلیــس از نیروهای خود خواســته 
بودند برای برچیــدن موانع جاده ای 
که زمستان گذشــته بومیان شمال 

بریتیش کلمبیا به منظور جلوگیری از 
اجرای پروژه گازی کاستال گاسلینک 
ایجاد کرده بودند، به خشونت متوسل 
شوند. به نوشته این نشریه ، فرماندهان 
پلیس حتی استقرار تک تیراندازها را 
به منظور مقابله با معترضان پیش بینی 

کرده بودند.
امــا دواین مک دونالد از مســئوالن 
ژاندارمری سلطنتی کانادا در استان 
بریتیش کلمبیا روز ســه شنبه 24 
بیانیه ای تاکیــد کرد:  دســامبر در 
»مطالبی کــه گاردیــن در این باره 
منتشــر کرده صحت ندارد و با نیات 
و روحیات فرماندهان پلیس و اتفاقاتی 
که واقعا روی داده است به هیچ وجه 

مطابقت نمی کند.«

پلیس قصد تیراندازی به بومیان کانادا
 را تکذیب کرد

در سال های اخیر
 انتقام های پورنوگرافیک در کانادا افزایش یافته است

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
از پنج سال پیش که قانون مقابله با 
تصویب  به  ســایبری  مزاحمت های 
رسید، گزارش یا شــکایت از انتشار 
تصاویر یــا فیلمهای خصوصی بدون 
رضایــت افراد دخیــل افزایش یافته 
اســت. مقامات دولت فــدرال کانادا 
پیش بینی می کنند که شمار کلی 
گزارش هــای مربوط بــه انتقام های 
پورنوگرافیک تا ســال 2۰2۰ از پنج 

هزار مورد نیز فراتر برود.
از سال 2۰۱4 که منع انتشار تصاویر 
و فیلم هــای خصوصی بدون رضایت 
طرف یا طرف هــای دخیل در قانون 
ســایبری  مزاحمت های  بــا  مقابله 
گنجانده شد، حدود بیست درصد از 
گزارش هایی که در این باره به دست 
پلیس رسیده با تفهیم اتهامات جنایی 
همراه شده است. در این میان برخی 
موارد به طور دوســتانه حل و فصل 
شــده و پرونده خاتمه یافته است و 
برخی دیگر نیز به علت نبود اســناد 
و شــواهد کافی کنار گذاشــته شده 
است. گاهی نیز فرد قربانی از یپگیری 
روند کیفری صرف نظر کرده و پرونده 

بایگانی شده است.
این مــورد آخر )انصــراف قربانی از 
پیگیری شــکایت خود( برای جیل 
آرنوت مدیر کل مرکــز امور زنان در 
دانشــگاه رجینا به هیچ وجه عجیب 
و غریب نیست؛ چرا که به گفته وی 
در چنین مواردی فرد قربانی پیش از 

هر چیز باید عواقب و پیامدهای این 
قضیه را مدیریت کنــد، و با لطمات 
روحی روانی، ناراحتی و شــرمندگی 
ناشی از آن کنار بیاید. آرنوت معتقد 
است روند قضایی رسیدگی به چنین 
پرونده هایی غالــب اوقات به اندازه ای 
طوالنی است که قربانیان نمی توانند 
آن را تحمل کننــد و در نهایت نیز 
به اجبــار از پیگیــری پرونده خود 

چشم پوشی می کنند.
با این حال آرنوت افزایش گزارش هایی 
را که پلیس یا دستگاه قضایی در این 
زمینه دریافت می کند، نشانه خوبی 
می داند زیرا به اعتقاد وی این مسئله 
نشان می دهد که قربانیان انتقام های 
پورنوگرافیک به مقامات اعتماد دارند 
و امیدوار هستند که مراجع ذیصالح 
صدای آن ها را بشــنوند و به دادشان 
برســند. به گفته آرنــوت تصاویر یا 
فیلم های پورنو که در چنین مواردی 
منتشر می شود به خودی خود سند و 

شاهد محسوب می شوند.

عالوه بر این میزان محکومیت هایی 
که در پرونده های انتقام پورنوگرافیک 
یا پیام های با محتوای جنسی صادر 
می شــود به مراتب بیشــتر از دیگر 

پرونده های تعرض جنسی است.
ژاندارمری  ســخنگوی  کینگ،  راب 
ســلطنتی کانادا می گویــد یکی از 
چالش هایــی که افســران پلیس در 
ســال های اخیر با آن روبــرو بودند 
یادگیــری روش های صحیح تحقیق 
درباره گزارش های انتقام پورنوگرافیک 
بــود. معمــوال افســران پلیس در 
چنین مواردی از کمک کارشناسان 

انفورماتیک بهره می برند.
به گفته راب کینگ در برخی پرونده ها 
که پســران نوجوان دخیل هستند، 
امکان حــل و فصل آن ها بدون ورود 
به روند جنایی وجــود دارد. کینگ 
افزود اکثر مردانی که مرتکب چنین 
جرایمی می شــوند، شکست عشقی 
خورده و ناامید شده اند و این جرم را 
تحت تاثیر حرف ها یا فشار دوستان 
خــود و به منظور تنبیه کردن طرف 

مقابل خود مرتکب می شوند.
راب کینگ پیش بینی کرد که شمار 
گزارش های انتقــام پورنوگرافیک در 
سال های آینده باز هم افزایش خواهد 
یافت چرا که مردم شــناخت بهتر و 
عمیق تری از قانون پیدا خواهند کرد 
و روش ها و تکنیک های جدیدتری نیز 
برای پیگیری این پرونده ها به وجود 

خواهد آمد.
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 علی اکبر صالحی:
اگر اروپا دنبال مکانیسم  ماشه برود،

 برجام  نابود می شود

رئیس سازمان انرژی اتمی در یک 
نشست خبری اعالم کرد از نظر فنی 
گام دیگــری برای کاهش تعهدات 
ایــران در توافق هســته ای باقی 
نمانده. وی پیشنهاد داد که 1+۵ و 
روحانی فتوای خامنه ای درباره منع 
سالح هســته ای را امضا کنند و به 

عنوان ضمانت به آمریکا دهند.

رادیو زمانه- علی اکبر صالحی، رئیس 
ســازمان انرژی اتمی در یک نشست 
خبری که دوشــنبه 2 دی  مجتمع 
راکتور تحقیقاتی آب ســنگین اراک 
)خنداب( برگزار شد با اشاره به طرح 
»توقف در برابر توقف« فرانسه گفت: 
»فرانســوی ها خواســتند پادرمیانی 
کنند و طرحی را پیشــنهاد کردند. 
بر اســاس آن طرح طرف آمریکایی 
می گفت: مــا می خواهیــم ایران به 
سمت سالح هســته ای نرود و هیچ 
شرط دیگری نداریم و این را ترامپ دو 
سه بار مطرح کرد. از طرفی ما اعالم 
کردیم، بر اساس برجام تکلیفتان این 
است که تحریم ها را بردارید. از این رو 
اگر این دو شرط برای دو طرف احراز 
شود بقیه مســائل باقی مانده همان 
طور که رئیس جمهوری هم گفتند 

در ۱+5 قابل طرح است.«
ایــن نشســت خبری به مناســبت 
راکتور  ثانویــه  بخــش  راه انــدازی 
آب سنگین اراک برگزار شد. بر اساس 
توافق هســته ای، فعالیت راکتور آب 
سنگین اراک عمالً متوقف شده بود. 
آمریکا و سایر قدرت های جهانی اعالم 
کرده بودند که در این راکتور پلوتونیوم 
تولید می شود که برای ساخت سالح 
هسته ای کاربرد دارد. به همبن سبب 
ایران فقط اجازه داشــت ساالنه یک 
کیئلگرم پلوتونیوم در اراک تولید کند. 
بخش ثانویه این راکتور که با کمک 

بریتانیا طراحی شده، است.
صالحی در ادامه این نشست خبری 
پیشــنهاد داد که فتــوای خامنه ای 
درباره ســالح هســته ای با امضای 
رئیس جمهوری اســالمی و ۱+5 به 
عنوان ضمانت به ایاالت متحده آمریکا 
تسلیم شــود: »اگر ترامپ تحریم ها 
را بــردارد و ایــران هم به شــیوه ای 
اعالم کند که بگوید به سمت سالح 
هسته ای نمی رود روند قابل پیش بینی 
است. برای اینکه اطمینان حاصل شود 
که ایران به ســمت سالح هسته ای 
نمی رود مثال می توان فتوای رهبری 
را رئیــس جمهوری امضا کند و 5+۱ 
هم زیر آن را امضا کند. دیگر بیشتر 
از این چه می خواهند که در باالترین 
سطح چنین چیزی اعالم می شود، اما 
در مقابل آن هــا هم تحریم ها را باید 

بردارند.«
بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی ایران 6 ژانویــه 2۰2۰/ ۱6 دی 
۱۳۹۸ ایــران در پنجمیــن مرحله 
تعهــدات خود در برجــام را کاهش 
می دهد. علــی اکبر صالحی در ادامه 
نشست خبری خود درباره گام پنجم 
ایران گفت: »اعالم گام پنجم به عهده 
رئیس جمهوری است و هنوز صحبتی 
جدی در این باره نکردند. ما آمادگی 
الزم برای گام هــای الزم را داریم. اما 
دیگر خیلی گامی به لحاظ فنی باقی 
نمانده اســت با این حــال می توانیم 
برخی فرایند ها را شــتاب دهیم، لذا 
صحبت در این باره زودهنگام است. دو 
سه هفته پیش جلسه ای بود و سوال و 
جواب هایی شد و ما توضیحات الزم را 
خدمت رئیس جمهوری ارائه دادیم.«

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسالمی 
2۹ خرداد ۹۷ در سخنانی دستور داد 
سازمان انرژی اتمی غنی سازی اورانیوم 
در سطح ۱۹۰ هزار سو را از سر بگیرد 
اما دو بار تاکید کرد که ازســرگیری 
غنی ســازی اورانیوم می بایســت در 
چارچوب برجام انجام شود. بر اساس 
گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی 
سطح غنی سازی اورانیوم ایران به 4.5 
درصد رسیده و میزان ذخایر اورانیوم 
غنی شده ایران نیز تا تاریخ ۱2 آبان / 
۳ نوامبر ۳۷2.۳ کیلوگرم اعالم شده 
است. گام بعدی عمالً به معنای خروج 

ایران از توافق هسته ای است.
صالحــی در ادامه ســخنانش درباره 
تحوالت آتی گفت: »بازی به جا های 
خطرناک دارد می رسد. ایران تا امروز 
ایران در این بازی شطرنج دست برتر 
داشته است هر چند که چالش هایی 
برای ما ایجاد کرده است. این فشار ها 
اگر روی هر کشور دیگری بود تا االن 

سقوط کرده بود.«
2۹ آذر همزمــان با ســفر روحانی 
به ژاپن بــرای دیــدار و گفت وگو با 
شــینرو آبه درباره توافق هسته ای و 
یک روز بعد از تشکیل جلسه شورای 
امنیت به درخواســت آمریکا درباره 
بررســی نقض برجام از سوی ایران، 
خبرگزاری رویترز، به نقل از شــش 
دیپلمــات اروپایی گــزارش داد که 
ســه قدرت اروپایی، بریتانیا، آلمان و 
فرانسه تصمیم گرفته اند که در پاسخ 
به کاهش تعهدات ایــران در برجام، 
مکانیسم ماشــه را فعال کنند اما در 
تناسب با اقدامات آتی ایران و به طور 
تدریجی، بدون آنکه پرونده ایران را به 

شورای امنیت سازمان ملل ببرند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران: حساب روسیه و چین
 از سایر اعضای برجام جداست

بی بی سی- عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت خارجه ایــران در مورد روابط 
ایران و روسیه گفته است که »ایران 
دوستان دوران سختی خود را هیچگاه 

فراموش نخواهد کرد.«
به گزارش خبرگــزاری ایرنا - آقای 
موسوی گفته است: »ایران و روسیه 
روابط تاریخی و ویژه دارند و برغم فراز 
و نشــیب  هایی که روابط دوطرف در 
دوران  های مختلف مخصوصا در دو 
سده اخیر طی کرده و پس از پیروزی 
انقالب اسالمی به ویژه در سال های 
اخیر شــاهد روابط ویژه با روســیه 
وزارت خاجه  هستیم.« ســخنگوی 
ایران در مورد روابط دو کشــور گفته 
اســت: »این روابط دشمنان و اخالل 
گرانــی هم دارد اما ما بــه عنوان دو 
کشور همسایه و دو قدرت در منطقه 
ناچاریم در کنار هم باشیم و هستیم.«

وی گفته است که دولت های ایران و 

روسیه در پی گسترش و تعمیق روابط 
دوجانبه خود بوده اند. آقای موسوی 
گفته اســت: »در ســال های اخیر، 
رهبــران دو کشــور تصمیم گرفتند 
این روابط تاریخی را به صورت خاص 
پیگیری کنند تا دارای یک جامعیتی 
باشد که همه موارد شامل همکاری 
های دوجانبه، منطقه  ای و بین  المللی 

را دربربگیرد. «
آقای موســوی به خصوص همکاری 
دو طرف در حمایت از دولت بشــار 
اسد، رئیس جمهوری سوریه را یادآور 
شده و گفته است: » در بحث سوریه، 
جمهوری اســالمی ایــران به همراه 
فدراســیون روســیه در حال پایان 
دادن به تنش  ها و بازگرداندن ثبات 
و امنیت هســتند و این ثبات به کل 

منطقه سرایت خواهد کرد.«
وی از دوستی دو کشور در زمینه های 
مختلف ستایش کرده و گفته است: 

»در مســائل دوجانبه هم روسیه در 
کنار جمهوری اســالمی ایران بوده 
و به رغم تحریم  ها و فشــارهایی که 
آمریــکا و غربی  ها تحمیل کرده و به 
رغم تروریســم اقتصادی تحمیلی بر 
ایران، دوستان روسی تا آنجا که امکان 

داشته درکنار ایران بودند.«
وی افزوده اســت: »برای همین هم 
ایران حســاب روســیه و چین را از 
کشورهای دیگر که دربرجام هستند 
ازجمله انگلیــس و آلمان جدا کرده 
اســت.« ایران خواستار آن بوده است 
که کشــورهای اروپایی فشــارهای 
اقتصادی ناشــی از خروج آمریکا از 

برجام را جبران کنند.
موسوی گفت: »ایران دوستان دوران 
ســختی را فرامــوش نخواهد کرد و 
این روابط در بســتر مناسبی است و 
امیدوارم به نفــع هر دو ملت ایران و 

روسیه گسترش یابد.«

نشانه  هایی از ریزش نیروی نظامی
 افشای دو نامه طبقه  بندی شده نیروهای مسّلح با محتوای امنیتی

کیهان لندن- سرکوب خونین مردم 
در جریان اعتراضات آبان  ماه با صدها 
کشــته و هزاران زخمی و بازداشتی 
نه تنها برای ســردمداران نظام هیچ 
حاشــیه امنی درســت نکرد بلکه بر 
شدت بحران  های داخلی و بین  المللی 

جمهوری اسالمی افزوده است.
اکنون رژیم ایران در شرایط غیرعادی 
قرار گرفته و آنچه ســبب ادامه ی آن 
شده استفاده ی عریان از قوای قهریه 

و ابزار  سرکوب است.
طــی روزهای اخیر دو نامه مربوط به 
نیروهای مسلح یکی سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و دیگری ارتش به 

صورت عمومی پخش شده است.
یکی از نامه  ها دستور فرمانده »سپاه 
محمد رسول  اهلل تهران« به نیروهای 
تحــت امر بــرای آماده بــاش ۱۰۰ 
درصدی است که به آنها ابالغ شده در 
روز چهارشنبه و پنجشنبه چهار و پنج 
دی  ماه یگان  های موتوری و گردان  های 
کادر و بسیج در خیابان  های تهران رژه 
روند. ویدئوهای منتشرشده دلیلی بر 
صحت این دستور است زیرا بسیجی ها 

عین این فرمان عمل کرده اند.
در این نامه که طبقه  بندی آن از نظر 
حفاظتی »خیلی محرمانه« است به 
نیروها اعالم شده با ادوات ضدشورش 
و لبــاس نظامی بــه مأموریت اعزام 
شوند. مأموریتی که اولویت آن استقرار 
نیروها در معابر اصلی و بزرگراه  هاست.

در پی این دستور روزهای چهارشنبه 
و پنجشنبه یگان  های موتوری بسیج و 
سپاه و همچنین گشت  های موتوری 
نیروی انتظامی در تهران و شهرهای 
اطراف با هدف ایجاد رعب و وحشت 
در جامعــه »رژه اقتــدار« رفتنــد. 
گزارش  ها حاکیست در اغلب شهرهای 
کشــور به ویژه در مناطق پر رفت و 
آمد یگان  های موتوری در دسته   های 
چندتایی در چند نوبت در خیابان   ها 

به حرکت درآمدند.
دومین نامه  ای که در روزهای اخیر در 
شبکه  های مجازی منتشر شد مربوط 
به هشدار اداره اطالعات نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اســالمی به تعدادی 
از یگان  های نیــروی زمینی در مورد 
پیشگیری از سرقت سالح و مهمات 

از پادگان  هاست.
حفاظت نزاجا از این یگان  ها خواسته 
برای جلوگیری از ســرقت اسلحه و 

حفاظتی،  اقدامات  شــدن،  غافلگیر 
تأمینــی و امنیتــی بــرای کنترل 

اسلحه خانه  ها تشدید شود.
البتــه تاریخ این نامــه که به امضای 
سرتیپ ســلیمان طاهری جانشین 
سرتیپ فرهاد آریانفر فرمانده قرارگاه 
منطقه غرب رسیده ۱۹ آذرماه است 
و در آن قید شــده که این دستور با 
استناد به نامه »معاون عملیات نیروی 
زمینی« یگان باالدســتی ابالغ شده 

است.
پیگیری  ها حاکیســت کــه به دیگر 
پادگان  هــای ارتــش در اغلب نقاط 
کشور از جمله تهران و حومه، استان 

فارس و خوزســتان نیز این دســتور 
ابالغ شده که آشکار می  کند نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی تا چه اندازه 
از افتادن ســالح به دست مردم بیم 

دارند.
در نامه  ای که بین یگان  های ارتش رد 
و بدل شده »معاونت اطالعات نزاجا 
اعالم کرده با توجه به جریانات اخیر 
گروهک  های معاند خارج از کشور طی 
بیانیه  ای از شبکه  های مجازی خطاب 
به قشــر جوان تاکید کرده که تنها 
راه رسیدن به آزادی مد نظر جوانان 
مقابله با نظام جمهوری اسالمی ایران 

می  باشد.«
اینکــه دو نامه مهم یکی از ســپاه و 
دیگری از ارتش به بیرون درز کرده و 
هر دو در مقابله با اعتراضات اجتماعی 
و تظاهرات سراســری مردم تنظیم 
شده، می  تواند نشانه  ی ریزش نیروهای 
نظامی نیز باشد چرا که خارج کردن 
اطالعات از سیســتم اداری نهادهای 
نظامی کار آســانی نیست و فقط از 
عهده نیروهای نظامی داخل پادگان  ها 
برمی  آید و همزمــان این پیام را دارد 
که بخشی از نیروهای نظامی در کنار 

مردم قرار دارند.
کاوه موســوی حقوقــدان و قاضی 
دیوان داوری الهه به ریزش نیروهای 

نظامــی اشــاره کرده و می  نویســد: 
»محرمانه  تریــن دســتورالعمل   ها از 
داخل به دســت ملت می  رسد. پیام 
روشن این امر برای نیروهای اختناق 
]این اســت که[ تا دیر نشــده نظام 
نسل ُکش و فاســد را رها کنید و به 
آغوش مردم بیایید. خواهید دید که با 
گرمی از شما استقبال خواهند کرد.«

الزم به توضیح است نامه  های اداری 
در سیســتم نظامــی شــامل چهار 
طبقه  بندی اســت: محرمانه، خیلی 
محرمانــه، ســّری و به کلی ســّری. 
نامه  هــای محرمانه و خیلی محرمانه 
در اتوماسیون اداری رد و بدل می  شود 
و بیشتر در دسترس نیروهای نظامی 
است که در بدنه شاغل  اند و دسترسی 
به نامه  هایی با طبقه  بندی باالتر بیشتر 
در حیطه مســئولیت فرماندهان رده 

باالست.
نارضایتی در بدنــه نیروهای نظامی 
بســیار زیاد است و اغلب آنها شرایط 
معیشتی سختی دارند. در هفته  های 
اخیــر در شــبکه  های اجتماعــی، 
نظامی  ها به ویژه ارتشــی  ها که اغلب 
آنهــا برای رعایت مســائل حفاظتی 
مجبورند با اکانت  های ناشناس فعال 
باشــند موجی از اعالم همبستگی با 

مردم را به راه انداختند.
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رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل:
 احتمال رویارویی با ایران وجود دارد

ارتش  نظــر رئیس ســتاد کل  از 
نظامی  رویارویی  احتمال  اسرائیل، 
این کشور با ایران بعید نیست. آویو 
انتقال  به  با اشاره  کوخاوی هم زمان 
که  گفت  عراق  به  ایرانی  سالح های 
اسرائیل اجازه حضور نظامی ایران در 

سوریه و عراق را نخواهد داد.

دویچه وله- رئیس ســتاد کل ارتش 
اسرائیل با اشــاره به اینکه جمهوری 
اســالمی کماکان در حال توســعه 
برنامه اتمی خود است، اعالم کرد که 
احتمال وقوع یک رویارویی محدود با 

ایران وجود دارد.
آویو کوخاوی روز چهارشنبه چهارم 
دی ماه )25 دســامبر( در جریان یک 
کنفرانس امنیتی در نزدیکی تل آویو 
گفت، ایران در حال به کارگیری شمار 
غنی سازی  و  ســانتریفیوژ  بیشتری 

فزاینده اورانیوم است.
بــه گفته رئیــس ســتاد کل ارتش 
اسرائیل، بدین ترتیب این خطر وجود 
دارد که ایران به خاطر واکنش ناکافی 
غرب، به زودی به شــرایط الزم برای 

ساخت بمب اتمی دست یابد.
این بلندپایه ترین مقام نظامی اسرائیل 
همچنین با اشاره به اینکه جمهوری 
اسالمی اخیرا نیز»سیاست منطقه ای 
را  ســتیزه جویانه تری«  به وضــوح 
به خصــوص علیه کشــورهای عربی 
حاشیه خلیج فارس در پیش گرفته 
اســت گفت، بــا وجود ایــن: »هیچ 
واکنشــی، هیچ حملــه متقابلی و 
هیچ اقدام هشــدارآمیزی نسبت به 

فعالیت های ایران دیده نمی شود.«
آویو کوخاوی همچنین با بیان اینکه 
رهبری جمهوری اســالمی کماکان 
به سیاســت ستیزه جویانه خود علیه 
اسرائیل نیز ادامه می دهد، افزود: »ما 
اما واکنش نشان می دهیم و در آینده 
نیز به این واکنش هــا ادامه خواهیم 

داد.«
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل افزود 
که با توجه به این وضعیت »احتمال 
رویارویی محــدود ـ یا بیش از این ـ 

میان ما و ایران بعید نیست.«
نیروی هوایی اســرائیل تاکنون بارها 
اهدافی در ســوریه را مــورد حمله 
قرار داده اســت. به گفته ناظران، این 
اهــداف عموما متعلق بــه نیروهای 
بوده اند. اسرائیل  ایران  مورد حمایت 
بدین ترتیب می خواهد جلوی افزایش 
نفوذ نظامی جمهوری اســالمی در 

سوریه را بگیرد.
جمهوری اســالمی و شــبه نظامیان 
حزب اهلل لبنان پس از روسیه مهم ترین 
حامیان بشــار اسد، رئیس جمهوری 

سوریه، در جریان جنگ داخلی این 
کشور هستند. به گفته فعاالن سوری، 
در تازه ترین حمله موشکی به نزدیکی 
دمشــق، پایتخــت ســوریه، در روز 
یکشنبه گذشته شــماری از حامیان 
رژیم اســد کشته شــدند. به گزارش 
سازمان ســوری دیده بان حقوق بشر 
مستقر در لندن، دست کم سه نفر از 

کشته شدگان اتباع ایران بوده اند.
مئر بن شبات، مشــاور امنیت ملی 
اسرائیل و همتای آمریکایی اش رابرت 
اوبرایان هفته گذشته پس از دیدار با 
یکدیگر در واشــنگتن، طی بیانیه ای 
تاکید کردند که دو کشــور بر ســر 
تداوم همکاری های خود برای مقابله 
با اقدامــات و نقش »بی ثبات کننده« 
جمهوری اسالمی در منطقه به توافق 

رسیده اند.

 علی اکبر والیتی: رژیم صهیونیستی
 جرأت و توان انجام تهدیدات خود علیه ایران را ندارد

کیهان لندن- علی  اکبر والیتی مشاور 
علی خامنه  ای در امور بین  الملل در 
مصاحبه با شــبکه »روسیه الیوم« 
تهدید کرده، اسرائیل دیر یا زود پاسخ 
حمالت و جنایات خود در سوریه را 

دریافت خواهد کرد.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا 
روابط پشــت پرده ای بیــن ایران و 
آمریکا وجود دارد گفت: »اینها همه 
شایعه است و هیچ رابطه ای بین ایران 
و آمریکا وجود نــدارد و از وقتی که 
آمریکایی هــا به صــورت یکجانبه از 
برجام خارج شدند عمالً موضوعات 
ایــران و ۱+5 را نقــض کردند و در 
صورتی  که آمریکایی ها به این جمع 
بازگردند، در همــان چهارچوب به  
صورت اجتماع و تحت پوشش برجام 
می توان پیگیری کــرد و به آژانس 
انرژی اتمی هم توصیه می کنیم تحت 
تأثیر تبلیغات و شایعات آمریکایی ها و 

صهیونیست ها قرار نگیرند.«
والیتی به کمک های مؤثر جمهوری 
اسالمی ایران در طول ۸ سال جنگ 

در ســوریه اشاره کرد و گفت: »ایران 
در کنار مردم ســوریه بــوده و رژیم 
صهیونیستی پاسخ جنایت هایی را که 
در ســوریه مرتکب می شود، دریافت 
خواهد کــرد و حمالت جنگنده های 
اسرائیلی به سوریه بی پاسخ نخواهد 
ماند و تل آویو به خاطر این جنایت ها، 
پشــیمان خواهــد شــد و نیرو های 
مقاومــت در ســوریه و لبنــان بــا 
جنایت های آمریکا و اسرائیل مقابله 
خواهند کرد.« وی افزود: »اســرائیل 
نمی تواند بدون آنکه پاسخی دریافت 
کند، به تجاوز های غیرقانونی اش در 
منطقه ادامه دهد. تل آویو ناتوان است 

و نمی توانــد تهدیدهایش علیه ایران 
را عملی کند و اظهارات مقامات این 

رژیم، صرفاً تبلیغاتی است.«
بخشی از صحبت  های والیتی در این 
مصاحبه در برخی رســانه  ها سانسور 
شده اســت. از جمله او گفته »دیر یا 
زود اســرائیل پاسخ حمالت هوایی و 
جنایت هایش در ســوریه را دریافت 
خواهد کــرد و ملت  های ســوریه و 
لبنان پاسخ اســرائیل را خواهند داد. 
در صورتی که دمشق اعالم نیاز کند، 
تهران آمادگی دارد به دولت سوریه در 
اخراج نیروهای آمریکایی کمک کند.« 
این بخش از صحبت  های مشاور عالی 

خامنه  ای را خبرگزاری صداوسیمای 
جمهوری اسالمی منتشر کرده است. 
وی در بخشــی دیگر از سخنان خود 
گفت که ایــران از هیچ نامزدی برای 
نخست وزیری عراق حمایت نمی کند 
بلکــه از هرکس که پارلمــان عراق 

انتخاب کند حمایت خواهد کرد.
علی  اکبر والیتــی افزود که تظاهرات 
مســالمت  آمیز حق مردم عراق است 
و هر دولتی که انتخاب شــود باید به 

مطالبات مردم پاسخ دهد.
مشــاور عالــی خامنــه  ای در امور 
بین الملل دربــاره تحوالت لبنان نیز 
ضمن استقبال از طرح حسان دیاب 
برای تشکیل دولت جدید این کشور 
افزود: »مــا به هر تصمیمی که ملت 

لبنان بگیرد احترام می گذاریم.«
وی در مورد رابطه با روســیه گفت: 
»رابطه ما با روسیه استراتژیک، عمیق 
و رو به رشد است و این نظری است 
که هم مقام معظم رهبری و هم آقای 

پوتین دارند.«
یک روز پیش از انتشار این مصاحبه 
منابع خبری عربی گزارش دادند در 
حمله هوایی هواپیماهای اسرائیل به 
مقّر شبه  نظامیان جمهوری اسالمی در 
سوریه یکی از فرماندهان ارشد سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی کشته شده 

است.
در هفته  هــای اخیر نهادهای امنیتی 
اسرائیل نســبت به افزایش احتمال 
حمالت جمهوری اسالمی ایران علیه 
اسرائیل با پهپاد و موشک  های کروز 
هشدار داده اند. پایگاه خبری »دبکا« 
نیز از استقرار سیستم  های پدافندی 
جمهوری اســالمی در اطراف شهر 
حمص خبر داده بود. نفتالی بنت وزیر 
دفاع اســرائیل گفته است این کشور 
قصــد دارد کارزار علیه رژیم ایران در 

سوریه را تقویت کند.

والیتی به کمک های مؤثر جمهوری 
اسالمی ایران در طول ۸ سال جنگ 
در سوریه اشاره کرد و گفت: »ایران 
در کنار مردم ســوریه بوده و رژیم 
صهیونیســتی پاسخ جنایت هایی 
را که در ســوریه مرتکب می شود، 

دریافت خواهد کرد.«

رزمایش مشترک ایران، چین و روسیه در اقیانوس هند و دریای عمان

دویچه ولــه- ابوالفضل شــکارچی، 
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، 
از برگزاری رزمایش دریایی سه جانبه 
ایــران، روســیه و چین در شــمال 
اقیانوس هند و دریای عمان خبر داد. 
این نخستین رزمایش مشترکی از این 
نوع اســت که میان سه کشور برگزار 

می شود.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران 
اهداف این رزمایش به گفته او »بسیار 
مهم« را که از جمعه ششــم دی ماه 
)2۷ دســامبر( به مدت چهــار روز 
برگزار خواهد شد، »تقویت و افزایش 
امنیتی تجارت بین المللی در منطقه«، 
»تبادل تجربه« میان سه کشور و نیز 
»مقابله با تروریسم و دزدی دریایی« 

عنوان کرد.
ناظــران رزمایش مزبور موســوم به 
»کمربند امنیتی دریایی« را پیامی از 
سوی جمهوری اسالمی برای آمریکا 
در متن تنش میان تهران و واشنگتن 
ارزیابــی می کننــد. ایــن رزمایش 

همچنین پاســخی به مانور مشترک 
نظامی آمریکا و عربستان سعودی، به 
عنوان رقیب منطقه ای ایران، ارزیابی 
می شود که اواســط آبان ماه گذشته 

برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
تهــران قصــد دارد بــرای مقابله با 
آمریــکا،  اقتصــادی  تحریم هــای 
همکاری های نظامی خود با روسیه و 
چین را گسترش دهد. در عین حال 

چین 26 آبان ماه رزمایش مشــترک 
دیگری را با عربســتان در بندر جده 
واقع در دریای سرخ برگزار کرده که 
هدف از آن نیز »مقابله با تروریســم 
دریایی و دزدی دریایی« عنوان شده 

بود.
ابوالفضل شکارچی در ادامه سخنان 
خود، با اشــاره بــه »اهمیت خاص« 
رزمایش مزبور و نیز »مهم و حیاتی« 
بودن برقراری امنیت در اقیانوس هند 

و دریای عمان، گفت: »این رزمایش 
در جهــت تقویــت و افزایش امنیت 
تجــارت بین المللــی در این منطقه 

برگزار می شود.«
ایــن مقام نظامی ایــران تأکید کرد: 
»پیامدهای امنیتی این رزمایش برای 
کل جهــان خواهد بود، چرا که ثبات 
امنیتی را در ســطح جهــان در پی 

خواهد داشت.«
وو چیان، سخنگوی وزارت دفاع چین 
روز پنجشنبه 26 دسامبر به خبرنگاران 
گفت: »ناوشکن موشک انداز مجهز به 
موشک های هدایت شونده به نام شین 
شینگ به منطقه خواهد رفت و تا روز 
دوشنبه هفته آینده در این رزمایش 

شرکت می کند.«
به گزارش رویترز از پکن، سخنگوی 
وزارت دفاع چین گفت که این مانور 
»یــک مبادله نظامی عــادی« بین 
نیروهای نظامی سه کشور است و در 
چارچوب قوانین و مقررات بین المللی 

است.
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رویترز گزارش داد: 
1500کشته در آباِن خونین ایران

قتل عام
 وقتی »آقا« بخواهد
 کار را »جمع« کند

زخــم حاصل از اعتراضــات آبان ماه 
همچنان در حال خون ریزی اســت؛ 
کاری تر از زخــم حاصل از »جنبش 

سبز« و اعتراضات دی ماه سال ۹6.
این زخم ها تــا روزی که تعداد دقیق 
اعالم  آسیب دیدگان  و  کشته شدگان 
نشود و مسببان آن معرفی و مجازات 

نشوند، درمان نخواهد شد.
این بار اما تغییــر رویکرد جمهوری 
اسالمی، در هرچه عمیق تر شدن این 
زخم، نقش به سزایی داشت. همزمان 
با سرکوب گسترده، این بار اینترنت ها 
نیز قطع شد تا جمهوری اسالمی در 
بی خبری کامل، 4۸ ساعته همه چیز 

را »جمع کند«
ترس نظام از ابعاد اعتراضات، منجر به 
آن چنان کشتار و سرکوبی شد که هر 
روز بخش جدیدی از آن آشکار م شود.

»ســرکوب گســترده«  تنها تفاوت 
اعتراضــات آبــان ماه بــا مجموعه 
اعتراضات پیــش از آن نبود، این بار 
رهبر جمهوری اســالمی مســتقما 
مسئولیت ایجاد اعتراض یعنی افزایش 
قیمت بنزین را برعهده گرفته  و شخصا 

دستور سرکوب صادر کرده است.

ســرکوب اعتراضات آبان ماه، نقطه 
عطفی در کارنامــه رهبری آیت اهلل 

خامنه ای

امروز خبرگزاری رویترز در گزارشــی 
در خصــوص اعتراضات آبــان ماه به 
نقش آیت اهلل خامنه ای در ســرکوب 
آن پرداخته و بر اســاس »سه منبع 
نزدیک به حلقه اصلی اطرافیان رهبر 
جمهوری اســالمی« نوشته است که 
سرکوب شــدید معترضان با دستور 
مســتقیم رهبر جمهوری اســالمی 

صورت گرفته است.
به نوشــته این خبرگــزاری آیت اهلل 
خامنــه ای که چند روز پــس از آغاز 
اعتراضات آبان »بی قرار شــده بود« با 
جمع کردن مقامات ارشــد امنیتی و 
دولتی خود، دســتور داد: »هر کاری 
که الزم است برای متوقف کردن آن 

انجام دهید.«
پیــش از این نیز منابــع مختلف در 
خصوص نقش آیــت اهلل خامنه ای در 
ســرکوب اعتراضات آبان ماه سخن 

گفته بودند.
روز چهارشنبه 2۹ آبان علی سعیدی، 
رییس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی 
کل قوا، در یک سخنرانی خبر داد که 
آیت اهلل خامنه ای خود مسئولیت تمام 
هزینه های تصمیم گران کردن بنزین 

را پذیرفته است.
از ســخنان علی ســعیدی این گونه 
برمی آمد که رهبر جمهوری اسالمی 
مسئولیت »تمام هزینه های« افزایش 
قیمت بنزین و آنچه پس از آن پیش 
آمد از اعتراضات تا ســرکوب مردم را 

برعهده گرفته است.
پیش از آن نیز، تنهــا دو روز پس از 
افزایش قیمت بنزین و آغاز اعتراضات 
مردمی، روز یکشــنبه 26 آبان، رهبر 
جمهــوری اســالمی در درس خارج 
فقه خود از گران شدن بنزین حمایت 

کرده بود.
او همچنیــن  اعتراضــات را به »ضد 
انقالب و دشمنان ایران« نسبت داده 

بود.
پس از آن بود که ســرداران ســپاه 
یکی پــس از دیگری به نقش آیت اهلل 
خامنــه ای در ســرکوب معترضان با 
عباراتی مانند »جمع شدن« اعتراضات 

اشاره کردند.
یداهلل جوانی، معاون سیاســی سپاه 
پاسداران نیز طی یک سخنرانی در روز 
هشتم آذرماه ضمن اینکه اعتراض های 
اخیر را در طول چهل ســال پس از 
انقالب »بی نظیــر« خواند، گفته بود 
که اگــر ورود رهبر نبود، »اعتراض ها 

4۸ساعته جمع نمی شد.«
حسین اشتری، ۱6 آذرماه حرکت های 
اعتراضی به افزایــش ناگهانی بهای 
بنزین را یک »فتنه بزرگ« و متفاوت 
با حوادث قبلی خواند. فرمانده عملیات 
بسیج پیشــتر این اعتراض ها را یک 
»پدیده عجیــب و جدید« توصیف 
کــرده و تاکید کرده بــود که بدون 
»رهنمون های رهبری« امکان »جمع 

شدن« آن به سرعت ممکن نبود.
همچنیــن ســاالر آبنــوش، معاون 
عملیات سازمان بسیج مستضعفین، 
ســی ام آبان در مراسمی در همدان 
گفته بود حرکت های اعتراضی اخیر 
»پدیــده عجیب و جدیــدی بود که 
یــک دفعه کل کشــور را فراگرفت« 
و نیروهای امنیتی »بــرای اولین بار 
با هماهنگی و ســازماندهی خاصی« 

روبرو شده بودند.
به گفته او نیروهای امنیتی و انتظامی 
به منویات  تا  4۸ســاعت جنگیدند 
رهبری برای »حفظ آرامش کشور« 

عمل کنند.
واکنش هــای چهره هــای نظامی و 
امنیتی بــه اعتراضات آبان ماه بیانگر 
»دستوری« از باال برای هرچه سریع تر 

»جمع شدن« اعتراضات است.
پیش از این نیز جمهوری اســالمی 
همــواره در مواجه بــا اعتراضات از 
»مشت آهنین« استفاده می کرد اما 
ابعاد سرکوب این بار بسیار متفاوت با 

گذشته بود.
بر اســاس گزارش رویترز »آن شب 
خامنه ای در اقامتگاه رسمی خود در 
یک مجتمع حفاظت شــده در مرکز 
تهران، بــا مقامات ارشــد از جمله 
معاونــان امنیتی، حســن روحانی، 
رئیس جمهور، و اعضای کابینه دیدار 

و گفت وگو کرد.«
این خبرگزاری می افزایــد: »در این 
جلسه که توسط ســه منبع نزدیک 
به حلقــه درونی علی خامنه ای برای 
رویترز توصیف شده اســت، رهبر ۸۰ 
ســاله که حرف آخر را در مورد همه 
امــور ایالتی در کشــور دارد، صدای 
خود را بلند کــرد و از نوع برخورد با 
ناآرامی ها انتقــاد کرد. وی همچنین 
از ســوزاندن تصویر خــود و تخریب 
جمهوری،  فقید  بنیان گذار  مجسمه 
آیــت اهلل روح اهلل خمینی، عصبانی 

شد.«
یکی از این منابع به رویترز گفته است 
که آیت اهلل خامنه ای در این جلســه 
اظهار کرده اســت کــه »جمهوری 
اسالمی در خطر اســت. برای پایان 
دادن به آن، هر کاری الزم باشد انجام 

دهید. دستور من این است.«
آیت اهلل خامنه ای که عموما به انتقادها 
و گزارش های بین المللی که علیه اش 
نوشته می شود، بی تفاوت است، این بار 
اما طی کمتر از چند ساعت واکنش 

نشان داد.
چند ســاعت پس از انتشــار رویترز 
وب سایت آیت اهلل خامنه ای با انتشار 
قطعه ای خاص از ســخنرانی 2۱ تیر 

۷۸، گزارش رویترز را تکذیب کرد.
در بخش منتشر شده از این سخنرانی 
رهبر جمهوری اسالمی می گوید: »اگر 
چیــزی که خون شــما را به جوش 
می آورد، مثال اهانت به رهبری کردند، 
باز هم باید سکوت کنید، اگر عکس 
من را هم آتش زدند، پاره کردند، باید 

سکوت کنید….«

آیت اهلل خامنه ای، السابقون السابقون 
سرکوب

اگرچه این بار نقش آیت اهلل خامنه ای 
در ایجاد زمینه اعتراض و پس از آن 
سرکوب معترضان، بسیار آشکار بود، 
اما او پیش از این نیز به صورت آشکار 
یا پنهان فرمان به سرکوب معترضان 

داده بود.
رهبر جمهوری اسالمی سال ۹6 نیز 
بر دخالت و سازماندهی تظاهرات به 
دشمنان تاکید و معترضان معیشتی 
آن سال را »وحشــی و تخریب گر« 

خوانده بود.
آیــت اهلل علی خامنه ای در یک دیدار 
عمومی در ۱۹ دی بــا متهم کردن 
آمریکا، بریتانیا و اسرائیل، گفت از چند 
ماه پیش برای اعتراض در شهرهای 
کوچک ایران نقشه کشیده اند، »نقشه 
مــال آمریکایی هــا و عوامــل رژیم 
صهیونیستی است. پول مال یکی از 
این دولت های خرپول اطراف خلیج 
فارس اســت… ایــن دو ضلع. ضلع 
ســّوم پادویی اش اســت؛ پادویی اش 
هم مربوط به ســازمان منافقین بود، 
سازمان آدمکش منافقین؛ پادو، آن ها 
بودند.«  همچنین او بیان کرد که باید 
»بین مطالبات صادقانه و بحق مردم و 
حرکات وحشیانه و تخریب گرانه یک 
گروه« تفکیک قائل شــد و به دولت 
آمریکا هشــدار داد که این حرکت را 

بی جواب نخواهد گذاشت.
در نتیجه ی »وابســته به منافقین«، 
»وحشــی و تخریبگر« خوانده شدن 
معترضین توســط رهبــر جمهوری 
اســالمی، میــزان خشــونت علیه 
معترضین در خیابان ها و در زندان ها 

بسیار باال رفت.

هنوز اطالعــات رســمی از تعداد و 
مشــخصات دقیــق قربانیانی که در 
تظاهرات کشته شدند، منتشر نشده 

است.
اما بر اساس اطالعاتی که منابع حقوق 
بشری منتشر کردند، در دی ماه ۹6 
حداقــل ۱۸ تن کشــته و صدها تن 
بازداشت شدند که 2 تن از آنان دانش 

آموز بودند.
او یک هفته پــس از آغاز »جنبش« 
ســبز نیز فرمان به سرکوب داده بود. 
آیت اهلل خامنه ای در مورد تجمع های 
پس از انتخابات از عبارات »اردوکشی« 
و »زورآزمایی خیابانی« استفاده کرد و 
گفت که اگــر نامزدهای انتخاباتی یا 
فعاالن سیاسی به »افراط گری« دامن 
بزنند، کار به جاهای »حساس و بسیار 
خطرناک« خواهد رســید که »خود 
آنها هم دیگر نمی توانند آن را جمع 

کنند.«
او در بخــش دیگــری از خطبه های 
نماز جمعه نیز گفته بود: »این تصور 
هــم غلط اســت که بعضــی خیال 
کنند با حــرکات خیابانی، یک اهرم 
فشاری علیه نظام درست می کنند و 
مسئوالن نظام را مجبور می کنند که 
به عنوان مصلحت زیر بار تحمیالت 
آنها بروند… این محاسبه غلطی است، 
عواقبی هم اگر پیدا کند مســتقیما 
متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد 

بود.«
این سخنان رهبر جمهوری اسالمی 
در حکم فشــردن ماشــه سرکوب 

معترضین بود.
تعداد جانباختگان اعتراضات جنبش 
سبز نیز مشخص نیست، اما بر اساس 
آماری که تا کنون منتشر شده است 
حداقــل ۱۱2 و حداکثر 5۳2 نفر در 

طی ۸ ماه اعتراض، کشته شدند.
تعداد زندانیان جنبش ســبز با توجه 
به گســتردگی زمانــی آن غیر قابل 

محاسبه به نظر می رسد.

آمار جانباختگان و زندانیان آبان ۹۸ 
در سایه تایید و تکذیب

آماری که رویترز از تعداد جانباختگان 
اعتراضات آبان مــاه ایران اعالم کرد، 

آخرین آمار منتشر شده است.
به نوشته این خبرگزاری »در حدود 
کمتر از دو هفته ناآرامی ها که از ۱5 
نوامبر آغاز شــد، حــدود ۱5۰۰ نفر 

کشته شدند.«
رویتــرز در این باره نوشــت: »تعداد 
تلفات، که توســط ســه مقام وزارت 
کشور ایران به رویترز ارائه شده است، 

شــامل حداقل ۱۷ نوجوان و حدود 
4۰۰ زن و همچنین برخی از اعضای 

نیروهای امنیتی است.«
پیش از آن، گزارش ۱6 دسامبر عفو 
بین الملل اعالم کــرده بود که تعداد 
کشته ها در اعتراضات آبان ماه در ایران 
دست کم ۳۰4 نفر بوده است. وزارت 
امور خارجه آمریــکا نیز در بیانیه ای 
نوشته بود که تخمین می زند در این 
اعتراضات صدها ایرانی کشته شده اند 
و گزارش هایی را دیده است که نشان 
می دهــد این رقــم می تواند بیش از 

۱۰۰۰ نفر باشد.
آمار منتشر شده توسط رویترز توسط 
دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی 

تکذیب شد.
خبرگزاری فارس، وابســته به سپاه 
پاســداران،به نقل علیرضا ظریفیان 
یگانه، رییس مرکز ارتباطات و اطالع 
رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملــی خبر رویتــرز را تکذیب کرد و 
نوشت: »این نحو از خبر نوشتن و ادعا 
کردن اساساً کار خاصی ندارد؛ کافی 
است بر اســاس یک برنامه از پیش 
تعیین شده عملیات روانی، یک سری 
ادعاها کنار هم چیده شــود و وقتی 
هم از این رســانه درخواست منبع یا 
سند شود، شما را به موجودات نامرئی 
ارجاع می دهد که هیچ امکانی برای 
صحت ســنجی آن وجود نــدارد. لذا 
ادعای خبرگزاری رویتــرز نه از باب 
امنیتــی و اطالعاتی، بلکــه حتی از 
جنبه ی خبری هــم کامالً بی ارزش 
و لطمه ی شدیدی به اعتبار از پیش 

مخدوش این خبرگزاری است.«
ظریفیان یگانه یــا خبرگزاری فارس 
اما آمار به گفته خودشان »صحیح« 
از تعداد کشته شدگان این اعتراضات 

را مشخص نکردند.
عصر روز دوشنبه غالمعلی جعفرزاده 
فراکســیون  رییــس  ایمن آبــادی، 
مســتقلین مجلس، گفته بود: »آمار 
جــان باختــگان حــوادث اخیر را 
گرفته ایــم، امــا مجاز بــه اعالم آن 

نیستیم.«
پیش از این علی ربیعی، ســخنگوی 
دولــت روحانــی، روز ۱۸ آذر، وعده 
داده بــود که بــه زودی »به تفکیک 
استان ها و علت« آمار کشته شدگان 
اعتراض های آبان ۱۳۹۸ اعالم خواهد 

شد.
او افزوده بود این آمار »فله ای« نیست 
و »صادقانه« خواهد بود و مدعی شده 
»که تعداد مجروحان نیروی انتظامی 

بیشتر از مجروحان عادی است«.
به گفته علی ربیعــی، دولت تاکنون 

به درخواست شــورای عالی امنیت 
ملی این آمار را منتشــر نکرده، ولی 
بــه زودی با هماهنگی قوه قضاییه و 
وزارت کشور این آمار اعالم می شود. 

این آمار اما تابحال اعالم نشد.
جمهوری اســالمی تا امروز نه تنها 
تعداد کشته شــدگان را اعالم نکرده 
است، حتی تعداد بازداشتی ها را نیز 

مشخص نکرده است.
یعنــی حتــی تعــداد ورودی ها به 
زندان های جمهوری اسالمی پس از 
آغاز اعتراضات نیز اعالم نشده است. 
شــاید بتوان با توجه به گستردگی 
اعتراضات و شدت سرکوب، پذیرفت 
که هنوز عدد دقیق کشــته شدگان 
مشــخص نشــده اســت، اما چطور 
سیستم قضایی نمی تواند تعداد ورودی 
به زندان ها در شهرهای مختلف را با 
هم جمع بزند و اعالم کند یا به صورت 

تفکیک شده اعالم کنند؟
همین سکوت، وعده های عمل نشده، 
تایید و تکذیب ها و در نهایت امتناع 
از انتشار آمار، موجب باور پذیر شدن 
آمار منتشــر شده از ســوی رویترز 

می شود.
از سوی دیگر با پیشنهاد شورای عالی 
امنیت ملــی، یعنی همان نهادی که 
به گفته ربیعی مخالف اعالم رسمی 
تعداد کشته شــدگان است، از رهبر 
تا برخی  جمهوری اسالمی خواست 
از کشته شــدگان اعتراضات اخیر را 
»شهید« اعالم کنند و به برخی دیگر 

نیز دیه پرداخت کنند.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس، روز دوشنبه 
با اشاره به پیشــنهادات نمایندگان 
در خصــوص بودجه اختصاصی برای 
بدنی  تامین خســارت های  صندوق 
دادگستری گفت: »مقرر شد که دیه 
افراد صدمه دیده یا کشــته شده در 
وقایع اخیــر از این صندوق پرداخت 

شود.«
پیــش از این نیــز بــه خانواده های 
جانباختگان در اعتراضات پیشــنهاد 
پرداخت پول شــده بود، اما تصویب 
»بودجه اختصاصــی« برای پرداخت 
به صدمه دیدگان یا کشــته شدگان 
توسط مجلس یا تایید شهید خواندن 
یا جبران خسارتشــان توسط رهبر 
جمهوری اسالمی اولین بار است که 

رخ می دهد.
این موضوع می توانــد بیانگر »تعداد 
کثیر« جانباختگان یا آسیب دیدگان 
این حوادث و وحشــت حاکمیت از 
این  خانواده های  بعدی  اعتراض های 

افراد باشد.
به نظر می رســد جمهوری اسالمی 
از یک سو ســعی دارد با »خریدن« 
خانواده های آسیب دیدگان یا کشته 
شدگان حوادث اخیر راه را بر اعتراض 
بعدی آنان ببندد؛ از سوی دیگر نیز با 
اعالم نکردن تعداد این افراد، به »هاله 
قدسی« مســئول اصلی تمامی این 

حوادث آسیبی نزد.
آیت اهلل خامنه ای که پس از رسیدن 
بــه رهبری برای کامــل کردن وجه 
»پدر معنوی« حتی رنگ ریشش را 
تغییر داد تا روحانی تر به نظر برســد 
و تا کنون سعی می کرد دامن عبایش 
را از منازعات بیرون نگه دارد، این بار 
رسما و علنا پا به میدان گذاشته است. 
حال با افشای تعداد کشته شدگان و 
آســیب دیدگان نه فقــط مخالفان و 
به سیاست های جمهوری  معترضان 
اسالمی که برای مدافعان آن نیز چهره 

»حضرت آقا« مخدوش خواهد شد.
کمتر وجدان سالمی است که حتی در 
دفاع از »نظام محبوبش« بتواند چشم 

بر روی چنین کشتاری ببندد.

یکی از منابع به رویترز گفته است که آیت اهلل خامنه ای در این جلسه اظهار کرده است که »جمهوری اسالمی در خطر است. برای 
پایان دادن به آن، هر کاری الزم باشد انجام دهید. دستور من این است.«

سولماز ایکدر
منبع: سایت زیتون
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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«

»حجامت انقالب«
 و مسأله جانشینی

این نخستین بار است که در مورد کشتار معترضان تعبیر »حجامت 
انقالب« به کار گرفته می شــود. چه کسی به این تصمیم رسید که 
در آبان ۹۸ به تعبیر نمایندگان والیتمدار مجلس  »حجامت انقالب« 

ضرورت دارد؟ حلقه حبیب به سرگردگی مجتبی خامنه ای؟

خبرگزاری رویترز تعداد کشته شدگان 
اعتراضــات آبــان ۹۸ را چهار رقمی 
اعــالم کرد. گزارش رویتــرز ناظر بر 
جلســه ای اســت که عصر یکشنبه 
26 آبــان در بیت خامنه ای با حضور 
رئیس جمهوری اسالمی و گروهی از 
مسئوالن امنیتی نظام برگزار شد. بر 
این اساس دستور کشتار را خامنه ای 
شخصاً صادر کرد. آیا مجتبی خامنه ای 
و حلقه »گردان حبیب« در رسیدن 
پدر بــه این تصمیم نقش داشــت؟ 
رویترز در این باره سکوت کرده است. 
گمانه زنی هایی بر اساس چند رویداد:

حجامت انقالب

مهدی کروبی نخستین بار در شهریور 
۸۷ در نامه سرگشاده  ای به خامنه ای از 
نقش »آقا سید مجتبی« در حمایت از 
نامزد مورد وثوق و دخالت بخش هایی 
از سپاه و  بسیج پرده برداشت. سپس 
به تدریج مشخص شد که حلقه ای از 
نزدیکان مجتبی خامنه ای که به حلقه 
»گردان حبیب« شهرت دارند و سابقه 
آشنایی آن ها به تعبیر مهدی کروبی 
با »آقا سید مجتبی« به سال ۱۳65 
در جنگ ایران با عراق و قبل از عزل 
آیت اهلل منتظری در جریان کشــتار 
6۷ می رسد، مهم ترین مسئولیت های 

امنیتی در ایران را به عهده گرفته اند.
همزمان با انتشار گزارش تکان دهنده 
رویترز که تعداد کشته شــدگان در 
اعتراضات آبان ۹۸ را دست کم ۱5۰۰ 
نفر اعالم کرده است، حمیده زرآبادی 
نماینده قزوین در مجلس شــورای 
اسالمی جمعه 2 دی در نطق خارج از 
دستور خود با کنایه ای به نمایندگان 
با صدایی  فراکسیون والیی مجلس، 
بلند گفت: »این چه حرفی است که 
انقالب حجامت شد؟ جواب خون های 
ریخته شــده را چگونه خواهیم داد؟ 
تمــام کنید این خودی و غیر خودی 

گفتن را.«
این نخستین بار اســت که در مورد 
تعبیر »حجامت  معترضان  کشــتار 
انقالب« به کار گرفته می شــود. چه 
کســی به این تصمیم رسید که در 
آبان ۹۸ به تعبیر نمایندگان والیتمدار 
مجلس  »حجامت انقالب« ضرورت 
دارد؟ حلقــه حبیب به ســرگردگی 

مجتبی خامنه ای؟

کشتار  فرمان  که  یکشنبه ای  عصر 
صادر شد

شــامگاه جمعه 24 آبــان اعتراضات 
مســالمت آمیزی در اهواز، سیرجان، 
مشهد و شیراز آغاز شد و به زودی به 
ده ها شهر ایران سرایت کرد. شنبه 25 
آبان بیش از یکصد شهر ایران درگیر 
اعتراضات مردمی بود. مجلس شورای 
اسالمی با یک طرح دو فوریتی قصد 
داشت مصوبه فراقانونی سران قوا برای 
افزایش قیمــت بنزین را لغو کند. بر 
اساس گزارش هفته نامه »حزب اهلل« 
شــورای عالی امنیت ملی به ریاست 
حســن روحانی عصر شنبه تشکیل 
جلسه داد و علی الریجانی خواستار 
دخالت خامنه ای برای از کار انداختن 
مجلس شورای اســالمی شد. صبح 
یکشــنبه خامنه ای در درس خارج 
فقه خود از مصوبه سران قوا حمایت 
کرد. رویترز می نویسد عصر یکشنبه 
خامنه ای که چنــد روز پس از آغاز 
اعتراضات آبان »بی قرار شده بود« با 
جمع کردن مقامات ارشــد امنیتی و 
دولتی دستور جمع کردن اعتراضات 
به هر قیمتــی را صادر کرد. به گفته 
یکی از منابع رویترز خامنه ای در این 
جلسه ظاهراً گفته است: »جمهوری 
اسالمی در خطر اســت. برای پایان 
دادن به آن، هر کاری الزم باشد انجام 

دهید. دستور من این است.«
بعد از آن جلسه بود که اتصال ایران 
به اینترنت جهانی قطع شد و به یک 
معنا »حجامت انقــالب« و به تعبیر 
آغاز  معترضان  کشتار  سرراست تری 

شد.
باشگاه خبرنگاران جوان و همچنین 
خبرگزاری امنیتی فــارس در چند 
روز گذشــته در دو گزارش جداگانه 
بــه نقــل از »منابع آگاه« تشــکیل 
جلسه در بیت خامنه ای برای صدور 
دســتور کشــتار را تکذیب کرده اند. 
علی سعیدی، رئیس عقیدتی سیاسی 
دفتر فرماندهــی کل قوا و همچنین 
حسین نجات، معاون اطالعات سپاه 
در ســخنرانی هایی که بعد از کشتار 
انجام دادند، دخالت مستقیم خامنه ای 
در سرکوب اعتراضات را تأیید کردند. 
دولت روحانــی هــم در هفته های 
گذشــته بارها اعالم کرده اســت که 
قصد ندارد مشکالت داخلی را کتمان 

کند، اما اعالم آمار کشته شدگان با قوه 
قضائیه است. عبدالرضا رحمانی، وزیر 
کشور نیز که به دلیل کشتار معترضان 
در خطر اســتیضاح قرار داشــت به 
دســتور خامنه ای بر ســر کار ماند. 
محمود صادقی، نماینده اصالح طلب 
در مصاحبه با ســایت »امتداد« که 
دوشــنبه 25 آذر منتشر شد، درباره 
نشست کمیســیون مجلس با وزیر 
کشــور گفته بود: »در همین جلسه، 
یکی از نمایندگان شهرستان ها اعالم 
کرد کــه دو نفر در حــوزه انتخابیه 
من)محدوده کرج و شــهرقدس( با 
اصابت گلوله به مغزشان جان باخته اند 
و از رحمانــی فضلی ســوال کرد که 
آیا امکان تیراندازی، دســت کم به پا 
یــا کمر به پایین وجود نداشــته که 
چنین شلیک هایی انجام شده است؟ 
وزیر کشــور هم در پاسخ عنوان کرد 
که خب! شلیک به پا هم انجام شده 

بوده است.«
صادقــی در ایــن مصاحبــه گفته 
بــود که پاســخ وزیر کشــور باعث 
»شــگفت زدگی« نمایندگان شد. به 
این ترتیب در فاصلــه بین 24 آبان 
تــا 25 آذر خامنه ای مســتقیماً  دو 
بار مجلس شــورای اسالمی را از کار 
انداخت. یک بار در یکشنبه 26 آبان با 
حمایت از تصمیم فراقانونی سران قوا 
و یک بار هم قبل از 25 آذر با دخالت 
در استیضاح وزیر کشور به دلیل نحوه 

کشتار معترضان.

از احمد تا مجتبی

آیــا حمایت خامنــه ای از عبدالرضا 
رحمانی فضلی به این معناســت که 
وزیر کشور هم در جلسه یکشنبه 25 
آبان در بیت رهبری شرکت داشت؟ 

مجتبــی خامنه ای و نزدیــکان او از 
جمله حسین نجات و علی سعیدی 
در آن غروب سرنوشت ساز چه نقشی 
ایفــا کردند؟ رســانه های خبری در 
این باره ســکوت کردند. اما همزمان 
با این تحوالت به مناســبت نزدیک 
شدن دهمین سال درگذشت آیت اهلل 
منتظری، فرزند او در یک افشــاگری 
تازه اعــالم کرد که اعضــای هیأت 
چهار نفره مرگ مطالب مهم آیت اهلل 
منتظری در جلســه 24 مــرداد 6۷ 
درباره جلوگیری از اعدام ها را به جای 
آنکه به آیت اهلل خمینی انتقال دهند، 

به اطالع احمد خمینی رسانده اند.
بر همین اساس احمد خمینی هم در 
پاسخ گفته بود: »بروید ]اعدام ها را[ 

ادامه دهید.«
آیا فرزند آیت اهلل منتظری قصد داشت 
با این افشاگری تازه به نقش مجتبی 
خامنه ای در تصمیم گیری ها در بیت 
رهبری اشاره کند؟ آیا به اعتبار سخنان 
احمد منتظری می توان تصور کرد که 
مجتبی خامنه ای  از جایگاهی در حد 
جایگاه احمد خمینی در صدر انقالب 
برخوردار اســت؟ آیا حجامت انقالب 
مجتبی  اجرایی  تصمیم  نخســتین 

مجتبی خامنه ای، سرکرده دار و دسته »گردان حبیب« - کشتار معترضان برای تحکیم قدرت

خامنــه ای برای اثبــات صالحیتش 
برای احراز رهبری انقالب اســت؟ به 
هیچکدام از این پرسش ها نمی توان به 
طور مستند پاسخ داد، اما می توان رد 
مشارکت مستقیم حلقه گردان حبیب 
)نزدیکان مجتبی خامنه ای( در کشتار 
معترضان را پی گرفت: حسین طائب، 
مســئول اطالع سپاه، حسن محقق، 
جانشــین او، علی فضلــی، فرمانده 
قــرارگاه ثاراهلل به عنــوان مهم ترین 
قرارگاه عملیاتی جمهوری اسالمی در 
امنیت داخلی، حسین نجات،  حوزه 
معاون امنیت داخلی در شورای عالی 
امنیت ملی، حســین اهلل کرم، رهبر 
ســابق انصار حــزب اهلل و از رهبران 
کنونی لباس شــخصی های تهران و 
سرانجام حســین یکتا، عضو شورای 
مرکزی قرارگاه عمار و از فرماندهان 

لباس شخصی ها.
 عالوه بر این، این هم واقعیت دارد که 
خامنــه ای در آبان ۹۸ بر خالف رویه 
رایج، مســتقیماً در روند امور دخالت 
کرد و مســئولیت آن را هم به عهده 
گرفت. آیا این امر به معنای حمایت 
بی چــون و چرای خامنــه  ای از »آقا 
مجتبی« و حلقــه »گردان حبیب« 

است؟
پاسخ به این پرسش ها را آینده روشن 
خواهد کرد. باید توجه داشــت که تا 
قبل از عزل آیــت اهلل منتظری، علی 
خامنه ای در بین پنج عضو »ســران 
قوا« که شورای تصمیم گیری در کنار 
خمینی بود در موقعیتی ضعیف تر از 
احمد خمینی، هاشــمی رفسنجانی 
)فرمانده جنگ(، میر حسین موسوی 
)نخســت وزیر( و موســوی اردبیلی 
)رئیس دستگاه قضایی( قرار داشت. 
ســه ســال بعد با کشــتار زندانیان 
سیاســی و عزل منتظــری اما ورق 
برگشت و خامنه ای که تا پیش از آن 
زمان گفته می شد قصد دارد به مشهد 
برگردد، بر مسند خمینی تکیه داد. آیا 
افشاگری احمد منتظری همزمان با 
کشتار آبان ۹۸ به این موضوع اشاره 
دارد که ولی فقیه و فرزند او مجتبی 
میراث دار کشتار 6۷ است و تاکید بر 
نقش احمد خمینی در وقوع کشتار 
6۷ ناظر به کشتار آبان ۹۸ هم هست؟
در این میان بیانیه میرحسین موسوی 
یادآور حقیقتی است مسلم و غیر قابل 
کتمان: مسئولیت هر آنچه که در عصر 
یکشنبه 25 آبان اتفاق افتاد، صرفاً با 
ولی فقیه ۸۰ ساله است. موسوی در 

بیانیه خود نوشته بود:
»آدمکشان سال 5۷ نمایندگان یک 
رژیم غیر دینی بودنــد، و ماموران و 
تیراندازان آبــان ۹۸ نمایندگان یک 
حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا 
شــاه بود و امروز اینجــا ولی فقیه با 

اختیارات مطلقه.«

االهه نجفی )رادیو زمانه(

در واکنش به گزارش رویترز 
رضا پهلوی خواستار بررسی وقایع 

در دیوان کیفری بین المللی شد

رادیو فردا- شــاهزاده رضا پهلوی، از چهره های مخالف جمهوری اسالمی، 
در واکنــش به گزارش تازه رویترز در مــورد اعتراضات ایران، و خطاب به 
اعضای اروپایی شورای امنیت، خواستار گشودن پرونده ای در دیوان کیفری 

بین المللی شده است.
دیوان کیفری بین المللی در الهه، وابســته به سازمان ملل است و کارش 
رســیدگی به جنایات جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل کشی و جنایات 

دیگر است.
رضا پهلوی نوشــته »این حکومت طی تنها چنــد روز ۱5۰۰ ایرانی را در 

خیابان ها کشت«.
او سپس خطاب به کشــورهای اروپایی گفته »به جای التماس مذاکره و 
تجارت با این حکومت نســل کش، ]پرونده را[ برای دادرسی روانه دیوان 
کیفری بین المللی بکنید. به مردم ایران کمک کنید، خامنه ای را به محاکمه 

بکشانند«.
پیشتر برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، گفته 
بود این گزارش بر اهمیت و فوریت واکنشــی از سوی جامعه جهانی برای 

مجازات عامالن و منزوی کردن حکومت ایران می افزاید.
دبیرخانه شــورای عالــی امنیت ملی ایران گفته گــزارش رویترز »کامال 
بی ارزش و لطمه شدیدی به اعتبار از پیش مخدوش این خبرگزاری است«.
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»مدیریت جهادی« رحمانی  فضلی در سرکوب اعتراض های آبان

گــزارش خبرگزاری رویتــرز درباره 
کشته شــدن ۱5۰۰ نفــر در جریان 
اعتراض های پنــج روزه آبان ۹۸ بار 
دیگر توجه عمومی به ابعاد این فاجعه 

را جلب کرده است.
در طــول یک ماه گذشــته برخی از 
نمایندگان مجلس با اشــاره به نحوه 
اجــرای طرح گران  کــردن بنزین و 
مدیریت برخورد با اعتراض ها، به نقش 
کلیدی وزیر کشور ایران در این ماجرا 
اشاره کرده و خواســتار استیضاح او 

شده بودند.
تالش ها آنها البته به جایی نرسید و 
عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسمی 
که روز 26 آذر برگزار شــد، نشــان 
»مدیریت جهــادی« را دریافت کرد. 
نشانی که به نظر می رسد نوعی پاداش 
حکومتی به او برای انجام ماموریتش 

در جریان اعتراض های آبان ۹۸ بود.
وزیــر کشــور دولــت روحانی طی 
ســال های گذشــته از چهره هــای 
حاشیه ســاز بوده است. او با سابقه ای 
اصولگرایانه وارد دولت روحانی شــد، 
انتصاب و عملکــردش همواره مورد 
انتقاد اصالح طلبــان حامی روحانی 
بود ولی ره به جایــی نبرد. حمایت 
چهره هایی چون علــی الریجانی در 
این مسیر موثر بود ولی کار مهم تر او 
جلب اعتماد نهادهای خارج از دولت 
بود. یکی از نمونه های جلب اعتماد را 
می توان از سال ۹5 و در ماجرای ورود 
خامنه ای برای حل مشکل آسیب های 
اجتماعی و حاشیه نشین ها در ایران 

رصد کرد.
در آن داســتان بی نتیجــه، رحمانی 
فضلی مســئول اصلی رسیدگی به 
این پرونده شد و با دستور خامنه ای، 
معاونت فرهنگــی و اجتماعی وزیر 
کشور تبدیل به یک سازمان مسئول 
در این حوزه شد تا بتوانند آسیب های 
اجتماعی و مشکالت اقشار پایین دست 

و حاشیه نشین را حل کنند.
تالش و مدیریت او در این پرونده نه 
تنها به حل بحران منجر نشــد، بلکه 
همین اقشار حاشیه نشین و فقیر- بر 
اطالعاتی  نهادهای  گزارش  اســاس 
به مجلس ایران- هســته مرکزی و 
اکثریت معترضان به گران شدن بنزین 

بودند.
مردم معترض متوجه شده بودند که 

نه تنها تحرکــی در دولت برای حل 
مشکل شان وجود ندارد، بلکه با گران 
شــدن بنزین همه ابعاد زندگی شان 
تحت تاثیــر قرار می گیــرد. حضور 
اعتراضی  آنها در خیابان که به سرعت 
به یــک اعتراض عمومــی علیه کل 
سیاست های حکومت تبدیل شد اما با 
واکنش منفی و تند چهره هایی چون 
وزیر کشور مواجه شد و رحمانی فضلی 

معترضان را »اشرار قمه کش« خواند.
نقش کلیدی عبدالرضا رحمانی فضلی، 
وزیر کشور ایران، در این فاجعه از چند 

وجه حائز اهمیت است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، 
پیش از این گفته بود که تمام مراحل 
اجرایی طرح گران کــردن بنزین به 
شورای امنیت کشور به ریاست وزیر 

کشور واگذار شده بود.
شورای امنیت کشور یکی از نهادهای 
زیرمجموعه شــورای عالــی امنیت 
ملی ایران است و در مقابله با چنین 
رویدادهایی، مســئولیت و اختیارات 

دارد.
عالوه بر تصمیم گیــری درباره زمان 
اجرای طرح، علی عســگری، رئیس 
صداوسیمای حکومت ایران هم اشاره 
کرده بود که در روند اطالع رســانی 
برای اجرای این طــرح کامال با وزیر 
کشور هماهنگ بوده است. عالوه بر 
مدیریت اجرا و اطالع رســانی درباره 
این طرح، تصمیم قطع اینترنت هم 
در شورای امنیت کشور با ریاست او 
اتخاذ و ابالغ شد تا یکی از سیاه ترین 
دوره های اطالع رسانی در چهل سال 
گذشته رقم بخورد و ماموران امنیتی 
با آســودگی خاطــر و امنیت روانی 
باالتری به سرکوب معترضان بپردازند. 
این دوره سیاه در یک ماه گذشته نیز 
با سکوت رحمانی فضلی درباره آمار 
کشــته ها و زخمی ها و وضعیت افراد 

بازداشت شده تداوم یافته است.
نقــش مهم تر وزیــر کشــور اما در 
سرکوب اعتراض ها بود. او روز 26 آبان 
یعنی دو روز پس از شروع اعتراض ها 
گفت دیگر با معترضان در خیابان ها 
مدارا نمی شــود. ایــن اظهارنظر در 
حالی مطرح شــده بود که در همان 
24 ساعت نخست خبر کشته شدن 
حداقل ۱۰ نفر از معترضان اعالم شده 

بود.

* عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز ششم آذر در یک 
گفت وگوی تلویزیونی، نه تنها به توجیه سرکوب ها پرداخت، بلکه با 
ارائه روایت های جعلی از آتش زدن کارگر پمپ بنزین توسط معترضان، 
تالش کرد که افکار عمومی را در سرکوب معترضان با خود همراه کند.

رحمانی فضلی روز ششم آذر هم در 
یک برنامه  تلویزیونی به طور مفصل 
درباره سرکوب اعتراض ها توضیح داد. 
تلویزیونی که مهم ترین  این گزارش 
گزارش مســئوالن حکومــت ایران 
درباره اعتراض ها بود، به خوبی نقش 
برجســته او را در مدیریت سرکوب 

اعتراض ها نشان می داد.
وزیر کشــور در این گفت وگو نه تنها 
به توجیه ســرکوب ها پرداخت، بلکه 
با ارائه روایت های جعلی از آتش زدن 
کارگر پمپ بنزین توسط معترضان، 
تــالش کرد که افــکار عمومی را در 
ســرکوب معترضان با خــود همراه 
کند. رحمانی فضلی در این گفت وگو 
به جای پرداختن به تعداد افرادی که 
کشــته، مجروح و بازداشت  شده اند، 
به طــور ویژه روی امــوال دولتی یا 
بانک هایی که تخریب شــده بودند، 

تمرکز داشت.
تمرکز بر آمــار تخریب مراکز دولتی 
و بانک ها توســط معترضــان یکی 
تبلیغاتی  ثابــت  از دســتورکارهای 
بود  اســالمی  مقام هــای جمهوری 
تــا بتوانند چهره ای کامال خشــن از 
معترضان نشان دهند و سرکوب آنها 

را ناگزیر جلوه دهند.
ایــن رویکرد مــورد انتقــاد برخی 
نماینــدگان مجلس ایــران هم قرار 
گرفت. علی ســاری، نماینــده اهواز 
با اشــاره به همین گفته ها، از اینکه 
»طوری وانمود شــد که گویی همه 
آمده بودند بانک آتش بزنند«، انتقاد 
کرده و »مدیریت نادرست« را عامل 
اصلی مشــکالت اخیر برای مردم و 

کشور معرفی کرده است.
وزیر کشــور ایران عالوه بــر این در 
جلســات با نمایندگان مجلس ایران 
هم ســعی کرد بــه توضیح و توجیه 
کارنامــه اش بپــردازد. او در یکی از 
جلســات در پاســخ به یک نماینده 
مجلس کــه گفته بود چرا به ســر 
معترضان شــلیک شــده، گفته بود 
»به پای آنها هم شلیک شده است«. 
محمــود صادقی، نماینــده مجلس 
که در این جلســه حاضر بوده، گفت 
نمایندگان از بی خیالی و نوع پاســخ 
وزیر کشور در مواجهه با چنین سوالی 
شگفت زده شده بودند. این بی خیالی 
و خونســردی در جریان ســرکوب 
اعتراض هــای آبــان ۹۸ در اغلــب 
مصاحبه های رحمانی فضلی نیز هویدا 
بــود. او با اعتماد به نفس و اطمینان 
خاطر از جمع کردن اعتراض ها سخن 

می گفت.
وزیر کشــور ایران حتی هنگامی که 

فرماندار شهر قدس به صراحت گفت 
دســتور تیر و شــلیک به معترضان 
داده اســت و اظهاراتــش بازتــاب 
منفی گسترده ای در افکار عمومی و 
شبکه های اجتماعی داشت، واکنش 
خاصی نشان نداد. او پیش از این در 
یک برنامه تلویزیونی، از مدیریت این 
فرماندار در مقابله با اعتراض ها تمجید 

کرده بود.
محمود صادقی، نماینــده تهران در 
مجلس با اشــاره به گفته های مکرر 
برخی مقام های حکومت که از جمع 
کردن اعتراضات در ظرف 4۸ ساعت 
خبر می دادند، پرســیده بــود: »آیا 
جمع کــردن به این معنــی که این 
مقدار تیراندازی صورت گرفته و این 
همه جان باخته برجای بگذارد، هنر 

است؟«
بــا این حال اعطای نشــان مدیریت 
جهادی بــه رحمانی فضلی در فاصله 
کوتاهی پس از ســرکوب اعتراض ها 
در ایران نشان می دهد که مقام های 
ارشد حکومت ایران این نوع مدیریت 

را »هنر« می دانند.
با وجود ایــن »هنرمندی« نمی توان 
گفت کــه اعتمــاد به نفــس او در 
سرکوب اعتراض ها و رضایت مقام های 
ارشــد نظــام از جمع شــدن ماجرا 
یک برگ برنــده و عامل ترقی برای 

رحمانی فضلی است.
در جریان انتخابات سال ۸۸ و سرکوب 
خونین پــس از انتخابــات، کامران 
دانشجو، وزیر کشور دولت احمدی نژاد 
نقــش مهمــی در اطالع رســانی و 
مدیریت ماجرا داشــت. با این حال 
در ســال های بعد هم سایه سنگین 
ســرکوب و دروغ و ابهام سال ۸۸ بر 
سر کامران دانشــجو سنگینی کرد، 
و آن خدمت به حکومت هم نشــانی 
نشــد برای صعود کامران دانشجو و 
دست یافتن به جایگاه های دیگر در 
صحنه های انتصابی سیاست ایران. او 

به حاشیه رفت و در حاشیه ماند.
اگر  عبدالرضا رحمانی فضلــی حتی 
به پشتوانه ســابقه بیشتر خدمت و 
روابطش در ســاخت قدرت، در میان 
اهل حکومت جمهوری اســالمی به 
چنین سرنوشــتی دچار نشــود، در 
افکار عمومی چنین سرنوشتی یافته 
اســت. او یکــی از چهره های اصلی 
سرکوب اعتراض های آبان ۹۸ است. 
اعتراض هایــی که بــه روایت رویترز 
۱5۰۰ کشته بر جای گذاشته و تعداد 
مجروحان و بازداشــتی هایش معلوم 

نیست.
رضا حقیقت نژاد

مزار جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸ در »بهشت رضوان« شهریار

آیا تشکیل دادگاه بین المللی جزایی
 علیه علی خامنه ای امکان پذیر است؟

دویچه وله- دکتر عبدالکریم الهیجی، 
رئیس جامعه دفاع از حقوق بشــر در 
ایران و رئیس افتخاری فدراســیون 
بین المللی جامعه های حقوق بشــر 
می گوید کشــتار و جنایتــی که در 
ایران انجام گرفته در چارچوب ماده  ۷ 
اساسنامه  رم دادگاه بین المللی جزایی 
قرار می گیرد. دادگاه بین المللی جزایی 
در موردی مشــابه و در پی تصمیم 
سازمان ملل در ســال 2۰۱۱ حکم 
جلب معمر قذافی، رهبر سابق لیبی را 
صادر کرده بود، با وجود این که لیبی 

عضو اساسنامه  رم نبوده است.
طبق ماده  ۷ اساســنامه رم، اقدام یا 
حمله  گسترده یا نظام مند علیه مردم 
بشــریت«  غیرنظامی »جنایت  ضد 

شمرده می شود.
عبدالکریم الهیجی می گوید اعتراض 
مردم ایران تنها به افزایش بی سابقه 
قیمــت بنزین در شــرایطی صورت 
گرفــت که آنها به مــدت یک هفته 
با قطع کامل شــبکه اینترنت روبرو 
بودند. رسانه های خبری اروپا و به ویژه 
فرانسه از آن به عنوان »کشتار پشت 

درهای بسته«یاد می کنند.
آقای الهیجــی می افزاید: »خامنه ای 
دو روز پس از این کشتار این موضوع 
را تائید کــرد و از تظاهرکنندگان به 
عنوان اشرار یاد کرد. چند روز بعد هم 
شمخانی، مسئول کمیسیون امنیت 
ملی اقرار کرد که تعداد زیادی از مردم 
بی گناه کشته شده اند و می توانیم به 
آنها دیه بدهیم و یا به عنوان شــهید 
یاد کنیم. تمام اینها نشان می دهد که 

کشتار بزرگی اتفاق افتاده است.«
عبدالکریم الهیجی از شورای حقوق 
بشر ســازمان ملل خواسته است،  با 
توجه به موضع روز شش دسامبر )۱5 
آذر( کمیســر عالی حقوق بشر خانم 
میشل باشله و اعالمیه  روز 2۰ دسامبر 
)2۹ آبان( ۱6 کارشناس بین المللی 
حقوق بشــر، باید کمیسیون تحقیق 
مستقل بین المللی برای رسیدگی به 

این جنایت بزرگ را تشکیل دهد.
اما حکومت جمهوری اسالمی ایران 
رســما آمار و ارقامی اعــالم نکرده و 
برخی رســانه های نزدیــک به راس 
حکومــت هم گزارش رویتــرز را رد 
کرده اند.  در این صورت چطور می توان 
مسئولت کشتار معترضان را متوجه 
آیت اهلل خامنه ای دانست؟ آیا با استناد 
به گزارش عفو  بین الملل و رویترز در 
ارتباط با کشــتار ۱5۰۰ نفر در ایران 

می تــوان در مجامــع بین المللی به 
پیگیری حقوقی کشتار معترضان در 

ایران اقدام کرد؟
آقای الهیجی به این پرسش دویچه 
ولــه چنین پاســخ داد: »ما به گفته 
و یا اعتبــار گــزارش رویترز چنین 
درخواستی نکرده ایم. ما می گوییم در 
شــرایط کنونی ایران طبیعی نیست 
که نزدیک به 4۰ روز از این کشــتار 
بزرگ می گذرد و هیچ مقام رســمی 
جمهوری اسالمی ایران نیامده حتی 
تعداد قربانیان را اعالم بکند. قرینه های 
زیادی وجود دارد که نشان می دهند 

که این کشتار برزگی بوده است.«
الهیجی در ادامه گفت کشتاری که در 
ایران انجام گرفته شبیه کشتاری است 
که در بهار عربی در ســال 2۰۱۱ در 
لیبی صورت گرفت. با توجه به اینکه 
اینترنت در آن زمان قطع نشــده بود 
بالفاصله این موضوع به شورای امنیت 
سازمان ملل رفت و شورای امنیت هم 
پرونده را به دادگاه جزایی بین المللی 
ارجاع کرد؛ و این درحال بود که لیبی 

اساسنامه رم را امضا نکرده بود.
رئیــس جامعه دفاع از حقوق بشــر 
ایران در ادامه خاطرنشــان کرد: »با 
توجه به اینکه ابعاد کشــتار نشــان 
می دهد که ممکن است تحت عنوان 
اقدام علیه بشــریت قضیه به دادگاه 
جزایی بین المللی برود ما در اطالعیه 
تاکیــد کردیم که یک کمیســیون 
تحقیق بین المللی تشکیل شود و در 
صالحیت این کمیســیون هست که 
بگوید آیا این مورد از موارد اساسنامه 
رم و زیر عنوان کشتار بر ضد بشریت 

هست یا نیست.«

اسداهلل عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی ایران چهارشنبه 
چهارم دی ســخنان علی مطهری که گفته بود؛ »هیئت رئیسه استیضاح وزیر 
کشــور را به دلیل مخالفت رهبری اعالم وصول نمی کنــد«، رد کرد. او دلیل 
خارج شدن طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی را کاهش تعداد استیضاح 
کنندگان عنوان کرد و گفت: به دلیل کاهش تعداد اســتیضاح کنندگان و بر 
مبنای آئین نامه داخلی مجلس، اســتیضاح رحمانی فضلی از دستور کار خارج 
شده است. به گفته او کمیسیون شوراهای مجلس این تصمیم را گرفته و هیئت 
رئیسه آن را تایید کرده است. مطهری یک روز قبل گفته بود که فشارهای زیادی 
به متقاضیان اســتیضاح وارد شد تا امضاء خود را پس بگیرند اما آنها در مقابل 
فشارها ایســتادند و به اندازه کافی امضاء برای اعالم وصول طرح وجود داشت. 
عباسی در نهایت گفت: »مطهری اگر همچنان به دنبال استیضاح وزیر کشور 
است باید مجدداً برای استیضاح درخواست بدهد و امضا جمع کند و سپس این 
موضوع را به هیات رئیســه اعالم کند«. مطهری و شماری دیگر از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در طرحی که از دستور کار خارج شد، خواستار استیضاح 
وزیر کشور به دلیل »فراهم نکردن مقدمات و تمهیدات الزم برای اجرای مصوبه 

مدیریت مصرف سوخت« شده بودند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
 استیضاح وزیر کشور

 به دلیل کاهش امضاء  اعالم وصول نشد
 نه مخالفت خامنه ای
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بودجه 99 و ابهام در مورد امکان فروش نفت
در بودجه ۹۹ ابتدا درآمدهای حاصل 
از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز 
بر مبنای صادرات روزانه 1,۵ میلیون 
بعد  بود،  شده  طراحی  نفت،  بشکه 
گفته شــد دولت صادرات روزانه تا 
۸۰۰ هزار بشــکه نفت را برای سال 
با  نظر گرفته اســت که  آینده در 
اعداد و ارقام صادرات ماه های اخیر، 
خوش بینانه ارزیابی  شد. اکنون برخی 
از اقتصاددان ها می گویند دولت رقم 
صادرات یک میلیون بشکه نفت را 
در نظر گرفته تا نشان دهد تحریم ها 
کاری از پیــش نبرده انــد. میزان 
صادرات نفت در بودجه ۹۹ همچنان 

در ابهام است.

رادیو زمانه- سیداحســان حسینی و 
محمد شــیرجیان، دو اقتصاددان از 
جناح مخالف دولــت در یک برنامه 
رادیویــی در ایران از میزانی که برای 
صادرات نفت در بودجه سال آینده در 
نظر گرفته شده است انتقاد کردند و 
گفتند دولت همان اشتباه گذشته را 

دارد تکرار می کند.
حسینی در این باره گفت: »دولت سال 
قبل بودجه را روی ۱.5 میلیون بشکه 
در روز بست ولی اواسط سال بود که 
شورای ســران قوا جلسه ای در مورد 
اصالح بودجه برگزار کرد و در آن جا 
رقم صادرات نفتی ۳۰۰ هزار بشکه در 
روز در نظر گرفته شد. ما امیدوار بودیم 
دولت از سال قبل درس بگیرد و رقم 
فروش نفت را در بودجه ۹۹ واقعی در 
نظر بگیرد اما بازهم رقم صادرات یک 

میلیون بشکه لحاظ شد.«

این در حالی اســت که گفته می شد 
دولت در بودجه ۹۹ صادرات روزانه تا 
۸۰۰ هزار بشکه نفت را در نظر گرفته 
است. حتی همین رقم نیز خوش بینانه 

ارزیابی شد.
بر اساس الیحه بودجه ۱۳۹۹ که ۱۷ 
آذرماه سال جاری به مجلس تقدیم 
شــد بودجه عمومی دولت در سال 
آینده نســبت به سال جاری بیش از 
25 درصد افزایش یافته اســت. برای 
تأمین این بودجه دولت به صدور ۸۷۰ 
هزار تا یک میلیون بشکه نفت در روز 
نیــاز دارد در حالی که در اثر تحریم 
نفتی، صادرات روزانه نفت ایران در ماه 
اکتبر گذشــته به کمتر از 25۰ هزار 

بشکه در روز رسیده است.
سیداحسان حســینی افزود: »درباره 
صادرات نفت هــم این بحث مطرح 
است که باید در بودجه بگوییم روزی 
۱.5 میلیون می  فروشــیم که نشان 

داده شــود ایــران در بحث تحریم ها 
پیروز شده اســت. در حالی که همه 
میزان رقم صادراتی نفت را می دانند. 
آمار اوپک شفاف است. بنابراین این که 
بودجــه را روی یک میلیون بشــکه 
ببندیــم، در واقع خودمــان را فریب 

می دهیم.«
محمد شــیرجیان نیز با اشــاره به 
بحث بودجه ی مســتقل از نفت که 
سال گذشته از سوی علی خامنه ای، 
رهبر جمهوری اسالمی مطرح شده 
بود، گفت: »این مســئله محقق نشد 
و همــه امیدواری ها ایــن بود که در 
سال ۹۹ این اتفاق بیفتد. اما با وجود 
نظرات کارشناسی باز هم این مسئله 
صورت نگرفت و ما شاهد این هستیم 
که تقریبــاً ۷۷ هزار میلیارد تومان از 
بودجه 4۸4 هــزار میلیاردی تومان 

سال ۹۹ مبتنی بر نفت است.«
رقم کلی الیحه بودجه سال ۹۹ نسبت 

به سقف قانون بودجه امسال با رشدی 
در حدود ۱4 درصد تنظیم شده است 
که با در نظر گرفتن نرخ تورم احتماالً 
4۰ درصدی امسال، در نهایت بودجه 
سال آینده، بودجه ای نسبتاً انقباضی 

خواهد بود.
با توجه به دشــواری های ایران برای 
فروش نفت پس از تحریم های آمریکا 
و همچنیــن تأکید علــی خامنه ای 
بر تحقق »اقتصــاد مقاومتی« به نظر 
می رسید که تغییرات محسوسی در 
ارقام الیحه بودجه سال آینده ایجاد 

شود.
شــیرجیان افزود ۷۷ هــزار میلیارد 
تومان حاصل از نفت در بودجه سال 
آینده سهم دولت نیست و »۳۰ هزار 
میلیارد تومان سهم صندوق توسعه 
ملی است که براساس قوانین برنامه 
پنجم و ششــم باید سهمش به ۳6 
درصد می  رســید. ولی دولت ســهم 
صنــدوق توســعه را بــه 2۰ درصد 

رساند«.
دو کارشناس دیگر رقم صادرات نفت 
در الیحه بودجه را غیرواقعی دانستند 
و گفتند به طور قطع دولت همچون 
سال گذشته »آن را در شورای سران 
تصحیح می کنــد و مجوز خلق پول 

می گیرد و اَبَرتورم ایجاد می کند«.
ایــن در حالی اســت کــه صندوق 
بین المللی پول پیش بینی کرده است 
سال آینده بودجه ایران با کسری ۳۷ 
میلیارد دالری یعنــی معادل بیش 
از هشــت درصد کل تولید ناخالص 

داخلی کشور مواجه باشد.

مرکز پژوهش های مجلس:
 نصف بودجه سال آینده ایران
 صوری است و کسری دارد

دولت برای احتراز از کسری بودجه، چند راه دارد که یکی از آنها راهکار فشار 
و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی )چاپ پول( و پذیرش تورم شدید 
ناشی از آن، یا تن دادن به معامله سیاسی )مذاکره با آمریکا برای برداشتن 

تحریم ها( است.

رادیو فردا- مرکز پژوهش های مجلس 
با انتشار گزارشــی می گوید حتی با 
وجود استقراض، باز هم نصف بودجه 
سال آینده ایران کسری خواهد داشت 

و قابل تحقق نیست.
ایــن گزارش 5۱ صفحــه ای که روز 
چهارشــنبه چهارم دی در ســایت 
رســمی مرکز پژوهش های مجلس 
منتشر شد، می گوید: »توازن بودجه 
صرفاً تا حدود زیادی روی کاغذ انجام 
شده و بودجه در فرایند اجرا با کسری 

قابل توجهی مواجه خواهد شد«.
این گزارش می افزایــد تالش دولت 
برای توازن بودجه، عمدتاً به استفاده 
از اســتقراض از طریق انتشار اوراق 
قرضه یا صندوق توسعه ملی محدود 
شده و با وجود این، باز هم این هدف 
محقق نشــده اســت و معادل نصف 
بودجه و بیشــتر، کسری است که به 
طوری صوری )به رغم استقراض( تراز 

شده است.
گزارش یاد شده با تحلیلی از وضعیت 
بد اقتصادی کشــور به چندین نکته 
اشــاره کرده که یکی از آنها می گوید 
»هر کودکی که امســال در کشور به 
دنیا می آید، با حداقل هشت میلیون 
تومان بدهی عمومی انباشته چشم به 

جهان خواهد گشود«.
مرکــز پژوهش هــا در توضیــح آن 
می گویــد در بودجه ســال ۱۳۹۹، 
حــدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اجازه 
انتشــار اوراق بدهی بــه دولت داده 
شده است. »این مبلغ نسبت به سال 

گذشــته بیش از 2 برابر شده است. 
این مبلغ نسبت به رقم درج شده در 
بودجه 6 سال گذشته ۳۰ برابر شده 
است و هر کودکی که به دنیا می آید، 
با حــدود ۱ میلیون تومــان بدهی 
ســالیانه بودجه ای برای سال جاری و 
حدود ۸ تا ۹ میلیــون تومان بدهی 
انباشته عمومی دولت و شرکت های 
دولتی که از سال های گذشته ایجاد 

شده اند، چشم به جهان می گشاید«.
این گــزارش می گویــد دولت برای 
احتراز از کسری بودجه، چند راه دارد 
که یکی از آنها راهکار فشار و اضطرار 
برای استقراض از بانک مرکزی )چاپ 
پول( و پذیرش تورم شــدید ناشی از 
آن، یا تن دادن به معامله سیاســی 
)مذاکره بــا آمریکا برای برداشــتن 
تحریم ها( اســت که به دلیل عمدتاً 

دفاعی از آن احتراز می شود.
دولت برای ســال آینده بودجه ای به 
بزرگی ۱۹۹۸ هــزار میلیارد تومان 
به مجلس ارائــه داده که 4۸4 هزار 
میلیــارد تومــان آن بودجه عمومی 

دولت است.
در ایــن بودجه صــادرات روزانه یک 
میلیون بشکه نفت در نظر گرفته شده 
اســت، در حالی که صادرات کنونی 
نفت ایران حدود ۳۰۰ هزار بشــکه 
اســت. اخیرا سخنگوی ستاد بودجه 
ســازمان برنامه و بودجه ایران گفت 
رقم یک میلیون بشکه صادرات نفت 
در بودجه سال آینده خورشیدی برای 

»امیدآفرینی« بوده است.

نپیوستن به »اف.ای.تی.اف«، 
باعث تحریم بخش خصوصی و »تابعیت ایرانی« هم می شود

رئیس دفتر روحانی و یک کارشناس 
مبارزه با پولشــویی تعلل ایران در 
پیوســتن به »اف.ای.تــی.اف« را 
مستوجب تحمل تحریم های جدید 
دانســتند. ایــن تحریم ها عالوه 
برممنوعیــت روابط بانکی، افراد با 
تابعیت ایران را هم برای امور تجاری 

تحت فشار می گذارد.

دویچه وله- علی تقوی، کارشــناس 
حقوقی و مبارزه با پولشــویی وزارت 
اقتصــاد و دارایــی، تاخیرهای مکرر 
دولت ایران در پیوستن یا نپیوستن 
بــه »اف.ای.تــی.اف« را یک »بازی 
»اف.ای.تی.اف«  بــرای  حیثیتــی« 
دانســت تا جایی که نمایندگان این 
نهاد در جلسه های اخیر خود به طرف 
ایرانی اعالم کردند اقدامات جدی تری، 
فراتر از اقدام عملی یا »اکشــن پلن« 
علیه جمهوری اسالمی  اتخاذ خواهند 

کرد.
محمــود واعظــی، رئیــس دفتــر 
رئیس جمهوری، نیز پیوستن ایران به 
کلیدی  را موضوعی  »اف.ای.تی.اف« 
برای اقتصاد کشــور دانست و گفته 
اســت اگر ایران در لیست سیاه قرار 
بگیرد، ضربه سنگینی به اقتصاد وارد 

می شود.
به گزارش ایســنا، واعظی روز ســوم 
دی در جلسه سرمایه گذاری و توسعه 
استان اردبیل سخن می گفت، افزود: 
»متاسفانه »اف.ای.تی.اف« را سیاسی 
کرده اند و این مســاله قطعاً به ضرر 
کشور است و مردم باید نسبت به ابعاد 
مختلف آن اطالع و آگاهی داشــته 

باشند.«
تصویــب نشــدن الیحه پیوســتن 
ایران بــه »اف.ای.تی.اف« در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام که در محافل 
سیاســی داخل از آن به عنوان »اف.
ای.تی.اف« در بن بســت مجمع نام 
می برند، باعث خواهد شد عالوه برای 
ممنوعیت ها  مقابلــه ای«،  »اقدامات 
برای  بیشــتری  و محدودیت هــای 
مبادالت تجــاری و مالی بخش های 

حقوقی و حقیقی ایران اعمال شود.
علــی تقوی، کارشــناس مبــارزه با 
پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی دامنه 
ایــن ممنوعیت هــا و محدویت های 
بیشتر را نه فقط شامل روابط بانکی 
بلکه شامل حوزه های مبادالت تجاری 
و فرابانکی دانست و گفت: »این طور 
نیست که بگوییم چون روابط بانکی 
ما با جهان دچار مشــکل است، پس 
مشــکل  نمی تواند  »اف.ای.تی.اف« 
جدیدتری ایجاد کند. »اف.ای.تی.اف« 
ابعاد مختلفی دارد و همه حوزه های 
مراودات اقتصادی را شامل می شود؛ 
از امالک و بــورس تا تجارت و بیمه 
و خریــد و فــروش و گمرگ و حتی 

صرافی ها را شــامل شده و همه این 
حوزه ها را دربرمی گیرد. در واقع همه 

مسایل زیر سئوال می رود.«
او با ابراز نگرانی از وارد شــدن ایران 
»اف.ای.تی.اف«،  ســیاه  فهرست  به 
به رغم ارتباطات محدود کنونی بانکی، 
گفت که با ورود به این فهرست سیاه، 
روابط مالی و تجاری بخش خصوصی 
هم درگیر نظام مبارزه با پولشــویی 

می شود.
این کارشــناس با اشــاره به تفاوت 
بــا  »اف.ای.تــی.اف«  تحریم هــای 
تحریم های آمریــکا، توضیح داد که 
تحریم های آمریــکا علیه جمهوری 
اسالمی، یا یک بخش صنعتی را هدف 
گرفته و یا شامل یک فهرست کوچک 
و بزرگ از اســامی  افــراد یا چندین 
شــرکت حقیقی و حقوقی است، اما 
تحریم »اف.ای.تی.اف« تابعیت ایرانی 

افراد را هدف می گیرد.
او افزود: »چون اســتانداردهای »اف.

ای.تی.اف« عملیاتی نمی شــود، هر 
فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا 
ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل 
می شود و کشورهای دیگر حق ندارند 
با هرکس که تابعیت ایــران را دارد، 
معامله کنند، حاال می خواهد حقیقی 

باشد یا حقوقی.«
تقوی مخالفت منتقدان با پیوســتن 
ایران به »اف.ای.تی.اف« را بیشتر یک 
مساله سیاسی دانست تا اشکال فنی. 
او افزود که منتقدان پشــت مجمع 
پنهان شده اند  تشــخیص مصلحت 
و بدون اینکه خودشــان جلو صحنه 
قرار بگیرند و »مسئولیت بپذیرند«، 
از موضع ایــن مجمع، اهداف خود را 

پیش می برند.
وی با تاکیــد بر اینکــه مخالفان و 
منتقدان پیوستن ایران به »اف.ای.تی.

اف« باید خود را به مردم معرفی کنند، 
از پرویز داوودی، سردار احمد وحیدی 
و ســعید جلیلی به عنوان مخالفان 
»اف.ای.تی.اف« نام برد که اگر »نظر 
ندهند یا سکوت کنند«،»اف.ای.تی.

اف«  در مجمع تشــخیص مصلحت 
رأی مــی آورد. او مخالفت دیگران را 

جدی ندانست.
در ایــن میــان، فاطمه ســعیدی، 
ســخنگوی فراکســیون امید نیز به 
خبرگزاری ایسنا گفته که مهم ترین 
حالت  »اف.ای.تی.اف«  درباره  مساله 
تعلیقی اســت که کشــور دچار آن 
شده اســت: »...آن هم در وضعیتی 
که در همین مدت مهم ترین متحدان 
منطقه ای و غیرمنطقــه ای ما پیغام 
داده اند که در صورت نپیوستن به این 
سازمان امکان همکاری متقابل با ما در 
حوزه های مالی را نخواهند داشت.« 
نماینده تهران افــزوده که مخالفان 
تنها به بیان کلیات می پردازند و هیچ 

حرف کارشناسی و تخصصی برای رد 
این لوایح شــنیده نمی شود: »آن ها 
فقط می گویند در صورت پیوســتن 
به »اف.ای.تــی.اف« امکان کمک به 
متحدان مــان را نخواهیم داشــت و 
اطالعات مان را به دشمنان می دهیم 
ولی حتی به خودشان زحمت توضیح 
نمی دهنــد کــه چگونه ایــن اتفاق 

می افتد.«
ایسنا به نقل از خانم سعیدی نوشت: 
»آیا مخالفانی کــه انواع تریبون ها را 
در اختیــار دارند آیا حاضرند به ملت 
ایــران تضمین دهند و مســئولیت 

مخالفت شان را بپذیرند؟«
علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیســه 
مجلس هم بــه تازگی گفته که عدم 
تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام 
مالی تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار 
دارد وفضاسازی های مخالفان دولت و 
هم افراطیونی که ثابت کرده اند دلسوز 
مصالح کشــور نیســتند، در برخی 

اعضای مجمع تاثیرگذار بوده است.
امامان  پاســداران،  سپاه  فرماندهان 
حکومتی  مســئوالن  برخی  جمعه، 
از جملــه مقام هــای مرتبــط بــا 
زیرمجموعه های دفتر رهبر جمهوری 
اسالمی و بعضی از مقام های مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام و نیز 
رسانه های نزدیک به جریان موسوم 
به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان 
سرسخت تصویب لوایح مرتبط با »اف.

ای.تی.اف« در ایران هستند.
موافقان تصویب لوایح مزبور، از جمله 
دولت حســن روحانی و حامیان او، 
می گویند که تصویب این لوایح عالوه 
بر باز کردن راه »تعامل« اقتصاد ایران 
بــا جهان، به »شــفافیت اقتصادی« 
و مبارزه با فســاد مالی در کشور نیز 

کمک خواهد کرد.
گروه ویــژه اقدام مالی که مقر آن در 
پاریس است، 26 مهر مهلت جمهوری 
اســالمی برای تصویــب کامل لوایح 
مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین 
مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر )تا 
اواسط بهمن( تمدید کرد. این سازمان 
میان دولتی هم زمان با تمدید مهلت 
ایران از تمامی کشورهای عضو خود 
خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادالت 
مالی و پولی با جمهوری اســالمی و 
سرمایه گذاری در شرکت های فعال در 

ایران اعمال کنند.
از »لوایــح  باقی مانــده  دو الیحــه 
چهارگانه« مرتبط با اف ای تی اف، یعنی 
الیحه پیوســتن ایران به کنوانسیون 
مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 
موســوم به »کنوانســیون پالرمو« و 
الیحــه الحاق ایران به کنوانســیون 
 )CFT( مقابله با تأمین مالی تروریسم
از ابتدا نیز مخالفان سرسختی در ایران 

داشت.
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 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
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مجید محمدی

راهبردهای اصالح طلبان
 برای رقابت در بیعت 98

همه قرائــن و موضع گیری ها نشــان می دهنــد که اگر 
تردیدهایی در میان مدعیان اصالح طلبی در ایران در باب 
رقابت و مشــارکت در بیعت ۹۸ )در ایران انتخابات وجود 
ندارد( وجود داشــت، بعد از اعتراضــات آبان این تردیدها 
رفع شده اســت و می خواهند با قوت هرچه تمام، در این 
ماجرا شرکت کنند. دیگر نه شرط و شروطی برای شرکت 
دارند )مثل رد شدن برخی از نامزدهایشان از صافی تنگ 
شورای نگهبان(، و نه از این که مشارکت کنندگان، آنها را 
نادیده بگیرند، نگرانند. آنها می دانند که منافعشان توسط 
نظام تامین می شــود، نه مردم. البته چــون می دانند که 
مشــارکت باال نخواهد بود، نگران عدم کسب کرسی های 
مجلس هســتند. بر این مبنا، چاره ای جز تقرب به نظام از 
طریق مشــارکت در بیعت ها، یعنی همان جایی که نظام 
روی آنها حســاب باز می کند، ندارند. در این شرایط، آنان 
چه راهبردهایی برای این کنش سیاسی خود در نظر دارند؟ 
انتظار دارند که از این مشارکت چه چیزی نصیب آنها شود؟ 

امتیاز دادن به رقیب

در بیعــت ۹4، اصالح طلبان، هم برای فریب افکار عمومی 
در نشان دادن پیروزی در بیعت )کسب اکثریت مجلس( و 
هم برای ابراز وفاداری به خامنه ای و سپاه، حدود 5۰ نفر از 
جناح مقابل را در فهرست های خود قرار دادند. این تاکتیک، 
که در ابتدا به خاطر نامشــهور بودن اکثــر نامزدها برای 
افکار عمومی، کارکرد داشت، بالفاصله بعد از شکل گیری 
فراکسیون ها و انتخاب رئیس مجلس، در معرض دید عموم 
قرار گرفت و بیش از پیش موجب رسوایی سیاسی آنان شد. 
به همین دلیل، آنها نتوانستند در مجلس دهم بروز جناحِی 
خاصی داشته باشند. اگر این موضوع بار دیگر تکرار شود، 

موجب ریزش بیشتر آرای آنها خواهد شد. 
نشــانه  این رخــداد، از روزهای ثبت نام دیده می شــود و 
همان هایی که بــدون تعلق به جناح اصالح طلبی و تحت 
عنوان »معتدل« در فهرست اصالح طلبان قرارگرفتند )مثل 
بهروز نعمتی(، ثبت نام کرده اند و امید دارند در فهرســت 
آنها باشــند. البته تعدادی از اعضای این جناح منتقد این 
امتیــاز دادن بوده اند، اما به همان دلیلــی که این امر در 
بیعت ۹4 انجام شــد، در بیعت ۹۸ هم انجام خواهد شد؛ 
چون اصالح طلبان نمی توانند بدون همکاری با بخشــی از 
اصولگرایان )که آنها را »اعتدالی« می نامند(، در رقابت های 
سیاسی حاضر شــوند. »کارگزاران« به شدت خواهان این 
همکاری هستند. طنز سیاســی امروز ایران این است که 
جناح های درون یک حکومت فاسد، خونخوار و ناکارآمد، 

خود را اصولگرا، اعتدالگرا و اصالح طلب می نامند.  

گرم کردن تنور

بعد از ســرکوب آبان ۹۸، ســران اصالح طلبان با دعوت 
عمومی از همه فعاالن سیاسی برای نام نویسی، تالش دارند 
خون های ریخته شده را با کشیده شدن صف ها در مقابل 
حوزه های اخذ بیعت، بشــویند. این سیاست، دقیقا مشابه 
سیاست هسته سخت نظام بوده است: آوردن قشر برخوردار 
از امتیازهای حکومت به عرصه خیابان، برای نمایش قدرت. 
اما اصالح طلبان می خواهند این کار را بر ســر صندوق ها 
انجام دهند. اصالح طلبان می دانند که حکومت در وضعیت 
بسیار دشــواری قرار دارد و اگر در این وضعیت حامی آن 
باشند، بعدا پاداش خواهند گرفت، یا حداقل فشارها بر آنها 
کاهش خواهد یافت. ظاهرا آنها علی خامنه ای را بعد از چهار 

دهه، هنوز نشناخته اند.
رهبــران اصالح طلب، از هر گروه و شــاخه، در این دعوت 
حضور دارند. از کروبِی در حصر تا خاتمی ممنوع التصویر، و 
از مجاهدین انقالب تا کارگزاران؛ البته بدون آن که برنامه ای 
اصالحی عرضه کنند. آنها فقط می خواهند نامشان مطرح 
باشد و بر کرسی های قدرت تکیه زنند؛ بدون آن که وعده ای 
بدهند یا برنامه ای ارائه کننــد، چون می دانند که توانایی 
برآورده کردن آنها را ندارند. آنچه آنها به ایرانیان سال هاست 
بدهکارند، این است که روشن سازند، چرا بدون هیچ برنامه 

اصالحی، خود را اصالح طلب می نامند. 
تصــور اصالح طلبان این اســت کــه پایــگاه رای آنها در 

اعتراضات آبان ۹۸ فعال نبوده اســت و آنها ضرر چندانی 
از این رویدادها نکرده اند )شــکوری راد(. آنها کم درآمدها 
را پایــگاه رای جناح مقابل دیده اند و تصور می کنند که بر 
اثر کشته شدن معترضان، آرای جناح مقابل ریزش خواهد 
کرد. واقعیت چیز دیگری است. در بیعت آینده، رای هر دو 
جناح جمهوری اسالمی ریزش خواهد کرد؛ چون احتمال 
دارد که دستکم بخشی از معترضان، از بیعت کنندگان با 
هر دو جناح در بیعت های قبلی بوده باشند. به همین دلیل، 
بخشی از چهره های جناح اصالح طلب دعوت خاتمی برای 
ثبت نام را لبیک نگفتند، چون می دانند که بیعت ۹۸ رونق 
چندانی نخواهد داشت. آنها متوجه شده اند که تهیدستانی 
که به خاتمی و روحانی امید بستند تا شرایط را برای آنها 

بهبود بخشند، امروز مایوس هستند.

تقلیل سیاست به سیاست ورزی زیر عبا و عمامه

این، کاری اســت که هر دو جناح چهل ســال است انجام 
داده اند و یک بار دیگر می خواهند آن را در بیعت ۹۸ تکرار 
کنند. آنها البته برای انحراف افکار عمومی وانمود می کنند که 
مستقل از روحانیون و بیت تصمیم می گیرند.  هر دو جناح 
در این نکته توافق دارند که خیابان عرصه سیاســت ورزی 
نیست و اعتراضات خیابانی بی نتیجه است، چون می خواهند 
تصمیمات را در پشت درهای بســته و بر اساس منافع و 
دغدغه های خود، با سیگنال مثبت پدرخوانده ها بگیرند. از 
عرصه خیابان که بیرون برویم، چیز زیادی باقی نمی ماند 
غیــر از رهبران مافیایی که دارای منابع و ارتباطات الزم با 
بیت و سپاه و شورای نگهبان هستند؛ بدون آن که در بیرون 
و در فضای عمومی، از این ارتباطات و منابع سخنی بگویند. 
پدرخوانده های هر دو جناح، روحانیونی هســتند که روی 
مواضع و سیاســت ها می توانند روکش اسالمی بزنند و به 

خالیق عرضه کنند. 

تایید سیاست های گسترش طلبانه خامنه ای

اکثر مدعیان اصالح طلبی )جز رفســنجانی و کرباسچی(  
در یــک دوره در برابر سیاســت گســترش طلبی نظام و 
جاه طلبی هــای خامنه ای و فرماندهان ســپاه، ســکوت 
می کردند. اما در ماه هــای قبل از بیعت ۹۸، با صراحت از 
مداخله در عراق و ســوریه و لبنان و یمن دفاع می کنند؛ 
بدون آن که توضیح دهند این سیاســت تــا چه حد در 
چارچوب های اصالح گرایانه قرار می گیرد. این سیاست، به 
امنیت کشور نیز هیچ ربطی ندارد؛ مگر مقابله با نیروهای 
امریکایی در منطقه و ایجاد دردسر برای اسرائیل. در دوران 
بعد از »جنبش سبز« که اصالح طلبان »اهل فتنه« نامیده 
می شدند و سرنخ آنها به امریکا و اسرائیل ربط داده می شد، 
آنها به سیاســت ضدامریکایی و ضداسرائیلی دهه شصت 
خود بازگشتند. در ایران امروز، نمی شود کسی در سیاست 
رسمی فعال باشد، و با سیاست ضدامریکایی و ضد اسرائیلی 
رژیم فاصله داشته باشــد؛ چون این راهبرد در همه ابعاد 

سیاست های رژیم منعکس شده است.
علی رغم همه این راهکارها، بعید است که شورای نگهبان 
نامزدهای شناخته شده آنها را تایید کند. شورای نگهبان 
بســیاری از اصالح طلبان را به دلیل رقابت های جناحی و 
کینه های قدیمی رد صالحیت می کند؛ خواه شانس ورود 
به مجلس را داشته باشند، یا خیر. دستگاه رهبری و شورای 
نگهبان، جناح مدعــی اصالح طلبی را می خواهد، اما فقط 
نســل جوان تر و بی خاصیت آنها را که تابع باشــد و صرفا 
این عنوان را برای تزیین بیعت نظام، تحت عنوان انتخابات، 
یدک کشــد، اما برنامه ای برای اصالح نداشــته باشد و در 
نقاط بحرانی کامال در برابر رهبر مطیع باشد و به چالش با 

سیاست های وی برنخیزد. 
اعضای فراکســیون ۱۰5 نفره »امیــد« در مجلس دهم، 
الگوی خوبی برای نامزدهای اصالح طلب در بیعت ۹۸ است: 
مشــهورترین چهره آنها علی مطهری بود که نه خودش را 
اصالح طلب معرفی می کرد و نه برنامه ای برای اصالح امور 
داشــت، بلکه سیاست های مهندسی فرهنگی و اجتماعی 

رژیم را با شدت دنبال می کرد.

بعد از ســرکوب آبان ۹۸، ســران اصالح طلبان با دعوت عمومی از همه فعاالن سیاسی برای نام نویسی، تالش دارند 
خون های ریخته شــده را با کشیده شدن صف ها در مقابل حوزه های اخذ بیعت، بشویند. این سیاست، دقیقا مشابه 
سیاست هسته سخت نظام بوده است: آوردن قشر برخوردار از امتیازهای حکومت به عرصه خیابان، برای نمایش قدرت. 

حساب توئیتری ارتش اسرائیل از زندگی فرزندان 
مقامات جمهوری اسالمی در کشورهای دیگر خبر می دهد

خبرگزاری ها- حساب کاربری ارتش 
اسرائیل به زبان فارسی روز سه شنبه 
در توئیتــر خبر داد کــه »به زودی 
اطالعات جالبــی« در مورد فرزندان 
سران جمهوری اسالمی ایران منتشر 

خواهد کرد.
این حساب کاربری نوشت: »بسیاری از 
 #therichkidsoftehran شما قبال از
شنیدید، و از خود می پرسید که این 
روزها بچه های سران رژیم در کجا به 

سر می برند؟«
احســاب فارســی توئیتــری ارتش 
اســرائیل روز سه شــنبه در توئیت 
دیگری بــه »بنیادهای تحت کنترل 
رهبــران نظام جمهوری اســالمی و 
نزدیکان آنها« اشاره کرده و نوشته که 
آنها »۳۰ میلیارد دالر بودجه دارند و 

مالیات نمی دهند«.
صفحه فارسی توئیتر ارتش اسرائیل،  
روز چهارشنبه 4 دی ماه در چندین 
توئیت به فساد مالی رژیم ایران اشاره 
کرد و نوشــت »رژیم ایران به شدت 
تحت تأثیر فساد مالی است که باعث 
پخش پســتها و بودجه ها بین قوم و 

خویش و نزدیکان میشود.«
در ادامه آمده اســت کــه »افزایش 
دخالــت مقامات ارشــد ســپاه در 
اقتصاد و بنیادهای مالی به اصطالح 
خیرخواهانه« از جمله عواملی است 
که باعث »موج انتقادات عمومی« بر 

این رژیم می شود.
در توئیتی دیگر به مشکالت اقتصادی 
مردم ایران اشاره شده و ارتش اسرائیل 
در این صفحه نوشته است که »هلند، 
ترکیه، چین، ایاالت متحده، مالزی، 
سوئد، کانادا و دانمارک که گویا محل 
زندگی خانواده های این مقامات می 

باشد.«
اما ارتش اســرائیل به چنــد نفر از 
فرزندان مقامات جمهوری اســالمی 
اشــاره کرده و نوشــت کــه »دختر 
برادر رئیس جمهــور روحانی نیز در 
دانشــگاه کلمبیا تحصیل کرده و از 
سال 2۰۱4 در لندن مشغول به کار 
است. همچنین فرزند سفیر ایران در 
سازمان ملل نیز در دانشگاه آکسفورد 

تحصیل کرده.«
پسر محمد خاتمی، رئیس جمهوری 
پیشــین ایران، نیز از دیگر مواردی 
است که ارتش اسرائیل در این صفحه 

به آن اشــاره کرده و نوشته است که 
او در خارج از کشور زندگی می کند.

همچنین در این صفحه آمده است: 
»پسر رئیس سازمان صدا و سیمای 
ایران در ســال 2۰۱4 هم به هیئت 
صدا و سیما در برزیل پیوست، گرچه 
او هیچ نقشــی در این سازمان ندارد. 
نمونه دیگر فرزند محمدجواد ظریف 
وزیر امور خارجه ایران اســت که در 

دانشگاه نیویورک تحصیل کرده.«
therichkidsoftehran#حســاب 
کاربری موســوم به »بچه پولدارهای 
تهران« در اینســتاگرام بــود که در 
سال های گذشته تصاویر و فیلم هایی 
از زندگــی تجملــی بخــش مرفه 

پایتخت نشینان ایران منتشر می کرد.
با تقلید از حســاب »بچه پولدارهای 
تهران«، حساب های کاربری دیگری 
در مورد زندگی خیره کننده فرزندان 
خانواده های مرفه در شمار دیگری از 
شهرهای ایران مانند اصفهان، مشهد و 

اهواز به راه افتاد.
جوانان و نوجوانان خانواده های پولدار 
در ایــران در حالی گوشــه هایی از 
زندگی موســوم به »الکچری« خود 
را در این حساب ها منتشر می کردند 
که اکثریت مردم ایران با مشــکالت 
دست وپنجه  گســترده ای  اقتصادی 
نرم کرده و بی آیندگــی و نومیدی، 
نوجوانان و جوانان ایران را سرخورده 

کرده است.
هنوز معلوم نیست که حساب کاربری 
ارتش اســرائیل در نظر دارد چه نوع 
اطالعاتــی و مشــخصات و زندگی 
فرزندان کدام یک از مقامات جمهوری 
اسالمی و نحوه زندگی آن ها را مطرح 
کند و یا چگونــه به اطالعاتی درباره 

آنها دست یافته است.
اســرائیل و ایران از زمــان روی کار 
آمدن نظام جمهوری اسالمی در سال 
۱۳5۷ خصومت شدیدی با یکدیگر 
پیــدا کرده اند که ایــن خصومت در 
سال های اخیر ابعاد تازه ای پیدا کرده 
اســت. اما این نخستین بار است که 
پای فرزندان ســران نظام جمهوری 
اســالمی در تنش بین دو کشور به 

میان کشیده می شود.
اسرائیل در گذشــته در مورد برمال 
کردن رازهای برنامه هسته ای ایران و 
برخی مسائل پشت پرده سیاست های 

منطقه ای تهران، توانایی هایی از خود 
نشان داده و از جمله اسناد هسته ای 
حقیقی از آرشــیو ایران را ربوده و به 

تل آویو منتقل کرده است.
وب ســایت »واالنیوز« بهار امســال 
از »پــروژه ای« در »امان«، ســازمان 
اطالعــات نظامی ارتش اســرائیل، 
در خصــوص پی بردن بــه »رازهای 
خانواده های ثروتمند ایران« خبر داده 
و با افسرانی در این سازمان درباره این 

»پروژه« گفت وگو کرده بود.
این افسران از جمله به زندگی فرزندان 
محمد خاتمی، حسن روحانی، محمد 
جواد ظریف، سفیر ایران در سازمان 
ملل متحد، رئیس سازمان صداوسیما 
و فرزندان شــماری از سفیران و نیز 
سایر مقامات ارشــد حکومت ایران 
اشاره کرده بودند. گزارش »واالنیوز« 
با تصاویر متعددی از حساب کاربری 

بچه پولدارهای ایران همراه بود.
زندگــی تجملی »بچــه مایه دارها« 
در ایــران و رفت وآمدهــای آن ها به 
کشورهای مختلف و حتی تحصیل شان 
در دانشــگاه های بین المللی، در دوره 
اخیر که ایران درگیر اعتراضات مرگبار 
بوده، در جامعه جهانی بیش تر مورد 

توجه قرار گرفته است.
وزیرخارجه آمریکا هفته گذشته تاکید 
کرد فرزندان خانواده های سران رژیم 
که مردم ایران را می کشند، نباید حق 
اقامت و تحصیل در خارج را داشــته 

باشند.
چارلی وایمرز، دیپلمات سوئدی عضو 
پارلمان اروپا، نیز در یک ســخنرانی، 
خواهان اقدام جدی اتحادیه اروپا برای 
بستن درهای این قاره به روی مقامات 

و خانواده های رژیم ایران شد.
آقای وایمرز با اشــاره به مرگ نیکتا 
اســفندانی، دختر ۱4ساله ای که در 
رویدادهای مرگبار اخیر ایران کشته 
شــد، و دربدری چنــد روزه والدین 
نیکتا برای دسترســی به پیکر فرزند 
کشته شده شــان، گفت کسانی که 
در مرگ ایــن مردم دســت دارند، 
فرزندان شــان را به اروپا می فرستند 
تا جلوی اتومبیل های »فراری« برای 

اینستاگرام عکس بگیرند.
چارلی وایمرز خواهان منع صدور ویزا 
برای ناقضان حقوق بشر و خانواده آنها 

شد.
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 خاموشی اینترنت

میــان  اپلیکیشــن های جدیــدی 
شــبکه های  در  ایرانــی  کاربــران 
به  می شود.  دست به دست  اجتماعی 
یکدیگــر یوزرنیم های خود را در این 
اپلیکیشــن ها می دهند و با نگرانی 
منتظر نشسته اند تا روزی که اینترنت 

بار دیگر قطع شود.
قطع شدن اینترنت به دستور شورای 
عالی امنیت ملی در جریان اعتراضات 
مردمی به گرانی قیمت بنزین از 25 
آبان آغاز شد و در بازه زمانی بین یک 
هفته تا 22 روز در شهرهای مختلف 
بار دیگر وصل شــد، امــا تجربه ای 
وحشــتناک در اذهان کاربران ایرانی 

برجای گذاشت.
اینترنت ســابقه  قطعی  پیش ازاین، 
داشت، مانند قطعی های اینترنت در 
سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ در اعتراضات 
جنبش سبز یا همین امسال که برای 
تست شــبکه ملی اطالعات رخ داده 
بود؛ بااین حال مدت زمان قطعی هرگز 

چنین طوالنی نشده بود.
کاربــران ایرانی یــا در داخل بدون 
اینترنــت و در بی خبــری به ســر 
می بردنــد یــا در خــارج از ایران، 
دل نگــران و مضطرب، اخباری را که 
به صورت قطره چکانی بیرون می آمد 

پیگیری می کردند. 
دراین بین البتــه کاربرانی بودند که 
به اینترنت دسترسی داشتند. برخی 
وزارتخانه هــا، رســانه ها و گروهی از 
خبرنگاران کــه اینترنت خبرنگاری 
وزارت ارتباطات را دریافت کرده بودند 

در این گروه جای داشتند.
کاربران موســوم به ارزشــی هم در 
این میان از قطعی اینترنت حمایت 
می کردند و اکانت هــای جعلی این 
گروه به صورت گســترده به حمایت 
از این خاموشی پرداختند. همین طور 
ائمه جمعه در شهرهای مختلف آن 
را کار درســتی دانستند و امام جمعه 
تهــران گفت کــه »اینترنــت را باز 

نکنید«.
خاموشی اینترنت مشکالت بسیاری 
برای گروه هــای مختلف مــردم با 
هر شــغل و جایگاهی که داشــتند 
ایجاد کــرد، بیشــترین نگرانی در 

بیمارســتانی وجود داشــت  بخش 
کــه بیماران بــا مشــکالت فراوانی 
دســت وپنجه نرم می کردند و در این 
میان قطعی اینترنت باعث شده بود 
دسترســی به پزشــک،  دارو و حتی 
ارسال عکس و جزییات برای درمان 
دچار اختالل شــود. کسب وکارهای 
آنالین نیز گروهی بودند که بیشــتر 
از دیگر گروه ها درگیر مشکل شدند 
و درواقــع در این مدت طعم بیکاری 
را چشیدند و از خود می پرسیدند آیا 
کسب وکارشان می تواند این خسارت 

به بار آمده را جبران کند؟
به جز این مــوارد، مــردم عادی نیز 
مشکالت خودشان را داشتند؛ مردمی 
که اســتفاده آن ها از اینترنت کاربرد 
عادی و روزمره داشت، گوگل کردن، 
ایمیل زدن، چت کردن با دوستان و 
خانواده در داخل و خارج از کشــور، 
اشتراک عکس در اینستاگرام و مانند 

این.
این مساله فشــار روانی زیادی نیز بر 
کاربران آورد، به گفته کاربری »زمانی 
که اینترنت و وســایل ارتباطی به هر 
دلیلی قطع می شــود، غیر از اختالل 
در بســیاری از کارهــا، افراد عصبی، 

مشوش و اکثرا دچار اضطراب تنهایی 
می شوند.«

یک پژوهشــگر درباره وضعیت فعلی 
که همه نگران قطعی دوباره اینترنت 
هستند، می گوید: »حس یک زندانی 
را دارم که می خواهند غذای )هرچند 
اندک( را که دارد از او بگیرند و جیره 
روزانه اش فقط یک لقمه نان خشک 
شــود. البته این خالصه ماجراست؛ 
تمثیل بقیه این جریــان مانند این 
است که زندانی در حال بیگاری بوده 
تا غذایی به دست بیاورد و حاال به او 
می گویند حتی به بیگاری هم نیازی 
نــدارد و در زندان بمان و کاری برای 
خودت دست وپا کن. تمام ارتباطاتم، 
شغلم، مطالعاتم در همین فضاست. 
تنها کاری که می توانم در این روزها 
انجام بدهم این اســت که کتاب های 
آنالیــن و فایل هایی را کــه به آن ها 
نیاز دارم جمع آوری و دانلود کنم؛ اما 
نمی دانم چقدر زمان دارم، یک ماه؟ 6 
ماه؟ انگار منتظر نشسته ایم که بیایند 
صدایمان کننــد و حکم دادگاهی را 
برایمان بخوانند که بین اعدام و حبس 

ابد است.«
او درباره این که فکر می کند اینترنت 

را در آینده قطع می کنند، می گوید: 
»مطمئنــم کــه اینترنــت را قطع 
می کننــد، بعد وی پی ان رســمی به 
افرادی می دهند که برای کارشــان 
نیــاز دارند و تمام اســتفاده مردم از 
فیلترنت کامال کنترل شده خواهد بود. 
هیچ کس چیزی ندارد که دیده نشود، 
فیلترشکن ها رصد می شوند، اینترنت 
رصد می شــود و درنهایــت همه در 

زندان خواهیم بود.«
یک زن خانه دار درباره فشار روانی که 
در این روزهــا تجربه می کند، حرف 
می زند و می گوید که اســترس های 
اخیر باعث شــده تا دچــار بیماری 
شــود و ادامه یافتن این اضطراب از 
نظر فیزیکی مشکالتی برای او ایجاد 
کرده است. او می گوید من و دوستان 
دیگــرم دنبال راهی هســتیم که از 
ایران خارج شــویم. او این شرایط را 
مهاجرت اجباری می داند و می گوید: 
»کســی که تابه حال نمی خواسته از 
ایران برود باید نگــران اداره زندگی 
روزمره خودش باشد. بدون اینترنت تا 
کجا می شود ادامه داد؟ حاال شرایط 
مهاجرت هم بســیار سخت تر شده و 
مثل این اســت که ما را از کشورمان 

به زور بیرون می کنند و هیچ کسی هم 
نمی تواند جلوی این آوارگی اجباری را 
بگیرد چون کسی موشک بر سر مردم 
نینداخته، اما مردم را وســط خیابان 
کشتند و آب هم از آب تکان نخورده 

است.«
یک دانشجو می گوید: »از ترس این که 
دوباره اینترنت قطع شــود و بی خبر 
بمانیم، تلویزیون و ماهواره خریدیم. 
هیچ وقت فکر نمی کردم مجبور باشم 
تلویزیون در خانه داشــته باشم، اما 
حاال نه می توانم از ایران خارج شــوم 
و نه هیچ کار دیگری بکنم، باید بروم 
دانشگاه و در همین خیابان ها که مردم 
را زده اند، کشته اند یا دستگیر کرده اند، 
راه بروم و نگران، منتظر قطعی دوباره 

اینترنت بمانم.«
دیگری هم توضیح می دهد که »واقعا 
ترس و وحشــت از بی خبر شدن از 
دیگران، حسی مانند در زندان بودن 
دارد و هــرروز هم این قفس تنگ تر 
می شــود. با احساس ســردرگمی و 
اســتیصال هرروز دســت به یقه ام و 
اینکه واقعا هر راهی برای رسیدن به 
اینترنت به ذهنم می رسد درنهایت به 

بن بست می خورم.«
اما کســانی که در خارج از کشــور 
زندگی می کنند هم نگرانی های خود 
را دارند. یکی از آن ها می گوید: »دائم 
نگرانم که اگر اینترنت را قطع کنند 
چطور با خانواده و دوستانم در ایران 
در ارتباط باشــم. اینکه در بی خبری 
هستیم وحشتناک است. هرروز صبح 
اخبار را پیگیری می کنم تا ببینم قرار 
است چه بالیی بر سر ما نازل کنند.«

یــک مهاجر ایرانــی می گوید: »این 
اتفاق یک بار تجربه شده و تصویری 
که برای من به وجود آمده یک حس 
ترس جهنمی دارد؛ مانند این اســت 
که آدم را در غار زندانی کرده اند. اگر 
اینترنت قطع شــود، مثل زندگی در 
۱۰۰ سال پیش است. من با اینترنت 
هرروز در ایرانم، اگر این اتفاق بیفتد 
و اینترنــت قطع شــود، مثل چهره 
دختری است 2۰ سال پیش دوستش 
داشــتم و آرام آرام چهره اش از یادم 

مــی رود و قطع ارتباط با داخل باعث 
می شود که بعد از مدتی چهره ایران 
از خاطرم محو شود و از این فراموشی 
دچار احساس وحشــت می شوم. در 
درازمدت چه چیزی را می توانم به یاد 

بیاورم؟«
دیگری می گوید: »سال هاست که از 
پشت اینترنت در عروسی ها، مراسم 
ختم، مالقات بیمارستانی و بسیاری 
از رویداد هــای خانوادگی، دوســتانه 
و… شرکت می کنم. روزی که جواد 
ظریف به خاطــر عدم امکان مالقات 
حضوری بــا تخت روانچی در آمریکا 
از پشت واتس اپ مالقات بیمار خود 
را انجــام می داد، تنهــا برای دقایقی 
بخشــی از زندگی ۱۰ سال اخیر من 
را تجربــه کرد! او به تعبیری با لعن و 
نفرین آمریکا و تشکر از تکنولوژی و 
اینترنت، خوشــحال بود که حداقل 
توانسته به وســیله اینترنت مالقاتی 
مجازی انجام دهد، حال اینکه همین 
آقایان، این روزها پس از حذف تمام 
واقعیت هــای زندگی امثال من، کمر 
به نابودی همین اندک امکان مجازی 
بســته اند. با قطع اینترنــت، نه من 
فرصت وداع با بیماران خود را خواهم 
داشــت و نه خواهم توانســت بر سر 
مزارشان فاتحه ای بخوانم، حال، پدر یا 
مادر یا دوست و هر عزیز دیگری… 
اینترنت برای من حداقل این فرصت 

را فراهم می کرد.«
حاال که »ابوالحسن فیروزآبادی«، دبیر 
شورای عالی فضای مجازی گفته که 
این شورا به وزیر ارتباطات سه هفته 
فرصت داده تا طرح تکمیلی شــبکه 
ملی اطالعــات را ارائه کند، نگرانی ها 
هرروز بیش ازپیش می شود؛ در همین 
مــدت اخیر، اینترنت یک شــب در 
استان گیالن قطع شد و بار دیگر نیز 
در شــب های اخیر، برخی از کاربران 
گزارش هایی مبنی بر قطعی اینترنت 
داده اند. اگرچه شــورای عالی فضای 
مجازی اعالم کرده پس از سه هفته 
فرصت به وزیر ارتباطات، در طول دو 

ماه این طرح را بررسی خواهد کرد.
محسن سپهری )ایران وایر(
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علی کشتگر

»بی مسئولیت« کیست
 آقای زیدآبادی؟

آقای احمــد زیدآبادی در گفتگو با ســایت زیتون درباره 
شــرایط کنونی ایران، نظام سیاسی حاکم، اصالح طلبان 
و بیانیه اخیر میرحسین موسوی در حمایت از اعتراضات 
مردم، نظرات عجیب و متناقضی ابراز داشته که علی القاعده 
از یک صاحب نظر »مسوول« و »متعهد« بعید است. از آنجا 
که ایشــان هم از بیانیه میرحسین موسوی با عبارت »بی 
گدار به آب زدن« و  »بی مســوولیتی«  انتقاد کرده و هم 
میرحسین موسوی را به ســکوت دعوت کرده است برآن 
شــدم که چند کلمه زیر را در پاسخ به فرمایشات ایشان 

بنویسم:
گفته اند:  »وضعیت ایــران در عرصه های مختلف به گونه 
ای است که نظام سیاسی باید هر چه زودتر تصمیم های 
عاجلی بگیرد«  اما »آنچه آن )نظام سیاسی( را از تصمیم 
گیری بازداشــته. همین شکاف درون قدرت است که »به 
نظرم اگر این مشــکل به نحوی حل شود، تصمیم گیری 
های مشکل با پیامدهای بسیار گسترده در سیاست داخلی 
و خارجی اجتناب ناپذیر خواهد شد… به همین علت من 
یکپارچه شدن قدرت را مفید می دانم و این تقابل کنونی 
را در ســطوح باال منجر به آشفتگی بی دروپیکر تلقی می 

کنم«.
صرف نظر از شــباهت این حرفها با آرزوها و منویات آقای 
خامنه ای که اگر اصل ادعا درست می بود اشکالی نداشت، 
معلوم نیســت آقای زیدآبادی چرا فکر می کند اگر قدرت 
کامال یکدست شــود، آقای خامنه ای تصمیمات مفیدی 
خواهد گرفت که منشاء »پیامدهای گسترده در سیاست 
داخلی و خارجی« ایران خواهد شد؟ با این ادعای بی بدیل 
و بی دلیل می توان گفت که منشــاء همه بی تصمیمی ها 
و سیاســت های کالن داخلی و خارجی که ایران را به این 
روز انداخته نه ماهیت حکومت و خود کامگی والیت مطلقه 
فقیه و نــه نگرش ایدئولوژیک هســته اصلی قدرت بلکه 
شکافهای درون جمهوری اسالمی و حضور همفکران اصالح 
طلب آقای زیدآبادی در حاکمیت بوده است. گویی هسته 
اصلی قدرت می خواهد اصالحــات انجام دهد، اما اصالح 
طلبان که البته وقتی شریک قدرتند همه جور همراهی با 

آقای خامنه ای دارند، مزاحمند!
مساله یکدست کردن حکومت سرابی است که هر دو ولی 
فقیه در تسویه ها و تصفیه های فراوانی که از سقوط بازرگان 
و عزل بنی صدر و ســرکوب های دهه 6۰ و عزل آیت اهلل 
منتظری تا حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و غیره 
به دنبال آن دویده اند و به جایی نرســیده اند و این اساسا 
ربطــی به بود و نبود اصالح طلبــان ندارد بلکه به ماهیت 
قدرت سیاسی روحانیون شیعه و برخی عوامل اجتماعی و 

تاریجی دیگر ایران مربوط می شود.
با این همه یادآور می شــوم که از سال ۱۳۸4 تا دو سال 
آخر دوره احمدی نژاد کــه او با خامنه ای زاویه پیدا کرد 
به مدت شش ســال که ایران ساالنه بیش از ۱۰۰میلیارد 
دالر درآمد نفتی داست حکومت یکدست بود و می دانیم 
که سیاســتهای خارجی و داخلی حکومت از هر نظر بدتر 
شد نه بهتر، این مدعا که اگر استبداد حاکم یکدست شود 
تصمیمات بهتری برای مردم و کشور می گیرد تئوری من 
درآوردی جدیدی اســت که اگر از جانب آقای زیدآبادی 
به اســتدالل های علمی و منطقی مزین شــود، ایشان از 
مقام یک روزنامه نگار و کنشگر پرسابقه به یک تئوریسین 
نوپرداز در عالم سیاســت ارتقاء پیــدا می کند. تا به امروز 
هم به لحاظ تجارب تاریخی و هم در عرصه اســتدالالت و 
تبیین های تئوریک، عقب نشینی حکومت های استبدادی 
از سیاســت های جاری و پذیرش نسبی مطالبات مردم و 

پیشرفت اصالحات به شکاف در باال منوط بوده است.
اما آقای زیدآبادی با خوش باوری عجیبی برآن اســت که 
جمهوری اسالمی اگر یک دست و منسجم شود ممکن است 
به مطالبات مردم پاسخ مثبت دهد و اوضاع روبه راه شود. او 
می گوید: ]اگر خود سیستم پس از یکدست شدن[ »تصمیم 
به اجابت مطالبــات آنها )مردم معترض( بگیرد، دیگر چه 

دلیلی دارد که آنها )مردم ناراضی و معترض( نپذیرند. در هر 
اعتراض اجتماعی به خصوص با زمینه اقتصادی افراد می 
خواهند به حق و حقوقی برســند. آنها لزوما در پی انقالب 
یا اصالح نیستند. هر راهی که آنها را به حقوق شان برساند 
مورد قبولشان واقع می شود. قاعدتا گرهی که با دست باز 

شود کسی نمی رود آن را با دندان باز کند.«
گویی طبقه حاکمه رانت خوار و فاســدی در کار نیست، 
گویــی منافع اقتصادی و سیاســی وانگیزه های عقیدتی 
پشــتوانه سیاست های جاری جمهوری اسالمی نیستند و 
مشکل فقط یکدست نبودن حکومت است که انشااهلل اگر 
حل شود جمهوری اسالمی احتماال به خواست معترضان 
پاسخ مثبت می دهد تا گرهی که به دست باز می شود به 
دندان نیاز پیدا نکند و پس بهتر است به امید حل مشکالت 
کشور توســط حکومت یکدست شــده همه برای مدتی 

ساکت شوند!
و سرانجام در مورد بیانیه میرحسین موسوی نخست می 
گوید من به بیانیه انتقاد نکردم، اما بالفاصله از موضع یک 
اصالح طلب هم به بیانیه انتقاد می کند و هم به شــخص 
میرحسین که بهتر بود در برابر این فجایع هول انگیز ساکت 
می ماند و دم نمی زد، ببینید: »من به بیانیه میرحسین انتقاد 
نکردم بلکه در صدد شفاف سازی آن برآمدم و نوشتم که 
آیا این بیانیه چند خطی به معنای ورود به یک فاز جدید 
است؟ طبعا این پرسش را خود میرحسین باید پاسخ دهد 
نه کســانی که عالقمندند عالیق خــاص خود را بر بیانیه 
تحمیل کنند. قاعدتا اگر میرحســین به فرض، تغییر فاز 
استراتژیک داده باشد الجرم باید برنامه ای هم برای آن ارائه 
وعده و عده ی خود را مشــخص کند. آیا در شرایط حصر 

این کار امکان پذیر است؟«
این جمله استفهامی نفی کننده به این مفهوم است که بیانیه 
موسوی از حصر کار غلطی بود. و پیامدش هم آن است که  
»آیا خطر برداشــت آتش به اختیارها از سوی افراد از آن 
بیانیه نیست؟اینها مسائلی است که هر آدم سیاسی باید در 
پی پاســخ روشن به آنها باشد و گرنه همین طور بی گدار 

به آب زدن کار آدم سیاسی و متعهد و مسئوول نیست.«
با کدام منطق می توان مدعی شــد که موسوی که پس از 
سال های طوالنی حصر در برابر فاجعه کشتار صدها جوان 
معترض بیانیه حمایت از مردم و محکوم کردن کشتار آنها 
داده بــی گدار به آب زده و کارش کار یک آدم سیاســی 

»متعهد و مسوول نیست«!
بــا چه اســتداللی می توان مدعی شــد که ســکوت او 
مســئووالنه تر و متعهدانه تر بود؟ این که آقای زید آبادی 
همگان از جمله امضاء کنندگان بیانیه ۷۷ نفره حمایت از 
معترضان تا میرحسین موســوی را به سکوت دعوت می 
کند، بیش از آن که ناشی از مسوولیت و تعهد ایشان باشد 
نشانه نوعی توهم اســت. چرا که در یک جامعه به شدت 
ملتهــب، پر تنش و پر تضاد نه چنین امر محالی شــدنی 
اســت و نه »مفید«. بیانیه میرحسین بازتاب و پیامدهای 
مثبت بســیاری در فضای سیاسی ایران داشته است. چرا 
که با شکســت پروژه اصالح طلبــی و انحطاط گفتمانی 
اصالح طلبان، پروژه دو قطبی سازی که فضا را به براندازان 
طرفــدار خشــونت و مداخله خارجی مــی داد و جنبش 
دموکراسی خواه و عدالت جو را به سود دو قطب طرفداران 
والیت فقیه و براندازان خشــونت گرا منــزوی می کرد تا 
اندازه ای با شکست مواجهه شد و خون تازه ای در رگ های 
جنبش اصیل درون زا جاری کرد. بیانیه موجز، سنجیده و 
قاطع میرحسین موسوی نه تنها بی گدار به آب زدن نبود 
بلکه حرکتی به جا، بسیار مسووالنه، متعهدانه و ضروری بود. 
لذا با اجازه آقای زید آبادی باید عرض کنم که آنچه مشمول 
بی مسئوولیتی است همین دعوت همگان به سکوت، همین 
وعده اصالحات از باال در صورت یکدست شدن حکومت و 
ارائه تحلیل ها و تئوری های بی بدیل و بی دلیل است. پس 
با اجازه آقای زیدآبادی من خود ایشان را الاقل برای مدت 

کوتاهی به سکوت دعوت می کنم.

معلوم نیست آقای زیدآبادی چرا فکر می کند اگر قدرت کامال یکدست شود، آقای خامنه ای تصمیمات 
مفیدی خواهد گرفت که منشاء »پیامدهای گسترده در سیاست داخلی و خارجی« ایران خواهد شد؟ با 
این ادعای بی بدیل و بی دلیل می توان گفت که منشاء همه بی تصمیمی ها و سیاست های کالن داخلی 
و خارجی که ایران را به این روز انداخته نه ماهیت حکومت و خود کامگی والیت مطلقه فقیه و نه نگرش 
ایدئولوژیک هسته اصلی قدرت بلکه شکافهای درون جمهوری اسالمی و حضور همفکران اصالح طلب 
آقای زیدآبادی در حاکمیت بوده اســت. گویی هسته اصلی قدرت می خواهد اصالحات انجام دهد، اما 

اصالح طلبان که البته وقتی شریک قدرتند همه جور همراهی با آقای خامنه ای دارند، مزاحمند!

علی کشتگر و اصل صورت مسئله!

از آدمی با سن و سابقۀ علی کشتگر 
طبعــاً انتظار مــی رود کــه هر گاه 
می خواهد سخنی را به نقد آورد، ابتدا 
درونمایۀ آن را به روشنی مطرح سازد 
و بعد لوازم، کاســتی ها، تناقضات و 
پیامدهای آن را مورد انتقاد قرار دهد.

کشتگر اما با نقدی که بر مصاحبۀ من 
با سایت زیتون در همان سایت نوشته، 
نشان داده اســت که بعد از آن همه 
تجربه های تلخ و تالطماتی که پشت 
سر گذاشته، گویی چندان التفاتی به 
اصول و آداب نقد پیدا نکرده و در این 
سن و سال، ترجیح می دهد همچون 
نوجوانــی هیجــان زده اصل موضوع 
مورد مناقشه را به کناری نهاده و با به 
میان آوردن پاره ای مسائل پیرامونی 
و حاشــیه ای، آن هم بــه طور کاماًل 
تحریف آمیز، صورت مسئله را به کلی 

پاک کند.
در واقــع در آن مصاحبه اصل حرف 
من ایــن بود که انقالب صرف نظر از 
اینکه خوب باشد یا بد، نیاز به رهبری 
منســجم، برنامۀ روشــن، استراتژی 
پیچیــده،  تاکتیک هــای  مــدون، 
و ســازماندهی گسترده،  تشکیالت 
امکانات مالی و تدارکاتی انبوه، توان 
حمایت و حافظت از جمعیت دخیل 
در انقالب و مدیریت و هدایت آنها به 
سمت و سوی اهداف از پیش تعیین 
شده و موارد دیگری از این قبیل دارد.
آقای کشتگر به جای آنکه توضیح دهد 
کدامیــک از این موارد را فراهم کرده 
که مردم را امر به انقالب می کند، به 
درخواســت من از میرحسین برای 
ایضاح بیانیه اش چســبیده و نتیجه 
گرفته اســت که من خواهان سکوت 
در برابر هر رفتار دستگاه حاکم شده ام!

گویــا آقای کشــتگر بر ایــن گمان 

است که انقالب به تمهید و امکانات 
چندانی نیاز ندارد و اگر هم داشــته 
باشد، میرحسین آن را در اختیار دارد 
و به نیابت از وی و دوستانش آن را به 

انجام می رساند!
عجیب تر از آقای کشــتگر اما توئیت 
دوســت دیرآشــنا علی افشاری بود 
که مرا از ترمز شــدن بر سر راهِ گذار 
انقالبی به دمکراسی برحذر داشته بود!

پناه بر خدا! علی که خود تجربۀ وقایع 
۱۸ تیر را از ســر گذرانده است، آیا از 
یاد برده که او و دوســتانش در دفتر 
تحکیم وحدت، حتی نتوانستند چند 
صد دانشجوی خشمگین را مدیریت 
کنند به گونه ای که سرانجام مجبور به 
اعالم برائت از رفتار آنها و رقم خوردن 

عاقب کار بدان صورت شدند؟
من ایــن روزها به ســخن مدافعان 
ضــرورت انقــالب در ایــران گوش 
می کنم. آنچه از آنها اصالً نمی شنوم، 
طرح و برنامه و اســتراتژی و شــرِح 
امکانات و تشکیالت و سطح توانایی 
آنهاســت و آنچه به وفــور و بی وقفه 
شنیده می شود، فلسفه بافی و زجموره 
و عصبانیت و تحریــک و پرخاش و 
ادعا و ناسزاســت! خب، با این قبیل 

دارایی هــا در کــدام کشــور انقالِب 
دمکراتیک به ثمر رسیده است که در 
شرایط پیچیده و به غایت بغرنج ایران 

به ثمر رسد؟
همین وقایع خونین آخر آبان ماه آیا 
نشانه ای از میزان هزینه های جانی و 
مالی انقالب در ایــران بود یا اتفاقی 
برای بــه وجد آمــدن و برانگیختن 
شــور انقالبی! آنها که از آن حوادث 
به وجــد آمده اند آیا اصــالً می دانند 
که چه کسانی کشته شدند؟ حال و 
روز خانواده های آنها چیســت؟ کدام 

حمایت را دریافت کردند؟
آنچــه رخ داد تنهــا تصاویــری در 
شــبکه های خبری نبود تا دوستان 
مهاجــر ما برایش اشــک بریزند و یا 
عصبانی شوند. اینجا برای ما مسئلۀ 
مرگ و زندگی بود که با گوشــت و 
پوســت و استخوان لمس و احساس 

شد.
باری، من به آن دســته از کسانی که 
مصمم شده اند به هر بهایی حتی گذر 
از جوی خون و دامــن زدن به هرج 
و مرجــی بی پایان در ایــران انقالب 
کنند، کاری ندارم. خطاب من به آن 
دسته از نیروهایی است که با احساس 
مسئولیت در راه سیاست گام نهاده اند. 
اقتضای مسئولیت آنها نه هیجان زدگی 
و نادیده گرفتن تجربه ها، بلکه تالش 
بی وقفه برای کشف راه های بی هزینه 
و یا کم هزینه بــرای گذر امن و اماِن 

کشور و مردم از این وضعیت است.
می دانم که اگر به فرض موج انقالب 
به راه افتد این قبیل حرف ها پشیزی 
خریدار ندارد، اما دنیای بعد از انقالب 

هم برای خود داستانی دارد!

احمد زیدآبادی )زیتون(

سپیده قلیان در مورد نقش مجری های صدا و سیما 
در جریان بازجویی و اعتراف های اجباری اطالع رسانی کرد

رادیو زمانه- سپیده قلیان در واکنش 
به گزارش برنامه امنیتی 2۰:۳۰ درباره 
کشته شدگان اعتراضات آبان ماه، روز 
چهارم دی /25 دســامبر اعالم کرد 
که مجری این برنامه  آمنه ســادات 
ذبیح پــور- در جریــان بازجویــی و 
پرونده سازی برای سپیده قلیان حضور 
فعال داشته و بر همین اساس قلیان از 

او شکایت کرده است.
قلیان در یک “رشته توئیت” توضیح 
داد کــه در مراحل تولید مســتند 
“طراحی سوخته” که در بهمن ۱۳۹۷ 
از صدا و ســیما پخش شد و  در آن 
کارگران هفت تپه از جمله علی نجاتی 
و اسماعیل بخشی و حامیان آنها مانند 
سپیده قلیان را ناچار کردند که اعتراف 
کنند که وابسته به “عناصر خارجی” 
هســتند، آمنه ســادات ذبیح پور در 
بازجویی ها حاضر بوده و در تولید متن 
اعتراف های اجباری مشارکت داشته 
است: “شــخص خانوم آمنه سادات 
ذبیح پــور، در اتــاق بازجویی حضور 
داشت تا پس از ساعت ها شکنجه ی 
جسمی و روحی، متنی را از قبل آماده 
کــرده بود، برای خوانــدن در مقابل 

دوربین، در اختیار ما بگذارد.”
قلیان نوشــته است که از رئیس صدا 
و سیما، سردبیر بخش خبری 2۰:۳۰ 
و  ذبیح پور برای مشارکت در تهیه و 
پخش اعترافات اجباری شکایت کرده 
است. او از شادی صدر، وکیل قضایی، 
خواست که کمک کند که از این افراد 
در مجامع بین المللی هم شکایت شود.

آمنه سادات ذبیح پور برای بخش اخبار 
صدا و ســیما و برنامه خبری 2۰:۳۰  
کار می کند که رویه ای امنیتی دارد. 
در آخریــن برنامه اش که چهارم دی 
ماه از صدا و سیما پخش شد، 2۰:۳۰ 
بر پویا بختیاری از کشته شدگان آبان 
ماه تمرکز کرد و علیه او و خانواده اش 
پرونده سازی کرد. این برنامه با صدای 
ذبیح پور اجرا شــد که با نشان دادن 
تصاویری از اعتراضــات این متن را 
می خواند: “حاال رسانه های ضدانقالب 
و شبکه های اجتماعی همانند مدل 
عراق و لبنان تالش دارند تا جمهوری 
اســالمی و نیروهای حافظ امنیت را 
متهم اصلی جان باختن این فرد ]پویا 

بختیاری[ معرفی کنند.”
قلیان که تا کنون ســه بار بازداشت 
شــده اســت می گوید که ماموران 
امنیتی جمهوری اسالمی تا مدت ها 
پس از اینکه اولین بــار از زندان آزاد 
شد، از فیلم های اعتراف های اجباری 
بــرای تهدید قلیــان و دیگر فعاالن 
قلیان  اســتفاده می کردند.  کارگری 
و دیگــر فعاالن کارگــری اکنون به 
صورت موقت از زندان آزاد شــده اند. 

او با یادآوری شــعار  دوم بهمن ۹۷ 
بازنشســتگان که گفتند “شکنجه، 
مســتند، دیگر اثر نــدارد،” از تمام 
کسانی که تجربه بازجویی و اعتراف 
اجباری دارند دعوت کرده اســت که 
“از رنجی که پشــت دوربین و پیش 
از فیلم برداری بر متهم تحمیل شده 

است بگویند.”
سپیده قلیان که آخرین بار در جریان 
اعتراضــات آبان ماه و برای شــرکت 
باالبردن قیمت  در تظاهرات ها علیه 
بنزین دستگیر و به زندان اهواز منتقل 
شــد، در مورد رویــه اعتراف گیری 
اجباری در جمهوری اسالمی نوشت 
و از مخاطبانش خواست که به شرایط 
زندانی های عرب توجه بیشتری کنند. 
او در مــورد زندانی های عرب که در 
جریان اعتراضات خونین در ماهشهر 
و  شــهرهای دیگر خوزستان در آبان 

ماه دستگیر شده اند نوشت:
“حاال کــه فیلم اعترافــات اجباری 
فعاالن عرب منتشــر شــده است، 
می توان پروسه ی فشار و شکنجه ی 
از ضبط فیلم ها  وحشــیانه ی پیش 
را حدس زد. فعاالن عــرب، همواره 
بــه دلیل در حاشــیه بودنشــان، با 
برخوردهای بدتــری مواجه بوده اند. 
این بار قطع به یقین زیر شکنجه های 
قرون وسطایی مجبور به تکرار داستان 
بازجوهــا از فاجعه ی نیــزار بوده اند. 
داســتانی که بیشتر شبیه فیلم های 
کامپیوتری  بازی هــای  و  هالیوودی 

است و البته باورناپذیر.”
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مرگ در گردنه یخ زده، 
جان در برابر نان

بدون هیچ تردیدی، مرگ فرهاد و آزاد، دردی اســت روی دردهای مردمی که نان ندارند؛ 
سی ام آذرماه، مردم با تکه های نان به پیشواز جسم بیجان فرهاد خسروی رفتند؛ تکه های 
نان روی دســت ها، نشانه ی اعتراض است؛ اعتراضی آرام و قانونی به اقتصادی بیمار و زخم 

خورده که جوان چهارده ساله اش ناچار می شود برای لقمه ای نان، جان را به گرو بگذارد...

»فرهاد وقتی دید برادر بزرگترش آزاد، 
حالش بد شــده و نمی تواند راه بیاید 
در آن هوای سرد همه لباس هایش را 
تِن او کرد و پیشــش ماند اما هر دو 

جان شان را از دست دادند.«
ایــن واقعی تریــن روایــت از مرگ 
غم انگیز آزاد و فرهاد خســروی، دو 
کولبر مریوانی اســت که زانیار کاوه 
همــان کولبری که همراه شــان بود 
در گفت وگویــی اختصاصــی برای 
بازگو کرد. او می گوید :  همشــهری 
زمانی که در سرمای کشنده اورامان 
گرفتار شــده بودند چند کولبر دیگر 
آنهــا را دیده، اما هیچ کدام حاضر به 
کمک نشده اند تا این حادثه تلخ اتفاق 

بیفتد.
ایــن روزهــا همــه دربــاره حادثه 
غم انگیزی که چند روز قبل در حوالی 
مریوان اتفاق افتاده صحبت می کنند. 
صفحه های مجازی پر شده از تصاویر 
فرهاد و آزاد خسروی. دو برادر ۱4 و 
۱۷ ســاله ای که برای به دست آوردن 
دستمزدی ناچیز مجبور به کولبری 
شــده بودند و در ماجرایی هولناک 
جان شــان را از دست دادند. از روزی 
که این حادثه اتفاق افتاده، روایت های 
مختلفی از آنچه رخ داده منتشر شده 
اما هیچ کدام درست تر از آنچه شاهد 
عینی حادثه بازگو می کند نیســت. 
زانیار کاوه، همان کولبری که همراه 
آزاد و فرهــاد بود نفــس به نفس با 
دوســتانش بود و تــا آخرین لحظه 

کنارشان ماند.

به دنبال یک لقمه نان

زانیار ۱۸ ســال دارد و تا کالس نهم 
درس خوانده؛ اما نمی تواند فارســی 
صحبت کند و با زبان شیرین کردی 
هورامانی حادثه غم انگیزی که برای 
بهترین دوستانش رخ داده را توضیح 
می دهد. او می گوید: »ساعت ۱۱:۳۰ 
شب بود که من ، آزاد و فرهاد به طرف 
مرز راه  افتادیم. قرار بود بابت بارهایی 
کــه از مرز می آوریم نفری 2۰۰ هزار 
تومان دســتمزد بگیریم. هوا خیلی 
ســرد بود. تا مرز را با هر سختی ای 
کــه بود رفتیم. تا آنجــا با پای پیاده 
حدود ۳ســاعت راه اســت. هر کدام 
بارمان را برداشتیم و به سوی روستا 
به راه افتادیم. هوا کم کم داشت خراب 
می شد. باد، برف می آورد و می زد توی 

صورت مان.«

وقتی قیامت شد

زانیار وقتی درباره این ماجرا صحبت 
می کند هیجان زیادی دارد. همه  چیز 
دوباره برایش تداعی می شود: »با هر 
سختی ای که بود بارها را با خودمان 
می کشــیدیم و می آمدیــم. بارهای 
ســنگینی بودند. امیــدوار بودیم که 
زودتر و قبل از اینکه هوا سردتر شود 
بر گردیم. حدود دو ساعت راه آمدیم. 
وقتی بــه نصفه راه رســیدیم دیگر 
قیامت شــد. باد و برف شدید تر شده 
بــود. فرهاد جلو می رفت و من و آزاد 
پشت سرش بودیم. آزاد گفت زانیار بیا 
کمی استراحت کنیم. چند دقیقه ای 
نشســتیم و اســتراحت کردیم. بعد 
دوباره بلند شدیم و راه افتادیم. دیدم 
حالش بد است. گفتم چرا اینطوری 
شدی؟ گفت نمی دانم. گفتم چه کار 
کنیم؟ گفت زودتر برویم. اگر بمانیم 

سرما از بین مان می برد.«

آنطور که پســر جــوان می گوید در 
ایــن لحظات ســخت، بــارش برف 
آنقدر شــدید شده بود که به زحمت 
می توانســتند جلــوی پای شــان را 
ببینند. او می گوید: »حدود ۱5 دقیقه 
که رفتیــم، حال آزاد بد شــد. به او 
روحیه می دادیم. گفتم شیرجان چرا 
به هم ریختی؟ گفت نمی دانم. نمی دانم 
چه ساعتی بود. شب بود. ۱۰ دقیقه 
دیگر رفتیم. گوشی تلفنش را گرفتم. 
شــماره بهزاد، داداشــش را گرفتم. 
پدرش جواب داد. وقتی فهمید که ما 
چه وضعیتی داریم گفت االن بهزاد را 
بیدار می کنم. به بهزاد گفتم داریم یخ 
می زنیم. بیا دنبال مان. آزاد هم حالش 
بد است. گفت شما بیایید و ما هم راه 

می افتیم و دنبال تان می آییم.«

جدال با مرگ

ســرما تا مغز استخوان ۳ کولبر نفوذ 
کرده بــود. آنها هیــچ وقت چنین 
ســرمایی را تجربه نکرده بودند. آزاد 
حالــش هر لحظه بدتر می شــد و از 
طرفــی آنها باید به هــر قیمتی که 
شــده بارها را با خود می آوردند. همه 
دغدغه آنها این بود که بارها را سالم 
به مقصد برســانند و دستمزد شان را 
بگیرند. زانیار می گوید: »هرچقدر که 
می گذشــت حال آزاد بدتر می شد. 
دوباره نشســتیم و استراحت کردیم. 
آرام آرام راه می آمدیــم. فرهــاد بــا 
بارش جلوتر می رفت. صدایش کردم 
گفتم بیا. بــار آزاد را بردم جلو پیش 
فرهاد گذاشــتم و دوباره آمدم دنبال 
آزاد. گفتم بیا اصــال بارمان را عوض 
کنیــم. بار من راحت تر بود. بار من را 
برداشــت و راه افتادیــم. اگر بار را به 
مقصد می رســاندیم نفری 2۰۰ هزار 
به خاطر  می گرفتیم.  دستمزد  تومان 
همین تصمیم گرفته بودیم با چنگ و 
دندان و به هر قیمتی بارها را به مقصد 

برسانیم.«
او ادامه می دهــد: »حدود ۱5 دقیقه 
دیگــر راه رفتیم. من هم بار خودم را 
می آوردم و هم از پشــت بــار آزاد را 
گرفته بودم. حواسم بود که لیز نخورد 
یا توی پرتگاه پرت نشــود. گفتم بیا 
دوبــاره بار را عوض کنیــم. بارش را 
گرفتم و چون دیگر نمی توانست آن 
را بیاورد گفــت بار را پایین انداختم. 
گفتــم بیا خالی برویــم. خیلی به او 
فشار آمده بود. به سختی می توانست 
راه بیایــد. کمی که گذشــت ما هم 
نتوانستیم ادامه بدهیم و همه بارها را 
پایین انداختیم. به آزاد گفتم دستت 
را باز و بسته کن تا سرما خیلی اذیتت 
نکند. زیاد راهی نمانده اگر می توانی 
کمی بدو تا گرم شوی. نمی توانست 
راه بیاید. مدام زمین می خورد. دوباره 
بلندش می کردیم. در همان حال زنگ 
زدم به بهزاد. گفت راه افتادیم. داریم 
می آییم. گفتم زود باش که داریم یخ 

می زنیم. آزاد دوباره افتاد.«

کولبران نامهربان

هرچه می گذشت سرما بیشتر به عمق 
جان ۳ کولبــر نوجوان نفوذ می کرد. 
در نیمه های شب تنها امیدشان این 
بود که شــاید کمکی از راه برســد و 
آنهــا از مرگ نجات پیدا کنند. کمی 
که گذشــت چند نفــر از دور به آنها 
نزدیک شدند. آنها چند کولبر غریبه 
بودند که حاضر نشــدند کوچکترین 

کمکی به آنها و آزاد از پا افتاده کنند. 
زانیار می گوید: »چند کولبر که قاطر 
هم داشتند دیدم. صدای شان کردم. 
از آنهــا کمک خواســتم اما توجهی 
نکردند. آنها را نمی شناختم. هرچقدر 
خواهش و التماس کردم که آزاد را با 
خودشان ببرند فایده ای نداشت.« آنها 
تنها افرادی نبودند که وضعیت ۳ پسر 
نوجوان را دیدند و چشمان شان را بر 
مصیبتی که آنها گرفتارش شده بودند 
بســتند. چرا که در ادامه چند کولبر 
دیگر هم با نامهربانی آنها را در همان 
وضعیت رها کردند:» چند کولبر دیگر 
هــم آمدند که باری نداشــتند.رفتم 
دنبال شــان از آنها خواهش کردم که 
آزاد را با خودشان ببرند. حتی گفتم 
حاضرم اگــر آزاد را پایین ببرند یک 
میلیــون تومان به آنها بدهم اما هیچ 

کمکی نکردند و رفتند.«

فداکاری فرهاد

وقتی کولبراِن دیگر حاضر نشدند به 
این ۳ نوجوان کمک کنند امید آنها 
برای نجات یافتن کمتر شد. برف همه 
جا را پوشانده بود و آنها نمی دانستند 
راه نجات به کدام سو است. آن زمان 
وقت فداکاری رسیده بود. زانیار وقتی 
از این لحظات صحبت می کرد گریه 
بود:»نمی دانســتیم  بریده  را  امانش 
کدام ســمت می رویم. یک دو راهی 
آنجا بود کــه تا آن طــرف دوراهی 
توانســتیم برویم. آنجا بــود که آزاد 
افتاد و دیگر نتوانست بلند شود. دیگر 
حرف هم نمی توانســت بزند. فرهاد 
خیلی نگران برادرش بود. آمد کتش 
را درآورد. دور او پیچید. شــال و هر 
چیز دیگری را که داشت هم دور سر 
آزاد انداخت. آزاد نمی توانست حرف 
بزند. روی پایش بند نبود. هر لحظه 
حالش بدتر می شد. به فرهاد گفتم چه 
کنیم؟ ما هم داریم یخ می زنیم. چیزی 
نگفت. دو نفری گریه می کردیم و دور 
و بر آزاد می چرخیدیم. نمی توانستیم 

کاری بکنیم.«
او ادامه می دهــد:» داد می زدیم. به 

آزاد گفتیم تا پاســگاه راهی نمانده. 
بیا برویم. می خواســتیم به او روحیه 
بدهیم. نه می توانســت حرف بزند و 
نه تکان می خورد. من و فرهاد گریه 
می کردیم. گفتم برویم این قاطر دارها 
را بیاوریم. فرهاد اما گفت من می مانم 
پیش داداشم تو برو و کمک بیاور. دو، 
سه متری که از آنها دور شدم برگشتم 
دیدم فرهاد باالی سر آزاد ایستاده و 
گریه می کند. نمی دانست برای نجات 
برادرش باید چه کار کند. آنقدر برف 
زیاد بود که وقتی کمی دور شدم دیگر 

نمی توانستم ببینم شان.«

در جست وجوی کمک

از  زانیــار در آن شــرایط ســخت 
دوستانش جدا شده بود تا شاید بتواند 
برای نجات آنها کمــک بیاورد اما او 
هم راه را گم کرده بود. او می گوید:» 
همه جا برف بود. به حساب خودم یک 
ســاعت دیگر باید می رسیدم اما دو، 
سه ساعت طول کشید تا رسیدم. به 
صاحب بار زنگ زدم. گفتم کجایی؟ 
من نزدیک پاسگاهم. گفتم مردانگی 
کن و بیا کمک. آزاد حالش خیلی بد 
اســت. کاری بکن. مردم را بفرست. 
آنها دارند از بین می روند. گفت تو بیا 
من مردم را می فرســتم. هر جور بود 
خودم را رساندم پایین. صاحب بار آمد 
دنبالم. من را برد توی ماشین. بخاری 
را روشــن کرد. گفتم دوســتانم چه 
می شوند؟ گفت چند نفر را فرستادم 
دنبال شان؛ نگران نباش. همان موقع 
بود که بهزاد  )بــرادر فرهاد و آزاد( و 
عموی آنها دنبال شــان آمدند. اما هر 
چه کردند نتوانستند آنها را پیدا کنند  
تا اینکه فردای آن روز مردم توانستند 
آزاد را پیدا کنند اما فرهاد آنجا نبود. 
شاید می خواست برود کمک بیاورد. او 
در آنجایی که آخرین بار دیدم شــان 
نبود. فرهاد تا آخرین لحظات حالش 
خوب بود. او خودش را فدای برادرش 

کرد«.
منبع: روزنامه همشهری

دویچه وله- جان باختــن دو کولبر 
۱4 و ۱۷ ساله از یک خانواده  محروم 
مریوانی در کوهســتان های اورامانات 

وجدان عمومی را خراشید. 
مردم با تکه هــای نان به بدرقه پیکر 
فرهــاد رفتند و در خاک ســپاری او 
شــعارهای ضد حکومتــی از جمله 

»مرگ بر دیکتاتور« سر دادند.
تصویر کولبر جوانمرگ شده، با دهان 
نیمه باز و مشت گره کرده، با عنوان 
جان برای نان دست به دست می شود.
بسیاری از کاربران توییتر در واکنش 
به مرگ این دو برادر، شــعر شیرکو 
بیکــه س شــاعر کرد را همرســانی 
کرده انــد: »مگــر مــن از وطنم چه 
می خواستم، به غیر از نانی،  و گوشه ای 

امن...«
مرد همسایه می گوید یک برادرشان 
چوپانی می کــرد و این دو تنها امید 
خانه بودند: »شاید برخی بپرسند که 
چرا ســراغ این کار رفتند، باالخره از 
گرسنگی نمی مردند، اما من می گویم 
چرا از گرســنگی می مردند؛ آن قدر 
کــه وضع مردم اینجا بد اســت. بعد 
از ۱2 ســال که روستای ما گازکشی 
شــده، تازه امروز با چند ساکن دیگر 
روستا جمع شدیم و برای این خانواده 
بخاری خریدیم. یعنی این همه سال 
حتی نمی توانستند یک بخاری برای 

خانه خودشان بخرند.«
از ابتدای سال ۹۸ تا کنون، مرگ ۱۱ 
کولبر در رســانه های رسمی بازتاب 
داشــته و این شــامل همه مرگ ها 

نیست. 
مامــوران مرزی به کولبرها شــلیک 
می کنند و آنها را قاچاقچی می نامند. 
جالل محمــودزاده، نماینده مهاباد، 
ســال ۹۷ در تذکری کتبی به وزیر 
کشور گفته بود: »راه برخورد با قاچاق، 
کشتن و زخمی کردن کولبران نیست 
که بــرای یک لقمه نان و معیشــت 

خانواده در تالشند.«
طرح هــای دولت نظیر ســاماندهی 
تعاونی های مرزنشینان، صدور کارت 
تردد و تعیین سقف و سهمیه ی مجاِز 

ترخیص کاال، برای نظام مند و قانونی 
کــردن کولبری هیچیــک تا کنون 
نتیجه نداده اند و همچنان بســیاری 
از جوانــان منطقــه ناچارند در قبال 
دســتمزدی ناچیز، خارج از ضوابط 
تعیین شــده به این کار پرمخاطره 
بپردازنــد؛ کاری که همانند به دوش 

کشیدن جان شان است.

پدر و مادر دو کولبر جان باخته: دولت 
برای پیدا کــردن بچه های ما کاری 

نکرد

»از دولــت هیچ کمکی بــرای پیدا 
کردن فرزندانم نشد. فقط 2 تا سگ 
فرستادند که آن ها را هم به دستشان 
بسته بودند و برای پیدا کردن بوهای 

انسانی هم آزاد نبودند.«
این را پدر فرهاد و آزاد خسروی گفت.
او در گفت وگویــی با ایران وایر گفت: 
»بچه هــای من رفتند امــا ادامه این 
وضعیــت به معنای از دســت رفتن 

بچه های دیگر است.«
پدر فرهاد می گوید: »فرهاد به درس 
عالقه داشت و مدرسه می رفت اما فقر 
باعث شد دست از درس بکشد. باید 

شکممان را سیر می کردیم.«
به گفته آرام فتحی کولبران برای هر 
بــار جابه جایی جنــس، پولی حدود 
۱۰۰ تــا 2۰۰ هزار تومــان دریافت 
می کنند کــه باید کرایه راه هم از آن 
کم کنند: »کولبران نه بیمه دارند، نه 
بازنشستگی. از لحاظ قانون به آن ها 
قاچاقچــی گفته می شــود در برابر 
اعتراضشان دستور تیر می دهند، پس 
فردی که کولبر می شود چاره دیگری 
ندارد.« به گفته فتحی سرما تنها دلیل 
جان باختن کولبران نیست: شلیک 
ماموران مرزبانی، افتادن از روی بلندی 
یا رفتن روی مین از دیگر دالیل مرگ 

کولبران است.
مادر فرهاد هــم مهمان گفت وگوی 
زنده ایران وایر بــود. او گفت: »کاش 
کاری کنند که اتفاقی که برای پسران 
من افتاد برای بچه های دیگر نیفتد.« 
پدر و مادر فرهاد ُکردی حرف می زنند 
اما سامان پســرعمه ی این دو برادر 
حرف های آن هــا را ترجمه می کند. 
مادر فرهاد می گوید: »بچه های ما آرزو 
داشتند درس بخوانند و زندگی بهتری 
داشته باشند اما نشد.« سامان خودش 
لیسانس دارد اما مجبور شده کولبری 
را تجربه کند. حاال برادر کوچک تر آزاد 
و فرهاد که امسال کالس هشتم است 
می خواهد پس از پایان سال تحصیلی 
امسال ترک تحصیل کند و دنبال کار 
برود. منظــور از کار در منطقه همان 
کولبری است. پسرعمه چند باری او 
را نصیحت کرده که درسش را ادامه 
دهد اما او به سامان گفته: »خودت که 

با لیسانس رفتی کولبری.«
عکس فرهاد که پیراهن رئال مادرید 
به تن دارد در چند روز گذشته بارها 
در شبکه های اجتماعی منتشر شده 
است. سامان گفت: »عکس فرهاد را 
که دیده ایــد؟ عالقه مند به فوتبال و 
رئال مادرید بــود. یک مدت در یک 
کار  کارخانه محصوالت کشــاورزی 
کرده بود تا بتواند پیراهن رئال مادرید 

را بخرد.«
پــدر و مــادر آزاد و فرهــاد در این 
گفت وگــو از تمام مردم شــهرهای 
مختلف که با آن ها ابــراز همدردی 
کردند، تشکر کردند اما تاکید کردند 
که از طرف دولت هیچ کمکی به آن ها 

نشده است.
بااینکه »اسحاق جهانگیری«، معاون 
رییس جمهوری دستور کمک به این 
خانواده را داد اما اعضای این خانواده 
تاکنون هیچ کمکــی از طرف دولت 

دریافت نکرده اند.
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بحران مازوت در ایران و منشا بوی بد تهران

گمانه زنی  رسانه ها و مقام های اجرایی 
شــهر تهران درباره منشــا بوی بد 

کماکان ادامه دارد.
در تازه ترین مواضع، شهرداری تهران 
می گوید منشا بوی بد تهران استفاده 
از مازوت )نفت کوره( غیر استاندارد با 
غلظت گوگرد باال در صنایع شهر ری 

بوده است.
همزمان رئیس اداره محیط  زیســت 
شهرســتان ری از توقف استفاده از 
ســوخت مازوت در کارخانه سیمان 

این شهر خبر داده است.
غلظــت گوگرد در ســوخت مازوت 
ایــران حــدود ۳.۵ درصد  تولیدی 
اســت که هفت برابر استانداردهای 
بین المللی برای سوخت کشتی ها در 
آب های آزاد است، چه رسد به مصرف 
آن در شــهرها، آن هــم تهران که با 
معضل آلودگی هوا دست به گریبان 

است.

داستان مازوت چیست؟

بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت 
ایران، طی سال گذشته پاالیشگاه های 
ایران روی هم رفته روزانه یک میلیون 
و ۷۳۶ هزار بشکه نفت خام و حدود 
۳۳۵ هزار بشــکه میعانــات گازی 
دریافت کرده، اما به خاطر تکنولوژی 
پاییــن و قدیمی پاالیشــگاه ها، ۲۴ 
درصد نفت خام تبدیل به نفت کوره 
)مازوت( شده است که نه تنها ارزش 
بسیار نازلی در مقابل بنزین یا گازوئیل 
دارد، بلکه میــزان غلظت گوگرد آن 

بسیار باال است.
در برخی از پاالیشگاه ها میزان تولید 
مازوت نســبت به خوراک دریافتی 

بســیار باالتر اســت. بــرای نمونه 
پاالیشــگاه کرمانشاه ۴۱ درصد نفت 
خــام دریافتی را تبدیل به نفت کوره 
می کند. به عبارتی، ارزش محصوالت 
تولیدی این پاالیشگاه حتی کمتر از 
نفت خام است و این پاالیشگاه با زیان 

کار می کند.
پاالیشــگاه های ایران پارسال به طور 
متوسط روزانه باالی ۶۰ میلیون لیتر 
نفت کوره تولیــد کرده اند که ۳۵.۵ 
میلیون لیتــر آن صادر شــده، ۴.۳ 
میلیون لیتر بعنوان سوخت  کشتی ها 
)بانکرینگ( اســتفاده شده و بقیه در 

داخل کشور مصرف شده است.
ایــران ســال ۹۵ برنامــه ای بــرای 
دالری  میلیارد   ۱۵ ســرمایه گذاری 
برای ارتقاء کیفیت هشت پاالیشگاه 
قدیمی کشور و کاهش نسبت تولید 
مازوت بــه خوراک دریافتــی از ۲۴ 
درصد به زیر ۱۰ درصد داشــت و در 
این راستا قراردادهایی با شرکت های 
کره جنوبی و چین امضا کرده بود که 
عمال بدون هیچ پیشرفتی متوقف شد.
بر اســاس برآورد مرکز پژوهش های 
مجلس، ۷ پاالیشگاه از ۱۰ پاالیشگاه 

ایران عمر مفید خود را کرده و فرسوده 
شده اند. عمر همه آنها به دوران قبل از 

انقالب بر می گردد.

گرفتاری های تازه برای مازوت ایران

ایران ســال ۹۷ تقریبــا ۶۰ درصد 
مازوت تولیدی کشور را صادر کرده و 
حدود ۷ درصد آن را نیز برای سوخت  
کرده  استفاده  )بانکرینگ(  کشتی ها 
است. بخش اعظم صادرات نفت کوره 
ایران به امارات انجام می شود. امارات 
از نفت کــوره برای ســوخت گیری 
کشتی های داخلی و خارجی استفاده 
می کند، چون یکی از بزرگترین مراکز 
ســوخت گیری کشــتی ها در جهان 

است.
آمارهای جهانی نشان می دهد که بر 
خالف نفت خام، صادرات محصوالت 
نفتی ایران تحت تاثیر تحریم ها کاهش 

چندان چشمگیری نیافته است.
اما مشکل اینجاست که تا یک هفته 
دیگر، بر اساس قانون جدید سازمان 
بین المللی دریانوردی، غلظت گوگرد 
سوخت کشــتی ها باید کمتر از نیم 

مشــکالت نشــان می دهد که در 
ماه های آینده در صورتی که چرخه 
صادرات مازوت ایران نتواند خودش 
را با مشــکالت تازه وفــق دهد، 
مازوت در  افزایش مصرف  شــاهد 
صنایع داخلــی خواهیم بود. امری 
که پیامدهای جدی منفی زیســت 
محیطی به دنبال خواهد داشت. بوی 
از این پیامدهای  بد در تهران یکی 
منفی اســت که بیشــتر به چشم 

می آید.

درصد باشــد، در حالی که این رقم 
برای نفت کوره تولیــدی ایران ۳.۵ 

درصد است.
این مشکل فعال یک راه حل دارد. نفت 
کوره غیراســتاندارد ایران به امارات 
فروخته شود و پاالیشگاه های مدرن 
این کشور غلظت گوگرد آن را کاهش 
دهند تا برای سوخت کشتی ها قابل 

استفاده باشد.
در این صورت ایران ناچار اســت که 
سوخت رسانی به کشتی ها را متوقف 
کند و فقــط از طریق امارات این کار 
را انجــام دهد، رونــدی که منجر به 

تعطیلی صنعت بانکرینگ می شود.
مشکل اساسی تر اما زمانی بروز خواهد 
کرد که تحت تاثیر تحریم ها، صادرات 
نفت کوره کشور متوقف شود. در این 
صورت ایران چاره ای جز اســتفاده از 

نفت کوره در صنایع داخلی ندارد.
یکی از بخش های مهم مصرف نفت 
کوره ایران، نیروگاه های برقی اســت. 
آمارهای بهار سال جاری وزارت نیرو 
نشان می دهد که مصرف نفت کوره 
در نیروگاه های برقی نســبت به بهار 
پارسال ۷۲ درصد افزایش یافته و به 
۵۹۱ میلیون لیتر )در ســه ماه( اوج 

گرفته است.
بعد از این تاریخ، وزارت نیرو کال انتشار 
گزارش های هفتگی و ماهانه در رابطه 

با نیروگاه های کشور را متوقف کرد.
یکی از واحدهای آالینده در شهر ری، 
نیروگاه حرارتی شــهر ری است. این 
نیروگاه در سال ۱۳۵۵، یعنی دو سال 
قبل از انقالب راه اندازی شــده و آن 
زمان یک چهارم برق کشور را تولید 

می کرد.
این نیروگاه در حــال حاضر کهنه و 
فرسوده شده و حتی نیمی از ظرفیت 
تولید خود را از دست داده و به حدود 
۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات ســقوط کرده 
اســت. هنوز گزارشی درباره سوخت 
مصرفی این نیروگاه در ســال جاری 

منتشر نشده است.
این مشــکالت نشــان می دهد که 
در ماه هــای آینــده در صورتی که 
چرخه صادرات مــازوت ایران نتواند 
خــودش را با مشــکالت تــازه وفق 
دهد، شــاهد افزایش مصرف مازوت 
در صنایع داخلی خواهیم بود. امری 
که پیامدهای جدی منفی زیســت 
محیطی به دنبال خواهد داشت. بوی 
بد در تهران یکــی از این پیامدهای 
منفی است که بیشتر به چشم می آید.

دالغا خاتین اوغلو
)رادیو فردا(

آیا آلودگی هوا با خودکشی
 و بیماری های روانی در ارتباط است؟

بر اساس پژوهشی جهانی، افزایش آلودگی هوا با افزایش خودکشی و 
افسردگی در جمعیت منطقه های درگیر با این معضل در ارتباط است. 
ذرات آالینده در هوا عامل این بیماری روانی هستند. در شرایطی که 
هم آلودگی هوا و هم افسردگی و خودکشی در کالن شهرهای ایران رو 

به افزایش است، نگاهی به نتایج این پژوهش می اندازیم.

پژوهــش منتشرشــده در ژورنال علمی »چشــم اندازهای ســالمت 
زیســت محیطی« )Environment Health Perspectives( به رابطه 
بین آلودگی هوا بــا روان رنجوری هایی همچون افســردگی، اضطراب، 

دوقطبی بودن و نیز روان پریشی و افزایش خودکشی پرداخته است.
بر اســاس این پژوهش که بر داده های منتشرشده از سوی ۱۶ کشور تا 
۲۰۱۷ مبتنی است، قرارگرفتن در معرض هوای آلوده و مسموم به بروز 
افسردگی و دیگر بیماری های روانی کمک می کند. هرچند دانشمندان 
مولف این پژوهش رابطه مستقیم بین این دو را »محتمل« ارزیابی کرده 

اند، می گویند اثبات آن »ورای هر شکی« بسیار دشوار است.
به باور آنها، این پژوهش تأکید مضاعفی است بر فراخوان سازمان بهداشت 
جهانی بــرای مبارزه با آنچه »وضعیت اضطراری خاموش در ســالمت 

عمومی« بر اثر هوای آلوده خوانده شده است.
پژوهشگران همچنین نتیجه می گیرند که کاهش آلودگی هوا در سرتاسر 
جهان تا ســطح استانداردهای پیاده شده در اتحادیه اروپا می تواند از ۱۵ 

درصد موارد افسردگی )یعنی افسردگی میلیون ها تن( جلوگیری کند.
بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی، بیش از ۲۶۴ میلیون تن در سرتاسر 
جهان از افسردگی رنج می برند. بهداشت جهانی درصد جمعیتی را که در 
مناطقی با آلودگی هوای بیشتر از استاندارد این سازمان زندگی می کنند، 

بیش از ۹۰ درصد جمعیت جهان ذکر کرده است.

کدام آالینده ها با بیماری روانی مرتبطند؟

ذرات آالینده مورد بررســی این پژوهش حاصل احتراق ســوخت های 
فسیلی در خودروها، خانه ها و صنایع هستند. به نوشته دانشمندان این 
پژوهش، ذرات بسیار ریز آالینده هوا از طریق استشمام یا با جریان خون 
می توانند به مغز برســند و در تورم مغزی، تخریب سلول های عصبی، و 

تغییر در تولید هورمون های بدن نقش ایفا کنند.
این پژوهش یک ارتباط آماری قوی بین هوای مســموم با خودکشی و 

افسردگی ارائه داده است.
ذرات آالینده مرتبط با افســردگی ذراتی کوچک تــر از ۲,۵ میکرومتر 
)PM۲,۵( هســتند. کسانی که برای بیش از یک سال در معرض بیش 
از ۱۰ میکروگرم از این ذرات در هر متر مکعب باشند، ۱۰ درصد بیشتر 

مستعد افسردگی هستند.
سطح این ذرات در شــهرهای مختلف جهان متفاوت است. جمعه ۲۹ 
آذر در تهران شاخص آلودگی ذرات PM۲,۵ به AQI ۱۶۱ رسیده که بر 
اساس محاسبه گر سازمان محیط زیست ایاالت متحده، به معنای وجود 

۷۴,۸ میکروگرم در هر متر مکعب است.
شاخص کیفیت هوا به میزان ذرات آالینده و سمی در هوا اشاره دارد: زیر 
AQI ۵۰ یعنی هوای پاک، بین ۵۰ تا ۱۰۰ یعنی هوای سالم، بین ۱۰۰ 
تا ۱۵۰ یعنی هوای ناسالم برای گروه های حساس و باالتر از ۱۵۰ یعنی 

هوای ناسالم برای همه.
در اوتــاوا، پایتخت کانادا حجم ذرات کوچک تر از ۲,۵ میکرومتر تنها ۶ 
میکروگرم بر متر مکعب است و در دهلی هندوستان تا ۱۱۴ میکروگرم 

بر متر مکعب نیز می رسد.
ذرات آالینده مرتبط با خودکشــی ذراتی تا ۱۰ میکرومتر )PM۱۰( را 
شــامل می شــوند. به گفته محققان، تأثیر این ذرات کوتاه مدت است و 
افزایش ۱۰ میکروگرمی آنها در هر متر مکعب برای تنها سه روز می تواند 

خطر خودکشی را ۲ درصد افزایش دهد.
 AQI ۷۴ برابر با PM۱۰ روز جمعه ۲۹ آذر در تهران شــاخص آلودگی
ذکر شده است. این به معنای وجود ۱۰۱ میکروگرم در هر متر مکعب از 

این ذرات آالینده است.
پژوهش های جهانی دیگری که ۲۰۱۹ درباره آلودگی هوا منتشــر شد، 
خطرات دیگر این پدیده شهرنشینی را ذکر کرده اند. یک پژوهش بین 
آلودگــی هوا و کاهش هوش و افزایــش زوال عقل ارتباط برقرار کرده و 
دیگری نتیجه گرفته که آلودگی هوا می تواند برای تمام اندام های بدن، و 

در واقع، تک تک  سلول های بدن انسان مضر باشد.
تهران و دیگر کالن شهرهای ایران با فرارسیدن فصل سرما شاهد افزایش 
آلودگی هوا هستند. شــمار زیاد خودرو، بنزین بی کیفیت، خودروهای 
قدیمی، و مقررات زدایی از کنترل کیفیت خودروها )همچون لغو اجبار 
نصــب فیلتر دوده برای اگزوز خودروها( از عوامل آلودگی هوا به شــمار 
می آیند. با فرارسیدن فصل سرما نیز پدیده »اینورژن« )وارونگی دما( رخ 
می دهد که به معنای باقی ماندن هوای آلوده در نزدیکی سطح و تشکیل 

ابروغبار سمی است.
شدت گرفتن آلودگی هوای تهران و دیگر کالن شهرها به دلیل وارونگی 
دما عموماً از آذر یا دی آغاز می شود اما سال جاری زودتر از گذشته آغاز 

شده است.
از سوی دیگر، حسن هاشمی، وزیر بهداشت وقت، فروردین ۱۳۹۶ گفته 
بود که شیوع افسردگی در ۲۶ سال گذشته در کشور حدود دو برابر شده 
اســت. به گفته او، در شیوع افسردگی شدید، تهران در صدر استان های 

ایران است و گیالن و یزد بهترین وضعیت را دارند.

واکنش عضو مجلس خبرگان به اجرای رقص صبحگاهی در برخی مدارس مازندران:

 سند ۲۰۳۰ یونسکو را اجرا می کنند
رادیــو زمانه- علــی معلمی نماینده 
مازنــدران در مجلس خبرگان و امام 
جمعه قائم شــهر از مدیرکل آموزش 
و پــرورش مازندران انتقــاد کرد که 
بــا »راه انــدازی ســاز و آواز و رقص 
بــه بهانه های آئین تکریــم و ورزش 
صبحگاهی«، شئونات اسالمی را زیر پا 
می گذارد و »ناهنجاری های فرهنگی« 

ایجاد می کند.
 معلمی گفت: »بارها به دلیل برخی 
از برنامه های بدآمــوزی به مدیرکل 
آموزش و پرورش مازندران تذکر داده 
شد تا شاید برخی کارهای ضدارزشی 
و پنهانی در حوزه مدیریت شان کاهش 
یابد اما با تأسف این مدیر کل همچنان 
ساز خود و سند ۲۰۳۰ ]یونسکو[ را 
می زند تا از قافله اصالحات مخربانه و 
تهدیدآمیز تعلیم و تربیت جا نماند«. 
او افزود: »اکنون ما در استان مازندران 
در حوزه آموزش و پــرورش گرفتار 
مدیری هســتیم که چندان پایبند 
به ارزش ها و تعهد ایمانی، انســانی و 
اداری و اخالقی نیست و قانون و شرع 
را در ســند ۲۰۳۰ می بیند که با این 
اوصاف مردم دینــدار ما تحمل این 

افراد را نخواهند داشت«. 
به تازگی در آبان ماه ســال جاری در 
شبکه های اجتماعی فیلمی از ورزش 
صبحگاهی مدرســه ای در ســاری 
منتشر شد که در آن دانش آموزان با 
ترانه یکی از خوانندگان پاپ حرکات 

نرمشی انجام می دادند.
 در ســند ۲۰۳۰ یونســکو با عنوان 
»دگرگون ســاختن جهان ما: دستور 
کار ۲۰۳۰ برای توســعه پایدار« که 
انقالب فرهنگی جمهوری  شــورای 
اسالمی آن را کنار گذاشت، از مسائلی 

مانند ایجاد امکانات آموزشــی برابر 
برای همه کودکان و جوانان و به ویژه 
رفع تبعیض جنسیتی و آموزش زبان 
مادری ســخن رفته و ۱۹۲ کشــور 
عضو ســازمان ملل موظف شــده اند 
برای شهروندانشان فارغ از جنسیت 
و قومیت و سن و سال آن ها امکانات 
برابر تحصیلی بــا کیفیت باال فراهم 
کنند. این سند در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ 
در نیویورک به تصویب کشــورهای 
عضو یونسکو رسید و دولت ایران هم 

آن را به طور مشروط پذیرفت.
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تباهی جوانان ایرانی
 در امپراتوری ممنوعیت ها

بخشــی از بالتکلیفی و ســرگردانی هویتی جوانان به زندگی در جامعه ای باز می گردد که نه تنها به امپراتوری 
ممنوعیت ها تبدیل شده که افق های روشنی هم در برابر جوانان خود قرار نمی دهد.

برای درک بهتر این که هر جامعه ای 
چگونه به آینده خود می اندیشــد و 
برای آن آماده می شود، باید به سراغ 
سیاست ها و رویکرد آن کشور در مورد 

نسل جوان رفت.
آن چه در ایــران بر جوانان می گذرد، 
وجــود کــودکان کار، دخترانی که 
در ســن کودکی مجبور بــه ازدواج 
می شــوند و چندوچــون برخــورد 
حکومت با آموزش و مســائل جوانان 
آینــه تمام نمای افق هایی اســت که 
جمهــوری اســالمی در برابر جامعه 

ایران قرار داده است.

کودکان کار یا بردگی جدید

مرگ دلخراش دو نوجوان مریوانی که 
به خاطر تنگدستی خانواده به ناچار به 
کولبــری روی آورده بودند، بار دیگر 
موضوع کودکان کار در ایران و شرایط 
ظالمانه آن ها را به طور گســترده در 

جامعه مطرح کرد.
امــروز از هر چهار نوجوان در ســن 
آمــوزش، یک نفــر یا هیــچ گاه به 
مدرســه راه پیدا نمی کند و یا پیش 
از پایان دوره متوســطه، بدون کسب 
مهارت هــای الزم حرفــه ای، از نظام 

آموزشی خارج می شود.
رهــا کردن مدرســه و درس یکی از 
نابرابری های گوناگون  اشــکال مهم 
آموزشی و تبعیض آشکاری است که 
نسل جوان جامعه ایران آن را زندگی 
می کند. بخشــی از ایــن نوجوانان 
به ناچار و از همان ســنین پایین سر 
از بــازار کار در می آورنــد و، به دلیل 
نداشتن مهارت های الزم و نیز ضعف 
قوانین، سخت ترین و غیرانسانی ترین 

شرایط کاری را تحمل می کنند.
سخن از یک ونیم میلیون دختر و پسر 
نوجوان و جوانی است که در خیابان و 
مزرعه و در کارگاه ها و مراکز تولیدی 
و خدماتی با دســتمزد ناچیز گاه به 

کارهای سخت تن می دهند.

ازدواج کودکان: بردگی جنسی

آمار آخرین سرشماری ایران در سال 
۱۳۹۵ نشــان می دهد که ســاالنه 
به طور متوســط ۳۵ هزار دختربچه 
کم تر از ۱۵ سال و ۱۶۰ هزار نوجوان 
دختر ۱۵ تا ۱۸ ساله مجبور به ازدواج 

می شوند.
جامعه ما شــاهد وجــود صدها هزار 
دختر نوجوان کمتر از ۱۸ ساله است 
که به جای مدرســه و کالس درس 
ســر از خانه »شــوهر« در آورده اند، 

صاحب بچه یا بیوه شده اند و یا طالق 
گرفته اند.

این برده داری جنســی کــودکان و 
نوجوانانی که اغلب بــه خانواده های 
تهیدست شهرها و مناطق توسعه نیافته 
تعلق دارند، زیر سایه اصول دینی انجام 
می شود. حداقل سن ازدواج در ایران با 
وجود مخالفت کنشگران حوزه زنان و 
کودکان، کارشناسان مسائل اجتماعی 
و شــماری از نماینــدگان مجلس، 
به دلیل مقاومت شــورای نگهبان و 
مجمع تشخیص مصلحت، همان ۱۳ 
سال باقی مانده و قوانین کشور زمینه 
قانونی گســترش این فاجعه انسانی 
علیه کودکان و نوجوان را فراهم کرده 

است.

نظام آموزشی پُرتبعیض

آســیب ها به کودکان کار و نوجوانان 
بازمانــده از تحصیل و یــا دختران 
خردســالی که به جای کالس درس 
به خانه شوهر فرستاده می شوند فرو 
کاسته نمی شوند. کسانی که در نظام 
آموزشی می مانند هم به نوعی دیگر 
قربانی گفتمان آموزشی و کتاب های 
و  درســی، محتوای خســته کننده 
بی ارتباط با دنیای امــروزی جوانان 
و بیگانگی با نیازهای فرهنگی آن ها 

هستند.
تحمیل یــک دین دولتــی به نظام 
آموزشی و اختصاص دادن حدود ۲۵ 
درصد زمان آموزشی به تبلیغات دینی 
و سیاسی، تبعیض آشکاری است علیه 
اقلیت های رسمی و پنهان مذهبی و 
علیه کســانی که با دین حکومتی به 
روایت نظام آموزشی ناسازگارند و یا 
با دین و دینداری میانه خوشی ندارند.

همــه ایــن گروه هــا ناچارنــد در 
فعالیت های آموزشــی اجباری دین 
تحمیلــی را تحمل کننــد بدون آن 
که کسی از آن ها پرسیده باشد آیا با 
چنین معنویِت عبوس و شست وشوی 
مغزی دینــی موافق اند یــا نه. این 
خشونت نهادی روزمره نظام آموزشی 
علیه میلیون ها جوانی که به مدرسه و 
دانشگاه می روند، سبب می شود رابطه 
فرد با اخالق و معنویت و هر آن چه به 
دین و حکومت دینی و دینداری پیوند 

دارد آسیب زا و پرتنش باشد.
حضور حداکثــری دیــِن عبوس و 
ســختگیر حکومتی همراه اســت با 
اگر  ممنوعیت هــا،  از  مجموعــه ای 
و مگرهــا و محدودیت هــا در درون 
فضای هــای آموزشــی و در جامعه 
که جوانی کردن را دشــوار و پرتنش 

می سازند.
در مــدارس از هنر، رقص، شــادی، 
موسیقی و دیگر فعالیت های هنری 
و فرهنگی خبری نیســت و جوانان 
ناچارند هنر و فرهنگی را که به مذاق 
مســئوالن خوش نمی آیــد، دور از 
چشمان نهادهای نظارتی تجربه کنند.
وجود فرهنگ زیرزمینی و نیمه پنهان 
جوانان نشانه آشکار جنگی فرهنگی 
اســت که در بطن جامعــه ایران در 
جریان اســت. حتی تفریح ساده ای 
مانند رفتن به ورزشگاه دختران هم 
به موضوع درگیری چند ده ساله میان 
آن ها و مســئوالن تبدیل شده بود و 
فقط فشارهای فیفا آن ها را مجبور به 
عقب نشینِی حداقلی در زمینه ای کرد 
که عادی ترین سرگرمی برای دختران 

و پسران در همه جای دنیاست.

بی عدالتی آموزشی

دیگــر وجــه آسیب شناســانه نظام 
بی عدالتی های  گســترش  آموزشی 
آموزشی در ایران است. نظام آموزشی 
یکی از اصلی تریــن نهادهای جامعه 
مدرن اســت که می تواند تا حدودی 
فرصت های برابر را برای نسل جدید 
فراهم آورد. در نظام آموزشی است که 
جوانان می توانند با مشارکت فعال و 
خالقیت به مهارت هایی دست یابند 
که پیشرفت اجتماعی آن ها را ممکن 

می سازد.
در ایران، با گسترش بخش خصوصی 
آمــوزش کــه کمتــر از ۱۵ درصد 
دانش آموزان را در بر می گیرد، دختران 

و پسران بخشــی از مدارس دولتی، 
به ویــژه در مناطق توســعه نیافته و 
روستایی، از سطح آموزشی و امکانات 
بســیار نازلی برخوردارند. نگاهی به 
پذیرفته شدگان در مؤسسات آموزش 
عالی، به و یژه در دانشگاه های دولتی، 
نشان می دهد که سهم مدارس دولتی 
و مناطــق توســعه نیافته و فرزندان 
خانواده های تهیدســت بسیار ناچیز 
است و دانش آموزان مدارس خصوصی 
از بیشــترین امکانات برای موفقیت 
دانشــگاهی  ورودی  امتحانــات  در 

برخوردارند.
امروز از هر چهار دانشــجو در ایران 
فقط یک نفر در دانشگاه های دولتی 
درس می خواند و کسانی که نتوانند 
به این دانشــگاه ها راه یابند، فقط در 
صورت داشتن امکانات مالی می توانند 
جایی برای خــود در مراکز آموزش 

عالی بیابند.

گفتمان ایدئولوژیک آموزشی

خبری کــه درباره تغییرات جدید در 
کتاب های درسی و ادامه کنار گذاشتن 
برخی چهره های نامدار ادبی گذشته و 
حال و جایگزین کردن آن ها با مطالب 
تبلیغی مربوط به دین و سیاست با سر 
و صدای زیاد مطرح شد، مشتی دیگر 

از این خروار است.
پیام چنیــن ســوگیری هایی که از 
فردای پــس از انقالب آغاز شــده و 
همچنان ادامه دارد، کم وبیش روشن 
است: جوانان باید به جای یاد گرفتِن 
نیما، شاملو، اخوان ثالث، سایه، فروغ 

فرخزاد، سیمین بهبهانی، شهرنوش 
پارسی پور، فریدون مشیری و بسیاری 
دیگر، با مطالبی آشنا  شوند که گاه نه 
تنها ارزش ادبی و آکادمیک چندانی 
ندارند که برای فرهنگ، فهم و آینده 

آن ها هم زیان آور است.
چهره های دینی و سیاسی و »شهدای 
انقالب اسالمی« در بخش »نام آوران« 
کتاب های فارسی دوره ابتدایی جای 
اصلی را به خود اختصاص می دهند. 
آن ها به جای آشنا شدن با زندگی و 
آثار مریم میرزاخانی، فروغی، جمالزاده، 
فروغ فرخــزاد و یا حتی مولوی، باید 
درباره زندگی شهدا و سرداران جنگ 
ایران و عراق، چهره های دینی دوران 
اولیه اســالم و یا افرادی مانند »آقا«، 
رجایــی، تندگویان، باهنر، حججی و 
شیخ فضل اهلل نوری بخوانند و آن ها را 

الگوی زندگی خود قرار دهند.
بدین گونه اســت که شخصیت ها و 
چهره های صاحب نــام ادبی و علمی 
ایران و جهان اندک اندک از کتاب های 
درسی کنار گذاشته می شوند یا جای 

کمتری به آن ها داده می شود.
برای مثال، در کتاب جدید فارســی 
ســال چهــارم ابتدایــی، مطلبی از 
شــخصی بنام »ســمیه ژوبرت« که 
فرانسوی است و »به تازگی مسلمان 
شده« چاپ شده که به نظر می رسد 
بیش از ارزش ادبی، مسلمان شدن او 
و آن چه در متن آمده )قدرت خداوند( 
نقش اصلی را در انتخاب نوشته داشته 

است.
در همیــن کتــاب، روایــت جدید 
آرش کمانگیر با استفاده از تکه های 

بریده شــده از شعر سیاوش کسرایی 
آمده است که آشــکارا پیام شاعر را 

مخدوش می کند.
تهــی شــدن تدریجــی کتاب ها و 
گفتمان آموزشــی از معنا و مطالب 
بــاارزش تربیتی، ادبــی و اجتماعی، 
و تکیه اغراق آمیــز بر دین و مطالب 
دینی و سیاسِی یکسویه و تبلیغاتی 
ســبب ســقوط کیفی و دوری آن 
از اســتانداردهای آمــوزش مطلوب 
برای جوانان شــده است. این همان 
ســوگیری ایدئولوژیک و دینی است 
که در همه اسناد باالدستی آموزشی 
از آن به عنوان هدف اصلی و اولویت 

آموزش در ایران یاد شده است.
در پیشگفتار کتاب های جدید آمده 
که متون بر پایــه رویکرد عام برنامه 
درسی ملی یعنی »شکوفایی فطرت 
الهی« استوار است و با توجه به عناصر 
پنجگانه )علم، تفکر، ایمان، اخالق و 
عمل( و جلوه های آن در چهار پهنه 
)خود، خلق، خلقت و خالق( نوشــته 

شده اند.
بخش مهمی از بحران هویتی که در 
پژوهش های میدانی در مورد جوانان 
از آن ســخن به میان می آید، نتیجه 
سوگیری های بســیار ایدئولوژیک و 
تبلیغاتی نظام آموزشــی اســت که 
دغدغه اصلی خــود را تحمیل دین 
دولتی و نــوع خاصــی از دینداری 

مطلوب حکومت می داند.
دوری جســتن جوانان از گفتمان و 
نهادهای رسمی موضوعی ناشناخته ای 
در ایران نیســت، اما بخش بزرگی از 
مسئوالن، به جای بازاندیشی انتقادی 
و پرداختن به چرایی این رویگردانی 
و بی اعتنایی گسترده جوانان، بر این 
باورند کــه فقط با افــزودن مطالب 
دینــی و تبلیغات ایدئولوژیک دولتی 
بیشتر می توانند آب رفته را به جوی 

بازگردانند.
در ایــران، نظام آموزشــی و زندگی 
اجتماعی در کنار نهادها و رسانه های 
رســمی شرایطی دشــوار، پرتنش و 
گاه کابوس گونه را به جوانان تحمیل 
می کننــد. بخشــی از بالتکلیفی و 
سرگردانی هویتی جوانان به زندگی 
در جامعه ای باز می گردد که نه تنها 
بــه امپراتــوری ممنوعیت ها تبدیل 
شــده که افق های روشــنی هم در 
برابر جوانان خود قرار نمی دهد. شاید 
کمتر کشوری با میزان درآمد و سطح 
اقتصادی ایران بتــوان یافت که تب 
مهاجرت و میل گریختن از وطن در 
باشــندگان آن تا این اندازه گسترده 

باشد.
حکومت مســئول مستقیم وضعیت 
کنونی آموزش و تباهی هایی اســت 
که نســل جوان و جامعه ایران آن را 

زندگی می کند.

ســعید پیوندی »جامعه شناس و 
استاد دانشگاه در فرانسه«
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هادی خرسندی

سردار شوراالسالم: 
شب تظاهرات 

من منزل مادرزنم بودم!

دومیــن بخــش از مصاحبــه تکان دهنده خواهــر ثاریه 
گشت االسالم، خبرنگار مخصوص گشت ثاراهلل، که با قلم 

سحرآمیز، سردار شوراالسالم را به چالش می کشد.
با بسم اهلل الرحمن الرحیمی دیگر.

- سردار، لطفاً بفرمایید فعالیت انقالبی خود را از چه تاریخی 
شروع کردید؟

- ساعت هشت و نیم شب بود.
- چند سالتان بود؟

- بیســت و یک. شب بود، ســاعت حدود هشت و نیم. با 
پدر و مادر و برادران و خواهر ســر شــام بودیم که ناگهان 
متوجه شدم مادرم برای شام ماهی اوزون برون پخته است. 
من اعتراض کردم. قدری سر سفره، تظاهرات. زیرا دو روز 
پیشش امام خمینی خوردن هرگونه ماهی اوزون برون را 
حرام فرمــوده بودند، چون فلس ندارد. پدرم گفت: »بخور 
بچــه جان. خود امام هم ماهی را با فلس نمی خورد.« ولی 
من نخوردم و از همان جا احساس کردم به انقالب پیوسته 
ام. به همین دلیل فردای آن روز برای نام نویسی به کمیته 
محل مراجعه کردم و اعالم داشــتم که من جانباز انقالب 
هســتم، زیرا دیشب ماهی اوزون برون را نخورده و گرسنه 

خوابیدم.
- آنها شما را تشویق کردند؟

- بله. رییس کمیته خیلی اینجانب را تشویق کرد و ساندویچ 
ِ حلوا داد و آدرس منزل ما را گرفت.

- آدرس منزل برای چی سردار؟
- برای اینکه نیم ساعت بعد پدر و مادرم را دستگیر کردند 
و به کمیته آوردند و از آنها تعهد گرفتند که اگر دفعه بعد 
اوزون برون خوردند، بروند زندان. ولی متأسفانه پدر و مادرم 
بــه مدت دو هفته با من حــرف نزدند و گفتند چرا رفتی 
کمیتــه ما را لو دادی؟ در حالی کــه من فقط برای اثبات 
جانبازی خودم به کمیته رفته بــودم. ولی پدرم گفت تو 
یک روز ســینه مادرت را گاز می گیری و مرا تیر می زنی... 

متأسفانه عمر هیچ کدام شان کفاف نداد!
در این موقع اشک در چشم های سردار جمع می شود و من 

تحت تأثیر قرار می گیرم و مدتی به زمین چشم می دوزم.
زمین اتاق سردار به طرز زایدالوصفی با موکت سبز پوشیده 
شــده و دیوارهای اتاق هم به جای کاغذدیواری با همین 
موکت پوشیده شده و حتی سقف اتاق هم از همین موکت 
ســبز می باشــد، به طوری که یک فضای روحانی در اتاق 

خودنمایی می کند.
سردار متوجه نگاه تحسین آمیز من شده و می گوید:

- خودم دیزاین کردم. این اولین بار است که دیوار و سقف 
هم از موکت اســت. من از بچگی به دکوراســیون عالقه 
داشتم. ولی در آرشیتکت اولیه این اتاق، یادم رفته بود در 
و پنجره بگذارم که خوشــبختانه در لحظات آخر با کمک 
برادران توانستیم یک در برایش جاسازی کنیم و بیاییم تو 

ولی پنجره ندارد.
- در چه رشته ای تحصیل کردید سردار؟

سردار آهی می کشد و می گوید:

- اول دنبــال قرائت قرآن رفتم ولی دو هفته بعدش ضمن 
کتــک کاری با مدّرس مربوطه، قرآن را بوســیدم و کنار 

گذاشتم.
- چرا؟

- ســخت بود. البته می گویند این مدرسان و قاریین قرآن 
همه نظرکرده مقام معظم رهبری می باشند ولی بنده اهلش 

نبودم.
یکی از تلفن های روی میز زنگ می زند. سردار پاسخ می دهد: 
»الو، هان ... چند می ده؟ .... غلط می کنه. چونه بزنین .... پنج 
میلیون دالر با چونه ازش کم کنین ... چطور قبول نمی کنه؟ 

... می گم چونه بزنین ... پس خودشو بزنین!«
سردار پیروزمندانه گوشی را می گذارد. به نظر می رسد در 

همین مکالمه کوتاه، در یک معامله میلیاردی، فتح نهایی از 
آن او شده و بر حریف مقابل پیروز گردیده است.

- ببخشید سردار. من هنوز اسم کوچک شما را نمی دونم. 
در بیوگرافی ها و اخبار و گزارش ها نیز اســم کوچک شما 

نمی باشد.
سردار لبخندی به رضایت زده و فرمود:

- اســم کوچک من سردار اســت. رهبر معظم خودشان 
این اســم را برای من در نظر گرفتند. اول بار که به حضور 
مبارک شان رسیدم و چهارزانو خدمت شان نشستم، سئوال 
فرمودند: »اســم کوچک شــما چیســت؟« عرض کردم: 
»منوچ!« آقا هیچ خوش شان نیامد، به طوری که فرمودند: 
»پاشو برو بیرون.« بعد توسط آقا وحید اسم سردار را به من 

اعطا فرمودند و عضو تیم محافظ شان شدم.
- نظرتان راجع به تظاهرات اخیر چیست؟

- واقعاً تظاهرات اخیری بود!
- شما هم تیراندازی فرمودید؟

- خیر، شب تظاهرات من منزل مادرزنم بودم. سقف شان 
چّکه می کرد، سطل برده بودم. شب همان جا ماندم سطل 
که پر می شود، بروم خالی کنم. این چیزی نیست که من 
ادعا کنم. سقف هنوز چّکه می کند. از صدا و سیما هم آمدند 
فیلم برداشــتند. امروز نمی شود به مردم دروغ گفت. بنده 

نترسیدم. قایم هم نشده بودم.
- صدای تیراندازی نشنیدید؟

- خیال می کردم صدای چک چک آب است که ته سطل 
می خورد. خیر، من نبودم. تیرانــدازی نکردم. ولی بدجور 
بوده. متأسفانه الت ها و لباس شخصی ها را قاطی سپاه کرده 
بودند هرکی هرکی شــده بوده. معلوم نبوده تیر باید زد یا 
چماق یا دشــنه. دیروز بنده رفتم بیمارستان مالقات یک 
پرســتاری! یکی را آورده بودند هــم تیر خورده بود، هم با 
چماق کوبیده بودند، هم با دشنه بریده بودند. این ها اسراف 
است. هدر دادن نیروهاســت. تازه یارو هنوز زنده بود. این 

نارسایی ها باید برطرف شود.
- شما مجروح ها را در بیمارستان تیر می زدید؟

- خیــر، اول گفتــم که رفته بودم یک پرســتار را ببینم. 
ســئواالت چالشی نداشتیم. البته من اگر وارد میدان شده 
بودم نه زنده باقی می گذاشــتم، نه کشته، نه مجروح. ولی 

سقف مادرزن چّکه می کرد.
بعد سردار افزود:

- ســابق بر این ها نارضایی مردم معموال از بابت ترافیک و 
چاله چوله آســفالت و گرانی تخم مرغ بود ولی متأسفانه 
امروز مردم می گویند اصالً جمهوری اسالمی نمی خواهند. 
من یک برادرم روحانی اســت و یک برادرم درس نخوانده 
و جزو اراذل و اوباش انتصابی می باشــد. یعنی ما سه برادر 
کالً سمبولیک جمهوری اسالمی هستیم. بنابراین تا آخرین 

قطره خون این جوان ها می جنگیم.
به عرض سردار رساندم:

- بــه قول رهبر معظــم، این هایی که حــرف از براندازی 
می زنند، شتر در خواب بیند پنبه دانه. من به عنوان خواهر 
ثاریه گشت االســالم، خبرنگار گشت ثاراهلل، با سالح قلم 
خویش و شما سردار معظم با تسلیحات ارتشی و برادران 
خویش جواب دنده شکنی به صهیونی و امپریالی خواهیم 
داد و مردم فقط می توانند از روی جنازه من و شما و مقام 

معظم رهبری رد شوند.
سردار با مهربانی فرمودند:

- دور از جون. حاال شــما کوتاه بیا! بذار این مصاحبه تموم 
شه، یک کاریش می کنیم.

به این ترتیب قسمت دوم این مصاحبه تکان دهنده پایان و 
در هفته آینده به استقبال قسمت سوم این مصاحبه تکان 

دهنده ثانیه شماری می نماییم.
)- سردار، این ضبط صوت چطوری خاموش می شه؟(

موضوع، عارِف خواننده نیست،  
موضوع، انتشار توبه نامه او  در»ایسنا« ست!

عارف، خواننده ی قدیمی، در یکی از 
برنامه هایش، کنتــرل زبان اش را از 
دســت می دهد و صادقانه از آن چه 
نسبت به حضرت علی فکر می کرده، 
و بعد تغییر نظرش نسبت به او سخن 

می گوید.
از این نوع ســخن گفتــن ها علیه 
مقدسات و حتی خداوند، در زندگی 
مردم عادی و مشاهیر ادب زیاد داریم. 
بوده اند و هستند کسانی که به محض 
بر خورد با ظلمی که زمانه نسبت به 
آن ها می کند، عنان ســخن از کف 
مــی دهند و بر ضد خدایی که تصور 
مــی کنند آن ظلم را در حق شــان 
روا داشــته سخن می گویند. گاه نیز 
افرادی را می بینیم که وقتی با واقعیت 
تاریخ بزرگان دین برخورد می کنند، و 
به آن باور می آورند، سخنانی از قبیل 

سخنان عارف بر زبان می آورند.
تاریخ گذشــته کشــورمان، که  در 
اســالمیون تصوف زده، برای هر کار 
مخالف فقه و شــرع، کلمه ای برای 
توجیه و اسالمیزه کردن می ساختند، 
موضوع »َشَطحیات« را داریم که اهل 
تصوف برای سخنان ضد دین و ضد 
شرع برخی صوفیان ساخته اند و آن 
سخنانی ست که ضد شرع است در 
حال مســتی و وجد. البته این شطح 
بافی ها به هیچ شــکلی مورد قبول 

فقیهان دو آتشه ی متعصب نیست و 
اگر امکان اش را بیابند گردن کســی 
که علیه شرع سخن بگوید را می زنند. 
جریان تکه تکــه کردن »حالج« که 
ادعای خدایی مــی کرد و »من خدا 

هستم« می گفت از این قرار است.
»زرنگ« های تاریخ اســالم، که نمی 
خواستند دم الی تله و سر به شمشیِر 
فقیهــان صاحب قدرت بســپارند و 
زندگی شان را به خطر بیندازند، کفر 
گویــی های خــود را در لباس های 

مختلف شرع پسند ارائه می دادند تا 
خود را از تیغ متعصبان برهانند.

این روزها اما، با قدرت نمایی اســالم 
سیاسی، و جنایت های وحشتناکی 
که این سیســتم »الهی« در مقابل 
چشم مردمان مرتکب می شود، دامنه 
ی لعن و نفرین دین و صاحبان دین 
و بنیان گذاران دین گســترش پیدا 
کرده، و مردم، حساب خدا و پیغمبر 
و مقدسات خود را از آن چه حکومت 
نکبت به نــام صاحبان دین می نامد 
جدا کرده اند و برخی نیز گامی فراتر 
نهاده، با شنیدن داستان های مخوف 
دینی و کشتارها و جنایت های دوران 
ظهور اســالم، نه تنها کل دین را زیر 
عالمت ســوال برده اند، بلکه از ناسزا 
گفتن به مرتکبان این جنایت ها نیز 

ابا ندارند.
اصحاب و بزرگان دین، از جوک های 
مستهجن تا فحاشی های رکیک، دیگر 
در امان نیستند و آن چه در گذشته 
در پرده و پوشــیده بیان می شد، این 

روزها خیلی زیاد به گوش می رسد.
عارِف خواننده هم ظاهرا تحت تاثیر 
کشــتار حضرت علی در زمان صدر 
اســالم قرار گرفتــه و از او که زمانی 
پیرو ش بوده، تبری جسته که خب 
باید دید حال این خواننده ی خوش 
صدای مسن، در لحظه ی بیان نظرش 
چگونه بــوده و چه چیز در لحظه ی 
بیــان، او را به خشــم و کفر گویی 

واداشته است.
من انتقادی به عارف ندارم. شــاید او 
را ترسانده اند. شاید خودش ترسیده. 
شــاید عاقبت خوبی بــرای این کفر 
گویی آشــکار ندیده. به هر حال هر 
چه بوده، خطایی بوده که توبه از آن 
می تواند جبران مافات کند البته اگر 
فقیهان خر مذهب این توبه را بپذیرند 
و حکــم قطعی ماننــد آن چه برای 
سلمان رشــدی صادر کردند برایش 

صادر نکنند.
تکیه ی مــن در »موضــوع عارف« 
به انتشار ســخنان او در خبرگزاری 
حکومتی »ایســنا« ســت. دستگاه 
تبلیغات حکومت، چنان کفگیر ش به 
ته دیگ خــورده که برای آن ها توبه 
ی داوطلبانه ی خواننده ای که امروز 
دیگر چندان مطرح نیست، پیروزی 
بزرگی به شمار می آید و آن را در بوق 

و کرنا می کنند.
اگر انگشــتی بر موضوع عارف نهاده 
می شــود تنها از این رو ســت، وااّل 
همه انسان ها می توانند، وقتی »داغ 
می کنند« یــا مثل صوفیان به وجد 
می آیند، چیزهایی بگویند که متعارف 
نیست و سخنان عارف هم می تواند از 

این دسته سخنان به شمار آید.
ف.م. سخن

آتش سوزی شدید
 در بخشی از هتل تاریخی رامسر

رادیو فردا- بنا بر گزارش ها، صبح روز پنج شــنبه سالن آمفی تئاتر هتل 
رامسر دچار آتش سوزی شدید شده و این سالن و سینمای آن به  طور 

کامل سوخته است.
او با اشاره به »هشدار آتش نشانی به مسئوالن در خصوص سیم  کشی های 
فرسوده ســاختمان هتل« گفت: »به رغم هشــدار چندباره، مسئوالن 
این هتل اهمیتی به تذکرات آتش نشــانی نــداده و از این مکان برای 

همایش های بیشتر از گنجایش هتل استفاده می کردند.«
ســالن آمفی تئاتر هتل جدید رامسر )هتل پارسیان( ۵۶۰ نفر ظرفیت 

دارد.
این آتش ســوزی ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح روز پنج شنبه رخ داد و به 
گفته شاهدان عینی حجم آتش بسیار وسیع بوده و دود فضای شهر را 

فرا گرفت.
هتل رامسر، زیر مجموعه ای از مجموعه هتل های پارسیان است که در 
شهر رامسر قرار دارد. این مجموعه شامل هتل قدیم رامسر و هتل جدید 
رامســر است. هتل قدیم رامسر در سال ۱۳۱۲ در دوره رضاشاه پهلوی 

توسط مهندسان آلمانی به بهره برداری رسید.
هتل جدید رامســر در ســال ۱۳۲۷ شمسی به دستور محمدرضا شاه 
پهلوی و با معماری به سبک کالسیک، توسط مهندسان اروپایی در کنار 

هتل قدیم رامسر ساخته شد.
هتل تاریخی رامســر از معدود هتل هایی است که در فهرست آثار ملی 
ایران ثبت شــده است. ساخت این هتل حدود سه سال طول کشیده و 
در ساخت این اثر تاریخی از آهن استفاده نشده و تمام مصالح آن از آجر، 

بتن و سیمان است.
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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.

بالیوود سپاه 
قصه های تخیلی،

 سناریوهای ساختگی 
و بازیگران جعلی

اســمش »مهری طالبی دارستانی« 
اســت و با نام »م. طالبی دارستانی« 
در صفحات مجازی حضور دارد. او روز 
گذشته در یک رشته توییت با عنوان 
»ماهشــهر بدون روتوش«، داستانی 
از اتفاقات این شــهر در آبان ۱۳۹۸ 
نوشته است؛ داستانی که نویسنده ادعا 
می کند به عنوان یک شاهد عینی آن 
را دیده و تنها به شنیده هایش اکتفا 

نکرده است.
او رشــته توییت خود را با این جمله 
آغاز کرده اســت: »مطالبــی را که 
می نویسم، از شنیده هایم نیست بلکه 
دیده هایم است از وقایع تلخ ماهشهر.«

خــودش را از کارمندان شــاغل در 
اقتصادی  ویژه  منطقه  پتروشــیمی 
ماهشهر معرفی کرده و نوشته ساکن 
شــهرک »بعثت« اســت؛ جایی که 
یکی از درگیری های خونین روزهای 
اعتراضــات مردمی به افزایش قیمت 
بنزین در آن جا به وقوع پیوسته است.
در حالی که رســانه های مســتقل 
روایت های دردناکــی را از اعتراضات 
آبــان مــاه ۱۳۹۸مردم ماهشــهر و 
سرکوب آن ها توسط نظام جمهوری 
اســالمی با استفاده از تانک، تفنگ و 
تیربار نقل و تاییــد کرده اند، روایت 
مهری طالبی دارســتانی شبیه همه 
روایت های رســمی نظــام در برابر 
مخالفان است. او معترضان ماهشهر 
را »اشرار« می خواند که راه ها را بسته 
بودند و با نقاب و اسلحه حرف از قتل 

و غارت و جدایی می زدند و نه از گرانی 
بنزین و نان سفره.

عکس و آن چه در قســمت معرفی 
پروفایــل مهری طالبی دارســتانی 
آمده اســت، در همان نگاه اول نشان 
می دهند که از کاربران »ارزشی« نظام 
است. او با چادر و مقنعه پشت میزی 
نشســته و تصویر پشت سرش، قاب 
عکسی از دو رهبر جمهوری اسالمی 
کنار هم است. در قسمت معرفی هم 
نوشته است: »مخالف هر نوع ایسم، 
علی الخصوص فمنیسم، مدافع والیت 
علوی/متاهل/ مادر دو فرزند.عشــق 
فقط عشق علی/رهبر فقط سیدعلی.«

رشته توییت او درباره وقایع ماهشهر 
هم مورد توجه دیگر کاربران ارزشی 
قرار گرفته و  توســط آن ها ریتوییت 

شده است.
کاربران ارزشی عنوانی است که برای 
معرفی افــرادی که در جهت تقویت 
ارزش های انقــالب و حاکمیت نظام 
جمهوری اسالمی در فضای مجازی 
فعالیت می کنند، به کار می رود. آن ها 
برای تبلیغ منویات نظام، آموزش های 
ویژه می بینند و برای حضور در فضای 

مجازی تربیت می شوند.
اما مهری طالبی دارستانی تنها یک 
کاربر ارزشی ساده نیست که در پایگاه 
بســیج محالت  مورد شست وشوی 
مغزی قرار می گیرند و برای تبلیغات 
نگاه رســمی نظام به پدیده ها به کار 
گرفته می شوند. او با عنوان »مسوول 

زنــان معاونت فرهنگی ســپاه« در 
رســانه های تندرو مثــل »فارس«، 
»کیهان« و »تســنیم« معرفی شده 
و به عنــوان پژوهش گر حوزه زنان و 
مدرس حــوزه علمیه در مصاحبه ای 

تلویزیونی حضور یافته است.
این در حالی است که در رشته توییت 
ماهشهر، خودش را کارمند پتروشیمی 
و ساکن شهرک بعثت این  شهر معرفی 
کرده اســت. احتمال این که مسوول 
زنان معاونت فرهنگی ســپاه و استاد 
حوزه هم زمان کارمند پتروشــیمی 
هم باشد، بســیار بعید است اما این 
همه داستان  خانم دارستانی نیست. 
قصه وقتی تلخ تر می شود که متوجه 
نقش او در یک سناریوی جنجالی و 

تبلیغاتی دیگر نظام می شویم.
احتمــاال ویدیــوی تبلیــغ کودک 
همســری را کــه در اوج چانه زنــی 

نمایندگان اصالح طلب مجلس شورای 
اســالمی برای باال بردن حداقل سن 
ازدواج منتشر شد، به یاد دارید؛ دختر 
و پسری که خودشان را »کوثر«)زهرا( 
۱۷ ساله و »حسین« ۱۹ ساله معرفی 
کردند و ادعا داشــتند که از سه سال 
پیش تر، یعنی زمانی کــه کوثر ۱۴ 
ساله و حسین ۱۶ ساله بوده، تصمیم 
بــه ازدواج گرفته  و موفــق بوده اند. 
آن ها کمپینی به نام »ما آدمیم« راه 
انداختند و از افراد زیر ۱۸ ســال که 
تمایــل به ازدواج دارند، درخواســت 

کردند به کمپین آن ها بیپوندند.
ویدیو که تبلیغ ازدواج کودکان بود، 
بارها در صفحات مجازی بازنشر شد. 
گمانه هایی هم مبنی بر ســاختگی 
بودن این کلیپ مطرح بود. منتقدان 
ایــن کلیپ معتقد بودنــد نوع بیان 
و حــرکات زوج، زاویــه دوربیــن و 

کارگردانــی نشــان می دهد که یک 
تیم حرفه ای پشت ساخت این کلیپ 
حضور داشته اند و این کلیپ تنها در 
راســتای مخالفت با باالبردن حداقل 

سن ازدواج ساخته شده است.
زوج جــوان اما ادعــا می کردند ایده 
ســاخت کلیپ مال خودشان بوده و 
تنها هدف شان این است که بگویند 
بسیاری از کســانی که زیر ۱۸ سال 
هســتند، دوســت دارند و می توانند 

ازدواج کنند.
رســانه های مختلف سراغ نقش های 
اصلی این کلیپ جنجالی رفتند. پای 
حسین و کوثر به تلویزیون ملی هم 
باز شد و در چند برنامه درباره وجوه 
مثبت ازدواج در ســن کم و ایده ای 
که در ذهــن دارند، با آن ها مصاحبه 

کردند.
هم زمان این زوج جوان در اینستاگرام 

شیما شهرابی )ایران وایر(

صفحه ای به نام » حوثر« که از حروف 
اول اســامی  آن ها گرفته شده است، 
ازدواج و  انداختنــد و داســتان  راه  
عشــق  خود را در این صفحه تعریف 
کردند؛ داســتان عامیانه جذابی بین 
یک دختر و پســر مذهبی و به قول 
صفتی  والیی  »والیی«.  خودشــان، 
اســت که به حامیان آیت اهلل »علی 
خامنه ای« اطالق می شــود. این طور 
که در قصه آن ها نوشته شده، دختر 
ســاکن تهران بوده و پسر در شمال 
ایران زندگی می کرده است. آن ها در 
گروه تلگرامی آشــنا می شوند و بعد 
در مراسم های مختلف حامیان نظام 
مثل راهپیمایی ها یا مراسم سال روز 
درگذشــت بنیان گــذار جمهــوری 
اسالمی، یک دیگر را می بینند، چفیه 
و خوراکی هــای مختلــف برای هم 

می خرند و عاشق می شوند.
 بیش از ۴۵ هزار نفر این صفحه را که 
حاال تبدیل به عکس و استوری های 
روز مرگی های کوثر و حســین شده 
اســت، دنبال می کنند. کوثر در این 
صفحه بارها مادرش را بهترین راهنما 
و مشــاورش خطاب کرده و در چند 
اســتوری، صفحه اینســتاگرام او را 
منشــن کرده اســت؛ صفحه مهری 

طالبی دارستانی را.
مهری طالبی دارستانی، مسوول زنان 
معاونت فرهنگی سپاه، مادر نقش اول 
کلیپ تبلیغ  کودک همسری است؛ 
کلیپی که به عقیده بسیاری از کاربران 
فضای مجازی، نمایشــی و ساختگی 
بود. دخترش در داستان عاشقانه اش، 
خودشان را ساکن تهران معرفی کرده 
بود. مهری طالبی دارستانی اما حاال 
در نقش کارمند پتروشیمی ماهشهر 
ظاهر شده اســت و روایت می کند از 
همه چیزهایی که احتماال هیچ کدام 
را ندیده اســت. او یکــی از بازیگران 
جعلی ســپاه است، شاید هم یکی از 
بازی گردانــان اصلی آن. کســی چه 

می داند!
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تعلیق فوتبال ایران
 در همین نزدیکی است

این نگاهی است به یک سناریوی دروغین، تکرای و کسالت بار که حتی مدیران 
فدراسیون جهانی فوتبال را هم از پاسخگویی در قبالش عاجز کرده است. یک 
بازی تکراری با دروغ های مکرر، تعهداتی که شکسته می شوند و دولت مردانی 
که خود تندروتر از مراجع تقلید شده اند. سرانجام این بازی دیر یا زود، یک 

اتفاق است؛ »تعلیق فوتبال ایران«

در حالی که روز جمعه هفته گذشته، 
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع 
آگاه مدعی شد که فدراسیون فوتبال 
ایران برای ورود زنان به ورزشگاه های 
این کشور و تماشای رقابت های لیگ 
برتر، به فیفا تعهد کتبی داده اســت، 
روز شــنبه »سهیل مهدی« مسوول 
کمیته مســابقات لیگ برتر، مسئله 

ورود زنان را به صورت کامل رد کرد.
خبرگزاری فارس وابســته به ســپاه 
پاســداران امــروز در گفت وگویی با 
سهیل مهدی از قول او نوشته است: 
»هیــچ موضــع جدیدی از ســوی 
فدراسیون فوتبال ایران وجود ندارد. تا 
زمانی که زیرساخت ها آماده و فراهم 
نباشــد ورود زنان هم به ورزشگاه ها 
برای تماشــای رقابت های لیگ برتر 

منتفی خواهد بود.«
بازی ایران و فیفا، کسالت بارشده است. 
فدراسیون جهانی فوتبال به رهبری 
»جیانی اینفانتینو« از سه سال قبل 
مسئله عدم ورود زنان به ورزشگاه ها 
را به شکلی نسبتا جدی پیگیری کرد.

از دیدار با »حسن روحانی« در بخش 
پاویــن فرودگاه مهرآباد تا تماشــای 
دربی تهران و فینال رقابت های لیگ 

قهرمانان آسیا از نزدیک.
حســن روحانی روز دهم اسفندماه 
ســال ۱۳۹۶ در دیدار بــا اینفانتینو 
به او قول داد که به ســرعت شرایط 
حضور زنان در ورزشگاه های کشور را 
فراهم کنــد. هرچند که او در ابتدای 
این دیدار از پاسخ دادن به مسئله عدم 
ورود بانوان به ورزشگاه ها طفره رفت و 
فقط به این جمالت که »امروز زنان 
ایرانی بانشاط بیشتری در صحنه ها و 
میادین ورزشی حضور دارند« یا اشاره 
به »فعالیت ۲۳ هزار زن ورزشکار در 
رشته فوتبال« است بسنده کرد. اما در 
نهایت زمانی که متوجه شــد رییس 
فدراسیون جهانی فوتبال فقط برای 
مســئله ورود زنان به ورزشگاه های 
ایران به تهران سفر کرده است، متعهد 
شد که در فاصله زمانی کوتاه، شرایط 
را برای ورود دختران به ورزشگاه های 

ایران فراهم کند.
آن چه می دانیم این است که جامعه 
روحانیون ایــران و مراجع تقلید باد 
حضور زنان در ورزشــگاه های ایران 
مخالف هســتند. »احمــد خاتمی« 
خطیب جمعه تهران مهرماه ســال 
۱۳۸۵ در واکنش به دستور »محمود 
احمدی نژاد« که خواهان حضور زنان 
در تمامی ورزشگاه های ایران شده بود 
گفت: »بنده مهم ترین عامل مخالفت 
روحانیون با حضور زنان در ورزشگاه ها 
را اهمیت رعایت حجاب و عفاف می 
دانم. شــما به ما بگویید چه کســی 
تضمینی بر رعایت شوونات اسالمی 
زنان در ورزشــگاه ها برای تماشــای 

مسابقات ورزشی می دهد؟«
هم زمــان با تکبیــر گفتن جماعتی 
که پای ســخنوری احمــد خاتمی 
نشســته بودند، »محمدتقی مصباح 
شــیرازی«،  »ناصرمکارم  یــزدی«، 
»محمدجواد فاضل لنکرانی«، »لطف 
اهلل صافی گلپایگانی« و »میرزا جواد 
تبریزی« مراجع تقلید و شخصیت های 
دینی پرنفوذ در قم، برای احمدی نژاد 
پیامی مکتوب فرستادند تا او را از این 

تصمیم منصرف کنند.
با این حال تصمیم رییس جمهور وقت 
آقاتهرانی«،  »مرتضی  نکرد.  تغییری 
روحانی نزدیک به مصباح یزدی سال 
۹۴ در گفــت و گو با هفته نامه »رمز 
عبور« گفته بود کــه آیت اهلل مکارم 
شیرازی بارها برای احمدی نژاد پیام 
خصوصی داد اما پاسخ رییس جمهور 
یک جمله بود: »بگویید مشکلی پیش 

نمی آید.«
به گفته مرتضی آقاتهرانی، سرانجام 
مکارم شــیرازی در سخنرانی درس 
خارج خود، به پیروان خود تذکر داد 

که جلوی این فساد را بگیرند.
اما دولت حسن روحانی، خود مقابل 
جریــان حضور زنان در ورزشــگاه ها 
محمــود  اگــر  انداخــت.  ســنگ 
احمدی نژاد سعی کرده بود ورود زنان 
را به ورزشــگاه ها مجاز کند، »سپ 
بالتــر« در راس فدراســیون جهانی 
فوتبال و به عنــوان رییس وقت این 

نهاد کمترین دغدغه ای برای ورود و 
خروج زنان ایرانی به ورزشگاه های این 

کشور نداشت.
 اما با حضور جیانی اینفانتینو در این 
مقام، شــرایط هم برای ایران تغییر 

کرد.
در دولــت حســن روحانــی حتی 
مخالفت هایــی هم بــا مجوز حضور 
زنان برای ورود به ورزشــگاه ها دیده 
شد. »مهدی تاج« رییس فدراسیون 
فوتبال ایران پس از دیدار ایران مقابل 
سوریه در تهران و حضور آزادانه زنان 
سوریه ای در ورزشگاه آزادی و ضرب 
و شتم دختران ایرانی که می خواستند 
وارد ورزشگاه شــوند، به خبرنگاران 
گفته بود: »مسئله ورود زنان نه دغدغه 

ماست و نه دغدغه زنان ایرانی.«

»مســعود ســلطانی فر« وزیر ورزش 
و جوانــان نیــز حتی پــس از آغاز 
نامه نگاری های رســمی فدراســیون 
جهانی فوتبال در تابستان امسال برای 
باز شــدن درهای ورزشگاه های ایران 
در گفت وگو با روزنامه دولتی »ایران  
ورزشی« گفت: »قطعا زنان نباید برای 
تماشــای رقابت های لیگ برتر فعال 
وارد ورزشــگاه شوند.« او صالح دیده 
بود که زنان فقط مســابقات ملی را 

تماشا کنند.
در دولــت حســن روحانــی، تعداد 
نیروهــای امنیتــی و انتظامی برای 
کنترل ورود زنان به ورزشــگاه ها هم 
افزایش یافت. این یک مطالبه جدید 
از سوی زنان ایرانی نبود. سال ۱۳۸۴ 
و هم زمان با دیدار تیم های ملی ایران 

و بحرین در راه انتخابی جام جهانی، 
گروهی ملقب به »روسری سفیدها« 
مقابل ورزشگاه آزادی تحصن کردند، 
اما کمترین برخوردی با آن ها صورت 

نگرفت.
اما در روز فینال لیگ قهرمانان آسیا 
در تهــران و زمانی کــه مهدی تاج 
رییس فدراســیون فوتبــال درحال 
نشــان دادن زنان گزینشی حاضر در 
ورزشــگاه آزادی به رییس فیفا بود، 
نیروی انتظامــی دخترانی که برای 
ورود به ورزشگاه پشت درها ایستاده 
بودند را بازداشت کرد و به بیابان های 
اطراف تهران برد تا آن ها را در تاریکی 

شب و نقاطی دور افتاده رها کند.
از خودســوزی »ســحر خدایاری«، 
افزایش تعداد دوربین ها برای کنترل 

دخترانی کــه با لباس مبــدل وارد 
ورزشــگاه  آزادی می شدند، بازداشت 
دخترانــی که فعال حضــور زنان در 
ورزشــگاه ها بودند، گوشه ای از اخبار 
یک ســال اخیر فوتبال ایران است. 
فوتبالی که فقــط به نیمی از جامعه 

ایران تعلق دارد.
مردادماه امسال شش دختر بازداشت 
شــدند. دخترانــی که یــا خبرنگار 
بودند یا اکتیویســت حضــور زنان 
در ورزشــگاه های ایران. همان زمان 
یکی از نزدیکان بازداشــت شده ها به 
»ایران وایــر« خبر داده بــود که این 
»موج اول« بازداشت ها بنا به شکایت 
و درخواســت »مهدی تاج«، رییس 
فدراســیون فوتبال ایران از اطالعات 
سپاه است که برای جلوگیری از تالش 
دختران برای ورود به ورزشگاه ها در 
آستانه آغاز رقابت های لیگ برتر اتفاق 

افتاد.
میان بازداشت شــده ها هم نام زهرا 
خوش نواز، لیلی ملکی، هدیه مروستی 
و فروغ عالیی به چشم می خورد. زهرا 
خوش نواز نویســنده و شاعری است 
که با لباس مبدل به ورزشــگاه های 
ایران می رفت و البته فروغ عالیی هم  
نخستین زن ایرانی است که به جایگاه 
نخست مســابقات »ورلدپرس فوتو« 
دســت یافت. او فروردین امسال، در 
حضور شاهزاده هلند تندیس »چشم 
طال« و دیپلم افتخار عکاسی برتر سال 
۲۰۱۸ را به دست آورد. فروغ عالیی 
عکاس روزنامه »دنیــای اقتصاد« با 
عکس هایی با سوژه »ممنوعیت ورود 
زنان به ورزشگاه ها« در این جشنواره 
شرکت کرد و در کشورش به حبس 

رفت.
میان دولت های گذشته، هیچ یک به 
اندازه دولت و فدراسیون دوران حسن 
روحانی مقابل حضور زنان ایستادگی 
نکرد و فضای درخواســت و مطالبه 
زنان را به ســوی امنیتی شدن پیش 

نبرد.
حاال سهیل مهدی با اطمینان کامل به 
خبرگزاری فارس گفته است: »لزومی 
ندارد مــداوم در مورد این مســئله 
صحبت کنیم. قبال در این باره اطالع 
رسانی شــده و همانطور که پیشتر 
گفته شد، هنوز زیر ساخت و امکانات 
الزم در این باره در ورزشگاههای لیگ 
برتر وجود نــدارد. پس بحث حضور 
زنان در بازی های لیگ منتفی است.«

این اتفاق جدیدی نیســت. ســهیل 
مهدی بــدون مجوز مهــدی تاج و 
مهدی تاج بدون اجازه دولت در این 
مورد اظهارنظر نمی کنند. فدراسیون 
فوتبال ایران با فیفــا وارد یک بازی 
تکراری شــده که پیــش از این یک 

نتیجه داشته است.
سال ۱۳۸۵ زمانی که فیفا از گفت  و 
گو و حتی اعمال فشــار برای نوشته 
شدن اساســنامه فدراسیون فوتبال 
روی ایران به نتیجه نرســید، فوتبال 
ایران را تعلیق کرد. امسال فدراسیون 
جودو ایران وقتی در راســتی آزمایی 
خود از فدراســیون جــودو ایران به 
این درک دســت یافت که حقیقتی 
در مورد دخالت صریح سیاســت در 
ورزش وجــود ندارد، جودو ایران را تا 
اطالع ثانوی تعلیق کــرد. این اتفاق 
برای فوتبال ایران دور نیست، هرچند 

که بسیار هم نزدیک نیست.
روخوانــی بیانیــه ای کــه جیانــی 
اینفانتینو رییس فدراســیون جهانی 
فوتبال شــهریورماه امســال خطاب 
به فدراســیون ایران نوشت، می تواند 
تعلیق احتمالی فوتبــال ایران را هم 
روشن کند. او نوشته بود: »موضع فیفا 
محکم و واضح اســت؛زنان باید مجاز 
به ورود به ورزشگاه های فوتبال ایران 

باشند. برای تمام مسابقات فوتبال.«
پیام یونسی پور )ایران وایر(

بازی استراماچونی
 و استقالل

دعوای رونمایی از مذاکرات، احتماال 
آخرین برگ دو طرف دعوایی اســت 
که میان آن ها باشگاه استقالل نشسته 
استراماچونی«  »آندره آ  سویی  است. 
سرمربی ایتالیایی و مستعفی باشگاه 
نشسته و ســویی دیگر هم مدیران 

باشگاه استقالل.
مدیریت باشگاه استقالل ادعا می کند 
آندره آ استراماچونی تمامی مطالبات 
قبلی خود را تا روز حضورش در ایران 
دریافت کرده و حاال با ارسال ایمیلی 
جدید، درخواست هایی خارج از عرف 
دارد. اما از ســویی دیگر ســرمربی 
ایتالیایی با متن در اســتوری خود، 
مدیران استقالل را »دروغگو« خطاب 
کرد؛ اما این پایان دعاوی طرفین نبود. 
حاال باشــگاه اســتقالل در واکنشی 
متقابل، تمامی ایمیل های مدیر برنامه 
استراماچونی خطاب به این باشگاه را 
منتشر کرده است. آیا می توان انتظار 
داشت که این پایان راه مربی و باشگاه 

باشد؟
بیــش از دو هفتــه قبــل، آنــدره آ 
استراماچونی در حالی قراردادش را با 
باشگاه استقالل فسخ کرد که تیمش 
تازه به صدر جدول رســیده بود. این 
یعنی هوادارانی که پنج سال منتظر 
جلوس اســتقالل بر صــدر جدول 
بودند، تازه قهرمــان و مرد رویاهای 
خــود را روی نیمکت پیدا کردند؛ اما 
اســتراماچونی دقیقا یک روز قبل از 
بازی تیمش مقابل پیــکان از ایران 
رفت. او قــراردادش را یک طرفه و با 
اعالم به فدراســیون جهانی فوتبال 
فســخ کرد و بــه ایتالیا بازگشــت. 
بااین حال او شروطی برای بازگشت به 
ایران گذاشت. به صورت نمونه این  که 
تمامی حق وحقــوق معوقه اش بدون 
کم و کســر در اسرع وقت به حساب 

او در بانک رم واریز شود.
مشکالت تحریم بانکی علیه ایران و 

همین طور قانون مقابله با پول شویی و 
البته نپیوستن ایران به FATF ازجمله 
دالیلی بود که انتقال پول به حساب 
اســتراماچونی را با مشــکل مواجه 
می کرد. او گفته بود در صورت واریز 
پول به حســابش بالفاصله به ایران 

برمی گردد.
بااین همه، وقتی روز ۲۹ آذرماه و پس 
از تالش هــای وزارت ورزش، وزارت 
امور خارجه، سفارت ایتالیا در تهران و 
سفیر ایران در ایتالیا، مبلغ ۱۶۰ هزار 
یورو وارد حساب آقای استراماچونی 
شد، او شروطی جدید را برای حضور 

در باشگاه استقالل قرار داد.
اســتراماچونی قراردادی نداشت که 
به خاطــر آن مجبور به بازگشــت به 
ایران شود؛ اما نشان می داد که هنوز 
برای کار در ایران عالقه مند اســت. 
همین طور بازی با احساســات را هم 
به خوبی بلد بود؛ مثال در مصاحبه ای 
گفت: »به خاطر اشک های آن هوادار 
خردســالی که به من گفت استقالل 
را قهرمان کــن، برمی گردم و تیم را 

قهرمان می کنم.«
امــا خبــری از بازگشــت او نبــود. 
جسته وگریخته خبرهایی هم به گوش 
می رسید مانند این که »استراماچونی 
مطالبات  تمامی  پرداخــت  خواهان 
بازیکنان خارجی این تیم شــده« یا 
»درصورتی که زمین تمرین جدیدی 
برای باشــگاه مهیا نشود، او حاضر به 

بازگشت نیست.«
دوم دی ماه ســایت باشگاه استقالل، 
از ارسال یازده »شرط« برای امضای 
قرارداد جدید با باشگاه استقالل خبر 
داد. این شــروط را »اتوره مازیلی«، 
وکیل آقای اســتراماچونی برای این 

باشگاه ارسال کرده بود.
میان این شروط بندهایی خاص قرار 
داشت. از پرداخت کامل اجاره منزل 
مســکونی اش تا پایان زمان قرارداد 

گرفته تا تهیه چهار بلیت رفت وبرگشت 
بیزینس برای ســرمربی و خانواده و 
همین طور چهار بلیت رفت وبرگشت 
اکونومــی برای دســتیاران. او حتی 
درخواســت کرده بود که مبلغ نقل 
برای خریدهای  نیم فصل  انتقاالت  و 
زمســتانی به ۹۰۰ هزار دالر افزایش 
پیدا کند؛ رقمی بیش از ده میلیارد و 
هشت صد میلیون تومان؛ یعنی رقمی 
تقریبا نزدیک به آنچه باشــگاه های 
استقالل و پرسپولیس برای خریدهای 

آغاز فصل هزینه می کنند.
باشــگاه اســتقالل البته به سرمربی 
مســتعفی خود قول داد که حداقل 
۵۰۰ هزار دالر یعنی حدود ۶ میلیارد 
تومان برای این پنجره نقل و انتقاالتی 

مهیا کند.
آنچه اما فصل مناقشه شد، درخواست 
عجیب آندره آ اســتراماچونی بود. در 
بندهای دوم و ســوم این پیش شرط 
قرارداد می خواندیم که »مبلغ قرارداد 
جدیــد باید ۴۷۰ هزار یورو باشــد« 
و »بالفاصلــه بعد از امضــای نهایی 
قــرارداد، کل مبلــغ فوق الذکر باید 
به صورت یکجا، به شــیوه ای مشابه 
و به شماره حســاب آخرین پرداخت 
واریز شود. استراماچونی و دستیارانش 
تا زمانی که کل مبلغ فوق را دریافت 

نکنند، به تهران نخواهند آمد.«
منهای تمــام رفتارهای غیرحرفه ای 
و عدم پایبنــدی طرف های ایرانی به 
قرارداد با مربیان و بازیکنان خارجی، 
این بند سوم قرارداد، در دنیای فوتبال 

بی سابقه است.

درصورتی که مدیران باشگاه استقالل 
با این بند موافقــت می کردند، آقای 
استراماچونی نه تنها از جرایم احتمالی 
در صورت ناکامی در لیگ، جام حذفی 
و لیگ قهرمانــان در مصونیت کامل 
می ماند که حتی می توانست پس از 
یه ماه حضور در ایران، بار دیگر بدون 
حتی فسخ قرارداد یا با فسخ یک طرفه 
آن به هر دلیلــی، ایران را ترک کند. 
آن هم بدون پرداخت یک ســنت یا 

ریال جریمه و غرامت.
پس از رونمایی باشــگاه اســتقالل 
از درخواســت های اســتراماچونی و 
فتح اهلل زاده«  تند »علی  صحبت های 
عضو جدیــد هیات مدیره باشــگاه 
اســتقالل در مورد این سرمربی، در 
بیانیه ای  اینســتاگرام خود  استوری 
صــادر کرد و مدعی شــد باشــگاه 
اســتقالل در مورد خواسته های او به 

هواداران دروغ می گوید.
استراماچونی در بخش هایی از بیانیه 
خود در اینستاگرامش نوشت: »آن ها 
به بازیکنان دروغ گفتند، به من دروغ 
گفتند، به هــواداران دروغ گفتند که 
من به خاطر پیشــنهاد تیم دیگری 
از ایــران رفتم. وقتی می توانســتند 
بازی های ما را به تعویق بیندازند این 
کار را نکردند اما برای تیم های حریف 

حاضر شدند دیرتر بازی کنند.«
پس از انتشار بیانیه آندره ا استراماچونی 
در فضای مجازی، باشگاه استقالل در 
سایت رسمی خود، متن ایمیل های 
وکیل ســرمربی ایتالیایی را منتشر 
کرد. در این تصویر به صورت روشــن 
باشگاه اســتقالل بخش هایی از ریز 
مکالمات خود با وکیل استراماچونی را 
با هوادارانش به اشتراک گذاشته است.

این بازی تا امروز شبیه به »بگم بگم « 
معروفی شده که هر دو سویش باخت 
است. باشگاه اســتقالل البته از این 

جدال بیشتر متضرر خواهد شد.
فعال خبرهایی در مــورد رایزنی های 
اولیه علی فتــح اهلل زاده عضو تازه وارد 
هیــات مدیره باشــگاه اســتقالل با 
جانشــینی  برای  مجیدی«  »فرهاد 

استراماچونی به گوش می رسد.
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وزارت ورزش و جوانــان ایــران بــه 
فدراسیون شطرنج دســتور داده که 
جلوی اعــزام ملی پوش های ایران به 
رقابت های جهانی روســیه را بگیرد. 
فدراســیون شــطرنج ایران این خبر 
را به صورت رســمی تا ساعات پایانی 
روز یکشــنبه در ســایت خود اعالم 
نکرد و به صورت رسمی هم از سوی 
منتشر  ایران  داخلی  خبرگزاری های 
نشده است؛ اما به نظر می رسد دستور 
معاونت قهرمانی وزارت ورزش به این 
فدراسیون قطعی و اجرای آن حتمی 

خواهد بود.
اجبــاری  کناره گیــری  دلیــل 
رقابت های  از  ایران  شــطرنج بازهای 
روسیه، مبارزه »امین طباطبایی« و 
»پرهام مقصودلو« با رقیب اسراییلی 

در مسابقات بین المللی اسپانیا بود.
این دو شــطرنج باز ایــران، برخالف 
»آریــن غالمی« که طی ســال های 
»اسراییل ستیزی«  از  نمایشی  اخیر، 
را در رقابت های بین المللی به نمایش 
اسراییلی  حریف  مقابل  می گذاشت، 

مسابقه دادند.
پس از آن بود که »نایجل شــورت«، 
جهانــی  فدراســیون  نایب رییــس 
شــطرنج در حســاب توییتری خود 
نوشــت: »تبریک به اســتاد بزرگ 
امین طباطبایی از ایران برای کسب 
جایــزه اول مســابقات برق آســا در 
اسپانیا. دلیرانه )هم امین و هم پرهام 
مقصودلو( با گورشــتاین از اسرائیل 
بــازی کردند و پیروز شــدند. برنده 

نهایی، شطرنج است.«
شــاید فدراســیون جهانی شطرنج 
تصور می کرد که تابوی چهل ســاله 
عدم مبــارزه شــطرنج بازهای ایرانی 
و اســراییلی برداشــته شــده است. 
پیش ازاین فدراسیون جهانی شطرنج، 

شطرنج ایران سربازهایش را از زمین بیرون می کشد
شطرنج ایران، روی یک لبه تیز قدم 
می زند. طی دو سال گذشته، با تعلیق 
زندگی کرده و آن را فهمیده و بوییده 
و هر بار از چنگش گریخته است. حاال 
بازهم مغز ورزش، باید از میدانی رها 

شود که یک پایش سیاست است.

بارها به ایران به صورت شــفاهی )در 
جلســات مجمع جهانی( و به صورت 
کتبی نســبت به تداخل سیاست با 

ورزش تذکر داده بود.
»فیده« یا همان فدراســیون جهانی 
شــطرنج البته با ایران طی سال های 
اخیر رفتاری بسیار مسالمت آمیزتر از 
سایر کشورهایی داشت که تا حدودی 
سیاست را با ورزش خود می آمیزند. 
به صورت نمونه، آذرماه سال گذشته 
خورشیدی، روزنامه »تایمز اسراییل« 
از لغــو میزبانی عربســتان به دلیل 
شکایت دو شطرنج باز اسراییلی از این 

کشور خبر داده بود.
»امیل استووسکی«، رییس فدراسیون 
شطرنج اســراییل در ایمیلی به این 
روزنامه نوشته بود: »رقابت های قهرمان 
شطرنج جهان به دلیل سیاست هایی 
اتخاذ  برگزارکنندگان ســعودی  که 
کرده بودند، از عربســتان سعودی به 
روسیه منتقل شــد.« دلیلش فقط 
یک اتفاق ساده بود؛ عربستان گاهی 
با حضور برخی از ورزشکاران اسراییلی 

در خاک کشورش مخالفت می کند.
و  تبلیغاتی  نمایش هــای  بااین حال، 
شوآف های خانوادگی »آرین قاسمی« 
تا امروز خطری جز تذکرهای جدی 

برای ایران به همراه نداشته است.
او به صورت مداوم ســعی می کند با 
و همین طور  انتخاب گروه بندی هــا 
اســتفاده نکردن از »قرعه ممنوعه« 
بــه  کــه   )Forbidden Pairing(
شــطرنج بازها اجازه می دهد پیش از 
شروع مسابقاتی که با جدول سوییسی 
برگزار می شوند، از یک رقیب خاص 
دوری کنند، تا در مســیر یک رقیب 

اسراییلی قرار بگیرد.
آریــن قاســمی بالفاصله پــس از 
روبرو شدن با شــطرنج باز اسراییلی، 
انصــراف می دهد. او طی دو ســال 
اخیر و با همیــن فرمول موردتقدیر 
شــخصیت هایی مانند آیت اهلل »علی 
خامنه ای« رهبر جمهوری اســالمی 
و سردار »قاســم سلیمانی« فرمانده 
ســپاه قدس قرار گرفت؛ اما نه فقط 
انصراف هایش کــه واکنش هایی که 
در رسانه ها نشان می دهد، »فیده« را 
بیشتر روی ایران حساس می کند. او 
حتی از گفت وگو با خبرگزاری قرآن 

هم برای نشان دادن خود نمی گذرد.
اما آرین قاسمی تنها شطرنج باز ایران 
نیســت که فیــده را متوجه تداخل 
سیاست و ورزش در ایران کرده است. 
آبان ماه امسال خبرگزاری دولتی ایرنا 
مدعی شــد که امین طباطبایی به 
دلیل »نتایج ضعیــف« از حضور در 
رقابت های قهرمانی جوانان جهان در 

کشور هند انصراف داده است.
دلیلــش نتایج ضعیــف طباطبایی 
نبود. او کمتر از دو ماه بعد دوباره در 
رقابت های بین المللی شــرکت کرد؛ 

یعنی در همین مسابقات اسپانیا که 
اسراییلی اش مسابقه  روبروی حریف 
داد. اما او در هند مجبور شده بود به 
دلیل رویارویی با رقیب اســراییلی از 

مسابقات انصراف بدهد.
همین مســابقه در بخش ســرعت، 
رســانه های ایران را ســراغ خانواده 
امین طباطبایی فرستاد. پدر امین به 
خبرگزاری فارس گفته بود: »دشمن 
و رســانه های ضدانقــالب و معانــد 
می خواهنــد از آب گل آلــود ماهی 
بگیرند و به اهداف شوم خود برسند. 
ما به آرمان های جمهوری اســالمی 
اعتقاد داریم.« آن ها مدعی شده بود 
که امین نمی دانست با چه کسی و با 
چه ملیتی و از چه کشــوری مسابقه 
می دهد. مســاله ای که باورش ساده 

نیست.
انصراف هــای مکرر شــطرنج بازهای 
ایرانی در آســتانه مسابقات یک پیام 
مشخص برای فدراسیون جهانی دارد؛ 
تداوم دخالت سیاست در امور داخلی 

یک فدراسیون ملی.
فیده پیش ازاین بر سر مسایل مالی با 
ایران دست به گریبان شده بود و حتی 
فدراســیون شــطرنج ایران را تا پای 
تعلیق هم پیش برد. سال ۱۳۹۵ ایران 
میزبان رقابت های شــطرنج قهرمانی 

زنان جهان شد.
بر اســاس قانون فدراسیون جهانی 
تمــام   ۲۰۰۱ ســال  از  شــطرنج 
مسابقات  این  در  شــرکت کنندگان 
صاحــب جایــزه نقدی می شــوند. 
به این ترتیــب که مبلــغ ۳۷۵۰ دالر 
آمریکا برای بازنــده دور اول، ۵۵۰۰ 
دالر بــرای بازنــده دوم، ۸۰۰۰ دالر 
برای بازنده های ســوم، ۱۲۰۰۰ دالر 
برای حاضــران در دور چهارم، دالر 
۲۰۰۰۰ برای از نفرات سوم و چهارم، 
۳۰۰۰۰ دالر برای نفر دوم و ۶۰۰۰۰ 
برای قهرمان رقابت ها در نظر گرفته 
شده اســت؛ یعنی درمجموع کشور 
میزبان باید ۴۵۰۰۰۰ دالر فقط برای 
جوایز مســابقات صرف کند که البته 
۲۰ درصد از کل مبالغ به فدراسیون 

جهانی پرداخت می شود.
فدراســیون ایران تا یک سال پس از 
پایان این مسابقات، جایزه قهرمانان را 
پرداخت نکرده بود. بگذریم از این که 
در رقابت های قهرمانی شطرنج بانوان، 
به نفر اول »تاج طال« اهدا می شود، اما 
ایران به جای تاج، جام قهرمانی اهدا 
کرد. همین اتفاقات ایــران را تا پای 

تعلیق پیش برد.
سوال اصلی اینجاست که فدراسیون 
جهانی شــطرنج تا کجــا باید برای 
ایــران هزینه بدهد؟ هنوز ســاعاتی 
از خرســندی »نایجــل شــورت« 
جهانــی  فدراســیون  نایب رییــس 
شــطرنج در توییترش نگذشته بود 
که »مهــرداد پهلــوان زاده«، رییس 

فدراسیون شــطرنج ایران با روزنامه 
»فرهیختگان« گفت وگو کرد و گفت: 
»وقتی نتایج اعالم شد تازه فهمیدیم 
اسراییلی ها مسابقه  با  ورزشکارانمان 
داده اند. اگر می دانستیم هرگز چنین 

اتفاقی نمی افتاد.«
مهرداد پهلــوان زاده گفتــه بود که 
آزاد  تورنمنتی  اســپانیا،  »تورنمنت 
بود. طباطبایی و مقصودلو خودشان 
به اسپانیا رفته  بودند و از فدراسیون 
هم کسی آن ها را همراهی نمی کرد.« 
رییس فدراسیون شطرنج ایران مدعی 
شد که اگر کسی همراه آن ها بود، این 

اتفاق نمی افتاد.
منظــور البتــه در اکثر ایــن موارد، 
نمایندگان حراســت وزارت ورزش و 
جوانان است که در سفرها، ورزشکاران 

را مانند سایه دنبال می کنند.
این نخستین بار نیست که فدراسیون 
شطرنج بار مســوولیتش را بر گردن 
پیش ازاین  می اندازد.  ورزشــکارانش 
و سال ۱۳۹۵ »درســا درخشانی«، 
دومین اســتاد بزرگ شطرنج تاریخ 
ایران به دلیل آن کــه در رقابت های 
شــطرنج جبل الطارق بدون روسری 
و حجاب شــرکت کرده بود، از سوی 
نماینده هــای مجلس و رســانه های 
تندرو موردانتقاد قرار گرفت. درســا 
پس ازآن برای همیشه به آمریکا رفت 

تا زیر پرچم این کشور مبارزه کند.
پس ازآن هم برادر درســا یعنی »برنا 
درخشــانی« که فقط ۱۵ سال سن 
داشــت و مقابل حریفی از اسراییل 
مبارزه کرده بود، به خاطر تهدیدهای 
داخل ایران به انگلستان رفت. در هر 
دو مورد، فدراسیون ایران مدعی شد 
که اعزامی در کار نبوده و این خواهر 
و بــرادر به صورت آزاد به مســابقات 

رفته اند.
پیش ازایــن هم فدراســیون جهانی 
شــطرنج برای رقابت نکــردن آرین 
قاســمی مقابل حریفان اســراییلی، 
فدراسیون ایران را زیر فشار گذاشت. 
آبان ماه امســال ایسنا با تیتر »حذف 
عجیب نام شــطرنج بازان ایــران از 
المپیاد جهانی« مدعی شــده است 
که »سایت رسمی فدراسیون جهانی 
در اقدامــی عجیــب نام ایــران را از 
رقابت های المپیــاد جهانی نوجوانان 
جهان که در ترکیه برگزار می شــود 
حذف کرده اســت.« اما در ســویی 
دیگر، خبرگزاری نظامی تســنیم با 
تیتر »کناره گیری ایران از حضور در 
المپیاد جهانی شطرنج نوجوانان«، این 
عدم حضور را »تصمیم خودخواسته 

فدراسیون شطرنج ایران« اعالم کرد.
به نظر می رســد فدراسیون شطرنج 
ایــران تــا اطــالع ثانــوی، اعــزام 
شطرنج بازهای خود را به رقابت های 

جهانی محدود و ممنوع کند.
پیام یونسی پور )ایران وایر(

بعد از استراماچونی، کالدرون هم تهدید به استعفا کرد

کیهان لنــدن- در حالی که تکلیف 
همــکاری آنــدره اســتراماچونی و 
استقالل )تاج( هنوز مشخص نیست 
گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس 
هم دوشنبه شب، شــروط اش برای 
ادامه همکاری با این باشگاه را اعالم 

کرد.
این شــروط شــامل پرداخت مبلغ 
قــراردادش، اقدام باشــگاه در نقل و 
انتقاالت زمستانی و همچنین برپایی 
اردوی قطر است. سرمربی پرسپولیس 
در صحبت هایش از بدقولی باشــگاه 

پرسپولیس به شدت انتقاد کرد.
کالدرون در بخشی از صحبت هایش با 
بیان اینکه باشگاه به تعهدات مالی اش 
نســبت به وی عمل نکــرده، گفت: 
»شرایط من هم مانند استراماچونی 
سرمربی استقالل است ولی به خاطر 
ارزش هایی که به آن احترام می گذارم، 

کارم را ادامه دادم.«
ســرمربی پرســپولیس بــه مارک 
ویلموتس سرمربی تیم ملی هم اشاره 
کرد و افزود: »سرمربی تیم ملی چند 
روز قبــل از بازی با عــراق به ایران 
می آید ولی من دنبال این نیستم که 
به خاطر پول با آینــده فوتبال ایران 

بازی کنم.«
کالدرون یادآور شــد: »تا ۲۷ دسامبر 

)جمعه این هفته ۶ دی( به پرسپولیس 
مهلت می دهم که مشکالت مالی را 
حل کند. باشگاه بدقولی کرده است. 
وقتی بعد از توافق در اســتانبول به 
آرژانتین رفتم و به ایران برگشــتم، 
۱۰۰ هزار دالر از قرارداد مرا کم کرده 
بودند. از این کار مسئوالن پرسپولیس 

خوشم نیامد.«
وی در ادامــه بــا انتقاد از باشــگاه 
پرســپولیس گفت: »قــراردادی که 
بــا پرســپولیس بســتم ۴۰ درصد 
قراردادهای سابقم بوده است. باشگاه 
پرسپولیس گفت در پاداش ها، ۱۰۰ 

هزار دالر قراردادت را جبران می کنیم 
که این کار را هم نکردند و این کار را 

دوست ندارم.«
سرمربی پرســپولیس با بیان اینکه 
باشــگاه به آژانس هــای هواپیمایی 
بدهکار است، گفت: »برای همین باید 
پول بلیت سفر به آرژانتین را از جیب 

خودم بدهم.«
کالــدرون ادامــه داد: »مشــکالت 
زیــادی داریم از جملــه اینکه مربی 
دروازه بان  هــای مــا ۶ ماه اســت در 

ورزشگاه شهید کاظمی می خوابد.«
وی در بخش دیگری از صحبت هایش 
شــروط اش برای ادامــه همکاری با 
پرســپولیس را عنوان کرد و با بیان 
اینکه شــنبه از ایران می رود، گفت: 
»باشگاه قبل از بازگشت من به ایران 
بایــد طلب هایــم را پرداخت کند و 
تکلیف اردوی قطر هم مشخص شود. 
وضعیت اردوی قطر مشخص نیست و 
مسئوالن مدام می گویند انشاءاهلل! این 
روش کاری باید تغییر کند. دو ســه 
بازیکن هم می خواهم و اگر شرایطم 

اجرا نشود، به ایران بر نمی گردم.«
سرمربی پرسپولیس تاکید کرد: »در 
مدت زمان کارم در فوتبال هیچ کجا 

چنین تجربه ای نداشته  ام!«

شوک بزرگ به شطرنج ایران
فیروزجا از زیر پرچم ایران خارج شد! 

به دنبال عدم اعزام تیم ملی ایران 
به مسابقات جهانی روسیه، علیرضا 
فیروزجا، اســتاد بزرگ شــطرنج 
تصمیم گرفته به جای مسابقه با نام 
)فدراسیون  فیده  پرچم  زیر  ایران، 

جهانی شطرنج( مسابقه دهد.

در حــال حاضــر مقابل نــام آقای 
فیروزجــا که با ۲۷۲۳ امتیاز در رتبه 
۲۹ رده بنــدی جهانــی قــرار دارد، 
بجای پرچم ایران نام فیده به چشم 

می خورد.
علیرضا فیروزجا تنها شطرنج باز تاریخ 
ایران است که صاحب عنوان »سوپر 
استاد بزرگ« شده؛ عنوانی که گرچه 
جزو عناوین رسمی فدراسیون جهانی 
نیســت اما بــه شــطرنج بازانی داده 
می شــود که از امتیــاز ۲۷۰۰ عبور 

کرده اند.
به گفته رئیس فدراســیون شطرنج 
ایــران دلیل فرســتاده نشــدن تیم 
مردان ایــران به مســابقات جهانی 
بلیتز )شطرنج برق آسا( روسیه که از 
فردا در ورزشگاه لوژنیکی مسکو آغاز 
می شود، مخالفت شورای برون مرزی 
وزارت ورزش بوده؛ مخالفتی که دلیل 
اصلــی آن به احتمال قریب به یقین 
حضور حریفان اسرائیلی در جدول و 
مسابقه تقریبا قطعی نمایندگان ایران 

با دست کم یکی از آن ها بود.
علیرضــا فیروزجا نه تنهــا بهترین 
شطرنج باز حال حاضر )از حدود هشت 
ماه پیش( و احتماال تمام تاریخ ایران 
است بلکه یکی از آینده دارترین های 
این رشــته در جهان هم به شــمار 
می رود. او شطرنج بازی است که کامال 
قابلیت تبدیل شدن به شماره یک دنیا 

را دارد.
او تنها شــطرنج باز ایرانی است که به 
عنوان »لژیونر« به لیگ فرانسه دعوت 
شده است و آن طور که گفته می شود 
خانه اختصاصــی و امکانــات قابل 

توجهی هم دریافت کرده است.
فیروزجا که متولد بابل اســت در ۱۲ 

ســالگی قهرمان ایران شد و دو سال 
بعد از آن عنوان »استاد بزرگ« را به 
دســت آورد. آقای فیروزجا هنگامی 
که ۱۶ ســال و یک ماه سن داشت از 
مرز ۲۷۰۰ امتیاز در رده بندی جهانی 
عبور کرد. او جوان ترین شــطرنج باز 
جهان پس از »وی یی«، شــطرنج باز 
چینی اســت که چنین افتخاری به 

دست آورده است.
با انتشار خبر حضور علیرضا فیروجا 
در مسابقات روسیه، به نظر می رسد 
که فدراسیون شطرنج ایران پیش از 
ایــن که به دنبــال راهی برای حفظ 
باشد،  ورزشــکارش  برجســته ترین 
می خواهد سنگی پیش پای علیرضا 

فیروزجا بیندازد.
مهرداد پهلوان زاده، رئیس فدراسیون 
شــطرنج ایران به فیــده »اعتراض« 
کرده و قرار اســت »این موضوع در 
فدراســیون جهانی  رییســه  هیات 
بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود.« 
او به خبرگزاری ایسنا گفت: »فیروزجا 
در حال حاضر اقامت فرانســه را دارد 
و ممکن است تغییر تابعیت او حتی 
برای آمریکا نیز باشــد و بخواهد زیر 
پرچم فرانســه یا آمریکا در مسابقات 
شــرکت کند اما در شــرایط کنونی 
از نظر قانونــی )امکان( تغییر پرچم 
برای فیروزجــا وجود ندارد و حداقل 
تا شــهریور ۱۴۰۰ بایــد زیر پرچم 
ایران در مسابقات حضور پیدا کند... 
مگر این که هیات رییسه فدراسیون 
جهانی رای نهایی را صادر کند که این 
ورزشکار می تواند تغییر تابعیت دهد.«
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چرا بعضی فیلم ها را 
چند بار تماشا می کنیم؟

با این که در دنیای امروز ســرگرمی های زیادی در دسترس مان قرار دارد، 
همچنان نمی توانیم در برابر تماشای دوباره فیلم های قدیمی محبوب مان 

مقاومت کنیم. چرا نیاز داریم که بارها و بارها همان فیلم ها را ببینیم؟

در این دوره یعنی روزگار اوج تولیدات 
ســینمایی و تلویزیونی، ظاهرا برای 
یافتن اثری که تاکنون آن را ندیده ایم، 
چندان به زحمت نمی افتیم. نه تنها 
آثــار جدید بیش  از گذشــته اکران 
می شــوند، بلکه تماشــای فیلم در 
اینترنت نیز به این معنی اســت که 
می توانیــم از میان هزاران اثر یکی را 
برگزینیم بدون آن که حتی الزم باشد 
از روی مبلــی که بر آن نشســته ایم 
بلند شویم. شــما می توانید هر شب 
اثری جدید ببینید و باز هم فیلم های 
بســیاری می یابید که آن ها را تماشا 
نکرده اید. پرسش این جاست که پس 
چرا بسیاری  از ما تصمیم می گیریم 
همچنان فیلم هایــی را که قبالً یک 
بار، دو بار، یا ده ها بار دیده ایم باز هم 
ببینیم؟ چرا وقتی فیلم »بازگشت به 
آینده« از تلویزیون پخش می شود، با 
این که خط به خط فیلم نامه اش را از 
بر داریم، باز هم برای چهل وسومین 

بار به تماشایش می نشینم؟
با این که سال گذشته شبکه نتفلیکس 
۸۵۰۰ دقیقه از فیلم های اصلی خود را 
بر روی اینترنت بارگذاری کرد، همین 
اخیرا بود که خبری مبنی بر این  که 
فیلم قدیمی »رقص کثیف«)۱۹۷۸( 
در اینترنت گذاشــته شده است، به 

هیجانی عمومی در توییتر دامن زد.
»انتقام جویان:  امســال  هنگامی که 
پایــان بــازی« اکران شــد، یکی از 
طرفداران این ســری فیلم ها با ۱۰۳ 
بار تماشــای آن رکوردی از خود به 
جا گذاشــت، اما خیلی زود رکورد او 
به دست کسی که ۱۱۶ بار به تماشای 
این فیلم رفت شکسته شد. در حالی 
که تماشای بیش از ۱۰۰ بار یک فیلم 
جدید در طی چند هفته، غیرمتعارف 
تلقی می شــود، پرس وجویی سریع 
از دوستان و آشــنایان نشان داد که 
تماشای مجدد فیلم هایی که دفعات 
بی شــمار آن ها را دیده ایــم، کاری 
معمول اســت. در میــان فیلم هایی 
که بارها تماشــا می شوند، می توان از 
بازگشــت به آینده و رقص کثیف، به 
همراه سایر کالسیک های دهه ۱۹۸۰ 
مانند مرخصی فریس بولر، تاپ گان، 
آرواره ها و عروس شــاهزاده نام برد. 
همچنین فیلم های موزیکال همچون 
گریــس، آواز در بــاران، مری پاپینز 
و آوای موســیقی و نیز آثار محبوبی 
مانند سری فیلم های باند، پدرخوانده، 
سه گانه اصلی جنگ ستارگان، ارباب 
حلقه ها و البته -همچنان که انتظار 
می رود- روز گراندهاگ در این دسته 
می گنجنــد. انتخاب هــای دیگر که 
شخصی تر به شمار می آیند عبارت اند 
از فیلم های ورود، آنچه در زیر است، 
اوبــاش کثیف فاســد، گورها و یک 
گرگینه آمریکایی در پاریس. یکی از 
فیلم دوستان با دل وجرات نیز به طور 
پیوسته فیلم جن گیر را تماشا می کند.

»فایوثرتی ایت«  داده پردازی  وبسایت 
در ســال ۲۰۱۶، با نظرســنجی از 
۱۱۶۹ نفر فهرســتی از ۲۵ فیلم که 
بیش تر از همه بازتماشا می شوند تهیه 
کرد که جنگ های ستارگان، جادوگر 
شــهر اُز و آوای موسیقی در صدر آن 
قرار گرفتند. فهرســت آثار محبوب 
من اما عبارت اند از وقتی هری سالی 
را مالقات کرد، گمشــده در ترجمه، 
و عاشقانه ترین فیلم و تقریبا مشهور 
دهه ۱۹۹۰- یعنی »زن زیبا« که من 
نه تنها هر ســطر از گفت وگوهایش 
را از بــر دارم، بلکــه تک تک واژگان 

ترانه هایش را نیز حفظ کرده ام.

اطمینان از کیفیت

هر یــک از ما به آســانی می توانیم 
فیلم هایی را که دوست داریم بارها و 
بارها ببینیم نام ببریم، اما به روشنی 
نمی توانیم توضیح دهیم که دقیقاً چرا 
باز هم به تماشای آن ها می نشینیم. 
البته آشکار است که این آثار را دوست 
داریم و فکر می کنیم که سزاوار توجه 
ویژه مــان به شــمار می آیند. صفحه 
فرهنگ وبسایت بی بی سی از اعضای 
باشگاه فیلم خود در فیسبوک خواست 
که فیلم هایی را که دوست دارند بارها 

تماشا کنند برگزینند.
یکی از انتخاب ها بازگشــت به آینده 
بــود، زیرا بــه گفته یکــی از اعضا 
»فیلمی کمابیش عالی با فیلمنامه ای 
بی نقص، اجرای محشر و کارگردانی 
فوق العاده است که حتی یک صحنه 
اضافی هم نــدارد.« از دیگر فیلم ها: 
کازابالنکا، هشت ونیم، آخرین امپراتور 
و ویتنیــل و من )در توصیف یکی از 
شــرکت کنندگان در نظرسنجی این 
فیلم »بهترین فیلمی بود که تاکنون 
درباره دوستی ساخته شده است«(. 
همچنیــن همه توافق داشــتند که 
آثاری که اغلب در فهرست بهترین ها 
قرار می گیرند از جمله فیلم هایی به 
شمار می آیند که بســیاری دوست 

دارند بارها آن ها را ببینند.
یکی از کاربران گفت: »برخی فیلم ها 
درست همان چیزی هستند که من 
با صفت »بی نقص « توصیف  می کنم. 
آن ها منحنی داستانی کاملی د ارند، 
از بازیگــران خوبی بهــره می برند و 
داستان هایی بی تکلف روایت می کنند 
که شما می توانید در هر جایی از فیلم 
تماشای شان را متوقف کنید و باز از 
سر بگیرید. این فیلم ها باورپذیرند و 
به راحتی می توان غرق تماشای آن ها 
شــد. آثاری از این دست را می توان 
هم ارز و معادل ســینمایی غذاهایی 
به شــمار آورد که خوردن شان به ما 
آرامش می دهد. ما ســروقت فیلم ها 
می رویــم، همچنــان کــه گاهی به 
غذاهایی که آرام مــان می کنند پناه 
می بریم. بنابرایــن در نظر من آثاری 

ماننــد یــک شــب به یادماندنی و 
غرق شدن کشتی بیسمارک فیلم هایی 
کالسیک محسوب می شوند.« با این 
اوصاف منطقی اســت که بخواهیم 
فیلم هایی از این دست را بارها ببینیم 
و به ظرایفی که از نظرمان دور مانده 

توجه کنیم.
البته شرح باال شــاید به کار توضیح 
تماشای دو، سه یا چهارباره یک فیلم 
بیاید، اما چرا حتی وقتی همه جزییات 
و چرخش هــای داســتانی فیلمی را 
از حفظ هســتیم، و در حالی که آثار 
بســیاری را هنوز ندیده ایم، باز هم به 
سراغ همان فیلم  پیشین می رویم؟ و 
گذشته از همه این ها، آیا نمی توان این 
بازدیدن را همچون گوش کردن مکرر 

به آهنگ محبوب مان تلقی کنیم؟
یک توضیــح البته این اســت که با 
تماشای چیزی که پیش تر با آن آشنا 
بوده ایم انرژی ذهنی کم تری مصرف 
می کنیم. دیگر الزم نیست بر آن چه 
اتفاق می افتد متمرکز باشیم، زیرا از 
پیش می دانیم چــه رخ خواهد داد. 
فقط کافی اســت با ذهنی خاموش 
بنشــینیم و تماشــا کنیم؛ به قول 
معروف انرژی کم تر، آرامش بیش تر. 
هنگامی که با انتخاب های بسیار زیاد 
روبه رو می شــویم ، گاهی آسان تر آن 
است که ســر وقت فیلمی برویم که 
می شناســیم و ناامیدمان نمی کند- 
احساسی که بسیاری از اوقات هنگام 
جســت وجوهای طوالنــی در میان 
گزینه های بی پایان نتفلیکس و آمازون 

پرایم تجربه می کنیم.
پدیــده  ای روان شــناختی کــه اثر 
می شــود  نامیده  محض«  »مواجهه 
نیز می تواند در این میان نقشــی بر 
عهده داشــته باشد. براین  اساس فرد 
چیزی را به سبب عناصر آشنایی که 
دارد مرجح می دارد. بنابراین هر چه 
فیلمی را بیش تر تماشا کند ، بیش تر 
می خواهد باز هم آن را ببیند. من در 
مقام یکی از عشاق فیلم تعطیالت- 
یکی از بدتریــن فیلم هایی که تا به 
حــال دیده ام- که بدون اســتثنا هر 
کریســمس باز می بینمش، می توانم 
ایــن توضیح روان شناســانه را درک 

کنم. تماشــای برخی فیلم ها معموال 
به بخشــی از ســنن و عــادات بدل 
می شــوند. برای بسیاری کریسمس 
هنگامی به طور رسمی آغاز می شود 
که فیلم اِلف یا درواقع عشق را تماشا 
کنند، و تماشــای فیلم هالووین، در 
شــب هالووین، ما را وادار می کند که 
هراس هایی که دوســت داریم را باز 

تجربه کنیم.
پژوهش کریســتل آنتونیا راســل و 
سیدنی ِجی لِوی، اســاتید بازاریابی 
در دانشــگاه آریزونا، دربــاره مفهوم 
»بازمصرف«، در ســال ۲۰۱۲، نشان 
بازتماشای فیلم ها همچنین  داد که 
ممکــن اســت مــا را از چگونگی 
بزرگ شــدن مان آگاه کنــد. انــگار 
بازدیدن این فیلم ها خط کشی است 
که به صورت ناخودآگاه ما را از میزان 
تغییــرات زندگی  مطلع می ســازد. 
نسخه قرن بیست و یکمی این رویکرد 
در پاسخی به نظرسنجی باشگاه فیلم 
صفحه فرهنگ بی بی سی آمده است: 
»بعضی از فیلم ها هستند که دوست 
دارم هر چند ســال یک بار برگردم 
و آنها را در قالب های مختلف تماشا 
کنــم. مثال فیلم های بانــد را که در 
سینما و تلویزیون تماشا کرده بودم، 
و بر روی فیلم وی اچ اس داشتم، بعدها 
بــر روی دی وی دی دیدم و اکنون به 
صورت دیجیتالــی دانلود می کنم و 

می بینم.«

بازگشت به آینده

شــاید یکــی از مهم تریــن دالیل 
بازتماشــای فیلم ها دلتنگی اســت، 
دلتنگی نه تنها برای دوره ای در تاریخ، 
بلکه برای مقطعی از زندگی مان. کلی 
دانشگاه  روان شناسی  اســتاد  راتلج، 
ایالتی داکوتای شــمالی می گوید که 
این غریزه ای طبیعی است: »ما دوست 
داریم با محتواهای جدید مواجه شویم 
و تجربیات تازه ای از سر بگذرانیم.، اما 
بخشی از روان شناسی انسان هم این 
است که می خواهد احساس پیوستگی 
کند و با جایی که از آن آمده  در پیوند 
باشــد. همه ما تجربیات فرهنگی و 

شخصی مشخصی داریم که دوست 
داریــم به آن ها بازگردیــم و در گذر 
زمان از آن ها به مثابه تکیه گاه و لنگر 

استفاده کنیم.«
افزون برایــن تصادفــی نیســت که 
فیلم هایی که بیش تر آن ها را دیده ایم، 
آثاری هســتند که برای نخستین بار 
در جوانــی آن ها را کشــف کرده ایم. 
راتلــج می گوید: »به نظر می رســد 
که شــکل گیری هویت در سال های 
نوجوانــی از این نظر بــر آدمی تأثیر 
خاصــی می گــذارد. دوره ای که فرد 
همچــون موجــودی جدیــد ظاهر 
می شود و انگار با زبان حال می گوید: 
من دیگر کودک خانواده نیستم، بلکه 
فردی منحصر به فرد محسوب می شوم 

که خود و عالیقم را می شناسم.«
پژوهش ها نشان می دهد که حاالت 
عاطفی خاصی ما را به سمت تجربه 
دلتنگی ســوق می دهد. راتلج شرح 
می دهد: »هنگامی که احســاس غم، 
تنهایی، اضطراب یــا عدم اطمینان 
داریــم، می خواهیم چیزی به یادمان 
بیــاورد که از کجا آمده ایــم و یا که 
هســتیم.« به همین دلیل است که 
بســیاری از ما فیلم هایــی داریم که 
وقتی احســاس دودلی، تشویش یا 
بیماری می کنیم، به آن ها پناه می بریم 
و با تماشای شــان احســاس آرامش 
می کنیم. آثاری که باز تماشا می کنیم، 
به نحوی صمیمانه و اعجاب انگیز به ما 
احساس تسکین می دهند؛ حتی اگر 
گاهی رنگی از مالیخولیا داشته باشند. 
یکی دیگر از کاربران باشــگاه فیلم، 
پل واترلــو )۱۹۴۰( را انتخاب کرد و 
نوشت: »بله این فیلمی احساساتی و 
کهنه به نظر می رســد ، اما رنجی را 
به خاطــرم می آورد که هر گاه به یاد 
ماجرای عاشقانه قدیمی  ام می افتم در 
من زنده می شود. همچنان که فیلمی 
از همان دســت اما مشهورتر، یعنی 

برخورد کوتاه با من چنین می کند.«
راتلج می گوید: »این پدیده از دیدگاه 
دارد.  منطقی  توضیحی  فرگشــتی، 
هنگامی که به دلیل مشکلی در جسم 
احســاس اضطراب یا نگرانی دارید، 
می دانید که زمان آن نیست که از نظر 

بدنی دســت به ریسک بزنید و خطر 
کنید. گرچه به طــرزی بدیهی این 
موضوع بیش تر درباره جســم صدق 
می کند، اما هنگامی که از نظر عاطفی 
احســاس ناامنی می کنیم نیز نیاز به 
چیزی داریم که به ما احساس امنیت 
ببخشد و البته قابل پیش بینی است 
که بدانیم چه چیز ما را آرام می کند.«

او توضیــح می دهد که به این ترتیب 
کمی احســاس دلتنگی یا نوستالژی 
مفید است: »به نظر می رسد که این 
روشــی طبیعی اســت که از طریق 
آن انســان احســاس ثبات و امنیت 
می کند.« خوب حاال بگذارید بپرسیم 
کــه در آینده چه فیلم هایی بار دیگر 
تماشا خواهند شد؟ مرخصی فریس 
بولر، بدون ســرنخ و یــا جنگ های 
آیا طرفداران سرسخت  ســتارگان؟ 
فیلم هــای انتقام جویــان، همچنان 
می نشینند و آخرین قسمت آن پایان 

بازی را ۳۰۰ بار تماشا می کنند؟
داده های نتفلیکس که در پایان سال 
۲۰۱۸ منتشــر شد نشان داد که ۵۰ 
درصد افرادی کــه مخاطبان اصلی 
فیلم های کمدی -رمانتیک نوجوانانه 
غرفه بوســه و برای همه پسرانی که 
قبال دوست داشتم بودند، دست کم 
یک بار دیگر آن ها را تماشــا کرده اند 
در حالی که برای هر دو فیلم دنباله ای 
ساخته خواهد شد. البته نسل اینترنت 
با توجه به این همه سرگرمی که در 
اطراف خود دارند بسیار بعید است که 

همین رویه را در پیش گیرند.
در میان فیلم های یکی-دوسال اخیر 
نیز آثــاری بوده اند که مــن آن ها را 
چند بار دیده ام، از جمله ســتاره ای 
متولد شده اســت و مرا با نامت صدا 
کن  )۲۰۱۷(. امــا این که آیا من در 
ده سال آینده باز هم آن ها را خواهم 
دید- با هر روشــی کــه در آن زمان 
فیلم ببینیم- چندان مطمئن نیستم. 
با این حــال اگر فیلم چهار عروســی 
و یک تشــییع جنازه بــه تلویزیون 
اینترنتی بیایــد، به خوبی می دانم که 

چه خواهم کرد.

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager www.88westrealty.com

براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید

کلر تورپ  )بی بی سی(
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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 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056
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مشاوره اولیه رایگان

شــاید اگر زیگموند فروید زنده بود و 
می خواست جهان روانکاوانه اش را به 
زبان هنر ترجمه کند، همین کاری را 
می کرد که نوه اش لوســین فروید در 
طی عمر پربارش انجام داد: برداشتن 
پوست زیبای انســان و برهنه کردن 

درون او روی بوم نقاشی.
شــاید هیچ نقاشــی در قرن بیستم 
به اندازه لوســین فرویــد، این چنین 
بی محابــا صورتک زیبای انســان را 
برنداشــته و چنین به درون پوست 
انســان نفود نکرده اســت؛ نقش و 
نگارهایی که نسبتی با زیبایی ظاهری 
بشر ندارند و از درون موجودی بسیار 
پیچیــده با مشــکالتی غامض خبر 
می دهند که به نظر می رسد رستگاری 

ندارد.
با وجود آن که لوسین فروید چندان 
نظر خوشــی درباره ارتبــاط آثارش 
با دنیای پدربزرگش نداشــت، اما او 
دقیقاً همان راهــی را دنبال می کند 
که زیگمونــد فروید کبیــر: تالش 
برای روانکاوی انســان و رسیدن به 
پاســخی برای اندیشه های بی جواب 
و توضیــح موقعیت انســان در قبال 
دنیای اطرافش از طریق کنکاش در 
پیچیدگی های هزارتوی ذهن. از این 
رو زمانی که در دهه هشــتاد، فروید 
به شــاهکارهایش در پرتره های تمام 
قد می رســد، هر جزء کوچکی از اثر، 
معنای روانشناسانه غریبی را به همراه 
دارد که در توضیــح دنیای پیچیده 

موضوع نقاشی- یعنی انسان- است.
در این راه فروید از نقاشانی است که 
بیشترین تک چهره را از خودش خلق 
می کند؛ چه در دوره نوجوانی و چه در 

آخرین سال های عمر.

حــاال بــرای اولیــن بار نمایشــگاه 
پروپیمانی از این پرتره های نقاش از 
خودش در آکادمی ســلطنتی هنرها 
در   )Royal Academy of Arts(
لندن برپا شــده که تصویر کاملی از 
نگاه  این نقاش نابغه به درون خودش 

را با مخاطب قسمت می کند.
نمایشگاه با پرتره هایی از نقاش آغاز 
می شــود که در ســال ۱۹۴۰ خلق 
شده اند، زمانی که فروید تنها هجده 
سال داشــت؛ آثاری که در آنها اثری 
از »زیبایی« ســوژه دیده نمی شود، 
برعکس، ترس ها و درونیات پیچیده 
او را بــه نمایــش می گذارنــد؛ مایه 
مهمی که تا آخرین آثار این نقاش و 
این نمایشگاه، ادامه دارد و ما را رفته 
رفته با پیچیدگی های بیشتری آشنا 

می کند.
در یکــی از اولین آثــار مهم فروید، 
»مــردی با پر« )۱۹۴۳( که در اولین 
نمایشــگاه انفرادی او در سال ۱۹۴۴ 
به نمایش گذاشــته شــده، آسمان 
خاکستری تیره ای دیده می شود که 
بخش قابل توجهی از اثر را در برگرفته 
و شخصیت اصلی- نقاش- با چهره ای 
نه چندان طبیعی، یک پر پرنده را در 

دست دارد.
در اتاق دوم نمایشگاه، آثار اواخر دهه 
چهل او دیده می شود؛ آثاری با مداد و 
جوهر که در آنها نگاه تاثیرگذار سوژه 
)نقاش( به بیرون، چشم مخاطب را با 

خود درگیر می کند.
اتاق سوم ورود لوسین فروید از دنیای 
طراحی به نقاشی را ترسیم می کند؛ 
از نیمــه دهه پنجاه و تاثیرگذاری دو 
دوست شگفت انگیزش، فرانک اوئرباخ 
و فرانسیس بیکن. جلوتر در آخرین 

اتاق، در یکی از شــناخته شده ترین 
آثــار فروید بــه نام »ســلف پرتره-

انعکاس- ۲۰۰۲« نقش و تاثیر اوئرباخ 
را به سادگی می توان حس کرد.

در ســه نقاشــی »کله مرد« مربوط 
به ســال ۱۹۶۳، آغاز نقاشی هایی را 
می بینیم که فروید به خاطر آنها شهره 
است: نگاه نقاش به چهره خودش از 
ســه زاویه متفاوت که حاال صاحب 
نقش و نگار و برجســتگی هایی شده 
که به ویژگی آثار شناخته شده او بدل 

می شوند.
در »اتــاق هتــل« )۱۹۵۴(، تلخی 
نگاه و ســردی دنیای نقــاش را به 
وضوح می بینیم: دختری روی تخت 
خوابیده و نقاش در کنار او ایســتاده؛ 
صورت دختر پر نور است و نقاش در 
تاریکی؛ اما مهمتر این که دختر با نگاه 
غم آلودی به نقطه ای نامعلوم چشــم 
دوخته و نقاش با نگاهی پرسشــگر 
درباره بالهت زندگی به ما. پشــت او 
خیابانی دیده می شــود با خانه هایی 
که پنجره هایشان بسته است؛ نوعی 
تلخی مضاعف برای جهانی که در آن 

رابطه ها به بن بست می رسد.
فروید نقاشــی بود که خودش را در 
آینه می کشید و نه از روی عکس. این 
چالش به او ایــن فرصت را می داد تا 
بتواند خــودش را از زوایای مختلفی 
ببینــد و در آن واحد، همان حس و 
حال درونی قابــل تغییرش در زمان 
نقاشی را بر بوم بیافریند؛ نگاه نقاشی 
که با صراحت می گویــد: »وقتی به 
خــودم نگاه می کنــم، اطالعاتی که 
بــه من می رســد را قبول نــدارم و 
این نقطه ای اســت که دردســر آغاز 

می شود.«

در اتــاق پنجــم هرچنــد از عنوان 
بــه  و  می شــویم  دور  نمایشــگاه 
پرتره هایی می رســیم که خود نقاش 
سوژه اش نیست، اما آثار حیرت انگیزی 
را می بینیم که جان و جهان خالقش 
را به بهترین نحو با مخاطب قسمت 
می کنــد: نــگاه نقاش به انســان با 
برگرفتن پوست زیبا و جایگزین کردن 
حس های درونی انسان با نقش هایی 
که روی پوســت بشــر، همه چیز را 

درباره اش توضیح می دهند.
شــاهکار او، »فلورا با ناخن های آبی 
پا« )۲۰۰۱-۲۰۰۲(، حکایت از برهنه 
کردن سوژه دارد، اما نه فقط برهنگی 
ظاهری، بلکه برهنگی درونی. نقاش 
به ما این فرصت را می دهد تا دنیای 
درونی سوژه اش را بشناسیم و انگشت 
به دهان به تماشــای پیچیدگی های 
روانی و ذهنی اش بنشینیم؛ چیزی 
که شباهتی با چند صد سال نقاشی 
از  کالسیک و تصویر پیشنهادی اش 

زیبایی زن ندارد.
پیرتر شدن نقاش، بر پیچیدگی های 
ذهنــی اش می افزایــد و در نتیجه، 
نقاشی های آخرین اتاق، غامض ترین 
آثار این نمایشگاه هستند که تصویر 
روانکاوانه تر - و تلخ تری- از هنرمند 

را با ما قسمت می کنند.
فروید در هفتاد سالگی، اولین تصویر 
برهنــه از خــودش را خلق می کند: 
با پوســتی آســیب پذیرتر از پیش، 
نگاهی خیره و خسته و قلم مویی به 
دست، به تمامی برهنه رو درروی ما 
با پرسش هایی بی پایان درباره مفهوم 

زیستن و خلق هنری.

برهنگی انسان
 در جهان

 لوسین فروید

محمد عبدی )رادیو فردا(

مروری بر آثار اعتراضی اخیر
 هنرمندان موسیقی ایران در اعتراض
 به سرکوب خونین اعتراضات مردمی

صــدای آمریکا- پــس از اعتراضات 
مردمی در شــهرهای مختلف ایران 
و به دنبال ســرکوب خشــونت آمیز 
معترضان توســط نیروهای انتظامی 
و امنیتی جهوری اســالمی، تعدادی 
از هنرمندان ایرانی با انتشــار آهنگ 
یا موزیک ویدئــو )نماهنگ( ضمن 
انتقاد از عملکرد حکومت، با قربانیان و 
خانواده های داغدار آنها ابراز همدردی 

کردند.
برخــی از ایــن آثــار اعتراضــی با 
واکنش های زیادی در فضای مجازی 
مواجه شــد و از سوی بســیاری از 
کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی 

به اشتراک گذاشته شد.
»هیچ کس« نخستین هنرمندی بود 
که پس از رویدادهای آبان گذشــته، 
آهنگ »دستاشــو مشــت کرده« را 
منتشــر کرد. او در این اثر نامتعارف، 
مــروری دارد بر لحظــات تلخ و غم 
انگیزی که بر معترضان گذشــته و 
با اســتفاده از صداهــای واقعی ناله 
های قربانیان یا شلیک گلوله توسط 
نیروهای سرکوبگر، روایت موسیقایی 
تأثیرگذاری از این سرکوب گسترده 

ارائه می دهد.
سروش لشــکری، خواننده این اثر، از 
چهره های مطرح موسیقی رپ ایران 
است و در گذشته نیز در آثار اعتراضی 
خود به ناهنجاری های سیاســی و 

اجتماعی این کشور پرداخته است.
محسن نامجو نیز یکی از هنرمندانی 
بود که با انتشار قطعه پراحساس »یاد 
آر« به رویدادهای اخیر ایران واکنش 

نشان داد.
او این آهنگ تلفیقی را به تمام کشته 
شــدگان گمنام آبان ۹۸ از کوههای 
مریوان تا نیزارهای ماهشــهر تقدیم 

کرده است.
محسن نامجو در بخشی از این آهنگ 

چنین می خواند :
»از یاد نبر خون را، خونی که شــتک 

می زد
خونی که از آن آمد فردات چراغانی

یــک جرعه بنــوش آن روز با خنده 
بنوش آن روز

یاد مردگانی که زنده اند ُو می دانی
کجایید ای شهیدان خدایی«

آترا عظیمــی و بابک مرادی موزیک 
ویدئو »خون ریخت« را با اســتفاده 
تصاویر رویدادهای اخیر که توســط 
معترضان در ایران ضبط شده است، 

تولید کردند.
آنها در قســمتی از این نماهنگ، از 
ســخنان منوچهر بختیاری، پدر پویا 
بختیاری )از معترضان جوانی که در 
رویدادهای اخیر کشــته شد و یکی 
از نمادهای جنبــش اعتراضی اخیر 

است(، نیز استفاده کرده اند.
هنرمندانی که در تولیــد این پروژه 
مشــارکت داشــتند، این پیــام را با 
مخاطبان خود به اشتراک گذاشتند :
»پیروزی به اسلحه های آنها نیست
پیروزی در ادامه یکی شدن ماست

ما با دوســت داشــتن هــم و یکی 
شدنمان ظلم را شکست خواهیم داد

او که خون ریخت رفتنی است
ایران ماندنی است.«

بیانیه مستندسازان ایرانی:
 روایت کشته شدگان را ثبت

 و حفظ خواهیم کرد
رادیو فردا- ۱۳۵ نفر از مستندسازان ایرانی با انتشار بیانیه ای خواستار »آزادی 
و حرمت گذاشــتن به شــأن معترضین و خانواده های داغدار و آسیب دیده« 
ســرکوب اعتراضات آبان ماه شدند. مستندسازان در بیانیه خود نوشته اند که 
»چهل روز است که داغدار و زخمی و بهت زده در برابر فجایع آبان ماه، آنچه 
بر ما مردم این ســرزمین گذشت را به سوگ نشسته ایم. فجایعی که هرگز از 

خاطره و روح جمعی مان پاک نخواهد شد.«
در پایان این بیانیه آمده اســت که »ما همراه و همدل با مردم میهن مان در 
چهلمین روز فاجعه، یاد کشته شدگان و زندانیان در بند را زنده نگه می داریم 
و خواهان برقراری عدالت، آزادی و حرمت گذاشــتن به شــأن معترضین و 

خانواده های داغدار و آسیب دیده هستیم.«
رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی، رضا ُدرمیشیان، مانی پتگر، بهمن کیارستمی، 
محسن امیریوسفی، محمد رسول اف، مینا اکبری، کاوه فرنام، مهناز افضلی و 

مصطفی آل احمد از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
پیشــتر در مراسم اختتامیه جشنواره سینما حقیقت نیز محسن استادعلی، 
کارگردان برگزیده این جشنواره، جایزه خود را به پویا بختیاری، از کشته شدگان 

اعتراضات، تقدیم کرده و او را جسورترین مستندساز ایران نامیده بود.
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 استقبال از جشن و شادی و رنگ 
کریسمس و آغاز سال نو میالدی 

در ایران امروز

روز کریسمس برابر با ۴ دی ماه و ۲۵ 
دسامبر به اعتقاد بیشتر مسیحیان روز 
میالد مسیح محســوب می شود. در 
ایران با توجه به اینکه بیشتر مسیحیان 
را  کریســمس  ارتدوکس هســتند 
در ژانویه جشــن می گیرند. هرچند 
کریسمس یک جشن مذهبی است 
اما افراد غیرمذهبی هم سعی می کنند 
از زیبایی ها و تعطیالت این جشــن 

لذت ببرند.
اما جشن ســال نو میالدی کامالً از 
شب کریسمس جداست و تا روز اول 
ژانویه یک هفته بــا آن فاصله دارد. 
در اروپــا و آمریــکا خانواده ها در هر 
کشوری مطابق آیین های خود برای 
کریســمس دور هم جمع می شوند. 
خانواده های مذهبی در ۲۴ دســامبر 
برای گرامیداشت »شب مقدس« به 
کلیســا می روند و در برخی کشورها 
همان شب و در برخی دیگر روز ۲۵ 
دســامبر کادوها را باز کرده و اعضای 
خانــواده  با غذاهــای مخصوص این 
جشن ســاعاتی را به خوشی در کنار 

هم می گذرانند.
در شــب اول ژانویه که فردایش همه 
جا تعطیل اســت، مردم در میادین 
اصلی شهر جمع می شوند و با تماشای 
آتش بازی ثانیه های پایانی سال را با 
هم می شمارند. در برخی از کشورها 
خود مــردم در محله ها به آتش بازی 

می پردازند.
جدا از ارامنه و مســیحیان آشــوری 
در ایران، چند سالیست که بسیاری 
از شــهروندان غیرمســیحی نیز به 
استقبال این جشــن  می روند و آن 
را به نوعــی در خانه های خود برگزار 
می کنند. هرچند این مراســم مانند 
ولنتاین در ایران هنوز پر رنگ نشده 
اما نگاهی به وبسایت های مختلف از 
حجم انبوه فروش درخت و تزیینات 
کریســمس خبر می دهد که نشانگر 
این اســت که کریسمس نیز کم کم 
در بین شهروندان غیرمسیحی  ایران 
جدی گرفته می شــود. در این روزها 
مغازه های مناطق شــمالی تهران و 
محله های مسیحی نشــین شهرهای 
مختلف ویترین های خود را با درخت 
کریسمس و دیگر تزیینات مخصوص 

این جشن تزیین کرده اند.
در این میان، بسیاری از مردم در ایران 
تصور می کنند که کاج کریســمس 
مانند سفره هفت سین برای تحویل 
سال کاربرد دارد و کمتر از تفاوت سال 
نو میالدی و روز تولد عیســی مسیح 
مطلع هســتند. نکته جالب اینکه در 
اپ های تقویم هایی که در گوشی های 
تلفن شهروندان ایرانی نصب شده به 
هیچیک از ایــن روزها اهمیتی داده 

نشده و آنها را مشخص نکرده اند!
کیهان لندن برای آشــنایی بیشــتر 
با حــال و هوای مــردم در روزهای 
کریســمس به ســراغ تعــدادی از 

شهروندان ایرانی رفته است.
به یک فروشــنده عروســک و لوازم 
تزیینی در قشم تلفن می زنم :سالم، 
می بخشید شــما درخت کریسمس 

دارید؟
می گوید: »بله خانم، از ۹۰ ســانتی 
داریــم تا دو متــر و ۱۰، از۱۰۰ هزار 

داریم تا دومیلیون تومان.«
می پرســم آیا امکان ارســال درخت 
کریســمس از تهران به شهرســتان 

هست؟

می گوید: »هر کسی یک دانه درخت 
را می تواند با خودش ببرد، اگر بشود 
دو تــا، می شــود کاالی تجاری، هم 
گمرکی به آن می خورد، هم جریمه، 
یعنی با پســت نمی توانیم بفرستیم، 
نمی توانیم سایت داشته باشیم حتی 
تلگرام یا اینستاگرام؛ حتی نمی توانم 
به بندرعباس بفرستم که خیلی به ما 

نزدیک است.«
او از مخالفت های مأموران امنیتی و 
اماکن با فروش درخت کریسمس و 
لوازم جانبی آن در تهران و شهرستان ها 
می گوید: »نیروهای اماکن، ســپاه و 
گمرگ مــا را اذیت می کنند، از یک 
طــرف چون حجــم دار اســت و در 
یک کارتن بزرگ اســت می فهمند 
درخت اســت، می گویند این درخت 
آنقدر حجم دارد، باید آنقدر گمرگی 
بدهی، نمی دانم شما گیر این آدم ها 
افتادید یا نه! یکسری آدم های تازه به 
دوران رسیده هستند که می خواهند 
عرض اندام کنند، می گویند گمرگی 
داری خب ســه درصد باید بپردازی، 
االن درخــت دو میلیون تومانی من 
در تهران ۵ میلیون تومان اســت، یا 
درخت ۵۰۰هزار تومانی من در تهران 
۱ میلیون و ۵۰۰هزار تومان اســت، 
چون خودم مســتقیم از چین خرید 
می کنــم ولی در تهران نفر ســوم و 
چهارم هستند و روی قیمت جنس 

می کشند.«
این فروشــنده توضیح می دهد: »من 
مشتری دارم از قم، تا حاال من چهره 
این خانم را ندیده ام، ایشــان با نقاب 
می آینــد و عینــک دودی تیره هم 
به چشــم می زنند. هر سال می آیند 
بابانوئل می خرنــد، درخت می خرند، 
یک بــار از او پرســیدم، گفت: »من 
دوســت دارم برای بچه هایم بخرم.« 
ایشان در قم زندگی می کند؛ می گفت 
فاصله خانه ما با حرم حضرت معصومه 
شــاید یک خیابان است. خدا شاهد 
است من چهره ایشان را اصالً ندیده ام، 
شــاید چون نمی خواهند شــناخته 
شــوند، بعضی وقت ها ایشــان زنگ 
می زند می گوید من فالن ساعت پرواز 
دارم، خریــدم را بیاور فرودگاه، بله ما 

چنین مشتری هایی داریم«.
یکی دیگر از فروشــندگان عروسک 
و لــوازم تزیینی در تهــران در  این 
رابطه می گوید: »هر ســال چند نفر 
از ماموارن اماکــن می آیند با لباس  
شــخصی می گوینــد تبلیــغ دین 
مسیحیت می کنی! ما قبالً فلکه دوم 
صادقیه مغازه داشــتیم اماکن خیلی 
اذیت کــرد، بعد رفتیم مجیدیه آنجا 
هم اذیت کرد، کاسبی هم نچرخید، 
بعد با یکی از دوستان رفتیم در بازار 
بزرگ تهران یک مغازه گرفتیم آنجا 

هم اذیت ما کردند!«
او ادامه می دهــد: »البته می دانم که 
خیلی ها از اســالم برگشته اند، طرف 
مسلمان اســت می گوید بچه ام تمام 
زندگیم شده حضرت مسیح و صلیب 
ولی پنهانی زندگی می کنند. مشتری 
نوکیش مسیحی دارم از بجنورد، ماهی 
یکی دو بار به اصفهان و تهران می رود 

فقط برای اینکه به کلیسا برود.«
اجتماعی  ریشــه هایی  بررسی  برای 
و روانــی ایــن موضوع بــا مهدی، 
دانش آموخته ارشــد علوم اجتماعی 
صحبت می کنم. او  درباره توجه ویژه 
برخی از شــهروندان ایران به مراسم 

کریســمس بر موضوع جهانی شدن 
تاکید می کند و می گوید: »شاید کتاب 
داریوش شــایگان را خوانده باشید با 
عنوان »هویت هــای چهل تکه« که 
توضیح می دهد امروز یک فرد چینی، 
در عیــن حال هم چینی اســت هم 
آمریکایی، هم ژاپنی ست هم هندی 
هم ایرانی اســت هم اروپایی، درواقع 
دارای هویت هــای متفاوتی اســت 
یا هویت های درهم تنیده اســت یا 
آنچیزی که شایگان آن را هویت های 

چهل تکه نامیده.«
به گفته وی، در ۱۰ – ۱۵ سال اخیر 
به دلیل گســترش اینترنت در ایران 
و شــبکه های اجتماعــی، ماهواره و 
بطور کلی دسترسی جامعه ایران به 
رســانه های آزاد طبیعتا این مباحث 
خیلی داغتر شــده و این جشــن ها 
نمود بیشتری پیدا کرده، یکی »شب 
ژانویه« است و دیگری »ولنتاین« که 
خیلی پر رنگ تر است چون نفوذ بسیار 
بیشــتری در الیه های پایین جامعه 
داشته، بنابراین شبکه های اجتماعی 
و اینترنت باعث شده افراد هویت های 
متفاوتی پیدا بکنند، هویت های درهم 
تنیده و در عیــن حال ضمن حفظ 
هویت خودشان به نوعی با هویت های 
دیگر هم همراهی کرده و بخواهند از 

نمادهای آنها استفاده کنند.
این دانش آموخته ارشد علوم اجتماعی  
بر مقاومت مدنی در مقابل ایدئولوژی 
حاکم نیز تاکید می کند: »به هر حال 
جامعه ایــران در حال نوعی مقاومت 
اســت در مقابل ایدئولــوژی حاکم، 
ایدئولوژی توتالیتاریستی که سیستم 
حاکم به جامعه تزریق کرده و می کند 
و آن یکدست ساختن و یکسان سازی 

جامعه است. 
جامعه هم به نوعی مقاومت  می کند 
و هرقدر که ســطح تحصیالت افراد 
بیشتر و طبقات اجتماعی باالتر برود 
این مقاومــت را می بینید. نمادهای 
خاص این مراسم، چراغ ها یا درخت 
کریسمس یا سانتاکالوس یا نمادهای 
به نوعی در مقابل نمادهای ایدئولوژی 
حاکــم قــرار گرفته اند که ســیاه و 
نوحه خوانــی و عزاداریســت!درواقع 
تقابل است با این ایدئولوژی. خصوصاً 
در ســال های اخیر در مورد ولنتاین 
از سوی حکومت برخوردهای زیادی 

صورت گرفته. 

دیده ایــم که بســیاری از مغازه ها و 
فروشــگاه ها حق فــروش نمادهای 
ولنتاین را ندارند. چون هر ایدئولوژی 
توتالیتری این تفاوت ها را بر نمی تابد.«
بــه اعتقاد مهــدی، گرایــش اغلب 
ایرانی ها به برگزاری مراسم کریسمس 
است:  غیرمذهبی  کامال  مســئله ای 
»بــه جرأت می توانــم بگویم که ۹۵ 
درصــد از آدم هایی که این نمادهای 
کریســمس را می چینند و مهمانی 
می دهنــد، کادو می دهنــد، درخت 
کریســمس می گذارند سانتاکالوس 
یا بابانوئــل می گذارند و… اطالعاتی 
در ارتبــاط بــا جنبه هــای مذهبی 
کریسمس ندارند. اساساً جامعه امروز 
ایران به ویژه طبقه متوســط به باال 
بطور کلی ذهنیت غیرمذهبی دارند 
و قصدشــان رفتن به سمت یکسری 
رویکردهای مذهبی متفاوت نیست. 
یعنی بطور کلی ذهنیت شان در مورد 
مذاهب بهم ریختــه، کامال عرفی و 
نمی توانیم  اصالً  اســت.  غیرمذهبی 
روی آوردن به جشن های کریسمس 
را با گرایش به دیانت مســیحی یکی 
کنیم و بگوییم یکسری افراد  به دلیل 
اینکه گرایش هایی به مسیحیت پیدا 
کرده اند یا باوری به مسیحیت دارند 
رفته اند دنبال این مراســم. همانطور 
که گفتم، جامعه ایــران به خصوص 
طبقات متوســط و رو بــه باال که به 
دنبال برگزاری کریســمس هستند 
و نمادهــای آن را در خانه های خود 

می چینند رویکرد مذهبی ندارند.«
یک دانشــجوی علوم ارتباطات هم 
معتقد اســت: »جامعه امروز ما بطور 
کلی غمزده اســت، چندوقت پیش 
یک آماری منتشــر شــده بود شاید 
خود شــما هم دیده باشید گفته بود 
که جامعــه ایران بعد از عراق دومین 
جامعه غمگین است، به هر حال وقتی 
شما در دومین جامعه غمگین زندگی 
کنید بهانه هایــی هرچند کوچک را 
برای شــاد بودن پــاس می دارید و 
دنبالــش هســتید،  بهانه هایی برای 
رنگ متفاوت، برای هدیــه دادن، یا 
شــاد بودن. در این جامعه غمگین، 
آدم ها سعی می کنند که دریچه های 
نفوذ پیدا بکنند به خاطر اینکه شب 
ژانویه و کریسمس عناصر شادی دارد 
بخشی از جامعه هم می رود به سمت 
این مراسم به خاطر اینکه یک مقدار 

شادتر باشد.«
او در ادامه می خندد و می گوید: »یک 
ضرب المثلی داریم شــاید  شــنیده 
باشید که این »از ُحّب علی نیست از 
بغض معاویه است« یعنی به معنای 
پیوســتن به مذهب خاصی یا ارادت 
به یک کیش دیگر نیســت، درواقع 
دهان کجی به کل ساختار و ایدئولوژی 
حاکم است که از باال به جامعه تزریق 
می شــود و می خواهد جامعــه را به 
صورت یکدست اداره کند و به نوعی 
غم و اندوه و گرفتــاری را هم به آن 

تزریق می کند.«
مریم ۳۳ ساله مادر دو فرزند است که 
برادرش در جنگ ایران و عراق شهید 
شده است. می گوید چند  سالیست 
که خود و همســرش به مسیحیت 
گرویده اند، آنها در این روزها درخت 
کاج کریســمس خــود را در اتــاق 

پذیرایی خانه شان می گذارند.
او به کیهان لندن می گوید: »دوست 
دارم بچه ۵ ســاله ام با تمامی ادیان و 
آیین های کشورهای دیگر آشنا شود، 
چون بچه من در کارتون های مختلف 
درخت کریســمس را زیاد می بیند 
برای من خیلی مهم است که بچه ام 
با این درخت آشنایی بیشتری داشته 
باشــد و چون زرق و برق دارد برای 

بچه ها جذابیت زیادی دارد.«
مریم ادامه می دهد: »نمی خواهم فقط 
مسائل اسالمی را به بچه ام یاد بدهم؛ 
می خواهم با همه ادیان آشــنا شود 
تا خودش انتخاب کند. از اســالم به 
حد کافی در مدرســه و مهد کودک 
می گویند و گوش بچه ها از این مسائل 

پر است و جذابیتی هم ندارند.«
به گفتــه وی، بچه هــا در فیلم ها و 
کارتون هــا درخــت کریســمس را 
می بینند، ولی هفت سین در کارتون ها 
نیســت اگر هم باشد در کارتون های 
ایرانی اســت که آنهم اصالً جذابیتی 
برای بچه ها نــدارد و زیاد هم به آن 
پرداخته نمی شود ولی در کارتون ها 
مدام درخت کریســمس را می بیند. 
البته شب یلدا را به خاطر دورهمی ها 
و خوراکی هــا و هدیــه دادن هایش 

دوست دارند.
مریم با اشاره به اینکه »خانواده های 
مــا از تغییر دین ما اطــالع ندارند« 
اضافه می کند: »بیشــتر کسانی که 
مثل ما تغییر دین داده اند به صورت 

شخصی و نه خانوادگی این تصمیم را 
گرفته اند؛ برخی از افراد که به صورت 
شخصی تغییر دین داده اند به خاطر 
اعتقادات خانواده هایشان نمی توانند در 
خانواده خود درخت کریسمس داشته 
باشند یا جشن بگیرند اما مردم عادی 
مثال در شــهرهای بزرگ مثل تهران 
از قشــرهای پولدار هستند که اغلب 
معنا و تفاوت مسیحیت، کریسمس و 
تولد مسیح را نمی دانند، برگزاری این 
مراســم یک نوع چشم و هم چشمی 
شده برایشان؛ اینکه چه کسی درخت 
باشد،  داشته  بزرگتری  کریســمس 
چه کسی هدیه بیشتر یا گرانتری به 
خانواده و دوستانش می دهد! برگزاری 
این مراسم بین مسیحیان ارمنی ایران 
مهم اســت ولی برای نوکیش ها اگر 
خانواده باشند حتما جشن می گیرند 
به شکلی که کســی پی نبرد تا بعداً 

تحت تعقیب قرار نگیرند.«
عرفان که خواننده و گیتاریست است 
و در کانــادا زندگــی می کند معتقد 
است: »در بعضی از اجراهای کافه ای  
که یک مقدار در ایران راحت تر شده 
می بینم آنقدری که برای کریسمس و  
هالوین یقه پاره می کنند برای مراسم 

خودمان اصال کاری نمی کنند.«
او اضافه می کند: »همیشــه گفته ام 
آنقدری که جمهوری اســالمی آمد 
تا مردم ایران را عاشــق آمریکا کند 
خــود آمریــکا نتوانســت! از طرفی 
مردم هم نگاه می کنند در جامعه ای 
زندگی می کنند که همه چیز ممنوع 
اســت! دقیقا می روند به سراغ همان 
ممنوعیت ها تا با آن بیشتر آشنا شوند. 
به نظر من فرهنگ ســازی باید انجام 
شــود؛ بچه هایی که بابانوئل دوست 
دارند آیا می دانند عمو نوروز چیست؟ 
این خودباختگی مــردم باید از بین 
برود. مگر ما اینهمه جشــن باستانی 
نداریم؟ در ایران باســتان هر ماه یک 
جشن داشتیم! اگر از این افراد بپرسیم 
چرا جشن های باستانی ایرانی را زنده 
نمی کنید یا اگر معیار شــما جشن 
است چرا دیوالی هندی ها یا فستیوال 
چینی ها را جشن نمی گیرید، سریع 
می زننــد به صحرای کربــال که: در 

گذشته روا مدار حال را بنگریم!«

فیروزه رمضان زاده )کیهان لندن(

»جامعه امروز ما بطور کلی غمزده است، چندوقت پیش یک آماری منتشر شده بود شاید خود شما هم دیده باشید گفته بود که جامعه ایران بعد از عراق 
دومین جامعه غمگین است، به هر حال وقتی شما در دومین جامعه غمگین زندگی کنید بهانه هایی هرچند کوچک را برای شاد بودن پاس می دارید و دنبالش 
هستید،  بهانه هایی برای رنگ متفاوت، برای هدیه دادن، یا شاد بودن. در این جامعه غمگین، آدم ها سعی می کنند که دریچه های نفوذ پیدا بکنند به خاطر 

اینکه شب ژانویه و کریسمس عناصر شادی دارد بخشی از جامعه هم می رود به سمت این مراسم به خاطر اینکه یک مقدار شادتر باشد.«
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

ترس، بالی جان زندگی بشــر است.
آنچنان که اغلب ما حتی از شنیدن 
نام بیمــاری می ترســیم و مدام در 
واهمه ابتــال به این بیمــاری یا آن 
بیماری هســتیم، بــدون آن که به 
خاطر بسپاریم، بسیاری از بیماری ها 
با ساده ترین روش ها قابل پیشگیری 

هستند.
  ابتال بــه بیماری آلزایمــر، یکی از 
همان ترس هایی اســت که در افراد 
متعدد، دغدغه ابتال بــه آن از دوران 
جوانی و میانسالی شروع می شود در 
صورتی که متخصصان معتقدند، اگر 
بدانیم چگونه مراقب ســالمت مغز 
خود باشیم، دیگر نیازی به این همه 
نگرانی و ترس نیســت،  چرا که از هر 
۱۰ نفر سالمند باالی ۶۰ سال، ۹ نفر 
می توانند از ابتــال به بیماری آلزایمر 

درامان بمانند.
الزم است بدانید،  تغییرات مغز تقریبا 
۲۰ تا ۳۰ سال زودتر از آن که عالئم 
آلزایمر نمایان شــود، آغاز می شود.

بنابراین، هــر کدام از مــا اگر برای 
سالم نگه داشتن مغز خود بر اساس 
توصیه های سه گانه متخصصان تالش 
کنیم، دیگر نیازی نیست، هر روزمان 
را با ترس از ابتال به آلزایمر به تلخی و 

نگرانی بگذرانیم.

 گام اول پیشگیری از آلزایمر

 مراقب سالمت قلبتان باشید، نه به 
خاطر آن که بــه بیماری های قلبی 
مبتــال نشــوید، بلکه هــر چه قلب 
ســالم تری داشته باشــید، به همان 
میزان ســالمت مغزتــان را تضمین 

کرده اید.
 افراد متعددی هستند که نمی دانند 
میان سالمت قلب و مغز رابطه مهمی 
وجــود دارد، چرا کــه بیماری های 
قلبــیـ  عروقی یکی از عوامل مهم و 

مستعدکننده ابتال به آلزایمر است.
چکاپ و بررسی منظم سالمت قلب، 
فشار خون، کلســترول، قند خون و 
تعادل وزن از ســنین پایین می تواند 
مانع ابتال به آلزایمر از ۶۰ سالگی به 

بعد شود.
 در صورت مشــاهده هر گونه عالئم 
غیرعادی در ناحیه قلــب، حتما به 
پزشــک مراجعه شــود تا مشکالت 

احتمالی قبل از جدی شدن بررسی 
و درمان شــود. هرچه زیان وارد شده 
به عروق ) مشــتمل بر عروق داخل 
مغز( سریع تر تحت درمان قرار گیرد، 
عوامل خطرساز محدودتر می شوند و 
در نتیجه احتمال آسیب به عملکرد 

سلول های مغزی کاهش می یابد.
 با وجود تأکیدات بسیار متخصصان 
مبنی بــر پرهیز از مصرف ســیگار، 
متاسفانه بسیاری گمان می کنند، این 
توصیه ها به خاطر کاهش ریسک ابتال 
به بیماری های قلبیـ  عروقی است در 
صورتی که تحقیقات نشان می دهد، 
۱۴ درصد مبتالیان آلزایمر ســابقه 

مصرف سیگار دارند.

 مغزتان را فعال نگه دارید

 مطالعات نشان می دهد، افزایش سن 
مانعی برای رشد و ساخت ارتباطات 
جدید مغز انسان نیست و این فرآیند 
همچنان ادامه دارد. تا زمانی که مغز 
با فعالیت های جدید و چالش برانگیز 
مشــغول نگه داشته شــود، با وجود 
کاهش سلول های مغزی در سالمندی 
ریسک ابتال به آلزایمر نیز کم می شود.
 میانساالن و سالمندان باید مغز خود را 
با انجام فعالیت های اجتماعی پیچیده، 
متنوع، مــداوم و ســرگرم کننده به 
چالش بکشانند؛ ارتباطات خانوادگی، 
بازی کردن، دورهمی های دوســتانه، 
شــرکت در کالس های هنری، حل 
کردن جدول کلمات متقاطع، پازل، 
سودوکو و هر چیزی که باعث افزایش 

ارتباطات مغزی شود.

مغزتان را ضد آلزایمر کنید

پاسخ به تمام سواالت درباره آبسه دندان »بخش دوم«

آیا وقتی آبســه داریم نمی توانیم دندانمان را 
درمان کنیم و باید منتظر باشیم که آبسه از بین 

برود؟

گفتیم که منشأ علت آبسه تقریباً در تمام موارد، دندانی 
است. بنابراین تا زمانی که دندان درمان نشود، آبسه 
درمان قطعی نخواهد شد. ولی گاهی حضور خود آبسه 
یا خطرات و عالئمی که ایجاد می کند )مانند تب( باعث 
می شود که رفع این عالئم در اولویت دندان پزشک قرار 
بگیرند. به عالوه گاهی بی حسی دندان و کنترل درمان 
ازاین رو است که  است.  آبسه دشوار  تورم  در حضور 
گاهی ممکن است تجویز آنتی بیوتیک، قبل، همزمان 
یا بعد از درمان صورت بگیرد. ولی در افراد با سطح 
ایمنی عادی و فقدان عالئمی مانند تب و بی حالی و 
… به ندرت ممکن است که نیاز به تجویز آنتی بیوتیک 
باشد و درمان های قطعی دندان پزشکی برای درمان 
کفایت می کند. بنابراین درمان قطعی آبسه دندانی، 

درمان دندان پزشکی است و نه استفاده از دارو. 

آبسه می تواند خطرناک باشد؟

آبسه دندانی در نوع خود در آغاز خطر جانی ندارد. 
ولی می تواند تبدیل به یک خطر شود و حتی سالمتی 
شمارا تهدید کند. آبسه دندانی چند سرنوشت می تواند 
داشته باشد. در یک حالت وقتی آبسه به فضاهای فک 
و صورت شما گسترش پیدا کند و حتی می تواند تنفس 
را مختل کند. در حالت خطرناک دیگر، گسترش آن 
در فضا ها به ترومبوز سینوس کاورنوس و حتی مرگ 
گسترش  دیگر  حالت های  در  شود.  منجر  می تواند 
به حضور عفونت در  آبسه می تواند  عفونت متعاقب 
خون )سپتی سمی(، مننژیت و … منجر شود. آبسه 
دندانی از جمله مواردی است که ممکن است اورژانس 
ایجاد کند.  بیمار  برای  بیمارستان  بستری شدن در 
اما تمام این موارد خطرناکی که اشاره شد، در موارد 
بسیار پیشرفته عفونت های دندانی هم بسیار نادر بوده 
و در افراد با ایمنی نرمال به ندرت ممکن است مشاهده 
شوند. بنابراین علیرغم اینکه باید حتماً در صورت بروز 
آبسه دندانی، در اسرع وقت مبادرت به درمان کنید، از 

بابت خطرات جانی نگران نباشید.
آبسه ها ممکن است حاد باشند و درد زیادی ایجاد 
کنند. از طرف دیگر آبسه می تواند مسیری مزمن را 

طی کند.
 به این صورت که چرک محصورشده در استخوان، 
مسیری رو به خارج شدن پیدا می کند. خروجی این 
مسیر می تواند روی پوست صورت و یا داخل دهان 
باشد و به صورت جوشی که از آن چرک خارج می شود 
در  چرک  خروج  مسیر  این  به  دهد.  نشان  را  خود 
اصطالح عمومی مسیر سینوس می گویند )هرچند که 
اصطالح علمی دقیقی نیست(. در شرایط حضور مسیر 
تخلیه، اغلب برخالف آبسه های حاد، درد زیادی وجود 

ندارد.

فرق کیست و آبسه چیست؟

بسیاری از بیماران فرق کیست و آبسه را نمی دانند و 
آن ها را باهم اشتباه می گیرند. از طرف دیگر بسیاری 
از دندان پزشکان هم از توضیح واضح تفاوت طبقه بندی 
کیست و آبسه و ارتباط این دو باهم ناتوان اند. بیماران 
همیشه این سؤال رادارند که آیا کیست و آبسه یکی 
هستند و اگر خیر آیا آبسه می تواند منجر به کیست 

شود یا خیر.

بافت خوش خیم  از  کیست و آبسه هر دو، توده ای 
هستند که با مایع یا چرک پرشده اند. اما کیست و آبسه 
دو مقوله کامالً جدا از هم هستند. آبسه یک تعریف 
کلینیکی دارد که به تورم، حضور چرک و علت عفونی 
کلینیکی مشخص  تعریف  اما کیست  است.  وابسته 
می شود.  محسوب  میکروسکوپی  یافته  یک  و  ندارد 
یعنی با معاینه، مشاهده و حتی عکس های رادیوگرافی 
معمول، قطعیتی در مورد حضور کیست وجود ندارد 
و بعد از خارج کردن و زیر میکروسکوپ پاتولوژیست 
در مورد آن اظهارنظر می کند. کیست ها برخالف آبسه 
شایع نیستند ولی متأسفانه به اشتباه عبارت »کیست 
دندان پزشکان  و حتی  بیماران  توسط  زیاد  دندانی« 
استفاده می شود. درحالی که بیشتر مواقعی که اصطالح 

کیست استفاده می شود، کیست واقعی وجود ندارد!
آبسه می توانند منجر به ایجاد کیست بشوند ولی باز 

این قضیه شایع نیست.

آبسه چه طور درمان می شود؟

درمان اصلی آبسه دندانی، رفع علت آبسه است. این 
است.  عفونی شده  دندان  چند(  )یا  یک  اغلب  علت 
درمان عفونت دندانی با درمان کانال های ریشه دندان 
یا خارج کردن دندان صورت می گیرد. در کنار درمان 
دندان، درمان های کمکی هم در مواردی ممکن است 
در نظر گرفته شود. مانند درناژ آبسه )ایجاد مسیری 
رو به بیرون که چرک آبسه خارج شود( یا استفاده از 

آنتی بیوتیک ها برحسب نیاز و تشخیص دندان پزشک.

آیا تورم و درد بعد از عصب کشی آبسه عفونی است؟

شدید  درد  و  تورم  است  ممکن  عصب کشی  از  بعد 
داشته باشید. حالتی مانند آبسه عفونی که بیماران را 
نگران می کند که نکند دچار عفونت خطرناکی شده اند. 
این تورم ها در بیشتر موارد علت التهابی دارند و نه 
عفونی. نگرانی در مورد آن ها بی مورد است چون علت 
از  بعد  که  زمانی  است  درمان شده  )دندان(  عفونت 
درمان عصب کشی با تورم و درد غیرمنتشر بدون تب، 
بی حالی و عالیمی مانند سرماخوردگی مواجهیم، آبسه 
عفونی وجود ندارد و نیاز به نگرانی در مورد خطرات

abscess وجود ندارد.

آبسه باعث لقی دندان می شود؟

در مواردی ممکن است که لقی دندان هم ایجاد شود 
که بعد از درمان دندان بهبودی حاصل شده و معموال 
لقی برطرف می شود و نباید در این مورد خیلی نگران 

بود.

 دشمنی ورزش با آلزایمر

 اخیراً توجه خاصی به اهمیت فعالیت 
ورزشــی بر ســالمت مغز و عملکرد 
ذهنی شــده است . در ســالمندی، 
 افزایش جریان خــون مغز به دنبال 
فعالیت ورزشــی به عنــوان بهترین 
راهبرد ارتقا ی سالمت جسم و روان 
شناخته می شود که منجر به بهبود 
عملکرد شناختی و مغزی خواهد شد.
ورزش مخصوصا در دوران سالمندی 
باعث افزایش جریــان خون در مغز 
می شود.بهبود عملکرد مغز و حافظه 
به دنبال فعالیت ورزشی باعث ایجاد 
سلول های مغزی و ایجاد سازگاری های 
عصبی در نواحی مختلف مغز می شود.
این فرآیند نقش اساســی در انجام 
و  یادگیری  شــناختی،  فعالیت های 
عملکرد حافظه دارد.از ســوی دیگر، 
فعالیت ورزشی منظم باعث افزایش 
سطح ترشح عوامل مخل نوروتروفیک 
) بویژه باعث رشد عصبی مشتق شده 
از مغــز یا BDNF( می شــود که در 
تقویت حافظه و یادگیری نقش بسیار 

مهمی دارند.
 انجــام ورزش به مدت ۱۵۰ تا ۳۰۰ 
دقیقه در هفته، نه تنها مانع افزایش 
فشار خون، کاهش سطح کلسترول 
خون و چاقی می شــود بلکه ریسک 
ابتال به بیماری های قلبی و دیابت را 
بشــدت کاهش می دهد و سالمندان 
می توانند همچنان زندگی شاد بدون 
حضور آلزایمر داشــته باشند. تلفیق 
برنامه ورزشــی منظم و رژیم غذایی 
اســتاندارد می تواند باعــث بهبود و 
مدیریت بهتر بیماری های مزمن شود.

 هیــچ غذای جادویــی برای کاهش 
احتمال ابتــال به آلزایمر وجود ندارد، 
ولی برای داشــتن بدن و مغز سالم 
بهتر اســت بخش اعظم رژیم غذایی 
حاوی مقدار زیادی میوه و سبزیجات، 
لبنیــات کم چرب،  حبوبات، آجیل، 
ماهی و مقادیر کمتری از گوشــت و 

غذاهای فرآوری باشد.
 

دوستی دیابت و آلزایمر

 کاهش مصرف مواد قندی و رعایت 
اصــول پیشــگیری کننده از ابتال به 
دیابت را جدی بگیرید، چرا که آلزایمر 
در کمین مبتالیان دیابت نشســته 
است. بنابراین نه تنها کنترل مصرف 
قند، شکر و شــیرینی را باید جدی 
بگیریم، بلکه باید مراقب وزن خود نیز 
باشیم چرا که چاقی و الغری مفرط 
می تواند آلزایمر را مهمان مغز ما کند.

گوش دادن به موسیقی آرامش بخش 
می تواند دردهای مزمن و افسردگی

 را کاهش دهد
گوش دادن به موسیقی آرامش بخش می تواند تا ۲۱ درصد دردهای مزمنی 
مثل درد ورم مفاصل، دیســک کمر و رماتیســم مفصلی و تا ۲۵ درصد 
افسردگی را کاهش دهد. امروزه در بیشتر بیمارستان ها برای کاهش نیاز به 
دارو حین عمل زایمان و کاهش دردهای پس از عمل از موسیقی درمانی 
اســتفاده می شود. در صورت بکارگیری موســیقی درمانی حین زایمان، 
اضطــراب و درد پس از تولد کاهش می یابد و از احتمال بروز افســردگی 
پس از زایمان کاسته می شود.  نظریه های گوناگونی در مورد چرایی تاثیر 

موسیقی بر کاهش درد مطرح است، از جمله:
موسیقی می تواند در احساسات فرد تغییر ناگهانی و غیر منتظره به وجود 

آورد.
موسیقی نوعی حس کنترل را به فرد بیمار القا می کند.

موسیقی موجب  می شود بدن برای غلبه بر درد آندروفین آزاد سازد.
موســیقی با کند کردن تنفس و ضربان قلب در فرد احساس آرامش به 

وجود می آورد.
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تغذیه
آب مایــع حیــات و یکــی از مولفه 
های اصلی تشکیل دهنده اندام های 
کلیدی بدن انســان مانند مغز، کبد، 
و قلــب اســت. آب مایعــی حیاتی 
برای استخوان های انسان ها و حتی 
فضاهای بین ســلولی نیز محسوب 
می شــود. بر همین اساس است که 
نوشیدن آب ناکافی می تواند زمینه 

ساز برخی مشکالت سالمت شود.
به گزارش»استپ تو هلث«، نوشیدن 
آب ناکافی می تواند موجب شــکل 
گیری آسیب هایی شود که از پوست 
تا اندام های کلیدی بدن انســان را 
تحت تاثیر قرار می دهند. در ادامه با 
برخی پیامدهای منفی عدم نوشیدن 
آب به میزان کافی بیشــتر آشنا می 

شویم.
 

کم آبی پوســت: افزون بر استفاده 
از کرم هــای مرطوب کننده و دیگر 
درمان های طبیعی، بهترین راه حل 
بــرای تامین آب مورد نیاز پوســت 

نوشیدن آب به میزان کافی است.
کشسانی و انعطاف پذیری پوست به 
تعادل آب در بدن شما بستگی دارد 
و بر همین اساس به اندازه ای که آب 
از دست می دهید یا بیشتر از آن باید 

آب بنوشید.
بــرای این که دریابیــد آیا با کم آبی 
پوست مواجه هستید یا خیر می توانید 
آزمایش زیر را انجام دهید: به آرامی 
یک قسمت پوست را نیشگون گرفته و 
ببینید چقدر طول می کشد تا پوست 
به حالــت عادی خود باز گردد. اگر با 
کم آبی مواجه باشــید، پوست بسیار 
آرام به شکل اولیه خود باز می گردد. 
در غیر این صورت، پوست بالفاصله به 

وضعیت پیشین باز می گردد. 
همچنین، شــما می توانیــد دمای 
پوســت خود را، به ویــژه در ناحیه 
صورت، آزمایش کنید تا ببینید آیا با 
کم آبی پوست مواجه هستید یا خیر. 
به طور معمول بدن برای حفظ دمای 
ایــده آل به آب فراوان نیــاز دارد. بر 

همین اساس، اگر پوست دمایی گرم تر 
از حالت عادی دارد ممکن اســت به 
افزایش مصرف آب نیاز داشته باشید.

 یبوست: نوشیدن آب ناکافی ممکن 
اســت موجب یبوست شود. یبوست 
اجابت مزاج را دشوارتر از حالت عادی 
می سازد و یکی از دالیل اصلی شکل 
گیری آن نوشیدن بیش از اندازه کم 

آب است. 
هنگامی که مدفوع در روده شکل می 
گیرد، روده بــزرگ آب زیادی از آن 
را جــذب می کند تا مواد زائد حالت 

جامد به خود بگیرند.  
هنگامی که آب به میزان کافی وجود 
نداشته باشــد، دفع مواد زائد جامد 
دشوار می شود و این شرایط می تواند 

موجب درد شکمی شود.
هموروئید یکی از مشکالتی است که 
به صورت مستقیم با یبوست مرتبط 
بوده، که به واســطه تالش روده برای 

دفع مدفوع خشک شکل می گیرد.
 

گرفتگی های عضالنی: گرفتگی های 
عضالنی به طور معمــول با فعالیت 
جسمانی مرتبط هستند، اما زمانی که 
بدن با کم آبی مواجه است می توانند 
با هر وضعیت دیگر نیز پیوند خورده 
باشــند. آنچه به طور معمول رخ می 
دهد این است که در مواجهه با سطوح 
ناکافی مایع در بــدن عدم تعادل در 
تامین الکترولیت ها و مواد معدنی را 

وقتی به میزان کافی آب نمی نوشید!

تجربه می کنید.
این اجزا بــرای عملکرد درســت و 
مناسب عضالت انسان حیاتی هستند. 
بر همین اســاس، زمانی که مشغول 
انجام ورزش یا فعالیــت های بدنی 
سخت هستید، تامین آب مورد نیاز 
بدن و هیدارته باقی ماندن ایده خوبی 
است، زیرا آب و مواد معدنی به واسطه 

تعریق از بدن دفع می شوند.
 

خستگی: عدم نوشیدن آب به میزان 
کافی به طور مستقیم بر زندگی روزانه 
شما تاثیرگذار است و می تواند موجب 
خستگی شــود. هنگامی که مایع به 
میزان کافی در بدن شما وجود ندارد، 
سلول ها فعالیت های خود را کاهش 
می دهند و انرژی کمتری تولید می 

کنند.
 افــرادی کــه از کم آبی بــدن رنج 
می برند، اغلب به همین دلیل احساس 
خستگی و خواب آلودگی می کنند. 
خوشبختانه، اثرات خستگی در صورت 
مصرف آب به میزان کافی از بین می 

روند. 
همچنین، مصرف میوه ها و سبزیجات 
تازه که حاوی آب فراوان هستند، به 
منظور افزایش مقدار مایع در بدن ایده 

خوبی است.
افزون بر تامین ویتامین ها، میوه هایی 
مانند هندوانه و میــوه های خانواده 
مرکبات قندهای طبیعی را در اختیار 
بدن قرار می دهند که افزایش سطوح 

انرژی را به همراه دارد.
 

خشکی  مشــکالت  دهان:  خشکی 
دهان اغلب با بهداشت دهان و دندان 
و گوارش غذا مرتبط هستند. بهترین 
توصیــه زمانی که با خشــکی دهان 

مواجه هستید، نوشیدن آب است.
از عالئم خشــکی دهان می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
 احساس چسبندگی یا خشکی، بزاق 
غلیظ، درد یا سوزش در دهان یا زبان، 
ترک خوردگی لب ها یا گوشــه های 
دهان، زبان خشک و زبر، دشواری در 

جویدن، چشیدن غذا، یا بلع
 

میگرن: بیشتر مواقع، میگرن ها با کم 
آبی بدن مرتبط هستند. عدم نوشیدن 
اب بــه میزان کافی می توانید زمینه 
ساز شــکل گیری سردردهای شدید 

شود.
به خاطر داشته باشــید که کم آبی 
بدن تنهــا در روزهایی که دمای هوا 
بســیار باال اســت، رخ نمی دهد. تا 
زمانی که به میزان کافی آب بنوشید، 
تعادل مناسب را حفظ خواهید کرد 
و احتمال شکل گیری میگرن کاهش 

می یابد.
 

فشار خون باال:  نوشیدن آب ناکافی 
حجــم خون در رگ هــای خونی را 
کاهش می دهد. بــرای این که اندام 
هــای بدن انســان هنــگام کم آبی 

عملکرد درست خود را حفظ کنند، 
ترشــح  هیســتامین  هورمون  بدن 
می کند. این مــاده موجب انقباض 
ســیاهرگ ها و سرخرگ های انسان 
می شود که افزایش فشار خون را به 

همراه دارد. 
نوشــیدن آب فراوان گردش خون را 
بهبود می بخشــد، و تجمع سموم و 
دیگر مواد مضر که موجب فشار خون 

باال می شوند را کاهش می دهد.
 

مشکالت کلیوی: نوشیدن آب فراوان 
به عنوان محرکی برای عملکرد درست 
و مناسب کلیه ها عمل می کند. کلیه 
های انسان مسئولیت دفع سموم، اوره 

و نمک از بدن را بر عهده دارند.
هنگامی کــه کلیه ها نمــی توانند 
عملکردی مناسب را ارائه کنند، برخی 
مشــکالت ســالمت، از جمله شکل 
گیری ســنگ های کلیه پدیدار می 

شوند.
حفظ ســالمت کلیه هــا در تعادل 
متابولیــک بدن نقش داشــته و به 
پیشگیری از اختالالت و بیماری های 

مزمن کمک می کند.

عالئم  اوقات،  گاهــی  وزن:  افزایش 
تشنگی می توانند با عالئم گرسنگی 
اشتباه گرفته شوند. بر همین اساس، 
افراد بیشــتر غــذا مــی خورند، در 
شــرایطی که بدن به مایعات بیشتر 

نیاز دارد.
زمانی که قصد دارید شرایط سالمت و 
وزن خود را مدیریت کنید، این عاملی 
مهم محســوب می شود. همچنین، 
باید به این نکته توجه داشته باشید 
که نوشیدن آب فراوان سوخت و ساز 
را تسریع می کند، که می تواند میزان 

کالری سوزی را بهبود ببخشد.
بیشــتر رژیم های غذایــی به طور 
معمول نوشــیدن چندین لیوان آب 
در روز را به دالیل مختلف توصیه می 
کنند. شــما باید نوشیدن آب فراوان 
بدون افزودن شیرین کننده ها یا طعم 
دهنده های مصنوعی را در دستور کار 

خود قرار دهید.
 

درد مفاصل:  اگر درد گاه و بیگاه در 
مفاصل خود را احســاس می کنید، 
احتمال آن که این شرایط به واسطه 
مصرف آب ناکافی شکل گرفته باشد، 

زیاد است.
انســان که اصطکاک  غضروف بدن 
بین مفاصل را کاهش می دهد تا ۷۰ 

درصد از آب تشکیل شده است.
بر همین اساس است که نوشیدن آب 
فراوان برای حفظ ســالمت و شکل 
درســت غضروف ها که حرکت بین 
استخوان ها را امکان پذیر می کنند، 

اهمیت دارد.
میــزان آب مصرفی شــما به عوامل 
مختلفی مانند ســن، سطح فعالیت، 
شرایط آب و هوا، و وضعیت سالمت 

بستگی دارد.

مواد الزم: 

بادمجان ۱ کیلوگرم
پنیر موزارال )موتزارال( رنده شده ۱ پیمانه

جعفری خردشده یک دوم  پیمانه
سیر له شده ۲ حبه

پودر سوخاری یک دوم پیمانه
آرد سفیدیک چهارم پیمانه

تخم مرغ ۲ عدد
نمک و فلفل و روغن به مقدار الزم

طرز تهیه:

ابتدا باید فر را با دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد روشن کنید تا گرم شود.
 سر بادمجان ها را جدا کنید و همه  اطراف آنها را با چنگال خراش دهید، 
سپس آنها را روی سینی فر که از قبل با کاغذ روغنی پوشانده اید، قرار 
دهید. ســینی را حدود ۳۰ دقیقه داخل فر بگذارید تا بادمجان ها نرم 

شوند، بعد از فر درآورید و صبر کنید تا خنک شوند.
حاال بادمجان ها را، پوست بگیرید و داخل یک کاسه مناسب کامال لًه 
کنید. بادمجان ها را داخل ظرف غذاساز هم می توانید بریزید تا خوب 

له شوند.
حاال پنیر، جعفری، سیر، پودر سوخاری، آرد، تخم مرغ و به میزان الزم 
نمک و فلفل را به بادمجان های له شــده اضافه کرده و مواد را خوب با 
هم مخلوط کنید تا مایه کوکو آماده شود. کمی از مایه را بچشید و در 

صورت نیاز نمک بیشتری اضافه کنید.
در یــک تابه مقداری روغن بریزیــد و آن را روی حرارت قرار دهید تا 
داغ شود. یک قاشق سوپخوری از مایه را بردارید و به آن شکل دهید، 
ســپس داخل روغن سرخ کنید. هر تعداد که می شود به همین شکل 

کوکوها را آماده کنید.

 نکات:

* می توانید پودر سوخاری را داخل مواد نریزید به این ترتیب که مایه 
را به شــکل مورد نظر درآورید و بعد روی آن ها پودر بپاشــید سپس 

سرخ کنید.

کوکوی بادمجان پنیری

هشدار دانشمندان: رژیم غذایی کنونی 
به فاجعه بشری منتهی می شود

یورونیوز - یک ســوم از کشورهای فقیر جهان با چالش افزایش بی رویه 
چاقی مفرط و یا الغری ناشــی از گرسنگی و سو تغذیه مواجه اند. دلیل 
اصلی آن خوردن غذاهای فرآوری شده و عدم انجام فعالیت های ورزشی 

عنوان شده است.
نویسندگان این گزارش خواستار تغییر در »سیستم غذایی مدرن« هستند 
کــه به عقیده آنها جهان را به یک فاجعه نزدیک می کند. در این گزارش 
نزدیک به ۲.۳ میلیارد کودک و بزرگسال در طبقه بندی افراد دارای اضافه 

وزن قرار می گیرند. 
دانشمندان نام این پدیده را بحران »مضاعف سوء تغذیه« گذاشته اند. آمار 
جهانی نشان می دهد، ۲۰ درصد از ساکنان کره زمین اضافه وزن داشته 
و همزمان ۳۰ درصد از کودکان زیر چهار ســال فرآیند رشــد را بصورت 
صحیح طی نمی کنند و ۲۰ درصد از زنان کره زمین از مشــکل الغری 

مفرط رنج می برند.
در این گزارش می خوانیم که غداهای فرآوری شده عامل اصلی سرطان 

هستند.
به گفته محققان مصرف »موادغذایی فرآوری شده« از طریق شرکت های 
بزرگ و پرقدرت به جهان تحمیل شــده است. براساس این گزارش ، ۴۵ 
کشور از ۱۲۳ کشور در دهه ۱۹۹۰ تحت تأثیر این فشارجهانی قرار گرفته 
و ۴۸ کشــور از ۱۲۶ کشــور در سال ۲۰۱۰ در میان اصلی ترین مصرف 

کنندگان »فستفودها« و غذاهایی فرآوری شده قرارگرفتند.
نویسندگان این گزارش به دولت ها، سازمان ملل و دانشگاهیان هشدار می 

دهند که باید برای رفع این مشکل اقدامات الزم انجام شود.
در این گزارش علمی می خوانیم که به دلیل دسترسی آسان به مواد غذایی 
که کمتر مغذی هســتند و افزایش تعداد سوپرمارکت ها و در بسیاری از 
موارد سفارش اینترنتی و تلفنی غذاهای آماده، بهداشت عمومی با خطری 

جدی مواجه شده است.



42 Issue 1456 Friday December 27, 2019شماره ۱456 جمعه 6 دی  42۱۳۹۸

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

فال 
هفته

سه شنبه 3 دی 1398ـ   سال نود وچهارمـ   شماره 27458    

ح�ل 
جد��
5152

سـود وكـو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2640 جـدول  شـرح در مـتـن غالمحسين باغبان5153

ح�ل 2639        

د

ل

ج

تقبيح امپراتور هندتوسط كريمخان زند
24 دسامبر سال 1765 ميالدي كريم خان زند رئيس 
وقت كشور ايران در دفتر كار خود در شيراز به منشي اش 
گفت كه نامه اي به »شاه عالم« امپراتور هند بنويسد و اين 
اقدام اورا كه به انگليسي ها امتياز و اختيار داده است تقبيح 
و محكوم كند. بنويسد كه اجازه داد و ستد در بندربوشهر؛ 

بله، ولي امتياز و اختيار؛ نه.
رضاشاه پهلوي وزارت دربار را منحل كرد

رضاش���اه پهلوي در پي بي اعتماد شدن نسبت به 
تيمور تاش وزير دربار، سوم دي ماه 1311 وي را بركنار 
و وزارت دربار را هم منحل كرد. رضاشاه در توجيه اقدام 
خود، وزارت دربار را دس���تگاهي زائد و پُرهزينه اعالم 
داشت و دستور داد كه از آن پس، نامه هاي ارسالي مردم، 

از طريق يك منشي نظامي به اطالع وي برسد.
آموزش و پروش اجباري و رايگان درايران

سوم دي ماه س���ال 1321 دولت وقت ايران اليحه 
قان���ون تعليمات اجباري و رايگان را برای بررس���ی و 
تصويب به مجلس شورای مّلی داد. اين اليحه كه قبال به 
تصويب شورای وزيران رسيده بود به تصويب پارلمان نيز 

رسيد، قانون شد و به اجرا گذارده شد.
عرضه اوراق قرضه مّلی

اوراق قرضه مّلی يكم ديماه 1330 انتشار يافت و از 
دو روز بعد، عرضه آن در شعب بانك مّلی ايران آغاز شد 

كه مورد استقبال مردم قرار گرفت. 
هدف از انتشار اوراق قرضه مّلی، ترميم احتمالی 
َكسری بودجه كشور بود كه با توجه به مّلی شدن نفت، 
مخالفت و تهديدهای دولت لندن و احتمال قطع  يا كاهش 
درآمدهای مربوط ازجمله درآمدهای حاصل از عوارض 
گمركات جنوب می رفت. در اين شرايط بود كه مصدق 
تصميم گرفته بود كه با قرض گرفتن از مردم، كس���ری 

احتمالی بودجه را جبران كند.
اعدام اسرار آميز »بريا« رئيس پليس امنيت استالين

23 دسامبر 1953 و 9 ماه پس از درگذشت استالين، 
هفت تن از همشهريان گرجستاني او و از جمله »الورنتي 
بريا « به اتهام قتل سياسي در سابق و نيز قصد براندازي 
دولت مالنكوف اعدام ش���دند. هر هفت نفر سال ها از 
مقامات پليس امنيتي ش���وروي بودند و دو تَن از آنان تا 

سمت وزارت باال رفته بودند.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

بررسي نهائي براي معرفي كانديداهاي جبهه ملي 
اس���امي كانديداهاي واجد شرايط رياست 
جمهوري روز ش���نبه 15 ديماه از سوي وزارت 

كشور اعالم خواهد شد. 
مهندس ميرس���ليم معاون سياسي وزارت 
كشور ضمن اعالم اين مطلب گفت: تاكنون تعداد 
كساني كه كانديداتوري خود را جهت شركت در 
انتخابات نخستين رئيس جمهوري اسالمي اعالم 
كرده اند از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نميكند و 

حدود ده نفر است. 
اما با وجود س���كوت سخنگوي جبهه ملي 
يك مقام بلند پايه جبهه ملي فاش كرد كه شوراي 
رهبري در مورد معرفي 2 كانديدا به توافق نزديك 

شده است يعني مدتي و صديقي. 
طرح استفاده از خانه هاي خالي

طرح اس���تفاده از خانه هاي خالي در شوراي 
انقالب اسالمي ايران به تصويب رسيد. 

اين مطلب را مهندس محسن يحيوي كفيل 
وزارت مسكن و شهرسازي در يك تماس تلفني 
با خبرنگار اطالعات اعالم كرد. بر اساس اين طرح 
دولت خانه هاي خالي كم قيمت و متوسط قيمت 
را خريداري و با شرايط سهلي در اختيار متقاضيان 
قرار خواهد داد.  در اين مورد مهندس يحيوي كفيل 
وزارت مسكن و شهرسازي گفت: در مورد خريد 

خانه هاي خالي اجباري در كار نخواهد بود. 
كشف منبع خبري »سيا« در اصفهان

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام مستقر در 
جاسوس خانه آمريكا در اطالعيه  افشاگري شماره 
24 خود يك منبع خبري سيا در اصفهان را كه پس 
از انقالب به اتهام عامليت سيا و ساواكي بودن تحت 
تعقيب قرار گرفته و با پرداخت رشوه به اشخاص 
مذهبي و انقالبي در كميته مركزي به كار پرداخته 

بود را معرفي كردند. 
تحويل شاه مخلوع بايران رسمًا از پاناما تقاضا شد 

شوراي انقالب و دولت ايران، از طريق وزارت 
امور خارجه، طي دو يادداشت جداگانه، از دولت و 
رئيس جمهوري پاناما، بطور رسمي خواسته است تا 

شاه مخلوع را به ايران تحويل نمايند. 
در يادداش���تي كه وزير امور خارجه ايران به 
عنوان آقاي »ريو« رئيس جمهوري پاناما نوش���ته 
شد با تأكيد بر اين نكته كه در استرداد شاه مخلوع 
تسريع نمايد، گفته شده است: اسناد قانوني و كليه 
مستندات قابل استفاده در اقدامات استرداد كه در 
پاناما، انجام خواهد شد. طبق خواسته هاي مقامات 

ذيصالح كشور پاناما ارائه خواهد گرديد. 
قطب زاده: به شايعات توجه نكنيد، من مي مانم

صادق قطب زاده، وزير امور خارجه، در گفت 
و شنيدي اختصاصي با اطالعات شايعاتي را كه در 
مورد او مطرح است رد كرد و گفت: من مي مانم و 
من از آن بيدها نيستم كه باين بادها بلرزم، قطب زاده 
هنوز براي كانديداتوري رياست جمهوري خود 

تصميم آخر را نگرفته است. 
گرانفروشان به زندان و مجازات هاي نقدي 

محكوم مي شوند
توليد كنندگان و وارد كنندگاني كه قيمت هاي 
غير واقع���ي اعالم كنند به زندان و مجازات نقدي 

محكوم خواهند شد. 
وزارت بازرگان���ي با توجه ب���ه لزوم اتخاذ 
روش عملي و معقولي در كنترل قيمت ها بدنبال 
بررس���ي هاي مفصل باين نتيجه رسيد كه جهت 
جلوگيري از اتالف نيرو، سيستم نظارت و بازرسي 
بر قيمت ها را بر اس���اس قيمت هاي پيشنهادي 

واحدهاي توليدي يا وارداتي عملي سازد. 
گروگان گيري در كرمانشاه

كرمانش���اه � صبح ديروز گروهي كه خود را 
شوراي ياوري تهيدس���تان، معرفي مي كردند، در 
حالي كه به صالحيت دادگاه در مورد پرونده متشكله 
يكي از پاسداران انقالب اسالمي كرمانشاه در ارتباط 
با واقعه خيابان منصوري اين شهر اعتراض داشتند. 
رئيس دادگستري و دو تن از قضات مامور رسيدگي 
به اين پرونده را به گ���روگان گرفتند و كاركنان 
دادگستري به عنوان اعتراض به اين امر، دست از 

كار كشيدند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 3 دي ماه 1358 
)برابر با 4 صفر 1400، 24 دسامبر 1979( نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

 سرایه
اندر ره عشق حاصلی بايد و نيست

در كوی اميد ساحلی بايد و نيست
گفتی كه به صبر كار تو نيك شود

با صبر تو دانی كه دلی بايد و نيست
عین القضاه همدانی

قاب امروز

نگاه های پشت ویترین/ عکس از: آرشيده شاهنگي

پند بزرگان

از گذشته ديگران برای زندگی خود استفاده كن.
 ویکتور هوگو
مانند آسمان بخشنده و مانند زمين افتاده باش.

رمز زندگی همين است.
مولیر
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ح�ل 2639        

د

ل

ج

تقبيح امپراتور هندتوسط كريمخان زند
24 دسامبر سال 1765 ميالدي كريم خان زند رئيس 
وقت كشور ايران در دفتر كار خود در شيراز به منشي اش 
گفت كه نامه اي به »شاه عالم« امپراتور هند بنويسد و اين 
اقدام اورا كه به انگليسي ها امتياز و اختيار داده است تقبيح 
و محكوم كند. بنويسد كه اجازه داد و ستد در بندربوشهر؛ 

بله، ولي امتياز و اختيار؛ نه.
رضاشاه پهلوي وزارت دربار را منحل كرد

رضاش���اه پهلوي در پي بي اعتماد شدن نسبت به 
تيمور تاش وزير دربار، سوم دي ماه 1311 وي را بركنار 
و وزارت دربار را هم منحل كرد. رضاشاه در توجيه اقدام 
خود، وزارت دربار را دس���تگاهي زائد و پُرهزينه اعالم 
داشت و دستور داد كه از آن پس، نامه هاي ارسالي مردم، 

از طريق يك منشي نظامي به اطالع وي برسد.
آموزش و پروش اجباري و رايگان درايران

سوم دي ماه س���ال 1321 دولت وقت ايران اليحه 
قان���ون تعليمات اجباري و رايگان را برای بررس���ی و 
تصويب به مجلس شورای مّلی داد. اين اليحه كه قبال به 
تصويب شورای وزيران رسيده بود به تصويب پارلمان نيز 

رسيد، قانون شد و به اجرا گذارده شد.
عرضه اوراق قرضه مّلی

اوراق قرضه مّلی يكم ديماه 1330 انتشار يافت و از 
دو روز بعد، عرضه آن در شعب بانك مّلی ايران آغاز شد 

كه مورد استقبال مردم قرار گرفت. 
هدف از انتشار اوراق قرضه مّلی، ترميم احتمالی 
َكسری بودجه كشور بود كه با توجه به مّلی شدن نفت، 
مخالفت و تهديدهای دولت لندن و احتمال قطع  يا كاهش 
درآمدهای مربوط ازجمله درآمدهای حاصل از عوارض 
گمركات جنوب می رفت. در اين شرايط بود كه مصدق 
تصميم گرفته بود كه با قرض گرفتن از مردم، كس���ری 

احتمالی بودجه را جبران كند.
اعدام اسرار آميز »بريا« رئيس پليس امنيت استالين

23 دسامبر 1953 و 9 ماه پس از درگذشت استالين، 
هفت تن از همشهريان گرجستاني او و از جمله »الورنتي 
بريا « به اتهام قتل سياسي در سابق و نيز قصد براندازي 
دولت مالنكوف اعدام ش���دند. هر هفت نفر سال ها از 
مقامات پليس امنيتي ش���وروي بودند و دو تَن از آنان تا 

سمت وزارت باال رفته بودند.

امروز در تاريخ
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بررسي نهائي براي معرفي كانديداهاي جبهه ملي 
اس���امي كانديداهاي واجد شرايط رياست 
جمهوري روز ش���نبه 15 ديماه از سوي وزارت 

كشور اعالم خواهد شد. 
مهندس ميرس���ليم معاون سياسي وزارت 
كشور ضمن اعالم اين مطلب گفت: تاكنون تعداد 
كساني كه كانديداتوري خود را جهت شركت در 
انتخابات نخستين رئيس جمهوري اسالمي اعالم 
كرده اند از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نميكند و 

حدود ده نفر است. 
اما با وجود س���كوت سخنگوي جبهه ملي 
يك مقام بلند پايه جبهه ملي فاش كرد كه شوراي 
رهبري در مورد معرفي 2 كانديدا به توافق نزديك 

شده است يعني مدتي و صديقي. 
طرح استفاده از خانه هاي خالي

طرح اس���تفاده از خانه هاي خالي در شوراي 
انقالب اسالمي ايران به تصويب رسيد. 

اين مطلب را مهندس محسن يحيوي كفيل 
وزارت مسكن و شهرسازي در يك تماس تلفني 
با خبرنگار اطالعات اعالم كرد. بر اساس اين طرح 
دولت خانه هاي خالي كم قيمت و متوسط قيمت 
را خريداري و با شرايط سهلي در اختيار متقاضيان 
قرار خواهد داد.  در اين مورد مهندس يحيوي كفيل 
وزارت مسكن و شهرسازي گفت: در مورد خريد 

خانه هاي خالي اجباري در كار نخواهد بود. 
كشف منبع خبري »سيا« در اصفهان

دانشجويان مسلمان پيرو خط امام مستقر در 
جاسوس خانه آمريكا در اطالعيه  افشاگري شماره 
24 خود يك منبع خبري سيا در اصفهان را كه پس 
از انقالب به اتهام عامليت سيا و ساواكي بودن تحت 
تعقيب قرار گرفته و با پرداخت رشوه به اشخاص 
مذهبي و انقالبي در كميته مركزي به كار پرداخته 

بود را معرفي كردند. 
تحويل شاه مخلوع بايران رسمًا از پاناما تقاضا شد 

شوراي انقالب و دولت ايران، از طريق وزارت 
امور خارجه، طي دو يادداشت جداگانه، از دولت و 
رئيس جمهوري پاناما، بطور رسمي خواسته است تا 

شاه مخلوع را به ايران تحويل نمايند. 
در يادداش���تي كه وزير امور خارجه ايران به 
عنوان آقاي »ريو« رئيس جمهوري پاناما نوش���ته 
شد با تأكيد بر اين نكته كه در استرداد شاه مخلوع 
تسريع نمايد، گفته شده است: اسناد قانوني و كليه 
مستندات قابل استفاده در اقدامات استرداد كه در 
پاناما، انجام خواهد شد. طبق خواسته هاي مقامات 

ذيصالح كشور پاناما ارائه خواهد گرديد. 
قطب زاده: به شايعات توجه نكنيد، من مي مانم

صادق قطب زاده، وزير امور خارجه، در گفت 
و شنيدي اختصاصي با اطالعات شايعاتي را كه در 
مورد او مطرح است رد كرد و گفت: من مي مانم و 
من از آن بيدها نيستم كه باين بادها بلرزم، قطب زاده 
هنوز براي كانديداتوري رياست جمهوري خود 

تصميم آخر را نگرفته است. 
گرانفروشان به زندان و مجازات هاي نقدي 

محكوم مي شوند
توليد كنندگان و وارد كنندگاني كه قيمت هاي 
غير واقع���ي اعالم كنند به زندان و مجازات نقدي 

محكوم خواهند شد. 
وزارت بازرگان���ي با توجه ب���ه لزوم اتخاذ 
روش عملي و معقولي در كنترل قيمت ها بدنبال 
بررس���ي هاي مفصل باين نتيجه رسيد كه جهت 
جلوگيري از اتالف نيرو، سيستم نظارت و بازرسي 
بر قيمت ها را بر اس���اس قيمت هاي پيشنهادي 

واحدهاي توليدي يا وارداتي عملي سازد. 
گروگان گيري در كرمانشاه

كرمانش���اه � صبح ديروز گروهي كه خود را 
شوراي ياوري تهيدس���تان، معرفي مي كردند، در 
حالي كه به صالحيت دادگاه در مورد پرونده متشكله 
يكي از پاسداران انقالب اسالمي كرمانشاه در ارتباط 
با واقعه خيابان منصوري اين شهر اعتراض داشتند. 
رئيس دادگستري و دو تن از قضات مامور رسيدگي 
به اين پرونده را به گ���روگان گرفتند و كاركنان 
دادگستري به عنوان اعتراض به اين امر، دست از 

كار كشيدند. 

تمامي مطالب از روزنامه اطالعات روز دوشنبه 3 دي ماه 1358 
)برابر با 4 صفر 1400، 24 دسامبر 1979( نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

 سرایه
اندر ره عشق حاصلی بايد و نيست

در كوی اميد ساحلی بايد و نيست
گفتی كه به صبر كار تو نيك شود

با صبر تو دانی كه دلی بايد و نيست
عین القضاه همدانی

قاب امروز

نگاه های پشت ویترین/ عکس از: آرشيده شاهنگي

پند بزرگان

از گذشته ديگران برای زندگی خود استفاده كن.
 ویکتور هوگو
مانند آسمان بخشنده و مانند زمين افتاده باش.

رمز زندگی همين است.
جدول سودوکومولیر

فروردین: توجه کردن به کار و وظایف کاری اکنون برای شما از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، اما اگر شما فکر کنید که کسی به کمک احتیاج دارد، نمی توانید 
جواب رد بدهید. ممکن است شما بتوانید بر این مشکل چیره شوید. البته کمک 
کردن به فردی که نیاز به کمک دارد کار اشتباهی نیست، اما  باعث محدود شدن 

خود شما خواهد شد.

اردیبهشت: شما بیش از حد در حالت سکون و بی حرکتی مانده اید، زیرا فکر 
می کنید که در همین مقطعی که هستید خوب است و همه اتفاقات به همین 
نقطه ختم می شود به همین دلیل تالشی را انجام نمی دهید. در بعضی از مراحل 
الزم است که تالش و فعالیتی از خود نشان دهید. بیش از حد در آینده به سر 

می برید کمی نیز در امروز زندگی کنید.

خرداد :  شما بیشتر از همیشه از درون خود آگاهی دارید اما برای تان سخت 
است که آنچه را که می دانید توصیف کنید.با این وجود به نظر می رسد اکنون 
زمام امور از دست تان رها شده است.  شما هیچ چیز مهمی را از دست نداده اید. 
در عوض این توانایی را بدست آورده اید که آرام باشید و کاری را که شروع کرده 

بودید به پایان برسانید.

تیر: شما  باید با یک مشکل کوچک که تازگی برایتان پیش آمده روبرو شوید.  
این هشداری برای شما است که اگر همین االن این مشکل را حل نکنید بعدها و 
طی هفته بعد این مشکل قدیمی  دوباره آشکار می شود. شاید راه حل سریعی به 
ذهنتان بیاید، اما بهتر است با کند و کاو کردن در مورد مشکل و منشا و اساس 

آن برای همیشه آن را حل کنید.

مرداد : شما در عین حال که کامالً اهداف خود را شناخته اید، روز به روز بیشتر 
رشــد کرده و تواناتر می شوید. شما کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، ولی 
به خاطر اینکه وقت زیادی دارید، دوســت دارید کارهای بیشتری انجام دهید. 
خوشبختانه شما برای متعادل کردن زندگیتان آمادگی کامل دارید. همین برای 

لذت بردن شما از زندگی کفایت می کند.

شهریور : مهــم نیست که شما چقدر مصمم هستید تا به اهداف تان برسید،  
مسئله این است که شک می کنید که آیا دارید راه درستی می روید یا نه! ممکن 
اســت آنقدر توانایی داشته باشید که همه موانعی را که سر راه شما قرار گرفته 
اند از میان بردارید و به خوبی از عهده این کار بر می آیید. اکنون زمانی است که 

براحتی می توانید مسیر آینده خود را پیدا کنید.

مهر : با اتفاقاتی که برایتان پیش می آید زیادی جدی و سخت بر خورد می کنید 
زیرا خیلی از این اتفاقات ســاده و معمولی هستند، نیازمند این همه تحقیق را 
ندارند، با این کارهای اضافی فقط خودتان را خسته می کنید. اجازه دهید به شما 
خوش بگذرد و به وقایعی که پیش می آید لبخند بزنید. شما ریسک های بزرگی 

را در زندگی تان انجام می دهید.

آبان :  مشغله فکری به شما اجازه نمی دهد که بیشتر استراحت کنید. درحقیقت، 
این مشغله فکری نمی گذارد که حتی به راههای ساده تر کردن زندگی تان فکر 
کنید. اگر به نظر می رســد که هیچ راه آسانی برای خارج شدن از این موقعیت 
دشوار وجود ندارد، خودتان را نگران نکنید.دست از کار بکشید تا ببینید که در 

اطرافتان چه اتفاق می افتد.

آذر : ممکن اســت به دنبال تمام کردن کارهای ناتمام باشید اما زیاد دوست 
ندارید این کار را بکنید. حتی اگر برنامه ای دارید آسان نیست که متمرکز باشید 
چرا که ذهن تان سرگردان است اما بهتر است وظایف قبلی تان را انجام دهید 
زیرا ممکن است فردا فرصت این کار را پیدا نکنید. و یا این که مشکالت بیشتری 

برای خودتان دست و پا کنید.

دی : قدرت خود باوری و اعتماد به نفس تان در این روزهای اخیر بسیار کم شده 
است و دوست دارید به قلب تان گوش دهید تا این که با عقل تان رفتار کنید زیرا 
عقل تان گاهی پیشنهادهایی را به شما می دهد که تمایلی به انجام آنها ندارید. 
ســعی کنید تغییر و تحولی در زندگی تان به وجود آورید، زیرا زندگی تان دچار 

یکنواختی شده است.

بهمن :  این روزها تصمیم گیری زیاد برایتان ساده نیست، چرا که بیشتر تمایل 
دارید قبل از اینکه به طور یک جانبه دست به عمل بزنید از احساسات افراد دیگر 
هم آگاه شــوید.  بهتر است مدتی صبر کنید تا بفهمید که چه کار می خواهید 
بکنید و بعد با فرض اینکه کارتان پیش خواهد رفت با برنامه هایتان پیش بروید.

اسفند : در مــورد هر مساله ای با شفافیت کامل صحبت نکنید زیرا رک گویی 
شما گاهی برایتان مشکل ساز خواهد شد.سعی کنید افراد را در حسرت شنیدن 
صحبت هایتان بگذارید نه این که در رابطه با هر مسائله ای هر چیزی را که در 
دلتان دارید بازگو می کنید.در رابطه با مشکالت تان بیش از حد احساسی عمل 

می کنید بهتر است این کار را ترک کنید.
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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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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
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اسامی برندگان جدول  3853
1ـ میعاد نوروزیـ  آباده
2ـ شاهین بیاتـ  تهران
3ـ احسان سعیدیـ  زابل

 افقي:
1. عرضحالـ  مضطرب

2. سازماني وابسته به سازمان ملل متحد با هدف 
كمك به كودكان و مادرانـ  حركت وسیله نقلیه 

به چپ و راستـ  شهري در گیالن
3. عدد ماه ـ نوعي شیريني ـ تیغ گیاه ـ انتقال 

بیماري به ديگري
4. شهر آرزو ـ ارمغان ـ از پیامبران اولوالعزم ـ 

منسوب به شهر مركبات
5. خوابیدهـ  فرياد تشويقـ  معروف

6. از چهار عمل اصليـ  خرمن ماهـ  سرـ  دكترين
7. مرغي ماهیخوارـ  تاالرـ  تهي دست

8. درياـ  رفتگرـ  رخت شويـ  واحد بوكس
9. تصديق آلمانيـ  روزنامه نگارـ  شهر رازي

10. از وحوش درندهـ  داد و فريادـ  حاشیه كتابـ  
مرتجع الستیكي

11. گلي زيباـ  مانند مرواريدـ  تبريه شده
12. خرده سنگـ  نیتروژنـ  آب گازدارـ  شهری 

ساحلی در استان مازندران
13. تن و بدنـ  نابودـ  ثروتمند

14. پیوستگيـ  تنهاـ  چاي كیسه ايـ  جمع سنت
15. خانه كوچكـ  صد سالـ  از طوايف ساكن در 

شرق ايرانـ  حرف ندا
16. جمع مادهـ  وسیله ارتباطي شنیداريـ  مراسمي 

كه به ياد كسي برگزار شود
17. پايتختـ  ساكن چهارديواري محقر و تنگ

عمودي:
1. بیماري اسهال خوني ـ قطعه اي كه در آغاز 

دستگاهي خوانند يا نوازند
2. قبیلهـ  شهري در ايتالیاـ  آشوب

3. رود آرامـ  فهرستـ  خو گرفتنـ  حركات و 
رفتار بي مزه را گويند

4. مشكـ  گلي رنگارنگـ  وهمـ  بانگ و آواز
5. رنگ ابروـ  محوطه اسب سواريـ  پیش، جلو

6. تكبر ـ آهنگر انقالبي ـ درخت انگور ـ فرار 
حیوان

7. فلز مايعـ  شعر حماسيـ  پارچه سفید نخي
8. ضمیر داخلـ  ترسـ  كالـ  مرغابي

9. آب منجمد ـ اصطالحي براي موي خانمها به 
سبك موي مردانـ  ساز چوپان

10. از اقیانوسها ـ ماه نو ـ ويرايش ـ نیم صداي 
مگس

11. درختي استـ  پاكیزهـ  صدمه
12. قلعهـ  پرنده اي استـ  رسم كنندهـ  رسانیدن 

پیام يا خبر
13. جیوهـ  اوراق بهادار پستيـ  شاهد

حرف )م ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3853 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3865

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.

14. عمارت باشكوهـ  عضو كابینهـ  رمیدن ستور 
ـ فلزي آلیاژي

15. فاكسـ  آتشـ  ورمـ  پنج به آذري
16. دردناك ـ ژاكت زنانه ـ سرجوخه نیروي 

دريايي
17. ورزش پهلوانيـ  برانگیختن
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6. از چهار عمل اصليـ  خرمن ماهـ  سرـ  دكترين
7. مرغي ماهیخوارـ  تاالرـ  تهي دست

8. درياـ  رفتگرـ  رخت شويـ  واحد بوكس
9. تصديق آلمانيـ  روزنامه نگارـ  شهر رازي

10. از وحوش درندهـ  داد و فريادـ  حاشیه كتابـ  
مرتجع الستیكي

11. گلي زيباـ  مانند مرواريدـ  تبريه شده
12. خرده سنگـ  نیتروژنـ  آب گازدارـ  شهری 

ساحلی در استان مازندران
13. تن و بدنـ  نابودـ  ثروتمند

14. پیوستگيـ  تنهاـ  چاي كیسه ايـ  جمع سنت
15. خانه كوچكـ  صد سالـ  از طوايف ساكن در 

شرق ايرانـ  حرف ندا
16. جمع مادهـ  وسیله ارتباطي شنیداريـ  مراسمي 

كه به ياد كسي برگزار شود
17. پايتختـ  ساكن چهارديواري محقر و تنگ

عمودي:
1. بیماري اسهال خوني ـ قطعه اي كه در آغاز 

دستگاهي خوانند يا نوازند
2. قبیلهـ  شهري در ايتالیاـ  آشوب

3. رود آرامـ  فهرستـ  خو گرفتنـ  حركات و 
رفتار بي مزه را گويند

4. مشكـ  گلي رنگارنگـ  وهمـ  بانگ و آواز
5. رنگ ابروـ  محوطه اسب سواريـ  پیش، جلو

6. تكبر ـ آهنگر انقالبي ـ درخت انگور ـ فرار 
حیوان

7. فلز مايعـ  شعر حماسيـ  پارچه سفید نخي
8. ضمیر داخلـ  ترسـ  كالـ  مرغابي

9. آب منجمد ـ اصطالحي براي موي خانمها به 
سبك موي مردانـ  ساز چوپان

10. از اقیانوسها ـ ماه نو ـ ويرايش ـ نیم صداي 
مگس

11. درختي استـ  پاكیزهـ  صدمه
12. قلعهـ  پرنده اي استـ  رسم كنندهـ  رسانیدن 

پیام يا خبر
13. جیوهـ  اوراق بهادار پستيـ  شاهد

حرف )م ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3853 
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45 اطالعات هفتگی        شماره  3865

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.

14. عمارت باشكوهـ  عضو كابینهـ  رمیدن ستور 
ـ فلزي آلیاژي

15. فاكسـ  آتشـ  ورمـ  پنج به آذري
16. دردناك ـ ژاكت زنانه ـ سرجوخه نیروي 

دريايي
17. ورزش پهلوانيـ  برانگیختن
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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

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

همخانه
 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. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

این مکان  برای آگهی شما
 رزرو شده است!
با ما تماس بگیرید
604-921-4726

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  5 تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  604-944-9677

 akaveh9@hotmail.com  
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از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

نجات زمین
 نگهبانان باستانی زمین

 پس از ۵ قرن از انزوا در آمدند
مردمی که در کوه های ســیرا نوادا د سانتا مارتا پناه گرفته بودند، پس از 
قرن ها از انزوا خارج شده اند تا جهان را از تغییرات آب و هوایی نجات دهند.

لوئیز گیرمو ایزکیــردو، در حالی که 
داشت کنارم راه می رفت، با حسرت 
گفت »بــرادر جوان تر در حال صدمه 
زدن به دنیا است. راهی که می رود رو 
به نابودی است. یا متوجه اشتباهاتش 
می شود و رویه اش را عوض می کند، یا 

دنیا خواهد مرد.«
ایزکیــردو یکی از رهبــران معنوی 
بومیان آروآکو کلمبیا اســت. داشت 
در میان نــوای روحانی فلوتی که در 
جنگل به گوش می رســید، من را به 
برکه ای می برد تا در آن غسل کنم و 
پاک شــوم. صندل هایش را درآورد و 
چهارزانو روی سنگی نشست. از من 
خواست که کفش هایم را دربیاورم و 
داخل برکه شوم. سپس رشته نخی به 
دستم داد که مانند بند نافی نمادین 
من را به مام زمین متصل می کرد، و 
با صدایی تیز از من خواســت که هر 
آن چه در ذهن داشتم را در آن رشته 

نخ بریزم.
موهای فرفری و پرپشت ایزکیردو روی 
شانه هایش ریخته بود. کاله مخروطی 
سفیدی به سر داشت که نشان احترام 
به قله های پوشیده از برف سیرا نوادا 
است. شلوار سفید کلفتی به پا داشت 

و باالتنه اش را با شالی پوشانده بود.
ایزکیردو می گفــت »ما می خواهیم 
بــرادران جوانتر فرهنــگ ما را بهتر 
بشناسند. این طوری می توانیم نگذاریم 
که دنیا را ویران کنند.« اشــاره او به 

دنیای مدرن فرای کوهستان بود.
همــراه  بــه  آروآکــو،  مردمــان 
همسایگانشــان کوگی هــا و ویواها، 
بازماندگان تمدن باستانی و پیشرفته 
تایرونا هستند. بعد از تهاجم بی رحمانه 
فاتحان اسپانیایی در قرن شانزدهم، 
بازماندگان این تمدن به کوه های سر 

به فلک کشیده سیرا نوادا در سواحل 
دریای کارائیب گریختند. یونسکو این 
رشته کوه را در سال ۱۹۷۹ به عنوان 
زیستگاه حافظت شده بشر و بشریت 

برگزید.
جمعیت این ســه گــروه بالغ بر ۹۰ 
هزار نفر است. آن ها خود را »برادران 
بزرگ تر« قلمــداد می کنند. جوامع 
آن ها توســط رهبران معنــوی اداره 
می شود، و به بصیرتی کیهانی اعتقاد 
دارند که بر پایه پرستش و نگهبانی از 

مام طبیعت استوار است.
ماموهــا، یا همان رهبــران معنوی، 
عقیــده دارند که حکمتــی عرفانی 
در اختیارشــان است. ایزکیردو، مثل 
باقی ماموهــا، تمــام دوران جوانی 
خود را صرف آموختــن عرفان کرد. 
آن ها به مــدت ۱۸ ســال، یعنی از 
تولد تا بزرگسالی، در غارهای تاریک 
کوه های ســیرا نوادا جــدا از دیگران 
زندگی می کنند، و کامال با ارزش های 
اجتماعی آشنا می شــوند. آلن اریرا، 
مستندساز و بنیان گذار »بنیاد میراث 
تایرونا« می گویــد »آن ها می آموزند 
تا برای همه موجــودات زنده نقش 
قابله های روحانی را ایفا کنند، و توازن 

زندگی را حفظ کنند.«
ایزکیردو مثل باقــی مردمان آروآکو 
معتقد است که ما در دنیایی هوشمند 
زندگی می کنیم که همه اجسام مادی 
آن جــان و آگاهی دارند. عدم اعتقاد 
انسان مدرن به این که زمین صدماتی 
را کــه بــه آن زده می شــود حس 
می کند، بــرای آن ها اصال قابل درک 
نیست. به گفته او »تفکرات اجداد ما 
در همه سنگ ها و عناصر دیگری که 
با انسان ها در تماس بوده اند جاسازی 

شده است.«

وید دیویس، مردم شناسی که سال ها 
در بین آروآکوها زندگی کرده است، 
می گوید »آن ها نمی توانند درک کنند 
که چــرا ما چنین رفتــاری با زمین 

می کنیم.«
این گروه های بومی حدود ۵ قرن در 
انزوای تقریبا کامل زندگی می کردند، 
و هدفشان دفاع از سرزمین هایشان در 
برابر بیگانگان بود. اما با وجود زندگی 
در انزوا، آگاهی و اعتقاداتشــان آن ها 
را موظف می کرد که به نمایندگی از 
همه انسان ها توازن دنیا و طبیعت را 

حفظ کنند.
ســه دهه پیش بود که بومیان سیرا 
نــوادا متوجه شــدند کــه برف های 
کوهســتان در حال آب شدن است. 
علف زارهای مرتفع در حال خشــک 
شــدن بــود. پروانه ها و دوزیســتان 
داشتند ناپدید می شــدند. این روند 
باعث شد تا در سال ۱۹۸۷ سازمانی 
ایجاد کنند تا تا نماینده آن ها در برابر 
دولت باشــد. خیلی از آن ها در ابتدا 
عالقه ای به برقراری تماس نداشتند، 
چون فکر می کردند که این کار باعث 
دوری آن ها از وظایفشان می شود. اما 
نزدیکتر شــدن دنیا به فاجعه باعث 
شده است که مردمان سیرا نوادا هم 

بیش از پیش احساس فوریت کنند.
هنگامی که بــرای پژوهش به بوگوتا 
رفتــه بودم، با دنیلــو ویافانه تورس، 
نماینده سیاسی آروآکوها آشنا شدم. 
او که به صدر اعظم معروف اســت، 
در سن ۲۳ سالگی رهبری قبیله اش 

را از پدرش به ارث برد. آدالبرتو، پدر 
ویافانه، به خاطر مخالفت با کشــت 
غیرقانونــی کوکا در اراضــی آروآکو 
توسط قاچاقچیان مواد مخدر کشته 
شد. او بود که از من خواست به همراه 

ایزکیردو به »قلب دنیا« سفر کنم.
ایزکیردو رو بــه مرزبان کرد و گفت 
»برادر کریســتوفر آمده تا پیام ما را 
به برادران جوانتر برســاند.« ما قصد 
داشــتیم تا وارد سرزمین های آروآکو 
در دامنه های جنوبی سیرا نوادا شویم. 
خودمختــاری این ســرزمین ها در 
ســال ۱۹۸۳ توسط دولت کلمبیا به 

رسمیت شناخته شد.
مرزبان چهره عبوسی داشت و تحقیر 
در چشــمانش موج می زد. ایزکیردو 
دوباره چیزهایی گفت. اقتدار بیشتری 
در لحنش حس می شد. اسم »نشنال 
جغرافی« را که آورد مرزبان لبخند زد 
و دروازه روی لوالهایش چرخید و باز 

شد.
جــاده ســنگ الخی صعب العبوری 
کــه از کوه باال می رفــت حتی برای 
بز کوهی هم مشــکل زا بــود. کمتر 
ماشــینی تا به امروز از سیرا نوادا باال 
رفته است. احساس افتخار می کردم، 
چون به کمتر بیگانه ای اجازه بازدید 
از نابوسیماکی، پایتخت آروآکو، داده 
می شود. کســانی هم که اجازه ورود 

پیدا می کنند حق عکسای ندارند.
اما ماموها شــب قبل از رسیدن من 
تشکیل جلسه دادند و با درخواست 
ورود من موافقــت کردند. روز بعد از 

نردبــان باریکی باال رفتم تــا از این 
دهکده مقدس عکس بگیرم. بوی کاج 

در هوا موج می زد.
سه دختر نوجوان کنار دیواری کاه گلی 
نشســته بودند و خنده های عصبی 
می کردند. معلوم نبود که می خواهند 
ژســت بگیرند یا فرار کنند. بچه های 
کوچکتر پخش و پال شدند. زن ها از 
سر راهم کنار می رفتند. مردها هم با 
چهره های مغرور خود سعی می کردند 
که تماس چشــمی برقــرار نکنند. 
بعضی ها کاله گاوچرانی سرشان بود و 
بقیه هم زیورآالتی به تن داشتند که 
در برابر البسه سفید آروآکویی جلوه ای 
ویژه داشت. ایزکیردو لبخندی آرام بر 
لب داشــت و، برعکس بقیه، انگار از 

حضور من خوشحال بود.
او یکــی از طالیــه داران ابتــکارات 
موج ســوم آروآکو اســت که دیگر 
به هشــدارهای ناشــنیده گذشــته 
اکتفا نمی کنــد. ایزکیردو از مدافعان 
بازگشایی ســرزمین های خودمختار 
به روی گردشــگری قومی و فروش 
تولیــدات محلی آروآکو بــه برادران 

جوانتر است.
از ۱۹۹۵ بــه بعد، خیلــی از طوایف 
آروآکو تصمیم گرفته اند که با ایجاد 
تعاونی هایی بــه تولید قهوه ارگانیک 
برای صــادرات بپردازند. اما تغییرات 
اقلیمی باعث شــده است که هوای 
مناطق کم ارتفاعتر دیگر برای کاشت 
قهوه مناسب نباشد، برای همین آن ها 
تصمیم گرفته اند کــه در این نواحی 

کاکائو کشت کنند.
ایزکیردو می گوید »هدف این اســت 
که دنیا را با فرهنگمان آشنا کنیم، و 
به آن ها نشــان دهیم که کاشت تنها 
فایده ندارد. باید کاشــت را با وجدان 
تلفیق کرد.« اشــاره او به کشاورزی 
ارگانیک اســت که از آفت کش های 
زیان آور اســتفاده نمی کند، و با مام 

طبیعت هم ساز است.
امید بومی ها این اســت که با تلفیق 
در اقتصاد پولی بتوانند فرهنگ خود 
را رســمی کنند، و با کســب درآمد 
زمین های اجدادی خــود را به مرور 
از برادران جوانتر بخرند. هدف نهایی 
آن ها تســلط بر بیــش از ۱۹۰،۰۰۰ 

هکتار زمین است.
ایزکیردو تکــه ای چــوب را در آب 
دهانــش خیســاند و در ظرفی کرد 
کــه حاوی آهک بــود. از آهک برای 
افزایش تاثیر برگ های کوکا استفاده 
می کننــد. دهانه این ظــرف با الیه 
ضخیمی از آهک پوشیده شده است. 
ایزکیردو می گوید این الیه ضخیم که 
نتیجه سال ها برخورد چوب با ظرف 
است »دفترچه یادداشتی برای افکار 
ما اســت. همه زندگی ما در این الیه 

ضبط شده است.«
هر گره ای که با دقت در پارچه هایشان 
زده می شــود هــم نشــانه تفکر یا 
ابعاد زندگی  خاطره ای است. تمامی 
آروآکــو سرشــار از نمادهای بافتنی 
است. آقای دیویس می گوید »استعاره 
دقیقتری از دستگاه نساجی ندارند.« 
ســیرا نوادا مانند دوکی اســت که 
تارهــای مام همه چیــزدان از آن باز 
می شــود و امکان را به واقعیت، رویا، 

و خاطره تبدیل می کند.
ناگهان بــه معنی رشــته نخی که 
ایزکیردو کنار برکه به دستم داده بود 
مشخص شــد. تجربه من از مردمان 
آروآکو به شــکلی پاک نشدنی در آن 
بند ناف نمادین ضبط شده بود. بندی 
که گذشته را با حال، و دنیای معنوی 
را بــا مادی در هم می آمیخت، و پلی 
بود برای به اشتراک گذاشتن شناخت 
من از بصیرت کیهانی آروآکو با بقیه 

دنیا.
کریستوفر بیکر
بی بی سی
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره 
۸۸۶۸-۸۸۲-۷۷۸ از طریق »واتس اپ« تماس حاصل فرمایید.

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

ساکسس ونکوور 

برگزاری کالس های رایگان زبان انگلیسی
 برای افراد مقیم دایم کانادا و پناهندگان 

محل برگزاری: مراکز خدمات رسانی فریزر و گرنویل 
سطح کالس و زمان برگزاری: لینک سطح ۱ تا ۶ 

در طی روزهای غیرتعطیل هفته، صبح، بعدازظهر و غروب 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های زیر

 تماس حاصل نمایید:  
)مرکز خدمات رسانی فریزر( ۶۰۴-۳۲۴-۸۳۰۰ 
یا )مرکز خدمات رسانی گرنویل(۶۰۴-۳۲۳-۰۹۰۱

آکادمی فرهنگی موالنا

مجمع پر مهر ما با گفت و شنود آزاد پیرامون مباحث معنوی 
حضور شما را گرامی میدارد

 سلسله مباحث عرفان حافظ ،رمز و راز جهان نگری حافظ ، 
حافظ و رندی ،حافظ و عشق ، حافظ و سرشت و سرنوشت  

انسان ، حافظ و قرآن
محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه

زمان هر پنج شنبه   ساعت ۷ تا ۹ شب
 شماره ی ۸۵۱ خیابان کویین غربی طبقه دوم , میپل  روم

تلفن تماس ۸۲۲۲ ۳۲۰ ۷۷۸

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 2 تا 3:30 بعدازظهر شنبه 28 دسامبر 2019

جمعی از مادران مقیم ونکور: افسی دشتی، پری رها، فهیمه صادقی، 
مهری کمالی، پروانه عباسی، تارا پدراز

شماره تماس:604-763-1446

حل اختالفات
 بین مالک و مستاجر

باوند زنجانی

وقتی مشکلی بین مالک و مستاجر پیش می آید چکار باید 
کرد؟ و چگونه این مسائل را میشود حل کرد. معموال این 
مشکالت حاصل چند عامل هستند. بیشترین مسائل راجع 
به پرداخت کرایه و یا دیر کرد در پرداخت کرایه اســت. 
بعد از آن بیشترین مشکالت ناشی از خرابی های احتمالی 
در محل و محیط اجاره اســت. بطور مثال شیر آب نشط 
میکند و یا ققل در خراب شده است. و مسائل جنبی دیگر 
بخصوص در مورد مجتمع های مسکونی آپارتمانی رعایت 
نکردن قوانین داخلی مجتمع )استراتا(.  مثل سروصدای 
زیاد کردن و یا انداختن آشــغال در حیاط  واحد مجتمع 

ساختمانی.
باید ســعی کرد این مسائل را با درایت حل کرد. مثال اگر 
نمی توانید کرایه را بموقع بدهید از سه یا چهار روز قبل به 
مالک اطالع بدهید که او فرصت این را داشته باشد که اگر 
روی پول شما برای پرداخت های خود حساب کرده فکر و 
چاره دیگری بکند. تصور نکنید چون مالک است باید پولدار 
هم باشد. ممکن است مالک شما روی ملکی که بشما داده 
وام گرفته باشــد و باید سر ماه وام آن را بپرازد. اختالفات 
مالک و مســتاجر در استان بریتش کلمبیا از طریق اداره 
مالک و مســتاجر حل می شود. نه مالک و نه مستاجر در 
صورت بروز اختالف می توانند به دادگاه شکایت کنند. باید 
همه مســایل خود را از طریق اداره مالک و مستاجر حل 
کنند. تماما اطالعات راجع به اینکار با یک جستجوی ساده 

در وب سایت ها پیدا می شود.
اگر به مالک اطالع ندهید که پول کافی در حساب ندارید 
مالک سر ماه چک شما را واریز میکند و چنانچه چک شما 
برگشت دراینصورت شما باید نه تنها هزینه چک برگشتی 
ایشــان را بدهید بلکه بانک شما جریمه خاص خودش را 
در مورد شما اعمال خواهد کرد. اگر بمدت ۱۰ روز کرایه 
ندهید صاحب خانه میتواند به اداره مالک و مستاجر از شما 
شکایت کند. ممکن اســت تا این موضوع تا مدتی طول 
بکشد که به نتیجه برسد. ولی واقعیت اینست که اگر کرایه 
را نداده اید به هر دلیلی محکوم خواهید شــد. واگر مالک 
حکم تخلیه نهایی را بگیرید می تواند از  سرویس شریف 
)پلیس دادگاه(اســتفاده کند و افســر م در محل زندگی 
شما  حاظر و از شما میخواهد تمام وسایل تان به بیرون ار 

ساختمان ببرید و آن محل را ترک کنید.
در مورد تعمیرات اگر مســائلی پیش بیاید بهتر است از 
طریق ایمیل یا تکست یا نامه به صاحب خانه مورد خرابی 
را اطالع دهید. یادتان باشــد بعضــی از خرابی ها ممکن 
اســت که  اهمیت رسیدگی زود هنگام را نداشته باشند.  
اما چنانچه مورد خاصــی و اضطراری بود و مالک ترتیب 
اثری نداد شما میتوانید از کسی که پروانه  تعمیرات را دارد 

بخواهید که مشکل را حل کند و صورتحساب را مستقیما 
به مالک بفرستد و یا خودتتان اجرت وی را پرداخت کنید 

و از کرایه ماهیانه کم کنید.
در واحد های مجتمع مسکونی معموال سریدار)کانسیر( 
دارند و باید این موضوع را فورا به او گزارش کنید. سرایدار 
مسئول انجام مشکل شما خواهد بود. در واحد ها مجتمع 
مسکونی قوانین خاصی حاکم است مثال اگر نشط آبی در 
واحد شما هست و این نشط را شما که مستاجر هستید 
به صاحب ملک و یا به سریدار اطالع نداده باشید و مسئله 
نشط باعث خرابی بیشتر شد. اگر مالک شما بیمه پوشش 
خسارت نداشته باشد شما را میتوانند بعلت سهل انگاری و 

بی توجهی به دادگاه بکشند. 
هنگام بســتن قرارداد اجاره  در استان بریتیش کلمبیا از 
   Residential Tenancy Agreement فرم اســتاندارد
اســتفاده کنید که شــامل ۶ صفحه اســت این فرم را از 
اینترنت هم می توانید دان لود    rbt-1کنید. در این فرم 
مشخصات کامل شما و صاحبخانه درج میشود موضوع و 
مبلغ کرایه ماهانه  و سرانجام میلغ نصف کرایه خانه بعنوان 
Damage Deposit  بــا پول امانی برای تعمییرات و یا 

رنگ احتمالی نزد صاحبخانه باید بماند هم قید میشود. 
قرار داد ها ممعوال برای یک ســال خواهد بود و بعد از آن 
بصــورت ماه به ماه در می آید. معمــوال باید اگر طرفین 
بخواهند قرار داد اجاره را فســخ کنــد باید یک ماه یا دو 
ماه قبل بــه همدیگر اطالع بدهنــد. درغیر اینصورت یا 
باید باهم کنار بیایند و یا از هم به اداره مالک و مســتاجر 
Residential Tenancy Office  شکایت کنند. معموال 
همه مکتوبات خود را با مالک و یا مستاجر از طریق ایمیل 
و یا تکست مســیچ و یا از طریق فکس و نامه بکنید که 
جنبه رسمی باشد. بعد از شکایت یکی از طرفین معموال 
از طرفین خواسته میشود که مدارک و مستندات خود را 
باهم مبادله  کنند.  دادگاه و یا جلسه رسیدگی به شکایت 
معموال از طریق تلفن انجام می شــود. افسر رسیدگی به 
شــکایت طرفین را از طریق کنفرانس تلفنی ســه طرفه 
ارتباط را در روز تعیین شده  برقرار میکند. طرفین میتوانند 
از وجود دوســت یا مترجم و یا وکیل استفاده کنند و در 
اینصورت باید به کســی که مسئول بررسی پرونده  است 

اطالع بدهید.
چنانچه مالک بخواهد که ملــک را بازدید کند بایذ قبل 
از ورود بخانه ۲۴ ســاعت قبل خبر دهد. چنانچه مالک 
بخواهد که مبلغ کرایه را زیاد کند باید ۳حداقل ســه ماه  
قبل به مستاجراز طریق ایمیل یا نامه و یا تکست مسیج 
اطالع دهد. نامه مهم تراست. اهمیت ایمیل در درجه دوم 

قرار میگیرد.
ادامه مطلب در شماره آینده
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وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 
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115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556
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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. 1456

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

از مجموعه 
 کارهای خط نقاشی

 رامین مهجوری
 دیدن کنید

www.raminmahjouri.com

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

604-817-9933
forouza.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان

1370 Marine Drive, North Vancouver  

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

www.88westrealty.com
براى لیست امالك موجود براى اجاره به وب سایت مراجعه کنید

این مکان برای آگهی شما رزرو شده است

ARE YOU READING THIS?

برای کسب اطالعات بیشتربا ما تماس بگیرید.

604-921-4726 
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