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رضاتقیزاده

در یک قدمی؛
 جنگ یا تسلیم

بعضی می پرسند چرا در این همه سال، آمریکا رهبر 
و زیر مجموعه های بیت رهبری را تحریم نکرده؟ چرا 

حاال؟
موقعی که آمریکا سپاه پاسداران را هم تحریم کرد و 
جزو سازمان های تروریستی قرار داد، بعضی ها نظیر 
همین پرسش را مطرح کردند: چرا آمریکا تا حاال به 

شاهرگ نظامی حکومت فشار نیاورده بود؟
اینها دو قدم از یک »شطرنج دقیق« هستند!

ترامپ، سپاه را در گروههای تروریستی قرار داد تا هر 
گاه الزم بداند »بدون تصویب کنگره آمریکا« بتواند 
به سپاه و ج-ا حمله کند! در واقع او قانون آمریکا را 
زیرکانه »دور« زد تا بدون نیاز به تشــریفات قانونی، 
امکان حمله ای برق آسا به جمهوری اسالمی را داشته 

باشد!
رئیس جمهور آمریکا برای صــدور فرمان جنگ به 
»رأی موافق کنگره« نیاز دارد. امری که ممکن است 
مدتها طول بکشد و »حریف را هم باخبر کند«! اما 
برای حمله به گروه های تروریستی، نیازی به تصویب 

کنگره نیست.!
آقــای ترامــپ می تواند ماننــد ضیافت شــام با 
رئیس جمهور چین، تلفنی فرمان شلیک موشکهای 
کروز به داعش )در سوریه( را بدهد. بعد لبخند بزند 
و به همتای چینی بگویــد: »همین حاال داعش را 

زدیم!«
در مورد تحریم و بلوکه کردن اموال رهبری و صدها 
نهاد زیرمجموعه بیت رهبری، نکته مهم این است که 
این اقدام از طرف آمریکا، تقریباً »یک قدمی حمله« 
اســت! و شاید هم یک قدمی »تسلیم« باشد! »چرا 
حاال«؟ چون در این چهل سال، دو کشور به چنین 

موقعیتی نرسیده بودند!
حاال ترامپ در آخرین قدم از »شــطرنج فشارهای 
حداکثری« بر حکومت ایران، بعد از آن مقدمه چینی 
برای حمله ی برق آسا به مراکز نظامی سپاه )که بی 
نیاز به مصوبه کنگره اســت!(، پا روی »گلوگاه مالی 

رهبر« و نهادهای ثروتمندش گذاشته است!
بعضــی می گویند: »رهبر و ســپاه که بــه خارج 
نمی روند!... یا اصالً مگر تأثیری روی آنها دارد؟« باید 
یادآوری کرد »ثروت نجومی« رهبر و صدها سازمان 
زیرمجموعه بیت رهبری؛ آنچنان عظیم اســت که 
»در داخل ایــران، هیچ گاوصندوقی برای نگهداری 
آنها وجود ندارد!« لذا بخش عظیمی از آنها در خارج 
نگهداری می شوند که برای بلوکه؛ »رهگیری« هم 

شده اند!
بخشــی از فهرســت اموال عظیم رهبری در خارج 
را شــاید در یادداشت دیگری با اسم و رسم بگویم. 
همیــن قدر بگویم که این ضربه؛ بســیار »کاری و 

مرگبار« است!
برای هیأت حاکمه و شخص خامنه ای و صدها هزار 
حقوق بگیر خارجی و ایرانــی اش؛ »تحریم و بلوکه 
کردن اموال رهبری در خارج، خیلی مهمتر از خوِد 
جنگ است«! آن قدر که شاید دست به انتحار بزنند 
و یک »جنگ پیش دســتانه« را شــروع کنند! که 

بابکداد)گویا(پیشاپیش بازنده اند!

تحریم دفتر »رهبری«
هشداری برای

 تنگ تر شدن حلقه فشار

صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر قرار دادن 
رهبر، کارکنان دفتر و مؤسسات زیر نظر او، و همچنین جواد 
ظریف وزیر خارجه، در فهرست تحریم های تازه نشان داد 
که واشینگتن بی اعتنا نسبت به هزینه های رویکرد تهران به 
سیاست »فشار در مقابل فشار«، مصمم به ادامه پیگیری 
»Plan-A« )راهبرد شماره یک( و تنگ تر کردن حلقه فشار 
بر گلوگاه های اقتصادی، مالی و تجاری جمهوری اسالمی 
تا زمان داخل شــدن ایران در »مذاکــرات جامع و بدون 

پیش شرط« است.
سیاســت »پرهیز از مذاکره در شرایط کنونی« و توسل به 
»اعمال فشار در برابر فشار« که »Plan-A« )راهبرد شماره 
یک( ایران و ابتکار شخص رهبر جمهوری اسالمی محسوب 
می شود، تاکنون از رســیدن به هدف های تعیین شده از 
جمله: کاهش فشــارهای خارجی، وادار ساختن اتحادیه 
اروپا به همکاری های بیشتر با تهران و یا جلب حمایت های 
بین المللی، بازمانده، سهل است، که گریبان رهبر و کارکنان 
دفتر و نهادهای زیر نظــر او را نیز در حلقه تحریم ها قرار 
داده؛ پاســخ مستقیم واشینگتن به رد ابتکار میانجی گری 
نخست وزیر ژاپن از ســوی علی خامنه ای و تدارک حمله 
علیه دو نفتکش تازه و ساقط کردن پهپاد آمریکایی بر فراز 

آب های دریای عمان.
راهبرد شماره 2 آمریکا، »Plan-B« انجام حمالت نظامی 
بازدارنده و هدف دار به منظور متوقف کردن خشونت های 
نظامــی تهران و مقابله با تهدیدهــای گروه های زیر نفوذ 
جمهوری اسالمی در یمن، لبنان، عراق و افغانستان است 
که یک مرحله از آن پنجشنبه شب هفته گذشته ۱۰ دقیقه 

پیش از اجرا متوقف ماند.
 »Plan–B« ایران در حال حاضر فاقد راهبرد شماره دو یا
اســت و به این ترتیب برای خارج شدن از »وضع موجود« 
خود را ناگزیر از توســل به اقدامــات تالفی جویانه حادتر 
می بیند؛ راهکاری محاســبه نشده و بی تناسب با امکانات 
موجود کــه می تواند در زمانی کوتــاه زمینه برخوردهای 
نظامی گسترده، به عبارتی دیگر جنگ تمام عیار را فراهم 

سازد.
یکی از پاهای چوبین سیاست »فشار در برابر فشار« آقای 
خامنه ای محروم بــودن دولت او از کاربرد اهرم های مالی، 
اقتصادی و تجاری برای اعمال فشار نرم علیه آمریکاست؛ 
ایران قادر نیســت آمریکا را مورد تحریم مالی و اقتصادی 

قرار دهد!
بنیه مالی و ظرفیت اقتصــادی الزم برای انجام تعهدات و 
ادامــه گردش کار دولت او نیز محدودتر از پیش شــده و 
مجموعه محدودیت ها ادامه سیاست »فشار در برابر فشار« 

را برای میان مدت و در درازمدت، عمالً ناممکن می سازد.

راهبردسادهومؤثرآمریکا

راهبرد دولت ترامپ برای بســتن دست و پای جمهوری 
اسالمی، ساده و تا حدود زیادی کم هزینه است: ادامه جنگ 
نرم علیه حکومت تهران با انعکاس محدود در رســانه های 
جهانی، و همزمان، اعالم آمادگی بــرای انجام »مذاکرات 
بدون پیش شرط و جامع« با رهبران آن که پوشش رسانه ای 

گسترده ای داشته است.

راهبرددولتترامپبرایبســتندســتوپای
جمهوریاســامی،ســادهوتاحــدودزیادی
کمهزینهاســت:ادامهجنگنرمعلیهحکومت
تهرانباانعکاسمحدوددررســانههایجهانی،
وهمزمان،اعامآمادگیبــرایانجام»مذاکرات
بدونپیششرطوجامع«بارهبرانآنکهپوشش
رسانهایگستردهایداشــتهاست.شعارروشن،
جهانپسندومؤثربرایپیشبردراهبردموردنظر
آمریکا،»جلوگیریازدستیافتنایرانبهساح

اتمی«است.

شعار روشن، جهان پسند و مؤثر برای پیشبرد راهبرد مورد 
نظر آمریکا، »جلوگیری از دســت یافتن ایران به سالح 

اتمی« است.
اعالم کاهــش تعهدات ایران در چارچــوب توافق اتمی 
)برجــام(، افزایش ظرفیت )چهار برابری(، افزایش حجم 
مجاز نگهداری و غلظت اورانیوم غنی شــده از میزان ۳.۶ 
درصد تعیین شــده در قطعنامه 22۳۱ شــورای امنیت 
که پاســخ متقابل و تالفی جویانه جمهوری اسالمی به 
تحریم هاســت، نتیجه ای غیر از ریختن آب به آســیاب 

آمریکا نخواهد داشت.
آمریکا به هیچ وجه نگــران هزینه های کوچک یا بزرگ 
توســل ایران به خشونت در منطقه نیست و واقف است 
که در صورت تخریب تأسیسات نفتی و زیرساخت های 
عربستان سعودی و لطمه وارد ساختن به امارات، بخش 
بزرگی از بازســازی ها و نوســازی ها بر عهده شرکت ها 
و بانک های آمریکایی واگذار خواهد شــد و حتی توقف 
محدود صــادرات نفت از خلیج فــارس نیز لطمه ای بر 
اقتصاد آمریکا وارد نمی کند، چرا که آمریکا نیازمند نفت 

خام خاورمیانه نیست.
به همین نســبت اولویت حفظ امنیت کشــتیرانی در 
آب های خلیج فارس و عبور بدون مزاحمت از تنگه هرمز 
برای کشورهای آسیایی خریدار نفت و صادرکننده کاال 
به کشــورهای منطقه بیش از اولویت آمریکاست، حال 
آنکه ایاالت متحده یک تنه مسئولیت مقابله با تهدیدها 

را عهده دار است.
در صــورت ادامه بی تفاوتی کشــورهای واردکننده نفت 
و پیروی کشورهای آســیایی و اروپایی طرف تجاری با 
کشورهای عرب خلیج فارس از سیاست صبوری و سکوت 
در مقابل ایران، تهدید آمریکا به تقلیل و یا حتی تعطیل 
مسئولیت حفظ امنیت کشتیرانی در منطقه می تواند به 

تغییر رفتار آنها در قبال جمهوری اسالمی منجر شود.

توئیت روز پنجشنبه حسام الدین آشنا مشاور دولت روحانی، 
مبنی بر اینکه »جنگ و تحریم ها دو روی یک ســکه اند« 
در حقیقت بازگــوی ماهیت راهبرد شــماره یک آمریکا 
)ادامه جنگ نرم و افزایش پلکانی فشارهای تا مرحله وادار 
ســاختن ایران به مذاکره( در مقایسه با گزینه شماره یک 
ایران )توسل به فشار در مقابل فشار(، بدون داشتن گزینه 
جایگزین و نقشه راهبردی محاسبه شده، به منظور تغییر 

واقعی وضع موجود است.

چرخشتندسیاستداخلیبهراست

در نگاه علی خامنه ای، الزمه پیگیری سیاســت »فشار در 
برابر فشــار« یک دست کردن سیاســت داخلی و گردش 
همه جانبه به راست است، چنانکه بعد از گماردن فرماندهان 
تندروتر در سپاه، مجلس نیز با گماردن مجتبی ذوالنور به 
عنوان رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی، به جای 
فالحت پیشــه به این موج پیوست و دولت هم در این چار 

چوب قرار گرفته است.
با این باور که »اقتصاد مقاومتی«، شــکل دادن به »جبهه 
مقاومت« و پیگیری سیاست »فشار در مقابل فشار«، تنها 
با مداخله و نظارت و مدیریت مستقیم او می تواند ثمر دهد، 
علی خامنه ای همسو با تشدید بحران جاری، بیش از پیش 
خود را در جایگاه رئیس دولت و در کنترل قدرت اجرایی 
قرار داده و اعالم تحریم های روز دوشــنبه آمریکا علیه او 
نتیجه استنباط واشینگتن از به حاشیه رانده شدن دولت 
روحانی است که این روزها خود را ناگزیر از »دست بوسی« 
ســپاه می بیند، آنهم در قبال انجام اقداماتی که در اصل با 

آنها مخالف است!
راست گرایی در داخل گریبان سیاست خارجی جمهوری 
اســالمی را نیز گرفته و به دلیل انعطاف ناپذیرتر شــدن 
رفتارهای دولت، مأموریت روز یکشــنبه اندرو موریسون 
معــاون وزیر خارجه بریتانیا در تهــران نیز که در صورت 
موفقیت نســبی می توانســت مجالی برای میانجی گری 
جدی تر بریتانیا بین ایران و آمریکا فراهم کند، به شکست 

کشیده شد.
یکی از خواسته های اندرو موریسون در تهران آزاد ساختن 
نازنیــن زاغری بــود که در ۱۰ روز گذشــته در تهران در 
اعتصاب غذا به ســر می برد. در واکنش به شــرایط خطیر 
او، عباس عراقچی مدعی شــد که »محکومین به جرایم 
جاسوســی باید مدت محکومیت خود را طی کنند«، در 
حالی که نزار زاکا که در اصل لبنانی و مقیم آمریکاست با 
وجود داشتن اتهامات سنگین تر از نازنین زاغری با وساطت 

میشل عون رئیس جمهور لبنان از زندان آزاد می شود.
به جز انزوای سیاســی بیشتر در جهان، پیگیری سیاست 
»فشار در برابر فشــار« از سوی ایران بدون داشتن راهبرد 
شماره 2 برای خروج از بحران، می تواند در گام بعد به خروج 
تهران از توافق اتمی، و متعاقباً نقض پیمان منع گسترش 
سالح های هسته ای )ان-پی-تی( تعبیر شود- پیمانی که 
بعد از منشور ملل متحد معتبرترین سند این مجمع جهانی 

است.
در صورت داشــتن راهبرد شماره 2، جمهوری اسالمی به 
عنوان نمونه می توانست به جای تشدید فشارهای خارجی 
که مانند بومرنگ به ســمت خودی بر می گردند، با دعوت 
از کشــورهای حوزه خلیج فارس به عنوان پیشگام اعالم 
»منطقه عاری از سالح اتمی در حوزه خلیج فارس« )ایران، 
عراق، عربستان، کویت، قطر بحرین و امارات( ظاهر شده و 
با گذشــتن از موضوع اسرائیل زمینه ای برای آرام تر کردن 

وضعیت فراهم آورد.
رهبر حکومت مذهبی تهران با شــناخت محدود از روابط 
بین الملل و سیاســت جهانی ایران را در مسیری قرار داده 
است که اتحاد شوروی ســابق در فاصله سال های ۱۹۸۵ 
تا ۱۹۸۹ قرار داشــت؛ تظاهر به ادامه حیات در شــرایط 
نامتعادل شدن فزاینده تعهدات داخلی و خارجی در مقابل 

امکانات و ظرفیت های موجود.
اگر امروز جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اســالمی در 
فهرســت تحریم های آمریکا قرار می گیرد و شاید تأمین 
هزینه های ارزی حفظ نمایندگی های سیاســی ایران در 
خارج دشوارتر از پیش می شود، ادامه سیاست تالفی جویانه 
»فشار در برابر فشار« و برداشتن گام دیگری در جهت نقض 
برجام، پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سالح های اتمی، 
و یا اصل پیمان، می تواند به اخراج سفرای حکومت تهران 
از کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا و بازگشت تحریم های 
لغوشده شورای امنیت ختم شده و یکسره به نگرانی دولت 

در مورد تأمین هزینه نگهداری آنها پایان دهد!

رهبرحکومتمذهبیتهرانباشناختمحدوداز
روابطبینالمللوسیاستجهانیایرانرادرمسیری
قراردادهاســتکهاتحادشورویسابقدرفاصله
سالهای۱۹۸۵تا۱۹۸۹قرارداشت؛تظاهربهادامه
حیاتدرشــرایطنامتعادلشدنفزایندهتعهدات
داخلیوخارجــیدرمقابلامکاناتوظرفیتهای

موجود.
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پرطرفدارترین مجموعه تاون هاوس در نورت شور.
واقع در بهترین نقطه. نزدیک به همه چیز.

اکنون آماده فروش مى باشد.

پارك امبل ساید
 6 دقیقه رانندگى

مرکز خرید پارك رویال
5 دقیقه رانندگى

استنلی پارك
5 دقیقه رانندگى

رودخانه کپیالنو
2 دقیقه پیاده روى

داون تاون ونکوور
8 دقیقه رانندگى

از ایــن کــه بــه زودى بــه مجموعــه تــاون هــاوس Belle Isle نقــل مــکان خواهــم کــرد هیجــان زده هســتم. طراحــى و نمــاى ایــن 
مجموعــه بســیار عالــى اســت و فکــر مى کنــم هیــچ جــاى دیگــرى در نــورت شــور چنیــن موقعیتى داشــته باشــد. نزدیــک بــه داون تاون، 
مرکــز خریــد پــارك رویــال، کوهســتان، بــه عــالوه مــدارس نزدیــک بــه ایــن مجموعــه، از بهترین هــا در اســتان محســوب مى شــوند. 
برنامــه Lions Gate Village تمــام آن چیــزى اســت کــه مــن بــه آن نیــاز دارم. از ایــن کــه بتوانــم پیــاده بــه کامیونیتــى ســنتر جدید، 
فروشــگاه هاى مــواد غذایــى و ســایر مغازه هــا  بــروم بســیار خوشــحالم. ســایر نقــاط بــا قیمت هــاى مشــابه مســتلزم ایــن بــود کــه زمــان 
زیــادى را بــه رفــت و آمــد اختصــاص بدهــم، بنابرایــن عاقالنــه تریــن  انتخــاب بــراى مانــدن در نــورت شــور در یــک مجموعــه جدیــد و 

.Jordan W -زیباســت. وقتــى کــه در مجمــوع بــه آن نــگاه مى کنــم بهتریــن جــا بــراى زندگــى و همچنیــن ســرمایه گــذارى اســت.

مرکز نمایش و خرید اکنون در شماره 88 خیابان النزدل آماده بازدید و پذیرای مشتریان می باشد.
همه روزه از ساعت 12 ظهر تا 5 بعدازظهر (جمعه ها با تعیین وقت قبلى)

بابکداد)گویا(
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Skilled Worker

آیا دولت کانادا هم سپاه پاسداران را تروریست اعالم می کند؟
پرژن میرور- کمیته روابط خارجی و 
توسعه بین المللی پارلمان کانادا، روز 
سه شــنبه ۱۸ ژوئن نتایج گفتگوهای 
انجام شده در هفته بررسی و »پاسخگو 
کردن« ایــران در زمینه نقض حقوق 

بشر را منتشر کرد.
در گــزارش کمیته روابــط خارجی 
پارلمان کانــادا، از دولت جاســتین 
ترودو خواسته شده تا سپاه پاسداران 
جمهوری اسالمی را در لیست نهادهای 
تروریســتی قرار دهد و برخی از افراد 

این نهاد را تحریم کند.
در جریان هفتمین هفته »پاســخگو 
کردن« ایران برای نقض حقوق بشر، 
کــه از روز ۹ تا ۱۶ ماه مه گذشــته 
در محل پارلمان کانادا، در شــهر اتاوا 
برگزار شد، چند تن از فعاالن سیاسی، 
حقوقی، زیست محیطی و اجتماعی 
ایرانی و غیر ایرانی، در جلسات متعدد، 
در بــاره نقض حقوق بشــر در ایران، 
مقابل اعضای کمیته فرعی حقوق بشر 

پارلمان کانادا شهادت دادند.
در نخستین روز هفته بررسی وضعیت 
حقوق بشــر در ایران شیرین عبادی، 
حقوقدان و برنــده جایزه نوبل صلح، 
مســیح علینژاد، روزنامه نگار و فعال 
مدافع حقوق زنان، نیک آهنگ کوثر، 
روزنامه نگار و کارشناس آب، و ریچارد 
رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند 
ایرانی-بریتانیایــی زندانــی در ایران، 
برابر اعضای کمیته فرعی حقوق بشر 
پارلمــان کانادا در مــورد جنبه های 
گوناگون نقض حقوق بشــر در ایران 

شهادت داده بودند.
کمیته امور خارجــه پارلمان کانادا و 
کمیته فرعی رســیدگی به وضعیت 
حقوق بشــر در ایران پس از بررسی 
نظرات ابراز شــده در جلسات متعدد 
هفته پاســخگو کردن ایــران، نتیجه 
تحقیقات و گــزارش نهایی خود را در 
چهار مورد مشــخص به دولت کانادا 

ارائه کرده است.
هفته »پاسخگو کردن« ایران در زمینه 
نقض حقوق بشــر از ۷ سال پیش در 
پارلمان کانادا برگزار می شود و در پایان 
جلسات گفتگو و مشاوره، پیشنهادهای 
کمیته رســماً به دولت کانــادا ارائه 
می شود تا در مورد آنها تصمیم گیری 

شود.
کمیته امور خارجه و کمیته فرعی ناظر 
بر رعایت حقوق بشر در پارلمان کانادا، 
از نماینــدگان همه احزاب سیاســی 
کانادا در پارلمان این کشــور تشکیل 

شده است.
در گزارش نهایی کمیته روابط خارجی 
کانــادا، به دولت جاســتین ترودو 4 
پیشنهاد مشــخص مورد تأکید قرار 

گرفته است:

۱- از دولت کانادا خواســته شــده 
براساس قوانین جاری این کشور، سپاه 
پاسداران جمهوری اسالمی ایران را در 
لیست نهادهای تروریستی قرار دهد و 
تحریم های هدفمندی را علیه برخی از 
افراد مسئول در نهاد سپاه پاسداران، 
که عامل نقض فاحش حقوق بشر در 
ایران بوده انــد، بر طبق قانون عدالت 
بــرای قربانیــان )قانون معــروف به 

سرگئی مگنیتسکی( اعمال کند.
2- کمیته روابــط خارجی پارلمان 
کانادا ضمن حمایت از نازنین زاغری- 
بریتانیایی  ایرانی-  رتکلیف، شهروند 
کــه در زندان اویــن در اعتصاب غذا 
به ســر می برد، نگرانی اعضای کمیته 
نسبت به ســالمتی نازنین زاغری و 
همسرش آقای ریچارد رتکلیف، که او 
نیز از چند روز پیش در مقابل سفارت 

ایران در شهر لندن دست به اعتصاب 
غذا زده است را ابراز کرده است.

ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، 
یکی از شاهدان شــرکت کننده در 
جلســات هفته رسیدگی به وضعیت 
حقوق بشر در ایران، در کمیته روابط 

خارجی پارلمان کانادا بود.
۳- کمیته روابــط خارجی پارلمان 
کانــادا خواســتار آزادی فوری همه 

زندانیان سیاسی در ایران شده است.
4- کمیته روابــط خارجی پارلمان 
کانادا از دولت می خواهد پاسخ قابل 
قبولی به پیشنهادهای فوق ارائه دهد.

در نخســتین روز جلســات بررسی 
وضعیــت حقوق بشــر در ایــران، 
نمایندگان چهار حزب سیاسی کانادا 
که عضــو کمیته روابــط خارجی و 
کمیته فرعی حقوق بشــر هستند، 
در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت 

کردند.
در این کنفرانس خانم هلن الوردیر، 
نماینــده حــزب نیودموکــرات در 
پارلمان کانادا، در ســخنان کوتاهی 
ضمن حمایــت کامل از فعالیت های 
زنان ایرانی مدافع حقوق بشر، بویژه 
جنبش اعتراضی و مســالمت آمیز 
»چهارشنبه های سفید«، که به ابتکار 
و مدیریت مســیح علینژاد فعالیت 
می کند، گفت: »خانم ها من با شــما 
موافقم که اعتراضات مســالمت آمیز 
هرگز نباید سرکوب شود. هیچ دولتی 
نباید به زنان بگوید که چه بپوشــند. 
من خوشــحالم که قــدرت جنبش 
شــما را می بینم. ما باید در اندازه و 
سطح قدرت شما باشیم. ما می دانیم 
بهای سکوت و بی عملی چیست. این 
تجربه ها را در گذشته داشته ایم. باید 
حرکت کرد. باید حرف زد و باید پاسخ 

داد.«
نماینده حــزب نیودموکرات پارلمان 
کانادا تأکید کرد:»همان طور که چند 
تن از همــکاران من اشــاره کردند، 
مــا ابــزار الزم را در اختیــار داریم. 
همه احزاب}سیاســی کانادا{ با هم 
همکاری کردیم و قانون مگنیتسکی 
را تصویب کرده ایم و باید از آن بطور 
مرتب اســتفاده کنیم. بویــژه آنکه 
استفاده از این قانون آسیبی به مردم 

عادی نمی زند.«
در فاصله چهار ماه از برگزاری انتخابات 
سراســری کانادا معلوم نیست دولت 
لیبرال جاستین ترودو به درخواست 
اعضــای کمیته امور خارجه و حقوق 
بشر پارلمان پاسخ مثبت خواهد داد 

یا نه؟
قانــون مگنیتســکی ســال 2۰۱۷ 
در پارلمــان کانادا به یاد ســرگئی 
مگنیتسکی، یک وکیل روس تصویب 
شد. این وکیل روس پس از بازداشت 
در زندانی در روسیه درگذشت و مرگ 
مشکوک او بازتاب گسترده ای در افکار 

عمومی جهان داشت.
قانونی که به نام سرگئی مگنیتسکی 
در پارلمــان کانادا تصویب شــده به 
دولت این کشــور اجــازه می دهد، 
ناقضان  تحریم های گسترده ای علیه 

حقوق بشر در کانادا اجرا کند.

امضای توافق نامه کانادا - ایاالت متحده جهت تسهیل سفرهای خارجی مابین دو کشور
ایرانیــان کانادا- توافــق جدید میان 
کانادا و ایاالت متحده به زودی تهیه 
برگــه ترخیص گمرک پیش از ترک 
کشور را برای مسافرین و محموله ها 
امــکان پذیــر خواهد نمــود، که به 
تسهیل عبور از مرز برای افراد و کاالها 

منجر خواهد گشت.
مســافرین هوایی کانادایی از دهه ها 
پیش قــادر به دریافت برگه ترخیص 
گمرک خــود پیش از پرواز به ایاالت 
متحــده بوده، که از حضــور آنان در 
صف هــای طوالنی پــس از فرود در 

ایاالت متحده می کاهد.  
بنا بــر این توافق نامه، عملیات پیش 
ترخیص گمرکی در فــرودگاه های 
 Jean در تورنتــو و Billy Bishop

Lesage در کبک، اجرا خواهد شد.
البته الزم به ذکر است که بنا بر این 
توافقنامه جدید، تهیه پیش ترخیص 
گمرکی، بــرای مســافرین زمینی، 
دریایی و با قطار نیز امکان پذیر می 
شود، که مراحل اولیه این برنامه شامل 
مسافرین قطار مونترال - نیویورک و 

ماونتین«  قطار کوهســتانی »راکی 
مابیــن بریتیــش کلمبیــا و ایالت 

واشنگتن، خواهد بود.
البته این عملیات به زودی در ســایر 
فرودگاه هــا نیز گســترش یافته و 
برای نخستین بار اجازه صدور پیش 
ترخیص گمرکی برای محموله های 
برون مرزی نیز ممکن خواهد گشت.

جاســتین ترودو و دونالد ترامپ، از 
تصمیــم خود مبنی بر اجــرای این 
قرارداد جدید در تابســتان جاری به 
عنوان بخشــی از معامله ای که طی 
سال های گذشــته بر روی کار بوده، 

خبر دادند.
 به گفتــه ترودو، تاخیــر در مرز به 
راحتی قادر اســت عملیات تجاری 
مابین کانادا و آمریکا را مختل نماید، 
در نتیجه طی این توافق نامه، برخی 
از این موانع بدون آســیب رســاندن 
به مردم عادی، به منظور گســترش 

تجارت حذف خواهد گشت.
این توافقنامه نخســتین بار در سال 
2۰۱۵ اعــالم گشــت، امــا پیش از 

تصویب آن، به اجرای تغییرات قانونی 
در هر دو کشــور نیاز بــوده، که در 
نهایت در سال 2۰۱۷ در کانادا قانونی 

و تصویب گشت.
در حالی که مسافرین هوایی در برخی 
فــرودگاه های کانادایــی از مدت ها 
پیش قــادر به دریافت برگه ترخیص 
گمرکی پیش از سفر به ایاالت متحده 

بوده، مســافرین آمریکا بــه کانادا از 
چنیــن امکانی برخــوردار نبوده اند. 
گرچه کانادا نیز می توانسته از مدل 
مشابه مورد اســتفاده ایاالت متحده 
اســتفاده نماید اما ترجیح داده مدل 

انتخابی خود را به کار گیرد.
اطالعات به دست آمده از طریق قانون 
دسترسی به اطالعات نشان می دهد 
که کانادا رویکــردی محتاطانه را بنا 
بر عواملی شــامل مزایای اقتصادی و 
رقابت پذیری، جریان های ترافیکی، 
محدودیــت فضــا در فــرودگاه ها، 
مالحظــات ملی امنیتی و پیامدهای 

مالی، مورد توجه قرار داده است.
طبق گفته ســخنگوی رالف گودال، 
وزیر امنیت عمومی، تصمیم گیری ها 
در رابطــه با اینکــه ایــن اقدامات 
پیشــگیرانه جدید چگونــه و کجا 
گســترش یابند، براســاس »ارزیابی 
دقیق مزایا و هزینه های پیشگیرانه 
در مکان های خاص برای مسافرین و 
محموله ها« صورت گرفته که سایت 
هایی که به منظور بررسی های دقیق 

تر انتخاب گشته اند نیز، داوطلبانه و 
مبتنی بر بازار می باشند.

پروژه آزمایشی تهیه پیش ترخیص 
گمرکی کاال نیــز در حال حاضر در 
 Lacolle ایست بازرســی مرزی بین
در   Rouses Point و  کبــک  در 
نیویورک راه اندازی گشــته، که طی 
آن افسران مرزی کانادا، با استفاده از 
اشعه ایکس و تکنولوژی تصویربرداری 
مورد استفاده مقامات آمریکایی قادر 
به مشــاهده تصویری محموله واگن 
های قطار راه آهن شمالی در سمت 
ایاالت متحده بوده و واگن های قطار 
در حــال گذر از مرز ایاالت متحده را 

ردیابی می کنند.
در این پروژه، افسران مرزی آمریکایی 
تصاویر گرفته شده توسط اشعه ایکس 
از واگن های آمریکایی در حرکت به 
ســمت کانادا را برای مقامات مرزی 
کانادا ارسال نموده و سپس مقامات 
کانادایی تصاویر را بررســی نموده و 
رونــد عبور محموله از مــرز کانادا را 

پردازش می نمایند.
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وکالی منگ وانژو 
پایان دادن به روند استرداد موکل شان

 به آمریکا را خواستار شدند

درخواست کردها از کانادا:
 ما به تجهیزات و آموزش نظامی شما نیاز داریم

یک مســئول بلندپایه دولت منطقه 
خودگردان کردســتان عراق از کانادا 
خواست با تأمین تجهیزات و آموزش 
شبه نظامیان کرد که در کنار نظامیان 
کانادایــی در جنگ با داعش خدمت 
کردند، بــار دیگر از نیروهای امنیتی 

کرد حمایت کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
بیان سامی عبدالرحمن بلندپایه ترین 
دیپلمات دولت منطقه ای کردستان 
عراق در واشــنگتن اطمینان داد که 
هیچ گونــه گله و ناراحتــی از کانادا 
بابت پایان دادن به سال ها همکاری 
و حمایت از نظامیان کرد موسوم به 
پیشمرگه ها در ســال 2۰۱۷ دیگر 

وجود ندارد.
به گفته خانم ســامی عبدالرحمن، 
نیروهای کــرد هنوز بــه آموزش و 
تجهیزات برای ادامــه دادن به دفاع 
از منطقه خــود در برابر ظهور دوباره 

داعش و دیگر تهدیدها نیاز دارند.
در شــرایطی که دولــت منطقه ای 
کردســتان عراق برای اصالح ارتش 
خــود به منظــور بهبــود توانمندی 
دفاعی آن تالش می کند، خانم سامی 
عبدالرحمن گفت از هرگونه مشارکت 
نظامیان کانادایی در کردستان عراق 

استقبال می شود.
ســفیر کردســتان عراق در آمریکا 
افــزود: »ما این رونــد را آغاز کردیم 
زیرا می دانیم که کردستان به ارتش 
منطقه ای متحد و حرفه ای نیاز دارد. 

این اصالح، پروژه ای درازمدت است. 
کانادا می تواند در بسیاری از جنبه های 
این برنامه از جمله حمایت نظامی از 

کردستان نقش ایفا کند.«
تصمیــم کانادا بــه پایــان دادن به 
همکاری خود با پیشمرگه ها در پی 
افزایش تنش ها بین نیروهای کرد و 
نیروهای دولتی عراق در اکتبر 2۰۱۷ 

گرفته شد.
حکومت عــراق به دنبال به دســت 
گرفتن کنترل سرزمین های غنی از 
نفت در شمال کشور بود. این مناطق 
از اشغال شــبه نظامیان داعش آزاد 
شدند. درزمانی که این همکاری پایان 

یافت، نیروهای ویژه کانادا ســه سال 
را صرف آموزش و مشــاوره دادن به 
نظامیان کــرد کرده بودند تا به آن ها 
برای دفاع از سرزمین خودگردان خود 

در مقابل داعش کمک کنند.
دو طرف در کنــار یکدیگر برای آزاد 
کــردن مناطق بزرگی کــه زیر یوغ 

داعش قرار داشت جنگیدند.
دولت لیبرال جاستین ترودو به تازگی 
از تمدید مداخله کانــادا در عراق تا 
ســال 2۰2۱ خبر داد. هدف اصلی از 
این تصمیم بیشتر آموزش نیروهای 
نظامــی عراق از طریــق ناتو و دیگر 

شرکاست تا کردها.
خانم بیــان ســامی عبدالرحمن در 
مصاحبه اخیر خود که در حاشــیه 
سفرش به اتاوا صورت گرفت، گفت: 
»ازآنجاکــه داعش دیگــر تهدیدی 
مســتقیم برای کردها نیســت، ما 
می توانیــم درک کنیم کــه برخی 
به جای  توجه شان  ائتالف،  شــرکای 

دیگری معطوف شده است.«
وی افــزود: »بنابرایــن هیــچ گله و 
ناراحتی یا چیزی از این قبیل وجود 
ندارد.« این دیپلمــات کرد یادآوری 
کرد که پیشــمرگه ها از میلیون ها 
دالر تســلیحات نظامی که کانادا به 
آن ها وعده داد اســتقبال کردند اما 
ایــن وعده در پی تعلیق کمک کانادا 
به فراموشی ســپرده شد. وی اذعان 
کرد که همچنان انتظار دارد که این 
سالح ها هیچ وقت تحویل داده نشوند.

خانم سامی عبدالرحمن ابراز امیدواری 
کرد که کانادا از کشورهای دیگر که 
اقدام به تقویــت حضور دیپلماتیک 
خــود در اربیــل، پایتخــت منطقه 
خودگردان کردســتان عراق کردند، 

پیروی کند.
وی همچنین از کانادا خواست مراقب 
آنچه در کشــورش می گذرد باشد و 
هشدار داد که باوجود شکست داعش 
اوضاع کنونی همچنان شکننده است.

سفیر کردســتان عراق در واشنگتن 
خاطرنشان کرد جامعه بین الملل پس 
از مداخله بــرای حل بحرانی عظیم 
تمایــل دارد که عراق را به حال خود 
رها کند بی آنکه مشــکل را از ریشه 
حل کرده باشد. وی به سناریوی سال 
2۰۱۱ اشــاره کرد زمانی که آمریکا 
و متحدانــش عراق را تــرک کردند. 
خروجی که در را به روی ظهور داعش 
بــاز کرد. وی گفــت زمانی که عراق 
در بحران اســت و شرایط سختی را 
می گذراند آنجاســت که توجه به آن 
جلب می شود و به محض آنکه بحران 
در ظاهر حل می شود بی آنکه به طور 
کامل و از ریشــه برطرف شده باشد، 
عــراق را با یک تُن مشــکالت که از 
زیر غلیان می کنند، تنها می گذارند تا 

خودش از پس مشکالت بربیاید.
بیان سامی عبدالرحمن می گوید که 
مشــکالت در این شــرایط که شبه 
نظامیان داعش به پرسه زدن در کشور 
ادامه می دهند یا در اردوگاه ها در کنار 
استراحت  مشــغول  خانواده هایشان 

هستند، بسیار زیاد است.
بیش از یک و نیم میلیون نفر نیز در 

اردوگاه های آوارگان به سر می برند.
مناقشه بین گروه های قومی و مذهبی 
نیز به عنوان منابع جدید نگرانی برای 

جامعه بین الملل به شمار می رود.
خشم و ناراحتی بین مردم عراق که از 
روند بسیار کند بازسازی کشور ناراحت 

هستند، کم کم احساس می شود.

وکالی منگ وانژو مدیر مالی ارشــد 
هواوی که ماه دسامبر در ونکوور کانادا 
دســتگیر شــد ، در نامه ای به دیوید 
المتی وزیر دادگستری کانادا نوشتند 
در جهت منافع ملی کاناداســت که 
روند استرداد موکلشان کنار گذاشته 

شود.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانــادا، تیــم حقوقی این مســئول 
بلندپایه هواوی که دختر پایه گذار این 
شرکت نیز هست از اتاوا خواستند با 
رد درخواست اســترداد آمریکایی ها 
استقالل خود را از آمریکا نشان دهد.

آمریکا منگ وانــژو را به دروغ گویی 
به بانک ها با هدف نقض تحریم های 

آمریکا علیه ایران متهم کرده است.
وکالی منــگ وانژو می گویند در پی 
اظهــارات ژان کرتین نخســت وزیر 
ســابق، اســتدالل خود را به دیوید 
المتی وزیر دادگستری تحویل دادند.

نخست وزیر سابق گفته بود که اتاوا 
باید به منظور کاســتن از تنش های 
دیپلماتیک بیــن کانادا و چین، روند 

استرداد خانم منگ را لغو کند.
وکالی منگ وانژو در درخواست خود 
اعالم می کنند: »کانادا در مورد آنچه 
به درخواســت آمریکا برای استرداد 
خانم منگ وانژو مربوط می شود برای 
رفتاری که نمی توانــد در کانادا یک 
تخلف محسوب شود بر سر دوراهی 
قرار گرفته است.« این وکال افزودند: 
»در طــول تاریخ ما  ، دولــت کانادا از 
ارزش های کانادایی دفاع کرده است ،  
ازجمله حکومت قانون حتی وقتی که 
این کار به معنای مخالفت با سیاست 

خارجی آمریکا بوده است.«
این نامه به امضای چهار وکیل مشهور 
که متن دفاعیه منگ وانژو را در دیوان 
عالی بریتیش کلمبیــا در ماه ژانویه 

آماده می کنند، رسیده است.
منگ وانژو 4۷ ســاله دسامبر 2۰۱۸ 
در فرودگاه ونکوور دســتگیر شــد. 
آمریکا ماه ژانویه ۱۳ اتهام جنایی علیه 
مدیر مالی هواوی و شرکت او مطرح 
کرد. اتهام توطئه، تقلب و مانع تراشی 
ادعاهایی هستند که بر مبنای آنها این 
شــرکت تالش کرده است تحریم ها 
بر ضد ایران را از طریق یک شــرکت 

صوری دور بزند.
تیم حقوقی منگ وانــژو می گویند 
موکلشان با همین اتهامات در کانادا 
مواجه نیست زیرا آمریکا تنها کشوری 
است که معامله با دالر آمریکا را بین 
بانک های خارجی و شرکت هایی که با 
ایران کار می کنند، ممنوع کرده است.
استدالل آن ها به اصل »اتهام دوگانه« 

ایرونیــا- اخیرا این بــاور در محافل 
رسانه های اقتصادی ایجاد  شده که 
اگر بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره خود 
را تابستان پایین بیاورد ، ارزش دالر 
کانادا جهش  ناگهانی خواهد داشت، 
اما یک اقتصاددان چنین ریسکی را   

جدی نمی داند.
داگالس پورتــر اقتصــاددان ارشــد 
بی ام او کپیتال مارکتس هفته گذشته 
پیش بینی خــود از حرکــت بانک 
مرکزی آمریــکا را تغییر داد و گفت 
حاال انتظار دارد دو کاهش نرخ بهره 
امســال از ماه آینده آغاز بشود. اما او 
گفت چنین چیزی بــه معنای این 
نخواهد بود که بانک مرکزی کانادا هم 
انتخابی به جز پیروی از این حرکت 

نخواهد داشت.
پورتر در یادداشــتی برای بلومبرگ 

نوشــت: »برخی معتقدند اگر بانک 
مرکزی کانادا از حرکات بانک مرکزی 
آمریکا  در کاهــش نرخ بهره پیروی 
نکند ممکن اســت  ارزش دالر کانادا 
افزایش زیادی داشته باشد، اما آنها این 
حقیقت را نادیده می گیرد که با توجه 
به کاهــش قیمت نفت و چالش های 
رقابتی شدید کانادا در صدور مواد خام 
با دیگر کشــورها امکان جهش دالر 

کانادا  عمال وجود ندارد«
پورتر گفت با وجــود اینکه در حال 
حاضر تمرکــز کمتــری روی دالر 
کانادا به عنــوان یکارزقابل اتکا برای 
مالی وجود  بازارهای  سیاست گذاران 
دارد، اگر ارزش آن به سمت ۸۰ سنت 
آمریکا حرکت کند ممکن است این 
تمرکز تغییر کند. ولــی در صورتی 
این اتفاق می افتد که دالر کانادا باید 

افزایشی بیش از شش درصدی نسبت 
به ارزش ۷4 ســنت آمریکایی فعلی 

خود داشته باشد.
پورتــر توضیــح داد: »دالر کانــادا 
قدرتمندتــر به معنی بدتر شــدن 
وضعیت رقابت پذیری کانادا و محدود 
شــدن صادرات کشــور خواهد شد. 
البته سرعت و گستره افزایش ارزش 
فاکتوری مهم خواهد بود، اما سخت 
می توان باور کرد کــه بانک مرکزی 
کانادا قــدرت معنــادار ارز را نادیده 

بگیرد«.
پورتر با این حــال باور دارد که بانک 
مرکــزی کانادا نرخ بهره را تا ســال 
2۰2۰ بــدون تغییر رها خواهد کرد، 
مگــر اینکــه بانک مرکــزی آمریکا 
تهاجمی تر عمل کند و امسال سه بار 
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بستگی دارد که بر مبنای آن یک جرم 
در کشــور درخواست کننده استرداد 
باید در کانادا نیز جرم محسوب شود 

تا امکان استرداد وجود داشته باشد.
وزارت دادگستری دولت فدرال کانادا 
دریافت نامه از تیم حقوقی خانم منگ 

را تأیید نکرد.
در ایمیلی که برای سی.بی.سی ارسال 
شــده است، یک ســخنگوی وزارت 
دادگســتری فدرال اعالم می کند که 
کانادا کشــوری اســت که حاکمیت 

قانون را محترم می شمارد.
اسنادی که به المتی وزیر دادگستری 
کانــادا تحویــل داده شــدند علنی 
نشــده اند؛ امــا وزیــر حــق دارد از 
اختیارات خود در موارد تصمیم گیری 

در خصوص استرداد استفاده کند.
بااین حال، کریستیا فریلند وزیر امور 
خارجه کانادا پیشنهاد لغو استرداد را 

رد کرد.

چرا ارزش دالر کانادا ،حتی در صورت
 کاهش نرخ بهره آمریکا افزایش زیادی نخواهد یافت؟
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وعده انتخاباتی محافظه کاران:حمایت از پزشکان مهاجر
 برای استفاده از قابلیت هایشان در خدمت رسانی به کانادا

ایرونیــا- در حالیکه شــور و شــوق 
انتخابات فدرال آینــده هنوز به اوج 
نرســیده، کمپین های  تبلیغاتی از 
همین حاال با سرعت بسیار آغاز شده 

است.
اندرو شــی یر رهبــر محافظه کاران 
می خواهد خــودش را از طریق یک 
کمپین ملی کــه به عناصر مختلفی 
در پلتفرمش می پردازد، به کانادایی ها 
معرفی کند. او اخیرا بازدیدی از یورک 
شمالی هم داشــت و درباره رویکرد 
حزبش نســبت به مهاجرت صحبت 

کرد. 
شی یر همچنین به سیستمی اشاره 
کرد که به پزشــکان مهاجــر اجازه 
می دهــد از قابلیت های خــود برای 
خدمت رسانی به کانادایی ها استفاده 
کنند. این سیاســتی اســت که اگر 
درست انگاشته و اعمال شود، می تواند 
به کمک سیستم مراقبت از سالمت 
مشکل دار کشور بیاید. البته که ظاهرا 
دولت لیبرال چنین رویکردی داشت ، 
اما تا به حال نتوانسته نتیجه خاصی 

بگیرد.
کانادا در میان کشورهای توسعه یافته 
یکی از پایین ترین نرخ های پزشکان 
موجود ســرانه را دارد و بســیاری از 

متخصصان نگران هســتند که این 
مسئله ممکن است بحران مراقبت های 

اولیه کشور را بدتر کند. 
عالوه بر این، کشور با چالش های بسیار 
و رو به رشدی در زمینه دسترسی به 
مراقبت تخصصی مثل ارایه خدمات 
ســالمت روان دارد. این مشــکالت 
در مناطق روســتایی، دوردســت و 
همچنین جوامع ساکنان بومی بسیار 
بدتر است و آن ها به سختی می توانند 
دکترها را به خود جذب کنند و آن ها 

را در جوامع خود نگه دارند.
یک راهکار محتمل ایجاد ســازمانی 
ملــی تحت نظارت وزارت ســالمت 
و با کمک ســازمان مهاجرت اســت 
که بتواند پروســه شناسایی، ارزیابی، 
تایید و ارسال پزشکان خارجی را به 
مناطقی که بیشــتر از همه به آن ها 
نیاز است، تسهیل و تسریع کند. در 
این صورت می توان گفت پیشرفت 
بنیادین چشــمگیری صورت گرفته، 
هرچند تا به حــال آزمایش هایی با 

مالیات 249 هزار دالری
 برای مالک خانه خالی 24 میلیون دالری ونکوور

ایرونیــا- مالک خانــه ای در منطقه 
پوینــت گری بــرای مبــارزه با یک 
مالیات 24۹ هزار دالری خانه خالی 
صادر شــده توسط شهرداری ونکوور 

قصد رفتن به دادگاه دارد.
یی جو هــه مالک این خانه به ارزش 
24.۹ میلیون دالر در دادخواستی که 
ثبت کرده می گویــد آن را در اکتبر 
2۰۱۵ خریده و در فوریه 2۰۱۸ یک 
اعالنیه وضعیت مالیاتی ثبت کرده که 
نشــان می دهد خانه از مالیات خانه 

خالی شهر معاف است.
ایــن صاحب خانــه گفت مشــغول 
بازســازی خانه اش است و در نتیجه 
مشــمول معافیتی می شــود که به 
برای  اشغال نشده  امالک مســکونی 
مدتی بیش از شــش مــاه به منظور 

بازسازی و توسعه اهدا می شود.
آورده:  خــود  دادخواســت  در  او 
»این حقیقت که شــهرداری مجوز 
ساخت  وســاز را حتی با وجود اینکه 
 2۰۱۷ ســال  در  آن  درخواســت 
ثبت شده بود تا ســال 2۰۱۹ صادر 
نکــرد به دلیــل عمل یــا بی عملی 

چنین حرکاتی در نوا اسکوشــیا که 
از کمبود شــدید پزشک رنج می برد، 

انجام شده است.
اســتان های کانــادا از همیــن حاال 
برنامه هایــی بــرای فارغ التحصیالن 
پزشکی بین المللی دارند که به آن ها 
اجازه می دهد دوران تعلیم و تمرین 

خود را در کشور بگذرانند. 
این برنامه ها شامل یک جزء در ارتباط 
با زمان صرف شده در جوامع محلی 

کمتر خدمت گرفته می شوند. 
با این حال، تعداد چنین موقعیت هایی 
پزشــکی  فارغ التحصیــالن  بــرای 
بین المللی سقف دارد. عالوه بر این، 
چنین موقعیت هایی فقط مشمول آن 
دسته از فارغ التحصیالن دانشگاه های 
پزشکی می شود که در داخل کشور 
تعلیم یا بازتعلیم می شوند و آن دسته 
از افــرادی که تعلیم خــود را جای 
دیگر دریافت کرده اند و مجوز کار در 
کشــوری دیگر را دارند نمی توانند از 

این موقعیت ها استفاده کنند.
یک ســوء برداشــت رایج این است 
کــه پزشــکانی که خارج از کشــور 
تعلیم دیده اند از قابلیت های کمتری 
برخــوردار هســتند و کانادایی هــا 
دکترهایی را ترجیح می دهند که در 

کشور خودشان تعلیم دیده  باشند.
 با این حال، مطالعات بسیاری نشان 
داده  که پزشکان خارجی در بسیاری 
از موارد بیشتر و کامل تر تعلیم دیده اند 
و درصد ایجاد پیچیدگی های کمتری 

دارند. 
با داشــتن این دانــش، کانادایی ها 
می توانند به تازه واردها برای پشتیبانی 
از جوامع خودشــان که به شدت نیاز 
به کمک تخصصی دارند، خوش آمد 
بگویند و بستر الزم را برای اشتغال هر 
چه سریع تر آنها در این حرفه فراهم 
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درخواســت کننده نبــوده و به هیچ 
وجه مسئوالن شهرداری نگفته اند که 
کار توسعه و بازسازی ملک با تاخیر 

غیرضروری انجام شده است».
این خانه یک و نیم طبقه ای در سال 
۱۹۳۷ ساخته شده، شش اتاق خواب 
و پنج دستشویی دارد و در یک زمین 
۱۱ جریبــی قرار گرفته که بیشــتر 
ارزش آن به خاطر همین زمین است. 
در ژانویــه 2۰۱۷ مالک آن دســتور 

انجام یک تحلیل محیط زیستی را داد 
که به این نتیجه رســید که به خاطر 
نگرانی های بالقوه درباره وجود آزبست 
)پنبه نسوز( نمی توان در خانه زندگی 

کرد.
اما مامور بازبینی ملک از سوی شهر 
گفته: »شهرداری به این نتیجه رسیده 
که دلیل عدم اشــغال خانه به مدت 
بیش از ۱۸۰ روز توســعه و بازسازی 
iroonia.ca .»ادامه دار آن نبوده است

عذرخواهی در کانادا قانون دارد: 
مواظب معذرت خواهی خود باشید

ایرانیــان کانــادا- عذرخواهی یکی 
از مشــهودترین عادات شــهروندان 
کانادایی اســت. استفاده از واژه هایی 
مانند ببخشــید یا متاسفم بیش از 
حد در سطح کانادا رایج می باشد. به 
طوری که در سال 2۰۰۹ قانونی تحت 
 Apology( قانون عذرخواهی  عنوان 
Act( به تصویب مجلس کانادا رسید.

تعریف قانونی عذرخواهی یعنی ابراز 
تاسف شخصی که با پذیرش خطا یا 
قصور از ســوی خود، از رفتار، عمل 
انجام شــده و یا هرگونه مســئولیت 
دیگری احساس پشیمانی می کند. 
این گونه عذرخواهی در میان جوامع 
انســانی صراحتا به معنــی تایید و 
تصدیق خطا نمی باشــد و علت این 
تقصیــر را نمی توان مطلقا پای جرم 

یا تخلف گذاشت.
پیش از تصویب ایــن قانون، تعیین 
مجــرم کار چندان دشــواری نبود. 
دادستان فقط باید عذرخواهی مجرم 
را اثبات می کرد. به گونه ای که پس 
از اثبات آن در واقع مجرم مسئولیت 
انجام جــرم یا تخلــف را پذیرفته و 
سپس طبق روال قانون محکوم می 

شد.
در حــال حاضر ابهامی کــه در این 
بین وجود دارد شــهروندان کانادایی 
به پــاس رعایت ادب و نزاکت فردی، 
بدون تشخیص فرد مقصر از یکدیگر 

عذرخواهی می کنند. 
واژه مرسوم متاسفم امروزه پای افراد 
زیادی را به دادگاه کشــانده است که 
سپس مشــخص شــده هدف افراد 

رعایت ادب و ادای احترام بوده است. 
بر این اســاس قانون گــذاران برای 
رفع این ابهامات قانونی وضع کردند 
مبنی بــر اینکه عذرخواهی به معنی 
ابراز احساسات یا تاسف بوده و قبول 
مسئولیت خطای رخ داده نمی باشد.

قانــون عذرخواهی فقــط در انتاریو، 
بریتیش کلمبیا و نوا اسکوشیا اجرایی 
می شــود و خارج از این ســه حوزه 
اجرا نمــی گردد. به عنوان مثال یک 
شهروند اتاوایی در صحنه تصادف در 
کبک از طرف مقابل عذرخواهی می 
کند و چون پیشامد خارج از آن سه 
استان بوده لذا مشمول این قانون نمی 

شود. 
همچنین طبق این قانون اگر شخصی 
در ابراز تاســف خود عمل خطایی را 
بپذیرد مشــمول مجــازات کیفری 
خواهد شد. برای مثال چنانچه شخص 
در زمان عذرخواهی بپذیرد که از حد 
سرعت مجاز رانندگی تجاوز کرده اما 
برخورد با شخص شــاکی را نپذیرد 
برای راننده خاطی جریمه و مجازات 
قانونی در نظر گرفته خواهد شد. زیرا 
بروز حادثه با ســرعت غیــر مجاز را 

پذیرفته است.
در مجمــوع عذرخواهی گاهی مواقع 
ممکن است منجر به محکومیت گردد 
که بســتگی به نوع ارائه جریان وقوع 
یافته در حضور قاضی دادگاه دارد. و 
مهتر از هر چیز این اســت که دولت 
کانادا به خاطر رفتار مودبانه مردمی 
به کلمــه عذرخواهی جایگاه و ارزش 

قانونی بخشیده است.

قوانین جدید برای خدمه هواپیما در مورد 
مصرف ماری جوانا پیش از پرواز

ایرانیان کانــادا- بر اســاس قوانین 
مصوب ســازمان حمل و نقل کانادا 
که در تاریخ ۳ ژوئن به تصویب رسید 
از این پس مصــرف ماری جوانا برای 
خلبانان و تیم  هــای پروازی که 2۸ 
روز مانده به آغاز ماموریت های هوایی 

ممنوع خواهد بود.
سخنگوی سازمان حمل و نقل کانادا 
اعالم کرد: این رویکرد با قوانین پرواز 
کانادا مطابقت دارد که از الزمات انجام 
ماموریت به شــمار مــی رود و هیچ 
شخصی در ســمت های مختلف به 
عنوان خدمه هواپیما، کنترل ترافیک 
هوایی یــا متخصص خدمات پروازی 
نباید از ماری جوانا اســتفاده کند یا 
تحت تاثیر هر نــوع داروی مخدری 
قرار گیرند چرا که منجر به از دست 
دادن تعادل شده و در نتیجه امنیت 

هواپیما به خطر خواهد افتاد.
طبق مقررات و به منظور حفظ ایمنی 
و عدم خطر آفرینی هیچ شــخصی 
حتی به عنوان خدمه هواپیمایی ۱2 
ساعت پس از مصرف یک نوشیدنی 
الکلی یا اســتفاده از هــر دارویی که 
تعادل فــرد را مختل کند حق پرواز 

ندارد.
این قانون جدید مطابق با سیاســت 
Canadian Forces می باشــد. بنا 
به مقررات Air Force تمامی پرسنل 
نظامی، مســئوالن بخش کنترل یا 
هدایتگر هواپیما و هر شخصی که در 
سیستم های هوایی بدون سرنشین 
نیز فعالیت دارد 2۸ روز مانده به آغاز 
ماموریت بایــد از مصرف ماری جوانا 

خودداری کنند.
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اعالم جزییات فعالیت مامور مخفی حزب اهلل در کانادا 
و جمع آوری اطالعات درباره فرودگاه پیرسون

ایرونیا- با استناد به گزارشی که توسط 
ســازمان امنیت هوایی کانادا منتشر 
شــده و گلوبال نیوز به آن دسترسی 
پیدا کــرده، یکی از ماموران حزب اهلل 
مدتی مشغول جمع آوری »اطالعات 
دقیق« درباره فرودگاه پیرسون تورنتو 

بوده است.
گزارشــی که اخیرا توســط سازمان 
امنیــت حمل و نقــل هوایــی کانادا 
)CATSA(  منتشر شده به فردی به 
نام علی کورانی پرداخت که عضوی 
از واحد عملیــات خارجی حزب اهلل 
اســت. او که یکی از ماموران مخفی 
حزب اهلل در آمریــکا بوده، تا به حال 
هفت بار به فرودگاه پیرسون سر زده 
و درباره اقدامات امنیتی آن اطالعات 
جمــع آوری کرده تا اینکــه باالخره 

دستگیر شده است.
کورانــی در عین حال مشــغول به 
بررسی فرودگاه جی اف کی نیویورک 
و همچنین تعدادی از ساختمان های 
دولتــی آمریکا بوده اســت. او نتایج 
تحقیقات خود را در قالب دستگاه های 
ذخیــره اطالعات دیجیتــال به یک 

مامور حزب اهلل در لبنان داده است.
به گفته دادستان های آمریکایی، این 
گروه تروریســتی واقــع در لبنان به 
کورانی دســتور داده بود اطالعاتی را 
جمــع آوری کند که بتوانند منجر به 
حمله بشوند. کورانی در سال 2۰۱۷ 

دستگیر شد.
ســخنگوی  لنگلویس  کریســتین 
سازمان امنیت هوایی کانادا چهارشنبه 
به گلوبال نیوز گفــت: »اولویت این 
سازمان تامین کردن باالترین درجه 
امنیت بــرای عموم مــردم در حال 
سفر است. ما در حال حاضر صحبت 
بیشتری درباره این مطلب نخواهیم 

کرد.«
ماه گذشته دادگاهی در ایاالت متحده 
کورانــی را متهم به هشــت جرم در 
ارتبــاط با فعالیت هایــش به عنوان 
مامور مخفی حزب اهلل کرد. قرار است 
بیست و هفتم سپتامبر جلسه دادگاه 

بعدی او برگزار شود.
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای 
رسانه ای گفت: »ماموریت خطرناک 
کورانی کمک کــردن به جمع  آوری 
سالح و اطالعات درباره اهداف بالقوه 
در آمریکا به منظــور انجام حمالت 

تروریستی توسط حزب اهلل بود.«
اما شواهدی که طی جلسات دادگاه او 
ارایه شده نشان می دهد که او در عین 
حال مشغول جمع  آوری اطالعات در 
مورد کانادا برای حزب اهلل بوده و یک 
همســر لبنانی-کانادایی هم داشته 

است.

متیو لویــت متخصص امور حزب اهلل 
در مطلبی برای مجله فارن پالیســی 
درباره کورانی نوشت که او همچنین 
با یک کارمنــد فــرودگاه کانادایی 
ارتباط داشــته اســت. لویت نوشت 
در حالــی که این کارمند و کورانی با 
هم قلیان می کشــیدند، کارمند به او 
درباره موقعیت دوربین های امنیتی و 
دستگاه های فلزیاب گفته و کورانی از 
کارمند خواسته یک کیف را برای او 

داخل هواپیما ببرد.

کورانی به اف بــی آی گفته که واحد 
عملیــات خارجی حــزب اهلل که به 
عنوان واحد ۹۱۰ شــناخته می شده 
در کانــادا حتی از آمریکا هم فعال تر 
بوده اســت. او به اف بــی آی نام ۱۵ 
نفر را از لیســت ارتباطاتش داده که 
از جمله آن ها می توان به یک ساکن 
فورت مک کــوری در انتاریو و مردی 
که انتاریو دانشگاه می رفته اشاره کرد.

 پرونده کورانی نشان داده که حزب اهلل 
عالوه بر جمع آوری ســرمایه و خرید 

لوازم مــورد نیاز خــود در کانادا، در 
این کشور هم دســت به جمع آوری 
اطالعات و گســترش نفوذ خود زده 

است.
 در گزارش سازمان امنیت حمل و نقل 
هوایی آمده : »حــزب اهلل از یک مرز 
جدید عبور کــرده و حداقــل دارد 
شبکه های خود را در آمریکا شمالی 
گســترش می دهد که قابلیت اعمال 
حمالتی را دارد که رهبران این گروه 

آن ها را حیاتی تلقی می کنند.«
کورانی در ۱۶ سالگی در لبنان تعالیم 
نظامی دید و در سال 2۰۰۳ به آمریکا 
نقل مکان کرد. او در سال 2۰۰۸ وارد 
گروه عملیات خارجی حزب اهلل شد و 
به او گفته شد در وضعیت مخفی باقی 
بماند تا بتواند شهروندی آمریکا را به 

دست بیاورد.
با فاصلــه کمــی پــس از دریافت 
پاســپورت آمریکایــی او در ســال 
2۰۰۹ به گانگژو در چین ســفر کرد 
و مســئوالن آمریکایی باور دارند که 
او در آنجــا به ســفری تحت هدایت 
حزب اهلل رفته تا بتواند برای دریافت 
مواد شیمیایی مورد نیاز برای ساختن 
یک ماده منفجره دسترسی پیدا کند.

گزارشی توســط اف بی  آی که توسط 
دادگاه حوزه ای آمریکا به ثبت رسیده 
می گوید: »کورانــی گفته که از نظر 
او سازمان عملیات خارجی حزب اهلل 
مــواد منفجره خــود را از کانادا وارد 

iroonia.ca ».آمریکا می کرد

سازمان ملل: کانادا در سال 2018 
بیشترین پناهجویان را پذیرفت

ایرونیا- در حالیکــه تعداد افراد آواره 
از کشورهایشان  به حد نصابی جدید 
رســیده، آخرین آمار نشان می دهد 
کانادا در ســال گذشته بیشتر از هر 
پناهجویان  پذیرای  دیگری  کشــور 
بود و در عین حال دومین رقم باالی 
کسب شهروندی توسط مهاجران را به 

خود اختصاص داد.
جدیدترین گزارش »کمیسیونر ارشد 
مهاجران سازمان ملل« نشان می دهد 
که تعداد افرادی که از جنگ، سرکوب 
و تنش فــرار می کنند از ۷۰ میلیون 
نفر عبور کرده که بیشترین تعداد از 
زمان جنگ جهانــی دوم تا به حال 
است. حدود ۱.4 میلیون پناهجو در 
سال 2۰۱۸ نیازمند انتقال به کشوری 
جدید بودند اما تنها ۹24۰۰ مهاجر 
در عمل در 2۵ کشور مختلف ساکن 

شدند.
کانادا سال گذشته 2۸۱۰۰ پناهجو را 
برای سکونت دائم قبول کرد. آمریکا با 

22۹۰۰ نفر در رتبه دوم قرار گرفت.
داده ها نشــان می دهند کانادا از نظر 
دادن بیشــترین تعداد شهروندی به 
پناهندگان در رتبــه دوم جهان قرار 
داشت. روی هم رفته ۱۸ هزار پناهجو 
سال گذشته شهروند کانادایی شدند 
که نسبت به رقم ۱۰ هزار نفری سال 

2۰۱۷ افزایشی چشمگیر داشت.
مایکل کاساســوال مامور ارشد انتقال 
پناهجویــان در عملیــات ســازمان 
پناهجویان ســازمان ملــل در کانادا 
می گوید کانادا رهبر خوش آمدگویی 
به پناهجویــان و فرصــت دادن به 
آن ها شده است. او مشخصا از برنامه 
اسپانسری خصوصی کانادا به عنوان 
یک موفقیت نام برد که مســئول دو 
ســوم از پناهجویان سکونت یافته در 

کشور است.
کاساســوال گفت: »رویکرد کانادا به 
یکپارچه ســازی پناهجویــان مثبت 
بوده اســت. به پناهجویان خوش آمد 
می گوید تا تبدیل به بخشی از جامعه 
کانادا بشوند و بتوانند در آن سکونت 

دائمی دریافت کنند.«
البتــه همه چیز هم خــوب نبوده و 
موجی از پناهجویانی که با اســتفاده 
از یک مســیر جنگلی بین نیویورک 
و کبک وارد کانادا می شوند تبدیل به 
یک مسئله سیاسی بحث برانگیز شده 
است. سیاســتمداران محافظه کاران 
از چنین افــرادی به عنوان مهاجران 

غیرقانونی یاد کرده اند.
گزارش سازمان ملل نشان می دهد که 
کانادا نهمین دریافت کننده تقاضا از 
سوی  پناهجویان در سال 2۰۱۸ بود 
و روی هم رفته ۵۵4۰۰ درخواســت 
پناهجویی به ثبت رسید. بیش از ۱۹ 
هزار درخواست از سوی افرادی بود که 
در حین ورود از مرزها توسط سازمان 

مرزی شناسایی شده اند.
به گفته کاساســوال تنها ۱۶ درصد 
از پناهندگان جهان در کشــورهای 
توسعه یافته مستقر شده اند و ترکیه 
در سال 2۰۱۸ با پذیرش ۳.۷ میلیون 
پناهنده بزرگ ترین شمار پناهندگان 

را در خود جای داده است.

تخم مرغ طالیی مجسمه 2.8 میلیون دالری سالوادور دالی در ونکوور به سرقت رفت
ایرونیا- ســوزانا استرم که مالک یک 
گالری اســت از اواســط ماه مه تا به 
حال هر روز صبح به یک مجســمه 
عمومی در تقاطع خیابان های وست 

هیستینگز و هورنبی سر زده است.
این مجســمه ۳.۵ متری برنزی که 
»ونوس فضایــی« نــام گرفته یک 
تخم مرغ طالیی در باالی نیمه پایینی 
نیم تنه خود دارد. سازنده این مجسمه 
هم کسی نبوده جز ســالوادور دالی 
هنرمند سورئالیست اسپانیایی معروف 

و قیمت آن 2.۸ میلیون دالر است.
اما صبح یکشنبه استرم متوجه شد که 
تخم مرغ برداشته شده است. او گفت 
این تخم مرغ که از برنز ساخته شده، 
به خودی خود نسبتا بی ارزش است. 
او اضافه کرد: »باورم نمی شد چنین 
چیزی می بینــم. نگاهم را برگرداندم 
و دوباره نگاه کــردم. بدون تخم مرغ 

مجسمه کامال متفاوت شده بود«.
این مجســمه که در ســال ۱۹۸4 

درست شــده، یکی از هشت نسخه 
»ونوس فضایی« اســت که توســط 
دالی ساخته شده و موتیف خاص او 
یعنی ســاعت در حال ذوب شدن را 
به نمایش می گــذارد. خرید آن برای 
گالری هنری چالی-روســو که یک 
گالری خصوصی در مرکز شهر ونکوور 
است بســیار چشمگیر بود. مجسمه 
قرار بود تا اکتبر به نمایش گذاشــته 

بشود.

ایــن گالــری در بیانیــه ای گفــت 
مجسمه های دالی در شهرهای بزرگ 
سراســر دنیا تور داشــته اند و اتفاق 
خاصی برای آن ها نیفتاده اســت. در 
این بیانیه آمده:  »بســیار آزاردهنده 
اســت که این اتفاق اینجا در ونکوور 

افتاده«.
استرم صاحب گالری گفت بالفاصله 
پس از اینکه فهمید تخم مرغ گم شده 
با پلیس تماس گرفت. این ســومین 

بار در ســال جاری است که گالری 
مجسمه های دالی را در این مکان به 
نمایش گذاشته است. استرم گفت تا 
به حال هیچ مشکلی پیش نیامده بود.

او گفــت:  »در ابتدای کار ما نیروهای 
امنیتی در گالری داشــتیم، اما بعد 
متوجه شدیم که واقعا نیازی نیست. 
همه دوســتانه برخورد می کردند و 

خوشحال بودند«.
این گالــری دومین مجســمه دالی 
یعنی» رقصنده دالیان« را در تقاطع 
خیابان های تورلو و آلبرنی به نمایش 
می گذارد. ارزش این مجســمه ۱.2 

میلیون دالر است.
اســترم امیدوار است که دوربین های 
امنیتــی خیابان ها احتمــاال تصویر 
مظنون را بین شنبه شب و یکشنبه 
صبح ضبط کرده باشند. او از هر کسی 
که فیلمی در این ارتباط دارد خواسته 
با گالری یا پلیس ونکوور تماس بگیرد.

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

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

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

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

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

مدیر مسئول: 

رضا شاهپوری
مشاور رسمی مهاجرت
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ونکوور:   604-700-5634
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facebook.com/moonlightimmigration



شماره ۱4۳0 جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸ ۸8 Issue 1430 Friday June 28, 2019

سرقت اطالعات خصوصی ۳ میلیون مشتری موسسه اعتباری »دژاردن«

مداد- بر اســاس اخبار منتشر شده، 
اطالعات خصوصی ۷/2 میلیون نفر از 
مشتریان و نیز ۱۷۳ هزار شرکت که 
همگی از مشتریان گروه مالی دژاردن 
بودند توســط یکی از کارمندان این 
موسسه به ســرقت رفته و در اختیار 
یک مشتری بیرون سازمانی قرار گرفته 

شده است.
بــه گــزارش گلوبال نیــوز، یکی از 
کارمندان گــروه مالــی دژاردن که 
بزرگ ترین مجموعه اعتباری در کانادا 
به شــمار می رود، این موسسه و نیز 
میلیون ها مشتری آن را به دردسری 
جدی انداخته است. ظاهرا این کارمند 
خاطی اطالعاتی شــامل نام، نشانی، 
تاریخ تولد، شــماره بیمه اجتماعی، 
ایمیل و نیــز داده هایی درباره الگوی 
هزینه کرد مشتریان خود را جمع آوری 
کرده و در اختیار فرد یا مجموعه ای 
دیگر قرار داده است. مدیران گروه مالی 
دژاردن می گویند اطالعات حساسی 
نظیر شناســه کاربری، شماره کارت 
اعتباری، سئواالت امنیتی و گذرواژه 
کاربران در این اطالعات سرقت شده 
وجود ندارد و خیال مشتریان باید از 

پلیس انتاریو: شهروندان کبکی
 تحت تاثیر قانون الئیسیته را 

برای ادامه خدمت جذب می کنیم

یــک اداره پلیس در اســتان انتاریو 
از آن دســته از شــهروندان استان 
کبــک که تحــت تأثیــر الیحه2۱ 
قانون بحث برانگیز الئیسیته حکومت 
قرارگرفته اند و مایل هســتند به کار 
خــود در اداره پلیــس ادامه دهند، 
دعوت کــرد تقاضای خدمت در اداره 

پلیس این منطقه را ارائه کنند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، پاتریک براون شهردار برمپتون 
و رئیس پیشــین حزب ترقی خواه-

محافظه کار انتاریو با قانون الئیسیته 
حکومت که یکشنبه گذشته به رغم 
همه مخالفت ها و اعتراضات در مجمع 
ملی کبک به تصویب رسید، آشکارا به 

مخالفت برخاسته است.
پاتریــک بــراون اعالم کــرد پلیس 
منطقه ای پیل که شهرداری برمپتون 
واقع در نزدیکی تورنتو را نیز شــامل 
می شــود، با توجه به طرحی که روز 
جمعه در کمیسیون خدمات پلیس 
این منطقه به تصویب رســید، یک 
کارزار تبلیغاتی اســتخدام در استان 

کبک به راه خواهد انداخت.
کمیسیون خدمات پلیس شهرداری 
منطقــه ای پیل از همــه افرادی که 
تحت تأثیر الیحه2۱ قانون الئیسیته 
قرارگرفته انــد و در حال خدمت در 
لباس پلیس کار می کنند یا برای ورود 
به اداره پلیس کبک در حال گذارندن 
دوره آموزشی هستند، تقاضای خود را 
برای کار به اداره پلیس منطقه ای پیل 

ارائه نمایند.
قرار است شــهردار برمپتون طرحی 
مشــابه بــرای بخــش اورژانــس و 

آتش نشانی این منطقه نیز ارائه کند.
پاتریک براون در بیانیه ای تأکید کرد 
ما باید پیام محکمی برای طرفداران 
قانون الئیســیته حکومت در کبک 
ارسال کنیم. قانون الئیسیته حکومت 
ازنظر ما توهین بــه آزادی مذهب و 
لطمه به منشور حقوق و آزادی های 

کانادا است.
به گفته پاتریک براون، قانون الئیسیته 
حکومت یهودیان، مسلمانان، سیک ها 
و دیگر شــهروندانی را که نشانه ها و 
نمادهای مذهبــی حمل می کنند از 
ورود به مشاغل مختلف بخش عمومی 

محروم می کند.
به موجب قانون الئیســیته حکومت، 
هر شی ء و وســیله ای به ویژه لباس، 
عالمت و نشــانه ، جواهر، زیورآالت، 
کاله یا روسری درصورتی که به نوعی 
با اعتقــادات یا باورهای مذهبی افراد 
مرتبط باشد یا حتی به لحاظ عقالنی 
به تعلقات و وابســتگی های مذهبی 
اشــاره داشته باشد، نشــانه مذهبی 
قلمداد خواهد شد و استفاده از آن ها 
توسط برخی از کارکنان و کارمندان 
بخش دولتی ازجمله مأموران پلیس، 
قضات، معلمان مــدارس عمومی و 
نگهبانان زندان در زمان انجام وظیفه 

ممنوع است.

این جهت راحت باشد. با این وجود، 
همین اطالعات به ســرقت رفته نیز 
می تواند مشــتریان این گــروه را با 
مشــکالتی جدی روبرو کرده و حتی 

به ضرر مالی آنها بیانجامد.
به همین دلیل، گروه دژاردن اعالم کرد 
مشتریانش می توانند از طرح یک ساله 
پایش کارت اعتباری به صورت رایگان 
استفاده کنند. این طرح به مشتریان 
امکان دسترسی به گزارش های روزانه 

اعتباری را می دهد. همچنین هر نوع 
کســر از کارت اعتباری نیز به اطالع 
کاربران عضو این طرح می رسد. افزون 
بر این، این مشتریان در برابر سرقت 
افراد  اعتباری توســط  هویت کارت 

سوءاستفاده گر نیز بیمه خواهند شد.
اما حتــی ایــن اطمینان خاطردهی 
دژاردن و رایــگان  کردن طرح پایش 
اعتبار نیز نتوانســته برخی مشتریان 
خشــمگین این موسسه مالی را آرام 

کند. گزارش ها از شــکایت چندین 
مشــتری این موسســه به نهادهای 
قضایی حکایت دارد. برای نمونه، یکی 
از ساکنان کبک سیتی از این موسسه 
درخواســت غرامت کرده است. یک 
شهروند مونترالی نیز دادخواستی ارائه 
کرده که در آن با متهم کردن دژاردن 
به عمل نکردن به تعهداتش در زمینه 
اقدامات امنیتی کافی برای حراست از 
حریم خصوصی مشتریان، درخواست 

۳۰۰ دالر خسارت کرده است.
اما این اطالعات به سرقت رفته چطور 
می تواند به ضرر مشــتریان باشــد؟ 
کارشناســان بر این باورند که افرادی 
که اطالعات هویتی آنها افشــا شده 
ممکن است ایمیل، پیامک و یا حتی 
تماس هایی جعلی از سوی افرادی که 
خود را از مدیران این موسســه مالی 
دژاردن می داننــد دریافت کنند. در 
این تماس ها احتماال اطالعات دیگری 
برای دسترســی به حساب های این 

مشتریان درخواست می شود.
از سویی دیگر، پلیس کبک هنوز در 
حال بررسی ابعاد مختلف این قضیه 

است.

محیط زیست، کارزار نبرد میان محافظه کاران و لیبرال ها
محیط زیســت بــه میــدان جنگ 
محافظــه کاران و لیبرال هــای کانادا 

تبدیل شده است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا،  
اندرو شــی یر رئیس حــزب محافظه 
کار کانــادا در زمان ارائه طرح خود در 
زمینه حفاظت از محیط زیست، رقبای 
لیبــرال خود را از حمالتش بی نصیب 
نگذاشت. محیط زیست که به میدان 
جنــگ محافظــه کاران و لیبرال های 
کانادا تبدیل شده است احتماال یکی 
از چالش های مهم مبارزات انتخاباتی 

آینده خواهد بود.
لیبرال ها ضمن افتخــار به این که در 
دوره زمامــداری خود اولین چارچوب 
قانونی مربوط به تغییرات آب و هوایی 
را ارائه کرده اند، مصمم هستند در این 

مسیر به حرکت خود ادامه دهند.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا که 
پس از موافقت با پروژه توســعه خط 
لولــه انتقال نفت ترانس مونتین آماج 
انتقادات زیادی قرار گرفت، قصد دارد 
ضمن پافشاری بر مواضع خود بر این 
نکته تاکید کند که توسعه اقتصادی 
کشور و ابتکارهایی که در زمینه آب و 
هوا ارائه می شوند، مغایرتی با هم ندارند 
و می توانند همزمان به اجرا گذاشــته 

شوند.
بخش اصلی طرح پیشنهادی اردوگاه 
ارتقای  بــر  احتماال  محافظــه کاران 
فناوری های ســبز و پرهیز از مالیات 

استوار خواهد بود.

مالیاتکربن

گــر چه هــر دو حزب قــول داده اند 
تعهدات کانادا را در قبال توافق نامه آب 
و هوایی پاریس )کاهش سی درصدی 
انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2۰۳۰ 
نسبت به سال 2۰۰۵(  به اجرا گذارند، 
اما هر کدام قصد دارند برای تحقق این 
هدف مسیر متفاوتی را در پیش گیرند.
اگــر لیبرال ها بار دیگــر در انتخابات 
پارلمانی آینده پیروز شــوند و قدرت 
را به دســت گیرند، مالیات بر کربن 
را در همــه اســتان هایی که تا کنون 
به اجرا درآمده اســت یعنی اونتاریو، 
نیوبرانزویک، منیتوبا و ساســکاچوان 

حفــظ خواهند کرد. ایــن مالیات از 
اول ژانویه در استان آلبرتا نیز به اجرا 

گذاشته خواهد شد.
با توجه به این که در خصوص مالیات 
بــر کربن اتفــاق نظر وجــود ندارد، 
احتمــال زیادی وجــود دارد که این 
موضوع در مبارزات انتخاباتی آینده به 

چالشی مهم تبدیل شود.
اندرو شی یر با تاکید بر این که مالیات 
کربن “کارآیی ندارد”، قول داده است 
در صــورت به قدرت رســیدن آن را 
لغو کنــد و برای صنایع و بخش های 
آالینده بزرگ، در زمینه تولید گازهای 

گلخانه ای سقف تعیین کند.
طبق طرحی که محافظــه کاران در 
این زمینه تهیه کرده اند، شرکت ها و 
کارخانجاتی که سقف های تعیین شده 
در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای را 
رعایت نکنند )ســقف هایی که البته 
هنوز به طور مشــخص تعیین نشده 
اســت(، باید در زمینــه تحقیقات، 
توسعه و همچنین ایجاد و استفاده از 
فناوری های کاهش آالینده ها سرمایه 

گذاری کنند.

زیرساختها

لیبرای ها در نظر دارند بیست میلیارد 
دالر در زمینه زیرســاخت های سبز 
ســرمایه گذاری کنند. این سرمایه 
گذاری هــا در زمینه هایــی از قبیل 
شــبکه  انتقال آب، فرآوری فاضالب 

و همچنیــن انرژی های پاک صورت 
خواهد گرفت.

اما محافظه کاران در این مشوق هایی 
را در نظــر گرفته انــد و قصد دارند 
بــا اختصاص یــک اعتبــار مالیاتی 
بــه نوســازی خانه ها با اســتفاده از 
محصــوالت و فناوریهــای بپردازند 
که  با محیط زیست ســازگار است 
و هزینه هــای انــرژی را نیز کاهش 

می دهد.

حملونقل

لیبرال ها ســی میلیــارد دالر به این 
بخش اختصــاص داده انــد. هزینه 
پروژه هــای متعددی که پیشــتر در 
این زمینه به اجرا گذاشته شده اند از 
محل صندوقهای فدرال از قبیل شبکه 

حمل و نقل سریع مونترال، تراموای 
کبک یا توسعه شــبکه مترو تورنتو 

تامین شده است.

فناوریها

طبق ارزیابی های حزب لیبرال، خط 
لوله ترانس مونتیــن پانصد میلیون 
دالر درآمد مالیاتی خواهد داشــت. 
از عواید حاصل از این پروژه می توان 
برای ایجاد یک صندوق با هدف تامین 
هزینه های طرح گذار انرژی در کشور 

استفاده کرد.
اما محافظه کاران در طرح خود ایجاد 
صندوقی را پیش بینی کرده اند که به 
تامین هزینه نــوآوری و فناوری های 

سبز اختصاص یافته است.

مادر نوا اسکوشیایی 12 ساعت
 در بیمارستان ماند  تا پسر 10 ساله اش

 در اورژانس پذیرش شود

ایرونیا- مادری اهل نووا اسکوشــیا که به مدت ۱2 ساعت از بیمارستان 
بیرون نرفت تا یک روان شناس پسر ۱۰ ساله اش را ویزیت کند می گوید 
باید کارهای بیشــتری برای کمک کردن به کودکانی انجام شــود که از 

بحران های سالمت روان رنج می برند.
لوری آتا اهل نیو گلسگو گفت پسرش سال هاست که با مشکالت سالمت 
روان دست و پنجه نرم می کند و خانواده اش قبال هم برای درمان به اورژانس 
مراجعه کرده است. اما رفتار او مخصوصا سه شنبه شدید شد و در حالیکه 
مادرش سعی داشت او را به بیمارستان برساند سعی کرد از ماشین بیرون 
بپرد. بعد یک آمبوالنس پسر و مادرش را به مرکز سالمت آی دبلیو کی در 
هلیفکس رســاند و آتا می گوید آنجا به آن ها گفته شد باید صبر کنند تا 

بعدا بتوانند قرار مالقاتی با یک روان شناس داشته باشند.
آتا به سی تی وی آتالنتیک گفت: »گفتم اگر بخواهید من را خانه بفرستید 
بهتر است همین حاال آن کاغذ و قلم را بردارید و آگهی ترحیم پسرم را 

بنویسید.«
آتا تا زمانی که پسرش وقت ویزیت از یک روان شناس بگیرد از بیمارستان 
بیرون نمی رفت. باالخره ۱2 ســاعت بعد پســر در مرکز سالمت روان 
کودکان بیمارستان پذیرفته شــد. با این حال این مادر می گوید چنین 
راهکاری تنها موقتی است و او نگران است که در زمان ترخیص چه اتفاقی 
برای پسرش می افتد. او گفت: »تا وقتی که آن ها بتوانند از ما حمایت کنند 

چنین کاری فقط یک چسب زخم است.«
پدر این پسر در ویدیویی که تا به حال در فیس بوک بیش از هزار بار به 
اشتراک گذاشته درخواستی احساسی کرد. پل آتا در این ویدیو پسرش 
را بــه عنوان »خطری برای خودش« توصیف می کند و می گوید او هفته 

گذشته سه بار روانه بیمارستان شده است.
او گفت: »سیستم اهمیتی نمی دهد. چرا در این دوره و زمانه در کشوری 

مثل کانادا یک پسر بچه ۱۰ ساله باید تا این حد آسیب پذیر باشد؟«
بیمارســتان در بیانیه ای به این مسئله پاســخ داد و گفت تمام بیمارانی 
که وارد بخش اورژانس می شــوند توســط متخصصان سالمت از جمله 

متخصصان سالمت روان ارزیابی می شوند.
وضعیت این خانواده باعث شــد تیم هیوستون رهبر حزب محافظه کار 
و نماینده مجلس هم پاســخی بدهد و بگوید این مورد نشانگر مشکلی 
عمیق تر در نووا اسکوشــا است. او گفت: »سیستم دارد در پاسخ گویی به 
خیلی ها در اســتان شکست می خورد. این تنها یک خانواده از حوزه من 
اســت، اما می دانم هزاران خانواده وجود دارند که در کابوس هایی مشابه 
زندگی می کنند. به عنوان یک پدر حتی نمی توانم تصور کنم که در چنین 

iroonia.ca ».وضعیتی باشم
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

براى گرفتن وام مسکن و تجارى و یا هرگونه سرمایه گذارى دیگر از مصاحبه و مشاوره رایگان پریوش وفایى استفاده کنید

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

بیش از پانصد هزار شغل در سراسر کانادا خالی مانده است
پرژن میرور- تعداد فرصت های شغلی 
در کانادا در ســه ماهه نخست سال 
2۰۱۹ در مقایســه با همین دوره در 
ســال 2۰۱۸ مجــدداً افزایش یافته 
اســت، این افزایش در شش استان و 

قلمرو نوناووت گزارش شده است.
فرصت هــای شــغلی در ســه ماهه 
نخســت امســال به رقم ۵۰۶،۰۰۰ 
رسید. این رقم افزایش 44،۰۰۰ شغل 
نسبت به همین دوره در سال 2۰۱۸ 
را نشان می دهد، و برای دهمین سال 
متوالی است که برای سه ماهه نخست 
هر سال نسبت به سال قبل افزایش 

نشان می دهد.
اداره آمار کانادا اعالم کرده اســت که 
تقریبــاً ۸۰ درصد از این فرصت های 
شــغلی مختص پســت های دایمی 

هستند.
کارفرمایان در سراسر کانادا با کمبود 
نیروی کار مواجه هســتند که با باال 
رفتن ســن جمعیت و تعــداد زیاد 
افرادی کــه به زمان بازنشســتگی 

نزدیک می شوند ارتباط دارد.
یکی از اقدامات کلیدی دولت فدرال 
در برابر این چالش تصمیم به افزایش 
ســطح میزان مهاجرت در طول سه 
سال آینده اســت، که انتظار می رود 
اکثریت تــازه واردین از طریق برنامه 

مهاجرتی اقتصادی وارد کشور شوند.
استان کبک بیشترین میزان افزایش 
سال به سال در فرصت های شغلی در 
کانادا در مدت زمان سه ماهه نخست 
2۰۱۹ را به خود دیده اســت که به 

رقم 2۱4۰۰ یــا 2۳ درصد افزایش 
یافته است.

اداره آمــار کانادا اعالم کرده اســت 
کــه تقریباً نیمی از ایــن افزایش در 
میان ســه بخش تقسیم شده است: 
مراقبت های بهداشــتی و کمک های 
اجتماعی، تولیــد و خدمات غذایی و 

مهمانداری.
دو منطقه اقتصادی کبک – الموریس 
و لورانتیــد- مقام اول و ســوم را در 
زمینــه افزایش فرصت های شــغلی 
در مقایســه با سه ماهه نخست سال 
2۰۱۸ در کانادا بــه خود اختصاص 

داده اند.
ال موریســی رشد سال به سال ۸۹،4 

درصد در فرصت های شغلی خالی را 
تجربه کرده اســت در حالی که این 
افزایش در لورانتید ۵۷،۱ درصد بوده 

است.
اســتان انتاریو با افزایــش ۱2،4۰۰ 
فرصت شغلی خالی دومین سال پیاپی 
را پشت سر گذاشته است، و بیشترین 
افزایش در بخش هــای مراقبت های 
بهداشتی و کمک های اجتماعی، بازار 
خدمات  تخصصی،  فروشــی،  خرده 
علمــی و فنی، و خدمــات غذایی و 

مهمانداری بوده اند.
در بریتیش کلمبیا افزایش فرصت های 
شــغلی خالی به رقم ۹۳۰۰ رسیده 
است و در بخش های خدمات علمی 
و فنی، انبارداری و حمل و نقل رشد 

داشته است.
استان بریتیش کلمبیا برای سه ماهه 
نخست سال 2۰۱۹ نرخ فرصت شغلی 
خالی 4،4 درصد را داشته است، و اداره 
آمار کانادا گفته است که این نرخ در 
میان تمام استان ها و قلمرو های کانادا 
باالترین میزان بوده و این استان را به 
تنهاترین استان با نرخ فرصت شغلی 
خالی باالتر از میانگین ملی ۳،۱ درصد 

تبدیل کرده است.
بر اساس اعالم اداره آمار کانادا، ۷۹،۹ 
درصد از فرصت های شغلی خالی در 
ســه ماهه نخست 2۰۱۹ مختص به 
پست های دایمی بوده است که با آمار 
سال گذشته در همین مدت برابری 
می کند. یک شغل دایم به شغلی گفته 
می شود که انتظار می رود مادامی که 
کارگر یا کارمند بخواهد در آن شغل 

کار کند آن شغل وجود داشته باشد.
به گفته اداره آمار کانادا استخدام دایم 
»اغلب همراه با حقــوق باال، مزایای 
بیشتر و احتمال زیاد در پیوستن به 
اتحادیه ها و آموزش های ارایه شــده 

توسط کارفرما نســبت به استخدام 
موقت است.«

در مقایسه با سه ماهه نخست 2۰۱۸، 
فرصت های شغلی در هفت بخش از 
افزایش داشــته  ۱۰ بخش صنعتی 
اســت. بر اســاس این گزارش عامل 
این رشد افزایش در بخش بهداشت 
و کمک هــای اجتماعــی هماننــد 
بخش های تخصصی، و خدمات علمی 

و فنی بوده است.
در بخش مراقبت های بهداشــتی و 
خدمات اجتماعی، فرصت های شغلی 
نسبت به سه ماهه نخست 2۰۱۸،به 
میزان ۹۹۰۰ شغل بیشتر شده است 
که بیشــترین افزایش را در رشــته 
پرســتاری و مراکز مراقبت در منزل 

داشته است.
کبــک و انتاریو بیشــترین افزایش 
را شــاهد بوده اند، و اســتان های نوا 
اسکوشــیا و پرینس ادوارد آیلند نیز 
به تناسب شاهد افزایش در این آمار 

بوده اند.
فرصت های شغلی در بخش تخصصی، 
علمی و فنی، با افزایش 2۸ درصدی 
برابر با ۹۱۰۰ شــغل در مقایســه با 
همین مدت زمان در سال 2۰۱۸ در 

بیشتر استان ها روبرو بوده است.
این بخش همچنین شاهد سریعترین 
رشد در پرداخت به کارکنان در میان 
۱۰ بخش صنعتی را دارا بوده است. 
اداره آمــار کانادا گزارش داده اســت 
که:» متوســط مزد ساعتی پیشنهاد 
شده برای پســت های خالی در این 
بخش با ۱ دالر و 2۰ ســنت افزایش 
) 4،2 درصد( به ۳۰ دالر و ۱۰ سنت 
در ســاعت رسیده است، که باالترین 
دســتمزد پیشــنهادی در میان ۱۰ 

بخش بزرگ صنعتی است.«

کانادا نخستین کشور گروه 20 
 که تجارت باله کوسه را ممنوع می کند

بی بی سی- کانادا واردات و صادرات باله کوسه را ممنوع می کند. این کشور 
بزرگترین خریدار باله کوســه در خارج از قاره آسیا است. در سال گذشته 
میالدی کانادا ۱4۸ هزار کیلوگرم باله کوســه وارد کرده بود. این اقدام با 

هدف جلوگیری از انقراض کوسه ها اتخاذ شده است.
کانادا شکار کوسه ها به قصد بریدن باله آنها را از سال ۱۹۹4 ممنوع کرده 
بود اما واردات آن همچنان قانونی بود به طوری که در ســال 2۰۱۷ این 

کشور ۱۷۰ هزار کیلوگرم باله کوسه خریداری کرده بود.
سوپ باله کوسه یکی از گران ترین و معروف ترین غذاهای اشرافی در آسیای 
شرقی و به ویژه ژاپن و چین است. به همین دلیل تصاویر مستندهایی که 
در آنها کوســه هایی دیده می شوند که تنها به علت باله شان از آب گرفته 
می شوند و ماهی گیران پس از بریدن باله در حالی که کوسه ها هنوز زنده 
هستند آنها را به دریا می اندازند، بارها با اعتراض جهانی علیه تجارت باله 
کوســه روبرو شده است. همزمان دانشمندان معتقدند تجارت باله کوسه 
که ســاالنه موجب صید صدها هزار کوسه می شود یکی از دالیل به خطر 
افتادن این گونه جانوری در جهان است. تخمین زده می شود که یک سوم 
کوسه های صید شــده در جهان از گونه های در معرض خطر این ماهی 

بزرگ هستند.
اکنون قانون جدید کانادا واردات و صادرات هرگونه باله کوسه را که از بدن 

جدا شده و به تنهایی عرضه می شود را ممنوع می کند.

دونده 96 ساله  اهل »وینی پگ« 
رکورد 2018 را شکست

ایرونیا- یک دونده ۹۶ ســاله اهل وینیپگ حاال ممکن است دارنده یک رکورد 
جهانی باشد. لو بیلینکوف گفت متوجه شد که در رده سنی او سریع ترین زمان 
دو ۵۰ متر ســال گذشته ۱۶.۸۱ ثانیه بوده و با خودش فکر کرد »به سادگی 
می توانم این رکورد را بشکنم«. بنابراین او درباره دویدن این فاصله با اسپورت 
مانیتوبا تماس گرفت که البته می گوید برای رده ســنی ۹۵ ســال به باال یک 

رخداد ورزشی خیلی محبوب نیست.
بیلینکوف روز شنبه در نهایت موفق به دویدن این فاصله در ۱۵.۶۸ ثانیه شد. 
او گفت: »این چیزی است که از دو ماه پیش که تصمیمش را گرفتم تا به حال 
منتظرش بودم و حاال باالخره توانستم چیزی را که در ذهن داشتم انجام بدهم.«

خانواده بلینکوف گفت به سختی می توان این اطالعات را رسما تایید کرد، اما 
آن ها باور دارند که او حاال در سال 2۰۱۹ در گروه سنی باالی ۹۵ سال برای دو 
۵۰ متر سریع ترین دونده است. در ماه ژوئن 2۰۱۸ او یک رکورد دوندگی ۱۰۰ 
متری در رده سنی خود را با 2۹ ثانیه شکست داد. با این حال با فاصله کمی 

بعد از آن فردی دیگر رکورد او را زد و او برای آن سال دوم شد.
لو زمانی رو به دوندگی آورد که در ۸۹ ســالگی دچار یک سکته قلبی شد. او 
داشت در مرکز رفیت که برای بازیابی فیزیکی بود در پیست دوندگی قدم می زد 

که تصمیم گرفت به ورزش دوندگی رو بیاورد.
بلینکوف گفت حاال هفته ای سه بار در پیست آن مرکز می دود و این برایش یک 
تجربه فوق العاده است. وی گفت: »آنجا دوست های بسیاری دارم و خیلی با هم 

iroonia.ca ».خوش می گذرانیم

نرخ تورم کانادا به دلیل باال رفتن
 قیمت  مواد غذایی به 2.4 درصد رسید

ایرونیا- تورم در ماه مه نسبت به ماه مشابه سال گذشته به 2.4 درصد افزایش 
یافت و عامل اصلی این افزایش باال رفتن قیمت های مواد غذایی بود. جدیدترین 
گزارش شاخص قیمت مصرف کننده که از سوی مرکز آمار کانادا منتشر شد، 

تورم آوریل را 2 درصد اعالم کرد.
قیمت های ســاالنه در هر هشــت طبقه بندی شــاخص افزایش داشــتند و 
چشمگیرترین افزایش در قیمت غذا دیده می شد که نسبت به ۱2 ماه منتهی 
به مه 2۰۱۹ به میزان 4 درصد باالتر رفته بود. افزایش قیمت غذا در آوریل ۳ 
درصد بود. رشد قیمتی باالتر از میانگین غذا تا حدود زیادی به خاطر افزایش 
۱۶.۷ درصدی قیمت سبزیجات تازه در مقایسه با یک سال قبل و همچنین 

افزایش 2.۹ درصدی قیمت گوشت بود.
کاالهای دوام پذیر در سال گذشته 2.۵ درصد گران تر شدند و قیمت ماشین های 
جدیــد 4.2 درصد باالتر رفت. یک اســتثناء قیمت بنزین بود که ۳.۷ درصد 
نسبت به مه 2۰۱۸ کاهش یافت. انرژی یکی از کاالهای نادری بود که نسبت 
به سال گذشته کاهش قیمت را تجربه کرد و در این بازه ۰.۱ درصد پایین تر 

آمد. اگر تاثیر انرژی نبود تورم 2.۷ درصد رشد می کرد.
اما رقم کلی تورم به شدت بی ثبات است و ممکن است تحت تاثیر فاکتورهای 
منفرد قرار بگیرد. به همین دلیل مرکز آمار یک نرخ تورم »مرکزی« هم حساب 
می کند که میانگین سه نرخ دیگر را با حذف تعدادی از بخش های اقتصادی در 
نظر می گیرد. نرخ تورم مرکزی در ماه مه به 2.۱ درصد رسید که باالترین رقم 

iroonia.ca .به ثبت رسیده از سال 2۰۱2 تا به حال است
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شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

تهیه و تنظیم صورت حساب های مالی (ترازنامه، سود و زیان)

مشاوره و برنامه ریزی برای 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.

Are you an 

Internationally 

Trained Professional

 in need of financial 

support for your 

Foreign Credential 

Recognition?

For more information contact:

778-372-6609 
globaltalentloans@issbc.org
issbc.org/globaltalentloans

Global Talent Loans program 
is delivered in partnership with 

Funded in part by the Government 
of Canada’s Foreign Credential 
Recognition Program

Global Talent Loans Program

بازگشت فضانورد کانادایی
 به زمین  و کمک او

 به طول عمر بشر

مداد- دیوید سن ژک دوشنبه شب، 
پس از بیش از ۶ ماه حضور در ایستگاه 
فضایی به زمین بازگشت. اما بازگشت 
به زمین، چه دردســرهایی را برای او 
به همراه دارد؟ این حصور بلندمدت 
در فضا، چه دســتاوردهایی برای ما 
به همراه خواهد داشت؟ آیا می دانید 

این سفر به شناخت شیوه های علمی 
افزایش عمر انسان کمک می کند؟

دیوید سن ژک، فضانورد اهل استان 
کبک است که پس از انجام ماموریت 
شــش ماهه خــود، به همــراه آنی 
مک کلن از ناســا و نیز الگ کونوننکو 
از روســیه، سوار بر کپسول سایوز به 

زمین بازگشتند. 
روفی کویومیجان که پزشک آژانس 
فضایی کاناداســت می گوید که بدن 
دیوید برای اینکه بتواند یک بار دیگر 
خود را با شرایط زمین منطبق کند، 

نیازمند زمان است.
دکتر کویومیجان می گوید:  »سپری ۶ 
ماه در فضا، تقریبا مشابه سپری کردن 
شش ماه در رختخواب، آن هم بدون 
حرکت است. بدن او باید دوباره خود 
را با گرانش زمینه انطباق دهد. او برای 
بیرون آمدن از کپسول نیازمند کمک 
اســت. او در این فرآیند با مشکالتی 
ایســتادن  برای  نظیر عدم تعــادل 
روبرو خواهد شد. ممکن است دچار 
سرگیجه شــود، زیرا سیستم قلبی-
عروقی اش تا مدت ها فارغ از گرانش 
به کار می پرداخت. و اینکه فضانوردان 
معموال پس از بازگشت به زمین، در 

همه بخش های بدن خود دچار درد 
می شــوند. او حتی در حالت نشسته 
هم دچار درد در ناحیه پشت و کمر 
می شــود، این ماهیچه ها چندین ماه 

تقریبا بالاستفاده بودند.«
آقــای ســن ژک هفته گذشــته به 
خبرنگاران اعالم کرد که از چالش های 
جســمی که به خاطر گرانش صفر 
در فضا پس از فــرود روی زمین در 
انتظارش است آگاه است. مشکالتی 
در گردش خون، دردهای ماهیچه ای 
و نیز ستون فقرات کش آمده در فضا 
کــه بر روی زمین به حالت نرمال باز 
می گردد، از جمله این مشکالت است. 
همه اینها بدین معناست که او برای 
مدتی در راه رفتــن و حرکت، دچار 

مشکل خواهد شد.
گفتنی اســت این فضانورد کانادایی 
که اصالتا اهل سن المبرت در ایالت 
کبک است، رکورد طوالنی ترین سفر 
فضایی توسط یک کانادایی )به مدت 
2۰4 روز( را به اسم خود ثبت خواهد 
کرد. گفتنی اســت او در رشته های 
کیهان شناسی، پزشکی و نیز مهندسی 

تحصیل کرده است.
او در مــاه آوریــل حــدود ۶ و نیم 

ســاعت پیاده روی در فضا انجام داد 
و از بازوهــای ویژه ایســتگاه فضایی 
برای انجام ماموریت های تعیین شده 
اســتفاده کرد. او نخستین کانادایی 
است که موفق به کار با این بازوهای 

مکانیکی ویژه شده است.
او در روز جمعه در کنفرانسی خبری 
در شهر هیوستون در ایاالت متحده 
شرکت کرده و در اواسط ماه جوالی 
نیز برای به کانادا می آید. گفتنی است، 
مقامات آژانس فضایی کانادا در حال 
مذاکره برای ارسال یک فضانورد دیگر 
تا ســال 2۰24 به ایســتگاه فضایی 

هستند.

فضانــوردکاناداییوکمکبهطول
عمربشر

یکی از کارکردهای ایستگاه فضایی، 
کمک به انجام پژوهش های مختلف 
مربوط به زیست شناســی و پزشکی 
اســت. حضور دیوید سن ژک نیز به 
انجــام تحقیقاتی ارزشــمند در این 

حوزه ها انجامید.
پژوهشگران دانشــگاه واترلو در یک 
همکاری مشــترک با ایستگاه فضای 

کانادا به بررسی دو پدیده پیری و نیز 
سالمت سیستم قلبی-عروقی انسان 
طی حضور در شــرایط بدون گرانش 
در فضا پرداختند. این پژوهش ها در 
نهایت به طراحی شــیوه هایی برای 
افزایش سالمت ســالمندان خواهد 

انجامید.
اما چرا نمی توان این آزمایش ها را بر 

روی زمین انجام داد؟
فضانوردان، با شــرایطی ویژه در فضا 
روبرو هســتند. سفر فضایی شباهت 
زیــادی به فرآیند پیــری دارد. فقط 
پس از چند ماه از حضور یک انسان 
در فضا، مقاوم در برابر انســولین در 
بدنش به شدت باال می رود. همچنین 
رگ های بدنش نیز تا حدی ســفت 
می شــوند. این سفت شــدن رگ ها 
چیزی معادل تاثیر 2۰ سال افزایش 

عمر بر روی زمین است.
این سفت شــدن رگ ها روی فشار 
تاثیر می گــذارد،  طبیعــی خــون 
یعنی همان مشــکلی که بســیاری 
از ســالمندان با آن روبرو هســتند. 
این تغییــرات می تواند ســبب بروز 
مشکالتی در حرکت و نیز توانایی های 
ذهنی فضانوردان )و البته سالمندان 
روی زمین( شــده و حتــی به ایجاد 

بیماری های قلبی نیز بیانجامد.
مقاومت در برابر انســولین همچنین 
یکی از مشــخصات دیابت نوع دوم 
به شــمار می رود که معمــوال افراد 
میان سال و سالمند در معرض آن قرار 
دارند. به همین دلیل، دیوید سن ژک 
به خاطر حضور ۶ ماه اش در فضا، یک 
نمونه بســیار خوب برای بررسی این 

موارد بود.
پژوهشگران داده های دریافتی از بدن 
این فضانــورد و نیز چندین فضانورد 
دیگر را مورد بررســی خواهند داد تا 
در نهایت بتوانند به شیوه هایی برای 
کاهش ســرعت روند ســفت شدن 
رگ ها و یا حتی معکوس ســازی آن 
دســت یابند.  گفتنی این داده ها به 
شیوه اولتراسونیک و نیز دریافت نمونه 
خون در ایســتگاه فضایــی به انجام 

می رسد.

به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
فضاپیمای سایوز که دو طرف بدنه آن 
تحت تأثیر حرارت ناشی از سایش با 
الیه های متراکم جو زمین سیاه شده 
بود، حدود ســاعت 22 و 4۸ دقیقه 
)منطقه زمانی شرقی( در میان ابری 
غلیظ از گردوخاک در قزاقســتان به 

زمین نشست.
امــداد و نجات، پرســنل  نیروهای 
پزشکی و متخصصان در محل فرود 
فضاپیمای ســایوز حضور داشتند تا 
خدمات و کمک های الزم را به ســه 

فضانورد سرنشین سایوز ارائه کنند.
اولگ کونوننکو، فضانــورد روس که 
فرماندهی این عملیــات را بر عهده 
داشت، اولین نفری بود که از کپسول 
فضایی ســایوز خارج شد و پشت سر 
او آن مک کلین آمریکایی عضو آژانس 
فضایی آمریکا )ناسا( و داوید سن ژاک 

کانادایی ظاهراً شدند.
داوید سن ژاک که احساس سرگیجه 
و تهــوع داشــت توســط پزشــک 
شخصی اش و دیگر پرسنل پزشکی 
حاضــر درصحنه مــورد معاینه قرار 

گرفت.
فضانورد کبکی پس از برداشتن کاله 
ایمنــی مخصوص از ســرش درباره 
بازگشتش به زمین گفت: »به معنای 
واقعی از آسمان سقوط کردیم. وقتی 
اطمینان یافتیم خطری ما را تهدید 

نمی کند، ماجرا برایمان جالب شد.«
داوید سن ژاک با اذعان به این که به 
علت ماه ها دور بدون از گرانش زمین 
اکنون وضعیت جسمانی خیلی خوبی 
ندارد، افــزود: »پیش از هر چیز باید 
بگویم که خوش شانس بودیم که به 
زمین بازگشتیم. کمی احساس تهوع 
دارم؛ اما آنچه بیشتر از هر چیز من را 

غافلگیر کرد، بوی علوفه ای است که 
اینجا پیچیــده و برای من فوق العاده 

است.«
داوید ســن ژاک در ادامه به شوخی 
به زبان انگلیسی گفت: »جاذبه با من 

رفیق نیست.«
ســه فضانورد بعدازظهر روز دوشنبه 
از سه فضانورد دیگر که همچنان در 
ایســتگاه فضایی بین المللی مستقر 
هســتند جــدا شــدند و در داخل 
فضاپیمای سایوز مستقر گشتند. هر 
ســه نفــر 2۰4 روز را در مدار زمین 

سپری کردند.
دریچه کپســول ســاعت ۱۶ و ۱۰ 
دقیقه به طور کامل بسته شد اما پیش 
از جدا شدن سایوز از ایستگاه فضایی 
بین المللی و قرار گرفتن تدریجی آن 
در مسیر بازگشت به زمین، اقدامات 
دیگــری نیــز الزم بــود. زمانی که 
همه کاره ای مربوط بــه قطع اتصال 
ســایوز از ایستگاه فضایی بین المللی 
انجام شد، فضاپیما مأموریت بازگشت 

به زمین را آغاز کرد.
فضاپیما در مســیر بازگشت به کره 
خاکی، در اتمســفر زمین با دماهای 
بسیار باال که گاهی به دو هزار درجه 
سانتی گراد هم می رسد، روبرو است. 
بااین حال ســپر حرارتی که زیر کف 
کپسول تعبیه شده است مانع از ذوب 
شدن پوسته بیرونی آن شده و جان 

سرنشینان آن را حفظ می کند.
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a better way

Kam Mahinsa, Mortgage Broker

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

وام تا 80 درصد ارزش منزل براى صاحبین مشاغل

»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

 

دينوروز را با ما شروع کن  

GREAT SPACES LANDSCAPING LTD 

       GARDENING &  LANDSCAPING 

) یو باغبان ی( محوطه ساز  

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

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

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

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

GREAT SPACES LANDSCAPING Ltd.

Gardening & Landscaping

محوطه سازی و باغبانی

مشاوره، طراحی، اجرا، نگهداری

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

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

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

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

Email: greatspaceslandscaping@gmail.com

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 هاى 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

1105 Robson Street, Vancouver 
      Tel: 604.685.5625

جواهری ساعتچی و ساعتچی
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آیا این »نسل کشی« نیست؟  
سیاستمداران کانادا چه می گویند؟

هفته- کمیته حقیقت یاب در گزارش 
خــود ۱22 بــار ادعای نسل کشــی 
genocide بومیان به دست حکومت 
کانادا را مطرح کرده اســت. از آن جا 
که ایــن واژه بار معنایی ســنگینی 
دارد و آدمی را یــاد پدیده هولناکی 
مانند هولوکاســت می اندازد، کمیته 
ســندی 4۶ صفحه ای منتشر کرده 
که معنای این واژه را در این گزارش 
تشــریح می کند. طبق نوشته رافائل 
لمکیــن Raphael Lemkin که در 
دهــه ۱۹4۰ ایــن واژه را ابداع کرده 
است، نسل کشــی لزوماً به معنای از 
بین بــردن فوری یک نژاد نیســت، 
بلکه هرگونه طرح هماهنگ شده برای 
آسیب رســانی جدی به یک نژاد به 
قصد از بین بردن آنان نیز در تعریف 
معتقد  کمیته  می گنجد.  نسل کشی 
است مطالعه سیاست های استعماری 
کانادا وجود چنیــن طرحی برای از 
بین بردن بومیانش را تأیید می کند؛ 
و سیاســت های فعلی حکومتی در 
کانادا نیز دنباله همان سیاســت های 
استعماری است و خشونت و تبعیض 
موجــود علیه بومیــان و بــه ویژه 
زنان و دختــران نتیجه طبیعی این 

سیاست هاست.
کمیته حقیقت یــاب دیگری که در 
ســال 2۰۰۸ بــرای مطالعه تأثیرات 
مدارس شــبانه روزی بومیان تشکیل 
شده بود، در گزارشی که سال 2۰۱۵ 
منتشــر کرد، عملکــرد این مدارس 
را یک نسل ُکشــی فرهنگی خوانده 
بــود، ولی گزارش تازه منتشرشــده 
معتقد است این عبارت ابعاد گسترده 
سیاســت های حکومتــی را بیــان 
نمی کند و واژه »نسل ُکشــی« بدون 
هیچ پسوندی مناسب تر است. اگرچه 
که به گفته رئیس کمیته، این گزارش 
یک حکم قضایی نیست ولذا نمی توان 
با اســتناد به آن حکومت کانادا را به 

انجام نسل کشی محکوم کرد.
ولی به خاطر سنگینی این واژه، افراد 
بسیاری درباره این که رفتار حکومت 
کانادا را می توان مصداق نسل کشــی 
دانســت یا نه، اظهار نظر کرده اند. از 
جمله موافقان استفاده از این کلمه، 
کونســتانت آواشــیش رهبر بومیان 
مونترال  آتیکامک ســاکن شــمال 
است. او می گوید: »البته مردم کانادا 
نباید این واژه را به خودشان بگیرند، 
بلکه بایــد این گــزارش را گامی به 
سوی آشتی ملی ببینیم. این گزارش 
به سیاســت های اســتعماری کانادا 
اشــاره می کند، و ما بایــد با مطالعه 
آن از گذشــته درس عبرت بگیریم 
و نژادپرستی و خشــونت را بازتولید 

نکنیم.«
ولی سیاستمداران کانادا در استفاده 
از ایــن واژه با تردیــد عمل کرده اند. 
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در 
سخنرانی خود پس از دریافت گزارش، 
از اســتفاده از این کلمه احتراز کرد، 
اگرچه که در سخنرانی خود در همان 
روز در ونکوور، از آن استفاده کرد. ولی 
رهبر حزب محافظه کار اندرو شی یر با 
این واژه موافق نیســت و گفته است 
که آنچه بر سر این اقشار آسیب پذیر 
جامعه آمده یک تراژدی اســت ولی 
نمی توان آن را یک نسل کشی خواند.

نخســتوزیر:جدابــرایحلاین
معضلتاشمیکنیم

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز 

سه شــنبه یازدهم ژوئن گفت که بر 
اساس شواهد گزارش قبول دارد که 
کشته و ناپدیدشدن زنان و دختران 
بومی را می توان نسل کشــی قلمداد 
کرد، با این حال بر این عقیده اســت 
که باید به جای بحث بر سر کلمات، 
بر یافتن راه حل تأکید کرد: »استفاده 
از واژه ســنگین نسل کشــی در این 
گزارش، فکر و ذهن مردم را بســیار 
مشــغول کرده. این در حالی اســت 
که در این قضیــه اولویت اصلی باید 
حل وفصل مسائلی باشد که در گزارش 
مطرح شــده اند. دولــت فکر و توجه 
خود را، آن گونه که شایســته است، 
بــه خانواده ها و جوامعی که متحمل 
چنیــن لطماتی شــده اند، معطوف 
خواهد کرد. اولویت ما باید این باشد 
که بــه بی توجهــی و بی اعتنایی به 
پرونده هــای زنان و دختــران بومی 
کانادا ناپدید یا کشته شده پایان داده 
شــود. هدف ما گردهم آوردن افراد و 
برای پیدا کــردن راه های  گفت وگو 
مناســب برای حل وفصل این چالش 

اســت، و این موضوعی اســت که ما 
تمرکز خود را بــر آن حفظ خواهیم 
کرد. بدون تردیــد تأثیر این فجایع 
بر خانواده های بومیان غیرقابل وصف 
اســت. اگر ما به ایــن وضعیت پایان 

ندهیــم، نمی توانیم ادعــای دفاع از 
حقوق بشر داشته باشــیم و خود را 
کشوری بدانیم که دغدغه حقوق بشر 
دارد و در ایــن عرصه در جهان نقش 

مثبت ایفا می کند.«

نخستوزیرکبک:نسلکشینیست
ولیوضعیتاسفناکیاست

فرانسوآ لوگو نخست وزیراستان کبک 
با اذعان به این که دولت  مرکزی کانادا 
و دولت اســتانی کبک در حمایت از 
جوامع بومی به مسئولیت های خود 
عمل نکرده اند، قول داد برای اجرای 
توصیه های گزارش هر چه زودتر دست 
به کار شود. او روز دوشنبه دهم ژوئن 
در جمع روزنامه نگاران گفت »گزارش 
کمیته حقیقت یاب حکایتی دردناک 
است و البته بدرفتاری هایی که با زنان 
بومی انجام شده، غیرقابل قبول است. 
با این حال، نسل کشــی چیز دیگری 
اســت. ما در رواندا شاهد نسل کشی 
بودیم، هولوکاست نیز یک نسل کشی 
بود. اتفاقی که در این جا افتاده متفاوت 
است. ما باید در استفاده از این گونه 
واژه ها مراقب باشیم. با این حال من 
نمی خواهم از اهمیت اتفاقی که افتاده 
است، بکاهم. آنچه بر زنان و دختران 
بومی کانادا رفته است دردناک است و 
کمک نکردن به آنان پذیرفتنی نیست. 
گزارش کمیته حقیقت یاب بســیار 
سنگین و محکوم کننده دولت مرکزی 
کانادا و دولت اســتانی کبک اســت. 
کامالً روشن است که ما برای حمایت 
و حفاظت از ایــن زنان و دختران به 
اندازه کافی تالش نکرده ایم. پیش از 
هر اقدامی، به منظور حفظ استقالل 
جوامع بومی باید با آنان مشورت شود. 
ما می دانیم که در رابطه با مسائلی که 
به مأموران پلیس مربوط می شود، باید 
بیش تر کار کنیم تا خشــونت علیه 
زنان و دختران بومی ریشــه کن شود 
و کودکان بومی که ناپدید شــده اند، 
پیدا شــوند. ما منتظریم کمیسیون 
جداگانه ای به سرپرستی قاضی ژک 
ویان که دربــاره وضعیت بومیان در 
کبک تحقیق می کند گزارشــش را 

ارائه کند.«
اکتبر  حقیقت یاب  کمیســیون  این 
2۰۱۶ در پی حوادثی که در وال دور 
روی داد تشــکیل شد و قرار است تا 
انتهای سپتامبر امسال گزارش خود را 

منتشر کند.

یکفعالحقوقبومیان:غیربومیان
بهبومیاننزدیکشــوندوباآنها

ارتباطبرقرارکنند

خودش  که  الووآ  سادیه-فونیسکس 
یک دگرباش بومی است درباره وظیفه 
موجود  وضعیت  درباره  شــهروندان 
گفــت: »یکی از مهم تریــن راه های 

مقابله با نژادپرســتی علیــه زنان و 
دختران بومی این است که در زندگی 
روزمره با بومیان گفت وگو کنید و با 
آنان ارتباطات نزدیک تری برقرار کنید. 
گاهی اوقات به خاطر شک و تردید های 
بی پایه، از این که دست یاری به سوی 
دیگران دراز کنیم می ترسیم؛ اما برای 
رهایی از این تردیدها اول الزم است 
که رابطه سالم تری با اعضای جامعه 
بومیان برقرار کنید، حرف های آنان را 
بشنوید و با مشکالت شان آشنا شوید. 
راه های گوناگونی برای برقراری ارتباط 
و شنیدن حرف های آنان وجود دارد. 
فقط از این طریق اســت که می توان 
با جنبه های مختلف مشکالت آن ها 
و تأثیر این مشکالت بر زندگی آن ها 
آگاه شــد. انســان به طور غریزی از 
موجودات ناشــناخته می ترسد. ولی 
شــما می توانید با برقراری ارتباط با 
بومیان با شــیوه زندگی آنان آشــنا 
شــوید، چیزهای زیــادی از آنان یاد 
بگیرید و ببینید که ما چگونه زندگی 
می کنیم، در چه جایگاهی قرار داریم 
و چگونه برای رسیدن به نقطه ای که 
اکنون در آن هستیم تالش کرده ایم، 
با توانایی ها و باورهای ما آشنا شوید 
و ببینید که چگونه مــا از یک دیگر 
حمایت و با یک دیگر همدلی می کنیم. 
ما در جامعه خود همواره از یک دیگر 
حمایت می کنیــم اما این حمایت را 
از سوی غالب شــهروندان غیربومی 
دریافت نمی کنیم و من فکر می کنم 
که این گــزارش، مردم را به اقدام در 
همین زمینه دعوت کرده است. هر بار 
که عده ای برای مبارزه با نژادپرستی 
اقــدام می کنند، مورد قضــاوت قرار 
می گیرند و با اتهام ها و مقاومت هایی 
روبرو می شوند. براي فائق آمدن بر این 
موانع، واقعاً الزم اســت که مردم یک 
رابطــه عمیق با جامعه بومیان برقرار 
کنند، پای صحبت های آنان بنشینند 
و آن هــا را به تر درک کنند. خیلی از 
مردم تصور می کنند وقتی که ما برای 
مقابله با بی عدالتی تالش می کنیم، بر 
ضد سفیدپوستان یا ثروتمندان وارد 
عمل شده ایم. ولی واقعیت این است 
که انصاف و برابری بر پایه ایجاد روابط 
مثبت، آگاه ســازی، آموزش و تعهد 
دوجانبه استوار شده است. روند امور 
در مجموع امیدوارکننده است چرا که 
دولت ها دارند به تدریج یاد می گیرند 
کــه به جوامع بومی گــوش دهند و 
امروز بومیــان در مبارزه برای احقاق 
حقوق خود، بسیاری از کانادایی های 

غیربومی را در کنار خود می بینند.«

جاستین ترودو: با افتخار در این جشنواره شرکت می کنیم 
دو میلیون نفر در رژه همجنس گرایان تورنتو شرکت کردند  

دو میلیــون نفر یکشــنبه 2۳ ژوئن 
2۰۱۹ در طول مسیر رژه همجنس 
گرایــان در تورنتو موســوم به غرور 
تورنتو تجمــع کردند. بســیاری از 
سیاستمداران در این تجمع شرکت 
کردند. بااین حال غیبــت داگ فورد 
وزیر اول انتاریو در این تجمع بســیار 

جالب توجه بود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
بیش از 2۰۰ تخت شناور و گروه در 
خیابان های تورنتو در فضای شادی و 

زیر آفتاب داغ رژه رفتند.
امسال این رویداد به ریاست جیجی 
گورجس چهره مشــهور رسانه های 
اجتماعی و فعال تراجنسیتی برگزار 

می شد.
چند ماه مانده بــه انتخابات فدرال، 

سیاستمداران سر قرار آمده بودند.
جاســتین ترودو که در صدر کاروانی 
در ابتــدای صــف و در کنــار جان 
توری شــهردار کانادا و دیگر مقامات 
شــهر راهپیمایــی می کــرد، گفت 
سیاســتمدارانی از همه گرایش ها با 

غرور در این رژه شرکت کردند.
وی افزود بــرای جوانانی که ممکن 
است در تلویزیون ما را تماشا کنند، 

ببینند که تا چه حد رهبران کشــور 
بــرای حمایت از آن هــا و برای آنکه 
متحد آن ها باشند، اینجا حضور دارند.
وزرای لیبــرال ازجمله مالنی جولی 
و کریستیا فریلند نیز در این رویداد 
شــرکت کردند همینطور جاگمیت 
سینگ رئیس حزب دموکرات نوین و 

الیزابت می رئیس حزب سبز.
اندرو شییر رئیس حزب محافظه کار 

در این رویداد حضور نداشت.
داگ فــورد وزیر اول انتاریو نیز اعالم 
کرده بود که در این رویداد شــرکت 
نمی کند زیــرا برگزارکنندگان آن به 
پلیس اجازه نداند امسال هم با یونیفرم 

در این رژه شرکت کنند.
آتش نشان ها و آمبوالنس ها حضور 
داشتند؛ اما برای سومین سال پیاپی 
مأموران پلیس اجازه نیافتند با لباس 

فرم در رژه شرکت کنند.
کریســتین الیوت معاون وزیر اول و 
وزیر بهداشت کبک به همراه اعضای 
هیئت کیسی هاوس که مرکزی است 
برای مراقبت از افراد آلوده به ویروس 

اچ آی وی / ایدز راهپیمایی کرد.
امســال، برگزارکنندگان و پلیس به 
علــت حوادثی که در رژه همیلتون و 

دیترویــت روی داد، تدابیر امنیتی را 
تشــدید کرده بودند. بااین حال هیچ 
مشکل جدی از سوی برگزارکنندگان 

رژه تورنتو گزارش نشد.
شنبه گذشــته، درگیری فیزیکی در 
جشن غرور همیلتون )رژه همجنس 
گرایان در همیلتون( روی داده بود و 
چند نفر زخمی شده بودند. به گفته 
بازرسان، افراد مرتبط با جنبش جلیقه 

زردها در این درگیری دخیل بودند.
شــورای اداری رژه همیلتون به نوبه 
خود اعــالم کرد تظاهرات توســط 
رهبران مذهبی آمریکا و کانادا هدایت 
می شد که عمداً تصمیم گرفتند این 
رویداد را به شکلی نفرت انگیز متوقف 
کنند. پلیس همیلتون از سوی دیگر 
اعالم کرد در پی این درگیری ها یک 

نفر را بازداشت کرده است.
یک مرد ۳۳ ســاله بــه اتهام نقض 
آزادی مشــروط خود دستگیر شد. 
چند مظنون دیگر نیز تحت تعقیب 

هستند.
در دیترویت، تظاهرکنندگان با شرکت 
در رژه همجنــس بــازان با به همراه 
داشــتن صلیب شکسته، رژه آن ها را 

به هم زدند.
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پارکینگ رایگان در پشت مغازه   براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینى   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود مى باشد

برنج ایرانى ساده و دودى
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

کتاب تعلیم رانندگى چاپ جدید  موجود مى باشد

قابلمه هاى مخصوص فروشگاه بزرگ پارس

26 دالر

18 دالر

32 دالر30 دالر

42 دالر40 دالر38 دالر

44 دالر

22 دالر20 دالر

22 دالر

28 دالر26 دالر

36 دالر34 دالر32 دالر

38 دالر

شماره 1

شماره 8

24 دالر

24 دالر

28 دالر

حراج استثنائى پلوپز  
 در 5 مدل و 6 سایز
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آیا ازدواج کودکان در کانادا 
قانونی است؟

ایرانیان کانــادا- از ســال 2۰۱۷ تا 
کنون، دولت کانادا تحت لیبرال های 
جاستین ترودو، یک سیاست خارجی 
با رویکرد صریح »فمینیســتی«، به 
ویژه در رابطه با حقوق جنســی راه 
اندازی نموده که بخشی از آن، شامل 
تالش های مربوطه جهت ریشه کن 
کــردن ازدواج کــودکان در خارج از 
کشور می باشــد. در واقع کانادا یکی 
از رهبران و بنیانگذاران اصلی تالش 
های سازمان ملل متحد در پایان دادن 
به ازدواج کودکان، یعنی معیار ظاهری 

توسعه کشوری، به شمار می رود.
با این حال، موارد متناقضی نیز در این 

باره وجود دارد.
به گفته آلیشــا کاســکی، پروفسور 
آمار  اپیدمیولوژی،  دپارتمان  دستیار 
زیستی و بهداشت حرفه ای دانشگاه 
مک گیــل،  که در رابطه بــا ازدواج 
کودکان در کانــادا تحقیق می کند، 
در حال حاضر هیچ گونه واکنشی در 
رابطــه با این واقعیت که این موضوع 
همچنــان در کانــادا قانونــی بوده، 
صورت نگرفته و عجیب این که کانادا 
همچنان به لحاظ قانونی، عملی که 
آن را در جهان در حال توسعه امروز 
محکوم دانســته و بــا آن مبارزه می 

نماید، را مجاز می داند.
بنا براین کاســکی، نتیجه می گیرد 
که ازدواج کــودکان در کانادا »کامال 
قانونی و در حال انجام« بوده، البته نه 
به عنوان قانونی نادر در جوامع طاقت 
فرسای افراط گرایان مذهبی، همان 
گونه که اغلب در پوشش های رسانه 

ای نشان داده می شود.
طبق گفته کاســکی در کنگره علوم 
انسانی-اجتماعی در ونکوور، طی ۱۸ 
ازدواج  سال گذشــته، ۳.۳۸2 جواز 
برای کودکان در استان های مختلف 

صادر گشته است.
به طور دقیق از سال 2۰۰۰ تا کنون، 
انتاریو با ۱.۳۵۳ مورد بیشترین آمار 
ازدواج در میان کودکان را دارا بوده، و 
پس از آن آلبرتا با ۷۹۱ مورد، کبک با 
۵۹۰ مورد و بریتیش کلمبیا با 42۹ 
مورد در مراتب بعدی قرار گرفته اند، 
که اکثریت قریب به اتفاق آنان را نیز 
دختران تشکیل داده که در مقایسه 
با پســران، در ســنین پایین تر و با 
همســرانی بزرگتر از خود ازدواج می 

کنند.
ایــن آمار در آلبرتا بیش تر از ســایر 
اســتان ها بوده، به طوری که بنا بر 
داده های سال 2۰۱۶، از هر ۱۰.۰۰۰ 
نفر، پنج دختر و یک پسر و یا به طور 
کلی ۳ کودک در هر ۱۰.۰۰۰ نفر، در 

سنین پایین ازدواج نموده اند.
بر اساس مطالعات  کاسکی، این آمار 
در ایــاالت متحده حدود 2/۶ کودک 
به ازای هر ۱.۰۰۰ نفر بوده، به گونه 
ای که تعداد دختران بیشتر از پسران 
)۶.۸ در مقابل ۵.۷(، سفید پوستان 
کمتر از ســایرین و بومیان و چینی 

سئواالت و تردیدهای جدی 
درباره جاماندن یک مسافر در هواپیمای ایر کانادا

مداد- پس از انتشــار خبر مربوط به 
جاماندن یک زن مسافر در هواپیمای 
خالــی خطــوط هوایی ایــرا کانادا، 
پرسش ها و تردیدهای زیادی از سوی 
کارشناســان درباره چرایی بروز این 
اتفاق مطرح شده است. قصور خدمه 
پرواز در عمل به مسئولیت های خود و 
حتی عمدی بودن این اتفاق، از جمله 
مواردی است که در توضیح دلیل این 

حادثه مطرح شده است.
خبر بســیار عجیب بود: ماجرا از این 
قرار بود که تیفای آدامز، مسافر پرواز 
۹۰ دقیقه ای ایر کانادا از کبک سیتی 
بــه تورنتو، پس از فــرود هواپیما در 
مقصد، به خاطر خواب ماندن نتوانست 
همراه سایر مسافران پیاده شود. ظاهرا 
مهمانــداران و ســایر خدمــه پرواز 
متوجه او نمی شوند و هواپیما را ترک 
می کنند. او پــس از مدتی که بیدار 
می شود، خود را در هواپیمای تاریک 
و ســرد می یابد. ابتدا سعی می کند 
از تلفن همراه اش اســتفاده کند، اما 
باتری آن تمام شده بود. سپس با یک 
چراغ قوه که در ابین خلبان می یابد 
سعی می کند پیام درخواست کمک 
بفرستید که آن هم ناموفق می ماند. 
در نهایت او موفق به باز کردن یکی از 
درهای هواپیما شده و به وسیله راننده 
یک خودروی حمل بــار در فرودگاه 

نجات می یابد.
یک کارشناس هوانوردی می گوید که 
کادر پرواز در هر صورت در روز بعد، 
این زن مسافر را در هواپیما می یافتند. 
با این وجود، این امکان هم وجود دارد 
که او با نیتی سوء در هواپیما پنهان 

شده باشد.
راس ایمــر، که مدیرعامل موسســه 
کارشناسان مشاور هوانوردی است و 
خودش در گذشته خلبان بوده، بر این 
باور است که ماجرای صورت گرفته به 
کلی عجیب و پیچیده است. آقای ایمر 
که سابقه دو دهه پرواز را در کارنامه 
خــود دارد، می گوید تابه حال چنین 
چیزی نشنیده  است و احتماال، بروز 
چندین اشتباه از سوی خدمه پرواز و 
سایر کارکنان در کنار هم سبب این 

مساله شده اســت. او می گوید شاید 
خدمه پــرواز پس از یک روز طوالنی 
و خســته کننده کاری، آن قدر تحت 
فشــار عصبی برای رسیدن به خانه 
و اســتراحت بودند که نتوانستند به 
وظایف خود برای بررسی پیاده شدن 
کامل مســافران عمل کنند. خدمه 
پرواز وظیفه دارند هنگام ترک هواپیما، 
به بررسی عدم جاماندن مسافران و یا 

وسایل مربوط به آنها بپردازند.
او همچنین به این نکته اشــاره دارد 
که گاهی خدمه پرواز باید به نظافت 
سریع محیط هواپیما بپردازند یا اینکه 
کارکنان ویــژه نظافت پیش از اولین 
پرواز صبح،  به این کار می پردازند. اما 
ظاهرا هیچ  کدام از این کارها در این 
روز به انجام نرسید. این احتمال وجود 
دارد که خدمه پرواز، وظیفه شان برای 
بررسی خالی بودن هواپیما از مسافر را 

به خوبی انجام نداده باشند.
آقای ایمــر می گویــد: »در نتیجه، 
احتماال مجموعــه ای از کوتاهی  در 
انجام وظایف ســبب بروز این مساله 

شده است.«
گفتنی است ایر کانادا ضمن تایید خبر 
جا ماندن مسافر مذکور در هواپیما، 
تاکنون پاســخی به پرسش های ارائه 

شده نداده است.
راس ایمــر می گوید کــه کارکنان 
نظافت چــی و یــا خدمه پــرواز در 
هر حــال، این زن را صبــح روز بعد 
می یافتند. با این حال، این احتمال هم 
وجود دارد که کســی بخواهد با نیت 
بد در هواپیما پنهان شود. آقای ایمر، 

به ماجرایی اشاره می کند که در سال 
2۰۱۸ در ایاالت متحده روی داد.

در این ماجرا، یک کارگر 2۹ ســاله 
فــرودگاه به نام ریچارد راســل، یک 
هواپیمای کیو4۰۰ شــرکت هرایزن 
ایــر را دزدیده و پروازی ۷۵ دقیقه ای 
با آن به انجام می رســاند که البته به 
خاطــر برخورد هواپیما بــا مانع، در 
نهایت کشته می شود. با وجود اینکه 
این حادثه به کسی صدمه ای نرساند، 
اما هواپیمای مذکور فاصله چندانی با 
یک کنسرت پر از تماشاچی نداشت 
و می توانست ســبب بروز فاجعه ای 

انسانی شود.
از ســویی دیگر، برخی فعاالن حامی 
تردیدهایی دیگر  حقوق مســافران، 
را مطرح می کنند. گابــور لوکاس از 
جمله این فعاالن اســت و می گوید 
اگر مسافر جامانده یک فرد بیمار و یا 
ناتوان بود، ماجرا ممکن بود به شکلی 
دیگر رقم بخورد. البته آقای لوکاس، 
اقدام ایر کانادا در پذیرش مسئولیت 
این اتفاق را تحســین کــرده و ابزار 
امیدواری می کند که اقداماتی جدی 
در خصوص جلوگیری از بروز اتفاقاتی 

مشابه صورت گیرد.

پژوهش جدید: دوستی سریع تر، دوستان متنوع تر
 و درآمد بیشتر برای مهاجران

مداد- پژوهشی جدید نشان می دهد 
مهاجرانی که ســریع تر دوستانی از 
اقوام، مذاهب و گرایش های گوناگون 
و متفاوت یافته اند، از درآمدی ۶ تا ۸ 
هزار دالری بیشــتر از سایر مهاجران 

برخوردارند
پژوهش جدیدی که توســط آژانس 
ملی آمار کانادا به انجام رســیده، به 
بررسی مهاجرانی 2۵ تا ۵4 ساله که از 
سال 2۰۰۱ وارد کانادا شدند پرداخت. 
در این مطالعه، سرمایه اجتماعی این 
افراد )یعنی شبکه خانوادگی، دوستان 
و ارتباطات اجتماعی آنها( و تاثیر آن 
بر درآمدشــان در یک بازه ۱۵ ساله 

مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش مشخص کرد که 
داشتن دوستانی در کانادا به افزایش 
درآمد در بلندمــدت می انجامد. این 
مطالعه نشان داد آن دسته از زنانی که 
طی ۶ ماه حضور در کانادا، دوستانی 
برای خود می یافتند، ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ 
دالر بیشتر از زنانی با وضعیت مشابه 
که فاقد چنین دوستانی بودند درآمد 

داشتند.

این مطالعه همچنین نشــان داد که 
برخورداری از دوستانی با تنوع قومی 

گسترده نیز بر درآمد تاثیر دارد.
بررســی وضعیت مردان مهاجر هم 
نشــان داد آنهایی که دوســتانی از 
قومیت های مختلف داشتند، درآمدی 
بهتر از ســایر مهاجــران با وضعیت 
مشابه که فاقد چنین دوستانی بودند 
کسب می کردند. این تفاوت درآمدی 

حدود ۸2۰۰ دالر بود.
از  کــه   )Rose Evra( اورا  رزا 
تحلیل گران ارشــد آژانس ملی آمار 
کاناداســت می گوید برخــورداری از 
جمعی متنوع از دوســتان ســبب 
می شود اطالعات بیشتر و جامع تری 
درباره فرصت های شــغلی در اختیار 
فرد قرار گیرد. در واقع کســانی که 
فاقد دوســتانی از اقوام و گرایش های 
مختلف هســتند، از این مزیت مهم 
بی بهــره می ماننــد. وی می گویــد: 
»این پژوهش پیامی مشــخص برای 
مهاجران دارد و آن هم اینکه هر چه 
سریع تر دوســتانی برای خود بیابند 
و همچنین از دوســتی بــا افرادی از 

کنند،  استقبال  قومیت های مختلف 
زیرا در این صورت، بیشتر از حالتی که 
دوستانی مشابه خود دارید می توانید 

به اطالعات ارزشمند دست یابید.«
یــک ســازمان غیرانتفاعی بــه نام 
ساکسس در ونکوور از جمله نهادیی 
برنامه هایی ویژه تسهیل  اســت که 
درهم  آمیزی بهتر مهاجران با محیط 
جدید را به انجام می رساند. کوئینی 
چو که مدیرعامل این ســازمان است 
می گوید فراتر رفتن از محدوده قومی 
و ملی، یادگیــری زبان های جدید و 
اشنایی با فرهنگ های متفاوت، نقشی 
اساسی در موفقیت شغلی مهاجران 
ایفا می کند و حتی برای کارآفرینان 
نیز بسیار سودمند است. وی می گوید: 
»در بســیاری از موارد، می بینیم که 
افرادی که به دنبال آغاز یک کسب وکار 
جدید هستند، به دنبال شبکه ای نه 
محدود به گروه های قومی خود، بلکه 
فراتر از آن هستند. هدف از این کار، 
درک بهتر اجتماع و مشتریانی است 
که می خواهند محصول یا خدمتی به 

آنها ارائه دهند.«

رتبه باالتر مسافران آمریکایی از نظر
 ادب و رفتار نسبت به مسافران کانادایی

ایرانیان کانادا- کانادایی ها از نظر ادب شــهره عام و خاصند. اگرچه این 
کلیشه عمدتا بی اساس است، اما مزایای خودش را هم دارد. با گردشگران 
کانادایی در همه جای دنیا به خوبی رفتار میشــود. به همین دلیل است 

که اکثر توریست های آمریکایی وانمود می کنند که اهل کانادا هستند.
با این حال، مطالعه جدید Expedia با این پیش فرض ها متناقض است. 
طبق گزارش اخیر منتشر شده Airplane وHotel Etiquette Study در 
سال 2۰۱۹، مسافران آمریکایی عموما رفتارهای بهتری نسبت به همتایان 

کانادایی خود نشان داده اند.
نتایج یک گزارش مطبوعاتی که منتشــر شده است ممکن است باعث 
تعجب شود، اما طبق این نتایج آمریکایی ها از عزیزترین و محترم ترین 
مسافرین در جهان هستند حتی از مســافران کانادایی رتبه شان باالتر 
اســت. در حقیقت، آمریکایی ها از لحــاظ انجام وظایف یا عملکردهای 

رفتاری باالتر از میانگین جهانی قرار دارند.
بر طبق این مطالعه، مثال های متعددی وجود دارد که به شرح زیر آمده 

است:
42 درصد آمریکایی ها صندلیشان را به دیگران میدهند که در کانادایی 

ها این رقم ۳۳ درصد میباشد.
تقریبا نیمی از آمریکایی ها ابراز کرده اند که به دیگر مسافران در حمل 
بارشــان کمک کرده اند )4۸٪( و 4۱ درصد معتقدند که باید همیشه به 

دیگر مسافران کمک کرد.
2۱ درصد از آمریکایی ها بچه های دیگر مسافران را سرگرم میکنند که 

تنها ۱4 درصد از کانادایی ها این کار را میکنند.
مردم اهل ایاالت متحده کمترین آمار پرخاشگری و دعوا با دیگر مسافران 
یا خدمه پرواز را دارند. نشستن در صندلی هواپیما می تواند برای برخی 
مردم، کالفه کننده باشــد، پرخاشگری کنند و یکسره مزاحم مهماندار 
شوند اما مسافران آمریکایی ترجیح میدهند خونسردی خود را حفظ کنند 

و مشکل را با خودشان حل کنند و مزاحم مهماندار نشوند.
به نظر می رسد آمریکایی ها، حداقل در یک زمینه، کانادایی ها را شکست 

داده اند.

ها بیشــتر از دیگران بوده، و به ازای 
هر ۱.۰۰۰ کودک کمتر از 4 کودک 
و   Maine ،Rhode Island اهــل 
اهــل  کــودک  و ۱۰   ،Wyoming
ویرجینیای غربی، هاوایی و داکوتای 

شمالی می باشند.
حداقل سن ازدواج بنا بر قانون ازدواج 
فدرال کانادا، ۱۶ ســال بوده که برای 
صدور جواز ازدواج توسط دولت های 
اســتانی برای افراد زیر ۱۸ سال، به 

رضایت والدین نیاز است.
در حالــی که بنا بر قوانین ســازمان 
ملل متحد و کانــادا، ازدواج افراد زیر 
۱۸ ســال، ازدواج کودکان محسوب 

می شود.
به گفته کاسکی، نســبت دخترانی 
که پیش از ۱۸ ســالگی ازدواج می 
کنند به عنوان فاکتــور اندازه گیری 
پیشرفت کشورها مورد استفاده قرار 
گرفته و نقض حقوق بشــر محسوب 
می شــود. تحقیقات ایاالت متحده 
نشان می دهد که بیماری های روانی 
و سوء مصرف مواد در زنانی که پیش 
از ۱۸ سالگی ازدواج نموده اند، بیش 

تر است.
بــه اعتقــاد وی، ازدواج در کودکان 
با پیامدهای بهداشــتی و اقتصادی 
ضعیف، به ویــژه در رابطه با دختران 
ارتباط مستقیم داشته، این در حالی 
است که افزایش ســن ازدواج به ۱۸ 
سالگی با مقاومت های سیاسی روبرو 
بوده، کــه بخشــی از آن مربوط به 
نگرانی در رابطه با نقض آزادی های 

مذهبی می باشد.
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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

هشدار در مورد شیوع ویروسی که 
منجر به مرگ چندین سگ  شده است

ایرانیان کانادا- سازمان حمایت از حیوانات )SPCA( از صاحبان سگ ها 
خواست تا از واکسیناسیون حیوان خانگی خود در مقابل ویروسی کشنده 
اطمینان حاصل کنند. شیوع ویروس مرگبار  "Parvovirus" در ونکوور،  

SPCA را مجبور به صدور هشدار عمومی کرده است.
به گفته SPCA، در مجموع ۶ سگ در مرکز شهر ونکوور به این ویروس 

آلوده شده اند و جان خود را از دست داده اند.
Parvovirus  یا parvo بیماری ویروســی بسیار مسری و اغلب مرگبار 
است که به سیستم گوارش سگ ها حمله می کند و همچنین می تواند به 

عضالت قلب نیز آسیب برساند.
این ویروس از طریق تماس با مدفوع سگ آلوده منتقل می شود و می تواند 
چند ماه یا بیشــتر در محیط زندگی کند. توله ســگ ها و سگ های بالغ 

غیرواکسینه شده نسبت به این بیماری بسیار حساس هستند.
به گفته دکتر امیلیا گوردون عالئم این ویروس شامل استفراغ، بی اشتهایی، 
اســهال خونی و بی حال بودن است. اگر سگی به این بیماری مبتال شود، 

حتی با درمان های مناسب باز هم احتمال مرگش وجود دارد.
سایر سگ ها در ونکوور ممکن است در معرض ابتال به این ویروس کشنده 
باشند. دکتر گوردون بیان میکند: »ما نگران این هستیم که آن شش سگ، 
ســگ های دیگر را هم آلوده کرده باشــند. بنابرین از صاحبان سگها می 
خواهیم تا به دامپزشــک مراجعه کنند و آنها را واکسیناسیون کنند و اگر 

عالئم بیماری را مشاهده نمودند فورا درخواست کمک کنند.«
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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«

افت درخواست  ویزای توریستی چینی ها پس از دستگیری
 مدیر ارشد شرکت واوی

ایرونیا- تعداد توریســت های چینی 
که برای بازدید از کانادا درخواســت 
دریافت ویزای ۱۰ ساله می دهند در 
ماه ژانویه سال 2۰۱۹ در مقایسه با ماه 
مشابه سال گذشته تقریبا نصف شده 
و متخصصان این حوزه می گویند یکی 
از دالیل اصلی این امر اثرات سیاسی 
دستگیری منگ وانژو از مدیران ارشد 

شرکت واوی است.
ویزای  تعداد درخواست های دریافت 
بازدید از سوی چین در ماه های ژانویه 
و فوریه امســال به ترتیب ۱۹۶۶۸ و 
۱۶۷2۱ بود که بسیار پایین تر از ارقام 
یک سال قبل یعنی ۳۶4۰۶ و 2۳۱۰۸ 
است. آمارهای جمع آوری شده توسط 
و  پناهجویان  مهاجــرت،  ســازمان 
شهروندی کانادا نشــان می دهد که 
دیگر  درخواست های کل کشورهای 
در همان بازه تقریبا در حد عادی باقی 

مانده است.
خانم هنگ که رییس مالی ارشد واوی 
است، روز اول دســامبر در فرودگاه 
بین المللی ونکوور دســتگیر شد و به 
این ترتیب یکی از بدترین بحران های 
روابط کانادا و چین طی دهه های اخیر 
شــکل گرفت چون آمریکا خواستار 
استرداد او به دلیل اتهام کالهبرداری 

شده است.
در مقایســه با ارقام ژانویه امســال، 
مــاه دســامبر گذشــته دومین ماه 
شــلوغ طی دو سال گذشــته برای 

ثبت درخواســت های دریافت ویزای 
توریســتی چینی بود و طی این ماه 

۸۱۶۵2 درخواست به ثبت رسید.
با وجود اینکه طی چهار سال گذشته 
روی هــم رفته تعــداد چینی های 
درخواست دهنده در چند ماه نخست 
ســال پایین تر بوده، الکساندر نینگ 
مشــاور مهاجرتی ســاکن ریچموند 
می گوید ارقام پایین تر امسال نشانگر 
موفقیت کمپینی بــا حمایت دولت 
چین اســت که به مردم می گوید به 
کانادا نروند و دارد دیدگاه ها نســبت 
به کانادا به عنوان یک مقصد جذاب 

گردشگری را تغییر می دهد.
نینگ گفت »کانادا حاال یک تصویر 
منفی به خود گرفتــه« و اضافه کرد 
که چینی ها حاال با ضعیف تر شــدن 
اقتصادشــان هم پول کمتری برای 

خرج کردن در کانادا دارند.
دولت چین در اواســط مــاه ژانویه 
یک اخطاریه ســفر به کانــادا برای 
شــهروندانش صادر کرد و گفت باید 
»کامال ریســک های موجود سفر به 
کانادا را ارزیابی کنند« چون آنجا یک 
»شهروند چینی« دستگیر شده است.

بعد از آن روند درخواست های ویزای 
چینی افزایشی بود اما رقم آوریل به 
4۶۶4۶ رســید که تقریبا سه چهارم 
۶۰ هزار درخواســتی بود که در ماه 
مشــابه هر سه ســال قبلی به ثبت 

رسیده بود. 
نینگ گفت: »اگر شما کل زندگی تان 
را در چین ســکونت داشته باشید به 
سیستم آنجا عادت می کنید و درک 
نمی کنید که در کانادا ما همینجوری 
دیگــر ملیت هــا را به دلیــل تالفی 

دستگیر نمی کنیم«.
بعد از دستگیری خانم منگ، مسئوالن 
چینــی دو کانادایی یعنــی مایکل 
کووریگ و مایکل اسپاوور را به جرم 
به خطــر انداختن امنیت ملی چین 
دســتگیر کرد. چین همچنین یک 
کانادایی دیگر به نام رابرت شلنبرگ 
را به جرم قاچــاق مواد مخدر بعد از 
یک روز دادگاه به مرگ محکوم کرد.

ین ین مشاور مهاجرت ساکن برنابی 
می گوید این پیغام دولت چین ظاهرا 
روی موج توریســت ها اثر گذاشــته 
است. او گفت:  »آن ها فکر می کنند به 
خاطر مسئله منگ وانژو کانادا دیگر 

کشوری امن برای بازدید نیست. هیچ 
اتفاق دیگری نیفتاده بنابراین همین 

مسئله دلیل اصلی است«.
رمی الریویه از سازمان روبط جهانی 
کانادا در بیانیه ای گفت نمی داند چرا 
درخواست ها امسال تا این حد کاهش 
پیدا کرده، اما گفــت ژانویه و فوریه 
معموال شاهد پایین ترین درجات این 

نوع فعالیت ها بوده اند.
او همچنین گفت افزایش چشمگیر 
درخواســت ها در دســامبر گذشته 
احتماال به خاطر این بوده که قوانین 
جدیدی در پایان ماه اعمال شــدند 
که از بازدیدکنندگان سراسر آسیا و 
آمریکا می خواهند در حین درخواست 
بیشــتر انواع ویزاها، اثر انگشــت و 
عکس خود را ارسال کنند. تعداد کل 
درخواست های ویزا از بقیه دنیا طی 

آن بازه همان افزایش را تجربه نکرد.
خانم الریویه اضافه کرد که در ســال 
2۰۱۸ شــهروندان چینی نزدیک به 
۵۹2 هزار ویزا بــرای بازدید از کانادا 
دریافت کردند که نشــانگر افزایشی 
بیش از ۸ درصدی نســبت به سال 
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اتاوا برای بزرگداشت یاد و خاطره زنان 
و دختران بومی که به علت خشونت ها 
کشــته یا ناپدید شــده اند، سیزده 

میلیون دالر هزینه می کند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، دولت فدرال کانادا روز دوشنبه 
در وینیپگ اعالم کرد هزینه اجرای 
حــدود یکصد پــروژه را کــه برای 
بزرگذاشت عمومی یاد و خاطره زنان 
و دختران بومی کشته یا ناپدیدشده 
اختصاص یافته است، تامین  می کند. 
طبق ارزیابی های دولت فدرال کانادا، 
ابتکارها و برنامه هــای اجتماعی که 
برای بزرگداشت زنان و دختران بومی 
کشته یا ناپدیدشده در نقاط مختلف 
کشــور به اجرا گذاشته خواهند شد، 

بالغ بر سیزده میلیون دالر می شود.
مریم منصف وزیر امور زنان و برابری 
جنســیتی کانادا اعالم کرد اعتبارات 
الزم برای اجرای این طرح ها از محل 
تامیــن خواهد  »صنــدوق یادبود« 
شــد.  مقامات دولت فدرال کانادا در 
واکنش به گــزارش موقت تحقیقات 
ملی دربــاره زنان و دختــران بومی 
کشته یا ناپدیدشده که سال 2۰۱۷ 
منتشر شد و موجی از تاثر در کشور 
برانگیخت، صندوق یادبود را تاسیس 
کردند. در گزارش تحقیق ملی، قتل 
یا ناپدیدشــدن زنان و دختران بومی 
کانادا به »نسل کشــی« تشبیه شده 

است.
مریم منصف تصریح کــرد: »دولت 
فــدرال کانــادا درد دل بازماندگان و 
خانواده زنان و دختران بومی کشــته 
یا ناپدید شــده را گوش می کند. آنها 
به ما گفتند  برای این که پیشرفتی 
واقعی در امور ایجاد شــود، ابتدا الزم 
است که به طور جمعی از همه زنان 
و دخترانی که بر اثر خشونت کشته یا 

ناپدید شده اند، یاد کنیم.«
وزارت  امور زنان و برابری جنسیتی 
ابتکارهایی  انتخاب  مسئولیت  کانادا 
را که قرار اســت برای بزرگداشــت 
یاد و خاطره این زنان اجرا شــود، به 
کمیته های بومی واگذار کرده است. 
این کمیته هــا مشــخصا از افرادی 
تشکیل شده که تحت تاثیر این پدیده 
) کشته یا ناپدیدشدن زنان بومی( قرار 
گرفته اند و غالباً از اعضای خانواده یا 
نزدیکان زنان و دختران بومی کشته 
یا ناپدیدشده، نمایندگان جوامع بومی، 
هنرمندان و گروههای حمایت کننده 

از بومیان هستند.
پروژه هایی که برای بزرگداشت یاد زنان 
و دختران بومی کشته یا ناپدیدشده 
انتخاب شده اند، شامل مراکز هنری، 

 اتاوا هزینه بزرگداشت  قربانیان 
خشونت علیه زنان و دختران بومی

 را می پردازد

بناییادبودزنانودخترانبومی
کشتهیاناپدیدشدهدروینیپگ

بناها و تولیدات سینمایی  می شوند 
که روایت گر داستان ها و ماجراهایی 
هســتند که بر این زنــان و دختران 

گذشته است.
کمیســیون تحقیق ملی درباره زنان 
و دختران کشته یا ناپدیدشده بومی 
کانادا سوم ژوئن امسال گزارش نهایی 
خود را منتشر کرد. دولت فدرال کانادا 
اکنــون در حال تهیه یک طرح اقدام 
جامع ملی برای مقابله با خشــونت 
برضد زنان و دختران بومی این کشور 

است.
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مجتمع تجاری »پاسیفیک سنتر«
به افراد بی خانمان اجازه می دهد

 شب ها در آن جا بخوابند

ایرانیان کانادا- یک مجتمع تجاری تصمیم گرفته تا اقداماتی برای کمک به 
افراد بی خانمان انجام دهد. برخالف بسیاری مراکز خرید دیگر، مجتمع تجاری 
پاسیفیک سنتر در داون تاون ونکوور به افراد بی خانمان اجازه میدهد داخل 
این مکان بخوابند. این مجتمع تجــاری همچنین اقدامات دیگری نیز برای 

افرادی که شب ها در آنجا بخوابند انجام میدهد.
در راستای سیاست های جدید نسبت به افراد بی خانمان، کارکنان شیفت شب 
آموزش های کمک های اولیه، کمک های روانی و برخورد مناسب در مواقعی 

که مشکل یا جدلی پیش آید را فرا میگیرند.
برنت فیندلی،  مدیر ارشــد امنیت این مجتمع اخیــرا گفت که »همه فکر 
میکنند یافتن پناهگاه راحت است، در حالی که اینطور نیست. ما همیشه افراد 
بی خانمان زیادی در اطرافمان داشته ایم، اما در حال حاضر بحران مشکالت 

روانی و اعتیاد نیز در حال اضافه شدن به این مشکل هستند.«
 Union .ایــن اقدام مورد تقدیر افراد و گروه های مختلفی قرار گرفته اســت
Gospel Mission در این باره گفته است که »هنگامی که افراد بی خانمان 
حس کنند مردم برایشــان اهمیت قائل هســتند، احتمال بیشتری دارد که 
درخواست کمک کنند تا بتوانند از شرایطشان خارج شوند.« تعدادی از مردم 

در اینترنت از این حرکت استقبال کرده اند.
با این حال افرادی در شــبکه اجتماعی Reddit معتقدند این اقدامات موثر 

نخواهد بود.
آمار افراد بی خانمان به باالترین میزان طی سالیان اخیر رسیده است و تبدیل 
به معضلی آشکار در مترو ونکوور شده است. تعداد افراد بی خانمان در این شهر 

۳۶۰۰ نفر تخمین زده میشود.

پس از استقبال متقاضیان 
دولت بریتیش کلمبیا سوبسید اتومبیل  های الکتریکی را کاهش داد

ایرونیا- پــس از اقدام عــده زیادی 
از خریــداران خودرو برای اســتفاده 
از  سوبســید دولت بریتیش کلمبیا 
در خودرو های الکتریکی ، حال خبر 
می رسد دولت دست به کاهش قابل 

مالحظه میزان سوبسید زده است . 
تا پیش از این دولت بریتیش کلمبیا 
تا سقف پنج هزار دالر سوبسید روی 
قیمت خودروی الکتریکی جدید ارایه 
مــی داد و دولت فدرال هم به همین 
میزان سوبسید در اختیار خریدار قرار 

می داد. 
امــا در تعطیالت آخــر هفته دولت 
اســتانی اعالم کرد  میزان سوبسید 
پرداختی بخاطر اســتقبال شدید !!! 
به ســه هزار دالر کاهش یافته است 
. به گفته مسئوالن، دولت استانی تا 
به حال بیش از شش هزار درخواست 
برای این سوبسید دریافت کرده است.

بلــر کویلــی از انجمــن نمایندگان 
فروش اتومبیل بریتیش کلمبیا گفت: 
»دوســت داشــتیم از قبل تر چنین 

چیزی را به ما اعالم می کردند«.
بریتیــش کلمبیــا در زمینه فروش 
اتومبیل  هــای الکتریکــی در کانادا 
عملکرد بسیار خوبی دارد و در سال 
2۰۱۹ فقط پشت سر کبک قرار دارد.

با اســتناد بــه ســازمان حمل و نقل 
الکتریکی کانــادا، فروش خودرو های 

قیمت مسکن در شهرهای اصلی کانادا 
چقدر باید کمتر شود تا جوانان

 زیر ۳4 سال امکان خرید پیدا کنند؟

ایرونیا- اگر می خواهید در کانادا خانه 
بخرید حاال می توانید هدفی برای خود 
تعیین کنید که آرزو دارید قیمت ها تا 
چند درصد پایین بیایند؟ ۵۰ درصد؟

اگر در تورنتو باشید که آن وقت باید 
امیدوار باشید قیمت ها دو سوم پایین 
بیایند. یا در ونکوور نیاز دارید کاهش 

قیمت معادل ۷۵ درصد باشد!!
اینها تازه ترین آماری اســت که در 
تحقیق جدید یکی از اساتید دانشگاه 
بریتیــش کلمبیا آمــده و قصد دارد 
مشکالت مرتبط با هزینه زندگی برای 
جوانان کانادایی را در کانون توجه قرار 

دهد. 
دراین گزارش آمده در صورتی مسکن 
بــرای کانادایی های جوان بین 2۵ تا 
۳4 سال مقرون به صرفه خواهد بود 
که  متوســط قیمت مسکن باید  به 
22۳ هزار دالر یا تقریبا نصف قیمت 
فعلی کاهش بیاید. یــا اینکه درآمد 
کامل این گروه باید دو برابر بشــود و 

به حدود ۹۳4۰۰ دالر برسد.
این مطالعه در تعریف خود از مسکن 
مقرون به صرفه مسکنی را مورد هدف 
قرار داده که قیمتش نباید بیشتر از 
۳۰ درصد درآمد خالص باشد. با این 
استاندارد، متوسط قیمت مسکن در 
تورنتو باید ۵2۳ هزار دالر یا حدود دو 
سوم ارزش فعلی کاهش بیاید تا برای 
هزاره ای ها مقرون به صرفه باشد. در 
ونکوور، قیمت ها باید ۷۹۵ هزار دالر 

یا حدود ۷۵ درصد افت کنند.

اما پل کرشاو مدیر مدرسه جمعیت 
و ســالمت عمومی دانشگاه بریتیش 
کلمبیا و موســس کمپین می گوید 
مقرون به صرفه بودن فقط مشــکلی 
برای مترو ونکوور نیست و در سراسر 
بریتیش کلمبیا و انتاریو و همچنین 
شــهرهایی در آلبرتــا، مونتــرال و 
هلیفکس هم دیده می شود. او گفت: 
»حتی مانیتوبا شروع به عبور از آستانه 

مقرون به صرفه بودن کرده است.«
این گروه در گزارش خود خواســتار 
»تعهدهــای بنیادیــن« از احــزاب 
سیاســی کانادا پیــش از انتخابات 
امسال شــده اســت. این کمپین از 
استراتژی  خواســته  سیاست گذاران 
ملی مسکن فعلی را گسترش دهد تا 
تعداد بیشتری از خانوارهای نیازمند را 
پوشش بدهد و خواستار این شده که 
از هدف اصلی شــرکت وام مسکن و 
مسکن کانادا مبنی بر خانه دار شدن 
تمام کانادایی ها تا سال 2۰۳۰ حمایت 

کنند.
اما در این گزارش آمده که برای انجام 
ایــن کار »ما باید نحوه برخوردمان با 
مسکن و زمین های مسکونی را عمیقا 
تغییر بدهیم. ما باید از آن به نفع افراد 
ساکن جوامع محلی حمایت کنیم و 
اجازه ندهیم از آن استفاده هایی مثل 
پولشویی، کالهبرداری، سفته بازی و 
پارک کردن پول در خانه های خالی 

iroonia.ca ».صورت بگیرد
چین اعالم کرد 

تا اطالع ثانوی واردات گوشت از کانادا را به حال تعلیق در می آورد
سفیر چین در کانادا با اشاره به این که 
در رونــد تأیید و صــدور گواهینامه 
برای محصــوالت کانادایی خالها و 
کاســتی هایی وجود دارد، هشدار داد 
کشورش تصمیم گرفته است واردات 
گوشــت از کانادا را تــا اطالع ثانوی 

متوقف کند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
مقامات پکن مسائل بهداشتی را علت 
»تدابیر پیشــگیرانه فوری« می دانند 
که کشورشان بر ضد واردات گوشت 

از کانادا اتخاذ کرده  است.
مسئوالن اداره گمرک چین می گویند 
به تازگی آثاری از داروی راکتوپامین 
در یک محموله محصوالت گوشــت 
خوک از کانادا کشــف کرده اند. این 
دارو در یک صد و شصت کشور جهان 

ازجمله چین ممنوع است.
در بیانیه ای که سفارت چین در کانادا 
منتشر کرد آمده است نتایج تحقیقی 
که مقامــات کانادا به تازگــی انجام 

الکتریکی در بریتیش کلمبیا در فصل 
اول 2۰۱۸ نسبت به دوره مشابه سال 
2۰۱۸ تقریبــا دو برابر شــد و تعداد 
خودرو های فروخته شــده به 2۷۱۸ 

دستگاه رسید.
اقدام برای کاهش میزان سوبسید تنها 
چند ماه پس از این صورت گرفت که 
استان قوانینی را تصویب کرد که  تا 
سال 2۰4۰ تمام خودروهای استان به 
خودروهایی بدل شــوند که هیچ نوع 

آلودگی تولید نمی کنند.
میشــل مونگال وزیر انــرژی گفت: 
»عالی است که مردم درباره این برنامه 
هیجان زده هستند. اما ما می خواهیم 

بتوانیــم این هیجان را حفظ کنیم و 
ایــن یعنی باید کار الزم برای رشــد 
بادوام این برنامــه را در آینده انجام 
دهیم و به نظرم با این حرکت این کار 

را کرده ایم.«
اما لیبرال های اپوزیســیون بریتیش 
کلمبیا می گویند دولــت دارد پیغام 
گیج کننده ای می فرستد. یاس یوهال 
نماینــده مجلس لیبــرال بریتیش 
کلمبیا گفت: »اینکه یک روز بگوییم 
ما می خواهیم همه خودرو الکتریکی 
داشــته باشــند و چنــد هفته بعد 
سوبسید را به طور چشمگیری کاهش 
دهیم نشــان می دهد که دولت فقط 

دارد بدون برنامه حرکت می کند.«
تحت قوانین جدیــد، اتومبیل هایی 
که قیمت شان باالتر از ۵۵ هزار دالر 
باشد از این تخفیف مستثنی می شوند. 
همین سقف برای سوبسید فدرال هم 
صدق می کند.دولت استانی همچنین 
میزان بودجه اختصاص یافته به این 
طرح را 2۶.۵ میلیــون دالر افزایش 
داده اســت . تمــام خریدارانی که تا 
قبل از 22 ژوئن قرارداد خرید خودرو 
الکتریکی امضا کــرده اند، همچنان 
۵۰۰۰ دالر سوبسید دولتی را دریافت 

iroonia.ca .خواهند کرد

داده اند حاکی از آن است که یک صد و 
هشتادوهشت گواهی پزشکی مرتبط 
با صادرات محصوالت گوشت خوک 

جعل شده است.
ماری-کلود بیبو وزیر کشــاورزی و 
صنایع غذایی کانادا اعالم کرد آژانس 
نظارت بر محصوالت غذایی کانادا در 
تحقیقات خود به تخلفاتی در رابطه 

با پروانه های جعلی صادرات برخورد 
کــرده و این مســئله می تواند برای 
صادرات محصوالت گوشت خوک و 
گاو از کانادا به چین پیامدهایی داشته 

باشد.
بیبو خاطرنشان کرد مقامات نهادهای 
ذیربط کانادا در حال حاضر با شرکای 
چینــی خود برای حل این مشــکل 

همکاری می کنند.
سفارت چین در کانادا در بیانیه کوتاه 
خود فقط به گفتن این نکته بسنده 
کرد که مشکل به وجود آمده منحصراً 
مربوط به پروانه های صادرات گوشت 
به چین محسوب می شود و بازارهای 
دیگــر تحت تأثیر این مشــکل قرار 

نمی گیرد.
آژانس نظــارت بر محصوالت غذایی 
کانادا نیز تأکید کرد به تحقیقات خود 

در این زمینه ادامه می دهد.
چین تأکید کرده است واردات گوشت 
خوک از کانادا را از روز چهارشــنبه 
به حال تعلیق درمــی آورد بااین حال 
وزارت کشــاورزی کانادا هنوز تأیید 
نکرده اســت که منع واردات گوشت 
به چین به اجرا درآمده است یا خیر. 
با توجه به اختالف ســاعت میان دو 
کشور، مقامات وزارت کشاورزی کانادا 
هنوز نتوانسته اند دراین باره خبری از 

همتایان چینی خود بگیرند.
چین پیش ازاین بــرای توجیه اقدام 
خود در تعلیق واردات کلزا از کانادا نیز 
مسائل بهداشتی را عنوان کرده بود. 
طبق اعالم مقامات پکن، پیدا شدن 
انــگل در دانه های کلزا موجب شــد 
چین واردات این محصول را از کانادا 
متوقف کند. پــس ازآن پکن واردات 
گوشت خوک، نخودفرنگی و سویا را 

از کانادا ممنوع کرده بود.
ماجرای تنش آفرین جدید در منازعه 
تجاری که دو کشور را رو در روی هم 
قــرار داده در حالی اتفاق می افتد که 
قرار است جاستین ترودو نخست وزیر 
کانادا برای شرکت در نشست سران 

گروه بیست به ژاپن سفر کند.
در سفر رسمی اخیر جاستین ترودو به 
واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا قول داد در نشست سران گروه 
بیست از منافع همسایه اش کانادا در 

برابر چین دفاع کند.

سازمان حفاظت از محیط زیست کانادا:
ماده شیمیایی موجود در گرانوال و غالت سرطان زا می باشد

ایرانیــان کانــادا- طبــق مطالعــه 
جدیدی که توسط سازمان حفاظت 
از محیط زیســت کانادا انجام شــد 
اکثر شــرکت های موادغذایی مانند 
General Mills همچنان به فروش 
غالت صبحانه و سایر غذاهای آلوده 
به گالیفوسات، این عنصر سرطان زا، 

ادامه می دهند.
شواهد حاکی از آن است که مصرف 
گالیفوسات با خطر ابتال به سرطان در 
ارتباط اســت. طبق گزارش سازمان 
حفاظــت از محیط زیســت کانادا، 
مطالعه جداگانه ای که در فوریه سال 
جاری منتشر شده است نشان داد که 
گالیفوسات می تواند احتمال ابتال به 
ســرطان مصرف کننده ها را تا 4۱ 

درصد افزایش دهد.
گالیفوسات یک ماده فعال علف کش 
شــیمیایی است که در بســیاری از 
محصوالت کشاورزی و باغبانی یافت 

میشود.
محققان طبــق آخریــن آنالیزها و 
 Roundup بررسی ها عنوان کردند
که یک نــوع علف کش برای غالت و 
تولید   Bayer-Monsanto توســط 
شده، در تمام 2۱ مدل غالت موجود 

میباشد.
از 2۱ محصول مــورد آزمایش تنها 
چهــار محصول دارای گالیفوســات 

نبودند.
تنها راه ســریع برای حذف این مواد 
ســرطان زا از این مواد خوراکی که 

برای کودکان عرضه می شود،  خرید 
و استفاده از جو از کشاورزانی است که 
از گالیفوسات به عنوان یک ماده علف 

کش استفاده نمی کنند.
بر طبق بیانیه ای کــه در ماه آوریل 
از  منتشر شــد، ســازمان حفاظت 
 )EPA( محیط زیست ایاالت متحده
به این نکته اشــاره می کند که »اگر 
گالیفوسات بر طبق استانداردهای آنها 
مورد استفاده قرار گیرد هیچ خطری 
برای سالمتی عمومی وجود ندارد و 

سرطان زا نیست.« 
با این حال سازمان حفاظت از محیط 
زیست کانادا از حذف گالیفوسات از 

کاالهای مصرفی حمایت می کند. 
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تحقیقات جدید نشان می دهد که »اوبر«
 و »لیفت« باعث افزایش ترافیک تورنتو شده اند

تحقیقات،  طبــق  کانادا-  ایرانیــان 
کمپانی های اشتراک گذاری ماشین، 
نسبت به شــرکت های تاکسیرانی 
در تورنتو قوانیــن کمتری دارند، که 

موجب شلوغی بیشتر شهر میشود.
این تحقیقات مشــخص میکند که 
کمبــود قوانین تنظیــم کننده در 
شــرکت های حمل و نقل خصوصی 
باعث تشــویق بیشــتر مردم برای 
استفاده از اوبر و لیفت شده، که باعث 
افزایش گازهــای گلخانه ای و فراهم 
کردن شــرایطی برای رعایت نکردن 

مسائل امنیتی شده است.
مطابق این تحقیق، اینگونه شرکت ها 
روزانه ۱۷۶.۰۰۰ سفر در تورنتو انجام 
میدهند و مســئول بخش اعظمی از 
ترافیک شهر هســتند. شرکت های 
تاکسیرانی محدود به ۵۰۰۰ دستگاه 
هســتند، اما هیچ محدودیتی برای 
وســایل شــرکت های حمل و نقل 
خصوصی وجود ندارد، و تعداد وسایل 

نقلیه آنها به ۷۰.۰۰۰ میرسد.
در ایــن تحقیق آمده کــه »قوانینی 
که باعث ســود رســیدن به عده ای 
ولــی ضرر کردن عــده ای دیگر می 
شوند باید اصالح شوند«. این مطالعه 
مدعی است قوانین میان تاکسی ها 
و کمپانی های مثل اوبر و لیفت برابر 

نیست.
سال 2۰۱4، شکایتی از اوبر با این ادعا 
که این شــرکت امنیت عمومی را به 
خطر می اندازد و قوانین تاکسیرانی را 

رعایت نمیکند انجام شد.
ســال 2۰۱۵ دادگاه عالی انتاریو این 
شکایت را رد کرد. یک سال بعد اوبر 

در تورنتو قانونی شد.
دریافت مجوز تاکسی نیازمند ۳ سال 
تجربه اســت، اما برای دریافت مجوز 
برای رانندگی اوبر یا لیفت یک سال 

تجربه کافی است.
رانندگان تاکسی معموال 2۵ سال یا 
بیشــتر دارند، چراکه ملزم به داشتن 

بیمه تجاری هستند.
پلیس باید پیشینه جنایی رانندگان 
تاکســی را بررســی کنــد، امــا در 

این  تاکسیرانی خصوصی  شرکتهای 
کار توســط خود شــرکت ها انجام 

میشود.
رانندگان تاکسی به عنوان بخشی از 
قوانین تامین امنیت ملزم به داشتن 
دوربین داخل ماشــین  هستند، که 
حدود ۱۰۰۰ دالر هزینه دارد. اما این 

دوربین در اوبر الزامی نیست.
تحقیقات مشــخص کرده 4۹ درصد 
افراد اگر به اوبر یا لیفت دسترســی 
نداشته باشند از حمل و نقل عمومی 
تحقیقات  ایــن  میکنند.  اســتفاده 
تخمین میــزد در صورتی که مردم 
حمل و نقل عمومی را بر اوبر یا لیفت 
ارجحیت دهند، ســاالنه 2۰ میلیون 
ســفر به بخش حمل و نقل عمومی 

اضافه خواهد شد.

کانادا به طرز ناباورانه ای
 نژادپرست تر از آمریکاست

ایرانیــان کانادا- گرچه نژادپرســتی 
فراگیر در تمامی جنبه های اقتصادی 
آمریکا به چشــم می خورد، اما کانادا 
نیز چندان از این نژادپرستی نهادی 

بی بهره نیست.
علی رغم شهرت این کشور به عنوان 
جامعه ای مقتدر، به ویژه در مقایسه 
با همسایۀ جنوبی آن، بنا بر گزارش 
انجمن بهداشــت عمومی در ســال 
2۰۱۸، کانــادا به عنوان کشــوری 
محسوب می شود که رنگ، مذهب، 
فرهنگ و یا قومیت فرد، ســالمتش 
را تعیین نموده که منجر به نابرابری 
در اجتمــاع، درآمدهــای اقتصادی، 
سالمت شخصی، و سطح دسترسی و 
کیفیت خدمات بهداشتی و اجتماعی 

می گردد.
ایــن نتایج پــس از تجزیه و تحلیل 
داده های بدســت آمــده از آزمایش 
های مختلــف در ۹۷ زمینه متفاوت 
در سوئد، نروژ، بلژیک، فرانسه، هلند، 
آلمان، انگلســتان، ایاالت متحده، و 

کانادا بدست آمده، که سطح تبعیض 
نژادی در دو کشــور فرانسه و سوئد 

باالتر از سایرین بوده است.
در واقع، شیوه های استخدام تبعیض 
آمیــز در تمامی کشــورهای مورد 
مطالعه، قابل توجه و فراگیر بوده است.
البته الزم به ذکر اســت که ۹ کشور 
مــورد مطالعه، تنها مــواردی بودند 
که با معیارهای مشــخص شــده در 
تحقیق مطابقت داشته اند. برای این 
منظور، کشــورها می بایست حداقل 
ســه آزمایش کامل و ژرف در زمینه 
استخدام تبعیض آمیز را پشت سر می 

گذاشتند.
همانطور که گفته شــد، فرانســه از 
باالترین نــرخ تبعیض برخوردار بوده 
و ســوئد نیز پس از آن در رتبه دوم 
قرار داشت و کشورهای بریتانیا، کانادا، 
بلژیک، هلنــد، نروژ، ایاالت متحده و 
آلمان نیز با تفاوتی اندک در جایگاه 

های بعدی قرار می گیرند.
اطالعات جمع آوری شده از بیش از 
2۰۰.۰۰۰ درخواست شغلی جعلی، 
بنا بر اقلیت هــای موجود و نام های 
سفیدپوستانه، دســته بندی گشته 
اند، که طبق آن سطح نژادپرستی در 
کانادا به طرز ناباورانه ای، ۱۱٪ بیشتر 
از ایاالت متحده تخمین زده شــده 

است.
البته ناگفته نماند که قوانین استخدام 
در این کشورها علیه تبعیض نژادی 
عمل نموده، بــدان معنی که گرچه 
اعداد چیز دیگری را نشان می دهند، 
اما واقعیت ممکن است کامال خالف 
آن باشد. چرا که درصد خطا در این 

گونه مطالعات بسیار باالست.
ســطوح تبعیض با توجه به منطقه و 
شــغل تغییر می کند. به طور مثال، 
کانادایــی های آســیایی، با تبعیض 
در درخواســت های شــغلی مواجه 
بوده، چرا که طبــق مطالعه اکثرا به 
فعالیت در موقعیــت های مدیریتی 
تمایل بیشتری دارند. در حقیقت، به 
اعتقاد منتقدان، سطح باالی تبعیض 
در کانادا، از ارتباط مردم با قومیت ها 
در محل کار ناشــی می گردد، که به 
عقیده دکتر Eddy Ng از دانشــگاه 
Dalhousie، کانادا می بایســت در 
قانون تساوی حقوق کارمندان خود 
که از سال ۱۹۹۵ دست نخورده باقی 

مانده، تجدید نظر نماید.
در عین حال، کانادا همچنان یکی از 
کشورهای پیشرفته جهان محسوب 
می شــود کــه تنها طی یک ســال 
گذشته، نســبت به سایر کشورها، از 
نموده  استقبال  بیشتری  پناهندگان 

است.

تـدریـس خصـوصــــی
شیمى، ریاضى

توسط: فریده رحمتی
با 20 سال تجربه آموزشی در کانادا

604-949-0201
604-700-5615

گذرنامه الکترونیکی کانادا: گوشی هوشمند، جایگزین گذرنامه کاغذی
مداد- این طرح که روز چهارشــنبه 
به صورت آزمایشی در فرودگاه ترودو 
مونترال آغاز شد، به زودی به مسافران 
کانادایی به مقصد هلند امکان می دهد 
بدون همراه داشتن گذرنامه کاغذی، 
و فقط با استفاده از گوشی هوشمند 
خود ســوار هواپیما شوند. همچنین 
به زودی امکان ســفر به کشورهای 
مختلف دیگری بــدون حتی نیاز به 
گوشــی هوشــمند و فقط با اسکن 
صورت مســافر )به جــای گذرنامه( 

امکان پذیر خواهد بود.
کانادا و هلند در روز چهارشنبه )2۶ 
ژوئن( اعالم کردند که پروژه گذرنامه 
برای  را   )E-Passport( الکترونیکی 
مســافرت بین دو کشــور به صورت 
آزمایشی آغاز می کنند. این پروژه به 
مسافران امکان می دهد بدون نیاز به 
همراه داشتن گذرنامه، مراحل مختلف 
امنیتی را در فرودگاه مبداء و مقصد را 
فقط با استفاده از گوشی هوشمندشان 

پشت سر بگذارند.
در این طــرح، داده هــای مربوط به 
هویت افــراد که در حــال حاضر بر 
روی یک تراشه روی گذرنامه مسافر 
ذخیره می شــود، به شــکلی امن و 
رمزگذاری شــده روی تلفن همراه او 

ذخیره خواهد شد.
بــه این ترتیب، مســافرانی که قصد 
پرواز از مونترال یا تورنتو به آمستردام 
)و بالعکــس( را دارنــد می توانند به 
جای گذرنامه کاغذی، این داده های 
رمزگذاری شده را در اختیار ماموران 
امنیت فرودگاه و کارمندان خط هوایی 
قرار دهند. این داده ها سپس توسط 
کارکنان مذکور با داده های بیومتریک 
موجود از مسافر انطباق داده می شود. 
در نهایت، مســافر می تواند بدون به 

همراه داشتن گذرنامه فیزیکی، سوار 
هواپیما شود.

این پروژه که توســط مجمع جهانی 
 World Economic( اقتصــاد 
مدیریت می شود، »هویت   )Forum
دیجیتــال مســافر شناخته شــده« 
 Known Traveler Digital(
Identity( نــام دارد. این پروژه ابتدا 

قرار است در سال 2۰۱۹ در دو کشور 
کانادا و هلند به صورت داخلی مورد 
استفاده قرار گیرد و اولین سفر با این 
نوع گذرنامه نیز در اوایل سال 2۰2۰ 

صورت خواهد گرفت.
پیش بینی هــا حاکــی از آن اســت 
که تا ســال 2۰۳۰، آمار ســفرهای 
هوایی به ۸/۱ میلیارد می رســد که 
۵۰ درصد بیشــتر از ســال 2۰۱۶ 
اســت. با در نظرگرفتن سیستم های 
نه چندان کارآمد کنونی برای بررسی 
مدارک مسافران، تا سال 2۰۳۰ باید 
اصالحاتی جدی در این سیســتم ها 

ایجاد شود.
از روز چهارشنبه، دو شرکت ایر کانادا 
و نیــز کی ال ام )هلنــد( و همچنین 
فرودگاه هــای مونتــرال، تورنتــو و 
آمستردام کار بر روی مرحله آزمایشی 
این پروژه را آغاز کردند. گفتنی است 
ســه شــرکت بزرگ حوزه فناوری 
یعنی اکسنچر )Accenture(، ویژن 
باکــس )Vision Box( و نیز آیدمیا 
)Idemia( نیز به عنوان شرکای فنی 

در این پروژه حضور دارند.

در ماه مه 
کانادا بیش از 16 هزار شغل از دست داد 

که 11 هزار مورد در ساخت و ساز بود

گزارش اشتغال ملی ای دی پی کانادا نشان می دهد وضعیت اشتغال کشور 
در ماه گذشته افت کرد و دلیل اصلی نخستین کاهش آمار ماه مه در هفت 

سال گذشته بخش ساخت و ساز بود.
این گزارش یک اندازه گیری ماهانه از اشــتغال غیرکشــاورزی است. این 
ارقــام از یک پایگاه داده لحظه ای بیــش از 2 میلیون کارمند جمع آوری 
می شوند. با اســتفاده از اطالعات آن ها می توان درباره داده های تحقیقی 
عملی تخمین هایی زد. ارقام ای دی پی جایگزینی برای ارقام دولتی نیستند، 

بلکه آن ها را تکمیل می کنند. 
اشــتغال غیرکشاورزی کانادا از رقم رکوردشکن خود پایین  آمد و اشتغال 
فصلی در ماه مه به ۱۶۵۱۹4۶۱ رسید که ۰.۱۰ درصد نسبت به ماه قبل 
کمتر بود. این کاهش به معنی ۱۶۰2۰ شغل کمتر از ماه پیش بود. افت 

ارقام غیرعادی نیست اما معموال در ماه مه اشتغال باال می رود. 
اشــتغال بخش ساخت وساز در ماه مه به ۱۰۱۳۱2۷ کاهش پیدا کرد که 
نسبت به سال گذشته ۱.۱۰ درصد کمتر بود. این کاهش به معنی از بین 
رفتن ۱۱22۳ شــغل یا بیشتر شغل های از دســت رفته در این ماه بود. 
این نخستین ماه مه کاهشــی در بیش از ۳ سال گذشته و در عین حال 

iroonia.ca .بزرگ ترین کاهش در ۷ سال گذشته بود
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دونالد ترامپ:
 برای حمله به ایران به تایید کنگره نیاز ندارم

ترامــپ  دونالــد  فــردا-  رادیــو 
که  می گوید  آمریکا  رئیس جمهوری 
برای حمله بــه ایران به تایید کنگره 

نیاز ندارد.
آقــای ترامپ ایــن اظهــارات را در 
گفت وگوی اختصاصی با سایت »هیل  

تی وی« بیان کرده است.
آمریکا  رئیس جمهــوری  از  وقتــی 
پرسیده شد که آیا برای اقدام نظامی 
علیه ایران بــدون مراجعه به کنگره 
اختیار کافی دارد، او در پاســخ گفت: 

»بله اختیار دارم«.
آقای ترامپ گفت: »ولی آنچه که ما 
انجام می دهیم حرکت شانه به شانه 
با کنگره است... و به نظرم آنها قدردان 

این مسئله هستند«.
وی تصریح کرد که »من مایلم با آنها 
همراه باشم ولی از نظر قانونی مجبور 

نیستم«.
موضوع حمله احتمالی آمریکا به ایران 
و اینکه آیا الزم است رئیس جمهوری 
برای انجام آن از کنگره مجوز بگیرد 
به بحثی داغ میــان دولت ترامپ با 
دمکرات های حاضر در کنگره تبدیل 

شده است.

نانسی پلوسی، رئیس دمکرات مجلس 
نمایندگان آمریکا، روز 2۶ اردیبهشت 
گفته بود دولت ترامپ باید این نکته را 
مدنظر داشته باشد که مجوز کنگره را 

برای جنگ با ایران ندارد.
گروهی از ســناتورهای دمکرات نیز 
اول خرداد طرحی را به کمیته روابط 
خارجی ســنا ارائه کرده بودند که بر 
اساس آن، دولت ایاالت متحده اجازه 
پیدا نمی کرد بــدون مجوز کنگره از 
منابع مالی دولتی برای جنگ با ایران 
اســتفاده کند. این طــرح با ۱۳ رای 
مخالف در برابر ۹ رای موافق رد شد. 
به جز سناتور جمهوری خواه رند پاول، 
بقیه جمهوری خواهــان به این طرح 

رای منفی دادند.
آقــای رند پاول که از مخالفان حمله 
به ایران اســت، روز 2۱ فروردین نیز 
در یک نشست پرسش و پاسخ کمیته 
روابط خارجی ســنا با مایک پومپئو، 
وزیر خارجه آمریکا، این پرســش را 
مطرح کرد که آیا مجــوز کنگره در 
روزهای پس از حمالت یازده سپتامبر 
2۰۰۱ برای استفاده از زور، در حمله 

به ایران نیز به کار خواهد رفت یا نه.

آقای پومپئــو در واکنش فقط گفت: 
»من ترجیح می دهم که این موضوع 
را به کارشناسان حقوقی محول کنم«.
بدنبال سرنگونی یک پهپاد آمریکایی 
در روز ۳۰ خرداد توسط یگان موشکی 
سپاه پاسداران، رئیس جمهوری آمریکا 
اعالم کرد که واشینگتن قصد حمله 
به برخی از پایگاه های نظامی ایران را 
داشته است ولی به دلیل عدم تناسب 
این حمله و احتمال کشته شدن ۱۵۰ 

ایرانی، دستور توقف آن را داد.
آقــای ترامپ در مصاحبــه با »هیل 
تی وی« در این زمینه گفت: »نزدیک 
بود تصمیمی برای حمله گرفته شود. 
بعد تصمیم گرفتم این حمله صورت 
نگیرد. من باید ظرف زمانی مشخصی 
چنین تصمیمی می گرفتم و به این 
نتیجه رسیدم که این کار انجام نشود 

چرا که واقعا تناسب نداشت«.
از وی پرســیده شد که خانم پلوسی 
گفته است برای هر »اقدام تهاجمی« 
علیه ایران نیاز به مجوز کنگره است. 
رئیس جمهــوری آمریکا گفت: »من 
مخالفــم. به نظر می رســد خیلی ها 

مخالفند«.

ترامپ: جنگ احتمالی با ایران کوتاه خواهد بود
 و سرباز در ایران پیاده نخواهد شد

آمریکا  رئیس جمهوری  زمانه-  رادیو 
اظهار امیدواری کرد که تنش ایران و 
آمریکا به درگیری نظامی منجر نشود. 
ترامــپ گفت چنانچــه جنگ اتفاق 
بیفتد، چندان به درازا نمی کشــد و 
آمریکا قصد ندارد نیروی نظامی پیاده 

به ایران اعزام کند.
دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهوری 
آمریکا چهارشــنبه 2۶ ژوئن/ ۵ تیر 
در گفت وگو با فاکس نیوز اعالم کرد 
که جنگ احتمالی آمریــکا با ایران 
مدت زیادی طول نمی کشد. ترامپ 
در همان حــال اظهار امیدواری کرد 
که تنــش کنونی به درگیری نظامی 

منجر نشود:
»امیدوارم که مجبور به این کار ]حمله 
به ایران[ نشــویم.  امــا ما در موضع 

بسیار قدرتمندی قرار داریم.«
ترامپ سپس در پاسخ به این پرسش 
که آیا واقعاً جنگی در راه است گفت:

»من درباره این صحبت نمی کنم که 
چکمه سربازان به خاک ]ایران[ برسد. 
من فقط این را می گویم که اگر اتفاقی 

بیفتد، چندان طول نمی کشد.«
دوشــنبه ۳ تیر / 24 ژوئــن وزارت 
خزانه داری آمریــکا، علی خامنه ای، 
رهبر جمهوری اســالمی، تشکیالت 
دفتر او و هشت تن از فرماندهان ارشد 
سپاه پاسداران را در فهرست تحریم ها 
قرار داد. این اقدام در واکنش به حمله 
بامداد پنجشــنبه ۳۰ خرداد نیروی 
هوافضای سپاه پاســداران به پهپاد 
گلوبال هاوک ارتش آمریکا انجام شد. 
عالوه بر انهدام پهپاد آمریکایی، امنیت 
ناوبری در تنگه هرمز و  کاهش سطح 
تعهدات ایــران در برجام تنش ایران 
و آمریکا را تا آســتانه یک درگیری 

نظامی پیش برده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
سه شنبه 4 تیر / 2۵ ژوئن در سلسله 
توئیت هایی بار دیگر به تنش موجود 
با ایران پرداخت و مسئولیت وضعیت 
کنونی را برعهده رهبران ایران دانست.

او در صفحــه توئیتر خود نوشــت: 
»رهبران ایران واژه هــای “خوبی” و 
“دلســوزی” که بویی از آن نبرده اند 
را درک نمی کننــد. متأســفانه تنها 
چیــزی که می فهمند قــدرت و زور 
است. آمریکا با فاصله قدرتمندترین 
نیروی نظامی در دنیاست و فقط در 
دو سال گذشته ۱،۵ تریلیون دالر در 

این زمینه هزینه کرده است.«
او در توئیــت بعدی خــود به تأثیر 
تحریم ها بر زندگی مردم ایران اشاره 
کرده و آورده است: »مردم فوق العاده 
ایران بدون هیچ دلیلی رنج می کشند. 

رهبران آن ها تمام پول ها را صرف ترور 
می کنند و برای چیزهای دیگر خرج 
اســتفاده  آمریکا  می کنند.  ناچیزی 
ایــران از بمب های کنارجــاده ای و 
 )EFP پرتابه های انفجاری )بمب های
که به کشته شدن 2۰۰۰ آمریکایی 
و زخمی شــدن شمار زیادی از آن ها 

منجر شد را فراموش نکرده است.«
حســن روحانی، نیز روز سه شنبه در 
واکنش به خبــر تحریم های جدید 
آمریکا علیه رهبر جمهوری اسالمی 
و نهــاد رهبــری، ایــن تحریم ها را 
»ضد بشــری« و »تحریم تمام ملت 
ایــران« خواند و گفت آمریکا به دلیل 
رهبر  »ناتوانی«،  و  »ســرخوردگی« 
ایران را تحریم کرده اســت. روحانی، 
علی خامنــه ای را نه تنها رهبر ایران 
بلکه یــک »مقام دینــی،  اجتماعی 
و معنــوی« خواند که »شــیعیان و 
غیرشیعیان در سراسر جهان« مطیع 
او هســتند. او با لحنی تمسخرآمیز 
گفــت: »ایــن همه مــردم در عراق 
افغانستان،  لبنان،  سوریه،  پاکستان، 
کویت، عراق و در ســایر کشورها چه 
شــیعه و غیرشیعه عالقمند و عاشق 

و مطیع مقام معظم رهبری هستند 
و آمریکایی ها آن قدر عقل شــان را از 
دست داد ه اند که می خواهند رهبری 
یک کشور را تحریم کنند که ایشان 
به آمریکا نیاید. خوشمزه است! ما شما 
را راه نمی دهیم بعد می گویید شــما 

نیایید؟«
دونالد ترامپ در توئیت دیگری ظاهراً 
به این ســخنان روحانی پاسخ داده و 
نوشته است: »بیانیه بسیار توهین آمیز 
و جاهالنه ایران که امروز منتشر شد 
تنها نشان می دهد که آن ها واقعیت را 
درک نمی کنند. هرگونه حمله توسط 
ایران به هــر چیز آمریکایی با قدرت 
شــدید و کوبنده روبه رو خواهد شد. 
در برخــی زمینه ها، کوبنده به معنی 
نابودی خواهد بود. دیگر از جان کری 

و اوباما خبری نیست.«
اســتیو منوچین، وزیــر خزانه داری 
آمریــکا همچنیــن اعالم کــرد که 
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
نیز به زودی تحریم خواهد شــد. این 
اقدام به معنای بســته شدن پنجره 

دیپلماسی برای عبور از بحران است.
روز سه شنبه سخنگوی وزارت خارجه 

فرانسه اعالم کرد که امانوئل مکرون 
قصــد دارد به قصد میانجیگری بین 
ایران و آمریکا در نشســت جی 2۰ 
در اوزاکای ژاپــن بــا دونالد ترامپ، 
گفت وگو کند. یک مقام وزارت دفاع 
فرانسه چهارشنبه 2۶ ژوئن/ ۵ تیر اما 
اعالم کرد که پاریس نشانه ای از عالقه 

آمریکا مشاهده نکرده است.
علی خامنه ای، نیز روز چهارشنبه در 
ســخنانی یک بار دیگر راه مذاکره را 
سد کرد. خامنه ای گفت: »آمریکایی ها 
اکنون با وحشت از عوامل اقتدار ملت 
ایران، می ترسند جلو بیایند بنابراین 
می خواهند با مذاکره، این اســلحه و 
عامل اقتدار را از دست ایران بگیرند 
تا هــر بالیی می خواهند ســر ملت 

بیاورند.«
 شــامگاه سه شنبه حسن روحانی در 
امانوئل مکرون  با  گفت وگوی تلفنی 
گفت: »اگــر آمریکایی ها بخواهند به 
آب هــا و حریم هوایی ایــران تجاوز 
کنند، نیروهای مسلح مامور به مقابله 
با آنها بوده و برخوردی قاطع خواهند 

داشت.«

امانوئل مکرون خواستار خامنه ای: آمریکا شریرترین حکومت و پیشنهاد مذاکره فریب است
»اقدامات کوچک« برای رفع تنش 

بین ایران و آمریکا شد

مکــرون،  امانوئــل  فــردا-  رادیــو 
رئیس جمهوری فرانسه، روز چهارشنبه 
پنجم تیر گفت ایــران و قدرت های 
جهانی از جمله آمریکا برای بازگشت 
به گفت وگو باید راه هایی پیدا کنند تا 

از افزایش تنش ها جلوگیری شود.
آقای مکرون در مصاحبه  با ان اچ کی 
تلویزیون ملــی ژاپن( عنوان  )رادیو 
کرد که با هــدف دونالد ترامپ برای 
جلوگیــری از دســتیابی ایــران به 
سالح های هســته ای موافق است اما 
با برخی از روش های رئیس جمهوری 

آمریکا موافق نیست.
دونالد ترامپ روز سه شنبه در تازه ترین 
مورد از حمالت لفظی خود به ایران 
هشدار داد که در صورت حمله به »هر 
هدف آمریکایی« پاسخی سهمگین به 

ایران خواهد داد.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، 
نیز تحریم های جدیــد آمریکا علیه 
تهران را نشانه »معلولیت ذهنی کاخ 

سفید« توصیف کرده است.
آقای مکــرون در بخــش دیگری از 
مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی ژاپن 
در آســتانه برگزاری اجالس ســران 
گروه 2۰ در شــهر اوساکا گفت: »به 
اعتقاد من تشدید تنش، تحریم روی 

تحریم، اقدامات تحریک آمیز و اعزام 
نیروی نظامی بسیار خطرناک است، 
چون ممکن است منطقه را شعله ور 
کند و بــه واکنش بیش از حد منجر 

شود«.
آقای مکرون گفت فرانســه و آمریکا 
طرفــدار مذاکــره برای یــک توافق 
سختگیرانه تر هستند، ولی به گفته او 
قبل از شروع مذاکره اقدامات کوچکی 

برای رفع تنش باید انجام شود.
رئیس جمهوری فرانسه افزود: »اکنون 
همه طرف ها باید راه هایی برای شروع 
مذاکره پیدا کنند که در کوتاه مدت 
باعث سرافکندگی هیچ یک از طرفین 
نشود و زمینه ایجاد اعتماد را فراهم 
کند. در شــرایطی که اعتماد از بین 
رفتــه کاهش تنش مســتلزم انجام 

اقدامات کوچکی است«.

دموکرات های کنگره 
از تشکیل فراکسیون »نه به جنگ با ایران« 

خبر دادند

صدای آمریــکا- »جیمز مک گاورن« 
نماینده دموکرات کنگــره و رئیس 
کمیته مقــررات مجلس نمایندگان 
آمریــکا، به همراه گروهــی دیگر از 
نمایندگان دموکرات این مجلس، روز 
سه شــنبه با برگزاری یک کنفرانس 
مطبوعاتی در برابر ساختمان کنگره 
اعالم کردند که آنها یک فراکســیون 
جدید موســوم به »نه بــه جنگ با 

ایران« را تشکیل داده اند.
در مراســم راه اندازی این فراکسیون 
جدید تنی چند از نمایندگان مجلس، 
از جمله آقایــان پیتر ولچ و رو کانا و 
خانم ها شیال جکسون لی، گوئن مور، 
الهان عمر، مکسین واترز، باربارا لی، 
َجن شاکوفســکی، و شــماری دیگر 

حضور داشتند.
در ایــن کنفرانس آقــای مک گاورن 
نمی  تواند  »رئیس جمهــوری  گفت: 
بدون مجوز کنگــره آغازگر جنگ با 
ایران باشــد. همین و بس! این قانون 
است. این قانون اساسی ایاالت متحده 

آمریکا است.«
وی گفــت: »دموکرات هــا خواهان 
جنگ بــا ایران نیســتند. بیشــتر 
جمهوری خواهــان هم جنگ با ایران 
را نمی خواهند. مــردم آمریکا قطعا 

خواهان جنگ با ایران نیســتند. بنا 
بر نتایج یک نظرسنجی که به تازگی 
انجام شده اســت تنها ۳2 درصد از 
مردم آمریکا شــیوه برخــورد دونالد 
ترامپ در رابطه با وضعیت کنونی با 

ایران را تایید می کنند.«
رئیــس کمیتــه مقــررات مجلس 
نمایندگان آمریکا افزود: »ما نه تنها 
این فراکســیون را در رابطه با ایران 
سازمان دهی می کنیم، بلکه قانونی را 
نیز به صحن مجلس نیز خواهیم برد 
تا درباره این موضوع بحث و گفت و  گو 
کنیم. زمانی که الیحه بودجه دفاعی 
ارائه شــود ما این موضوع را به بحث 
خواهیــم گذاشــت و در مــورد آن 
رای گیری خواهیم کرد. من می توانم 
این موضــوع را با قطعیت به شــما 
بگویم؛ زیرا من رئیس کمیته مقررات 
هســتم و این را در دســتور کار قرار 

خواهم داد.«
بــه گفته باربــارا لی، یکــی دیگر از 
نمایندگان کنگره از حزب دموکرات، 
فراکســیون جدید »نه بــه جنگ با 
ایران« کار خود را با تهیه پیش نویس 
قطعنامه ای در رابطه با ایران در کنگره 

آغاز خواهد کرد.

جیمزمکگاورن،نمایندهدموکراتکنگرهورئیسکمیتهمقرراتمجلس
نمایندگانآمریکا
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موگرینی: به عقیده من »اینس تکس« 
آماده اجرا است

مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپامیگویدبهعقیدهاوسازوکارمالی
تجارتباایران،موســومبه»اینستکس«،آمادهعملیاتیشــدناست.
مقامهایایراندرهفتههایگذشتهبرشدتانتقادهاازآنچه»کمکاری«

اروپادرمورداینسازوکارمینامند،افزودهاند.

رادیو فردا- فدریکا موگرینی، چهارم 
تیر ماه، در کنفرانس خبری مشترکی 
با وزیــر خارجــه پاکســتان، تائید 
کرده اســت که اعضای باقی مانده در 
توافق اتمی، یعنی ایران، اتحادیه اروپا، 
فرانسه، بریتانیا، آلمان، روسیه و چین، 

روز جمعه دیدار خواهند کرد.
اتحادیه اروپا ســی ام خــرداد گفته 
بود مقام های بلندپایــه این اتحادیه 
و اعضــای برجام »دربــاره چگونگی 
برخــورد بــا چالش های ناشــی از 
خــروج آمریکا از )توافق هســته ای( 
و بازگردانــدن تحریم ها علیه ایران« 

گفت وگو خواهند کرد.
خانم موگرینی می گوید وضعیت فعلی 
»احتماال سخت ترین شرایط« است و 
اظهار کرده »تمرکز ما بر این اســت 
که توافق ]اتمی[ را زنده نگه داریم و 

اجرای کامل آن را حفظ کنیم«.
موگرینی افزوده است که در روزهای 
بیشــتری منتشر  پیش رو خبرهای 
خواهد شد: »همان طور که می دانید 
مــا با اعضا برای اجرایــی کردن این 
دادوســتدهای  اجازه  که  ســازوکار 
مشــروع با ایران را می دهد، کارهای 

بسیاری انجام داده ایم«.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
می گوید »به عقیده من این ]سازوکار[ 
اکنون آماده عملیاتی شدن است و من 

امیدوارم این چیزی ســت که ایران را 
به اجرای تعهداتش پایبند نگه خواهد 
داشت، همان طور که تا کنون بوده، و 
همه ما می خواهیم شــاهد ادامه این 

موضوع باشیم«.
تهــران در عیــن حال تا حــدی از 
تعهداتــش در »برجام« کاســته و 
هشــدار داده رونــد کاهش تعهدات 
ادامه پیدا خواهد کرد. رهبر جمهوری 
اسالمی مذاکره با دولت ترامپ را رد 
کرده است. طرف های اروپایی با وجود 
انتقاد از خروج آمریکا از برجام اما در 
مورد خروج ایــران از این توافق نیز 

هشدار داده اند.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، 
چهــارم تیرماه گفت ایــران با نقض 
تعهــدات خود در چارچــوب توافق 
هســته ای »مرتکب خطــای جدی 
خواهد شد« و چنین اقدامی پاسخی 
نادرست به فشــارهای آمریکا علیه 

تهران است.
مقام های جمهوری اسالمی در مورد 
اجرایی نشدن سازوکار مالی دادوستد 
با ایران انتقادهای زیــادی را مطرح 
کرده اند. از ســوی دیگر تحلیل گران 
نیز در مورد برد و کارایی این سازوکار، 
با وجود تحریم های گسترده آمریکا، 
تردیدهای مختلفی را مطرح کرده اند.

هوک: تحریم ها تاکنون ایران را 
از فروش ۵0 میلیارد دالر نفت محروم کرده است

رادیــو فــردا- نماینده ویــژه وزارت 
خارجه آمریکا در امور ایران می گوید 
اگر ایاالت متحده از برجام خارج نشده 
بود، امروز »تجاوزات« ایران بیشتر از 
قبل می بود چرا کــه محدویت های 
هســته ای تهران در چارچوب برجام 

سرانجام لغو می شد.
برایان هوک روز چهارشــنبه پنجم 
تیرماه به شــبکه تلویزیونی العربیه 
گفت: »ما در زمان درست، سیاست 
خارجی درستی اتخاذ کردیم. به هر 
ایران  هسته ای  محدودیت های  حال 
زمانی لغو می شــد و به احتمال زیاد 
جمهوری اســالمی با همین رویکرد 
تجاوزگرانــه پیــش  می رفت و حتی 

قوی تر هم می شد«.
آمریکا ۱۸ اردیبهشت پارسال از توافق 
هســته ای خارج شــد و تحریم های 
ســنگینی علیــه ایران وضــع کرد. 
واشینگتن از تهران می خواهد »رفتار 
خــود را تغییر دهد و همچنین برای 
توافق جدیدی به پــای میز مذاکره 

بیاید«.
آیت اهلل علی خامنه ای رهبر جمهوری 
اسالمی که روز سوم تیرماه خود نیز به 
لیست تحریم های آمریکا اضافه شد، 
روز چهارشنبه بار دیگر با رد مذاکرات 
با دولت دونالد ترامپ، تاکید کرد که 

آمریکایی ها از ایران فاصله بگیرند.
آمریــکا همچنیــن ایــران را متهم 
کرده اســت که با ایجــاد گروه های 
»تروریســتی« در منطقه دســت به 

جنگ نیابتی می زند.
آمریکا  تحریم هــای  هوک می گوید 
تاکنون ایران را از فروش نفت به ارزش 
۵۰ میلیارد دالر محروم کرده است، 

موضوعی که گروه های مورد حمایت 
مالی جمهوری اسالمی نیز از جمله 
حزب اهلل و حماس و دیگر گروه ها در 
سوریه و عراق آن را احساس می کنند 

و با مشکالت مالی مواجه شده اند.
آقای هوک در ادامه گفته است ایران 
همان برنامه ای را که برای تشــکیل 
و به قدرت رســاندن حزب اهلل لبنان 
داشت، برای حوثی های یمن نیز پیاده 

می کند.
وی اظهار داشــت: »آنها تا حدی در 
یمن ریشه دوانده اند، البته هنوز این 
ریشه ها عمیق نیســت. ایران تهدید 
کرده کــه تنگه هرمز را ببندد. تصور 
کنید اگــر ایران کنترل یمــن را با 
حوثی ها در دســت بگیرد، تهدید به 
بســتن تنگه باب المندب نیز خواهد 

کرد«.
اواســط پارســال حوثی هــای یمن 

یــک نفتکش عربســتان را در تنگه 
باب المندب مورد هــدف قرار دادند. 
روزانه ۱۷ میلیون بشکه نفت از تنگه 
هرمز و حدود پنج میلیون بشکه نیز از 
باب المندب، از نزدیکی مرزهای یمن و 

عربستان می گذرد.
هــوک می گوید ما مجبور هســتیم 
جلوی ایــران برای رســیدن به این 
توانایــی را بگیریم و »ایــن ایران و 
حوثی های مــورد حمایت جمهوری 
اســالمی اند که بزرگترین مانع برای 

صلح یمن هستند«.
وی گفت »مافیای مذهبی فاســد« 
ایــران مردم خود را غــارت می کند 
تا پــول آن را در اختیار »ایدئولوژی 
خشــونت« قرار دهد. حقــوق کادر 
نظامی حزب اهلل بیشــتر از نظامیان 
خود ایران اســت، چرا که جمهوری 
اسالمی ۷۵ درصد بودجه حزب اهلل را 

تامین کند و این رقم ساالنه به ۷۰۰ 
میلیون دالر بالغ می شود.

هــوک درباره نهادهــای مالی تحت 
کنترل آیت اهلل خامنه ای گفت: »رهبر 
ایران با هزینه کردن از مردم، خود را 
ثروتمند کرده است. او از ستاد اجرایی 
فرمان امام خمینــی میلیاردها دالر 
پول به دســت آورده اســت. شما از 
رهبر ایران و دارایی های آن می توانید 
به میــزان فســاد و دورویی در نظام 

جمهوری اسالمی پی ببرید«.
خبرگــزاری رویترز نیــز با تحقیقی 
شش ماهه در سال 2۰۱۳ دارایی های 
نهادهای تحت کنترل آقای خامنه ای 
را ۹۵ میلیارد دالر تخمین زده، اما این 
خبرگزاری نوشته بود شواهدی مبنی 
بر اینکه خامنه ای از این ثروت استفاده 

شخصی می کند، نیافته است.

رئیس بانک مرکزی ایران:
 اجازه صادرات به اروپا نداریم

رادیو فردا- عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، گفته اســت که 
»اجازه صادرات به اروپا نداریم«.

او که پس از جلســه هیات دولت با خبرنگاران گفت وگو می کرد، گفته است: 
»وقتی ما به اروپا صادراتی نداریم، نمی توانیم وارداتی هم داشته باشیم«.

آمارهای رسمی اتحادیه اروپا نشان می دهد صادرات ایران به این اتحادیه در دو 
ماهه اول سال 2۰۱۹ )ژانویه و فوریه( نسبت به دوره مشابه در سال گذشته ۱۶ 

برابر کاهش یافته است.
صادرات اروپا به ایران نیز تقریبا به یک سوم کاهش یافته است.

بر اساس آمارهای کمیسیون اروپا، ایران در دو ماهه اول سال تنها ۱۳۶ میلیون 
یورو صادرات به اتحادیه داشته، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال گذشته 
که هنوز آمریکا از برجام کنار نکشــیده بود، حدود دو میلیارد و ۱۵۸ میلیون 

یورو بود.
آقای همتی ریشه این مشکل را عدم وجود کانال مالی بین ایران و کشورهای 
اروپایی دانسته و گفته است: »تا وقتی که در قالب اینس تکس منابعی جابجا 
نشــود، فایده ای ندارد. باید خط اعتباری در اختیار ایران قرار بگیرد، آن وقت 

اجرای اینس تکس یک هفته هم زمان نمی برد«.
اینس تکس سازوکاری مالی است که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا راه اندازی 

کرده اند تا به رغم تحریم های آمریکا، به تجارت مشروع با ایران ادامه دهند.
مقام های جمهوری اسالمی در ماه های اخیر بارها از اجرایی نشدن اینس تکس 

انتقاد کرده و اروپا را به »کم کاری« در این زمینه متهم کرده اند.

برهم صالح: 
عراق پایگاه حمله به ایران نمی شود

دویچه وله- رئیس جمهوری عراق، که در لندن به سر می برد روز چهارشنبه 
پنجــم تیــر )2۶ ژوئن( تاکید کرد که این کشــور نباید به یک جنگ جدید 
منطقه ای در خاورمیانه کشــیده شــود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برهم 
صالح می گویــد عراق چهار دهه با تنش ها و چالش های مختلف روبرو بوده و 
نمی خواهد درگیر یک جنگ تازه شود. صالح که در نشست موسسه سلطنتی 
روابط بین المللی در لندن سخن می گفت تصریح کرد که عراق قادر به تحمل 
عواقب یک مناقشه و درگیری جدید نیست. رئیس جمهوری عراق با توجه به 
روابط پر تنش جمهوری اسالمی و ایاالت متحده آمریکا در روزهای گذشته، 
تاکید کرده که کشورش به »پایگاهی برای عملیات طرف های متخاصم« تبدیل 
نخواهد شــد. برهم صالح روز چهارشنبه در گفت وگو به شبکه »سی ان ان« با 
صراحت بیشتری در این مورد سخن گفت و اعالم کرد که این کشور »تحت 
هیچ شرایطی« اجازه نمی دهد از پایگاه های عراق برای حمله نظامی به ایران 
استفاده شود. وی گفته است که کشورش تمایل ندارد به پایگاهی برای عملیات 

تهاجمی »علیه هیچ یک از همسایگان، از جمله ایران« تبدیل شود.

هشدار سازمان ملل 
درباره پیامدهای لغو معافیت خرید نفت از ایران برای اجرای برجام

درنشســتدورهایشورایامنیت
سازمانملل،اتحادیهاروپاازایران
خواســتبه»برنامــهجامعاقدام
به بماند، پایبند )برجام( مشترک«
ایندلیلکــههیچگونهجایگزین
قانونیوصلحآمیــزیبرایبرجام
وجودندارد.روسیهآمریکارامتهم
کردکهباسیگنالهایپیچیدهایران
رابهسویدرگیرینظامیمیکشاند.
رادیو فردا- رزماری دی کارلو، رئیس 
امور سیاســی ســازمان ملــل، روز 
چهارشــنبه پنجم تیرماه به شورای 
امنیت این ســازمان گفت تصمیم 
آمریکا برای لغو معافیتی که به برخی 
از کشورهای خریدار نفت ایران داده 
بود، »می تواند مانــع« اجرای توافق 

هسته ای شود.
ایــاالت متحــده با هــدف به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران از اواسط 
اردیبهشت ماه معافیت  مشتریان نفت 
کشــور را متوقف کرده است. هشت 
کشور چین، هند، کره جنوبی، ترکیه، 
ژاپن، یونان، ایتالیــا، ژاپن و تایوان، 
کشورهایی هســتند که از معافیت 

شش ماهه آمریکا برخوردار بودند.
این تحریم ها و لغو معافیت های نفتی 
به کاهش شدید صادرات نفت ایران 
منجر شده به طوری که طبق گزارش 
خبرگزاری رویتــرز میزان بارگیری 
روزانــه نفت ایران در ماه مه به 4۰۰ 

هزار بشکه رسید.
ایران می گوید از آنجا که نمی تواند از 
منافع توافق هسته ای بهره ببرد، طبق 

بندهــای 2۶ و ۳۶ برجام مرحله به 
مرحله تعهدات خود را کاهش خواهد 
داد، امــری که قدرت هــای اروپایی 

نسبت به آن هشدار داده اند.
رزمــاری دی کارلو نیــز در اظهارات 
روز چهارشــنبه خود گفت که بعید 
می دانــد این اقدام ایــران کمکی به 
حفظ توافق هسته ای کند. از سویی 
ســفرای کشــورهای اروپایی نیز در 
نشست شورای امنیت سازمان ملل از 
ضرورت ادامه برجام سخن گفتند و 
تاکید کردند که برای این توافق هیچ 
جایگزین دیگری نمی توان متصور بود 

که صلح آمیز باشد.

دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری 
ایاالت متحــده که همــواره منتقد 
توافق هســته ای دولت باراک اوباما و 
قدرت های جهانی با ایران بود، برجام 
را »توافقی وحشتناک« خوانده و به 
رغم هشــدارهای دیگــر طرف های 
برجام، واشینگتن را از آن خارج کرده 

است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، 
ژائو واله دآلمیدا، سفیر اتحادیه اروپا 
در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه 
بــه پانزده عضو شــورای امنیت این 
سازمان گفت: »برجام به عنوان یک 
توافق هســته ای تاکنون جواب داده 

و اهــداف مورد نظــر را تامین کرده. 
هیچ جایگزین صلح آمیز و قابل وثوق 

دیگری نیز برای آن وجود ندارد«.
ادامه این نشست با اظهارات فرانسوا 
دالتره، سفیر فرانسه در سازمان ملل، 
همراه بود که هشــدار داد لغو توافق 
هســته ای به معنای یــک عقبگرد 
خطرناک اســت که می تواند عواقب 
وخیمی برای منطقه و امنیت همگانی 

ما داشته باشد.
وی ســپس اضافه کرد تهران باید از 
هر گونه اقدامی کــه ناقض تعهدات 

هسته ای آن باشد، خودداری کند.
همچنین نماینده روسیه در سازمان 
ملل در این نشست از تهران خواست 
که به تعهدات خود نسبت به برجام 
پایبند بماند. واسیلی نبنزیا در عین 
حال ایاالت متحده را به دوگانگی در 

گفتار و عمل متهم کرد.
وی اظهار داشــت: »ما می شــنویم 
که تصریح می کنند کســی برنامه ای 
برای تغییر رژیــم در ایران ندارد، اما 
همزمان می شــنویم کــه تهدید به 
نابودی می کنند و تحریم ها را شدت 
می بخشند. از یک سو خواهان مذاکره 
هستند و از سویی علنا می گویند که 
می خواهند شــمار نیروهای نظامی 

خود را در منطقه افزایش دهند«.
نماینده روسیه در نهایت گفت، چنین 
عالئمی که به سختی می توان آنها را 
رمزگشایی کرد، تنها باعث می شود که 
شرایط به نقطه بدون بازگشت برسد.

رزماریمیکارلومیگویدبعیدمیدانداقدامایراندرکاهشتعهداتخودبه
حفظتوافقهستهایکمکیبکند
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دولت تکذیب کرد، 
دادستان کل کشور تأیید کرد

حقیقت یا پاپوش؟!
 »پرستوی شانزده نفره« 

وزارت نفت کیست؟
باوجودتکذیبهایوزارتنفــتووزارتاطاعاتدولتروحانیدرباره
بازداشتیکزنکهبا۱۶مدیرارشدوزارتنفتباهدفجاسوسیوایجاد
ایراددرروندپیشبردپروژههاوقراردادهاینفتیارتباطداشته،دادستان

کلکشوراینخبرراتأییدکردهاست.

کیهان لندن- ابوالفضل ابوترابی عضو 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
شــورای اســالمی روز یکشنبه دوم 
تیرماه ۱۳۹۸ از دســتگیری یک زن 
در وزارت نفــت به  عنوان جاســوس 
خبــر داده که با ۱۶ »پرســنل مهم 
و تأثیرگــذار وزارت نفــت« با قصد 
جاسوسی و ایجاد مشــکل در روند 
پروژه های نفتی در ارتباط بوده است.

دلیگانی  حاجی  همزمان حسینعلی 
دیگر نماینده مجلس شورای اسالمی 
نیز در گفتگو با خبرگزاری رکنا گفته 
بود: »اخیرا نهادهای امنیتی یک باند 
نفوذی را دستگیر کردند که با نفوذ در 
میان تعــدادی از مدیران وزارت نفت 
در جهت تکمیل پازل دشــمن اقدام 

می کردند.«
ایــن خبر اما از ســوی وزارت نفت و 
وزارت اطالعات تکذیب شد. حسین 
حاجــی حســینی رئیس ســازمان 
حراســت صنعت نفت با تکذیب این 
خبر گفته بود هیچیــک از مدیران 
ارشــد و تصمیم گیــر وزارت نفت تا 
کنون در این مورد احضار یا بازداشت 

نشده اند.
رئیس سازمان حراست صنعت نفت 
این خبر را شایعه ای در جهت تخریب 
وزیــر نفت و این وزارتخانه دانســته 
بود و گفته بــود »چگونه امکان دارد 
دستگاه های امنیتی از جمله دبیرخانه 
شــورای عالــی امنیت ملــی، هیچ 
اطالعاتی در این مورد به وزارت نفت 
که مورد این حمله قرار گرفته، نداده 
باشند و در مقابل، اطالعات این سوژه 
امنیتــی را در اختیار این دو نماینده 

محترم مجلس قرار داده باشند؟«
رئیس سازمان حراست صنعت نفت 
چنیــن خبرهایی را »جنــگ روانی 
تمام عیار و زنجیره ای از هجمه هایی« 
دانســته بود که از دید او  »عادی به 
نظر نمی رسد«. وی »طرح مستمر و 
سازمان یافته چنین موضوعاتی از سوی 
افرادی خاص« را »ناشی از ایستادگی 
این وزارتخانه در برابر زیاده خواهی ها 
و رانت جویی هــای افرادی که تمایل 
به بازتولید پدیده های رانتی همچون 

گذشته دارند« ارزیابی کرد.
همچنین یک مقــام وزارت اطالعات 
نیز در گفتگو با خبرگزاری تســنیم 
اظهارات برخــی نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی مبنی بر نفوذ یک 
زن جاسوس در رده های باالی وزارت 

نفت را تکذیب کرد.
با این وجود حسینعلی حاجی دلیگانی 
به عنــوان یکی از افــرادی که برای 
نخســتین بار این خبر را به رسانه ها 
اعالم کرد گفت که »متأســفانه این 
موضــوع واقعیــت دارد و با اطالعیه 
دادن و تکذیب کردن صورت مسئله 

پاک نمی شود.«
اکنون پس از چند روز کشــمکش و 
تکذیب مقامات دولتــی در این باره، 
شــامگاه سه شــنبه چهــارم تیرماه 
دادستان کل کشور این خبر را تأیید 
کرد اما گفت نمی تواند در این مرحله 

جزییات را مطرح کند.
محمدجعفر منتظری دادســتان کل 
کشور در گفتگوی ویژه خبری در صدا 
و ســیمای جمهوری اسالمی گفته 
است: »پرونده های اینچنینی که در 
دادسرا تشکیل می شود تا زمانی که 
مشمول تحقیقات هستند و بازپرس 
تحقیقــات الزم را انجام می دهد، نه 
به موجب قانون مجاز هستیم که آن 
را افشــا کنیم و نه مصلحت مجموع 
کشور است که بخواهیم آنها را دنبال 
کنیم و یا اطالعات ناقص را در اختیار 

دیگران بگذاریم.«
دادستان کل کشــور با تأیید دوباره 
بازداشــت این زن گفــت که »یک 
جرمی واقع شده است و دستگاه های 
اطالعاتی و امنیتــی و قضایی به آن 
ورود پیــدا کردنــد و باید تحقیقات 
تکمیل شــود و وقتی بــه مرحله ای 
رسید که قابل نشر بود، قطعاً منتشر 

خواهد شد.«
در طــی روزهای گذشــته اما یک 
پرسش اساســی این بود که این زن 
بازداشــت شــده که در شبکه های 
اجتماعی به »پرستوی شانزده نفری« 

معروف شده است کیست؟

حدسوگماندربارهزناول

با توجه به مشخصاتی که دو نماینده 

الهامحسنزادهوآیهکاتبی

دادستان کل: فعاًل مصلحت نیست
 درباره نفوذ و بازداشت در وزارت نفت اظهارنظر کنیم

رادیو زمانــه- محمدجعفر منتظری، 
دادســتان کل جمهوری اسالمی در 
تلویزیونی در پاسخ  یک گفت وگوی 
به ســئوالی درباره »یک زن نفوذی 
در وزارت نفت و دستگیری یک مقام 
نفتی« گفت: »پرونده های این چنینی 
که در دادســرا تشــکیل می شود تا 
زمانی که مشمول تحقیقات هستند 
و بازپــرس تحقیقــات الزم را انجام 
می دهد، نه به موجــب قانون مجاز 
هســتیم که آن را افشــا کنیم و نه 
مصلحت مجموع کشــور اســت که 
بخواهیــم آن ها را دنبــال کنیم و یا 
اطالعــات ناقص را در اختیار دیگران 

بگذاریم.«
افزود: »یــک جرمی واقع  منتظری 
شده است و دســتگاه های اطالعاتی 
و امنیتی و قضائی بــه آن ورود پیدا 
کردند و باید تحقیقات تکمیل شود و 
وقتی به مرحله ای رسید که قابل نشر 

بود، قطعاً منتشر خواهد شد.«
پیش از این ابوالفضل ابوترابی، عضو 
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی و حسینعلی حاجی 
اجتماعی  کمیسیون  عضو  دلیگانی، 
مجلس که هر دو عضو فراکســیون 
هســتند  مجلس  والیی  نمایندگان 
از بازداشــت یک زن در وزارت نفت 

به  اتهام جاسوســی خبر داده بودند. 
ابوترابی گفته بــود: »این خانم تبعه 
ایــران و نفوذی بوده و بــا ۱۶ مدیر 
وزارت نفت در ارتبــاط بوده و قصد 
تأثیرگذاری بر آن ها را داشته است.« 
حاجی دلیگانی این سخنان را تکرار 
کرده و افزوده بــود این زن در رأس 
یک »باند نفوذی« بود و »توانسته بود 
تصمیمات مهمــی را در وزارت نفت 
مســکوت بگذارد و ضربه کاری را در 
جنگ اقتصادی به کشور وارد کند«. 
حاجی دلیگانی همچنین گفته بود که 
مقامات وزارت نفت »با همراهی این 
خانم تصمیمــات غلطی را در جهت 
خواسته های دشمن و بر علیه منافع 

ملی کشور اتخاذ می کردند«.
از ســوی دیگر خبرگزاری تســنیم، 
نزدیک به سپاه پاسداران، 2۹ خرداد 
امسال خبر داد که »مدیر مالی وزارت 
نفت« قصد خارج کردن 2۵ میلیون 
دالر بــه خارج از کشــور داشــته و 
بازداشت شده است. به گفته تسنیم، 
این مدیر مبلغ فوق را »به حساب یک 

صراف واریز کرده بود«.
مقامــات وزارت نفــت در روزهــای 
اخیر این خبرهــا را تکذیب کرده و 
به همراه مدافعان دولت انتشار آن ها را 
مجموعه ای هماهنگ در جنگ روانی 

علیه وزارت نفت دانسته اند.
حسین حاجی حسینی، رئیس سازمان 
حراســت وزارت نفت روز گذشــته، 
سه شــنبه 4 تیر، درباره اظهارات دو 
نماینده مجلــس گفت: »وزارت نفت 
و سازمان حراســت این وزارتخانه از 
چنین خبری بی اطالع بوده و هیچ یک 
از مدیران ارشد و تصمیم گیر وزارت 
نفت تاکنــون در این مــورد احضار 
یا بازداشــت نشــده اند و هیچ تذکر 
بازدارنده ای نیــز در این باره از طرف 
نهادهای امنیتی به مسئوالن ذی ربط 

در این وزارتخانه، داده نشده است.«
روابط  مدیــرکل  نــوری،  کســری 
عمومی وزارت نفت پیش از این خبر 
جاسوســی یک زن در وزارت نفت را 

دور از واقعیت خوانده بود.
خبرگزاری تسنیم عصر روز سه شنبه 
به نقــل از یک مقــام آگاه در وزارت 
اطالعــات ایــن خبرها را نادرســت 
خواند. ایــن مقام وزارت اطالعات که 
نام او منتشر نشده، گفت: »محتوای 
پرونده های امنیتــی صرفاً در اختیار 
مراجع ذی صالح قضائی قرار می گیرد 
و بیان اتهاماتی از این دســت توسط 
هر فــرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار 

است.«
نمایندگان  از  همچنیــن شــماری 

اصولگــرای مجلــس پیــش از این 
گفته بودنــد که مأمــوران امنیتی، 
ســه کارت خوان با گردش مالی ۱۰ 
میلیــاردی و همچنین مقداری ارز و 
طال در دفتــر بیژن زنگنه، وزیر نفت 
پیدا کردند امــا وزارت اطالعات این 
خبر را تکذیب کرد و گفت بررسی ها 
درباره رقم جابه جایی پول ادامه دارد.

صــادرات نفــت ایران بــه کمترین 
میزان در چهار دهه گذشــته رسیده 
اســت. حدود ۸4۰ هزار بشــکه در 
روز کــه ممکن اســت بــا افزایش 
ســخت گیری های آمریــکا و تنش 
در منطقــه بازهــم کاهــش یابد و 
به حــدود ۵۰۰ هزار بشــکه در روز 
برسد. مشــتریان خارجی نفت ایران 
هم پس از تمدید نشــدن معافیت از 
تحریم ها، یک به یک خرید از تهران 
را کاهــش می دهنــد. وضعیتی که 
تداوم آن می تواند هدف گذاری آمریکا 
از تحریم هــای جدید بــرای به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران را تحقق 

بخشد.
این وضعیت به منتقدان داخلی دولت 
جمهوری اســالمی فرصــت ویژه ای 
داده تا با انتقاد از عملکرد وزیر نفت، 
خواســتار کناره گیری یا استعفای او 

شوند.

مجلس شورای اسالمی درباره این زن 
داده اند برخی معتقدند زن بازداشت 
شده الهام حســن زاده است. زنی که 
خبرگزاری بلومبرگ سه سال پیش 
در گزارشی اختصاصی او را اینطور به 
تصویر کشیده است: »زنی ۳۱ ساله 
با قدی تقریباً ۱ متر و ۸2 سانتیمتر، 
چشــمانی ســیاه، ابروهایی پهن، و 
موهای قهوه ای شادابی که از حجابش 

بیرون ریخته است.«
این گزارش، الهام حسن زاده را به عنوان 
یک کارشناس و زن جوان معامالت 
بین المللی نفت و سرمایه گذاری کالن 
و همچنیــن یک زن موفق و باهوش 
ایرانــی در صحنه بین المللی معرفی 
کرده که با وجود سن کمی که دارد 

با شبکه گسترده ای از ُمهره های مهم 
نفتی در اروپا آشناست.

بر اساس این گزارش، الهام حسن زاده 
در خانواده ای کشاورز در جنوب ایران 
بــه دنیا آمد که در زمینه کشــت و 
برداشت پســته فعالیت می کردند. او 
کارشناسی ارشــد و مدرک دکترای 
حقوق بین الملل خود را از انگلستان 
دریافت کــرده و کتابی هــم درباره 
صنعــت گاز طبیعِی ایــران از زمان 
انقالب تألیف کرده که ســال 2۰۱۵ 
گذشــته توسط انتشــارات دانشگاه 

آکسفورد منتشر شد.
در اواخر دهه هشتاد خورشیدی و در 
بحبوحه جنبش سبز او به ایران رفته و 
مدتی در دانشگاه تدریس کرده است. 

آن زمان الهام حسن زاده هنوز مدرک 
دکترای خود را دریافت نکرده بود.

در گــزارش بلومبــرگ آن دوران از 
زندگی حســن زاده اینطور بیان شده 
اســت: »اما پــس از روی کار آمدن 
دولت حســن روحانی و در گیر و دار 
مذاکرات هســته ای و امضای برجام، 
الهام حسن زاده به عنوان مدیر شرکت 
مشاوره ای نفت و گاز »انرژی پایونیرز« 
)Energy Pioneers( به تهران نقل 
مکان می کند تا بســتر قراردادهای 
نفتی ایران برای دوران پســابرجام را 
فراهم کند. نیما فاتح شــریک الهام 
حسن زاده در تاســیس این شرکت 
در میانه دهه پنجم زندگی خود و از 
اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم 
وحدت و مشاور ارشد محمد خاتمی 

بوده است.
او در بازگشــت به ایران مورد توجه 
رسانه های داخلی هم قرار گرفت و در 
آذرماه ۱۳۹4در گفتگویی با هفته نامه 
»تجارت فردا« نیز از امیدها و ابهامات 
فضــای تجارت نفــت و گاز ایران در 

دوران پسابرجام سخن گفته بود.«
اما روابط حســن زاده با شرکت های 
نفتی خارجی چطور شــکل گرفته 
است؟ در گزارش بلومبرگ آمده که 
»حسن زاده این اواخر ]سال 2۰۱۵-

2۰۱۶ میالدی[ مــدام بین ایران و 
اروپا در سفر بوده و در کنفرانس های 
تجاری سخنرانی، و با مدیران غربی 
صنایع نفتی، سرمایه گذاران، بانکدارها، 

و وکال دربــاره ظهور دوباره کشــور 
خویش دیــدار و تبادل نظر می کرده 
است. حســن زاده، با وجود سن کم، 
در دورانی که در »مؤسسه مطالعات 
انرژی آکسفورد« کار می کرد، شبکه 
وسیعی از بازیگران صنایع نفت و گاز 

را به دور خود ایجاد کرد.«
در بخش دیگری از گزارش بلومبرگ 
دربــاره وی آمده که »حســن زاده 
هنوز تصمیم نگرفتــه که خانواده ای 
تشکیل دهد. می گوید مردهای ایرانی 
عالقمند نیستند با زنانی ازدواج کنند 
که تحصیالت خوبــی دارند و از نظر 
مالی مستقل هســتند چون در این 
صورت، »چه طــور می خواهند روی 
زن کنترل داشته باشند؟« او می گوید 
زن ها یا باید وقتی ۱۷ ســال بیشتر 
ندارند ازدواج کننــد، یعنی پیش از 
آنکه نگران کننده شوند، یا اینکه اصاًل 
کار و حرفه را کنار بگذارند. حسن زاده 
تصمیم داشــت قبل از اینکه زندگی  
خانوادگی تشــکیل بدهــد، مدرک 

دکترای خود را بگیرد.«
این گزارش همچنین با اشاره به یکی 
از نامه ها یا ایمیل های الهام حسن زاده 
که البته مشخص نیست به چه کسی 
نوشته شده آورده است که حسن زاده 
می خواهد مردان را در زمین خودشان 
شکست دهد و گفته است »باید این 
مرزها را بشکنم تا وارد قلمروی شوم 
که همیشه در اختیار و تسلط مردها 
بوده. من عاشــق قــدرت و هیجانی 
هســتم که این حوزه به من می دهد 
تا به عنوان یک زن، مستقیم با مردان 
مبارزه کنم. دقیقاً آن لحظه ای که نه 
فقط مرزها را زیر پا گذاشته ای بلکه 
خودت را از مردان فراتر برده ای، دقیقاً 
آن لحظــه ای که در میــان هفت یا 
هشت مرد، تو تنها زن در بین اعضای 
هیئت مشاوره یک جسله مهم هستی 
و همه آنها از حرف ها و هوشیاری تو 

ساکت مانده اند.«

حدسوگماندربارهزندوم

اما زن جوان دیگری نیز در سال های 
گذشــته و پیــرو قراردادهای نفتی 
ایران با کشــورهای خارجی فعالیت 
داشته است: آیه کاتبی. حضور او در 
وزارت نفت پس از آن شــکل گرفت 
که بیژن نامدار زنگنه با امضای برجام 
و رفع تحریم ها کمیته ای تشکیل داد 
تا مدل جدیدی از قراردادهای جدید 
نفتی را تدوین کند؛ قراردادهایی که 
بعدها به قراردادهای IPC معروف و 
با شرکت های خارجی به امضا رسید.

آیه کاتبی مدرک کارشــناس ارشد 
حقوق دارد و به عنوان »دبیر کمیته 
بازنگری در قراردادهای نفتی« در این 
کمیته مشغول به فعالیت شد. جالب 
اینکه آیه کاتبی با الهام حســن زاده 
رابطه ای نزدیک داشــته و حتی این 
دو مقاله ای مشــترک درباره IPC و 
جذابیت های سرمایه گذاری نفتی در 

ایران نوشته و منتشر کردند.
کاتبی همچنین در سال های گذشته 
 IPC مطالبی دربــاره قراردادهــای
کــه منتقدان زیادی هم داشــت در 
رسانه های ایران منتشر کرده و یا در 

این باره مصاحبه کرده است.
با اینهمه از آنجا که گفته شــده زن 
جوان بازداشت شــده که با ۱۶ مدیر 
ارشد وزارت نفت رابطه داشته، کارمند 
یک شرکت خارجی در ایران بوده، به 
نظر می رسد این زن الهام حسن زاده 
باشــد. اما اینکه اتهامات وارد شده به 
وی درست باشــد یا اینکه برای او از 
سوی نهادهای امنیتی پاپوش دوخته 
شده و به این ترتیب قربانی اختالفات 
و رقابت های درون جناحی جمهوری 
اســالمی می شــود، هنوز مشخص 

نیست!
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دیروز صبح وقتی داشتم برای مالقات 
از بند خارج می شدم، گوشه کریدور 
پســربچه نوجوانی را دیدم که افسر 
نگهبان نگهش داشــته بــود و با او 
صحبت می کــرد. در آن چند لحظه 
تنها متوجه شدم که اسمش نیماست 
و تازه به این تیپ منتقل شده است. 
آن طور که بعدتر افسر نگهبان برایم 
می گوید: نیما ۱۶ ســاله است و دو 
هفته ای از بازداشــتش می گذرد، ۱۰ 
روزی را در قرنطینه زندان ســپری 
کرده و اکنون به سالن ۳ منتقل شده 
اســت. از او می پرسم: »صبح به نیما 
چه می گفتی؟«، »اول که اطالعاتش 
رو گرفتم. شاید مددکاری بتونه براش 
کاری انجــام بده. بعد هــم راجع به 
قرص، مواد و خالف گفتم و بیشــتر 
راجع به لــواط توضیح دادم، همین. 
گفتم تا حواسش باشه. این طور بچه ها 
رو ســریع ترتیبشــون رو می دند. ما 
بیست و چهار چهل وهشتیم، 24  هم 
ساعت شیفت، 4۸ ساعت آزاد. روزایی 
که خودم هستم سراغش رو می گیرم 
ولی دو شیفت دیگه شیر تو شیره.« 
او، با این که به دســتور رئیس زندان 
افسرها نباید با ما صحبت کنند، جز 
معدود افسرانی است که هر بار برای 
دادن جیره غذا می آید، چند دقیقه ای 
می ماند و گپ می زنیم. می گوید: »از 
این بچه ها خیلی می گیرند، من چون 
فضــا را می  دونم هربار خودم باشــم 
و بچه سال کســی رو انتقال بدهند 
اینجا خرفهمش می کنم چکار کنه.« 
می پرسم: »اثر داره؟« می گوید: »بی اثر 

هم نیست.«
نمی دانم شما که مطلب را می خوانید 
همزمان سیگاری روشن می کنید و 
پک می زنید یــا همچون من پس از 
مرور هر چند جمله زمین و زمانه را 

به ُفحش می کشید.
می گوید: »همین دیشــب تلویزیون 
نشــون می داد رئیس قــوه و رئیس 
سازمان }ســازمان زندان ها{ رفتند 
کانون اصــالح و تربیت و می گفتند 
خدارو شکر که تعداد کمی اینجاند.« 
می نویسم  یادداشــت  یک  می گویم 
راجع بــه بچه ها. می پرســد: »اثری 

داره؟« می گویم: »بی اثر هم نیست.«
زندان فشــافویه )تهران بــزرگ( در 
منطقه گرم و خشــک حســن آباد 
قم قــرار دارد. دقیق تــر بگویم چند 
کیلومتری از فــرودگاه فاصله دارد و 
زندانیان در هواخــوری گه گاه برای 
گذران زمان تعداد هواپیماهایی که در 
روز از فراز هواخوری گذر می کنند را 
می شمارند. از متروی کهریزک با یک 
تاکسی می توان به آن رسید و اگر با 
اتومبیل باشید جایی در اتوبان قم که 
برای رســیدن به فرودگاه به راست 
می پیچید کافی است به چپ بپیچید 

تا برجک های زندان نمایان شود.
این زندان چهار تیپ فعال برای اسکان 
زندانیــان دارد که هر تیپ حدود ده 
بند را در خود جای داده است. هر بند 

از ۱۶ اتاق )۸ اتاق در سمت راست و 
۸ اتاق در ســمت چپ( و هر اتاق ۵ 
تخت سه طبقه )جمعا 24۰ تخت(، 
۱۶ حمام و ۱۸ توالت در انتهای بند 
که اغلب در ســه چهارتایشان مداوم 
هروئین مصرف می شود و چندتایشان 
خراب است، شکل می گیرد. جمعیت 
بندهــا عموما ۵۰۰ نفر بوده که از دو 
برابر ظرفیت بند بیشتر است. در اغلب 
این بندها حضور نوجوانان مشــهود 
است. گرچه شــمار باالی زندانیان با 
ســن کم زندان را بر آن داشته تا در 
هر تیپ یک تا سه بند موسوم به »بند 
جوانان« شکل دهد. بندهایی که اسما 
به متولدین سال ۷۶ به بعد اختصاص 
دارد. در ایــن بندها که بین زندانیان 
به »بند شــاپرک ها« معروف است از 
نوجوانان ۱۵ و ۱۶ ســاله تا افراد ۳۰ 

تا ۳۵ ساله حضور دارند.
تعدادی از افراد زیر ۱۸ سال زندانی در 
فشافویه را، کودکان بدون شناسنامه 
ایرانی و بدون اوراق هویت افغانستانی 
تشکیل می دهند که نداشتن برگه  ای 
برای اثبات سن شان آن ها را به جای 
کانون اصالح و تربیت، راهی فشافویه 

کرده است.
نوجوانان کــه برای اولین بار با زندان 
مواجه می شوند، شانه های شان زیر بار 
بدرفتاری جسمی، محرومیت از آزادی 
و بودن با خانواده و دوستان سابق شان 
و زندگی در مکانی پــر ازدحام ُخرد 
می شــود. این نوجوانــان به بیگاری 
گرفته می شــوند، معتاد می شوند و 
از آنها سواســتفاده جنسی می شود. 
در ادامه به هر کــدام از این موارد با 
مشاهدات رفیقان زندانی ام از بازداشت  
شدگان گلســتان هفتم در تیپ های 
یک و چهار زندان به اجمال اشــاره و 
شرح بیشتر را به یادداشت های آتی 

واگذار می کنم.
»چنــدی پیش راشــد پســر اهل 
هرات، کــه جز بچه های خدمات بود 
و سینه کش، وقت تی زدن به خاطر 
سر بودن زمین خورد زمین دستش از 
مچ شکست. هر کاری کردیم انتقالش 
ندادند بیمارستان، حتی وکیل بند هم 
نتونست کاری براش بکند، بعدتر هم 
که رفتیم بهداری می گفتند که دیگر 
اورژانســی نیســت، االن کج جوش 
خورده و همین طور مونده، هنوز هم تو 
خدمات کار می کنه.« نظافت سالن ها، 
کریدورهــا، زیر هشــت، هواخوری، 
حمام ها و توالت و شستن لباس سایر 
زندانیان و حمــل و نقل و تهیه غذا 
عموما بر عهده نوجوانان است، تعداد 
زیاد نوجوانان افغانستانی در خدمات 
زندان مشهود است. کادر خدمات در 
ازای نظافت، سیگار دریافت می کنند، 
ســیگار هم ارز عــام ارزش کاالها در 

زندان همچون پول عمل می کند.
علی رضا نوزده ساله آرایشگر بند که ۶ 
ماه از حبسش می گذرد و اهل تهران 
این گونه می گوید: »آرایشگری  است 
بلد نبودم، یک بامعرفتــی یادم داد، 

کم کم دســتم راه افتــاد، االن روزی 
ده تا سر رو می زنم،  خوب این متاع 
هم همین جوری شد شــروع کردم، 
طرف می اومــد می گفت ســرم رو 
بزن، می زدم، می گفت دمت گرم بیا 
بهت عشق بدم، عشقی ها را کشیدم، 
االن روزی یــک »بی 2«* می خورم، 
ســی تومن و خوب رفت و برگشــت 
شیشه هم ۱۵۰ می افته برام**، اینجا 
و شــلوغی رو واقعا نمی توانم تحمل 
کنم اگر نزنم، هنوز حاکم حکم نکرده 
برام، با مشروب گرفتنم، فکر نکنم دو 
سال بیشتر بگیرم، ولی معتاد می رم 

بیرون.«
گردش مالی مخدر در هر بند، بیش 
از صد میلیون تومان در هفته است. 
این مواد از سه طریق به بند می رسد؛ 
»محل« هم توسط افسر نگهبان که 
مقدار ناچیز و بــه صورت خصوصی 
این گونه تبادل می شود و »انباری« که 
زندانیان در اعزام به دادگاه و یا هنگام 
بازداشت از بیرون زندان با خوردن و 
حمل در معده یــا مخفی کردن در 
مقعد مقــداری مواد با خود می آورند 
که این مقدار نیز بسیار ناچیز است. 
عمده مخدر زندان به شــیوه پرتابی 
)پرتاب بسته توسط مسئولین زندان 
به هواخوری در ساعتی مقرر( تامین 
می شود. بسته ای که ۵ میلیون تومان 
ارزش دارد و با پرت شدن به هواخوری 
قیمتش به ۵۰ میلیون تومان می رسد.

»ســاعت حدود ســه نیمه شب بود 
که درگیری شروع شد. تیزی و قمه 
بود که بــه بدن ها می خورد و فلکس 
و شیشــه بود که به ســر و کول هم 
پرت می شــد تا چهارونیم این طورها 
هم طول کشــید، نه نفــر را بردند 
بهداری، ســر چی؟ سر یک بچه که 
امشب این اتاق باشــد یا اون اتاق.« 
رابطه جنســی نیز اگر فرد همسری 
نداشــته باشــد با هر بار پانصد هزار 
تومان، روحانی زندان می تواند فردی 
را برای صیغه و مالقات شرعی به وی 
معرفی کند. همچنین برخی در بندها 
پسر تک پَری*** برای خود دارند که 
 تک پَر هزینه هایش بر عهده فرد است 

و از احترام برخوردار است.
* قــرص بوپرنورفین یــا بی 2، یکی 
از درمان های ترک اعتیاد اســت که 
بــه عنوان ضد درد، مســکن قوی و 
جایگزین مواد مخدر در کلینیک های 
ترک اعتیاد به کار می رود و خودش 

هم اعتیادآور است.
** رفت وبرگشــت شیشــه، یعنی 
کشیدن دو خط شیشه روی زرورقی 
که معتادان از آن برای مصرف هروئین 

یا شیشه استفاده می کنند.
*** تک پَر، کسی است که به دلیل 
نیاز مالی، اعتیاد، ترس، نیاز به امنیت 
یا عالقه به شریک جنسی اختصاصی 
یــک زندانــی دیگر در زنــدان بدل 

می شود.
محمدشریفیمقدم)ایرانوایر(

اعتراض عفو بین الملل به رفتار »بی رحمانه«
 با خانواده قربانیان کشتار 6۷

خرده روایت هایی از زندان فشافویه
 جزئیات تکان دهنده

 از اعتیاد  و روابط جنسی

سازمانعفوبینالمللحکومتایرانرابهنقضسازمانیافتهممنوعیتشکنجهو»برخوردهایبیرحمانه«
باخانوادهقربانیانکشتار۶۷متهمکرد.

بهگفتهاینسازمانحقوقبشری،شکنجهسازمانیافته»مصداقجنایتعلیهبشریت«است.

دویچه وله- سازمان عفو بین الملل روز 
چهارشنبه پنجم تیرماه )2۶ ژوئن( با 
انتشار بیانیه ای جمهوری اسالمی را به 
نقض سازمان یافته »ممنوعیت مطلق 
شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه 
و غیرانسانی« در رابطه با خانواده های 
قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در 

تابستان ۶۷ متهم کرد.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود 
که به مناسبت »روز جهانی حمایت 
از قربانیان شــکنجه« منتشــر شده 
اســت، مقام ها و مسئوالن حکومت 
ایران متهم به تــداوم »برخوردهای 
بی رحمانه« با اعضای خانواده هزاران 
زندانی می کند که در سال ۱۳۶۷ »در 
زندان های نقاط مختلف کشور قربانی 
ناپدیدســازی های قهری و اعدامهای 

فراقضایی شدند.«
کنوانسیون مبارزه با شکنجه سازمان 
ملل متحــد روز 2۶ ژوئــن ۱۹۸۷ 
کار خود را آغــاز کرد. این توافق نامه 
گامی بلند در راســتای تالش برای 
بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان 
محسوب می شود. به همین دلیل نیز 
برای تجدید خاطره با این روز تاریخی، 
اجالس عمومی سازمان ملل در سال 
۱۹۹۷، روز 2۶ ژوئن را »روز جهانی 
حمایت از قربانیان شــکنجه« اعالم 

کرد.
در بیانیه عفو بین الملل به مناســبت 
این روز تاریخی از جمله آمده است: 
»با گذشــت ســه دهه از زمانی که 
حکومت ایــران چندین هزار مخالف 
و دگراندیش سیاســی را قهرا ناپدید 
کرده، مخفیانه کشته و اجسادشان را 
در گورهای جمعی بی نشان انداخت، 
مقام ها و مسئوالن ایرانی همچنان به 
زجر و عذاب دادن بســتگان قربانیان 
ادامه می دهند و از افشای این حقایق 
امتناع می کنند کــه عزیزان آن ها را 
چه زمانی، چگونه و چرا کشــتند و 

اجسادشان را کجا دفن کرده اند.«
بیانیه در ادامه می گوید: »آن دســته 
از اعضای خانواده هــای قربانیان که 
خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای 
عدالت شــده اند مورد تهدیــد، آزار، 

ارعاب و حمله قرار گرفته اند.«

»مصداق ســازمانیافته شکنجه
جنایتعلیهبشریت«

به گزارش عفو بین الملل، گروهی از 
خانواده های قربانیان کشــتار ۶۷ در 
مصاحبه با این سازمان حقوق بشری 
از زندگی خود زیر ســایه »اضطراب، 
انــدوه و رنج عمیــق« گالیه کرده و 
بســیاری از آنها گفته انــد، به خاطر 
نگرفتن جنازه عزیزانشــان،  تحویل 
همچنان در وضعیتی »برزخی« بوده 
و برایشان باور فقدان آنان دشوار است.

فیلیپ لوتر، مدیــر بخش خاورمیانه 
و شــمال آفریقای عفــو بین الملل، 
در همیــن رابطه گفــت: »مقام ها و 
مســئوالن ایرانی همچنــان از اقرار 
رســمی و علنــی به این کشــتار ها 
بــه خانواده هــای  اطالع رســانی  و 
کشته شــدگان درباره سرنوشــت و 
محل دفن اجساد عزیزان شان امتناع 
می کننــد. ایــن رویــه خانواده های 
قربانیان را تحت فشار بی رحمانهای 
قــرار داده اســت؛ خانواده هایی که 
داغ شان هنوز تازه است و زندگی شان 

با بالتکلیفی و بی عدالتی گره خورده 
است.«

آقای لوتر افزود: »بی شــک، این رنج 
عذاب آوری کــه به مدت بیش از ۳۰ 
سال به خانواده های قربانیان تحمیل 
شــده ناقض اصل ممنوعیت مطلق 
شکنجه و سایر رفتار های بی رحمانه 
و غیرانســانی، در چارچــوب قوانین 

بین المللی است.«
عفو بین الملل همچنین اعالم کرده 
اســت کــه »شــکنجه و رفتارهای 
غیرانسانی، اگر به حمله سازمان یافته 
یا در سطح گسترده بدل شده باشد، 
مصداق جنایت علیه بشریت به شمار 

می رود.«

درخواست»تحقیقاتمستقل«

مدیــر بخــش خاورمیانه و شــمال 
بین الملل  عفــو  ســازمان  آفریقای 
همچنین خواستار تحقیقات مستقل 
در راســتای روشنگری درباره عوامل 
و مسئوالن کشــتار ۶۷ شده و گفته 
اســت: »قصور در اجرای عدالت در 
مورد کسانی که مسئول کشتار فجیع 
و نیســت و محو کردن هزاران انسان 
در ســال ۱۳۶۷ هستند، فقط درد و 
افزون  رنج خانواده های قربانیــان را 

می کند.«
به گفتــه فیلیپ لوتر: »ایــن رنج و 
عذاب را پایانی نیســت مگر این که 
تمام حقایق مربوط به کشتار زندانیان 
در سال ۱۳۶۷ افشــا شود؛ از طریق 
روندی که متضمن نبش قبر گورها 
انجام  به دست متخصصان مستقل، 
کالبدشــکافی و آزمایش دی ان ای و 
تسهیل استرداد بقایای اجساد قربانیان 

به اعضای خانواده های آن ها است.«
سازمان عفو بین الملل روز ۱۳ آذرماه 
سال گذشته )۱۳۹۷( نیز طی گزارشی 
با اشــاره به پنهــان کاری حکومت 
ایران در رابطه با سرنوشــت و محل 
دفن قربانیان کشــتار ۶۷، جمهوری 
اســالمی را به ادامه ارتکاب »جنایت 

علیه بشریت« متهم کرده و خواستار 
تحقیقات مستقل و همه جانبه در این 

خصوص شده بود.
تابســتان ۱۳۶۷ هــزاران مخالف و 
زندان های  در  سیاســی  دگراندیش 
جمهوری اســالمی با وجودی که در 
حال گذراندن محکومیت خود بودند، 
به جوخه اعدام سپرده شدند. مقام های 
ایران اما تازه از اواسط پاییز این سال 
خبر اعدام زندانیان را به خانواده های 
آنان اطالع دادند. در مورد دلیل، زمان 
اعدام و نیز محل دفن اعدام شــدگان 
نیز توضیحی به خانواده های قربانیان 
داده نشــد. مواردی هم گزارش شده 
اســت که برخــی خانواده ها حتی از 

اعدام عزیزان خود مطلع نشده اند.
در مورد شــمار قربانیان کشتار ۶۷ 
آمــار و ارقــام متفاوتی اعالم شــده 
است. حسینعلی منتظری، قائم مقام 
وقت بنیانگذار جمهوری اسالمی که 
به شدت با این اعدام ها مخالفت کرد 
و به همین خاطر نیــز از مقام خود 
عزل شد، در کتاب خاطرات اش شمار 
اعدام شــدگان را 2۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر 
اعالم کرده است. برخی دیگر از منابع 
شمار قربانیان را تا حدود چهار هزار و 

۵۰۰ نفر برآورد می کنند.
تصمیم گیــری دربــاره سرنوشــت 
زندانیان سیاســی در تابستان ۶۷ در 
دست هیأتی موسوم به »هیأت مرگ« 
بود. ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه 
قضائیه ایران و معاون وقت دادستان 
تهران، حسینعلی نیری حاکم شرع 
وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت 
تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده 
وقــت وزارت اطالعــات، اعضای این 

هیأت بودند.
آیت اهلل منتظری 24 مرداد ۶۷ خطاب 
به این افراد گفتــه بود: »به نظر من 
بزرگتریــن جنایتی که در جمهوری 
اسالمی شده و در تاریخ ما را محکوم 
می کنند به دست شما انجام شده و 
]نام[ شما را در آینده جزو جنایتکاران 

در تاریخ می نویسند.«

سازمان »عدالت برای ایران«: 
مجازات های بین المللی

  در انتظار ده ها  ناقض حقوق بشر
 منصوب رهبر جمهوری اسالمی

کیهان لندن- بر اساس دســتور اجرایی جدید صادر شده توسط رییس 
جمهور آمریکا، عالوه بر رهبر جمهوری اسالمی، تمامی مقامات منصوب 
وی، نهادهــای زیر نظر آنان و همه اشــخاص حقیقــی و حقوقی که به 
هر شــکلی با یکی از این مقامات یا نهادها ارتبــاط دارند، می باید تحت 

مجازات های بین المللی قرار بگیرند.
به این ترتیب، تعداد زیادی از مقامات جمهوری اســالمی که آمر یا عامل 
نقض جدی حقوق بشر بوده اند، مشمول مجازات های بین المللی خواهند 
شد. ســیدابراهیم رییســی، عضو هیات مرگ در کشــتار ۶۷، حسین 
شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان  و مسئول پرونده سازی برای 
دگراندیشان و نفرت پراکنی علیه بهائیان، اعضای شورای نگهبان از جمله 
احمد جنتی، از مســئوالن وقایع خونبار پس از انقالب فرهنگی و نظارت 
اســتصوابی، اعضای شــورای عالی فضای مجازی، مسئوالن نقض آزادی 
بیان و دسترسی به اطالعات، محسن رضایی، از مسئوالن اصلی سرکوب 
مخالفان سیاسی در دهه اول پس از انقالب، قربان علی دری نجف آبادی، 
وزیر اطالعات در زمان وقوع قتل های زنجیره ای، حسین اشتری، فرمانده 
نیروی انتظامی مسئول سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶ و زنان معترض به 
حجاب  اجباری، از جمله مقامات منصوب شده توسط رهبری هستند که 
عدالت برای ایران پیش از این در کتاب چهره جنایت، پرونده های حقوقی 
آنان را منتشر کرده است. در این کتاب، پرونده حقوقی سید علی خامنه ای، 
رهبر جمهوری اســالمی و برخی از موارد نقض حقوق بشر که وی در آن 

دست داشته نیز منتشر شده است.
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 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

آپارتمان یک خوابه با یک سرویس حمام، 669 اسکورفیت، 
در ساختمان بتونی چشم انداز از کوهستان و داون تاون ونکوور، بالکن بزرگ، 

پارکینگ سرپوشیده  و انباری، در قلب النزدل،
 نزدیک به کلیه امکانات رفاهی، مراکز خرید و ایستگاه اتوبوس

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

$439,000

تاون هاوس بسیار زیبا، سه طبقه، سه خوابه و دن، 2/5 سرویس حمام ، 
نوسازی شده، در یک مجموعه مسکونی بسیار خوب و مرتب واقع در خیابان 

بن بست، آشپزخانه و اتاق پذیرایی بزرگ،  بالکن و پاسیو بزرگ
بیس منت دارای اتاق نشیمن بزرگ، دفترکار، الندری،
Deep Cove نزدیک به کامیونیتی سنتر و دبیرستان و

612-1500 Ostler Court, North Vancouver
$890,000

 322 E. 5th Street,  North Vancouver

$1,488,000

Open by Appointment

تاون هاوس، دو طبقه، سه خوابه با 2/5 سرویس حمام، 1750 اسکورفیت،
 Walking Closet  بسیار دلباز، استیلس استیل اپالینسس، اتاق خواب اصلی دارای 

و بالکن مشرف به جنوب، شومینه گازی، پارکینگ سرپوشیده با درب اختصاصی
 به منزل،  انباری بزرگ، در یک مجموعه مسکونی بسیار خوب  در قلب نورت ونکوور،

نزدیک به کلیه امکانات رفاهی و مراکز خرید

#2- 250 E Keith Road,  North Vancouver
$1,098,000

Open by Appointment

Open by Appointment
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I’m your Realtor,
 Welcome Home

MAJID TALEBI

منزل بسیار زیبا، دو طبقه، چهار اتاق خواب بزرگ  با 4 سرویس کامل حمام، 
کفپوش چوبی در طبقه اول،  استینلس استیل اپالینسس، سنگ گرانیت  و کابینت های 
 ،Walking Closet میپل» در آشپزخانه، اتاق خواب اصلی بسیار بزرگ با حمام مجهز و»
بالکن بسیار بزرگ،  پارکینگ سرپوشیده، دارای یک استودیو مجزا در پشت پارکینگ، 

انباری بزرگ، در منطقه محبوب اجمونت ویلیج در نورت ونکوور،
در فاصله بسیار نزدیک از مرکز اجمونت، دبیرستان هندزورت و دبستان کلیولند

3940 Ruby Avenue,  North Vancouver
$1,749,000

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

آپارتمان دوخوابه با 2 سرویس حمام، 923 اسکورفیت، با چشم انداز زیبا از کوهستان،
پنجره های بلند، نورگیر و روشن، استینلس استیل اپالینسس و سنگ گرانیت در 

آشپزخانه، بالکن بزرگ سرپوشیده، دارای پارکینگ و انباری،  در قلب النزدل، نزدیک به 
کلیه امکانات رفاهی، فروشگاه های ایرانی، ایستگاه اتوبوس و...

ساختمان دارای سالن ورزش، سالن میهمانی می باشد.

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

$869,000

تاون هاوس نوساز )2018(،  دو طبقه، سه خوابه با 2،5 سرویس کامل حمام،
جنوبی، بسیار روشن و دلباز، سقف بلند، آشپزخانه مدرن، دارای 3  بالکن، 

پاسیوی بزرگ، 2 پارکینگ سرپوشیده،در منطقه ای بسیار آرام  و دنج،
Deep Cove، Cates Park نزدیک به

10-3595  Salal Drive,  North Vancouver

$999,000

Open by Appointment

Open by Appointment
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مهدی نوربخش در گفتگو با زیتون

جنگ ایران را 
تکه تکه خواهد کرد

تنش میان ایــران و آمریکا در حدی 
تشدید شده که تحلیل گران و ناظران، 
هــر روز منتظر رویــدادی تازه، یا به 
بیان بهتر، ناگوارند. به نظر می رســد 
بخش هایی از حاکمیت هر دو کشور 
تــالش دارد تا از جنــگ دوری کند 
و بخش هایی هم مشــوق جنگ اند. 
ســرنگونی پهپاد آمریکایی در خلیج 
فارس هم طی روزهای اخیر مزید بر 
علت شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا اعــالم کرد که تنها ده دقیقه 
پیش از حمله به سه پایگاه نظامی در 

ایران آن را متوقف کرده است.
با دکتر مهــدی نوربخش، تحلیلگر 
سیاســی و اســتاد روابط خارجی و 
تجارت بین الملل دانشگاه هریسبرگ 
در آمریکا در این خصوص به گفتگو 
پرداخته و  پرسش هایی  را پیرامون 
احتمال جنگ میان ایران و آمریکا و 
خروج یا عدم خروج ایران از برجام و 
نتایج آن مطرح کردیم. دکتر نوربخش 
در این گفتگــو با »زیتون« آغاز »هر 
جنگــی در خاورمیانــه« را »در هر 
لحظه ای« ممکن می داند اما به عقیده 
وی » پایــان این جنگ مشــخص 

نیست.«
این تحلیلگر سیاســی و استاد روابط 
خارجی همچنین با اشــاره به تجربه 
بمباران دو شهر هیروشیما و ناکازاکی 
توسط آمریکا، پیش بینی می کند که 
»در جنگی در خاورمیانه ممکن است 
به جایی برســیم که از چیزهایی در 
این جنگ استفاده بشود که تا حال در 
جنگ های معمولی پس از جنگ دوم 
جهانی استفاده نشده است.« به گفته 
مهــدی نوربخش »در وضعیت فعلی 
رفتارهای ایران بیش از آمریکا خطر 

جنگ را افزایش می دهد.«

اتفاقاتبســیاریمیانآمریکاوایران
رویدادهاستکههرکداممیتوانست
باشدو برایشروعیکجنگ بهانهای
این نشد.حالسوال خبخوشبختانه
اســتکهایندوکشوردرچهصورتی
واردرویاروییمســتقیمیابهعبارتی

همان»جنگ«میشوند؟
به نظــر من و به دالیلی مشــخص، 
آمریــکا هنوز تمایل نــدارد که وارد 
جنگ با ایران بشــود. دلیل اول این 
است که دولت آمریکا حمایت بخش 
از سیاســیون آمریکایی را  عظیمی 
ندارد. دموکرات ها سخت با این مسئله 
مخالفنــد. میــان جمهوری خواهان 
هم این مســئله حمایــت کاملی را 
ندارد. مســئله دوم این است که هر 
جنگی در خاورمیانه، ممکن اســت 
در هر لحظه ای آغاز شــود. اما پایان 
این جنگ، باالخــص در خاورمیانه 
مشخص نیســت. دلیل سوم هم این 
است که وقتی ترامپ از برجام خارج 
شد، در واقع به صورتی اعتبار جهانی 
خود را از دست داد. چون دنیا فهمید 
که مخالفت ترامپ با برجام سیاسی 

اســت. چرا که که نئوکانها در کابینه 
او بودند و یک نگــرش کامال منفی 
نسبت به ایران داشتند. هم اینکه خود 
این مراودات  ترامپ نمی خواست در 
بین المللــی هیچ اعتبار و کردیتی به 

دولت اوباما داده شود.
دلیل دیگر هم کــه می تواند به فهم 
اینکه چــرا ترامپ بعــد از زدن این 
پهپاد به ایران حمله نکرد و به شکلی 
کند[،  ]کمــک  کرد  عقب نشــینی 
ارتشــی های آمریکا هســتند که در 
حال حاضر با یک جنگ در خاورمیانه 
مخالفند. کسانی مانند بولتون در کاخ 
ســفید برای جنگ تالش می کنند 
و در ســنای آمریکا هم افرادی چون 
کاتن و روبیو به دنبال جنگ هستند. 
تیپ هایی مثل پنــس و پمپئو حد 
وسط هستند. خود ترامپ هم به هیچ 
شــکلی نمی خواهد هیچ جنگی در 
خاورمیانه بشود. به این دلیل که یکی 
از شعارهای انتخاباتی اش بوده. و بعد 
هم آدم سیاستمداری نیست. یعنی 
واقعا نمی خواهد در گودی وارد شود 
که نتواند آن را کنترل بکند. چیزی 
که در مورد زدن این پهپاد مشخص 
اســت این اســت که ارتش آمریکا 

نمی خواهد که جنگی صورت بگیرد.

ایرانچه؟گروهیبــراینعقیدهاند
کهطرفایرانــیمرتبرفتاریراانجام

میدهدکهآمریکاراتحریکمیکند.
در وضعیــت فعلی رفتارهــای ایران 
بیش از آمریکا خطر جنگ را افزایش 
می دهد. همچنین به نظر من باید به 
آنچه که در عراق در حال روی دادن 
است هم پرداخت. ایران دارد در عراق 

با آتش بازی می کند.
نکته اینجاست که زدن یک پهپاد کار 
خیلی مشکلی نیســت. به این دلیل 
که این پهپاد بســیار آهسته حرکت 
می کند و هیچ مکانیزم دفاعی هم از 
خود ندارد. یعنی زدن این پهپاد کار 
بسیار مهمی نیست! البته زدن در آن 
ارتفاع نیازمند تکنولوژی است و یک 
کشــور باید آن تکنولوژی را داشته 
باشد که یک موشک زمین به هوا در 
آن فاصله را شــلیک کند. اما به طور 
کل این هدف گیــری، با هدف گیری 
و زدن مکان هــای هدفمند و یا یک 
هواپیما کامال متفاوت است. مشکل 
اینجاست که کشورهایی )چون ایران( 
که دســت به این کار می زنند، آنقدر 
مغرور می شــوند که فکر عواقب کار 

خود را نمی کنند.
چیزی که مای نگران برای سرنوشت 
ایران را می ترســاند این اســت که 
حکومت ایــران این ســاقط کردن 
پهپاد را به شکلی در بوق و کرنا بکند 
که خــودش هم فکر کنــد که زدن 
یک پهپاد اســلحه ای بسیار پیچیده 
می خواســته و طوری بر این رویداد 
مانور بدهند که نشان دهد اسلحه های 

پیچیــده دارد و این ســاقط کردن 
پهپاد هم شکستی برای آمریکاست 
و آنهــا )حاکمیت ایران( هرکاری که 

می خواهد می تواند بکند.

ترامپاخیراباردیگربرمذاکرهبیقید
وشــرطبامقاماتایرانیتاکیدکرده.
ظاهراتــوپدرزمینآیتاهللخامنهای
استواوبایدتصمیمبگیرد.آیامیتوان
منتظرچیزیشبیهبه»نرمشقهرمانانه«

دیگریازسویایرانبود؟
من احســاس می کنم کــه چنین 
ایران  چیزی، »نرمش قهرمانانه« در 
اتفــاق نمی افتد و این به میزان خطر 
اضافه می کند. فکر می کنم که ایران 
امــروز دچار یک توهم قدرت نظامی 
اســت و به دنبال ســاقط کردن این 
پهپاد، این توهم بیشتر و بیشتر شده 
است. امثال علم الهدی در نمازجمعه 

ترامپ را ترسو خطاب می کنند.
از ســوی دیگر تحریم هــای آمریکا 
بسیار جدی اســت و ایران نمی تواند 
زیر این تحریم ها دوام بیاورد. ایران در 
این رابطه دو انتخاب خواهد داشــت. 
یا دیپلماســی را برگزیند که از این 
وضعیت نجات پیدا کند و یا اینکه تن 

به جنگ بدهد.
در مورد پهپاد هم، ترکیه از روســیه 
در سوریه پهپاد زده. اسرائیل از ایران 
پهپاد زده. ایران پیشــتر و در ســال 
2۰۱۱ هم پهپاد آمریکایی را سرنگون 
کرده که آمریکایی ها در برابرش کاری 
انجــام ندادند. کال بحثی در شــروع 
جنگ است بدین تعبیر که زدن پهپاد 
تنــش را اضافه می کند، ولی خودش 
ماجرای بسیار مهمی نیست که منجر 
به آغاز جنگ شود. جنگ را امور دیگر 
می ســازند. در وضعیت فعلی و بیش 
از زدن یک پهپــاد، کارهای ایران در 
عــراق و عدم ارتباط بــا آمریکایی ها 
خطرناک است. دو کشور می توانند با 
هم رقیب یا دشمن باشند، اما سر این 
مســائل می توانند با هم حرف بزنند. 
در طول دوران جنگ ســرد، شوروی 
سابق با آمریکایی ها کامال و همیشه 
در حال صحبت و ارتباط بودند. یعنی 
نمی خواســتند در مــورد عملی که 
کشوری انجام می دهد، کشور مقابل 
برداشت خودش را از آن داشته باشد 

و با برداشت خودش عمل بکند.
نگرانی ای که بر ســر ســاقط کردن 
پهپاد هست این است که این مسئله 
اینقدر بزرگ جلوه داده نشود و منجر 
به توهم نظامی نشود. این توهم بارها 
اعالم شده است. سالمی فرمانده سپاه 
می گوید که ما دنبال جنگ نیستیم 
اما از جنگ نمی ترســیم. این توهم 
بسیار عظیم است. باید توجه داشت 
که ساقط کردن پهپاد به خودی خود 
جنگ نمی ســازد. کشــوری جنگ 
را شــروع میکند، وقتی منافعش در 
جنگ باشــد. آمریکایی ها به دالئلی 
که پیشــتر گفته شد، در حال حاضر 
فکــر نمی کنند که منفعتشــان در 
جنگ است. شــروع  یک جنگ در 
خاورمیانه بسیار راحت است اما جمع 
و جور کردن آن جنگ راحت نیست. 

جنگ در حال حاضر در خاورمیانه با 
زمانهــای دیگر کامال فرق میکند. در 
وضعیت فعلی کشورهایی مثل عراق و 
روسیه، در خاورمیانه و خارج از آن که 
نزدیک به ایران بودند مایل به درگیر 
شدن نیستند. همچنین کشورهایی 
که پیشتر در این منطقه تا این حد با 
ایران دشمنی نداشته اند آماده کارزار 

اند.
یکی دیگر از مسائلی که آمریکایی ها 
را نگران می کند این است که جبهه 
اســرائیل را بتوانند کنترل بکنند. در 
دوران اوباما، دائم او به اســرائیلی ها 
می گفت کــه در اوضاع داخلی ایران 
دخالــت نکنید. اما ایــن دخالت در 
ســوریه روی داده اســت. این چراغ 
ســبز را ترامپ و بقیه به اسرائیلی ها 
داده اند. اسرائیلی ها بارها ایران را در 
سوریه به چالش نظامی کشیده اند و 
به چند دلیل ایران نخواسته پاسخ آنها 

را بدهد.
یک دلیل این اســت که ایران نیروی 
هوایی درســتی ندارد و می داند که 
در برابر این چالش، امکان ایستادگی 
ندارد. تمام جنگ های مدرن امروز بر 
پایه نیروی هوایی بسیار مدرن است 
که ایــران آن را در اختیار ندارد. دوم 
نگرانی این است که جنگ با اسرائیل 
در ســوریه به مرزهای ایران کشیده 
شود و ســوم اینکه روسیه و اسد در 
سوریه نمی خواهند که ایران تنش های 
خودش را وارد سوریه کند. اسرائیلی ها 
در سوریه نقاط ضعف و حساس ایران 
را فهمیده اند و توانســته اند در مقابل 

ایران بایستند.
حــاال اگر به نظر مــن در خاورمیانه 
]دوباره[جنگی شروع بشود، کنترلش 
راحت نیست و بســیاری از کشورها 
و نیروها درگیر آن می شــوند و این 
درگیری به گســترش جنگ کمک 
می کند. وقتی هم که جنگ گسترده 
می شــود، جمع و جور کردنش کار 
راحتی نیســت. به همین دلیل است 
که نظامیان آمریکا اصال مایل به وارد 
جنگ شدن با ایران نیستند. اما همه 
اینهایی که مــن گفتم به معنی این 
نیست که اگر شرایط به همین شکلی 
که امروز هست ادامه پیدا کند، خود 
به پیش درآمدی بــرای جنگ بدل 
نشود. دولت انگلیس اخیرا صد کماندو 
به تنگه هرمز فرســتاده است. دولت 
آمریکا هزار سرباز دیگر فرستاده و آرام 
آرام زمینه در حال فراهم شدن است 
که اگر تنش ها باالتر برود، نیروهای 
نظامــی عمل خــود را انجام بدهند. 
اگر ایران واقعا دنبال جنگ نباشــد و 
همچنین امکان رد و بدل اطالعات را 
با طرف مقابلش داشت، می توانست 
در مورد این پهپاد اخطاری به آمریکا 
بدهد و بگوید که یا این پهپاد از فضای 
هوایی ایــران بیرون بــرود و یا آنها 
برخورد خواهند کرد. خطر اینجاست 
که این عدم مبادله اطالعات و تماس 
میان دو کشور برای ایران مسئله ایجاد 

بکند.
بگذارید در خصوص این توهم مثالی 

را ذکــر کنم. وقتی کــه جنگ دوم 
جهانی آغاز شــد، این توهم ژاپنی ها 
را )علــی رغم اینکه خودشــان هم 
قدرت نظامی بزرگــی بودند( گرفت 
که می توانند در برابر آمریکا ایستادگی 
کنند. اینها اول پرل هاربر را در آمریکا 
زدند. حدود پنج کشتی جنگی آمریکا 
را غرق کردنــد. و فکر می کردند که 
می توانند آمریکا را در برابر خودشان 
تسلیم کنند و آمریکا نمی تواند از خود 
عکس العملی نشــان بدهد. ژاپنی ها 
متوهم شده بودند. آمریکا اما جنگ 
را ادامــه داد و در آمریکا به این جمع 
بندی رسیدند که ژاپنی در این توهم 
زندگی می کنند و جنگ را ادامه می 
دهند. کاری که باید کرد این است که 
به شکلی جنگ را متوقف کرد. یعنی 
بایــد کاری با ژاپنی ها کرد که بدانند 
جنگ باید متوقف شود. آن دو بمب 
اتمی که ناکازاکی و هیروشیما انداخته 
شد، برای تنبیه ژاپنی ها نبود. برای 

جلوگیری از ادامه جنگ بود.
بحث من این اســت که اگر ایران در 
این توهم باشــد که هزاران موشک 
دارد و در جنگــی در خاورمیانه این 
موشک ها را اســتفاده کند، با توجه 
به عدم هدفمندی این موشــک ها و 
امکان پرتابشان به سمت کشورهایی 
مانند اســرائیل و عربستان سعودی 
آمریکایی ها ممکن است برای متوقف 
کردن جنگ دســت به کار بزرگتری 

بزنند.
قطعا نباید فکر کنیم که اسرائیلی ها 
اجازه می دهند اسرائیل موشک باران 
شود. اسرائیل و آمریکا اولین کاری که 
می کنند این است که با کاری بزرگ! 

جلوی این کار را بگیرند.
پرســش اینجاســت که چه جنگی 
عادالنه است و چگونه می توان جنگی 
را عادالنه پیش برد. در مورد دو بمبی 
که در هیروشیما و ناکازاکی انداخته 
شد، سالهاســت بحث است. یکی از 
بحث های اخالقــی که این را توجیه 
میکند این است که برای پیشگیری 
از کشته شدن تعداد بسیار زیادی از 
انسان ها، آمریکایی ها مجبور شدند که 
این کار را بکنند. بحث من این است 
که کســانی که توهم موشک دارند، 
نباید فراموش کنند که در خاورمیانه 
بیافتد.  اتفاقات دیگری  ممکن است 
یعنی اگر فکر می کنند که موشــک 
نیروی بازدارنده اســت، به نظرم در 
اشتباه بسیار بزرگ و فاحشی هستند. 
ممکن است که درست به دلیل همین 
بحثی که در مورد ژاپن کردم اتفاقات 
بزرگتری بیافتد. این توهم موشــکی 
بســیار خطرناک اســت و باید با آن 
جنگید. ایران بایــد از فکر اینکه در 
چنین جنگی می تواند در برابر آمریکا 

بایستد خارج شود.

بهعراقاشارهکردید.فکرمیکنیدچه
اتفاقیدرعراقدرحالرویدادناست
کهمیتواندبهتنشمیانایرانوآمریکا

دامنبزند؟
حشــد الشــعبی در عراق یکدست 
نیســت. یکی از گروه های حشــد، 

حرکــت حــزب اهلل نجبــا )جنبش 
مقاومت اســالمی نجبا( است. اینها 
اعالم کرده انــد کــه آمریکایی ها را 
مــورد حمله قــرار می دهند. آخرین 
حمله ای که اینها )تا زمان گفتگو( با 
موشک های کاتیوشا کرده اند به محل 
دفتر کمپانی های نفتی مانند»اکسان 
موبیل« و »دات شــل« است و یکی 
از این موشک ها به حدود صد متری 
یکــی از این دفاتر اصابت کرده و این 
شــرکت ها مجبور شده اند که عده ای 
کارمندانشــان را خارج کنند. دولت 
عراق هم اعالم کرده که این وضعیت 
برایش قابل تحمل نیست. به این دلیل 
که این شــرکت های نفتی با قرارداد 
رســمی با دولت عراق و برای انجام 
پروژه های مشــخصی در آنجا حضور 

دارند.
این مســئله مهمی است که از داخل 
عراق، مجموعه ای، یکی از طرف های 
قــرارداد دولت عــراق را مورد حمله 
قرار بدهد. این حمالت از ماه گذشته 
میــالدی از زدن منطقه ســبز عراق 
شــروع شد. بعد از آن هم چندین بار 
دیگر این کار تکرار شــده اســت. در 
چهاردهم و هجدهم جون، منطقه ای 
در شــمال موصل که صدام حسین 
پیشــتر زندگی می کــرد و حال به 
مقری برای ارتش آمریکا بدل شــده، 
مورد اصابت موشــک های کاتیوشا 
قرار گرفته است. در هفدهم جون هم 
یکی از پایگاه های نظامی آمریکا مورد 
اصابت قرار گرفته اســت. به نظر من 
اینها و مواردی از این دست خطرناک 

هستند.
دولت عراق چندی پیش اعالم کرده 
که اجازه نخواهــد داد که گروه های 
خارجی برای تسویه حساب با یکدیگر 
از کشور عراق استفاده کنند. این دولت 
بارها اعالم کرده که به این تنش ورود 
نکرده و نخواهد کرد. گروه هایی مثل 
گروه صائرون )گــروه مقتدی صدر( 
اعالم کرده اند که کسانی که عراق را 
به این تنش بکشند، به عراق خیانت 
کرده اند. یکی از بزرگترین مشکالتی 
که این نوع کنش هــا از درون عراق 
ایجــاد می کند، برهــم زدن اتحاد و 
وفاق نیم بند ملی در عراق است و این 

تاثیری بسیار بزرگ است.

شمادریادداشتهایقبلیخودگفتید
کهایرانبهکراتموقعیتبرقراریروابط
خوبوصلحباآمریکاراازدستداد،با
توجهبهبحثهاییکهمطرحکردید،آیا
شانسیبرایاینرابطهدروضعیتفعلی
قائلهســتیدیافکرمیکنیدکهقطار

جنگبهراهافتاده؟
فکر می کنم که آقای خامنه ای ســه 
فرصت بزرگ تاریخی را در این رابطه 
از دســت داده اســت. فرصت اول در 
دوران آقــای خاتمی و کلینتون بود. 
فرصــت دوم زمان اوباما بــود. اگر از 
ابتــدای دولت اوباما مذاکــرات آغاز 
می شــد، مذاکرات نهادینه می شد و 
دیگر کســی مثل ترامپ امکان آن را 
نداشت که کار را بر هم بزند. فرصت 
سوم هم فرصت حضور نخست وزیر 
ژاپن، شــینزو آبه بود. من هنوز فکر 
می کنم این فرصــت آخر را می توان 

مجددا احیا کرد.
در شرایط فعلی نه تنها آمریکا حمایت 
دولت انگلیس را دارد که به دلیل زده 
شدن دو کشتی اخیر در خلیج فارس، 
آلمانی ها هم تا حدی آمریکایی ها را 
حمایت می کنند. وضعیت فرانسه هم 
کامال مشخص است. یعنی کشورهای 
اساسی برجام، به جز چین و روسیه، 
همه اعالم کرده اند که باید بر ســر 
برنامه های موشــکی ایــران صحبت 
بشود. دولت فرانسه ایران را تهدیدی 
در خاورمیانه خوانده است. راهی غیر 
از این نیســت. اگر کســانی فکر می 
کنند که می شود از طریق دیپلماتیک 

اگرجنگیدرایراناتفاقبیافتد،ایرانباتوجهبهعدموجودوفاق
ملی،پارهپارهخواهدشد.چطورمیشودازکسیکهیکروزخوش

بعدازانقابندیدهتوقعداشتکهبرودوبجنگد؟

بایدازایرانپرسیدکهشمادرصورتخروجازبرجاممیخواهیدچهکنید؟
چراخروجازبرجامبرایشمامهماست؟حتیدرصورتغنیسازیبیست
درصد،چهچیزیعایدایرانخواهدشد؟جزایننخواهدبودکهسوژهایبه

دشمنانایرانبدهدتابتوانندبرضدایراناجماعیایجادبکنند.

اینتوهمموشکیبسیارخطرناکاستوبایدباآنجنگید.ایرانبایدازفکر
اینکهدرچنینجنگیمیتوانددربرابرآمریکابایستدخارجشود.
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حمید زرگرزاده

ترجمهوتنظیم:جوادطالعی
کیهانلندن

وارد نشد مقاومت کرد، چنین چیزی 
امکان پذیر نیست.

آقایظریفاعامکردهکهایران۱۶تیراز
تعهداتخوددربرجاممیکاهد،پیشاز
اینهمدراردیبهشتماهیکمرحلهی
دیگِرکاهشتعهداتبود،اینمیتواند
بهمعنایخروجتدریجیایرانازبرجام
وازدستدادنحمایتسیاسیکجدار
ومریزاروپاباشــد.چراایراندرچنین
وضعیتیاینسیاسترادرپیشگرفته

است؟
به نظر من دو اشتباه بزرگ در سیاست 
خارجی ایران وجود دارد. اشتباه اول 
آن تهدیــدی بود که اعالم کردند که 
اگر ما نتوانیم نفت از خاورمیانه صادر 
بکنیم، بقیه هم نمی توانند بکنند. این 
توجیه بسیار خوبی برای کسانی است 
که می خواهند با ایران دشمنی بکنند. 
اگــر خاورمیانه ناامن بشــود، اولین 
کشــوری که هزینه آن را خواهد داد 

خود ایران است.
تهدیــد به ناامن کــردن تنگه هرمز 
بزرگترین اشتباه فاحش سیاسی ایران 
بود. ایران باید از ابتدا می گفت که ما 
میخواهیم خاورمیانه را امن نگه داریم. 
چون وقتی که خاورمیانه ناامن بشود، 
کشــورهای خارجــی در خاورمیانه 
می آیند و حضور دولت آمریکا در این 
منطقه بیشتر می شود و ممکن است 
اجماع جهانی بر سر این مسئله ایجاد 
بشود. به هر حال کشورهای اروپایی 
به نفت خاورمیانه احتیاج دارند. این 

اشتباه اول بود.
اشــتباه دوم همین بحثی است که 
مطرح کردید. در صورت خروج ایران 
از برجام، یک اجماع جهانی علیه این 
کشور ایجاد خواهد شد. اروپایی هم 
پیشتر آن را مطرح کرده اند. همچنین 
باید از ایران پرسید که شما در صورت 
خروج از برجام می خواهید چه کنید؟ 
چرا خروج از برجام برای شــما مهم 
اســت؟ حتی در صورت غنی سازی 
بیست درصد، چه چیزی عاید ایران 
خواهد شــد؟ جز این نخواهد بود که 
سوژه ای به دشــمنان ایران بدهد تا 
بتوانند بر ضد ایــران اجماعی ایجاد 

بکنند.
هر دو سیاست ایران یعنی عدم امنیت 
در خاورمیانه و خــروج از برجام، در 
نهایت به ضرر ایران خواهد بود و ایران 

هیچ سودی از آن نخواهد برد.

دراینوضعیتودرصورتخروجایران
ازبرجام،چهرویخواهدداد؟

یک اجمــاع جهانی علیه ایران ایجاد 
خواهد شــد. ایران در صورت خروج 
از برجام قطعا می خواهد غنی سازی 
بیشتری بکند. همین اجماع را علیه 
ایران محکمتر و قوی تر می کند و خود 
آن می تواند بدل به پایه ای برای جنگ 
با ایران بشــود. اگر در وضعیت فعلی 
آمریکایی ها امکان ایجاد اجماع جهانی 
برای جنگ با ایران ندارند، آنوقت این 
امکان برایشان فراهم خواهد شد. تمام 
بحث برجام بر این است که ایران به 
اورانیوم غنی سازی شده ای که بتوان 
از آن بمب ساخت دسترسی نداشته 
باشد. خود آن مقدمه ای برای حمایت 
جهان از آمریکا  و بدل به نقطه شروعی 

برای جنگ با ایران خواهد شد.
این سوال اساسی را ایران باید پاسخ 
بدهــد که با خــروج از برجــام، چه 
میخواهــد بکند؟ چه ســودی برای 
ایران دارد؟ حال به نظر من اگر ایران 
از برجــام بیرون نرود، می تواند این را 
به دنیا ثابت بکند که برای یک تعهد 
بین المللی، اگر چه کسانی که پای این 
تعهد را امضا کردند کار خود را انجام 
ندادند یا آنچه باید انجام ندادند، پایبند 

است.
امــا در این مورد باید خبری را اضافه 
کنم. خبر دارم که دولت ترامپ حاضر 
است برجام را با تغییراتی قبول کند. 
مثال اسم برجام عوض بشود. مسئله 
این است که ترامپ نمیخواهد نشانی 
از اوباما در این قرارداد بماند. ایران هم 
باید بپذیرد که راهی به جز دیپلماسی 

ندارد.

دربرابراینسخنشمااستداللیهست
کهمیگویــداینتعهدبینالمللیهیچ
آوردهاینداشتهویاکمترینآوردهرا
داشتهاست.آیاحتیبهاینقیمتکه

طرفهایبرجامبهتعهداتشانآنچنان
کهبایدعمــلنکردند،بایدایرانبهآن

پایبندباشد؟
به نظر من بله باید پایبند باشد. چون 
آلترناتیو مقابلش مشــخص اســت. 
حداقــل اروپایی که گفته می شــود 
نتوانســته اند کاری انجام بدهد، در 
وضعیــت فعلی از ترامــپ برای یک 
جنگ در خاورمیانه حمایت نمی کند. 
این به بحث های قبلی من برمی گردد. 
یکی از دالئلی که آمریکا نمی خواهد 
با ایران بجنگد این است که حمایت 
اروپــا را ندارد. امــا در صورت خروج 
ایران از برجام، ترامپ امکان کسب آن 
حمایت را پیدا می کند و کسانی که 
به دنبال جنگ و ویرانی اقتصاد ایران 
هستند توفیق پیدا می کنند. یعنی ما 
سوژه ای به دســت آنها خواهیم داد. 
اروپایی ها دســتکم اعــالم می کنند 
که دارند تالش شــان را می کنند. اما 
همین ها، بــه عنوان مثال صدراعظم 
آلمان خانم مرکل چندی پیش اعالم 
کرد که ایران بهتر است در این قرارداد 
بماند. کشورهای دیگر هم همینطور 

اعالم کرده اند.
در مــورد این عــدم حمایت اروپایی 
ها هــم من بحثــی دارم. اروپایی ها 
در حد دولت های خودشان تا حدی 
تالششــان را کرده اند. کمپانی های 
چندملیتــی در کشــورهای اروپایی 
بیــش از این تــالش نکردند، چون 
نمی خواهند خود را در چالش برخورد 
با تحریم ها و تهدیدهای آمریکا قرار 
بدهند. بخش عظیمی از آنچه عملی 
نشده ارتباطی به دولت های اروپایی 
نــدارد. به کمپانی هــای چندملیتی 
مربوط اســت. مثالش کمپانی توتال 
اســت. چرا توتــال از ایــران خارج 
می شود؟ هرچند که دولت های متبوع 
این شــرکت ها شرایط را برای ایشان 
فراهم بکند، آنها سهام دارهای خارجی 
دارند و مجبور هستند که پاسخگوی 
سهامداران خارجی خود باشند. اینها 
وقتی در کشوری می آیند، می خواهند 
که آنچه در آن کشور دارند محفوظ 

باشد.

در جمع بندی پاســخ می توان گفت 
که ایران در صــورت خروج از برجام 
هیچ کاری نمی تواند بکند. همچنین 
زمینه را فراهم می کند که کشورهای 
اروپایی با آمریکا اجماعی جهانی علیه 
ایران ایجاد کنند. اگــر تا امروز عدم 
اجماع به دولت ترامپ اجازه نداده تا 
وارد تنش های بیشتری با ایران بشود، 
در صــورت خروج از برجــام زمینه 

تنش های بیشتر فراهم می شود.

ازخطرجنــگصحبتکردیدوگفتید
کهممکناســتدرصورتبروزجنگ
یکاتفاقبــزرگرویبدهد.امانکته
اینجاســتکهدرهردوکشورایرانو
آمریکابرسرمسئلهجنگاختافوجود
موافق ترامپ که گفتید بدرستی دارد.
جنگنیستاما»گروهبی«)بهقولآقای
ظریف(بهدنبالجنگهستند.درایران
همبهنظرمیرسدکهیکدولتپنهان
کهگاهشــایدباخودآیتاهللخامنهای
همهماهنگنیســتبهدنبالجنگ
است.درچنینوضعیتیدرصورتباال
گرفتنتنشها،بهنظرشماکدامجریان
دستباالراپیداخواهدکردوچهاتفاقی

خواهدافتاد؟
من با این حرف شــما کامال موافقم 
که آقای خامنه ای خیلی با این روند 
موافق نیست و جنگ نمی خواهد. اما 
کسانی در سپاه هستند که به دنبال 
جنگ  اند. کسانی که نیروهای طرفدار 
ســپاه را در عراق تشــویق می کنند 
که به پایگاه های آمریکا حمله کنند 
و کاتیوشا بزنند، به دنبال جنگ می 
گردند. در داخل سپاه هم بر سر این 
مسئله دو دستگی هست. در مسئله 
سوریه هم بخشــی از سپاه به دنبال 
عکس العمل ایران در برابر اســرائیل 
بود، ولی اکثریت سپاه با آن مخالفت 
کرد. این شــانس ایران بود که بخش 
عاقل تر سپاه غلبه کرد و آن خطا انجام 

نشد.
به نظر من اگر این توطئه ها از درون 
عراق ادامه پیــدا کند و آمریکایی ها 
دست به اقدام بزنند، بخشی از درون 
نظام هم که به دنبال جنگ نیســت 
تســلیم جریان جنگ طلب خواهند 
شد. باید به تجربه جنگ ایران و عراق 

نگاه کرد که چگونه کســانی پس از 
فتح خرمشهر به فرماندهی اصلی در 
ایران اطالعات غلط دادند و نهایتا آن 
جنگ به ناکامی ایران کشیده شد. به 
این دلیل که گروهی در ادامه جنگ 

منافعی داشتند.

یعنیفکرمیکنیدکــهدرنهایتاین
اختیارهردو جنگطلبانهستندکه

کشوررابهدستخواهندگرفت؟
در آمریکا می توان اطمینان بیشتری 
داشت که اگر صدها بولتون هم حضور 
داشته باشــند، تصمیم بزرگ در این 
حوزه را نظامی ها خواهند گرفت. تا 
بحال هم در آمریکا نظامیان در برابر 
جنگ ایستاده اند. در ایران متاسفانه 
وضعیت برعکس اســت. بخشــی از 
نظامیــان ایران در حال تشــویق به 
جنگ هستند. و همانطور که گفتم، به 
دنبال توهم اخیر ناشی از ساقط کردن 
این پهپاد آمریکایی خطر بیشتر شده 
است. باعث تاسف است که در شرایط 
فعلی نظامیان در آمریکا در برابر جنگ 
ایســتاده اند ولی در ایران بخشی از 
نظامیان در حال تشویق برای جنگ 

با آمریکا هستند.

درصورتبروزجنگیدرمنطقه،ناظربه
حضوررقبایمنطقهایایرانازعربستان
سعودیتاکشورهایحوزهخلیجفارس
بهچهصورت منطقهای توازن وضعیت

خواهدشد؟
البتــه ایــن چنــد روزه بحث یک 
حمله محدود بوده اســت. اما اگر در 
خاورمیانــه جنگی اتفاق بیافتد همه 
درگیر خواهند شد و خسارت و نتایج 
آن بسیار شــدید خواهد بود. یکی از 
نگرانی های امــروز ارتش آمریکا این 
است که جنگ ممکن است به جاهایی 
بکشد که برای سال ها بر خاورمیانه و 
کشورهای آن تاثیر بگذارد. همانطور 
که گفتم جنگ در خاورمیانه جنگ 
محدودی نخواهــد بود. جنگی همه 
گیر خواهد بــود و در این نوع جنگ 
ممکن اســت به جایی برسیم که از 
چیزهایی در این جنگ استفاده بشود 
که تا حــال در جنگ های معمولی 

پس از جنگ دوم جهانی اســتفاده 
نشده است.

بااینوضعیتوباتوجهبهاشارهشمابه
استفادهازبمباتمیتوسطآمریکادر
جریانجنگدومجهانیعلیهژاپن،آیا
فکرمیکنیدممکناستکارمشابهیدر

اینزماندرموردایرانانجامبگیرد؟
من فرضم بر این اســت که اگر ایران 
در مثال یک ماه چیزی معادل پنج تا 
هفت هزار موشک داشته باشد و اینها 
را )چون هدفمند نیستند( بی حساب 
و کتاب به سمت کشورهای خاورمیانه 
از عربستان سعودی تا اسرائیل پرتاب 
کند، پرســش اینگونه می شــود که 
چطور میشــود این جنگ را متوقف 
کرد؟ این غیر از این اســت که تمام 
سایتهای موشکی و تاسیسات نظامی 
و اقتصــادی ایران مــورد هدف قرار 
گرفته و نابود خواهد شد. این امکان 
هســت که جنگ به جاهای دیگری 
کشیده بشود. من نگران این هستم. 
به این خاطر که کسانی که در ایران 
برای این کار برنامه ریزی می کنند به 
هیچ وجه با عقالنیت با مسئله برخورد 
نمی کنند که جنگ چیز خوبی نیست 
و ممکن است نتایجی داشته باشد که 

زیر و رو کننده باشد.
نکته دیگر که می شود گفت این است 
که اگر جنگی در ایران اتفاق بیافتد، 
ایران بــا توجه به عــدم وجود وفاق 
ملی، پاره پاره خواهد شــد. دیگر اول 
انقالب نیست. مردم دیپلماسی مبتنی 
بر لجبازی رهبران جمهوری اسالمی 
را دیده اند. جوان هایی که اول انقالب 
به جبهه رفتند، در انقالب بزرگ شده 
بودنــد. چیزی معــادل هفتاد و پنج 
درصد جمعیت کشور زیر چهل سال 
است که انقالب را هم ندیده اند. اینها 
ناکامی های انقالب را دیده اند. چطور 
می شــود از کسی که یک روز خوش 
بعد از انقالب ندیده توقع داشــت که 
برود و بجنگد؟ به نظر من متاسفانه 
باید بگویم که ایــران در صورت بروز 
جنگی این چنین تکه تکه خواهد شد.
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»دیشب نخوابیدیم« 
 مردم و هراس از جنگ

بعدازانهدامپهپادجاسوسیآمریکاتوسطموشکهایسپاهپاسدارانو
اعامخبرانصرافدونالدترامپازعملیاتحملههواییبهایراندردقایق
پایانیمنتهیبهآغازاینحمله،موجیازترسووحشــتمردمعادیدر
ایرانرافراگرفتهاســت.برخیتاشمیکنندباشوخیوخندهازشدت
اینشوکبکاهندوعدهایدیگرتاشمیکننداینطوروانمودکنندکهاین
مســائلربطیبهآنانندارد.اماآیااثراتروانیباالرفتنسطحتنشمیان

ایرانوآمریکاقابلانکاراست؟

ترســی که اکنون در جامعه ایران از 
جنگ شــکل گرفته آنچنان عمیق 
و درونی اســت که شاید فقط بتوان 
آنرا با حــس درونی زنان ایران بعد از 
اسیدپاشی های سریالی مقایسه کرد. 
هنگامی که موج اسیدپاشــی ها در 
ایران آغاز شــد و پلیس ایران عمالً با 
ناتوانی در بازداشــت اسیدپاشان این 
شایعه را قوت بخشید که اسیدپاشان 
اعضای بســیج و عواملــی مذهبی 
هستند که تالش دارند در دل زنانی 
که معتقد به رعایت حجاب اجباری 
به شکل مورد نظر حکومت نیستند 
هراس ایجاد کنند. وحشت عمومی در 
دل زنان ایران در آن زمان بسیار شبیه 
به وحشت عمومی از خطر جنگ در 
بین عموم مردم است، با این تفاوت که 
در هراس از جنگ مردان ایران نیز در 

برابر این خظر مصونیت ندارند.
به عنوان مشــاهده گری که فعالیت 
اصلی او رصد مداوم جامعه ایران است 
می توانم با قاطعیت بگویم هنگامی که 
در دولت محمود احمدی نژاد اسرائیل 
را مدام تهدید به حمله هوایی به مراکز 
هســته ای ایران می کرد هرگز خطر 
جنگ به شکلی که اکنون برای مردم 
ایران جدی است، وجود نداشته است.

در تمــام ایام پس از خــروج آمریکا 
از برجــام نیز تــرس از جنگ به این 
شکل همه گیر نشده بود اما در زمانی 
بســیار کوتاه تقریباً همه مردم ایران 
از مواضع و توئیت های دونالد ترامپ 
باخبر شده اند و حاال خطر جنگ برای 
آنها جدی شــده است. آنچه در ادامه 
می خوانید نظرات تعــدادی از مردم 
کوچه و بازار اســت. تالش شده که 
صحبت ها عینا منتقل شوند. انتخابی 
که شده برای پوشاندن طیف نظرات 
شنیده شده است. همه نظر شبیه فکر 
کردن با صدای بند اســت. آنها لبریز 
از تردید هستند. معلوم نیست آنچه 
افراد مختلف به زبان می آورند ناشی 
از اندیشه و تصمیم آنهاست یا تالشی 

برای کاهش فشارهای درونی خود.

پایصحبتمردم

* یک خانم کارمند می گوید از خبر 
حمله ســپاه به پهپاد آمریکایی را از 
طریق اینترنت و در راه بازگشــت به 
خانه مطلع شــده است: »من عادت 
دارم بین راه موزیک گوش می دهم تا 
سر و صدای خیابان و ترافیک اذیتم 
نکنــد. وقتی خبــر را خواندم اولش 
نمی دانستم پهپاد یعنی چی. کنجکاو 
شدم بیشتر در تلگرام و اینترنت سرچ 
کردم. وای هر دفعه که صفحه را باال 
و پائیــن می کردم یــک خبر جدید 
می آمد. معلوم بود یک خبر معمولی 

مثل بقیه خبرها نیست.«
چیزی که این خانم در ادامه می گوید 
دارای نکات جالبی اســت. او از پدر و 
مادر مسن خود صحبت می کند که 
پیگیرتر از او اخبار داخلی و خارجی 
را از طریق گوشی های هوشمند خود 

دنبال می کنند.
او ادامه می دهد: »وقتی من رســیدم 

خانه آنها بیشتر از من خبر داشتند چه 
پیش آمده. ساعت ۱2:۳۰می خواستم 
بخوابــم ولی پدرم نگذاشــت. مادرم 
می گفت امشب حمله می کنند. من به 
آنها می خندیدم که این حرفها مسخره 
اســت. پدرم هر چی کنســرو، لوازم 
پانسمان و غذای خشک بود را جمع 
کرده بود توی یک ساک. گفت لباس 
کامل بپــوش که اگر آژیر زدند لخت 
نباشی. کلی توی دلم به آنها خندیدم 
ولی صبح که بلند شدم فهمیدم واقعاً 
داشته جنگ می شده و پدر و مادرم 

فهمیده بودند.«

* یــک مهندس شــاغل در بخش 
دولتی می گوید »دیشب نخوابیدیم« 
و می گوید: »اگر حکومتی یک درصد 
به فکر مردم باشــد بــه خاطر یک 
هواپیمای بدون سرنشــین جنگ به 
راه نمی اندازد. در فیلمی که منتشــر 
شد افراد سپاه با خوشحالی اهلل اکبر 
می گویند. من نمی فهمــم این چرا 
باید خوشحالی داشته باشد. آن آقای 
سپاهی که با هیجان دارد فریاد می زند 
اگر شب بمباران می شد باز اهلل اکبر 
می گفت؟ یک لحظه با خودشان فکر 
نمی کنند اگر کشته شوند چه بر سر 

خانواده و نزدیکان آنها می آید.«

* یک مامور سد معبر شهرداری که 
سعی کرده اســت با پیراهن آستین 
بلند خالکوبی های خود را بپوشاند اما 
روی صورتش چند جای بریدگی است 
می گوید: »آقا من دیگه مطمئن شدم 
امسال جنگ میشه. هیچ کاریش هم 
نمیشــه کرد. الکیه. آخه کدوم خری 
میاد هواپیمای آمریــکا را بزنه؟ من 
نمی دونم این آخوندها چه مرگشونه؛ 
چی فکر می کنند پیش خودشــون؟ 
اگر جمهوری اسالمی از راس کار بره، 
روی این کره زمین به این بزرگی یک 
سوراخ موش برای فرار پیدا نمی کنند. 
آدم باشید بتمرگید سر جاتون آخه.«

* یک میوه فروش می گوید افرادی را 
می شناسد که اقدام به خرید اسلحه 
کرده اند و آماده هستند وقتی جنگ 
شروع شد انتقامشان را از حکومتی ها 

بگیرند.
او به حال کســانی که نمی دانند در 
کشور چه خبر است غبطه می خورد: 
»خوش بــه حال اونها. به خدا خوش 
به حال اونها. کســی که بدونه توی 
مملکت چه خبره و  چی قراره بشــه 
به اباالفضل شــب نمی تونــه بخوابه. 
میره روی هوا. سنگ روی سنگ بند 
نیست. جوری شده که االن الستیک 
ماشــین بترکه همه مردم می ریزند 
بیرون. بمب که الســتیک نیســت. 

آمریکا یکی بزنه قیامت میشه.«

* یک کارگر بخش ضایعات که درک 
سیاســی او در نثار درود و رحمت به 
»آن خدابیامرز« خالصه می شود در 
صحبتهایی کــه هیچ رنگ و بویی از 
شوخی ندارد می گوید: »بزنه. دمش 
گرم اگر وجود داشــته باشــه و بزنه. 

هیچ راهی برای نجات ایران از دست 
آخوندها نیســت جز اینکــه آمریکا 
حمله کنــه. صبح تا شــب مهمان 
دعوت می کنند در ماهواره حرفهای 
مفت می زنند. از وقتی یادم هســت 
سیاسی ها دارند فقط حرف می زنند 

ولی کو؟ چی شده تا حاال؟«

* یک کارگر دیگــر اما می گوید که 
»ما جنگ نمی خواهیم.« او جوشکار 
ساده است. می گوید »تنها کاری که 
توانســتم گیر بیــاورم حقوقش یک 
میلیون و هفتصــد هزار تومان بدون 
بیمه اســت که نهصد هزار تومان آن 

می رود برای اجاره خانه«.
طبق شرح حالی که از خود می دهد 
زندگی بسیار دشواری دارد. او از کلمه 
توصیف شرایط  برای  »اســتیصال« 
زندگی خود اســتفاده می کند با این 
حال نظرات سیاســی او با آنچه که 
انتظار می رود متناســب با استصیال 
باشــد تفاوت دارد: » مردم حق دارند 
که خسته باشــند؛ من هم خسته ام. 
کشور ما مثل یک خانه است که هیچ 
چیزش درست نیست. یک روز شیر 
آب خراب اســت و یک روز برق قطع 
است. پشت بامش آب می دهد، چاه 
پر شــده، دیوار ترک خورده و … اما 
کلنگ برداریم خانه را خراب کنیم که 
چه فایده ای ببریم؟ می گویند آمریکا 
حمله کند که آخوندهــا بروند. این 
کار یک روز و یک ماه نیســت. چند 
سال مجبور می شــویم مثل عراق و 
یمن زندگی کنیم. جنگ فقط خراب 
می کند. راه درســتش این است که 
مثل دی[ماه ۱۳۹۶] تظاهرات کنیم. 
من خودم بودم. مردم اگر سفت گرفته 
بودند می توانستیم کاری بکنیم. تهران 

ضعیف بود ولی.«

* یک خانــم آموزگار برداشــتی از 
وضعیت ایران ارائه می دهد که به گفته 
خودش بر مبنای احساسی است که از 
زندگی در این اوضاع دارد. او می گوید: 
»جنگ می شود. این را می دانم جنگ 
می شــود. کاش می توانستیم کاری 
کنیم کــه جلوی آنــرا بگیریم ولی 
مسئوالن کشور کارهایی می کنند که 

شرایط مردم بدتر شود.«

*  خانمی که مســئول صندوق یک 
فروشــگاه زنجیره ای است می گوید: 
»مــن نمی دانم چقدر جدی اســت. 
همه درباره این صحبت می کنند که 
قرار بوده حملــه کنند ولی نمی دانم 
چه اتفاقی افتاده که کنســل شده.« 

او مقــداری درباره نظــرات خودش 
صحبت می کند و سپس با دست به 
یک نقطه از فروشگاه اشاره می کند. 
او به قفسه ای اشاره می کند که مربوط 
به کنسرو  ماهی است. من در آن چیز 
غیر طبیعی نمی بینم اما او می بیند. 
»از وقتی تن ماهی گران شد فروش 
آن پائین آمده است. از روی اجناسی 
که برای ما می آید مشخص است. مثاًل 
روغن مایع تغییر نکــرده. یک دوره 
مردم هجوم آوردند و فروشگاه را خالی 
کردند اما چند ماهی اســت وضعیت 
روغن معمولی اســت. از پارسال که 
دالر گران شــد فروش بعضی چیزها 
مثل تن ماه، دســتمال توالت، لوازم 
بهداشتی، لبنیات و… از نصف کمتر 
شده. بعضی چیزها مصرفش باال رفته 

مثل کنسرو بادنجان، تخم مرغ و…
دیروز و امروز فروش کنسرو ماهی تُن 
باال رفته. همینطوری به همکارم گفتم 
انگار وضع مردم خوب شــده دوباره 
ماهی تُن می خرند. گفت برای بمباران 

می خرند.«
از او می پرســم آیا از خریــداران در 
این رابطه ســوال کرده است؟ پاسخ 
می دهد: »من نپرســیدم ولی حتماً 
یه چیزی هســت که اینطوری شده. 
نمی دانم برای بمباران اســت یا چیز 
دیگر؛ روزهــای دیگر اینطوری نبود. 
خودم امــروز می خواهم چند تا ببرم 
خانه. بد نیســت توی خانه باشد. واال 
از این حکومت هیچی بعید نیســت. 
شانس که نداریم؛ می بینی فردا دوباره 
چندتا کشتی را منفجر کردند و جنگ 

شد.«

* خانمی مســن و خانه دار می گوید: 
»لعنت به پدر و مادر سپاه و آخوندها. 
هیچ کس از اینها خوشــش نمی آید 
ولی  خودشــان  حقوق بگیرهای  جز 
جنــگ راهش نیســت. زمان جنگ 
ایران و عراق مگر ندید چه وضعیتی 
داشتیم. چقدر جوانها می میرند، چقدر 
مردم خانه  خراب می شوند. برگردیم 
به جنگ فقــط گــردن آخوندها را 
کلفت تر می کنیم. خود مردم باید یک 
کاری بکنند که از این وضعیت نجات 

پیدا کنیم.«

* یک عکاس معتقد است »پرسش 
از مــردم درباره جنگ کاری احمقانه 
است.« او چنین اســتدالل می کند 
که نظر مــردم درباره جنگ اهمیت 
ندارد و تنها کسی که می تواند جنگ 
راه بیانــدازد یا جلوی جنگ را بگیرد 

»خود خامنه ای است.«

* یک خانم دانشــجو تمایل دارد از 
تریبونی کــه به دســت آورده برای 
صحبت با »آقای خامنه ای« استفاده 
کند. به او نمی گویم کارش نتیجه ای 
خواهد داشت یا خیر. گوش دادن به 
صحبتهایش را ترجیح می دهم: »آقای 
خامنه ای این درســت نیست که ما 
مردم ایران به خاطر ســخنرانی های 
شما عذاب بکشیم. مردم دیگر تحمل 
ندارند. هیچ کس در این کشور حال و 
حوصله ندارد. خانواده ها کمتر با هم 

حرف می زنند. مردم افسرده اند.

آقای خامنه ای من دانشجوی دانشگاه 
تهران هســتم که به انــدازه خودش 
معتبر است و افرادی که در آن قبول 
می شــوند جزء افراد باهوش کشــور 
هستند. یکی از همکالسی های ما که 
معدل همه ترمهای او باالی ۱۷ بوده 
خانواده اش گفتند باید برگردد چون 
با اینکــه در خوابگاه زندگی می کند 
هزینه ماهیانه او را ندارند که برایش 

بفرستند.
 آقای خامنه ای این دانشجو االن دارد 
با کارهایی که نمی خواهم بگویم خرج 
تحصیل خــودش را در می آورد. اگر 
دختر خود شما بود راضی بودید؟ فرق 
این دختر با دختر شما چی هست که 
ایشون در کشور انگلیس با آقای حداد 
عادل خرید می کند ولی همکالسی 
من شــبها یــک ســاعت در حمام 
خودش را می شوید چون از خودش 
متنفر شــده و بعید نیست کارش به 

خود کشی بکشد.
آقــای خامنــه ای اگر جنگ بشــه 
مســئولش شما هســتید چون اگر 
مذاکره کنید هیچ اتفاقی نمی افته. به 
خاطر چند تا موشک دارید با زندگی 
مردم بازی می کنید. حاال چی میشه 
مذاکره کنید؟ اگر مذاکره کنید شاید 
به توافق نرســید ولی حداقلش این 
اســت که می توانید جلوی جنگ را 

بگیرید.«

* یک مــادر ایرانی که بــه تنهایی 
سرپرســتی کودکان خود را بر عهده 
دارد می گوید »از جنگ می ترســم 
چــون وقتی برای طــالق گرفتن از 
شوهر معتادم می جنگیدم فهمیدم اگر 
در این کشور پول و پشتیبان نداشته 
باشی خیلی راحت می توانند حّقت را 

بخورند.
 وقتــی از قاضــی دادگاه خانواده تا 
یک کارمند ســاده دادگستری به ما 
زن ها در ایران رحم نمی کنند و برای 
وظایف قانونــی که باید انجام بدهند 

بیشــرمانه ترین حرفهــا را به ما زنها 
می زنند چطور توقع داشــته باشیم 
یک سرباز خارجی به حقوق ما احترام 

بگذارد.«
او می گوید اگر جنگ بشود جایی را 
ندارد که به آنجا پناه ببرد و نمی داند 
چطــور بایــد در شــرایط جنگ از 
کودکان خود مراقبت کند. او از دولت 
آمریکا »خواهــش« می کند به ایران 
حمله نکند اما اگر حمله کرد به جای 
مردم ایران »اینها« را بکشد. »حداقل 

جوری نشود که اینها عفور بشوند.«

» یک تراشــکار حاشیه نشین با سه 
فرزند که یکی از دالیل مهم رضایت 
او به بمباران ایران توسط هواپیماهای 
آمریکایی نابــودی خانه های مالکانی 
اســت که »خــون مســتاجران را 
می خورند« در مــورد احتمال وقوع 
جنگ بین ایــران و آمریکا می گوید: 
»راســتش را بخوام بگم واســه من 
فرقی نداره. کار آدمیزاد نباید به اینجا 
بکشــه که مال ما کشیده. حاال چند 
وقت؟ اگر می گفتند شــش ماه صبر 
کنید »یعنی آخرش معلوم بود،« ما 
حرفی نداشتیم ولی آخرش کجاست؟ 
آخر نداره. از زمان احمدی نژاد شروع 
شده همینجوری بدتر و بدتر تا رسیده 
به اینجا که همه چی از دست رفته. 
خــوب آمریکا بزنه. بزنه تمامش کنه 
همه مون تکلیف خودمون را بدونیم 

راحت بشیم.
این از من. از نظــر من بزنه بهتره تا 
اینطوری بــره جلو. ولی ما نگران زن 
و بچه مون هستیم. پریشب خوابیدیم 
صبح گفتنــد هواپیماهــا روی هوا 
بوده که ترامــپ گفته برگردید. خدا 
به همه مون رحم کــرد. اگر زده بود 
یعنی االن توی جنگ بودیم. ترس ما 
جنگ نیست ما از این حکومت بیشتر 
می ترسیم. این حکومت به مردم رحم 
ندارد؛ از اجنبی بدتر اســت. آمریکا 
موشــک ها را می زنه روی ساختمون 
دولــت ولی اگر شــلوغ شــود اینها 
اسلحه را می گیرند روی مردم. رحم 
نمی کنند به کسی. این را از من داشته 
باش چند سال دیگر بگو یه آدمی بود، 
هیچ کاره بود ولی عقلش می رسید و 
اینجا را می دید. این حکومت به مردم 
رحم نمی کنه اگر مطمئن بشه کارش 
تمومه هرچی از مردم دستش برسه 
به آتش می بننده. مردم ایران بی غریت 
نیستند؛ از همین می ترسند که کاری 

نمی کنند.«

مشقتهرروزهبرایبقا.واینکخطرجنگ،خطرترکیبفاکتبابمب

سهرابرضایی
منبع:رادیوزمانه
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اینجا دخترها جیغ می کشند
انتشــارویدیویدرگیریپلیسبادختریجــواندریکیازپارکهای
تهرانواکنشهایزیادیرابههمراهداشت.کاربرانهمازخشونتپلیس

مینویسندهمازاقتداریکهخدشهدارمیشود.

نماییازویدیویدرگیریمأمورانلباسشخصیبایکدخترمعترضایرانیدریکیازپارکهایتهراناحتماالً
پارکتهرانپارسدرروزشنبهیکمتیر۹۸

دویچه وله - مدت هاســت که زنان 
و دختــران، پــای ثابــت خبرهایی 
هستند که واکنش های زیادی را در 
شــبکه های اجتماعی و در جامعه به 
همراه دارنــد؛ از ماجرای دختری که 
با راننده اسنپ دچار مشکل می شود 
و پایــان ماجرا با »عذرخواهی«دختر 
و خانواده اش از راننده پایان می گیرد 
تا فیلــم دختر جوانی کــه مأموران 
می خواهند به زور و با خشــونت او را 
سوار خودروی نیروی انتظامی کنند. 
نقطه ی مشترک تمامی این رویدادها، 
نوع پوشش دختران، حجاب، »رفتار 
غیرمتعارف« و آن چیزی است که به 
آن »جریحه دار کردن عفت عمومی« 

می گویند.
در فیلــم تازه ای که گفته می شــود 
در یکی از پارک هــای تهران گرفته 
شده، مأموران نیروی انتظامی تالش 
می کنند به زور دختری را سوار خودرو 
پلیس کند. صدای جیغ و فریادهای 
دخترک و صدای دوستان/ رهگذرانی 
که تنها راه کمکشان به دخترک فریاد 
زدن است و تکرار عبارت »ولش کن« 
و البته دشنام هایی به مأمورانی که به 
خشونت متوسل شده اند، موزیک متن 

این فیلم است.
در بسیاری از ســایت های ایرانی به 
»آب بازی« به عنوان جرم این دختر 

جوان و همراهانش اشاره شده است.

پوشــش و طبیعی حرکات »فاقد
مناسببودند«

تهران  پلیــس  اطالع رســانی  مرکز 
بزرگ اما در توضیــح رفتار مأموران 
پلیس نوشته است: »عصر شنبه یکم 
تیرماه در پی تماس تلفنی تعدادی از 
شهروندان مبنی بر حضور چند دختر 
و پسر در پارک منطقه تهرانپارس و 
انجام حرکات نامتعــارف و به دور از 
شئون اخالقی از ســوی آنان، واحد 
گشت کالنتری برای بررسی موضوع 
به محل اعزام شــد که در بررســی 
اولیه مشخص شد، پنج دختر و پسر 
که فاقد حــرکات طبیعی و نرمال و 
همچنین پوشــش مناسب بودند، با 
انجام شوخی های سخیف، نامتعارف و 
به دور از شئون اخالقی و عرف جامعه 
با یکدیگر، موجبات جریحه دار شدن 
احساس شــهروندان و به دنبال آن 
نارضایتی و اعتراض دیگر افراد حاضر 

در پارک را فراهم کرده اند.«

پلیس در ادامه توضیحات آورده است 
که »ابتدا مأموران آنها را امر به معروف 
و نهی از منکر کرده اند و چون یکی از 
افراد ضمن ایجاد جوسازی شروع به 
فحاشــی به مأموران کرده سه پسر و 
دو دختر دستگیر و به کالنتری منتقل 

شده اند«.
در گــزارش پلیــس در مــورد فیلم 
منتشرشده دســتگیری دختر جوان 
همچنین آمده است: »در بررسی های 
اولیه مشــخص می شــود این افراد 
به دلیل مصرف مــواد مخدر توهم زا 
فاقد حالت طبیعــی بوده اند؛ لذا در 
این خصوص اقدامات قانونی صورت 

گرفت.«
انتشــار این فیلم و ایــن توضیحات، 
واکنش های زیادی را به همراه داشته 
اســت. بســیاری از کاربران سرعت 
عمل پلیس در برخورد با کسانی که 
طبق گفته پلیــس »عفت عمومی« 
را جریحــه دار کرده انــد را با برخورد 
نیروهای امنیتی انتظامی در واکنش 
بــه معضالت دیگــر از جمله فروش 
موادمخدر، سوء اســتفاده از کودکان 
کار، دزدی و جرائم دیگر که هر روزه 
در خیابان هــا و پارک های تهران در 

جریان است، مقایسه کرده اند.

»هتکحرمتموجبمجازاتاست«

اصل ســی و دو قانون اساسی ایران 
می گویــد، »هیچ کــس را نمی توان 
دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی 
کــه قانون معین می کنــد.« و طبق 
اصل ۳۹ همین قانون اساسی »هتک 
حرمت و حیثیت کسی که به حکم 
قانون دســتگیر، بازداشت، زندانی یا 
تبعید شــده، به هر صورت که باشد 

ممنوع و موجب مجازات است.«
در فیلم های منتشــر شــده درباره 
درگیــری مأموران پلیــس با دختر 
جــوان اما تنها چیزی که به چشــم 
نمی آید توجه به این دو اصل اســت. 
از سوی دیگر دست کم در این فیلم ها 
نشــانی از توجه بــه آنچه که پلیس 
در توضیحاتش »شــئون اخالقی« و 
»عرف جامعه« خوانده اســت، دیده 
نمی شود. کم نیســتند کاربرانی که 
دست روی همین نکته گذاشته اند و 
نوع بغل کردن و »به زور کشان کشان 
بــردن دختر« که هم موهایش و هم 
بدنش در فیلم دیده می شود را ارتکاب 

منکر برای نهی منکر خوانده اند.

نمایندگانمجلسچهمیگویند؟

»خشونت پلیس«یکی از هشتگ هایی 
است که با آن می توان واکنش کاربران 
به انتشار فیلم درگیری پلیس با دختر 
پــارک تهرانپــارس را خواند. بازتاب 
پخش این فیلم در شبکه های مجازی 
به حدی بوده که نمایندگان مجلس را 

هم به واکنش واداشته است.
محمــود صادقی، نماینــده مجلس 
خواستار پاسخگویی نیروی انتظامی 

در این باره شده است.
پروانه سلحشــوری نماینــده دیگر 
مجلس هــم در توییتر می نویســد 
که باالترین مســئول مربوطه باید به 

مجلس پاسخگو باشد.
سلحشــوری چندی پیــش هم در 
اظهارنظر در مورد عملکرد گشــت 
ارشــاد و امر معروف و نهی از منکر، 
در مصاحبه با روزنامه شهروند، جامعه 
ایران را »جامعه ای ملتهب« نامیده بود 
و گفته بود »عده ای به عناوین مختلف 
کارهایی می کنند که این التهاب چند 

برابر شود.«
اشــاره سلحشــوری به صحبت های 
سرپرست دادسرای ارشاد تهران بود 
که از شهروندان خواسته بود به محض 
مشــاهده از جمله هرگونه کشــف 
حجاب در خودرو یا ســرو مشروبات 
یا برگزاری مراسم مختلط در کافه و 
... موارد را به شــماره تماس اعالمی 
دادسرا خبر دهند. این خبر انتقادات 
بســیاری را در پی داشت؛ انتقاداتی 
که شاید نقطه مشــترک آنها امکان 
سوءاســتفاده و آســانی انگ زدن به 

دیگران و در یک کالم مردم را به جان 
یکدیگر انداختن بود.

اما اکنون در ماجــرای درگیری این 
دختر جوان با پلیس، برخی از کاربران 
خواستار مقابله با »خشونت نیروهای 
امنیتی - انتظامی« و گزارش مواردی 

از این دست شده اند.
ســید علــی مجتهــدزاده، وکیــل 
دادگســتری، در توییتر از »معاونت 
نظارت بر ضابطین« نوشــته است و 
امکان »شکایت از نیروی انتظامی و 
ضابطین به دادستان« که »کمترین 
تأثیر آن را جمع شدن حواس آقایان« 

دانسته است.
کاربــر دیگری در توییتر با اعالم یک 
شــماره تلفن، کاربران را به انتقاد از 
رفتار غیرانســانی پلیــس فراخوانده 

است.

»مقاومتدربرابرنیرویپلیسجرم
است«

اما شماری از کاربران هم به درگیری 
دخترجــوان و نیروهای پلیس از بعد 
»مقاومت در برابر پلیس« و »خدشه دار 
کردن اقتدار نیــروی انتظامی« نگاه 
کرده اند. یکی از کاربران با مقایســه 
این فیلم با شرایطی مشابه در آمریکا 
و اروپا می نویســد: »اگر این جوان با 
پلیس وارد زد و خرد می شد، پلیس 

استخوان هایش را خرد می کرد.«
نگاهی که البته بدون واکنش نمانده 
اســت و در واکنــش به ایــن نگاه، 
دســته ای از کاربــران دســت روی 
تناقضی گذاشته اند که مقایسه با غرب 

را تنها در مواردی مفید می داند که به 
نفع حاکمیت است.

راهمقابلــهباقانونبدچیســت؟
خشونت؟

اما کاربرانی هم هستند که در بحث 
شــکل گرفته معتقدنــد »راه مقابله 
با قانون بد، قانون شــکنی نیســت.« 
کاربری با اشــاره بــه »مقدس بودن 
قانون« و »الزم االجرا بودن« قانون و 
اینکه ســرپیچی از دستور پلیس در 
همه کشورها جرم است، می نویسد: 
»دانشجو بودن، خبرنگار بودن، معلم 
بودن، آقــازاده بــودن، وزیر و وکیل 
بودن، و حتا حتا حتا دختر بودن)!(، 

توجیهی برای قانون شکنی نیست!«
اما راه مقابله با قانون بد، چیســت؟ 
کاربری با اشاره به راه کارهای قانونی 
مطالبه و ایجاد تغییر در »قوانین بد« 
که در ســال های گذشــته در ایران، 
پیوســته با مانع روبــرو بوده اند، به 
موضوع فرهاد میثمی اشاره می کند 
که به جرم داشتن چند نشان مخالفت 
با حجاب اجباری به اتهام توهین به 
یکی از مقدسات ضروری اسالم تحت 

محاکمه است.
مجید توکلی، کنشــگر و پژوهشگر 
اجتماعی و سیاسی در توییتر معتقد 
است باید مقابل قانون بد ایستاد.  او 
می نویسد، در جنبش های اجتماعی 
از خشونت استفاده نمی شود اما از هر 
ابزاری برای رسواکردن خشونت بهره 

گرفته می شود.

جیغیکهساحشدهاست

گشت ارشاد و مقابله با پوشش به ویژه 
زنان که با خوانش حاکمیت از پوشش 
همخوان نیست، مقابله با بدحجابی 
حتی در خودروی شخصی، حمایت 
از آمــران به معروف و ناهیان از منکر 
که می توانند »آتش به اختیار« جلوی 
هر کســی را که به زعم شان مرتکب 
»منکری« شده است بگیرند و اعالم 
شماره تماس که هر کس می تواند با هر 
پیشینه و دشمنی ای به دیگری انگی 
بزند و شهروندی را دچار دردسر کند 
و حاال هم که خشونت نیروی انتظامی 
در برخورد با جوانانی که گفته می شود 
آب بازی می کرده اند و به گفته پلیس 
»پوشــش و شوخی هایشان به دور از 
شــئون اخالقی و عرف جامعه« بوده 
است، ابزار مردم عادی برای مقابله با 

این خشونت و این فشارها چیست؟
طیبه سیاوشــی، نماینده مجلس و 
عضو کمیسیون فرهنگی، خرداد ماه 
امســال نســبت به ورود غیر اصولی 
جمعیتی به مســئله حجاب هشدار 
داده بــود و در اظهارنظری دیگر در 
مورد گشــت ارشاد گفته بود که این 
گشت ها فقط باعث بلند شدن جیغ و 

داد مردم شده است.
صدای جیغ مردم بلند شــده. صدای 
این جیغ را می توان در فیلم درگیری 
دختر جوان و پلیس در تهران شنید 
و در صدها ویدیوی دیگر. جیغی که 
هرچند برخــی از کاربران معتقدند 
این جیغ»ســالح مجرم« شده است 
و برخی با جوسازی راه فرار از دست 
ضابطین قانون را می جویند، حتی اگر 
در مواردی این گفته درســت باشد، 
خشــونت در برخورد با شــهروندان، 
بی توجهی به قانون در این برخوردها و 
ناروشن بودن این مسئله که بسیاری 
از برخوردکنندگان مورد اعتماد کدام 
دستگاه هستند باعث شده، گوش ها 
در فضــای مجازی و جامعــه برای 

شنیدن این جیغ ها تیزتر شود.
ایسنا از قول حسین رحیمی، رییس 
پلیس تهران، از دســتگیری و عزل 
دو مامور متخلف، جانشین کالنتری 
و یکــی از مأمــوران کالنتــری در 
ماجرای درگیری با دختری در پارک 
تهرانپارس خبرداده اســت. رحیمی 
جرم سه مرد و دو زن جوان بازداشت 
شــده را خودداری از عمل به دستور 
پلیس، هنجارشــکنی و درگیری با 
مأمور و نیز کشف حجاب عنوان کرده 

است. 
شــاید مســئوالن و قانونگذاران هم 
باید این جیغ ها را بشــنوند چرا که 
به گفته نماینده مجلس ایران، پروانه 
سلحشوری، »شدت خشونت هر روز 
در حال افزایش اســت و باید از این 

وضع ترسید.«
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داســتان های  جســت وجوی  در 
پناه جویان ایرانی که در مسیر قاچاق 
انسان هســتند، به »دانکرک« رفتم؛ 
شهری در شمال فرانسه و در نزدیکی 
شهر »کاله«. پیش تر هم به این شهر 
ســفر کرده بودم. پناه جویان، به ویژه 
ایرانی ها در تالش هســتند تا از این 
شــهرها و از طریق دریا خــود را به 

انگلیس برسانند.
پا به کلیسای شهر گذاشتم و با جمعی 
از ایرانی ها مواجه شدم. در آن میان، 
لبخنــد زنی ایرانی توجــه من را به 
خود جلب کرد. ساعتی بعد پای قصه 
پرغصه اش نشسته بودم؛ وقتی با گریه 
و صدایی  لرزان می گفت: »خدایا! چرا 

همه این بالها باید بر سر من بیاید.«
در کلیســا، »پری« با قــدی کوتاه، 
چشمانی ریز و نافذ، با لبخندی به من 
خوش آمد گفت و از کنار هم گذشتیم. 
هنوز نمی دانســتم چــه قصه ای در 
انتظارم است. قرار شد به کمپ برویم. 
در ابتدا فکر کردم ساختمانی ا ست که 
در آن،  فقط جمع ایرانی خواهم دید. 

اما انگار قصه پری منتظر ما بود.
کانکســی که پری در آن ساکن بود، 
یک فضای شش متری به عنوان هال 
داشت. وسط آن میزی گذاشته شده و 
به شکل »ال«، جای نشستن بود. سه 
اتاق کوچک در اندازه های مختلف با 
تخت خواب در هر اتاق، برای یک سال، 
خانه پری و همسرش »کیا« شده بود.

زن و شــوهری که بارها تالش کرده 
بودند به انگلیس برسند و پول هایشان 
را در این راه بــه قاچاق چیان باخته 

بودند، حاال مسیحی شده اند.
پری وقتی اسم »انداخت« به معنای 
هربار تالش برای ســفر غیرقانونی با 
کامیون به انگلیس و سفر با قاچاق چی 
بــه میــان می آمد، بغــض می کرد، 
دســتانش در هم قفل می شدند و با 
بغض می گفــت: »من نمی خواهم به 

انگلیس بروم.« 
به تراس کانکس رفتــم. پری را هم 
صدا زدم. با لبخندش به چشــمانم 

خیره شد. پرسیدم: »خوبی؟«
سری تکان داد و گفت: »نه.«
سوالم را ادامه دادم: »چرا؟«

گفت: »نمی خواهم به انگلیس بروم.«
بعد چشمانش پر از اشک شد.

پرسیدم: »می ترسی؟«
اشــک هایش روی گونه هایش ســر 
خوردند و ســرش را به نشــانه تایید 
تــکان داد. دل دل می کــردم کــه 
سوال هایم را ادامه دهم یا نه. از زنان 
و مردان بســیاری در این تحقیقات 
شــنیده و بارها خوانده بودم که زنان 
در مسیر پناه جویی مورد آزار جنسی 
و تجاوز قرار می گیرند. نفسی عمیق 
کشیدم و پرسیدم: »قاچاق چی اذیتت 

کرده؟«
جا خورد، خودش را عقب کشید و با 
نگرانی پرسید: »کسی چیزی گفته؟«

پری اما برایم لحظه به لحظه آن تجاوز 
هولنــاک را روایت کــرد. قاچاق چی 
آن ها را برای انداخت و رفتن به سمت 
پارکینگ کامیون ها، ســوار اتومبیل 
خود کرده و ابتدا از کیا خواســته بود 
در صندوق عقب ماشین پنهان شود. 
وقتی هر دو آن هــا نپذیرفته بودند، 
سوارشان کرده اما بعد از طی مسافتی، 
از کیا خواســته بود که پیاده شود تا 
بــه همراه پری بــرای بنزین زدن به 
پمپ بنزین بروند. قاچاق چی گفته بود 
که اگر پری همراهش باشــد، پلیس 
فکر می کند آن ها خانواده هســتند و 
مشکوک نمی شود. اما پمپ بنزینی 
در کار نبوده است و انگار قاچاق چی 
با خود قرار گذاشته بود که تن و روح 
ایــن زن را بدرد. پری تا صبح و بیدار 
شدن قاچاق چی که مست در ماشین، 
بعد از تجاوز بی هوش شده بود، روی 
صندلی عقب چمباتمه زده و  گریسته 

بود.
او تا آخرین لحظه پیش از فیلم برداری 
گفــت که هیچ اشــاره ای به موضوع 
تجــاوز نخواهد کرد. امــا در میانه ی 
گفت وگو، ناگهــان راوی درد خود و 
زنان پناه جو شد. او از همسرش گالیه 
داشت که احساس می کند دیگر او را 

دوست ندارد.
در روایت های زنان پناه جو و همین طور 
سازمان های حقوق  که  گزارش هایی 
بشــر در خصوص زنان در این مسیر 
منتشر کرده اند، داستان های بسیاری 
هست از سختی و خشونت مضاعفی 
که متحمل می شــوند؛ زنانی که در 
بسیاری مواقع از سوی همسران خود 
هم مورد خشــونت قرار می گیرند و 

حقوق  شان ضایع می   شود.
پــری و کیا نوامبــر ۲۰۱۵ در حالی 
از ایران خارج شــدند که می گویند 
زندگی مرفهی داشــته اند. اما وقتی 
مرزهــای اروپــا روی پناه جویان باز 
شد، آن ها هم راهی این سفر شدند. 
کیا می گفت: »خانم [آنگال]»مرکل«[
صدراعظم آلمان] اگر اشــتباه نکنم، 
درها را بــرای پناه جویان جنگی باز 
کرد و بقیه هم از این موقعیت استفاده 

کردند؛ مثل ما.«
 خندیــد و پری ادامه داد:  »مرزها باز 
شدند و دیدم همه چیز واقعی می شود. 
تا به خودمان آمدیــم، دیدیم که در 

راهیم.«
پــری تعریف می کرد بــا قایقی ۱۲ 
متری که بیش از ۶۰ مســافر داشته 
اســت، ترکیه را به سمت یونان ترک 
کرده اند: »وســط قایق نشسته بودم. 
زن ها وسط بودند و مردها دورتا دور 
قایق. همه روی هم نشسته بودیم. دو 
بچه قنداقــی هم بغلم بودند. یکی از 
سرنشینان قایق اشهدش را می خواند 
و یکــی دیگر به گناهانــش اعتراف 
می کرد. فقط به این فکر می کردم که 

چرا در این موقعیت هستم.«
مســیر رسیدن به یونان با قایق برای 
آن ها کم تر از دو ساعت طول کشیده 
بود. آن ها از طریــق رابط های ایرانی 
قاچاق چیان، تا ساحلی می رسند که 
مشغول  افغانســتانی  قاچاق بر  چند 
ســر هم کردن قایق ها بوده اند. نفری 
یــک هزار و۲۰۰ دالر تا رســیدن به 
یونان برایشان خرج بر می دارد. پری 
می گوید وقتی قایق به ساحل یونان 
رسید، مسافران زمین را می بوسیدند.

ادامه مســیر از یونان به فرانسه برای 
آن ها ســختی خاصی نداشته است. 
قطارها و اتوبوس هــا در آن زمان که 
مرزها باز شده بودند، منتظر مسافران 
بودنــد و آن ها را از مــرزی به مرزی 
دیگر راهی می کردند. یونان، مقدونیه، 
صربستان، کرواسی، اسلوونی، اتریش و 
آلمان مسیر آن ها بوده است. در آلمان 
حاضر به انگشت نگاری نمی شوند برای 
این که می خواستند به انگلیس بروند.

پری می گفت: »خدا پنج روزه بلندمان 

می کرد و جای دیگری می گذاشت. با 
خودمان می گفتیــم وقتی پنج روزه 
به فرانسه رســیدیم، پس فرانسه به 

انگلیس هم مثل آب خوردن است.«
پری و کیا تمام پولی را که همراه برده، 
صرف زندگی در پاریس کرده بودند. 
وقتی پول هایشان تمام می شود، روزها 
به کتاب خانه  می رفتند و شــب ها در 
پارکینگ هــا می خوابیدند؛ آن هم در 
یکی از کم سابقه ترین سرماهای اروپا 
کــه بی خانمان های بســیاری را در 

خیابان ها به کام مرگ کشاند.
تــالش آن ها برای خروج از فرانســه 
به شــکل هوایی با در اختیار داشتن 
پاسپورت جعلی به شکست انجامید. 
پلیس به پری مشکوک شد و پنج هزار 
یورویی که برای تهیه پاسپورت ها داده 
بودند، بر باد رفت. یکی از دوستان شان 
که او هم پناه جو بوده است، به آن ها 
پیشــنهاد می دهد به سمت بلژیک 

بروند.
به بلژیک رســیدند. هنوز زمســتان 
سرد پابرجا بود اما جایی برای زندگی 
نداشتند و پول هایشان هم تمام شده 
بود. برای همین اسطبلی پیدا می کنند 
و در آن روزگار می گذرانند؛ روزگاری 
که یادآوری آن هم برای پری سخت 
بود: »یک شــب دیگر نمی توانستم 
دوام بیاورم. با خــودم می گفتم من 
که زندگی  خوبی داشتم، چرا این جا 
هستم؟ درســت است که در کشورم 
انســانیت نبود و هیچ کس دیگری را 
نمی فهمید اما باز این سختی ها نبود. 
فقط به این فکر می کردم که ای کاش 
جایم گرم بود. یک بار در دریای یونان 
این حس را داشتم و بار دیگر این جا. 
در دریای ترکیه به یونــان، باز زنان 
دیگر هم بودنــد. به خودم می گفتم 
چه چیز من از این ها کم تر اســت؟ 
فکر نمی کردم بــاز هم گیر می افتم. 
فکر می کردم هرچه جلوتر می رویم، 
آســان تر می شود. اما در اسطبل تنها 
بودیم؛ وسط جنگل. با خودم می گفتم 

خدایا چه کنم؟ دیگر نمی کشیدم.«
از هر دو آن ها پرســیدم: »هیچ وقت 

پشیمان شدید؟«
این سوال جواب های متفاوتی داشت 
و مسیر گفت وگو را به روایت زنان در 

مسیر پناه جویی کشاند.
کیا گفت: »هنوز هم نه. من هنوز در 

هجرت هستم.«
اما پری میــان حرف او پرید و گفت: 
»چون اذیت  هایــش را من متحمل 
شــدم. مصیب های زن بودن در این 
مسیر بیش تر است. زن خرد می شود؛ 
خصوصا اگر طرف مقابلش او را درک 

نکند. من این حس را داشتم.«
جمله  معترضانه اش که تمام شــد، 
دســتمال کاغذی را برداشت و ادامه 
داد: »زن و شــوهرهای دیگــر را هم 
در این مســیر دیده ام. بعضی ها مثل 
ما بودند. تنها هدف شــوهر، رسیدن 
به انگلیس بود. درســت اســت که 

می گویند انگلیس از کشورهای دیگر 
بهتر اســت اما من فکر می کردم که 
نمی ارزد. وقتــی می بینی زنت خرد 
شــده و جســمش خســته است و 
نمی تواند خیلی چیزها را تحمل کند، 
خب چرا؟ بیش از هرچیزی این اذیتم 
می کرد که چرا هیچ وقت به من فکر 
نکرد و فقط خودش و هدفش را دید.«
پــری در بلژیک از ادامه این مســیر 
منصرف شــد. تحمل سرما و تنهایی 
در اســطبل باعث شده بود که حرف 
نزند و ســکوت کند. نمی توانســت 
بــه راحتی بخوابــد، از حمام خبری 
نبود و زندگــی اش در ایران از مقابل 
چشمانش مثل فیلم رد می شد. آن ها 
روزهایشان را با خوابیدن در قطارهای 
شهری سپری می کردند و شب ها با 
چوب های تر، آتش روشن می کردند: 
»فقط می خواستم بتوانم دوش بگیرم 
تا شــاید بتوانم دوبــاره روی پاهایم 

بایستم.«
یک بار در شــهر به کلیســا می روند: 
»داخــل شــدیم و شــروع به جیغ 
کشــیدن کردم تا خالی شوم. خدایا 

چرا من؟ من خسته و بریده ام.«
هجوم گریه، جمالت پری را نیمه تمام 

گذاشت.
به هم ریختن شــرایط روحی پری و 
بی ثمر بودن ماندن در اسطبل جنگلی 
در بلژیک، کیا را متقاعد می کند که به 
دانکرک بروند. آن ها قدم به جنگلی 
حادثه های  اگرچــه  که  گذاشــتند 
دیگری برایشــان به همراه داشت اما 
آن طور که پری روایت می کند، دیگر 
تنها نبودند. زنان و مردان بسیاری با 
هدف و مقصدی مشترک در جنگل 
زندگی می کردند. زندگی در دانکرک 
و آشــنایی با کلیساها و کشیش های 
مختلف، مســیر عقیدتــی آن ها را 
تغییر می دهد اما هــدف، هم چنان 
انگلیس بود و کیا به دنبال قاچاق بر. 
قاچاق برهایــی در جنــگل از آن ها 
حدود پنج هزار پوند گرفته و شب ها، 
ساعت ها آن ها را پیاده برده بودند اما 
نتیجه ای حاصل نشده و هربار دمادم 

صبح به جنگل بر گشته بودند.
پری یک بــار هم با یک قاچاق چی ها 
درگیر شده بود: »در کمپ راه می رفتم 
که آن قاچاق چی را دیدم. به او حمله 
کــردم کــه پول مان را پــس بدهد. 
قاچاق چی های دیگر دوره ام کردند که 
اگر اشــک بریزی و صدایت در بیاید، 
خودت می دانی چون پلیس می آید. 
با  از هیچی نمی ترســیدم.  آن موقع 
وعده ساکتم کردند اما نه از انداخت 
خبری شــد و نــه از قاچاق بر. یک 
صبح از خواب بیدار شــدیم و دیدیم 
قاچاق برمان با خانواده اش به انگلیس 

رفته است. پول ما هم رفت.«
آن ها بارها ســعی کرده بودند با سوار 
شدن بر کامیون، به انگلیس برسند. 
یک بار کامیون بار نداشــته و راننده 
وســط راه آن ها را پیاده کرده بود. بار 

دیگر میان بار دارو بودند و یک دفعه 
دیگر سوار کامیونی با بار هندوانه. ۲۷ 
نفر در آن بار بوده اند: »داشتیم خفه 
می شــدیم. مرگ را دیدیم. آخرش 
گفتند در بزنیم تا خفه نشویم. پلیس 
در را باز کرد. اکسیژن مان تمام شده 
بود. یک بــار هم ۱۷ ســاعت در بار 
الســتیک بودیم. یک زن ُکرد ایرانی 
حامله هم با ما بود. به خاطر شوهرش 
مجبور شده بود تحمل کند. با خودم 
فکر می کردم چه قدر ما زن ها ضعیف 
هستیم که تکیه گاه مان مردی ا ست 
که ما باید این شرایط را برای رسیدن 
او به هدفــش تحمل کنیم. االن هم 
همین حــس را دارم. چــرا من باید 
به خاطر هدف شــخص دیگری زجر 

بکشم؟«
آن ها نزدیک به ۲۰بار ســوار کامیون 

شده  بودند اما بی نتیجه.
همین جا بود که کیا به سوال پشیمانی 
بــرای مهاجــرت برگشــت: »االن 
می گویــم تقدیر خداوند و حکمت او 
بوده. چالش هایی کــه جلوی راه ما 
قرار گرفت، ما را ســفت تر و محکم تر 
کرد. می گویند هرچه تو را نُکشــد، 
محکم ترت می کند. نمی دانم چرا پری 

این حرف ها را می زند.«
پری گفت: »به خاطر این که من زن 

هستم.«
کیا به ســینه اش کوبید و پاسخ داد: 
»به ایــن خاطر که تو هنــوز ایمان 

نیاورده ای.«
پری گفت: »در کتــاب مقدس هم 
نوشته شــده که وقتی یک ایمان دار، 
یــک ایمــان دار دیگــری را حتی با 
کشیدن ســیگار آزار بدهد، مرتکب 
گناه شده اســت. تو به خاطر هدفت 
من را می چزانی. از کجا می دانی هدف 
انگلیس تو از طرف خدا اســت؟ اگر 
خدا می خواست، در این دو سال و نیم 

رد شده بودیم.«
پری ســکوت  کرد. بعد به سمت من 
بر گشــت و تنها یــک جمله  گفت: 
»نمی خواهم بروم چون خیلی اذیت 

شدم.« 
سرش را پایین  انداخت در حالی که 
دســتمال کاغذی را با انگشت هایش 
تکه تکه می کــرد. بغض  کرده بود. به 
صورت کیا خیره شــد و گفت: »من 
نمی خواهم به انگلیس بروم. بریده ام. 
اگر من را دوست داری، یک راه دیگر 
انتخاب کن. وقتی اسم می آوری که 
به انداخــت برویــم؛ همه چیز روی 
سرم خراب می شــود. چیزهایی که 
دارم فرامــوش می کنم را دوباره یادم 
می آوری. خداوند در قلب من می گوید 

نرو.«
بغض پری تبدیل به اشک  شد: »مرد 
در این راه اذیت نمی شــود، فقط زن 
اذیت می شود. از قاچاقچی می ترسیدم. 
االن وقتی یک ُکرد کنار من صحبت 
کند، با این که کتاب مقدس می گوید 
همه هم دیگر را دوست داشته باشید 

و برابرید، مــن نمی توانم. وقتی یک 
ُکرد را می بینم، نمی توانم ادامه دهم. 
قاچاق چی برای رد کردن مسافرها از 
زنان سوء استفاده می کند. حتی اگر 
شوهرش هم کنارش باشد. در مقابل 
قاچاق چی نتوانستم کاری کنم. حتی 
شوهرم هم نتوانست از من دفاع کند. 
قاچاق چی مسلح بود. تهدید کرد. به 
خودم می گویم اگر واقعا همسرم من 
را دوست داشت، می توانست جانش را 

به خطر بیاندازد اما نکرد.«
صحبت های پری که به این جا رسید، 
کیا گفت: »نمی خواهــم در این باره 
حرف بزنم. دوست هم ندارم تو حرفی 
بزنی. ما از مسیح یاد گرفتیم ببخشیم 
تا بخشیده شویم. تو تا نبخشی، این 
لکــه در قلبت می ماند و با تو رشــد 

می کند.«
اما پــری ادامه  داد: »تــو داری یادم 
می آوری. هر وقــت یکی را می بینی 
که به انگلیس رســیده است، فشار 
آن را روی مــن مــی آوری که برویم 
انداخت. وقتی پول نداریم و یک زن با 
تو است، چرا درک نمی کنی؟ من فکر 
می کنم باز هم ممکن است برایم اتفاق 
بیفتد. حتی اگر ما مسیح را بشناسیم، 
کســی که می خواهد انداخت کند، 
نمی شناسد؛ همانی که می خواهد بال 

به سرت بیاورد.« 
کیا قانع نشــده بود: »ما یک روحیم. 
این جسم، لباس ما است. آیا روح تو 

می تواند آسیب ببیند؟«
پری: »من نمی توانم کیا. این بار زنده 

ماندم، شاید دفعه دیگر نباشم.«
کیا بــا کمی هیجان و عصبیت ادامه 
 داد: »دنبال یک ریســمان می گشتم 
که از چاه در بیاییم؛ حتی اگر پوسیده 
باشد. عقلم کار نمی کرد. یک خطایی 
صورت گرفت. هرکس می گفت برویم 
انداخت، می گفتم برویم. فکر می کردم 
چیزی برای از دســت دادن ندارم. در 
حالی که داشــتم و نمی دانستم و آن 
را هم از دســت دادم. ما حاال خدا و 
حقیقت را شناخته ایم. مسیح می گوید 
به من ایمان داشته باش و روی آب راه 

برو. پری این ها را می داند.«
پری سرش را پایین  انداخت و با بغض 
 گفت برای کیا و رسیدن او به انگلیس 
دعا می کند چون آرزوی همســرش 
رســیدن به آن کشــور است. اما کیا 
میان صحبت های او  پرید که چنین 
نیست بلکه به او الهام شده است که 
باید در کلیساهای انگلیس به خدایش 

خدمت کند.
پری قانع نشــده بود. بــا بغض ادامه 
 داد: »دیگر برایم مهم نیســت کجا. 
نمی خواهــم دوباره ایــن راه را بروم. 
حتی حاضرم قایق بگیــرد و از دریا 

برویم اما نه از این راه.«
فردای شــب تجاوز، پــری به کمپ 
قــدم می گذارد و ماجــرا را برای کیا 
روایت می کند. آن ها با پلیس تماس 
می گیرند و مدل ماشین، اسم و عکس 
قاچاق بــر را به پلیــس می دهند. اما 
وقتی بــرای بار چهارم به اداره پلیس 
مراجعه می کنند، جواب می شــنوند 
که پرونده شــان به اداره دیگری رفته 
اســت. پی گیری های آن ها بی نتیجه 
مانده بود اما پری  گفت از مســافران 
دیگر شنیده اســت که او را در هلند 

بازداشت کرده اند.
بغــض پری ادامه  یافــت. پاهایش را 
تکان می داد و دست هایش به هم قفل 
 شدند: »برایم درد دارد که چرا شوهرم 
من را درک نمی کند. من را نمی فهمد. 
احساس می کنم دیگر دوستم ندارد. 
این اذیتش بیش تر اســت. تا این که 
بخواهم دوباره قدم بردارد. وگرنه من 
دوســال و خرده ای به خاطر هدفش 
خیلی اذیت شدم. ولی زور دارد ببینی 

تو را نمی فهمد و درکت نمی کند.« 

روایت پناهجویان ایرانی
 انگلیس به هر قیمتی
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نامه ای از
 هادی خرسندی

فرمودند: ژاپن می خواهد
 ایران دوم بشود!

خاطرات وحیدالعظما، علمدار آقا )۲۶(

بســم اهلل الرحمن الرحیم؛ بعد از مدت ها که گرفتار بودم، مرقوم می دارم. 
وارد شدم پرسیدند چطوری؟ جوابی ندادم. آقا وقتی می پرسند چطوری، 
نباید جواب داد. این یک رســم شناخته شده است. همان که می پرسند 

برای مخاطب کافی است.
تنها تشریف داشتند و یواشکی جام جهانی فوتبال زنان را از تلویزان تماشا 
می فرمودند. یک مقدار هم دستور برفک داده بودند که تصویر زیاد شفاف 
نباشد، از بابت رعایت گناه. فرمودند »بیا ببین ضعیفه های انگلیس و ژاپن 
افتاده اند به جان هم. زمین فوتبال مثل حمام زنانه شده، توپ مثل سنگ 

پا«.
پرسیدم بازیشــان چطور اســت به نظر حضرتعالی؟ فرمودند »افتضاح. 
همه شان آفساید هستند، توپشان هم اوت است.« بعد با انگشت یکی از 
بازیکنان را نشــان دادند فرمودند »این یک شوت کشیده زد روی دروازه 

ژاپن، اما گمان کنم فتوشاپ بود.«
بعد آقا با انگشــت توپ را تعقیب کردند، فرمودند »این توپ را می بینی، 
پوست گاو است، اما حرام است، چونکه شرط می بندم گاوش ذبح اسالمی 

نبوده!«
اوقات آقا موقعی خیلی تلخ شد که زنان ژاپنی، کنار هم یک دیوار دفاعی 
در مقابل شوت انگلیس درست کردند. فرمودند »اینها را باید پشت خط 
هیجده قدم به توپ بســت.« مشــت کوبیدند روی دسته مبل، فرمودند 
»آنوقت نخست وزیرشان آمده اینجا می گوید ما آرزو داریم ژاپن، ایران دوم 

بشود! پدرسگ با همین لنگ و پاچه ها؟«
با عصبانیت تلویزان را آف فرمودند و درد دلی گفتند »اینهمه من حرف های 
مهم به نخست وزیر ژاپن زدم، اما خبرگزاری ها بند کردند به اینکه من چرا 
دمپایی پوشیده بودم. بروند خدا را شکر کنند که با نعلین لنگه به لنگه او را 
به حضور نپذیرفتم. البته اولش لنگه به لنگه پوشیده بودم، بیت نگذاشت. 
گفتم اشکالش کجاست؟ بیت گفت آنوقت خیال می کنند شما با اینهمه 
ثروت، یک جفت دمپایی حســابی نداریــد. گفتم اتفاقاً لنگه به لنگه که 
بپوشــم می فهمند که یک لنگه به لنگه دیگر هم ذخیره داریم، اما بیت 

رضایت نداد.«
حضرت آقا همان دمپایی ها را که کنج اتاق بود نشانم دادند و از مسئوالن 
گالیه فرمودند: »حاال بگو اینها در عکس اشــکال داشته، چرا افراد ما به 
جایش، کفش فتوشاپی نگذاشتند؟ پس این ارتش سایبری چکار می کند؟ 

چرا یک جفت فتوشاپ به پای من نکردند؟«
فرمودند: »علمدار! شــما باید یک فکر اساســی بکنی. وضع عکاســی و 
فیلمبرداری بیت خراب است. پس این پانزده نفری که رادیو فردا نوشته 
بود در بیت رهبری همه کاره هستند، کجا هستند؟ چه غلطی می کنند؟ 
نخست وزیر ژاپن اول که شرفیاب شد مثل خانم مرکل تیک تیک می لرزید، 
دریغ از یک بند انگشت فیلم. هرچی دوربین بود افتاده بود روی دمپایی 

من و پایه شکسته پرچم.«
برای عوض کردن موضوع از حضرتشان پرسیدم »به نظر حضرتعالی ترامپ 
با ما وارد جنگ می شود؟« حضرت آقا برآشفتند، با تغّیر فرمودند: »تو هم 
سؤال دیگری نداشتی که برای عوض شدن مبحث بپرسی؟ این هم حرف 
بود تو پرسیدی؟ به جای اینکه بروی یک چای تازه دم بیاوری برای مقام 

معظم رهبری با دو تا باقلوا ....«
حضرت آقا چای را که سرکش فرمودند، آخیشی گفتند و جگرشان حال 
آمد. جوابم را دادند: »تازه جنگ هم بشود، شده. به قول امام راحل جنگ 
نعمت است. فقط این پناهگاهی که برای ما اینجا تونل کشیده اند ساخته اند، 
پریروز رفتم دیدم سقفش چکه می کند!« عرض کردم آقا مجتبی سه تا 
مقاطعه کار عوض کرده اند. فرمودند: »همان اسرائیلی ها از همه بهترند، فقط 

عیبش این است که شنود می گذارند توی پناهگاه آدم.«
فرصت خوبی بود که از آقا بپرسم: راستی نخست وزیرشان گفت می خواهند 
ژاپن، جمهوری اســالمی دوم بشود؟ فرمودند: »مگر من شوخی دارم؟ او 
هم گمان نمی کنم منظورش شوخی بود، چون داشت تدارک می دید. سر 
ضرب می خواست یک جفت الریجانی و یک فرد قاضی مرتضوی و سه تا 

خبرگانی با خودش ببرد، من نگذاشتم. اهلل کرم هم که بستری بود.«
در این موقع تلفن عنابی روی میز مقام معظم زنگ زد. این تلفن را همیشه 
خودشان جواب می دهند و کس دیگری حق ندارد دست به آن بزند. بعد از 
چند ثانیه که گوش دادند با عصبانیت فرمودند: یعنی چه؟ شما می خواهید 
بمب را با آدامس بچسبانید به نفتکش؟ ..... بی جا می کنید. امام راحل هم 
فرمود آدامس فحشایه. حاال به فحشایش کار ندارم، مقاومت هم ندارد. ..... 
واهلل یک تف سردار سلیمانی محکم تر از آدامس می چسباند، ولی عیبش 
این است که خدای نکرده »دی. ان. ای« که بگیرند، منبع ماده مشخص 

می شود، صاحب تف را شناسایی می کنند.

پری و کیا ســاکت  شــدند و به فکر 
فرو رفتند. ناگهان پری سرش را باال 
 آورد. دلــش می خواســت خطاب به 
دولت فرانسه بگوید کم تر از چهار ماه 
جواب پناه جوها را بدهند تا این روند 
زودتر طی شود:»یا این که ُکردها را از 
افغانی ها و ایرانی ها جدا کنند. مرزها 
را باز کنند. نمی دانــم! یک بار مرز را 
باز کنند که تکلیف پناهنده ها روشن 
شــود. یا فقط زن ها را رد کنند. برای 
زن ها عبور آزاد شــود. من همیشــه 
شنیده ام برای اروپا زنان و بچه ها مهم 
هستند. در این سفر تنها کسانی که 
اذیت می شوند، بچه ها و زنان و زنان 

حامله هستند.«
به چشمانش خیره شدم و پرسیدم: 
»در این مســیر، حاملگی هم برایت 

پیش آمده؟«
لبخندی زد و گفت: »بله؛ اما به خاطر 
هدف مان مجبور شدیم بیاندازیمش. 
خودم نمی خواســتم. دوست داشتم 
نگهش دارم. اما کیا دالیل خودش را 
داشت که این جا شرایط سخت است 

و ما بالتکلیف هستیم.«
پری دو ماه و نیم حامله بوده است که 
متوجه حاملگی خود می شود. وقتی 
تصمیم به سقط جنین می گیرد، به 
سراغ پزشک کمپ می رود و پزشک 
به او قرص می دهد. چند ساعت بعد 
با شدت گرفتن درد، او به دست شویی 
کمــپ مــی رود: »بچــه افتــاد در 
دست شویی کمپ. بچه ام مثل گوشت 
لخته شــده بود. حس بدی داشتم. 
از خــودم متنفر شــدم که چرا همه 
بدبختی ها یک باره سر من می ریزند. 
پول مان رفت، افســردگی گرفتیم و 
زجر کشیدیم. احساس می کنم شاید 

دیگر نتوانم بچه دار شوم.«
این حس پری بود؛ حسی که می گفت 
هم دلش می خواهد مادر شود و هم 
نمی خواهد: »شــاید بــه این خاطر 
که در پنج ســالگی پــدر و مادرم را 
در تصــادف از دســت دادم. مــن و 
خواهرم پیــش مادربزرگ مان بزرگ 
شدیم. اما خواهرم چون ازدواج کرده 
است، نمی تواند بیاید. هرچند من به 
هیچ عنوان نمی گذارم که مثل من به 

این سفر بیاید.«
پــری خســته و پربغــض از ســفر 
پناه جویــی می گفت فقط دلش یک 
اتــاق کوچک می خواهد کــه در آن 
آرامــش باشــد و کارهــای اداری  و 
پذیرفته شدن شان آرام آرام پیش برود. 
مهم نیســت کجا، فقط جایی که در 
آن نترســد. گفت وگوی  ما همین جا 
تمام شد. دوربین را که می خواستیم 
جمع کنیم، کیا آهی کشید و گفت: 

»همه اش از سیاهی ها حرف زدیم.«
دوباره رفتم روی تراس کانکس و پری 

را صدا کردم. با هم رفتیم قدم بزنیم.
برایم گفت وقتی ایران بود، روایت های 
بســیاری از مهاجرت زنان و آزارهای 
جنسی آن ها شــنیده بود اما جدی 
نمی گرفت و فکــر می کرد این اتفاق 
برای آن هــا نخواهد افتــاد: »خیال 
می کردیم این حرف ها را می زنند که 

ما نرویم.«
بعد از روایت قصه اش، گفت کاش این 
گفت وگو به درد زن های دیگر بخورد.

او را در آغــوش کشــیدم و از جیبم 
ژل فلفلــی که به همراه داشــتم، در 
دستانش گذاشتم و گفتم: »هرکس، 
هر وقت بهت نزدیک شد، بزن، نترس 

و فرار کن.«
پری و کیا باالخره به انگلیس رسیدند. 
آن ها در موجی که پناه جویان ایرانی با 
یافتن مسیری تازه به سمت انگلیس 
به راه انداختنــد، با قایقی پارویی به 
همراه چند تن دیگــر از پناه جویان 
ایرانی خود را از طریق کانال »مانش« 

به انگلیس رساندند.
آیاد قجر )ایران وایر(

متهمان پرونده »کیمیا خودرو« با چادر سیاه در دادگاه 
حداقل یک ملحفه یا پارچه  بیندازند
 تا »حجاب برتر« خدشه دار نشود!

در پی انتشار تصاویر متهمان زن پرونده شرکت »کیمیا خودرو« با چادر سیاه، الله افتخاری نماینده سابق مجلس 
شورای اسالمی گفته است: »حداقل از ملحفه یا پارچه ای که نماد زندان دارد استفاده کند یا همانند مردان، برای زنان 

هم لباس متحدالشکلی طراحی کنند تا بار منفی استفاده از چادر در جامعه کاسته شود!«

کیهان لندن- ظاهر شدن متهمان زن 
پرونده شرکت »کیمیا خودرو« با چادر 
ســیاه در مقابل دوربین خبرنگاران 
و قایم کردن خودشــان پشت چادر، 
انتقاد تعدادی از نمایندگان ســابق و 
کنونی مجلس شورای اسالمی را در 
پی داشته که آن را تعبیر به شکستن 
»حرمت حجاب برتــر« یعنی چادر 

سیاه کرده اند!
رئیس قوه قضاییه هم زیر سوال رفتن 
»حجاب برتر« با پوشیدن چادر سیاه 
متهمان زن را تایید کرده و گفته که 
»لزومی ندارد متهمــان زن با چادر 

ظاهر شوند!«
در حالی  که گشت های ارشاد و آتش  
به اختیاران بــه خیابان ها، کوچه ها 
و حتی تراس خانه های مردم ســرک 
می کشــند تا یک زن »بدحجاب« یا 
»بی حجاب« را روانه بازداشــتگاه ها و 
پلیس امنیت کنند، پوشیدن چادر در 
دادگاه های قضایی توسط متهمان زن 

با انتقاد روبرو شده!
ماجرا از انتشــار تصاویر متهمان زن 
پرونده شــرکت »کیمیا خــودرو« با 
چادر مشکی و انتقاد یکی از شاکیان 
پرونده علیه پوشــیدن چادر توسط 
متهمان آغاز شد. این زنان که متهم 
به مشــارکت در فســاد اقتصادی و 
کالهبــرداری هســتند، در جریان 
دادگاه، چادر مشــکی به سر دارند و 

موقع عکاسی خبرنگاران، خودشان را 
پشت چادر پنهان می کنند.

همچنین ویدئویــی از انتقاد یکی از 
شاکیان این پرونده از پوشیدن چادر 
توســط متهمان از صدا و ســیمای 
حکومت پخش شــد که مدعی بود 
این زنان که حاال صورتشان را اینطور 
پوشانده اند، قبال با موهای رنگ کرده، 
ناخن های بلند و با شــگرد دیگری با 

مردم صحبت می کردند.
ابراهیم رئیســی رئیس قوه قضاییه 
روز یکشنبه  در نشست هم اندیشی 
»فعــاالن و نخبگان حــوزه حقوق 
زنان« در پاســخ به انتقادی در مورد 
»پوشــاندن چادر بــه متهمان زن 
که موجب زیر ســوال رفتن حجاب 
برتر می شــود«، اظهار داشت: »بنده 
هم با شــما هم نظر هستم و معتقدم 
متهمان زن لزوماً نباید چادر بپوشند 
بلکه می توان ترتیباتی اتخاذ کرد که 
هر متهم زن با همان پوششی که به 
صورت عــادی دارد منتها با رعایت 
شــئونات، در دادگاه، دادسرا و زندان 

حضور یابد.«
نماینده سابق مجلس  افتخاری  الله 
شورای اســالمی نیز این زنان متهم 
را افرادی خواند که »آشنا و پایبند به 
حجاب نیستند و یک بار در عمر خود 
آن را به ســر نکرده اند، حال به اجبار 
با چادر در دادگاه ها حاضر می شوند.«

افتخاری پوشــاندن چادر به متهمان 
زن را موجب »خدشــه دار« شــدن 
چادر دانســته و گفته اســت: »هیچ 
دلیلی نــدارد که متهمانی که خدا را 
نمی شناســند و هزار بال بر سر مردم 
می آورند با پوشــش چادر در دادگاه 
حاضر شوند. این کار درستی نیست 
که کسی که قتل و جنایت و اختالس 
انجام داده و چادر مشکی داشته باشد 
و روی صورت بیاندازد تا دیده نشود!«
مســئول امور بانوان دفتر نمایندگی 
آســتان قدس رضوی در شهرستان 
شمیرانات پیشنهاد کرد: »باید هرکس 
با پوشش خود اما متناسب با شرعیات 
در محاکم حاضر شوند یا اگر سازمان 
زندان ها می خواهــد متهمان زن در 
دادگاه ها با چادر حاضر شوند، حداقل 
از ملحفــه یا پارچه ای که نماد زندان 
دارد اســتفاده کند یا همانند مردان، 
برای زنان هم لباس متحدالشــکلی 
طراحی کنند تا بار منفی استفاده از 

چادر در جامعه کاسته شود!«
شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران 
هم از صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
به دلیل نشــان دادن این زنان که با 
چادر خود را اســتتار کرده اند، انتقاد 
کرد و گفت: »موافق این نیســتم که 
چادر به صورت اجبار بر سر زندانیان 
زن گذاشته شود و این نوعی توهین 
به زنان محجبه ای است که چادر را به 

عنوان حجاب برتر انتخاب کرده اند!«
وی افــزود: »ایــن امر نــه تنها اثر 
بازدارندگی ندارد بلکه تحقیر حجاب 
برتر است. پس قوه قضاییه و سازمان 
زندان هــا می بایســت یــک لباس 
مشخصی برای زندانیان طراحی کند 
تا موجبات قبح شــکنی برای حجاب 

پیش نیاید.«
نظــام اســالمی در طــول ۴ دهه 
اتهامات  حکمرانی خــود، همــواره 
اخالقــی و اجتماعی را متوجه زنانی 
کرده که به حجــاب باور ندارند و در 
انتخاب نوع پوشش خود از الگوهای 
پســندیده نظام مانند چادر و مقنعه 
تبعیت نمی کنند. حتی کار به جایی 
رســیده که تلویزیون و ســینمای 
حکومتی نیز، عمدتا شخصیت هایی 
بــا بار منفی اخالقــی و رفتاری را با 
پوشش آزادتر و شخصیت های مثبت 
و اخالق گرا را با پوشش چادر مشکی 
به مردم قالب می کنند! حاال در رابطه 
با متهمان فساد اقتصادی صدایشان 
در آمده که چرا اینها از چادر سیاه و 
»حجاب برتر« استفاده می کنند! حال 
آنکه همه این متهمان از اعوان و انصار 
نظام مقدس و مبلغان »حجاب برتر« 

هستند!

برجام، ظهور امام زمان را به تاخیر انداخت!

کیهان لندن- هفته گذشــته بر فراز دروازه ارگ زنجان، روی بنری نوشته 
شده بود: برجام ظهور امام زمان را به تاخیر انداخته است. به گزارش آفتاب، 
متن کامل شعار نوشته شده روی بنر چنین بوده است: »هر چقدر که برجام 
ظهور امام زمان را به تعویق انداخت، تدبیر شــگفت انگیز و حماســی امام 
خامنه ای در مواجه ]مواجهه[ با امان نامه آمریکا، شمارش معکوس ظهور را 
به صدا درآورده است. خبرنگارانی که به دنبال منبع اصلی برافراشتن این بنر 
بودند، متوجه شدند این بنر ابتکار فردی به اسم دکتر علیمحمدی فرمانده 

بسیج زنجان است که دارای تحصیالت عالی و استاد دانشگاه است.
گفته می شود مردم زنجان به گذاشتن این بنر اعتراض و شکایت کرده اند و 

بسیج مجبور شده آن را جمع کند.
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تنش درباره مسائل ایران
 آیا تاریخ تکرار می شود؟

 در برخورد با تنش ایران و آمریکا بسیاری حمله آمریکا به عراق را در سال 
2003 به یاد می آورند. خطر یک درگیری نظامی  درواقع بزرگ است، اما میان 

ایران و عراق و آن زمان و این زمان تفاوت بسیاری وجود دارد.
 آیا تاریخ می تواند با گذشــت 16 سال به این سادگی تکرار شود؟ برخی 
فاکتورها امکان می دهند که که نسبت به تصحیح این روایت و عدم تکرار 
آن امیدوار باشیم. اما با یک اقتباس آزاد از عبارت معروف مارکس درباره 
تکــرار تاریخ به صورت کمدی و تراژدی، بایــد گفت یک تراژدی تازه نه 

ناممکن و نه بی بنیاد است.

یک تحلیلگــر آلمانی کــه اصل را 
بر تمایــل دولت کنونــی آمریکا به 
رویارویی نظامی با جمهوری اسالمی 
ایران گذاشــته، در روزنامه دیتسایت 
می نویسد، نه تنها به خاطر سرنگونی 
صدام حسین به وسیله آمریکا، ایران 
بلکه  در منطقــه غول نمایی شــد، 
دنیــا به دلیل دروغ هایــی که دولت 
جمهوریخواه آمریکا آن زمان درباره 
سالح های کشتارجمعی عراق گفت، 
بــه ادعاهای امــروز دولــت آمریکا 
هم بی اعتماد شده اســت. بنابراین، 
آمریکا بــرای یک رویارویی نظامی  با 
ایران این بار نیاز به دالیل محکم تر و 

مستندتری دارد.
در برخــورد با تنش ایــران و آمریکا 
بســیاری حمله آمریکا به عراق را در 
سال ۲۰۰۳ به یاد می آورند. خطر یک 
درگیری نظامی  درواقع بزرگ است، 
اما میان ایران و عــراق و آن زمان و 
این زمان تفاوت بسیاری وجود دارد. 
کورنلیوس آِدبار تحلیلگر یک مؤسسه 
تحقیقاتی در آلمان می کوشــد این 
تفاوت ها را بررسی کند تا روشن شود 
که نگرانــی از تکرار ماجرای عراق در 
ایران موجه است یا نه. آِدبار در فاصله 
ســال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ همراه با 
خانواده خود در ایران زندگی می کرده 
و پــس از آن نیز بارها به آنجا ســفر 

کرده است.
می نویســد،  آلمانی  تحلیلگــر  این 
در واشــنگتن نماینــدگان کنگره و 
مفسران هشدار می دهند که سناریوی 
عراق ســال ۲۰۰۳ ممکن اســت در 
مورد ایران تکرار شــود زیرا با اینکه 
جمهوری اســالمی تا کنون برخالف 
آمریکا بــه توافق هســته ای پایبند 
مانده، دولت آمریکا این کشــور را به 
تالش برای دستیابی به سالح کشتار 
جمعی متهم می کنــد. در ارتباط با 
حمله بــه نفتکش ها در خلیج عمان 
نیز وزارت خارجه آمریکا بر اســاس 
شواهد غیرقابل کنترل سرویس های 
اطالعاتی ایران را عامل اصلی می داند. 
ســرنخ همه اینها را جان بولتون مغز 
متفکر حمله به عراق در دســت دارد 
که همواره توصیه می کند رژیم ایران  

در صورت لزوم باید تغییر کند.
آیا تاریخ می تواند با گذشت ۱۶ سال 
به این ســادگی تکرار شــود؟ برخی 
فاکتورها امکان می دهند که که نسبت 
به تصحیح این روایت و عدم تکرار آن 
امیدوار باشیم. اما با یک اقتباس آزاد 
از عبارت معروف مارکس درباره تکرار 
تاریخ به صورت کمدی و تراژدی، باید 
گفت یک تراژدی تازه نه ناممکن و نه 

بی بنیاد است.
نخســتین تفاوت میان وضعیت آن 
زمان با امروز این اســت که هشدارها 
علیه حمله حاال پر طنین می شوند، 
اما آن زمان محسوس نبودند. در حالی 
که آن زمان بخش مهمی  از نخبگان 
سیاست خارجی آمریکا ضرورت یک 
حمله نظامی  را ضروری تشــخیص 
می دادند و تقریبا همه اعضای دولت 
تحت رهبــری جرج دبلیو بوش روی 
چنین اقدامــی  کار می کردند. امروز 
اما همسرایی منتقدان بیشتر شنیده 

می شود. حتی اگر خیلی ها نخواهند 
ارتباطی میــان آن جنگ و خیزش 
داعش ببیننــد، پیامدهای بلندمدت 
اشغال عراق از ســوی آمریکا آشکار 
است. این هزینه ها، با توجه به زندگی 
انســان ها و مالیات هــا، صرف نظر از 
عراقی ها، برای مردم آمریکا نیز کامال 

محسوس است.
در حالــی که رئیس جمهــور باراک 
اوباما با تمایز قائل شدن میان »جنگ 
خوب افغانستان« و »جنگ بد عراق« 
تبلیغات انتخاباتی خود را پیش می برد، 
جانشین او دونالد ترامپ با این تعهد 
انتخاب شد که نیروهای آمریکایی را از 
خاورمیانه خارج کند. جنگ با ایران با 

این استراتژی همخوانی ندارد.

پایبندی 3 ساله ی جمهوری اسالمی 
ایران به توافق هسته ای

تفاوت دوم در خود توافق هسته ای یا 
این واقعیت اســت که ایاالت متحده 
آمریکا این معامله را فســخ کرد؛ در 
حالی کــه حکومت ایران هنوز به آن 
پایبند اســت. در درگیری با عراق تا 
سال ۲۰۰۳ مسئله بر سر یک برنامه 
تولیــد جنگ افزار هســته ای بود که 
بازرســان آژانس انرژی اتمی  احتماال 
نمی توانســتند آن را کشف کنند. در 
مورد ایــران توافق هســته ای دقیقا 
همین دسترسی را تضمین می کند. 

از زمان اجرایی شدن توافق در ژانویه 
سال ۲۰۱۶ تا امروز آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در چندین گزارش تایید 
کرده که تهــران به تعهــدات خود 
عمل کرده است. دقیقا همین توافق 
هســته ای امکان این دسترسی را تا 
آنجا فراهم می کند که دســت کم تا 
زمانی که برقرار اســت، جهان بتواند 
مطمئن باشد که ایران امکان ساختن 
بمب را نخواهد داشت یا حداقل اگر 
چنین کرد به موقع به دام خواهد افتاد. 
دقیقا همین اطمینان را آمریکایی ها 
می توانند با از سر گرفتن تحریم های 
اقتصادی و ادامه ی استراتژی »فشار 
حداکثری« از بین ببرند اگر چنانکه 
ممکن است، جمهوری اسالمی ایران 
اعالم کند که دیگر به محدودیت های 

توافق شده پایبند نخواهد ماند.
ســومین تفــاوت مهــم با انــزوای 
بین المللــی ایاالت متحــده آمریکا 
آشکار می شود. صرف نظر از اسرائیل 
و متحــدان دیگری مثل عربســتان 
ســعودی و امارات متحده عربی، به 
ندرت پشــتیبانی بــرای روند تنش 
با ایــران وجود دارد. پیــش از همه 
اروپایی ها برخالف ســال ۲۰۰۳ که 
آمریکا توانست قاره ی آنها را به اروپای 
کهن و اروپای نو تقســیم کند، امروز 
یکپارچه اند. آنها با تردید اما همزمان 
با پایداری پای توافقی ایستاده اند که 
آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه 
همراه با ایاالت متحده آمریکا تحت 

رهبری اتحادیه اروپا تدوین کرده اند.
برای اروپایی ها مقابله با فشار واشنگتن 
بر شرکت های اروپایی می تواند دشوار 
بر تندروهای  آنها همچنین  باشــد. 
ایران نفــوذی ندارند و همکاری آنها 
با مســکو و پکن هم به خاطر منافع 
مرزهــای طبیعی خودش  متفاوت، 
را دارد. اروپایی هــا در عین اینکه نه 
می توانند توافق هسته ای را به تنهایی 
نجات دهند و نه جلوی یک درگیری 
نظامــی  را بگیرند، ولی به عنوان یک 
نیروی از هر جهت متعادل، عملکرد 

مهمی  دارند.
بــا اینهمه با وجود ایــن مالحظات، 
بــا نگاه به تهدید احتمالی از ســوی 
جمهوری اســالمی ایران و ســپهر 
سیاست جهانی، خطر یک جنگ از 
میان نرفته است. اگر تحریکی شبیه 
بیاید،  به وجود  حمله »پرل هاربر«* 
آمادگــی آمریکایی ها بــرای ورود به 
جنگ با ایــران می تواند تغییر کند. 
از زمــان گروگانگیری دیپلمات های 
انقالب اسالمی  آمریکایی در جریان 
ســال ۱۹۷۹ ایران دشــمن درجه 
یک ایاالت متحده آمریکا محســوب 
می شود. این دشمنی در دوران کوتاِه 
کاهش تنش در زمان بــاراک اوباما 
نیز تغییر نکــرد. عالوه بر این، بخش 
بزرگی از مــردم آمریــکا و بیش از 
اثری  جمهوریخواهان  هواداران  همه 
از کاهش دشــمنی حس نکرده اند. 
کســی که امروز به صورت سطحی 

رسانه های نزدیک به دولت آمریکا را 
دنبال می کند، حکومت ایران را یک 
»حکومت بد« می بیند که می خواهد 
اسرائیل را نابود و به آمریکا حمله کند 
و حاال هم کشتیرانی در آب های آزاد 
و معامالت نفتی را نیز دســتخوش 
اختالل کــرده و از این طریق اقتصاد 
جهانی را تهدید می کند. اگر این روند 
مورد پســند برخی در ایاالت متحده 
به حمله علیه ایران و با قربانی شدن 
ســربازان آمریکایی در عراق یا خلیج 
فارس منتهی شود، بهانه ای برای یک 
جنگ تمام عیار تا خلع قدرت رژیم در 

تهران فراهم خواهد آمد.
عــالوه بر همه اینهــا، دولت آمریکا، 
بدون حمله مســتقیم ایران نیز خود 
را برای یک حملــه نظامی  احتمالی 
آماده می کند. برای این کار، می تواند 
اختیاراتی مورد استفاده قرار گیرد که 
کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۱ به رئیس 
جمهور داده اســت. این اختیارات در 
اصل علیه شــبکه تروریستی القاعده 
و عوامــل عملیات تروریســتی ۱۱ 
ســپتامبر داده شده بود. به این دلیل 
اســت که مایک پمپئو وزیرخارجه و 
ســایر نمایندگان دولت آمریکا بارها 
به ارتباط فرضی ایــران با گروه های 
اشاره کرده اند.  افغانستان  تروریستی 
اما ســناتورهای دموکــرات در برابر 
این اتهامات ســنگر گرفته اند زیرا  از 
نظــر آنها ایران نه بــا القاعده ارتباط 
دارد و نه با دولت اســالمی )داعش(. 

حکومت ایران پیشتر در کنار آمریکا 
با تروریست ها جنگیده است: یکبار در 
سال ۲۰۰۱ در افغانستان و بار دیگر 

بعد از ۲۰۱۴ در عراق.

عدم ارتباط میان دو پایتخت

به تازگی خطر بزرگ برخورد نظامی  
به خاطر تفســیرهای غلط و خودکار 
بودن خیلی چیزها تشــدید شــده 
است. هم رهبری جمهوری اسالمی 
ایران و هم رهبری آمریکا بارها اعالم 
کرده اند که خواستار جنگ نیستند. اما 
همزمان گفته اند که در صورت لزوم 
از خود در برابر حمله ها دفاع خواهند 
کرد. نیروهای آمریکایی مســتقر در 
نقاط مختلف منطقــه هدف های به 
واحدهای  برای  آسیب پذیری  آسانی 
ایرانی هستند، در حالی که در دوران 
دولت جدید آمریکا هیچ خط ارتباطی 
مســتقیمی  میان واشنگتن و تهران 
وجود ندارد تا بتوان مانع سوء تفاهم ها 
شد. از همکاری نظامی  ایران و آمریکا 
بعد از ۹ سپتامبر در جنگ با القاعده 

دیگر چیزی باقی نمانده است.
از قضا حمله های هفته های گذشته 
به نفتکش ها نشان دادند که تهدیدها 
چقدر جدی هســتند. آیــا چنانکه 
واشــنگتن ادعا می کند واقعا این کار 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود؟ یا 
اینکه می توانست خرابکاری زیر پرچم 
جعلی باشد تا بهانه ای برای یک حمله 
نظامی فراهم کند؟ بعد از شــلیک به 
یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا 
از سوی ایران، در روز ۱۹ ژوئن، رئیس 
جمهور آمریــکا یک حمله نظامی  را 
در آخریــن دقایق لغو کــرد، زیرا به 
گفته خود او، تعداد قربانیان ایرانی با 
سقوط یک هواپیمای بدون سرنشین 
متناسب به نظر نمی رسید. اما همزمان 
فشار بر رئیس جمهور آمریکا افزایش 
یافت کــه در مورد مشــابه واکنش 
مصمم تری نشان بدهد تا تصور نشود 
که این کشور ضعیف است، حتی اگر 

مستندات ضعیف باشند.

در  امروز  آمریکا  قدیمی   دروغ های 
خدمت جمهوری اسالمی ایران

مستندات جعلی دولت آمریکا برای 
توجیه قانونی دخالت نظامی  در عراق 
در ســال ۲۰۰۳ پذیــرش این اتهام 
که تهران پشــت این یــا آن تهاجم 
در منطقه قــرار دارد را بطور جدی 
دشوار می کند. همچنین یک دولت 
جمهوریخواه بود که در سال ۲۰۰۳ 
درباره سالح های کشتارجمعی عراق 
دروغ گفــت. این خاطــره در آمریکا 
هم باعــث خویشــتنداری در برابر 
برخی بازیگران می شــود که آشکارا 
می کوشند از دالیل جنگ حرف بزنند 
یا آنها را بسازند. این بار اما باید دالیل 
یک حمله نظامی  واقعا معتبر و مستند 

باشند.
به این ترتیب ظاهرا این شوخی تاریخ 
است که جمهوری اسالمی نه تنها از 
طریق سرنگون ساختن صدام حسین 
به وسیله آمریکا در منطقه، غول آسا 
نمایانــده می شــود بلکــه حاال یک 
بی اعتمادی جهانــی هم علیه دولت 
کنونی واشنگتن وجود دارد: چوپان 

دروغگو.
*منظور حمله روز ۷ دســامبر ســال ۱۹۴۱ 
هواپیماهای ژاپنی به ناوگان پاسیفیک آمریکا 
در منطقه پرل هاربر در  هاوایی است که بهانه 
ورود مستقیم ایاالت متحده آمریکا به جنگ 
جهانی دوم شد. آمریکا پیش از آن با پشتیبانی 
تســلیحاتی زیاد از بریتانیا و روســیه بطور 
غیرمستقیم در جنگ شرکت داشت، اما بطور 

رسمی  بی طرف باقی مانده بود.

نویسنده: کورنلیوس آِدبار
ترجمه و تنظیم از جواد طالعی

اعالم همبستگی سیاستمداران با همسر نازنین زاغری مقابل سفارت ایران
عراقچی: در پرونده نازنین زاغری تحت تاثیر شانتاژ قرار نمی گیریم

صادق خان شهردار لندن و جرمی 
کوربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا 
تنها بخشــی از سیاســتمداران 
با حضور  که  بریتانیایی هســتند 
مقابل سفارت ایران در کنار ریچارد 
نازنین زاغری  او  با همسر  رتکلیف 
که در ایران زندانی اســت، اعالم 
همبستگی کردند. ریچارد رتکلیف 
از یازده روز پش مقابل سفارت ایران 

دست به اعتصاب غذا زده است.

دویچه وله- شهردار لندن برای نشان 
دادن همبســتگی با نازنین زاغری، 
زندانی امنیتی در ایران با همســر او، 
ریچارد رتکلیف که در برابر ســفارت 
ایران در لندن اعتصاب کرده اســت، 
دیدار کرد. صادق خان در توییتی از 
همبستگی مردم لندن با این زندانی 
امنیتی در ایران سخن گفته و افزوده 
است: »امشب در برابر سفارت ایران به 
همسر او ریچارد، در یازدهمین روز از 

اعتصابش پیوستم.«
نازنین زاغری از ۲۵ خرداد )پانزدهم 
ژوئن( روز تولد دخترش در اعتراض 
به »بازداشت ناعادالنه« خود بار دیگر 

دست به اعتصاب غذا زده است.
حســاب کاربری کــه در توییتر در 
مورد وضعیت نازنین زاغری-رتکلیف 
اطالع رسانی می کند، چند روز پیش 
از لغــو مالقــات هفتگــی نازنین با 
دخترش گابریل توسط مقامات ایران 
خبر داد. به نوشته این حساب کاربری 

دلیل ایــن لغو اعتصاب غذای نازنین 
زاغری بوده است.

گفته می شود که حال نازنین زاغری 
مساعد نیست. بر اساس اخباری که 
منابع رســمی هنوز درســتی آنها را 
تأیید یا رد نکرده اند، او روز گذشــته 
- سه شنبه، چهار تیر - با افت شدید 
فشــار خون، ضعف عمومی، حالت 
تهوع و ســرگیجه به بهــداری اوین 
منتقل شده و به او سرم تزریق شده 

است.
ریچــارد رتکلیف، همســر او نیز در 
لندن، مقابل ساختمان سفارت ایران 

اعتصاب غذای تر کرده است. این زوج 
در داخــل و بیرون زندان از یازده روز 
پیش تنها مایعات می نوشند. اعتصاب 
غذای ریچارد رتکلیف هر روز بازتاب 
گسترده تری در رسانه ها و مطبوعات 

بین المللی پیدا می کند.
سیاســی  معاون  عراقچــی،  عباس 
وزیرخارجــه ایران نیز روز چهارم تیر 
)۲۵ ژوئــن( در واکنش بــه بازتاب 
گســترده اعتصــاب غــذای نازنین 
زاغری-رتکلیــف در زنــدان اوین و 
مقابل  رتکلیــف  ریچار  همســرش 
سفارت ایران در لندن گفت: »دولت 

انگلیس چهل سال اســت به مردم 
ایران بدهکار است.«

او خواســتار بازپرداخــت فوری این 
بدهی شــد و گفــت: »امتناع دولت 
انگلیــس از این امر بــا هیچ بهانه ای 

پذیرفتنی نیست«.
ریچــارد رتکلیــف هم پیشــتر در 
مصاحبه ای با دویچه وله گفته بود که 
پس از بازداشت همسرش، افرادی از 
تهــران با او تماس گرفتــه و به طور 
مشــخص گفته اند که پرونــده او با 
ماجرای بدهی بریتانیا به ایران مرتبط 

است.
عراقچی روز دوشنبه همزمان تأکید 
کرد: »قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
ایــران هرگــز تحت تأثیــر چنین 
شــانتاژهایی قرار نخواهــد گرفت و 
متهمین به جرایم جاسوسی باید دوره 

محکومیت خود را طی کنند«.
ســخنگوی  موســوی ،  عبــاس 
وزارت خارجه ایران نیز روز دوشــنبه 
ســوم تیر گفــت: »خانــم زاغری 
دوتابعیتی هستند و ایران دوتابعیتی 
بودن را نمی پذیرد و ما ایشان را تبعه 
ایران می دانیم که جرم امنیتی مرتکب 
شــده و ما معتقدیم کارهایی که به 
شانتاژ شبیه است به حل این پرونده 
کمک نخواهد کرد و مزاحمت برای 
کارهای روتین سفارت را نمی پذیریم 
چراکه خــالف قوانیــن بین المللی 

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
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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.

Vancouver Pars National Ballet
Iranian Folk and Traditional Dance

@vanpnb

Connect with us!

Beginner/Intermediate 
Dance Classes for 
Ages 5 and up!

Directed by Azita Sahebjam

حمله کیهان تهران
 به »مزرعه حیوانات«، جرج اورول

 و شبکه »من و تو«

به دلیل داســتان این رمان و حکومت انحصــاری خوک ها بر مزرعه، که 
شباهت بسیار با اوضاعی دارد که نظام جمهوری اسالمی بر ایران تحمیل 
کرده، کیهان تهران، »ارگان بیت رهبری«، نتوانسته ساکت بماند و به سریال 

عروسکی »من و تو« واکنش نشان داده است!

کیهان  روزنامــه  لنــدن-  کیهــان 
تهران، چهارشــنبه پنجم تیرماه، در 
انتقاد به آنچه پخش »ســریال های 
سگی از شــبکه های ماهواره ای برای 
کودکان« خوانده به پخش ســریال 
»قلعه حیوانات« )مزرعه حیوانات( از 
شبکه »من و تو« و همچنین پخش 
مستندی درباره ی زندگی سگ ها از 
شبکه بی بی ســی واکنش نشان داده 

است.
مزرعه حیوانات شاهکار معروف جرج 
اورول است که در طول جنگ جهانی 
دوم نوشته شده و در سال ۱۹۴۵ در 
انگلستان منتشر شد. وی حدود پنج 
سال بعد در اواخر سال ۱۹۵۰ با این 
رمان سیاســی- اجتماعی به شهرت 
رسید. این رمان که هیئت حاکمه ی 
اتحاد شوروی را در دوران استالین به 
طنز و تمســخر مورد انتقاد قرار داده 
است، یک جامعه ی گرفتار دیکتاتوری 
حزبی و کیش شــخصیت را تصویر 

می کند.
به تازگی تلویزیون »مــن و تو« که 
میلیونهــا تن در ایران آن را تماشــا 
می کننــد، این ماجــرا را به صورت 
سریال عروسکی تولید کرده که پخش 
آن از تیرماه ۱۳۹۸ آغاز شــده است. 
به دلیل داستان این رمان و حکومت 
انحصــاری خوک ها بــر مزرعه، که 
شباهت بسیار با اوضاعی دارد که نظام 

جمهوری اســالمی بر ایران تحمیل 
کــرده، کیهان تهــران، »ارگان بیت 
رهبری«، نتوانسته ساکت بماند و به 
سریال عروسکی »من و تو« واکنش 

نشان داده است!
این روزنامه طبق معمول شبکه »من 
و تو« را وابســته به »فرقه بهاییت« 
دانســته که بــا بودجــه و حمایت 
ســرویس های جاسوسی و اطالعاتی 
بریتانیــا و رژیم صهیونیســتی اداره 
می شــود. کیهان تهران درباره یکی 
از آثار ماندنــی ادبیات جهان مدعی 
می شود: »قلعه حیوانات نوشته جرج 
اورول از جملــه رمان هایــی بود که 
در اوایل دوران جنگ ســرد توســط 
سازمان »ســیا« برای نفوذ در افکار 
و اذهان کودکان بلوک شــرق بطور 
وسیع در این کشورها چاپ و توزیع 
شد. در این رمان که دنیایی حیوانی را 
به تصویر می کشد، چند خوک حاکم 

بر این دنیا هستند.«
در ادامــه گزارش کیهان تهران آمده: 
»هدف از ســاخت و پخــش فیلم و 
کارتون تنها ســرگرمی نیست بلکه 
حرف ها و پیام هایی نیز برای یادگیری 
و آمــوزش همراه آن اســت! به نظر 
می رسد ترویج سبک زندگی غربی و 
اسناد آموزشی آنها مانند سند ۲۰۳۰ 
که تالش بسیاری برای رسمی شدن 
آن در ایران انجام گرفت، اینک بطور 

رسمی از طریق شبکه های ماهواره ای 
وابسته به سرویس های اطالعاتی غرب، 
برای ایرانیان و به خصوص کودکان این 

سرزمین پخش می شود.«
اولین قسمت سریال مزرعه حیوانات، 
سه شنبه شب چهارم تیرماه، از »من و 
تو« پخش شد که با استقبال زیادی 
روبرو گشــت و حتی کاربران توییتر 
هشــتگ »#مزرعه_حیوانات« را داغ 
کردند و نظرشان در مورد پخش این 

سریال را به اشتراک گذاشتند.
پیش زمینه ای کــه در جامعه  ایران 
در مورد رمــان مزرعــه حیوانات و 
مفاهیــم آن وجــود دارد احســاس 
بــا  مخاطــب  »همزادپنــداری« 
شخصیت ها و شرایط حاکم بر مزرعه 
را تقویت می کند. نمایش این داستان 
ماندگار به صورت عروســکی، که بر 
جذابیت آن افزوده، پُلی اســت برای 
انتقــال مفاهیــم آزادی و عدالت به 
جوانان و کــودکان که همچنین به 
مخاطبان فرصت می  دهد به صورت 

خانوادگی به تماشای آن بنشینند.
کیهان چــاپ تهــران بــه صورت 

سنتی در چهار دهه  گذشته تریبون 
نزدیک ترین الیه های فکری به کانون 
قدرت در جمهوری اسالمی بوده و به 
عنوان یک رسانه همواره  خط مشی 
و مواضــع فکری و اعتقــادی »بیت 
رهبری« و ولی  فقیه و وابستگان به آن 
را نمایندگی کرده است. پخش سریال 
مزرعه حیوانات از نگاه این جریان که  
به مراکز فرهنگی و نهادهای امنیتی 
جمهوری اســالمی وابســته است، 

مصداق کامل »جنگ نرم« است.
»بعد از انقالب باز هم قند هســت؟« 
و یا »خرها عمرشون درازه هیچکدوم 
تاحاال دیدین خری مرده باشــه؟« از 
جمله پرســش هایی است که شبکه 
»من و تو« در تبلیغ این سریال پیش 
از شــروع پخش آن مطرح می کرد. 
پرســش هایی کــه نشــان می دهد 
ســازندگان این نمایش عروســکی 
از مخاطــب خود و جامعــه  ی ایران 

شناخت عینی دارند.
در ایــن میــان بــا وجــود »جنگ 
پارازیت هــا«، کــه در روزهای اخیر 
افزایش نیز یافته اســت، شبکه »من 

و تو« از آغاز فعالیت خود نه تنها در 
سرخورده  مخاطبان  میلیونی  جذب 
از صدا و ســیمای جمهوری اسالمی 
موفق بود بلکه توانست انحصار تقریباً 
مطلق شبکه های بعضاً سیاسی موسوم 
به فارســی زبان را که بطور رسمی از 
منابع دولتی کشورهای خارجی تأمین 

می شوند، بشکند.
یکی از تأثیرات پنهان فعالیت شبکه 
»من و تو« این بوده است که سازمان 
به اصطالح هنری- رســانه ای »اوج« 
وابســته به سپاه پاســداران انقالب 
اســالمی از همان آغاز تأسیس این 
تلویزیون در سال ۲۰۱۰، رصد کردن 
و تحلیل محتوای تمــام برنامه های 
این شبکه را آغاز کرد! اما چون فاقد 
تجربــه ی الزم در ایــن زمینه بود، 
پروژه ی مونیتورینــگ »من و تو« را 
به یک موسســه خصوصی در تهران 
ســپرد که محور فعالیــت آن رصد 
کردن رسانه های داخلی و خارجی در 
۲۴ ســاعت شبانه روز بود و با ادارات، 
سازمان ها، کارخانه ها و وزارتخانه های 
مختلف قــرارداد همکاری داشــت. 

مؤسســه »اوج« در نظر داشت پیش 
از تاسیس تلویزیون »عصر« محتوای 
برنامه های شبکه »من و تو« را زیر و 
رو کند و بدانــد که مخاطبان هدف 
هــر برنامه که تولید می شــود کدام 

گروه های اجتماعی هستند.
در آبان ۱۳۹۳، رمضان شریف مسئول 
روابط عمومی سپاه در یک مصاحبه 
گفت، شــبکه عصر مانند شبکه های 
دیگر رســانه ملی فعالیت می کند و 
ســازمان  اوج تنها در تأمین و تولید 
بخشــی از نیازمندی ها به این شبکه 
کمک می کند. مدیــران اوج معتقد 
بودند و هســتند برنامه هــای صدا و 
ســیمای جمهوری اســالمی به حد 

کافی انقالبی نیست.
 بخشــی از جریان فکری که روزنامه 
کیهاِن تهران صدای آنها را منعکس 
می کند به همان ســویی می رود که 
واحدهای فرهنگی- نظامی ســپاه از 

جمله موسسه »اوج« می رود.
ولی در این میان کم نیستند کسانی 
کــه معتقدنــد جمهوری اســالمی 
می بایست در جهت برنامه های متنوع 
از جمله مشابه آنچه »من و تو« پخش 
می کند قدم بــردارد و حتی توصیه  
کرده اند که با تأســیس شبکه ای در 
خارج کشور، حکومت ایران هر آنچه را 
نمی تواند در داخل تحمل کند، در آن 
شبکه ی خارج کشور تولید و پخش 
کند تا میدان تماشــاگر و مخاطبان 
داخلی را به ویژه از دســت تلویزیون 

»من و تو« در بیاورد! 
در همین رابطه مطلبی با عنوان »چرا 
المیادین فارسی از نان شب واجب تر 
است؟« در اسفند ۱۳۹۵ کمی پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ 
در وبسایت »الف« منتشر شد. وبسایت 
»الف« متعلق به احمد توکلی، عضو 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی 

و از معتمدان علی خامنه ای است.

در مزرعه ای به اسم »مانر« حیوانات اهلی مزرعه از دست رفتارهای صاحب دائم الخمر مزرعه آقای جونز به ستوه 
آمده و به امید زندگی بهتر دست به شورش می زنند و طی اقدامی انقالبی صاحب مزرعه را بیرون می کنند
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اتمام حجت فیفا با ایران:
 یا زنان را به ورزشگاه راه دهید یا قید میزبانی را بزنید

اولین مســابقه مرحلــه حذفی جام 
جهانی فوتبال زنان در فرانسه را آلمان 
یکی از شــانس های اصلی قهرمانی 
مقابل زنان نیجریه برگزار کرد. نیجریه 
کشوری است با بیش از ۹۰ میلیون 
نفر مسلمان که تیم ملی زنانش مثل 
مردان یکی از پاهای ثابت جام جهانی 
شــده و هر از چند گاهی به مرحله 

حذفی می رسد.
ورزش  جهــان  کــه  روزگاری  در 
می خواهد بیشتر از گذشته به ورزش 
زنــان اهمیت بدهد دنیــای فوتبال 
موفقیت نســبی زنان نیجریه یا هر 
کشور تازه وارد دیگری در این میدان 
را تحسین می کند. )نیجریه مسابقه را 

۳-۰ به آلمان باخت(.
در همین روزگار در ایران زنان هنوز 
اجازه حضور در استادیوم های فوتبال 
را ندارند. مسئله ای که فوتبال ایران را 
به لبه پرتگاه برده است. در فاصله ۳ 
ماه تا شروع مسابقه های انتخابی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر جانی اینفانتینو، 
رئیس فدراســیون جهانــی فوتبال 
اخطار نهایی را بــه صورت کتبی به 

ایرانی ها داد.
در این نامه رئیس سوئیسی فیفا که 
خود چهار دختر دارد، از فدراســیون 
فوتبال ایران خواســته تا زمانبندی 
تغییرات برای حضور زنان در ورزشگاه 
را اعــالم کند، در غیــر این صورت 
محرومیت در انتظار کل فوتبال ایران 

خواهد بود.
اگر این محرومیت با شــروع بازیهای 
انتخابــی جام جهانی اجرا شــود در 
بهترین حالت کسر امتیاز از تیم ملی 
مردان ایران و در بدترین حالت حذف 
از جام جهانی ۲۰۲۲ را همراه خواهد 
داشــت. چنین نتایجی هــم باعث 
خوشــحالی رقبای فوتبالی ایران در 
آسیا و هم رقبای سیاسی این کشور 
در منطقه خواهد شــد؛ و چه کسی 
اســت که نداند این دو گروه از رقبا تا 

چه اندازه همپوشانی دارند.

ریشه مشکل
ریشه مشــکل را اما فقط باید درون 
ایران جستجو کرد. کشوری که تقریبا 
۱۳ سال قبل از تشکیل تیم ملی زنان 
آمریکا - قهرمان فعلی جهان و شانس 
اول قهرمانی در جام جهانی فرانسه - 
لیگ فوتبال زنان داشــت. تیم هایی 
مثل تاج ، دیهیم ، پرسپولیس، افسر، 
تهرانجوان و انجمن بانوان در ســال 
۱۳۵۰ مشغول بازی در لیگ داخلی 

بودند.
با همت افرادی همچون سپهبد پرویز 
خسروانی و حسین فکری که به رغم 
اختالفات سیاســی )یکی متمایل به 
دربار و دیگری متمایل به حرکت های 

چپ( پیگیر فوتبال زنان بودند.
حاال بعد از نیم قــرن نه تنها فاصله 
زیادی بین سطح فوتبال زنان ایران و 
بقیه کشورهای صاحب فوتبال ایجاد 
شــده بلکه در ایران زنان عالقمند به 
فوتبال همچنان از یکی از اساسی ترین 

حقوق خود محروم هستند.

در واقع ایران تنها کشور جهان است 
که چنین وضعیتی در آن در جریان 
کشــورهای  ســختگیرترین  است. 
مسلمان مثل کویت ، برونئی و بحرین 
هم جلوی حضور زنان در ورزشگاه های 
فوتبال را نمی گیرند. حتی عربستان 
ســعودی از بیشتر از یک سال پیش 
حضور زنان در استادیوم های فوتبال 
را آزاد کــرد و به همین مناســبت 

تورنمنتی هم برگزار کرد.
کمتر از ۳ سال پیش کشور مسلمان 
اردن میزبان جام جهانی زیر ۱۷ سال 
زنان بود. دختران اردن در آن مسابقه 
های در هر ۳ بــازی مرحله گروهی 
شکست خوردند. ولی تالش آنها بی 
نتیجه نبوده و امــروز تیم ملی زنان 

اردن قوی ترین در غرب آسیا است.
از طرف دیگر در پرونده حضور زنان 
در اســتادیوم های ایــران راه چــاره 
متفاوتی برای فیفا نمانده اســت. در 
اساسنامه فیفا فدراسیون های عضو 
اکیدا از هر گونه تبعیض منع شده اند.

از نظر فیفا تبعیض قومیتی، مذهبی و 
جنسیتی نباید در فوتبال امروز جایی 
داشته باشند. فیفا به عنوان نهاد عالی 
فوتبال در دنیا موظف اســت تا ناظر 
اجرای دقیق بندهای اصلی اساسنامه 
خود باشد. خبرهای ناخوشایندی که 
از ایران بیرون آمدند به گوش رئیس 
رسیده و حاال جانی اینفانتینو مجبور 

است واکنش نشان دهد.
مدتی قبل برخورد خشــن و شدید 
نیروهای انتظامــی تهران با هواداران 
زن که می خواستند به تماشای بازی 
دوستانه ایران - سوریه در استادیوم 

آزادی بروند خبرساز شد.
با توجه به اینکه مسابقه های انتخابی 
جام جهانی ۲۰۲۲ به صورت مستقیم 
زیر نظر فیفا برگزار می شود اگر تالشی 
برای برداشــتن منع حضور زنان در 
استادیوم ها از طرف ایرانی ها صورت 
نگیرد تنبیهی جز محرومیت در کار 
نخواهد بود. اینفانتینو یک بار قبال به 
دلیل حضور در داربــی تهران و قرار 
گرفتن در میان ۱۰۰ هزار تماشــاگر 
مرد شدید مورد انتقاد قرار گرفته بود.

او نمی خواهــد بعد از مســابقه اول 
خانگی ایران در اکتبر ۲۰۱۹ مقاله های 
انتقادی مشابهی علیه خودش را در 

سایت ها و روزنامه ها بخواند.
اگر ایران در نهایت به این خواســته 
قانونــی تمکیــن کند و زنــان را به 
اســتادیوم ها راه دهد بازی های ملی 
آغاز راه خواهد بود. بعید نیســت که 
کنفدراســیون فوتبال آسیا هم روی 
ایران فشــار بگذارد تا مســابقه های 
باشــگاهی بین المللی با حضور زنان 
برگزار شــوند. بعد از گرفتن این دو 
»سنگر«  برگزاری مسابقه های داخلی 
بدون تماشاگر زن توجیهی نخواهد 
داشــت و ســرانجام عالقمندان زن 
فوتبال در ایران و همین طور فعالین 
حقوق زنان به یکی از خواســته هایی 
که مدت زیادی اســت برایش تالش 

می کنند، خواهند رسید.
تصمیمی که هیچ پایه قانونی برایش 
وجود ندارد. در هیــچ کجای قانون 
ایــران یا اساســنامه وزارت ورزش و 
فدراســیون فوتبال هم آورده نشده 
اســت. هیچ گاه در مجلس شــورای 
اســالمی به رای گذاشته نشده است 
و هیچ مقامی حاضر نیست مسئولیت 
رسمی آن را به عهده بگیرد. تصمیمی 
که اگر فورا تصحیح نشود ورزش اول 

ایران را تعلیق خواهد کرد.
پوریا ژافره )بی بی سی(

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال: 
کفاشیان و ترابیان

 باید در مراجع قضایی محاکمه شوند

رادیو فردا- علی کفاشــیان و عباس 
ترابیان از مقام هــای بلندپایه ورزش 
ایران در دهه های اخیر، به پنج سال 
محرومیت از هرگونه فعالیت در عرصه 

فوتبال محکوم شدند.
»ورزش ســه« گــزارش داد کمیته 
اخالق فدراسیون فوتبال ایران عالوه 
بر صدور حکم، فدراســیون را مکلف 
کرده در مراجع قضایی برای »مطالبه 
وجه« از کفاشــیان و ترابیان شکایت 

کیفری کند.
رأی صــادره پیرامــون موضوع حق 
پخــش دیدارهای تیم ملی در دوران 
ریاســت علی کفاشیان بر فدراسیون 
فوتبال است و تخلفاتی که در مناسب 

آنها با شرکت ام پی سیلوا رخ داده.
ترابیان ضمن تایید خبر صدور حکم، 
به ورزش ســه گفت: »همان طور که 
صدا و سیما این خبر را منتشر کرده 
و از ما به عنوان مجرمین فوتبال یاد 
کرده است تقاضا می کنم فرصت بدهد 

از خودمان دفاع کنیم.«
او در گفتگو با سایت تسنیم یادآور شد 
که کامپیوتر و ایمیلش از سوی پلیس 

فتا و کارشناسان بررسی شده است.
کمیته اخالق اعالم نکرده اســت که 
چرا با گذشــت ســال های طوالنی 
از ماجــرای فوق، بالفاصلــه پس از 
به دلیل  استعفای اجباری کفاشیان 
منــع به کارگیری بازنشســتگان در 
مناصب دولتی به بررسی این پرونده 

پرداخته است.
کفاشیان از آغاز دهه ۶۰ و در بیست 
و هفت سالگی به ریاست فدراسیون 
دوومیدانی رســید و نزدیک به چهار 
دهه مهم ترین پست های ورزشی ایران 

را در اختیار داشته.
معاونت سازمان تربیت بدنی، دفتر امور 
مشترک فدراسیون ها، ریاست شورای 
برون مرزی، دبیری کمیته المپیک، 
فدراسیون های  سرپرستی  همچنین 
رزمی، ژیمناستیک، بولینگ و بیلیارد، 
سوارکاری، شطرنج، قایقرانی و اسکی 
روی آب نیز در کارنامه اش درج شده.

او یک دهه ریاست فدراسیون فوتبال 
را به عهده داشــت و از ســال ۹۵ با 
ریاســت مهدی تاج، نایــب رئیس 

فدراسیون شد.
عبــاس ترابیان، رئیس ســابق امور 
بین الملل، فوتســال، فوتبال ساحلی 
و کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال 
بــوده و بیش از دو دهه در رأس امور 

فوتبالی ایران حضور داشته است.
ترابیان مســئول مذاکره با کارلوس 
کی روش برای پذیرش سرمربی گری 
تیــم ملی ایران بــود و مدتی هم به 
عنوان سرپرســت، روی نیمکت تیم 

ملی می نشست.
کفاشــیان و ترابیــان در این پرونده 
عالوه بــر محرومیت، بــه پرداخت 
جریمه نقدی هم محکوم شــده اند. 
کفاشــیان به تازگی در باشگاه مس 

کرمان به عنوان رئیس هیئت مدیره 
مشــغول به کار شده و به این ترتیب 

نمی تواند به فعالیتش ادامه دهد.
کفاشیان ســال ۱۳۹۱ برای پرونده 
موسوم به فساد در تبلیغات محیطی 

فدراسیون فوتبال بازداشت شد.
جعفری  دولت آبادی دادســتان وقت 
تهــران گفــت: »کفاشــیان پس از 
بازداشت در دادسرای زندان اوین، با 
قرار تامین آزاد شده و تحقیقات از او 

ادامه خواهد داشت.«
تحقیقاتی که هیچگاه مشخص نشد 
به کجا رســید و چه نتایجی داشت. 
اینک نیز فدراسیون فوتبال واکنشی 
محتاطانه به محکومیت کفاشیان و 

ترابیان داشته است.
در بیانیه فدراسیون با تاکید بر بررسی 
در کمیته استیناف آمده است: »هیچ 
حکمی پیش از رای استیناف قابلیت 
انتشــار ندارد. احکام مربوطه پس از 
رای اســتیناف به صــورت قطعی از 
فدراسیون فوتبال اطالع رسانی خواهد 

شد.«
هفته گذشــته نیز فدراسیون فوتبال 
از محرومیت ده ساله و پنج ساله برای 
صادق ورمزیار بازیکن پیشــین تیم 
ملی و کمک مربی ســابق استقالل، 
همچنین رضا افتخــاری مدیرعامل 

پیشین استقالل تهران خبر داد.

ماجرای انتخاب امامی فر به عنوان دستیار ویلموتس در تیم ملی
ایران ورزشی- از یک هفته قبل شایعه 
اش به گوش می رسید و باالخره روز 
چهارشــنبه صبح اعالم شد علیرضا 
امامی فر بازیکن سابق پرسپولیس و تیم 
ملی که طی تمام سال های گذشته به 
عنوان دستیار دایی، درخشان و همین 
اواخر علی کریمی در دنیای مربیگری 
حضور داشت به عنوان دومین دستیار 
ایرانی مــارک ویلموتس به کادر فنی 

تیم ملی اضافه شد.
ساعتی بعد هم امامی فر طی مصاحبه 
ای اعــالم کرد با او صحبت شــده و 
با توجــه به اینکه به زبان فرانســوی 
آشناست می تواند به ویلموتس کمک 
کند.رســانه ها هم درباره این انتخاب 
مطالبی نوشــتند و اینکه امامی فر با 
ســوابق کاری اش و آشــنایی به زبان 
فرانســه می تواند در کنار هاشــمیان 

شرایط بهتری در کادر فنی رقم بزند.
با این حال عجیب بود که فدراسیون 
فوتبال به این خبر واکنش نشــان داد 
و اعالم کرد بشدت دوست دارد تمام 
اخبار مربوط به تیم های ملی را خودش 
اعالم کند و بقیه رسانه ها منتظر درج 
اخبار در ســایت رســمی فدراسیون 
باشند که عجیب و غیر معقول به نظر 

می رسد.

در ایــن اطالعیه فدراســیون آمده:» 
به اطالع می رســاند تنها مرکز اطالع 
رسانی رسمی پیرامون اخبار کلیه تیم 
های ملی منابع اطالع رسانی فدراسیون 
فوتبال است.بر این اساس،تمامی اخبار 
رسمی پیرامون تیم های ملی آقایان 
و بانوان،برنامه های اردویی،مسابقات، 
کادر فنــی و...صرفــا از این طریق به 
اطالع اصحاب محترم رســانه و افکار 

عمومی خواهد رسید.«
اگر با این اطالعیه ســفت و ســخت 
قانع نشــدید صحبت های سرپرست 
دبیرکلی را بخوانید که چند ســاعت 
بعد از این اطالعیه با لحنی مهربانانه 
تــر همان حــرف ها را تــکارار کرده 
اســت:» هر انتصابی از طریق سایت 
رسمی فدراسیون فوتبال اطالع رسانی 
می شود. همان طور که در بحث انتخاب 
سرمربی تیم ملی بزرگساالن چندین 
بار تاکید کردیــم، زمانی که از طریق 
سایت موضوعی را اعالم کنیم، قطعی 
اســت. قبل از آن چیــزی را تایید یا 
تکذیب نمی کنیم. درباره تیم ملی امید 

هم این اتفاق افتاد.
شــکوری درباره مذاکره بــا علیرضا 
امامی فر گفت:» او بازیکن بزرگی است 
و سابقه مربیگری و بازی خوبی دارد. 

او جزو مربیان بزرگ است. شاید ما با 
چندین فرد دیگــر هم مذاکره کنیم. 
برای تیم ملی امید و بزرگســاالن هم 
این اتفاق رخ داد. او مربی بزرگی است 
اما اگر قرار باشــد خبری اعالم شود از 

طریق سایت اعالم می کنیم.«
وی در واکنــش به این ســوال که آیا 
ویلموتس در جریان مذاکره با مربیان 
ایرانی است، گفت:» وحید هاشمیان 
با نظر مساعد آقای ویلموتس انتخاب 
شــد. اگر فرد دیگری انتخاب شــود، 
حتماً و قطعاً با نظر ویلموتس این اتفاق 

رخ می دهد.«
در واقع فدراســیون دوســت دارد در 
زمینه خبر و اطالع رسانی درباره تیم 
های ملی منوپلی داشته باشد که تنها 
منبع خبر به حســاب بیاید اما وقتی 
ماجراهایــی مثل انتخــاب و معرفی 
دســتیار ایرانی ویلموتس را کش می 
دهند طبیعی است که باالخره خبر از 
جایی به رســانه ها درز پیدا می کند 
و رسانه هم کار روتینش را انجام می 
دهد و خبر را منتشر می کند که اصال 
چیز عجیب و غریبی نیســت  و نباید 

اینقدر فدراسیون را آشفته کند.
فدراسیون فوتبال هر وقت بخواهد می 
تواند خبر انتخاب امامی فر یا هر خبر 

ریز و درشت دیگری درباره تیم ملی را 
اعالم کند و  آنگاه مثل تمام سال های 
اخیر تمام رســانه ها ایــن اخبار را به 
عنوان خبر رسمی بازتاب خواهند داد.

یعنی فدراسیون نباید نگران اخبراش 
باشــد که کهنه و بیات شــود.آنها به 
عنوان مرجع رسمی هر وقت بخواهند 
خبرشان را منتشر می کنند و  مطمئن 
باشند این اخبار به عنوان خبر رسمی 
در صدها سایت ،روزنامه و کانال بازنشر 
می شود اما اینکه توقع داشته باشند 
رسانه ها تا لحظه اعالم رسمی اخبار 
منتظر بمانند ، غیر حرفه ای و خنده 

دار به نظر می رسد.
به هر حال به نظر می رســد علیرضا 
امامــی فر دومیــن دســتیار ایرانی 
ویلموتس در کادر فنی تیم ملی خواهد 
بود و دیر یا زود این خبر رســما اعالم 
می شود.بدین ترتیب در کنار هاشمیان  
و امامــی فر به عنــوان مربیان ایرانی 
،لورن اسپینوسی به عنوان مربی دروازه 
بان ها، کوین مینــی به عنوان مربی 
بدنســاز ،مانو فریرا به عنوان مربی  و 
یک آنالیزور ویدئویی در کنار ویلموتس 
حضور خواهند داشــت هر چند شاید 
حداقل یک مربی دیگر هم به این کادر 

اضافه شود.
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جام جهانی زنان
 پنج راهی که فوتبال زنان می تواند مردان را شکست دهد

رقابت هــای  و  پوشــش گســترده 
هیجان انگیــز جام جهانــی فوتبال 
زنان در فرانســه با استقبال گسترده 
مخاطبــان در بریتانیا روبرو شــد و 
آخریــن مســابقه انگلیــس در این 
تورنمنت )مقابل کامرون با ۶ میلیون 
و ۹۰۰ هــزار بیننده( رکــورد تعداد 

بیننده تلویزیونی را شکست.
البتــه هنوز هم فاصلــه زیادی بین 
بیننده های فوتبال زنان با کسانی که 
بــازی تیم ملی مــردان را می بینند، 
وجــود دارد. دیدار تیــم ملی مردان 
انگلیــس در نیمه نهایی جام جهانی 
پارسال مقابل کرواسی ۲۶ میلیون و 

۵۰۰ هزار بیننده تلویزیونی داشت.
امــا راه هایــی وجود دارد کــه زنان 
می توانند فاصله با مردان را کم کنند. 
این مطلب به پنج موردی می پردازد 
که زنان از طریق آن می توانند توپ را 

به تور دروازه مردان برسانند.

ارزش پول

اگر می خواستید مسابقات جام جهانی 
مردان را که تابستان گذشته در روسیه 
برگزار شد ببینید، قبل از هر چیز باید 

جیبتان را پر از روبل می کردید.
بهتریــن  روی  نشســتن  بــرای 
صندلی های ورزشگاه برای دیدن بازی 
فرانسه و کرواسی در فینال، احتماال 
اشک از چشــمانتان سرازیر می شد: 

۶۶۰۰۰ روبل )۸۲۵ پوند(.
امــا گران ترین بلیت های بازی فینال 
جام جهانــی زنان کــه ۷ ژوئیه در 
ورزشگاه لیون برگزار می شود، ده برابر 
ارزان تر از مســابقه مردان است: ۸۴ 

یورو )۷۵ پوند(.
فوق العاده است، نه؟

عدم توازن قیمت در کاالهای مربوط 
به ورزشــکاران زن و مرد هم وجود 

دارد.
برای مثــال گرچه شــرکت نایکی 
بــرای پیراهن تیم ملی مردان و زنان 
انگلیس قیمتی یکسان گذاشته است 

)۹۰ پوند(، ولی اگر شما بخواهید اسم 
بازیکنان زن تیم ملی انگلیس را روی 

پیراهنتان بزنید مجانی است.
این در حالی اســت که در مورد تیم 
ملــی مردان قضیه متفاوت اســت و 
شــما اگر بخواهید اسم هری کین، 
مارکوس رشــفورد یا جیمی واردی 
را روی شانه هایتان ببینید، ۱۳ پوند 

خرج برمی دارد.
شرکت نایکی تاکنون در مورد دلیل 

این تفاوت توضیح نداده است.

گل های بیشتر

در این مورد آمارها خود گویای همه 
چیز هستند. برای شروع، مارتا مهاجم 
تیم ملی فوتبال زنان برزیل با زدن ۱۷ 
گل در ۱۹ بازی بهترین گلزن تاریخ 

جام جهانی زنان و مردان است.
تا این جای جام جهانی زنان به طور 
متوســط در هر بازی ۶۹/۲ گل زده 
شــده در حالی که این آمار در جام 

جهانی پارسال مردان ۶۴/۲ بود.
وضعیــت زنــان در لیگ های معتبر 
جهان از این هم بهتر است. طی سه 
فصل گذشته سوپر لیگ زنان انگلیس 
)باالترین دسته فوتبال زنان انگلیس(، 

متوســط گل در هر بازی ۰۵/۳ بوده 
در حالی که این عدد برای لیگ برتر 
فوتبال انگلیس )باالترین دسته فوتبال 

مردان( ۷۶/۲ است.

زنان خیلی خــوب قانون را رعایت 
می کنند

نمی خواهیم ادعا کنیــم که زنان در 
زمین بازی فرشته هستند )راستش 
را بخواهید کامرون در بازی یکشنبه 
گذشته مقابل انگلیس خالف این را 

ثابت کرد(.
ولی زنان معموال کمتر از مردان خالف 

قواعد بازی عمل می کنند.
فیفا آمــاری در مورد اخطارهای جام 
جهانی منتشــر نکرده است اما ما با 
استفاده از آمار »اوپتا اسپورتز« برای 
فدراسیون فوتبال انگلیس )که مسئول 
برگزاری لیگ  دســته های باالی این 
کشور است(، تالش کرده ایم، برآوردی 

داشته باشیم.
میــزان اخراج در فصــل ۲۰۱۸-۱۹ 
لیگ برتر فوتبال انگلیس )مردان( سه 
برابر سوپر لیگ فوتبال انگلیس )زنان( 

در مدت مشابه بود.
آمــار کارت های زرد مــردان در این 
زمینه نیز دو برابر زنان بود. در ســه 
فصل اخیر لیگ برتــر ۳۷۷۷ کارت 
زرد داده شــد، یعنی به طور متوسط 
۳/۳ کارت در هــر بازی، در حالی که 
این آمار برای زنــان ۳۹۹ کارت زرد 
بــود )۵/۱ کارت در هر بازی به طور 

متوسط(.
جینی فرمپتون که در طول ۳۰ سال 
حرفه اش هم در رقابت های زنان و هم 
مردان سوت زده می گوید، »رگه هایی 
از تقلــب« که بســیاری از مردان در 
بازی نشان می دهند در نتیجه »پول 
خیلی زیاد و تکبر بیش از حد« است.

خانم فرمپتون معتقد است که با توجه 
بــا افزایش محبوبیت فوتبــال زنان، 
بیشتر شدن میزان خطاها در بازی نیز 

گریزناپذیر است.
او گفــت: »فوتبــال زنــان خیلــی 
حرفه ای تر شده است و بر این اساس 
عامل مهارت، اراده و چالش در بازی 
باالتر مــی رود. فوتبــال زنان خیلی 
مهم تر شده و در نتیجه رقابت در آن 
هم شدیدتر شده و این باعث می شود 
نبردهای بیشتر و کارت های بیشتری 

داشته باشیم.«
به ایــن ترتیب اگر همین طور پیش 
برویم خیلی طول نمی کشــد که در 
فوتبال زنان هم شاهد موردی مانند 
کلــه زین الدین زیدان بــه ماتراتزی 
خواهیم بود. البته این شوخی را جدی 
نگیرید، به هیچ عنوان نمی خواهیم از 

خشونت آن صحنه زشت بکاهیم.

رقابت جهانی

تا کنون تنها هشت تیم از دو قاره اروپا 
و آمریکای جنوبی قهرمان جام جهانی 

مردان شده اند.
جام جهانی مردان، چهار بار بیشتر از 
جام جهانی زنان برگزار شــده، اما در 
رقابت های زنان تا کنون چهار کشور از 
آمریکای شمالی، اروپا و آسیا قهرمان 

شده اند.
تعداد بیشتر کشورهایی که بخت باال 
بردن جام طالیی مسابقات را دارند، 
احتمــاال فوتبال زنــان را به رقابتی 

جذاب تر از مردان تبدیل می کند.

دگرباشان جنسی همراه با حمایت

این حقیقت وجود دارد که تا به حال 
حتی یک نفر هم در لیگ برتر فوتبال 
انگلیس به طور علنــی اعالم نکرده 

همجنسگرا است.
جاستین فاشانو، بازیکن پیشین تیم 
زیر ۲۱ سال انگلیس در سال ۱۹۹۰ 
تبدیل بــه اولین بازیکــن حرفه ای 
بریتانیا شــد کــه به طــور علنی از 

همجنس گرا بودنش پرده برداشت.
هافبک  هیتسل ســپرگر،  تومــاس 
پیشین اســتون ویال که سال ۲۰۱۴ 
بازنشسته شــد، می گوید هنوز »راه 
درازی باقــی مانده« تا مردانی که در 
لیگ های معتبر بازی می کنند بتوانند 
همجنس گرا بودن خود را اعالم کنند.
در فوتبــال زنــان قضیــه برعکس 
اســت. وقتی کیسی استونی، بازیکن 
انگلیس کمی  پیشــین تیم ملــی 
بعد از هیتسل ســپرگر اعــالم کرد 
کــه همجنس گراســت، گفــت که 
همجنس گرایی در فوتبال زنان خیلی 

بیشتر از مردان پذیرفته می شود.
گیلی فالهرتی، کاپیتان تیم فوتبال 
زنان وســتهم فصل گذشــته گفت: 
»همه من را همان طور که هســتم 
قبول کرده اند. فوتبال زنان ورزشــی 
است که شــما می توانید علنی اعالم 
کنید که همجنس گرا هستید و رفتار 
کسی با شما عوض نخواهد شد و این 

خیلی فوق العاده است.«
میزان بیشــتر پذیرش نســبت به 
دگرباشــان تا حدی مدیــون افراد 

پیش رو مانند لی لی پار است.
فوتبالیســت ۱۸۰ ســانتیمتری که 
سیگار پشت سیگار آتش می کشید و 
همجنس گرا بود. هرچند در مورد این 
که چقدر علنی در این رابطه صحبت 

می کرد، اختالف وجود دارد.
پار راه موفقیت در فوتبال انگلیس را 
پیدا کرد و تبدیل به اولین زنی شد که 
به تاالر افتخارات موزه ملی فوتبال این 

کشور رسید.
آلیس ایونز )بی بی سی(

رضا پرستش بدل ایرانی لیونل مسی 
به سوءاستفاده از زنان متهم شد

صدای آمریکا- رضا پرســتش بدل ایرانی لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم 
فوتبال بارسلونا که به سوءاستفاده از زنان متهم شده است، با انتشار پیامی در 

شبکه های اجتماعی این اتهامات را تکذیب کرد.
چندی پیش شایعات گســترده ای در فضای مجازی منتشر شد که بازتاب 
زیادی نیز در نشــریات و ســایت های غیر ایرانی داشت. به گفته این منابع 
خبری از جمله »مارکا« رضا پرســتش با استفاده از شباهت ظاهری خود به 
لیونل مسی، عده زیادی را فریب داده، از آنها سوءاستفاده کرده و با بیش از ۲۳ 

زن رابطه جنسی داشته است.
رضا پرستش عالوه بر تکذیب این اتهام در تعدادی از نشریات بین المللی، با 

انتشار پیام ویدئویی کوتاهی به این شایعات واکنش نشان داد.
او در این ویدئو که در منزل خود در تهران ضبط شــده است، به طرفدارانش 
اطمینان داد که بی گناه اســت و چنین اتهاماتی صحت ندارد. با اینحال او 

ساعتی بعد این ویدئو را بدون توضیحی برداشت!
رضا پرســتش خود را قربانی یک حرکت غیراخالقی و ناجوانمردانه معرفی 
کرد و از نیروی انتظامی خواست با مسببین انتشار این خبر کذب و نادرست 

برخورد کند.
رضا پرســتش ۲۶ ساله به دلیل شــباهت خیره کننده  خود به لیونل مسی، 
به بدل ایرانی این ســتاره آرژانتینی مشهور شده و طرفداران زیادی در میان 

فوتبالدوستان دارد.

صدای آمریکا- پس از شکایت »برانکو ایوانکویچ« سرمربی سابق پرسپولیس 
از این باشگاه، این بار گزارش ها حاکی است که مهاجم کروات این تیم هم از 

باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کرده است.
خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه ۳ تیرماه در این باره نوشت که باشگاه پرسپولیس 
به هشدارهای »ماریو بودیمیر« برای پرداخت مطالباتش توجهی نکرد تا اینکه 

این بازیکن تصمیم گرفت از طریق فیفا اقدام کند.
بنابر این گزارش مهاجم کروات سرخپوشان که یک فصل دیگر با این باشگاه 
قرارداد داشت به دلیل عدم دریافت مطالبات خود با ارسال نامه ای به فیفا ضمن 

فسخ قرارداد یکطرفه خواهان دریافت تمامی حق و حقوقش شده است.
چندی پیش نیز برانکو ایوانکویچ ســرمربی که سه جام قهرمانی را برای این 
تیم به ارمغان آورده بود،  با بدقولی های مالی این باشگاه در نهایت برای گرفتن 
دستمزد و پاداش خود به فیفا شکایت کرد و از این تیم جدا شد. جدایی این 

مربی اعتراض هواداران پرسپولیس را به همراه داشت.
باشگاه پرسپولیس در گذشته نیز با پرونده های مشابه در فیفا روبرو شده که 

جریمه های سنگین مالی را برای این باشگاه به همراه داشته است.

مهاجم کروات تیم پرسپولیس هم
 از این باشگاه به فیفا شکایت کرد

ایران ورزشی- لیونل مسی شاید طرفداران زیادی در دنیای فوتبال داشته 
باشد اما اندک کسانی هم هستند که چندان او را تأیید نمی کنند و لوئیس 
فن خال، سرمربی هلندی سابق منچستریونایتد، یکی از آنهاست. او در یک 
گفت و گو با نشریه پائیس اسپانیا مسی و نیمار را از دسته بازیکنان محبوب 

خود خارج کرد، چون آنها را بازیکنانی در خدمت تیم نمی داند.
فن خال گفت: به بارسلونا نگاه کنید؟ این تیم با بازیکنی که می گویند بهترین 
بازیکن دنیاســت چند بار قهرمان لیگ قهرمانان شده است؟ به نیمار در 
پاری سن ژرمن نگاه کنید. او چند بار قهرمان شده است؟ من نیمار و مسی 
را به عنوان فوتبالیست  های فردی دوست دارم اما آنها را به عنوان بازیکنان 
تیمی قبول ندارم. من فکر می کنم که در بازی های گروهی هیچکس مانند 

بازیکنی که در خدمت تیم باشد، مهم نیست.
فن خال افزود: من فکر می کنم که مسی باید بپرسد؛ چطور می شود که برای 
مدتی طوالنی قهرمان لیگ قهرمانان نشده است؟ باز هم می گویم که من 
حرکات فردی مسی را دوست دارم و به نظرم از این حیث او بهترین بازیکن 
دنیاست چون آمارها همه چیز را درباره اش می گوید. من او را دوست دارم 
اما می شــود بگویید که چرا او پنج سال است که قهرمان اروپا نمی شود؟ 
چرا؟ به عنوان کاپیتان او باید این سؤال را از خودش بپرسد که چرا تیمش 
قهرمان اروپا نمی شود؟ بارسلونا تیمی پرستاره و فوق العاده دارد. نمی توانیم 
بگوییم که راکیتیچ بازیکن بدی است، کوتینیو ضعیف بوده، آلبا انتظارات را 
برآورده نکرده یا تراِشتگن دروازه بان سطح پایینی است و غیره. به نظر من 
مسی هم در این ناکامی های متوالی که برای بارسلونا رخ می دهد، مسئول 

است.
فن خال در پاسخ به این سؤال که بهترین بازیکن تیمی دنیا، بازیکنی که به 
نظر او بیشترین خدمت را به تیمش می کند، چه کسی است، اظهار داشت: 
یکی از بهترین بازیکنان تیمی دنیا جیمز میلنر )هافبک لیورپول( است. در 

فینال لیگ قهرمانان او به عنوان مدافع و هافبک بازی کرد.

فن خال: مسی و نیمار بازیکنان تیمی نیستند
آن ها در ناکامی تیمشان مسئولند

ترامپ: تفاوت درآمد رونالدو
 با ستاره های فوتبال زنان باید بررسی شود

ایران ورزشی- دونالد ترامپ، رئیس جهموری ایالت متحده، در مورد نابرابری 
دستمزد در فوتبال زنان و مردان صحبت کرد. در روزهای اخیر و در مقطعی 
که جام جهانی زنان نسبت به گذشته هواداران بسیار بیشتری را جذب کرده، 
اعتراض زیادی در مورد فاصله نجومی دســتمزد بازیکنان مرد و زن در دنیای 

فوتبال مطرح شده است.
روز چهارشــنبه  تصویری در شــبکه های اجتماعی به شدت دست به دست 
شد که نشان می داد دستمزد ۸۴ میلیون دالری لیونل مسی در سال، ۲ برابر 
مجموع دســتمزد ۱۶۹۳ فوتبالیست زن در هفت لیگ برتر در تمامی دنیای 
فوتبال در عرصه بانوان است که این فاصله وحشتناک، باعث اعتراض بسیاری 
شــده است. در ماه مارچ، ۲۸ نفر از اعضای تیم ملی زنان ایاالت متحده، یک 
پرونده تبعیض جنسیتی در فوتبال آمریکا را تسلیم دادگاه کردند و حاال دونالد 

ترامپ در این رابطه صحبت کرده است.
ترامپ گفت: من عاشق تماشای فوتبال زنان هستم و من فکر می کنم بازیکنان 
این رشته واقعا با استعداد هستند. از نظر من باید در منظر اقتصادی نیز فعالیت 
بیشتری در مورد فوتبال بانوان انجام شده و منابع مالی بیشتری در این عرصه 
بیابند. من می دانم می توان با جذب ســتاره هایی مانند کریســتیانو رونالدو و 
بازیکنانی مانند او که در دنیای فوتبال مردان هســتند،  درآمدی فوق العاده 
کسب کرد و نسبت به پولی که می گیرند، این بازیکنان بزرگ هزاران هزار از 
مردم را مجذوب تماشای خود می کنند. اگرچه من در این رابطه موضع خاصی 

ندارم اما باید این مساله بررسی شود
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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
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مشاوره اولیه رایگان

عالی  تحصیالت  دارای  جنگوک  نوا 
در رشــته روانشناســی، از جمله 
زنانی اســت که در ایران به صورت 
حرفه ای به آوازخوانی و موســیقی 
پرداخته است. وی که فرزند نوازنده 
سرشناس، استاد عطاءاهلل جنگوک، 
پژوهشگر و آموزگار موسیقی ایران 
از تجربیات خود در خصوص  است، 
فعالیت هنری ضمن وجود تبعیض ها 
و موانع بسیار پیش روی هنرمندان 
او  زنان می گوید.  ایران، خصوصاً  در 
معتقد است که در چهار دهه اخیر، 
بسیاری از خوانندگان زن در خود فرو 

رفته و در سکوت، از یاد رفته اند.

نوا جنگوک:
 ممنوعیت صدای زن

 تبعیض و خشونت
 علیه زنان است

لطفاً خودتان را معرفی کنید و توضیح 
دهید چه مدت اســت کار موسیقایی 

می کنید؟
من موســیقی را از کودکی شــروع 
کردم. مثل خیلی از هنرمندان دیگر 
که موســیقی را از کودکی و با شیوه 
آموزشــی اُرف شروع می کنند. پس 
از این دوره آموزشــی، ســاز ویولن 
کالســیک را انتخاب کــردم و دوره 
کوتاهــی نزد آقای ارســالن کامکار 
ویولن زدم. مدتی هم با خانم قنبری 
مهر، دختر استاد قنبری مهر، ویولن 
ساز بزرگ، کار کردم. اساساً به راحتی 
با ساز ارتباط برقرار نمی کردم. از آن 
جایــی که در یک محیــط هنری و 
موسیقایی به دنیا آمدم و بزرگ شدم، 
از کودکی با برادرم که تنبک می زد، 
آواز می خواندم و چون صدای خوبی 
داشتم، مورد تشویق قرار می گرفتم. 
بــه اصطالح، گوش دقیقی داشــتم 
و همــان جا بود که احســاس کردم 
شــاید راه من آوازخوانی باشد؛ با این 
که هرگز اصرار و اجباری از ســمت 
خانواده ام برای ادامه موسیقی نبود. 
از حدود ســن هشت سالگی با خانم 
“معصومه مهرعلی”، یادگیری ردیف 
موسیقی ایرانی را شروع کردم. کالس 
ها دســته جمعی برگزار می شدند و 
یادم هســت که اولین درسی که از 
ایشــان یاد گرفتم، گوشه “گیلکی” 
در آواز دشــتی بود. اســتاد بعدی ام 
آقای “محمداسماعیل قنبری” بودند 
که بخشــی از ردیف استاد دوامی را 
با ایشــان خواندم. بعد از ایشان هم با 
آقای “محســن کرامتی” یک “نوا” و 
یک “بیات تــرک” خواندم. این دوره 
ها، همه در زمینه ردیف دســتگاهی 
موســیقی ایرانی بودند. بعد از این ها 
آوازخواندن را با خانم “افسانه رثایی” 
ادامه دادم تا این که زمســتان سال 
۸۷ پــدرم از طریق آقــای “داریوش 
پیرنیاکان” مطلع شده بودند که آقای 
شجریان کارگاه های آموزشی برگزار 
می کنند. البته متقاضیان زن و مرد، 
پیش تر آزمون ورودی داده بودند، اما 
از آن جایی که من اصرار به شــرکت 
در کالس های ایشــان داشتم، پدرم 
با آقای شجریان صحبت کردند. این 

طور بود که یک روز به مجموعه  “دل 
آواز” رفتم و نزد خود ایشان امتحان 
دادم. همان روز سر کالس های ایشان 
حاضر شــدم که شــاگردان در حال 
تمرین “سه گاه”)آسمان عشق( بودند. 
از لحاظ شخصی زیاد با آقای شجریان 
هم ســو نبودم و شخصاً کالس ها را 
برای خــودم مفید نمــی دیدم و به 
همین دلیل هم بود که با ایشان ادامه 
ندادم و هرگز هم خودم را از شاگردان 
ایشــان نمی دانم. بــا همه احترامی 
که برای بقیه اســاتیدم قایل هستم، 
اساتیدی که بیش ترین تاثیر را در این 
سال ها روی من داشتند، آقای قنبری 
و خانــم رثایی بودند و خودم را صرفاً 
شاگرد این عزیزان می دانم و البته که 
از لحاظ احساسی، اولین درسی که از 
خانم مهرعلی گرفتم و آرامش انسانی 
آقای کرامتی را هرگز فراموش نخواهم 
کرد. بعد از فوت پدرم در ســال ۸۹ 
-از آن جا که نمی توانستم سوگواری 
کنم-، تنها راهی که برای کنار آمدن 
با نبود او می دیدم، یادگیری موسیقی 
ایل قشقایی بود. خواندن آواز قشقایی 
را نزد اســتاد عزیزم خانــم “پروین 

بهمنی” شروع کردم.

با توجــه به ممنوعیــت خوانندگی و 
نوازندگی زنان روندی که زنان در عرصه 
موسیقی در این چهل سال طی کرده اند، 

چگونه می بینید؟
ببینید در این چهل ســال همیشه 
ممنوعیــت آوازخوانی بــرای زنان را 
داشــتیم، اما یادم اســت زمانی که 
کودک بودم، ممنوعیت نوازندگی زنان 
روی صحنه، اصالً وجود نداشت. این 
موضوع تقریباً جدید اســت و اخیراً 
به دیگر معضالت موســیقی اضافه 
شده اســت. حاال نوازندگی هم برای 
زن ها ممنوع شــده و حتی زن ها را 
از روی صحنه پایین می کشــند. در 
طی این چهل سال، تک خوانی برای 
زنان همیشــه ممنوع بوده است. در 
حقیقت، زنان اجازه داشتند که فقط 
در شرایطی که صدایشان زیر صدای 
مرد یا مردانی پنهان شود، بخوانند؛ تا 
کم تر “تحریک کننده” باشد! در پاسخ 
به سوال تان می توانم بگویم فرصتی 
برای زنان در موســیقی نداشتیم که 
بتوانیم بحث روند را به شکل صحیح 
و عمیق مطرح کرده یا مقایسه کنیم.

محدودیت هایــی که با توجه به قوانین 

ایران در خصوص آوازخوانی و نوازندگی 
زنان وجود دارد، میدان را بر آن ها تنگ 
تر و فضا را رقابتی تر می کند. آیا فعالیت 
حرفه ای در این بستر فرهنگی، تغییری 
در انگیزه شــما برای ادامه دادن، ایجاد 

کرده است؟
در مــورد تجربه شــخصی می توانم 
بگویم که انگیزه مــن در این زمینه 
در ایران به شــکلی نابود شد. وقتی 
از ممنوعیت صــدای زن ها صحبت 
مــی کنیم، در واقع می توان آن را به 
تبعیض و خشــونت علیه زنان بسط 
داد. اگرچه این از دل حکومت اسالمی 
و مذهب زده می آید، اما بخشــی از 
آن هم به فرهنگ جامعه بر می گردد. 
دلیل این ممنوعیت ها و محدودیت 
ها به نوعی به ترس انسان بر می گردد. 
وقتی شما از چیزی می ترسید، سعی 
می کنیــد آن را نابود کنید، یا آن را 
پس مــی زنید. از ایــن طریق، انگار 
دارید هراس روانی خودتان را دور می 
زنید. این شاید شکلی از یک مکانیسم 
دفاعی باشــد در برابر ترس از آلوده 
شدن به گناه! به نظر من مسئله صرفاً 
به ممنوعیت و تبعیض اعمال شده از 
ســوی حکومت بر زنان خالصه نمی 
شود، بلکه ابعاد عمیق تر این پدیده 

این است که تحت چنین شرایطی که 
زن ها در موقعیت های برابر با مردان، 
فرصت رشد و بروز استعدادهای خود 
را ندارند و صدایشان گرفتار حبس و 
خفقان می شــود، پیش می آید که 
گاه، حتــی خود آن هــا نیز کمر به 
حذف و سرکوب یکدیگر ببندند. دور 
از ذهن نیســت که در چنین فضای 
رقابتی مسمومی، هنرمندانی با توانایی 
های خاص خود)در این مورد، حجم و 
رنگ صدا( و با بیان منحصر به فرد و 
ویژه، “درد مشــترک” را از یاد برده و 
به دنبال فرصتی برای ابراز وجود، پا 
روی یکدیگر بگذارند. این به ویژگی 
های روانی انسان ها نیز بر می گردد، 
اما منظورم فضای بسته رقابتی است 

که خود به آن اشاره کردید.

علی رغم این که گفته می شود، آزادی 
زنان معیار سنجش آزادی جامعه است؛ 
می شنویم که مســئله زنان در اولویت 
مسایل کشور قرار نمی گیرد. به نظر شما 
زنان در جامعه و به طور خاص در عرصه 
اولویتی قرار  موسیقی در چه جایگاه و 

می گیرند؟
این ایده که از اساس مهمل است که 
زنان جامعه ای با مشــکالتی مواجه 

باشند و مسائل شان در اولویت نباشد! 
با این که ســنم به اوایل انقالب ۵۷ 
نمی رسد، اما بر اســاس آن چه که 
شــنیده ام، از همان روزها و ماه های 
اول انقالب همیشه کسانی حتی در 
بین روشــنفکران بوده اند که از آن 
جا کــه زن را “جنس دوم” می دیده 
اند، بهانه آورده اند که در حال حاضر 
مســاله زنان به صورت خاص مطرح 
نیست و مسایل مهم تری وجود دارد. 
چطــور ممکن اســت در جامعه ای 
تبعیض و خشــونت علیه زنان وجود 
داشــته باشد و مســئله یک جامعه 
نباشد؟ مگر این که اساساً آن جامعه از 
سالمت بی بهره باشد! اتفاقاً در همین 
ماه های اخیر، مشغول کار روی همین 
موضوع بــودم و در گفت گویی که با 
دوستی داشــتم -که به نظرم انسان 
باز و روشنی هم هست-، او نیز معتقد 
بود که در حال حاضر مسئله جامعه 
ما، مسئله زنان نیست و مسایل مهم 
تری از قبیل مسایل اقتصادی و تهدید 
جنگ، پیش روی ما هستند. چطور 
در جامعــه ای که این همه اســاتید 
موســیقی داریم، “خانه موســیقی” 
داریم، هیچ کس به مسئله ممنوعیت 
صدای زنان در موسیقی اعتراض نمی 
کند؟ به نظرم به تعداد انگشتان دست 
هم نمی رســند آن هایی که به این 
موضوع اشــاره ای کــرده اند. جالب 
این جاســت که این ســتم، ستمی 
نیست که فقط شامل حال زنان می 
شود؛ بلکه بخشی از موسیقی هم به 
شکل غیرمستقیم نابود می شود. چرا 
که آهنگســاز هم به ناچار، تنها برای 
صدای راست کوک یا صدای مردانه 
خواهد نوشت. شاید بدبینانه به نظر 
بیایــد، اما مــردان خواننده طی این 
ســال ها از این کمبود استفاده هم 
کرده اند و باعث شده که بیشتر دیده 
و شنیده شوند. درست همین جاست 
که اصطالحات به نظر من خنده داری 
مثل “خسرو” و “شوالیه” و “سلطان” 
و غیره زاده می شــود؛ صد البته که 
میزان ســالمت یا خودشیفتگی یک 
ملت هــم در همه این هــا بی تاثیر 
نیست. شــما تصور کنید اگر صدای 
»ادیت پیاف« یا »جون بایز« یا »ماریا 
کاالس« را از موســیقی جهان حذف 
کنید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همین 
اتفاق برای موسیقی ایران افتاده است. 
نمی شود یک بازه صدایی را به کل از 

موسیقی حذف کرد.

در گزارش ها می شنویم که بعضاً وزارت 
ارشــاد مجوز آلبوم یا اجرایی را صادر 
ارشاد دستور  وزارت  اما حراست  کرده، 
لغو آن را می دهد. در واقع در تمام این 
ســال ها حکومت در مقابل هنرمندان 
عرصه موسیقی عملکرد سلیقه ای داشته 
است. به نظر شما دلیلش می تواند، این 
باشد که از لحاظ فقهی و قانونی هم در 

این مورد نظر واحدی وجود ندارد؟
این حرف ها بهانه های واهی هستند. 

 »چشمان خود را برای فقط چند دقیقه 
ببندید و دنیایی را تصور کنید که زنانی 
برای دادن احساس آرامش و امنیت به 
فرزندانشان نتوانند الالیی بخوانند. حتمًا 

دنیای پوچ و ترسناکی خواهد بود!«

شستشوى موکت و فرش
شستشوى مبلمان

شستشوى صندلى و کف ماشین
تمیز کردن کاشى و موزاییک

از بین بردن لکه

SHINING 
Carpet Cleaning  Services

604-338-2092 Arastou

masnaw@yahoo.com

Carpet & Area Rug Cleaning
Furniture Cleaning
Car Interior Cleaning
Tile & Grout Cleaning
Stain & Odor Removal
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دکتر آذر پیوندى (دندانپزشک)

دکتر آذر پیوندى با 22 سال تجربه در امور کلى دندانپزشکى 
تاسیس مطب جدید خود را در پارك رویال جنوبى اعالم مى کند.

دندانپزشکى عمومى و زیبایى دندان
بهداشت دهان

بوتاکس
#103-100 Park Royal S., West Vancouver, BC V7T 1A2

604-281-1224

www.parkroyaldentalclinic.com

(BOTOX)

سیستم ھای ساختمان و بازرسی 

بازرس فنی ساختمان

Certified Home Inspector CHI(P)

پیش از خرید ملک از وضعیت فنی آن مطلع شوید 

مھندس مھدی صانعی

Architect 
778-708-0520

abchi.bc@gmail.com 
www.abchibc.com

CPBC License # 76927 
ASTTBC  PI0534 

CACB

 ارائھ گزارش تصویری از نواقص و اشکاالت فنی 
Single family, Townhouse, Condo, Mobile home

یعنی اگر واقعاً چنین است، این یعنی 
که مملکت قانــون ندارد. اما از جنبه 
فقهی، اساساً نمی خواهم از این زاویه 
به مسئله بپردازم. در منظر من، مسئله 
روان های بیماری هستند که قوانین 
را به بازی در دســت گرفته و از طرق 
مختلف تبعیض و خشونت را بر زنان 
اعمال می کنند. مسئله فقهی موضوع 
من نیســت، از دید من این مســئله 
بی معناست. مسئله انسان است، نه 

قوانین فقهی و اصول شرعی.

می دانیم که هنر بخشــی از زندگی و 
هویت هنرمند اســت و بــه ابراز آن و 
نیاز دارد. در واقع منع  داشتن مخاطب 
هنرمند از هنرش، منــع وی از زندگی 
اســت. زن ها در این سال ها در عرصه 
موسیقی چگونه بر حقوق خود پافشاری 
و مبارزه کرده اند؟ در وضعیت کنونی با 
چه شیوه هایی، می توانند مطرح باشند؟

ببینید شاید در این زمینه شما اسمش 
را مبارزه بگذارید. من قبول دارم که 
خانــم های زیادی و در کل اســاتید 
بسیاری هستند که در تمام این سال 
ها به فعالیت حرفه ای خودشان -تا 
جایی که توانسته اند- ادامه داده اند. به 
نوعی، انگار در هر موقعیت که توانسته 
اند سرشان را از زیر آب بیرون کشیده 
اند تا حرف شان را بزنند و کارشان را 
ارائه بدهند و در کل، سعی کرده اند 
که دوام بیاورند. اما از دید من مسئله 
ســرکوب و مبارزه بســیار با ویژگی 
های روانی هنرمند مــورد بحث در 
هم تنیده است و حتماً در این میان، 
زنانی هم بوده اند که بیش تر در خود 
فرو رفته و در سکوت، از یاد رفته اند. 
نکته قابل توجه این است که، وقتی 
شما با مســئله ای مانند ایدئولوژی، 
مذهب، فقه و قوانین اسالمی مقابل 
هســتید، خود به خود، کار سخت تر 
است؛ خیلی سخت تر. در واقع شما 
با یک ســری تابو مواجه اید و مبارزه 
در این زمینه آسان نیست. مبارزه در 
چنین شرایطی شاید این گونه تعریف 
می شود که شما بتوانید دوام بیاورید 
و از روزنه هایی هرچند کم و باریک، 
صدایتان را به گوش برســانید. و من 
این زنان را تحسین می کنم. اما طرف 
دیگر این مسئله این است که، مردها 
چه مقدار تالش کــرده اند تا صدای 
زنان باشــند؟ چه مقــدار راه را بر او 

هموارتر یا ناهموارتر کرده اند؟ 
شاید مثال خنده داری باشد اما شما 
میزان جســارت و آزادی خواننده ای 
مثل آقای “ســاالر عقیلــی” را روی 
صحنه در نظر بگیرید و آن را با میزان 
جســارت و آزادی یک خواننده زن 
از نسل اساتید ایشان مقایسه کنید؛ 
تعداد و تنوع کارهای پیشــنهادی به 
ایشــان که بماند. بخشی از هویت را 
جامعه برای انسان تعریف می کند و 
انسان در تجربیاتش رشد می کند و 
به نظر من، در این ســال ها فعالیت 

هنری اکثر اساتید زن موسیقی ایران 
)به ویژه در حوزه آواز زنان(، به اجبار 
به تدریس محدود شده و در مقابل، 
خوانندگان مــرد، روز به روز بیش تر 

باد کرده و فربه شده اند.

فکر می کنید اگر زن نبودید، عرصه برای 
فعالیت حرفه ای شــما در ایران، چقدر 

بازتر می بود؟
من هرگز نخواســتم که زن نباشم! 
شــاید خیلی ســاده تر می توانستم 
موســیقی را ادامه بدهم؛ با فضاهایی 
که به قلب و گوشم آشناتر است. اما 
من به عنوان فرزند یک آهنگ ساز، 
به نوعی مشــکالت زندگی پدرم را 
هم، تجربه کرده ام. در کل، شــرایط 
برای هنرمندانی که در واقع مستقل 
و خارج از سیســتم، خواهان دوام و 
بیان خود هستند به هیچ عنوان آسان 
نیســت و در ایران و به ویژه در حوزه 
موسیقی، سختی ها بارها سخت تر 
می شــود؛ حتی برای مــردان. البته 
برای مردها موانع کم تر است؛ چرا که 
نگاه جنسیتی بیمارگونه آن طور که 
موقعیت زن ها را تحت الشــعاع قرار 
می دهد، روی مردها سنگینی نمی 

کند.

به نظر شــما نقش مردهــا در حوزه 
موســیقی، در ارتباط بــا جنبش زنان 
چگونه بوده است؟ در این سال ها، آیا آن 
ها در کنار زنان بوده اند یا سنگ اندازی 

کرده اند؟
ساده نیست که این قضیه را به همه 
مردها تعمیــم بدهم. بــه نظر من، 
مردهایی بوده اند که به شکل متفاوتی 
اندیشه و عمل کرده اند و خیلی ها نیز 
سد راه بوده اند و حتی از محدودیت 
های زنان سوءاستفاده هم کرده اند. 
من فکــر می کنم که مردان نســل 
پدران ما، انسان های روشن تری بوده 
اند. آن ها بیش تر مطالعه می کردند، 
بیش تر پرســش می کردند و شاید 
مفاهیم انســانی عمق بیش تری نزد 
آن ها داشت. قبول دارم که فرهنگ 
مردساالر قدمتی بیش از چهل سال 
دارد، اما تجربــه ای را که من از هم 
نسل های خودم در ایران دارم، نشان 
از این دارد که نظام آموزشی حکومت 
اسالمی در بخش های فرهنگی به آن 
چه می خواســته رسیده است. البته 
به موازات همه این ها، کسانی هم از 
نوازندگان هم نسل خودم می شناسم، 
که به ایــن تبعیض ها علیــه زنان 
معترض اند و حتی تالش می کنند 
که صدای خود را به گوش حاکمیت 

برسانند.
اگر وسط یک اجرا، زن هنرمند از ادامه 
کار منع شود، واکنش مردهای هنرمند 

حاضر در گروه چه باید باشد؟
من اگر جای مردان گروه بودم به روی 
صحنه نمی رفتم. این می تواند یک 
قدم در راه اعتراض به نابرابری باشد، 

اما از نگاه دیگری اگر آن اجرا به روی 
صحنه نرود هم، شــاید مسئله حائز 
اهمیتی به نظــر نیاید. ماه ها پیش، 
تعدادی از دوســتانم کــه از اعضای 
یک ارکستر مهم در ایتالیا هستند، از 
طریــق توافقی که بین دولت ایران و 
ایتالیا مبنی بر تبادل فرهنگی صورت 
گرفته بود، راهی تهران شدند. قرار بر 
این بود که اپرای معروفی از »جوزپه 
وردی« را در تهــران اجــرا کنند. در 
یکی از تمرین های گروه با همکاری 
ارکستر سمفونیک تهران، بازرسان به 
حضور خوانندگان زن اعتراض کرده 
و به آن ها گفته شده بود که به هیچ 
عنوان نمــی توانند با خوانندگان زن 
روی صحنه بروند. در نهایت، با رهبر 
ارکستر ایتالیایی به این نتیجه رسیده 
بودند که بــرای چاره جویی، خطوط 
»ســوپرانو« و »مزو ســوپرانو« را با 
سکوت، پُر کنند! قضیه به این جا ختم 
نشد و در تمرینات بعدی دو نوازنده 
زن ویولــن را هم از ادامه منع کردند 
و علت را که جویا شــده بودند، به آن 
ها گفته شده بود که این زن ها بیش 
از حد زیبا هستند و نمی توانند روی 
صحنه باشند و ســاز بزنند! ارکستر 
سمفونیک به همراهی دیگر نوازندگان 
ایتالیایی ادامه داده بود؛ اما به تعریف 
دوست من با هراسی بی سابقه. خوب، 
در چنین جامعه واپســگرایی، تبادل 
فرهنگی معنی خودش را از دســت 
نمی دهد؟ به طنز تبدیل نمی شود؟ 
بــه نظر من این وظیفــه هنرمندان 
مرد هم هســت که برای پاسداری از 
حرمت نه هنرمند، که انسان، به این 
شکِل نگاه به زن، که او را به یک اُبژه 
برای لذت جویی مرد تقلیل می دهد، 

اعتراض کنند.

با توجه به این که نســل جدید ظاهراً 
سرکش تر است و در پیگیری مطالبات 
مدنی بیش تر مصر است، آینده موسیقی 

ایران را چگونه می بینید؟
من نسل خودمان را نسل سر به زیری 
نمی دانم و نســل جدید را هم آرمان 
خواه نمی دانم. ما نســلی بودیم که 
پدران و مادرمان یک انقالب به تاراج 
برده و شکســت خورده را پشت سر 
گذاشته بودند و ما تربیت شده توسط 
آن نسل هســتیم. نسل جدید شاید 
برای احقاق حقوقــش مصر به نظر 
بیاید، اما مطالباتش بیش تر محدود 
به آزادی های اجتماعی مانند حجاب، 
رقص و غیره می شــود. من در کل 
جامعه ای در این سال ها افسرده شده 
و اخته شــده را می بینم)البته خودم 
هم جزو آن هستم(، که صرفاً به دنبال 
فرامــوش کردن اســت و رغبتی به 
اندیشیدن ندارد. به وضعیت موسیقی 
کالسیک ایران نگاه کنید و هم زمان، 
موسیقی را در سال های قبل و اوایل 
انقالب در نظر بگیرید. منظورم مقایسه 

موسیقی و هنر نسل پدران و مادران 
مان با هنر و موســیقی امروز است. 
به نظر من، موسیقی کالسیک ما از 
جایی دچار تخریب و دگرگونی شد. 
شــاید چون ما در ناخودآگاه جمعی 
مان به جنگ تاریخ مان رفتیم. آن چه 
امروز به عنوان موسیقی ِ مثال ً سنتی 
به خورد ما داده می شــود، ملغمه ای 
است از یک سری المان های عجیب 
و غریــب با رنــگ هــا و بو هایی از 
موسیقی هندی، ترکی، عربی و غیره. 
خوانندگان مردی را می شناسیم که 
شــاید به دنبال جبران خالی بودن 
جای صدای زنانه در اثر موســیقایی، 
جیغ های عجیب می کشند و سال 
هاست که از یاد برده ایم که در هنر، 
اگر احساس هنرمند و زیبایی کارش 
بیش از تکنیک او حائز اهمیت نباشد، 
کم تر از آن نیست. به نظر من، ما در 
موســیقی دچار یک تظاهر شده ایم. 

شاید مثل خیلی از مقوالت دیگر…

با تشکر از شما برای پذیرش این گفتگو. 
به عنوان نکته آخــر، اگر مطلبی برای 

گفتن دارید، بفرمایید.
در پایــان، چنــد نکتــه را ملزوم به 
یــادآوری می دانم. اول این که خوب 
اســت که، هر یک از ما به قدر دانش 
و توان خود از هر تبعیض و ســتمی 
حرف بزنیم. امــا در مورد ممنوعیت 
صدای زنان، برای مثال کسانی مثل 
خانم “مســیح علی نژاد” یا دیگران، 
کمپین هایی راه می اندازند و از زنان 
دعوت به خواندن می کنند. کسانی 
هم مثالً از خود در حال آواز خواندن 
در آشپزخانه ویدئو تهیه می کنند و 
الی آخر… در تمام این اتفاقات نکته 
ای کــه عجیب فراموش می شــود 
این اســت که، ما زنانی را داریم که 
تمام زندگی شــان را صرف شناخت 
موسیقی و آوازخوانی کرده اند و این 
ماجرا را نمی توان به آواز خواندن یک 
زن در آشــپزخانه یا زیر دوش تقلیل 
داد. این نگاه درستی به مسئله نیست. 
آواز خواندن برای بسیاری از زن های 
ایرانی یک دانش، حرفه و هنر است. و 
تاکید می کنم مسئله مورد بحث من 
صرفاً ممنوعیت آوازخوانی برای زنان 
در ایران بود، بدون ارجحیت دادن به 
هیچ ژانر خاصی از موســیقی. خوب 
می دانم که حتماً در ایران خوانندگان 
زنی داریم که موسیقی را در ژانرهای 
مختلف دیگری مثل پاپ، جز، راک و 
غیره کار و دنبال می کنند. در پایان، 
از شــما می خواهم که چشمان خود 
را برای فقط چنــد دقیقه ببندید و 
دنیایی را تصور کنید که زنانی برای 
دادن احســاس آرامــش و امنیت به 
فرزندانشــان نتوانند الالیی بخوانند. 
حتماً دنیای پوچ و ترسناکی خواهد 

نرگس سرلک )رادیو زمانه(بود!
منبع: ماهنامه خط صلح

»زخم ها«ی بابک انوری 
کارگردان ایرانی- بریتانیایی

توســط  »زخم ها«  لنــدن-  کیهان 
شــبکه نت فلیکس پخش شده و در 
اوایل امســال و در نهم ژانویه ۲۰۱۹ 
در جشنواره ساندنس نیز به نمایش 
درآمد. در این فیلم داکوتا جانسون، 
زازی بیتز و آرمی همر، ســتاره های 

سینما ایفای نقش کرده اند.
داستان این فیلم از روی رمان کوتاهی 
به نام »پلیــدی عریان« اثــر ناتان 
بالینگرود اقتباس شده است و ماجرا 
از این قرار است که صاحب یک بار در 
نیواورلئان تلفن موبایل جامانده از یک 
مشتری را برای خودش بر می دارد که 
همراه با آن اتفاقاتی مبهم و اسرارآمیز 

و هولناک آغاز  می شود.
بابک انوری در سال ۱۹۸۳ در تهران 
به دنیا آمــد و در همان ایران حرفه 
فیلمســازی را آغاز کرد و نخستین 
انیمیشــن کوتاه خود را در سن ۱۶ 
سالگی ساخت. در ســال ۲۰۰۲ به 
لندن نقل مکان کرد و در رشــته ی 
سینما و تلویزیون در دانشگاه وست 
مینستر مشغول تحصیل شد. کار و 

زندگی او از آن زمان در لندن است.
انــوری با فیلم هــای »زیر ســایه« 
)۲۰۱۶( و »دو بعــالوه دو« )۲۰۱۶( 
مشهور شد. فیلم »زیر سایه« در سال 
۲۰۱۷ جایزه بفتای بهترین فیلم اول 
یک نویسنده، کارگردان و تهیه کننده 

بریتانیایی را از آن خود کرد.
داستان در مورد خانه  ای در تهران در 
زمان جنگ ایران و عراق اســت که 
موشکی به آن اصابت  می کند اما عمل 
نکرده و با شــکافتن سقف به داخل 
خانه  می رود و با خود ارواح شــریر را 

وارد  خانه می کند.
صحنه های فیلم در اّمان پایتخت اردن 
ضبط شده و فضای پر از ترس و دلهره 
سال های جنگ ایران و عراق را نشان  
می دهد. خود انوری تصدیق  می کند 
که ژانر وحشت، ژانری عامه پسندی در 
ایران نیست. ولی او سال های جنگ 
در دهه هشتاد میالدی را که پس از 
انقالب روی داد، بستری مناسب برای 

ساختن یک فیلم ترسناک یافت.

باید بــه این نکته نیز به عنوان نقطه 
قــوت فیلم اشــاره کرد کــه وی در 
نشان دادن حال و هوای دهه شصت 
خورشیدی تهران در فیلم بسیار موفق 

بوده است.
فیلم کوتاه هفت دقیقــه ای او به نام 
»دو بعالوه دو« داستانی از یک رابطه 
استبدادی ]بین معلم و دانش آموزان[ 
در یک مدرســه اســت که در آن با 
ورود معلمی جدید به مدرسه، رابطه 
بیــن اعداد نیز تغییر کــرده و اعالم 
می شــود که دو بعالوه دو برابر پنج 
اســت، برنامه های آموزشی و درسی 
نیز عوض می شود. این فیلم در سال 
۲۰۱۲ نامــزد دریافت جایزه بهترین 
فیلم کوتاه بفتا شد و به عنوان بخشی 
از برنامه بین المللی بفتا در کشورهای 

مختلف دنیا به نمایش درآمد.
برخالف رقابت های جشنواره کن که 
در آن فیلم های پخش شده از طرف 
شــبکه نت فلیکــس از دور رقابت ها 
حذف  می شوند، در بخش »دو هفته 
با کارگردانــان« که به صورت موازی 
با این جشنواره برگزار  می شود، فیلم 
انوری به عنوان یکی از ۲۳ اثر در این 

بخش حضور داشت.
بخش »دو هفته بــا کارگردانان« از 
ســال ۱۹۶۹ بطور مســتقل توسط 
انجمن مدیران فرانسوی اداره  می شود 
و سیاســت گزینشــی خود را دارد. 
فیلم های این بخش که بســیاری از 
آنها صالحیت و شایســتگی دریافت 
جایزه دوربین طالیی یا جایزه اولین 
کارگردانــی را دارند امــا غیررقابتی 
هســتند و جایزه  ای بــه آنها تعلق 

نمی گیرد.
بر اســاس اعتراضاتی  که در فرانسه 
صورت گرفت و پس از آنکه روشــن 
شد نت فلیکس- که یک بازار بزرگ 
اینترنتــی ۱۲۰ میلیونــی دارد- بر 
اساس مقررات فرانسه، ۳۶ ماه فاصله 
بین نمایش روی پرده و توزیع آنالین 
فیلم را رعایــت نمی کند، از پذیرش 
نت فلیکس در این جشنواره خودداری  

می شود.
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سرگذشت عکس روز ۴ بهمن ۱۳۵۷
 زنان »ضدانقالب«
 چه می خواستند؟

ســمیرا محی الدین روزنامه نگار ایرانی - کانادایی بــا دیدن تصویر زرین 
محی الدین، مادرش و از فعاالن سیاسی مخالف انقالب اسالمی در کتاب یک 
عکاس آمریکایی، سرگذشت این عکس را که از گردهمایی اعتراضی حامیان 
قانون اساســی مشروطه و دولت بختیار در استادیوم امجدیه در روز چهارم 
بهمن ماه 1357 به ثبت رسیده روایت می کند. تنها 100 روز پس از ثبت این 
عکس، بسیاری از مخالفان انقالب دستگیر، اعدام و مجبور به فرار از کشور 

شدند.

سمیرا محی الدین روزنامه نگار ایرانی - 
کانادایی در مقاله ای برای وبســایت 
رادیو سی بی ســی کانــادا تاریخچه 
عکسی از مادرش، زرین محی الدین 
فعال سیاســی و از مخالفان انقالب 
اسالمی را روایت کرده که مربوط به 
حضــور وی در گردهمایی اعتراضی 
حامیان قانون اساســی مشــروطه و 
دولت بختیــار و مخالفان انقالب در 
۴ بهمن ماه ســال ۱۳۵۷ )۲۴ ژانویه 
اســتادیوم  در  و  می شــود   )۱۹۷۹

امجدیه تهران گرفته شده است.
ایــن مقاله  ســمیرا محی الدین در 
نوشــته که وقتی کتــاب »۴۴ روز: 
ایران و بازســازی جهان« اثر دیوید 
برنــت عکاس خبــره ی آمریکایی را 
که مجموعه ای از عکس های مربوط 

به دوران وقوع انقالب ســال ۵۷ بوده 
را ورق می زده، ناگهــان تصویری از 

مادرش را دیده است.
آنگونه که این روزنامه نگار ایرانی تبار 
نوشته، حتی زرین محی الدین نیز از 
اینکه تصویــرش در این کتاب وجود 
داشــته، بی خبر بــوده و این دقیقا 
چیزیست که برای این مادر و دختر 
در زندگــی شخصی شــان هم اتفاق 
افتاده: آنها از سرنوشت خود به هنگام 

وقوع انقالب نیز بی خبر بودند.
این عکس ســیاه و سفید در صفحه 
۱۲۶ کتاب منتشر شــده که دیوید 
برنت در سی امین روز اقامت خود در 
ایران در اســتادیوم امجدیه در تهران 
در ۲۴ ژانویــه ۱۹۷۹ گرفته اســت. 
این تصویــر مربوط بــه گردهمایی 

انقالب در چهارم بهمن ماه  مخالفان 
و در روزهــای وقــوع انقــالب علیه 
انقــالب و انقالبیون اســت. رهبران 
جمهوری اســالمی و طرفداران چپ 
و راستشان وقتی به پیروزی رسیدند، 
این مخالفان را »ضدانقالب« خواندند! 
زنــان »ضدانقــالب« در آن تاریــخ 
می خواستند همه آن دستاوردهایی را 
حفظ کنند که جمهوری اسالمی از 
آنها گرفت و دست کم دو نسل چهل 
سال اســت برای باز پس گرفتن آنها 

تالش و مبارزه می کنند!
در بخشــی از این مقاله آمده: »بله، 
زرین محی الدین مــادر من، مخالف 
انقالب بود، یک چیز بسیار خطرناک 

در جریــان یک انقــالب. افرادی که 
حتی مشکوک به مخالفت با انقالب 
بودند هم مورد ضرب و جرح و اذیت 
و آزار قرار می گرفتند. پس از انقالب 
هم بســیاری از آنها کشته شدند. اما 
بعدها مــادرم به من گفــت که این 
تبعات برایش حتی ذره ای هم اهمیت 

نداشته.«
سمیرا می نویســد وقتی عکس را به 
مادرش نشــان داده، او کامال هاج و 
واج شــد؛ اما خاطرات چون سیل به 

او هجوم آوردند.
زرین محی الدین درباره آن دوران به 
دخترش می گوید: »فقط نمی توانستم 
باور کنم که مردم فکر می کنند که با 

این نوع انقالب، با رهبری یک آخوند 
به آزادی خواهند رسید!«

او اضافه می کند: »می دانستم آنها همه 
آزادی هــای ما را خواهند گرفت و به 
عنوان یک زن برایم بســیار مهم بود 
که از همان ابتدا بگویم که من مخالف 

این انقالب هستم.«
سمیرا محی الدین در توصیف عکس 
مادرش می نویســد: »مادرم در این 
عکس ۲۸ ســاله اســت. همیشــه 
می دانستم او کمی سرسخت است. او 
یک کت زیتونی رنگ پوشــیده و در 
میان ردیفی از زنان ایستاده است. او 
لبش را می جود و  عصبانی و مصمم 

به نظر می رسد.«
زرین محی الدین برای حضور در آن 
انقالب،  علیه  اعتراضــی  گردهمایی 
چند تن از زنان همکار خود را متقاعد 
می کند. اکنون یکی از این زنان هنوز 
در ایــران زندگــی می کند و تمایلی 

ندارد که شناسایی شود.
تنها ۱۰۰ روز پس از ثبت این عکس، 
زرین محی الدین به همراه همسر و دو 
دختر ۴ ساله و ۸ ساله اش، ایران را به 

مقصد کانادا ترک می کنند.
با این حال، ســمیرا وقتی از مادرش 
می پرسد آیا دلش می خواهد به ایران 
بازگردد یا نه، وی می گوید: »آرزویم 
است به کشورم برگردم و در خیابان ها 
قــدم بزنم ولی با حکومت کنونی که 
به زور حجاب بر سر من می گذارد به 
آنجا باز نخواهم گشت. من نمی پذیرم 
که چارقد بر سرم بگذارم و تبدیل به 
چیزی شــوم که آنها به من تحمیل 
می کنند. هیچ چیز ارزش این را ندارد. 
هیچ چیز ارزش مقام مرا به عنوان یک 

زن ندارد.«
زریــن محی الدین تعریــف می کند 
که »ما آن روز به ورزشــگاه رفتیم تا 
بتوانیم خودمان را آزادانه بیان کنیم 
و به فاجعه آینــده »نه« بگوییم. هر 
روز کسانی که حامی خمینی و انقالب 
اسالمی بودند، در خیابان ها اعتراض 

می کردند.«
دختر زرین در مقاله خود نوشته است 
که انقالب علت مهاجرت خانواده آنها 
به کانادا در ۴۰ ســال پیش بود که 
دقیقا ۱۰۰ روز پس از گرفته شــدن 
این عکــس از مادرش اتفــاق افتاد. 
در این مقالــه همچنین تصویری از 
گذرنامــه زرین در ســال ۱۹۷۹ با 
دخترانش ســمیرا )چهارســاله« و 
شده  منتشر  )هشت ســاله(  سالومه 

است.
ایــن روزنامه نگار ایرانــی- کانادایی 
پیدا کردن این عکس را یک شــانس 
توصیف کرده و نوشــته اســت که 
برای هر کســی اتفــاق نمی افتد که 
عکســی متعلق به ۴۰ ســال پیش 
والدینــش را در یک کتاب پیدا کند، 
آنهم تصویری تاریخی که در یکی از 
لحظات سرنوشت ساز خانواده شان به 

ثبت رسیده است.
منبع: سی بی سی کاناداوی نوشــته کــه مــادرش زریــن 

ترجمه و تنظیم از آزاده کریمی

محی الدیــن زندگی خــود را برای 
مبارزه با وقوع انقالب اسالمی به خطر 
انداخت و ایــن عکس این موضوع را 

اثبات می کند.
ســمیرا روزنامه نگار رادیو سی بی سی 
کانادا پس از کشــف تصویر مادرش، 
تصمیم می گیرد تا پس از ۴۰ ســال 
ترتیبی برای مالقــات دیوید برنت و 

مادرش بدهد.
ابتدا سمیرا نســبت به اینکه دیوید 
برنت آن روز را به خاطر داشته باشد، 
چندان امیدوار نیســت ولی پس از 
مدتی کوتاه، برنت ایمیل او را پاســخ 
داده و می نویسد که آن روز را خیلی 

خوب به یاد می آورد.
برنت می گوید: »من ۱۰ یا ۱۵ ســال 
گذشــته را با خودم فکر می کردم که 
چطور می توانم آن افراد را، اگر هنوز 
هم باشــند، پیدا کنم و با آنها تماس 

بگیرم.«
برنــت در این باره که چــرا آن ردیف 
از زنان را بطور خاص برای عکاســی 
انتخــاب کرده، می گویــد: »فقط به 
دلیل شــور و شوقی بود که در چهره 
آنها وجــود داشــت. در رویدادهای 
بزرگی مانند این، شــما همیشه به 
دنبال چیزی برای دست پیدا کردن 
به منظور خود هستید. در رویدادهای 
بزرگ شما به دنبال یک یا چند چهره 
می گردید که دارند داستان آن اتفاق 

را روایت می کنند.«
سمیرا نوشته اســت که دیوید برنت 
چهره مادر او را برای روایت داســتان 

انقالب انتخاب کرده است.
در این مالقات، پــس از چهار دهه، 
زرین محی الدین به عکاس آمریکایی 
می گوید »دیوید، عکس تو هویت من 
اســت!« این جمله به شدت برنت را 

هیجان زده می کند.
زرین محی الدین پس از انقالب مانند 
دیگر زنــان ایرانی امکان اینکه بدون 
پوشــاندن مو و ســر و بدن خود، به 
کار مشغول باشد را نیافت و ایران را 
ترک کــرد. او می گوید: »ایران دیگر 
جایی نبود که می خواستم باشد و من 
دیگر نمی دانستم که چه اتفاقی دارد 

می افتد.«
اما حجاب تنها مسئله ی زرین نبود؛ 
دخترانش نیــز بودند: »من دو دختر 
کوچک داشــتم و خودم را سرزنش 
می کردم اگر آنها را در کشوری بزرگ 
می کردم کــه از حقوقــی برخوردار 

نبودند.«
در این مقاله، نویســنده با اشــاره به 
اینکه حجاب اجبــاری زنان در ایران 
موضوعی بحث برانگیز اســت، نوشته 
اســت که هزاران زن ایرانی هر ساله 
برای برداشتن قانون حجاب اجباری 
دســتگیر و جریمه می شوند. موهای 
زنان در ایران به موضوع امنیت ملی 

بدل شده است!
سمیرا محی الدین نوشته است که با 
اینکه فکر می کــرده همه چیز را در 
مورد انقالب ایران می داند و موضوع 
پایان نامه تحصیلی خود را نیز بر آن 
قرار داده و بســیار درباره آن مطالعه 
کرده اســت ولــی پیدا کــردن این 
عکس باعث شده تا متوجه شود که 
نسبت به بسیاری از وقایع آن دوره از 
زندگی مادرش نیز بی اطالع اســت و 
با این عکس دلیل انتخاب او را برای 
ترک ایران بیشتر دریافته است. او در 
گزارش خود نوشته است: »این عکس 
مادرم یک لحظه بزرگ از تالش های 
وی برای برابری حقوقی زنان و مردان 
اســت.« این در حالیســت که مادر 
ســمیرا، زرین محی الدیــن فعالیت 
سیاسی خود را پس از خروج از ایران 
نیز در تمام ۴۰ ســال گذشــته پی 

گرفته است.

کامران شیردل، هم چنان »برای زندگی می جنگد«
رادیو فردا- کامران شیردل، کارگردان 
و مستندساز سرشــناس ایرانی، در 
هشــتادمین زادروز خود گفته است: 
من یک ســرطان را از سر گذرانده ام 
و آن را بــه زانو درآوردم. با وجود این 
هنوز امیدوارم، هم چنان برای ادامه ی 
زندگی می جنگم و نگاهم به آینده ای 

است که در راه است.
کامران شــیردل، که عالوه بر آثارش 
بــه اثرگــذاری عمیق بر ســینمای 
مســتند اجتماعی ایران نیز شهرت 
دارد، عصر روز دوشــنبه سوم تیرماه 
در مراسمی شرکت کرد که در سالن 
ســینماحقیقت برای او ترتیب داده 

شده بود.
در این مراســم که با حضور شماری 
از فیلسمازان و عالقه مندان شیردل 
برگزار شــد، ابتدا ۹ فیلم از آثار او در 
قالب دو ســئانس به نمایش درآمد 
و ســپس هدیه ای از ســوی انجمن 
تهیه کنندگان سینمای مستند به او 
تقدیم شد و حاضران به احترام بیش 
از شش دهه کار ارزنده کامران شیردل 

به تشویق و تحسین او ایستادند.
کامــران شــیردل کــه در روزگار 
فیلمسازی اش فراز و فرودهای بسیار 
را، به خصوص در مواجهه با سانسور، 
پشت سر گذاشته، گفت: امشب برای 
من شــب خاصی است و باید اعتراف 
کنم در طول عمرم و در داخل کشور 

با چنین استقبالی مواجه نشده بودم.
کامران شــیردل که زاده سال ۱۳۱۸ 
است، در ۱۸ سالگی به ایتالیا رفت و 
پس از تحصیل در رشــته معماری و 
شهرســازی در دانشگاه، به فراگیری 
سینما در مرکز تحقیقات سینمایی رم 
پرداخت. از افتخارات اوست آموختن 
سینما نزد استادانی چون نانی لوی، 
ماریــا رزادا، جولیو چزاره کاســتلو و 

مونته سانتی.
شــرکت در جلســات و مباحثــات 
فیلمســازان بزرگی چــون پیرپائولو 
آنتونیونی،  آنجلــو  میکل  پازولینی، 
فدریکو فلینی، روبرتو روسلینی، روبر 

برسون، اورســن ولز و رنه کلر نیز از 
تجربیــات ارزشــمند او در آموختن 

سینما تا قبل از آمدن به ایران بود.
کامران شــیردل در ســال ۱۳۴۴ به 
ایران بازگشت، به اســتخدام وزارت 
فرهنگ و هنر درآمد و فیلمسازی را 
آغاز کرد، اما خیلی زود با دیوار توقیف 

و سانسور مواجه شد.
برای مثــال، فیلم مســتند »تهران 
پایتخت ایران اســت« او روایتی در 
برابر روایت های رسمی حکومت شاه 
از انقالب سفید و تمدن بزرگ قلمداد 
و توقیف شــد. فیلمبرداری مستند 
»قلعه« با موضوع فاحشه خانه معروف 
تهران نیز به خاطر آنچه امروزه معروف 
است به »ســیاه نمایی« در میانه راه 
متوقف شد تا عاقبت شیردل آن  را در 
سال ۱۳۵۹ با استفاده از عکس های 
کاوه گلســتان از این محله تکمیل و 

تمام کرد.
تولــد  جشــن  در  شــیردل 

هشتادســالگی اش گفــت: بخــش 
عمده ای از این فیلم ها حدود نیم قرن 
پیش ســاخته شده و این حتی برای 
خود من که در بیست وشش ســالگی 
فیلم ســازی را آغاز کــرده ام چندان 

باورکردنی نیست.
او همچنین درباره  شــرایط و نحوه ی 
ساخت مستندهای تلخ و سیاهی که 
اغلب در دهه ی پنجاه خورشیدی و با 
نگاهی انتقادی به برخی موضوع های 
اجتماعی ســاخته شــده اند، گفت: 
احتماالً این نکته را باید به پای اخالق 
من گذاشــت و تربیتــی که در یک 
خانواده ی منضبط، جدی و با فرهنگ 
شــکل گرفته بود؛ خانواده ای که به 
من آموخت کشورم را چگونه دوست 

داشته باشم و به آن عشق بورزم.
کامران شیردل سبک کار خودش را 
»نوشتن با دوربین« توصیف می کند 
و می گویــد پیش از ســاخت برخی 
آثــارش پیش بینی می کــرده که به 

مشکل برخواهد خورد: برای ساخت 
»ندامتگاه« که البتــه فیلِم دِل من 
نبود قدم به زندانی گذاشتم که تمیز 
و کنترل شــده بود و به همین خاطر 
واقعیت را نمی شــد در آن پیدا کرد، 
اما وقتــی به محله ای بدنــام رفتم، 
فضا متفاوت بــود و به همین خاطر 
بازبینــی عکس ها و فیلم هایی که در 
ایــن منطقه گرفته بودم باعث شــد 
همه چیز به سرعت لو برود. در چنین 
وضعیتی یک روز وقتی به محل کارم 
در وزارتخانــه مراجعه کردم متوجه 
شــدم در قفل است و احضار شده ام. 
مجموعه شــرایطی که در نهایت به 
توقیف فیلم های »تهــران، پایتخت 

ایران« و »قلعه« منجر شد.
کامران شیردل در جشن تولدش به 
واگویی خاطرات مربوط به مســتند 
»دوبــی« )۱۳۵۴( نیــز پرداخت و 
گفت: ســال ها بعد از ساخته شدن 
فیلــم »دوبی« با یکی از مســئوالن 
عالی رتبه  امارات مالقات داشــتم. او 
گفت »هم وزن تو طــال می دهم که 
درباره ی وضعیت امــروز دوبی فیلم 
بسازی« و پاسخ من این بود که »در 
چنین شــرایطی با اسم خلیج فارس 
چه خواهید کرد؟« به او گفتم: »اسم 
این خلیج، همیشه خلیج فارس بوده و 
هست و از دست شما هم هیچ کاری 

ساخته نیست.«
کامران شــیردل پس از انقالب ۵۷، 
ظاهراً خســته از ســال ها جدال با 
سانســور دولتی، دیگر مثل گذشته 
ادامه نداد  مستندسازی اجتماعی را 
و از این کار کنار کشــید، با این حال 
او امروزه مستندسازی نامدار است با 
شــماری از آثاری که ارزش تاریخی 
یافته اند به اضافه بیش از یکصد مستند 
کوتاه و بلند صنعتی و تبلیغاتی، و انبوه 
فیلمسازانی از نسل های بعد که او را 
شاگردی کرده اند و می کنند، بی آن که 

خود بداند.
کامران شیردل حاال ۸۰ ساله است و 

هم چنان »برای زندگی می جنگد«.
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محمد عبدی )رادیو فردا(

»دیه گو مارادونا«
 ظهور و سقوط اسطوره بر پرده سینما

آصف کاپادیا، فیلمساز بریتانیایی به 
لطف تحســین هایی کــه نصیب دو 
ساخته قبلی اش- »سنا« و »ایمی«- 
شــد، حاال با جایــزه اســکاری در 
کارنامه، به عنوان یکی از مشهورترین 

مستندسازان شناخته می شود.
او در تازه ترین ســاخته اش به سراغ 
دیه گو مارادونا، اسطوره فوتبال جهان 
در دهه هشتاد رفته و به ظهور و سقوط 
او در ایــن حرفه پرچالش می پردازد؛ 
مــردی کــه از خرابه هــای حومه 
بوئنوس آیــرس در آرژانتین به یکی 
از شناخته شده ترین فوتبالیست های 
جهان- و به گمــان برخی »بهترین 
فوتبالیست تاریخ«- بدل شد و خیلی 
زود با اعتیاد به کوکائین، سرنوشــت 

تلخی برایش رقم خورد.
پس از ایمــی واینهــاوس خواننده 
مشــهور قربانی اعتیــاد، این بار هم 
کاپادیا به ســراغ اسطوره ای رفته که 
با اعتیاد نابود شــد. از طرفی، هر دو 
فیلم از جهت ساختار شباهت زیادی 
با هــم دارند: هر دو بر مبنای تصاویر 
آرشیوی شــکل گرفته اند و فیلمساز 
تنها با کنار هم قرار دادن آنها و افزودن 
صدای مصاحبه شونده ها- و نه تصویر 
آنها- بر ســبک و سیاق عجیب خود 
اصرار می ورزد. این بار اما با اســتفاده 
خالقانه تری از تصاویر آرشیوی روبرو 
هســتیم؛ بر خالف فیلم »ایمی« که 
به تمامی مدیون آرشــیو خانگی بود 
که خانواده  ایمی واینهاوس در اختیار 
کاپادیا قــرار داده بودند و بدون آنها 
این فیلم قطعاً نمی توانســت ساخته 
شود. فیلم ایمی این مسئله عمده را 
پیش می آورد کــه اگر این گنجینه، 
در اختیار هر فیلمســاز دیگری هم 
قرار می گرفت، این امکان را می یافت 
تا فیلمی پرسروصدا و دیدنی عرضه 

کند.

در این سبک و سیاق مستندسازی و 
در نبود تصاویر فیلمبرداری شده، همه 
چیز در تدوین خالصه می شود؛ این 
که چطور تصاویر آرشیوی از زندگی 
و بازی هــای مارادونا در کنار هم قرار 
گرفته اند و چطور می توانند تماشاگر 
را در روایت درگیر کنند. از این حیث 
به گمانــم مارادونا به مراتب موفق تر 
از فیلم بیش از حد تحســین شــده 
»ایمی« اســت: یک فیلم داستانگو 
که می خواهد زوایای مختلف انسانی 
و خوشــی ها و حســرت های یکی از 
شناخته شدن ترین افراد تاریخ جهان 

را با ما در میان بگذارد.
مارادونا در ابتدای فیلم به ما می گوید 
که نمی خواهد »پله دوم« باشد و تنها 
می خواهد »مارادونا« بماند. خیلی زود 
هم می فهمیم قصد او از فوتبالیست 
شدن در نوجوانی، تنها امکان خریدن 
یک خانه برای خانواده فقیرش بوده 
است. فیلم اما از دوران کودکی او آغاز 
نمی شود؛ بلکه برعکس با روایت زمان 
ظهور یک ستاره روبرو هستیم. فیلم 
در واقع با ناپل و ورود مارادونا به  این 
شهر مشهور به فعالیت های مافیایی 
در ایتالیا آغاز می شود، به اوج شهرت 
رسیدن او را می کاود و سرانجام پس 
از ترک این شهر، با یک موخره کوتاه 

پایان می پذیرد.
در میانه در فرصت هایی به کار گرفته 
شــده، درباره کودکی و خانواده اش 
هم می شــنویم. مارادونا که پیشــتر 
هم در ســال ۲۰۰۸ سوژه فیلم امیر 
کوستوریتســا قرار گرفته بــود، به 
دلیل عالقه اش به فیلم »سنا« دیگر 
ســاخته کاپادیا )درباره  این قهرمان 
برای  کــه  پذیرفته  اتوموبیلرانــی(، 
این فیلم در ســه نوبت ســه ساعته 
با او گفت و گو کند، هــر چند از این 
گفت و گوی ۹ ساعته، تنها بخش های 
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به ما کمک کنید تا براى آینده برنامه ریزى کنیم!

از شما دعوت میکنیم تا براى شرکت در گروه تمرکز
 به زبان فارسى  به ما ملحق شوید و نظرات خود را راجع به احساس تعلق 

و در نظر گرفته شدن با ما به اشتراك بگذارید. 
«همراه با پذیرایى ساده» 

شرکت کنندگان کارت هدیه 5 دالرى براى خرید از کافى شاپ کتابخانه دریافت خواهند کرد. 

پنج شنبه 11 جوالى  از ساعت 5:30 تا 6:30 بعدازظهر و یا 7 تا 8 شب
کتابخانه وست ونکوور، شماره 1950 مارین درایو، وست ونکوور

براى ثبت نام لطفا به کتابخانه مراجعه
و یا با شماره 7403-925-604 تماس حاصل فرمایید.

از مجموعه کارهای خوش نویسی 
رامین مهجوری دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery
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کوچکی در فیلم اســتفاده شــده  و 
در نهایت با فیلمــی از دیدگاه خود 
مارادونا روبرو نیستیم. کاپادیا می گوید 
هنوز فیلم را به مارادونا نشان نداده و 
دوست دارد آن را با هم تماشا کنند، 
»اما نزدیک او نخواهد نشســت تا به 

موقع بتواند فرار کند!«.
بــا وجود آن که نیمه دوم فیلم -آغاز 
افول و مشــکالت جــدی مارادونا- 
اســطوره او را می شــکند، اما به نظر 
نمی رسد این چیزی باشد که مارادونا 
انکار کنــد یا از آن فراری باشــد. او 
درباره سقوط و اعتیادش به کوکائین 
بی محابا با فیلمساز حرف می زند و در 
انتهای فیلم در مصاحبه ای تلویزیونی 
در سال ۲۰۰۴، او را با چشمانی گریان 
در برابر دوربین می بینیم که از شرایط 

نامساعدش سخن می گوید.
در نبــود تصاویــر خالقانــه، تالش 
فیلمساز صرف روایت داستانی است 
که جمالت مصاحبه شوندگان -از خود 

مارادونا تا همسرش، از مربی شخصی 
او تا مدیر باشگاه ناپل- شکل می دهند. 
از این حیث با روایت خالقانه ای روبرو 
هستیم که از حاشــیه های مختلف 
پرهیز می کند و مســتقیم و درست 
ابعاد مختلف این اسطوره فوتبال را با 

ما در میان می گذارد.
رابطه او با شــهر ناپــل، به تم اصلی 
فیلم بدل می شود؛ شهری که باشگاه 
فوتبالش اســم و رســمی نداشت و 
زمانی که مارادونا در باشگاه بارسلون 
مشــکالت فراوانی داشــت و بدون 
گرفتن دستمزد آنجا را نیمه کاره رها 
کرد، باشگاه دیگری حاضر به پذیرش 
او نبــود جز ناپل کــه جایگاهی در 
فوتبال نداشت. فیلم برای ما می گوید 
که  این اعجوبه فوتبال، چطور این تیم 

را قهرمان ایتالیا و اروپا کرد.
نقطه مهمی که فیلمساز در روایت اوج 
این فوتبالیست برای ما با زمی گوید، 
قهرمانــی آرژانتیــن در جام جهانی 

۱۹۸۶ بــه همت اوســت؛ جامی که 
مارادونا در مرحله یک چهارم نهایی 
با دست به انگلستان گل زد. مارادونا 
می گوید که متوجه بوده که با دست 
گل زده، اما از پیش قصد آن را نداشته 
و در لحظــه اتفاق افتاده اســت و به 
هر حــال آن را نوعی انتقام آرژانیتن 
می داند از بریتانیا )با اشاره به جنگ 
بریتانیا و آرژانتین بر سر جزایر فالکند(.

اما این »دست خدا« که انگلستان را 
از جام جهانی حذف کرد، چهار سال 
بعد، باز در جام جهانی فوتبال، مارادونا 
را در آغاز نقطه ســقوطش قرار داد؛ 
جام جهانی بعدی که  این بار در ایتالیا 
برگزار شــد و دست بر قضا در همان 
ورزشگاه ناپل که همیشه ده ها هزار 
نفر مارادونا را تشویق می کردند، حاال 
بخاطر گلی که او با پنالتی به  ایتالیا در 
نیمه نهایی زد و تیم این کشــور را از 
دور رقابت ها حذف کرد، هو شد. فیلم 
به ما می گویــد که چطور محبوبیت 

خدای گونه او به پایان رســید و مردم 
و دولتمردان ایتالیا به یکباره علیه او 
شــدند و برای ارتباط با مافیا و خرید 
کوکائین، حتــی پایش به دادگاه هم 

کشیده شد.
با محروم شــدن شش ماهه او بخاطر 
مصرف مواد مخدر، همســرش به ما 
می گوید »او ناگهان به خانه آمد و از 
من خواست که وسایلم را جمع کنم تا 
از ایتالیا برویم«. خود مارادونا هم به ما 
می گوید وقتی وارد ایتالیا شد، هشتاد 
و پنج هزار نفر به اســتقبال او آمدند 
و وقتــی آنجا را ترک کرد، تنها بود و 
کســی به بدرقه اش نیامد. ترک ناپل 
پایان تلخی بود برای اســطوره ای که 
عکسش را در خانه های ناپل در کنار 
تصویر مسیح می گذاشتند؛ روایت یک 
ظهور و سقوط دردناک که تماشاگر 
را به راحتی با خودش همراه می کند.
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

جرم گیری به مینای دندان  آسیب نمی زند!

یکی از سواالت شایع مردم از دندان پزشکان این است 
که: آیا جرم گیری به دندان ها آسیب می زند؟

برخی از مردم چنان از آســیب دیــدن مینای دندان 
متعاقب جرم گیری می ترسند که حاضرند دندان های 
زرد و انباشــته از جرم شــان را تجمل کنند اما سراغ 

جرم گیری نروند.
یک متخصص جراحی لثه و ایمپلنت در پاسخ به برخی 
اظهارنظر ها مبنی بر اینکه جرم گیری به می نای دندان 
آسیب می رساند، گفت: این باور هیچ گونه مستندات 
علمی ندارد، زیرا می نای دندان ماده بســیار محکمی 

است.
 دندان ها اعضای مهمی از بدن هستند و هرکدام نقش 
مهمی در سیستم جونده فرد و نحوه تغذیه وی بازی 
می کنند. عالوه بر ایــن، دندان ها در زیبایی چهره نیز 
نقش بسیار مهمی دارند. اینکه ما ۳۲ دندان در دهان 
داریم، نباید عامل بی توجهی به آن ها باشد.   همان طور 
که فرد برای کار کردن به همه انگشتان دست خود نیاز 
دارد، برای حفظ زیبایی چهره و تغذیه مناسب نیز به 

همه دندان های خود نیاز دارد.
توصیه می شود بر اساس زمان پیشنهادی دندانپزشک 
یا جراح لثه، به طور دوره ای و معموال یک تا دو مرتبه 
در سال برای معاینه دندان ها، لثه ها و در صورت لزوم 
جرم گیری دندان ها اقدام شــود. حتــی اگر در حال 
حاضر دیر اقدام کرده اید و لثه هایتان ملتهب هستند و 
هنگام مسواک زدن یا غذا خوردن خونریزی می کنند، 
می توانید با جرم گیری و رعایت بهداشــت در توقف 

بیماری ایجاد شده، تالش کنید.
از تجمع مواد، امالح موجود در بزاق و باکتری ها، پالک 
میکروبی روی دندان ها تشــکیل می شــود که حاوی 
بیش از یکصدهزار باکتری است. در واقع پالک   همان 
ماده سفیدرنگی است که وقتی برای مدتی از مسواک 
استفاده نمی شود، روی دندان ها تجمع می یابد. اگر این 
پالک به خوبی از سطح دندان پاک نشود، به مرور زمان 
حالت معدنی و محکم به خود گرفته و تبدیل به جرم 
می شــود. جرم و پالک میکروبــی روی آن، علت بروز 
بیماری های لثه ای، خون ریزی از لثه ها، تحلیل لثه و 

تحلیل استخوان نگهدارنده دندان ها است.
آثار منفی جرم و پالک تنها محدود به دهان و دندان ها 
نبــوده و می تواند پیامدهای مضری برای کل بدن نیز 
داشته باشــد. بروز التهاب و عفونت در لثه ها منجر به 
تولید عوامل التهابی در بدن و جریان خون می شود و 
این عوامل التهابی می توانند بر روی ســایر اندام ها آثار 
مخربی داشته باشند. به طور مثال التهاب لثه ها در زنان 
باردار می تواند ریســک زایمان زودرس یا تولد نوزاد با 

وزن کم را افزایش دهد.
التهاب لثه ها و عوامل التهابی ناشــی از آن ها می تواند 
ریسک بروز سکته های قلبی و مغزی را نیز افزایش دهد. 
همچنین التهاب لثه ها در افراد مبتال به بیماری قند یا 
دیابت می تواند کنترل قند خون را دچار اختالل کند 

و فرد مجبور می شود از دارو یا انسولین بیشتری جهت 
کنترل قند خون خود استفاده کند.

برخی افراد معتقد هســتند که جرم گیری به می نای 
دندان آسیب می رساند. متاسفانه این باور رواج یافته، 
هیچ گونه مستندات علمی ندارد زیرا می نای دندان ماده 
بسیار محکمی است. برای تراشیدن دندان های پوسیده 
از وســیله ای به نام توربین استفاده می شود که سر آن 
دارای یک فرز اســت و این فرز با سرعت ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
هزار دور در دقیقه می چرخد؛ در حالی که وسایلی که 

برای جرم گیری استفاده می شوند، فاقد فرز هستند.
بر اثر لرزش مختصری که در نوک قلم های جرم گیری 
ایجاد می شود، جرم ها شکسته شده و از سطح دندان ها 
جدا می شوند. این لرزش در حداکثر قدرت خود به ۴۰ 
تا ۵۰ هزار لرزش در دقیقه می رسد که اصال قابل قیاس 
با قدرتی که برای تراشیدن و آسیب رساندن به می نای 

دندان است، نیست.
بعضــی از افراد فکر می کنند که پس از جرم گیری در 
بین دندان هایشان فاصله ایجاد شــده یا دندان ها لق 
شده اند، معموال در حالت عادی یک فضای مختصر بین 
دندان ها وجود دارد و این   همان فضایی است که توصیه 

می شود آن را با استفاده از نخ دندان تمیز کرد. 
وقتی دندان ها با نخ تمیز نشوند و پالک بین دندان ها 
باقــی بماند، این پالک به مــرور زمان به جرم تبدیل 

می شود و فضای بین دندان ها را می بندد.
بــه مرور زمان تجمع جرم در بیــن دندان ها منجر به 
تحلیــل لثه و اســتخوان زیرین آن می شــود. فضای 
کوچکی که بر اثر این تحلیل ایجاد می شود نیز با جرم و 
پالک پر می شود و این روند تخریبی ادامه پیدا می کند 
تا زمانی که دندان قسمت زیادی از استخوان نگهدارنده 

خود را از دست می دهد و دچار لقی می شود.
متاسفانه وقتی دندان ها لق شوند، امکان انجام درمان 
موثــری که لقی آن هــا را برطرف کنــد، وجود ندارد 
و معموال ایــن دندان ها باید از دهان خارج شــوند تا 
استخوان بیشتر از این تخریب نشود و امکان قرار دادن 
ایمپلنت از بین نرود. وقتی جرم های بین دندانی حذف 
می شــوند، فضایی که به طور عادی در بین دندان ها 
وجود داشته یا بر اثر تخریب لثه و استخوان ایجاد شده، 
نمایان می شــود و فرد تصور می کند که به دلیل جرم 
گیری این فضا ایجاد شده است، غافل از اینکه تجمع 
جر م ها و عدم انجام جرم گیری در زمان مناسب علت 

ایجاد این فضا بوده است.
در بعضی افراد ممکن است یک حساسیت دندانی گذرا 
پس از جرم گیری ایجاد شود که به دلیل چسبندگی 
جرم ها به ریشــه دندان ها و آســیب رساندن به ریشه 
دندان اســت. پس از انجام جرم گیری و اســتفاده از 
خمیردندان های ضدحساسیت موجود در بازار به مدت 
سه تا چهار هفته، معموال این حساسیت از بین می رود 

و مشکل خاصی وجود ندارد.

گلــودرد  یــا  چرکــی  گلــودرد 
استرپتوکوکی در صورتی که به موقع 
با آنتی بیوتیک تجویزشــده توسط 
پزشک درمان نشــود، منجر به بروز 
بیماری تب روماتیسمی یا روماتیسم 
قلبی می شود که به دریچه های قلب 

آسیب می زند.
گلــودرد چرکی توســط گروهی از 
باکتری ها به نام استرپتوکوک ایجاد 
می شود. به همین دلیل به آن گلودرد 

استرپتوکوکی هم می گویند.
هنگام ابتال به گلودرد چرکی بایستی 
فورا به پزشک مراجعه کرد و با مصرف 
داروی آنتی بیوتیک الزم )خوراکی یا 
تزریقی( که اغلب پنی سیلین است، 

بیماری را درمان کرد.
اگر نســبت به این بیماری بی اعتنا 
باشیم و آن را جدی نگیریم، عوارض 
خطرناکی برای ما در بر خواهد داشت. 
درمان ناقص یا عــدم درمان گلودرد 
چرکی بــا آنتی بیوتیــک ها باعث 
بــروز عوارض خطرناکــی مانند تب 
روماتیسمی می شود. تب روماتیسمی 
باعث آســیب دریچه های قلب می 
شود. به همین دلیل به آن روماتیسم 
قلبــی می گویند. روماتیســم قلبی 
سنین کودکی و نوجوانی یعنی سنین 

۵ تا ۱۵ سال را درگیر می کند.
تب رماتیسمی با عالئمی مانند درد 
مفاصل، التهاب مفصل و عالئم قلبی 
بروز می کنــد و به دریچه های قلب 
آسیب می رساند که ممکن است در 
طوالنی مدت منجر به نارسایی دریچه 
ها شود و در نهایت مجبور به تعویض 

دریچه قلبی بیمار شویم.
کودکی که دچار گلودرد چرکی شده 
است، باید هر چه سریع تر به پزشک 
مراجعه کرده و با تشخیص و تجویز 
پزشــک از پنی ســیلین خوراکی یا 

تزریقی استفاده کند
بایــد توجــه داشــت که گلــودرد 
چرکی با گلودرد ویروســی ناشی از 
ســرماخوردگی کامال متفاوت است 
و حالتی اســت که در انتهای گلوی 
بیمار لکه های ســفید رنگ مشاهده 

می شود.
اگر همان موقع که فرد دچار گلو درد 
چرکی می شــود به پزشک مراجعه 
کنــد و آمپول پنی ســیلین بزند، از 
عواقب تب رماتیسمی جلوگیری می 
شود، اما اگر فرد به هر علت دچار تب 
رماتیسمی شود، باید تا چهل سالگی 
بصورت ماهیانه پنی ســیلین تزریق 

کند.
خوشــبختانه بــه علــت مراجعه به 
موقع افراد به پزشــک و اســتفاده از 
پنی سیلین، شیوع این بیماری بسیار 

کم شده است.
 لذا کودکی که دچار گلودرد چرکی 
شده اســت، باید هر چه سریع تر به 
پزشک مراجعه کرده و با تشخیص و 
تجویز پزشک از پنی سیلین خوراکی 

یا تزریقی استفاده کند.«
گلودرد چرکی مســری اســت . این 
بیماری در کودکان شــایع تر است. 
گاهی عفونت در فرد وجود دارد، ولی 
عالمتی ندارد و او به عنوان ناقل می 

تواند میکروب ها را منتشر کند.
شروع سریع گلودرد که هنگام بلع غذا 

خطر گلودرد چرکی برای قلب

شدیدتر است همراه با بی اشتهایی، 
سردرد، تب، احساس ناخوشی کلی، 
درد گــوش در هنگام بلــع )گاهی 
اوقات(، غدد متورم و حساس به لمس 
در گردن، لوزه های قرمز و شفاف که 
ممکن است لکه هایی از چرک داشته 

باشد، از عالیم گلودرد چرکی است.
علــت این بیمــاری، باکتــری های 
استرپتوکوکی است که از طریق بزاق 
یا ترشحات بینی یا تماس فرد به فرد 

منتقل می شود.
در صــورت عــدم درمان بــه موقع، 
این بیماری شامل  عوارض احتمالی 
عفونــت گــوش، ســینوزیت، تب 
روماتیسمی و گلومرولونفریت )التهاب 

بافت کلیه( است.
بیماری بــا درمان آنتــی بیوتیکی 
)خوراکی یا تزریقی( اغلب طی ۱۰ تا 
۱۲ روز بهبود می یابد و عالئم ۲ تا ۳ 
روز پــس از درمان فروکش می کند، 
اما الزم است دوره درمان کامل شود 
تا از عوارض یا عود بیماری جلوگیری 

شود.
کشت گلو، دقیق ترین راه تشخیص 

عفونت استرپتوکوکی است.

نشانه های گلودرد چرکی

- گلو درد و سوزش در ناحیه گلو به 
خصوص در هنگام قورت دادن غذا

- تب
- تورم و دردناک شــدن غدد لنفاوی 

در ناحیه گردن
- احساس خستگی و کوفتگی بدن

- لوزه ها متورم شده و اغلب با نقاط 
چرکی پوشیده می شوند

- سقف دهان قرمز رنگ و ملتهب می 
شود

نحوه سرایت گلودرد چرکی

 گلودرد استرپتوکوکی از طریق تماس 
نزدیک با فرد بیمار منتقل می شود. 
انتقال گلودرد چرکی از طریق قطرات 
ریز بزاق دهان و ترشحات بینی فرد 
بیمار هنگام عطســه و سرفه صورت 

می گیرد.
والدیــن در صورت بــروز گلودرد در 
کودکشان، باید تا یک روز از فرستادن 

او به مدرسه خودداری کنند.

درمان گلودرد چرکی

گلودرد چرکی بایــد با مصرف آنتی 
بیوتیک ها درمان شود. آنتی بیوتیک 
ها داروهایی هستند که باکتری ها را 
از بین می برند. این داروها اغلب برای 
پیشگیری از بروز عوارضی نظیر تب 
رماتیسمی استفاده می شوند و کمتر 
برای کاستن از دوره بیماری مصرف 

می شوند.
درمان با آنتی بیوتیک معموالً باعث 
می شود تا نشانه ها ۱۶ ساعت زودتر 

ناپدید شوند.
مصرف آنتی بیوتیک طی مدت ۹ روز 
از شروع نشانه ها بیشترین کارآیی را 

دارد. 
درمان با آنتــی بیوتیک یا به صورت 

تزریقی و یا به صورت خوراکی است.
اگر درمان بصورت تزریقی باشد یک 
دوز پنی سیلین تزریقی و در صورت 
درمان به صــورت خوراکی به  مدت 
۱۰ روز آنتی بیوتیک خوراکی تجویز 

می شود.

عالئم تب روماتیسمی ناشی از گلودرد 
چرکی درمان نشده عبارتند از:

- نارسایی دریچه های قلب
- درد و ورم مفاصل

- حرکات غیر ارادی بدن
- تب

نشانه های آســیب کلیوی ناشی از 
گلودرد چرکی درمان نشده عبارتند 

از:
- کاهش میزان ادرار

- ادرار تیره رنگ
- ورم خفیف اطراف چشم ها

- خستگی

جهت تشــخیص و درمــان به موقع 
گلودرد چرکی فورا به پزشک مراجعه 

نمایید و از خوددرمانی بپرهیزید.
  در صورت تجویز پنی سیلین تزریقی 
توسط پزشــک، حتما قبل از تزریق، 

تست پنی سیلین را انجام دهید.
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گاردیــن در مطلبی مفصل به نکاتی تغذیه
پرداخته اســت که قبل از گیاه خوار 

شدن باید به آن ها توجه داشت.
مزایای زیســت محیطی، سالمتی و 
اخالقی گیاه خواری فراتر از آن است 
که بشــود تردیدی در آن داشت. اما 
برای آن دسته که حتی کمی از این 
موضوع هراس دارند کارشــناس های 

تغذیه پیشنهادهایی دارند.
هــر روز تعداد بیشــتری از مردم به 
گیاه خــواری روی  می آورنــد. دالیل 
زیســت محیطی و اخالقی آن ها را به 
سوی عادت غذایی سوق می دهد که 
عاری از محصوالت حیوانی از جمله 
گوشــت، ماهی، لبنیات و تخم مرغ 

است.
بر اســاس پژوهش های انجام گرفته 
در دانشگاه آکسفورد، گیاه خواری راه 
اصلی کاهش آثار منفی سبک زندگی 
انسان بر این سیاره است. در تایید این 
یافته، قبل از آن که به اســتدالل های 
اخالقــی در مخالفــت بــا خوردن 
حیوانات پرورشــی روی آوریم، باید 
گفت این حیوانات در شــرایط بسیار 
نامطلوبی پرورش داده می شــوند و 
اغلب آن قدر به آن ها آنتی بیوتیک های 
قوی خورانده یا تزریق شده است که 
می تواند سالمت انســان را به خطر 

بیندازد.
طوالنــی  دوره ای  چنانچــه  امــا 
گوشــت خوار بوده ایــد، یافتن نقطه 
شروع گیاه خواری کمی دشوار خواهد 
بود. با این حــال، در این جا بنا داریم 
تجربه ها و توصیه های کســانی را که 
سابقه ای طوالنی در گیاه خواری دارند 

در اختیار شما بگذاریم.

آیــا بهتر اســت به یک بــاره به 
گیاه خواری روی آوریم و یا کم کم با 

آن خو بگیریم؟ 
برخی بر این باورند به این سوال جواب 
مطلقا درست و تمام وکمالی نمی توان 
داد و بســتگی به ایــن دارد که چه 
چیزی برای شــما مناسب و با سبک 
زندگی تان سازگار است. به باور برخی 
کارشــناس ها پرســه زدن در دنیای 
گیاه خوارها تصمیم گیری در این باره 
را آسان تر می کند. حال آن که برخی 
دیگر آن را موجب دلسردی و تردید 

بیشتر می دانند.

کتی بسکو، گیاه خواری با سابقه بس 
طوالنی و نویسنده سه کتاب آشپزی، 
رویکرد تدریجــی را توصیه می کند. 
گیاهی  محصوالت  بودن  دم دســت 
به شــما امکان می دهد تا راحت تر از 
گذشــته به گیاه خواری روی آورید. 
پیشــنهاد او وارد کــردن تدریجی 
و گام بــه گام محصــوالت گیاهی به 
عادت های غذایی اســت. به عبارت 
دیگر، نمونه های گیاهی را یکی یکی 
مثال جایگزین شــیر، مایونز و ماست 
کنید. در این صورت، تغییر چندانی 

حس نخواهید کرد.

چطور با واکنش های منفی خانواده و 
دوستان گوشت دوست کنار بیاییم؟

نفرت را با دوســتی و غذاهای لذیذ 
از میان بردارید. به قول ایســا چاندرا 
ماسکوویتز، نویسنده و ستون نویس، 
»جک  هایی در مورد گوشــت تعریف 
کنید یا بگویید من به زودی می میرم 
اما با تصمیمی که گرفتم راحتم.« با 
مردم با مالیمت و مهربانی رفتار کنید، 
حتی اگر با شــما به تنــدی برخورد 
کردند. برایشان آشپزی کنید و نشان 
دهید چه غذاهای جالبی وجود دارد. 
می بینیــد که منــش و خلق وخوی 
زیبایــی برای بازداشــتن مــردم از 
رفتارهای تهاجمی و کمک به آن ها 
برای درک مزیت غذاهای گیاهی در 

پیش گرفته اید. 

با کســانی که به گیاه خواری نگرش 
منفی دارنــد همدلی کنید. به گفته 
گز اوکلی، آشــپز، نویسنده و چهره 
شناخته شــده در یوتیوب، می توانید 
به آن ها نشــان دهید که درکشــان 
می کنیــد، مثــال با گفتــن این که 
»آدم هایــی را که به گیاه خواری نگاه 
منفی دارنــد درک می کنــم، برای 
این که قبــال خودم هــم مثل آن ها 
فکر می کــردم. دلیلش کم اطالعی از 
گیاه خواری بود.« چنین برخوردهایی 
را به منزلــه فرصتی بــرای آموزش و 
اطالع رسانی تلقی کنید. اما در عین 
حال، از خطابه و سخنرانی بپرهیزید. 
اگر در مهمانی بودید و فردی درباره 
گیاه خواری کنایه زد، فقط سعی کنید 
با کمی اطالع رســانی دیدگاهش را 
نسبت به این مقوله بهتر کنید؛ مثال 
با گفتن این که »هیچ وقت فکرش را 
هم نمی کردم گیاه خوار شوم تا این که 
یکباره خودم را گیاه خوار دیدم.« هرگز 
قضاوت یــا بحث وجدل نکنید. فقط 
ســعی کنید تا جای ممکن به آن ها 

آگاهی بدهید. 
کمی شــوخی و طنز را هم چاشنی 
کارتــان کنید، مثــال از اصطالحات 
رایــج، تکیه کالم هــا و  عامیانــه و 

ضرب المثل ها کمک بگیرید.

کافی  اندازه  به  مطمئن شوم  چطور 
پروتئین دریافت کرده ام؟

به گفته بســکو، برای یک گیاه خوار 
چنین سوالی هنگامی پیش می آید 
که مردم از او بپرسند. کمبود پروتئین 
در وضعیت هــای معمول، تقریبا نادر 
است. پروتئین در حبوبات نظیر لوبیا و 
عدس، در دانه های روغنی و مغز های 
آجیل نظیر بادام و پسته یافت می شود. 
شاید کمی حس کنید انگار خرگوش 
یا سنجاب شده اید. اما می توانید این 
محصوالت را بــا محصوالت دیگری 
نظیر ماکارونی، برنج، ســبزیجات و 

میوه ها ترکیب کنید.
ِهتر راســل، گیاه خوار و عضو انجمن 
گیاه خواری، دلیلی بــرای نگرانی در 
این زمینــه نمی بیند. بــه گفته او، 
گیاهان می توانند تامین کننده تمامی 
باشــند که ســازنده  پروتئین هایی 
اسیدهای آمینه اند. منابع غنی آن را 
می توان در لوبیا، عدس، نخود، سویا، 
کره بادام زمینی، آجیل، بادام هندی 

و تخمه کدو یافت.

معدنی  امالح  و  ویتامین ها  مورد  در 
چه کنیم؟

اگر بنا دارید گیاه خوار شــوید، باید 
اطمینان حاصل کنید به اندازه کافی 
ویتامیــن ب ـ ۱۲ دریافت می کنید، 
ویتامینی کــه عمدتا در گوشــت، 
تخم مــرغ و ماهی یافت می شــود. 
بدون این ویتامین احساس ضعف و 

فرسودگی می کنید. ویتامین ب ـ ۱۲ را 
می توانید از غذاهای غنی شده، لبنیات 
صبحانه،  کورن فلکــس  و  جایگزین 
کره های غیرلبنی و عصاره های مخمر 
تامین کنید. عالوه بر این، می توانید 
مکمل ویتامین ب - ۱۲ را از داروخانه ها 
تهیه کنید. راسل توصیه می کند که به 
میزان مصرف کلسیم هم فکر کنید. 
شیر گیاهی غنی شــده حاوی همان 
کلسیمی اســت که در شیر گاو هم 
می توان یافت. جایگزین های غنی شده 
ماست، توفوی کلسیم دار، نان سویا و 
نان سبوس دار غنی شده حاوی کلسیم 

باال و منابع غنی غذایی است.

به نظر می رســد گیاه خواری گران 
تمام می شود؛ چطور می توان برنامه 
غذایی گیاهی مقرون به صرفه ای در 

پیش گرفت؟
در گیاه خواری اساسا میوه، سبزیجات 
و حبوبات مصرف می شــود. غذاهای 
رنگیــن، تجملــی و بریز و بپاش ها را 
فراموش کنید، مگــر آن که خودتان 
بخواهیــد پــول خــرج کنیــد. اما 
گیاه خــواری در اصل باید ارزان تمام 
شــود. اگر از نظر بودجه محدودیت  
از غذاهــای فرآوری شــده  داریــد، 
صرف نظــر کنید. بــرای ارزان تمام 
شدن غذاها، حتی از محصوالتی که 
روی بسته بندی شان نوشته شده است 
»گیاهی« پرهیز کنید. لزومی ندارد 
به فروشگاه های گران قیمت بروید و 
محصوالتی را که در بسته بندی های 
پالســتیکی به فروش می رسد، تهیه 
کنید. کافی اســت از فروشــگاهی 
معمولی میوه، ســبزیجات، حبوبات، 
مغز هــای آجیــل و هر آنچــه برای 
سالمتی مفید است بخرید. این طوری 

صرفه جویی هم کرده اید.

آیا باید از مهمانی و صرف شــام با 
دیگران صرف نظر کنم؟

بهترین راه برای این دست مهمانی ها، 
پیشنهاد غذای شراکتی است، به این 
معنی کــه هر کس کمی غذا با خود 
بیاورد. به این ترتیب، امکان چشیدن 
غذاهــای گیاهی را بــه آن هایی که 

گیاه خوار نیستند داده اید.
اما اگر میزبان تاکید دارد که خودش 
غذا را آماده  کند، به او یادآوری کنید 
که گیاه خوارید و نمی توانید گوشت 
یا محصوالت حیوانی بخورید. حتی 
می توانید غذایی به آن ها پیشــنهاد 
کنید. مهم ترین موضوع این اســت 
که قبل از رفتن به خانه شــان، آن ها 
را صادقانه در جریان عادت غذایی تان 

قرار دهید.

اگر هوس کردم گوشت بخورم، چه 
کنم؟

ترک عادت غذایی که ســال ها با آن 
خو گرفته اید و به بو، طعم و بافت آن 

وابســتگی دارید می تواند کاری بس 
دشــوار باشد. شــاید خوره ساندویچ 
ژامبون یا سوسیس بندری، کباب یا 
کله پاچه باشید و با بوی آن، اختیار از 
کف بدهید. خبر خوش به آن هایی که 
قصد دارند گیاه خوار شوند این است 
که امروزه شبیه ســازی طعم و بافت 
گوشــت در غذاهای گیاهی آسان و 
رایج اســت. با این که غذاهایی نظیر 
همبرگر گیاهی منشا گیاهی دارند، اما 

شبیه گوشت واقعی تولید می شوند.

آیا با برنامه غذایی گیاه خواری، حفظ 
وزن مناسب دشوار است؟

ـ اما  اگر فقط ساالد می خورید، شایدـ 
چه زندگی کســالت باری می شود. به 
گفته راسل، عادت های غذایی مبتنی 
بر گیاه خواری می تواند به زندگی سالم 
انسان ها در هر سن و سالی کمک کند. 
غذاهای گیاهی می توانند تمام کالری  
و مواد مغذی مــورد نیاز برای حفظ 

وزن مناسب را تامین کنند.
گیاه خواری به این معنا نیســت که 
یــک برنامه غذایی ســخت گیرانه و 
محدودکننــده را دنبــال کنید. اگر 
بخورید،  بیســکویت  داریــد  عادت 
فروشگاه های مخصوص  از  می توانید 
گیاه خوارها تهیه کنید. از چاشنی های 
مورد عالقه تــان اســتفاده کنید و از 
غذاهایتان لذت ببریــد. گیاه خواری 
باید همراه با لذت باشــد، نه ریاضت. 
اغلب مردم به اشــتباه گیاه خواری را 
با ریاضت کشی یکی گرفته اند. حال 
آن که گیاه خواری مقوله دیگری است.

چنانچه لغزیدم و برنامه گیاه خواری ام 
را زیر پا گذاشتم، باید آن را به کل رها 

کنم؟
ما همــه انســانیم و جایزالخطا. اگر 
گوشــت خوردید، کمی به خودتان 
فرصت بدهید و فکر کنید چرا سراغ 
گیاه خــواری رفتید. به قــول اوکلی، 
خیلی به هم نریزید و نگران نباشید. 
ما هنوز در دنیای گیاه خواری زندگی 
نمی کنیم و گاهی آنچه پیش می آید 
دست شــما نیســت. ممکن است 
چیزی بخورید که گیاهی نباشد. اما 
به آنچه نخستین بار شما را به سوی 
گیاه خواری سوق داد رجوع کنید. به 
انگیزه واقعی تان فکر کنید؛ لغزشــی 

روی نخواهد داد. 
نکته مهمی که تمام کارشــناس ها 
بر آن اتفاق نظر دارند این اســت که 
به هیچ وجه خودتان را سرزنش نکنید. 
گیاه خوارها کامل و بی عیب نیستند. 
فقــط فکــر می کنیــم گیاه خواری 
ارزشــش را دارد. سعی داریم بیشتر 
خوبی کنیم و کمتر آسیب بزنیم. این 
بهترین کاری است که می شود انجام 

داد؛ پس فقط امتحان کنید.

مواد الزم:

ژله قرمز: یک بسته ، انار یا توت فرنگی یا آلبالو
ژله سبز: نصف بسته ، لیمو یا کیوی

ژله آلوئه ورا: نصف بسته
شیر یا بستنی: ۶ قاشق غذاخوری
خرده های شکالت: به مقدار الزم

چوب بستنی به تعداد الزم
قالب قیفی شکل یا لیوان یکبار مصرف

طرز تهیه:

 ژله قرمز را در یک لیوان آب جوش حل کرده ســپس یک چهارم لیوان 
آب ســرد را با ۲ قاشق شیر مخلوط کرده و به ژله افزوده، در لیوان یکبار 

مصرف یا قالب قیفی ریخته به طوریکه مقداری از سر قالب خالی بماند.
 قالب را در یخچال گذاشته تا بسته شود.

 ژله ســبز و آلوئه ورا را جداگانه در نصف لیوان آب جوش حل کرده و به 
هر کدام ۲ قاشق غذاخوری شیر یا بستنی زده شده اضافه کنید و خوب 

هم بزنید.
روی ژله قرمز بســته شده کمی ژله ســفید ریخته و دوباره در یخچال 

بگذارید تا بسته شود.
روی ژله سفید را با ژله سبز پر کنید و دوباره در یخچال بگذارید تا کامال 

ببندد.
 لبه های ژله را با چاقو جدا کرده سپس کف قالب را در آب جوش گرفته 
و در ظرف مورد نظر چیده، اطراف ژله قرمز را خرده های شکالت گذاشته 

و تا زمان سرو در یخچال نگهداری کنید.

نکات:

در صورتی که مایل هستید از چوب بستنی استفاده کنید هنگامی که ژله 
قرمز مقداری بسته شد چوب بستنی را تا نیمه داخل آن فرو کنید.

خرده های شکالت را می توانید بعد از خارج کردن ژله به آن اضافه کنید 
و یا هنگامی که ژله قرمز نیم بند شد داخل ژله بریزید تا طبیعی تر جلوه 

کند.
اگر این ژله را در لیوان یکبار مصرف درســت نمودید نیازی نیست همه 

لیوان را با ژله پر کنید زیرا باعث سنگین شدن ژله می شود.
برای جدا کردن لیوان از ژله بعد از بسته شدن کامل لیوان را به آرامی با 

قیچی جدا کنید.
برای اینکه الیه ها از هم جدا نشوند بهتر است قبل از اینکه ژله قبلی کامال 

بسته و سفت شود ژله بعدی را اضافه کنید.

دسر ژله چوبی هندوانه

سئوال های رایج
 در باره

 گیاه خواری
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آسان

 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3135 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1- نام تجارتی دستمال کاغذی- پایتخت »سان مارینو«

2- خاصیت گوشـــی های امروزی- پسر مازنی- مؤسس سلسله 
»ایلخانیان«

3- کربالی سابق- اثر »مولیر«- ادا درآوردن با تغییر چهره
4- سائل- شبکه رایانه ای- از قطعات خودرو- یک حرف و سه حرف

5- پول سامورایی ها- گاری- انباره
6- رفت و آمد زیاد- نام پسرانه- موجودی خیالی

7- دختر مازنی- آدامس سنتی- نوعی روانداز برای خواب
8- مشاور- با »هاج« آید- زمین بایر

9- روز قرآنی- ملخ دریایی- خوردنی در تداول اطفال
10- تلخ- گلی معطر و زینتی در رنگ های مختلف- گیاهی آپارتمانی

11- معنی سخن- جلف و بی وقار- صابون خیاطی
12- ژن کنتـــرل کننـــده یک صفت که در یک جایگاه مشـــخص روی کرومـــوزوم قرار 

گرفته- بیگانه- برابر- جام ورزشی
13- مجرای آب زیرزمینی- جاده هموار- یکی از روش های انتقال گرما

14- دهکـــده- یکـــی از صـــور فلکی 
جنوبی- دار فانی

15- شـــهر بزرگ »ژاپن«- استاندار 
قم

 عمودي:
تیـــم  مربـــی  قدیمـــی-  بنـــای   -1

»پرسپولیس«
2- تکیه دادن- دستگیر- مارکی بر 

لپ تاپ
رانـــده  اوســـتا-  بخش هـــای  از   -3
بـــرای  دوجـــداره  ظـــرف  شـــده- 

نگهداری مایعات
4- جـــوان - صـــوت - ممســـک - 

خالکوبی
5- قلعـــه- از بیـــن رفتـــه و منهدم 

شده- نفس بلند
6- لیز خوردن- هرچه بدرخشـــد- 

جذب و کشش
7- آب منجمد- شامپانزه کوتوله- 
اقیانـــوس  در  جزیـــره ای  کشـــوری 

آرام غربی
8- در اثر سوء هضم بوجود می آید- 

دیوار گلی- کریدور
نبیـــره  رســـیده-  هـــدف  بـــه   -9

افراسیاب- نفس آدم چاق
10- پادگان- خوبی و احسان- کافی

11- ابر پاییـــن آمده- مزه- عالمت 
صدای زیر

12- درخـــت جنگلـــی- کدبانـــوی 
خانه- متانت- وقت معین

13- پســـتانداری میان جثه و بومی 
امریکای شـــمالی- گلیم بدبافت- 

گوشه فوتبال
14- لبـــاس بـــی آســـتر- حجـــره- 

سازمان تبهکاری معروف
15- پایتخـــت »تونـــگا«- کامپیوتر 

بدون کیس

حل جدول ويژه شماره  7088 

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7089

   افقي:
1- پایتخت »تاجیکستان«- یکی از آثار ملی ایران و از جاذبه های 

گردشگری استان »اردبیل« مربوط به دوره صفوی
2- تأیید پست اینترنتی- سازمان خواربار و کشاورزی جهانی- شاه اشکانی

3- کشور شاخص اروپایی- توان- کم قطر
4- جهت- تکان- وادار شده- نام ماندگار ورزش مشتزنی

5- نشانه اسم مصدر- نام »جوان« مجری خندوانه- نمونک 
6- الک- پیشوند ضدیت- طرف

7- اندازه لباس- دوختن ته کتاب- مربوط به تعداد است
8- عضو چشم- مرزبان- کفش سبک ورزشی

9- خاطر- عدم امنیت- نفوذ، رخنه
10- گذرگاه ورود و خروج- دایره ای شکل- وسیله ها

11- سران- آسودگی، راحتی – عنصر مقدس
12- گروهی از افراد- صدای نرم خندیدن- صریح اللهجه- آفرینش زیبایی

13- فرآیند، طرز- یار »همایون«- جانور نسوز
14- نقاش هلندی دوره باروک- رسم و رسوم- نشانی

15- اصطالحی در فرهنگ ارتباطات- هنر دستی کدبانو

 عمودي:
1- موجـــب آرامـــش خاطر- 
بازیکـــن تیـــم ملـــی والیبال 
کشـــورمان در رقابت های در 
لیگ ملت های  حال جریان 

والیبال
2- قســـمی چـــراغ خـــوراک 
ســـاز-  خـــون  میـــوه  پـــزی- 

گراورساز آلمانی
3- علم مواد- شهری زیبا و 
تاریخی در اســـتان یزد در دل 

کویر- هادی، بلد
4- نیروگاه شـــمال ایران- هر 
چه باشـــد، دست خداست- 

زینت رو- عبادتگاه راهب
علـــم  نســـب شـــناس-   -5
خـــاک  ابعـــاد-  و  اشـــکال 

مرغوب
6- شـــانه نســـاجی- اندازه و 

مقدار- دربدر
7- ویتامین جوانی- مجرم - 

اشاره به دور
8- تبعـــات یـــک حادثـــه و 
و  قصـــد  خـــوف-  رویـــداد- 

آهنگ
9- یـــار »هـــاردی«- میوه ای 

پر ویتامین- حرف عطف
10- حریص- ســـمت چپ- 

عنوان امیر قبیله
11- معـــاون هیتلـــر- رژ لب- 

بی فامیل
12- کالم تعلیل- چه وقت؟- 
یار مداد- نخستین قوم ایرانی

13- انبازی - بازاری، سوداگر 
- هندی

14- خانه- از هفت سین ها- 
پند

15- رشته پرطرفدار ورزشی- 
رسیدگی و تحقیق

حل جدول عادی شماره  7088
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3 سال از حادثه سقوط اتوبوس سربازان گذشت

#سرباز  _ وطن  یادآر
اما زخمی خورده اند که دیگر قابل التیام نیست.

ــه  ــ از حادث ــه را  ــ ــترین صدم ــ ــان بیش ــ ساس
ــته شدگان که  ــ دیده؛ البته بین مصدومان. کش
ــان به باد رفت و روی حجله های شان  ــ عمرش
ــان تا  ــ آگهی ترحیم جوان ناکام خورد و داغ ش

ابد بر دل عزیزان شان ماند.
ساسان محمدی رتبه 300 دانشگاه شیراز 
ــد بخواند و  ــ ــربازی ارش ــ ــــت بعد از س می خواس
ــــغول به کار شود.  ــته تحصیلی اش مش ــ در رش
حاال اما با 27 سال سن بازنشسته است. زمان 
ــاله بود و در این سه سال انگار 30  ــ حادثه 24 س
ــته و انگار نه انگار که او همان پسر  ــ ــال گذش ــ س

جوان با رؤیاهای بزرگ است.
ــــی اش را داده اند و حاال  ــــم از کارافتادگ حک
ــان  ــ ــــت. ساس ــلح اس ــ ــته نیروهای مس ــ بازنشس

ــان  ــ ــروع دوستی ش ــ پادگان 05 کرمان، نقطه ش
ــــق  ــــت گرفتند و مش ــلحه دس ــ ــود. کنارهم اس ــ ب
ــنیدند و به  ــ ــر کردند، پا کوبیدند، آزادباش ش ــ تی
ــان کش و قوس دادند. باهم  ــ تن های خسته ش
ــال کردند این  ــ ــــوخی کردند و خندیدند و خی ش
دوره هم خاطره ای می شود البد و سال ها بعد 
با هم خدمتی ها، همان دوستانی که قرار است 
ــــت بمانند، می نشینند و از آن روزها  تا ابد دوس
ــدام اما  ــ ــام می کنند. هیچ ک ــ ــد و یاد ای ــ می گوین
ــاه بعد، تلخ ترین خاطره  ــ فکر نمی کردند دوم
برایشان رقم بخورد. مرگ، پایان دوستی شان 
ــوار اتوبوس شدند تا 10  ــ شد. بچه های شیراز س

ــان را بروند و  ــ ــان آموزشی ش ــ ــــی پای روز مرخص
بعدش راهی یگان شوند.

ــود  ــ ــــوس ب ــــن اتوب ــارس، آخری ــ ــــوس ف اتوب
ــوار  ــ ــرباز س ــ ــادگان حرکت می کرد. 60 س ــ ــه از پ ــ ک
ــدند. ماه رمضان بود. راننده ساعت  ــ اتوبوس ش
ــــب برای افطار نگه داشت. شام  هشت و نیم ش
ــوار شدند. چند ساعت بعد  ــ خوردند و دوباره س
ــه دل دره رفته بود.  ــ ــز ب ــ ــــوس در جاده نی ری اتوب
ــــب دوم تیر  ــه نیمه ش ــ ــــک و 12 دقیق ــاعت ی ــ س
1395. در این حادثه 16 سرباز کشته شدند و بقیه 
مصدوم. حاال 3 سال از حادثه تصادف اتوبوس 
سربازان می گذرد. این روزها مرسوم شده که یاد 
وقایع را گرامی می دارند. با این حساب پس حاال 
ــــت یادی کنیم از کشته شدگان و البته  وقتش اس
ــه گرچه جان به در برده اند  ــ بازماندگان حادثه ک

آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس سربازان را 
شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که جایی نبود حرف از این 

واقعه تلخ نباشد. هشتگ »سرباز وطن« زدیم و برای دل 
مادران داغ دیده اشکمان درآمد. همان روزها بود که بعضی 

راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز رایگان. حاال 
اما 3 سال از آن حادثه می گذرد و مثل خیلی اتفاقات دیگر، 

سربازان حادثه دیده هم فراموش شدند

باشم؟ حتی گفتم ادامه تحصیل بدهم و ارشد 
دانشگاه گرگان هم قبول شدم. بعد فکر کردم 
ــیدم  ــ ــر کار که نمی توانم بروم، پرس ــ که خب س
ــــری در افزایش حقوقم دارد، که  آیا مدرک تأثی
ــاغل نبوده ای، هیچ تأثیری  ــ گفتند نه، چون ش
ــد. به خاطر  ــ ــدارد و حقوقت تغییری نمی کن ــ ن
ــــدم.  ــــم از ادامه تحصیل منصرف ش همین ه
بچه های دیگر را هم می دانم خیلی مشکالت 
ــا بود و  ــ ــان که دو ماه توی کم ــ ــتند. یکی ش ــ داش
ــه کار باید بکند.  ــ ــــت چ بعدش اصاًل نمی دانس
ــتند که چطور اقدام  ــ از من راهنمایی می خواس
کنند. بعضی هایشان را اصاًل نگذاشتند بیایند 
ــد. تهران اگر  ــ ــان ندادن ــ تهران، یعنی نامه بهش
کسی بیاید، کمیسیون می گوید حتماً 50 درصد 
به باال باید از کارافتادگی داشته باشی که حقوق 
ــــت تعلق بگیرد. دفترچه بیمه ارتش را هم  به
ــــی. روزهای اول  ــرای کارهای درمان ــ می دهند ب
خیلی قول ها دادند، یکی اینکه چون این اتفاق 
ــا افتاده بود، جانبازی  ــ هنگام مأموریت برای م
بدهند یا اینکه گفتند تمام هزینه ها را پرداخت 
می کنند که البته یک بخشی از آن را بهمان پس 
دادند. دیه بچه هایی را که فوت کردند می دانم 
ــــت خانوار  ــانی که سرپرس ــ ــــل داده اند. کس کام
ــــمول حقوق هم می شدند که  بودند البته مش
ــتند و فقط  ــ ــرایطی نداش ــ ــدام چنین ش ــ هیچ ک
ــــت که می دانم خانواده اش  یکی شان زن داش

پیگیر کارهایش بودند.«
سربازان همه شان اهل شیراز و حومه بودند، 
همه غیر از محسن عطبی اصل که خرمشهری 
است. او هم جزو همان چند نفری است که شدت 
ــــمول  ــــیب دیدگی اش به حدی بوده که مش آس
ــده است.  ــ ــتگی ش ــ حکم از کارافتادگی و بازنشس

محسن، 27 ساله و دانش آموخته معماری.

ــد،  ــ ــا از مهره های کمرم پالتین ش ــ »من 5 ت
ــد  ــ ــه و 10 درص ــ ــــی مثان ــد از کارافتادگ ــ 30 درص
ــــت پیدا کردم و البته کلی  ازکارافتادگی پای راس
ــتم. کارهای من بعد  ــ جراحت دیگر هم برداش
ــــری، تمام  ــــت و آمد و پیگی ــال و نیم رف ــ از 2 س
ــتمری بگیر نیروهای  ــ ــده است. من االن مس ــ ش
مسلح هستم. از نظر جسمی هنوز درگیر همان 
ــتم. االن هم مشغول  ــ مشکالتی که بودم، هس
ــربازی بودم.  ــ ــتم که قبل از س ــ همان کاری هس
ــــت و از قبل مغازه داشتم اما االن  کارم آزاد اس
ــه دارم، کار برایم خیلی  ــ ــــمی ک ــرایط جس ــ با ش
سخت است. من نرم افزارکار گوشی و سیستم 
ــینم پشت میز و  ــ ــتم و باید ساعت ها بنش ــ هس
ــرایط را خیلی برایم سخت می کند،  ــ همین ش
هرچه هم می گذرد بیشتر اذیت می شوم. شب 
ــــدید دارم که گاهی واقعاً  و روز کمردردهای ش
ــــدم و باید  ــــت. متأهل ش ــــم خارج اس از تحمل
ــرایط خیلی  ــ ــــرج خانواده را بدهم و با این ش خ
ــکان کار دیگری هم  ــ ــــت و ام ــــخت اس برایم س
برایم وجود ندارد و اگر کار نکنم باید به همین 
مستمری کفایت کنم. واقعیت این است که ما 
دیگر سالمتمان را به دست نمی آوریم و تا آخر 
ــاال باید چه کار کنیم؟  ــ ــــت، ح عمر این درد هس
فوقش مسکن بخوریم اما بعضی بچه ها حتی 

نتوانستند همین مستمری را هم بگیرند.«
دارای  و  ــاله  ــ س  31 ــرد  ــ ف ــرد  ــ کوب ــد  ــ حمی
کارشناسی آی سی تی، موقع تصادف متأهل و 
دارای فرزند بوده، یک دختر کوچک که روزهای 
ــــدرش  ــــیب دیدگی پ ــر آس ــ ــه خاط ــ ــــختی را ب س
ــاکن بندرعباس است.  ــ گذرانده. او هم اکنون س
می پرسد این گفت و گو ثمری دارد یا نه و من به 

او امید می دهم که داشته باشد.
»من از ناحیه دست و کمر و صورت آسیب 

ان
اير

س : 
عک

این طور می گوید: »رفتم کمیسیون تهران و با 
ــته ام کردند.  ــ 94 درصد از کارافتادگی، بازنشس
ــــکالتم را لحاظ  ــورد از مش ــ ــار، پنج م ــ تازه چه
ــد از کارافتادگی ام باالتر از  ــ نکردند وگرنه درص
ــــب کتف انجام  ــــت. من پیوند عص 100 می رف
ــتم هنوز  ــ ــا دوبار عمل جراحی، دس ــ داده ام و ب
ــــم 37 درصد  ــد. ریه ام ه ــ ــاال نمی آی ــ از کتف ب
ــــت بدنی  ــا این وضعی ــ ــــی دارد. ب ــــت تنفس اف
ــوم. چند جا  ــ ــاغل ش ــ اصاًل جایی نمی توانم ش
مراجعه کردم اما می گویند نمی توانی کار کنی 
ــوال االن فقط یک  ــ ــــم نکردند. با این اح و قبول
حقوق بازنشستگی می گیرم که یک میلیون و 
ــــت. من توی 27 سالگی با  800 هزار تومان اس
ــــی برق- قدرت که از دانشگاه  مدرک مهندس
ــته  ــ دولتی دارم، االن باید این وضعیت را داش

مريم طالشی
گزارش نويس

ــتم از ناحیه مچ جمع شد و  ــ دیدم. دست راس
ــــت که همچنان  4 تا از مهره های کمرم شکس
ــــی و پارگی  ــتگی بین ــ ــتم. شکس ــ درگیرش هس
صورت هم داشتم. اوایل یعنی بعد از حادثه، 
ــــد  ــتقبال ش ــ ــا دادند و خوب اس ــ ــــی قول ه خیل
ــربازان اما رفته رفته تمام  ــ ــته های س ــ از خواس
ــا را در چرخه اداری  ــ ــد و م ــ قول ها فراموش ش
ــود به عنوان یک  ــ ــــی که قرار ب انداختند درحال
ــأله ما نگاه شود اما درست  ــ قضیه ویژه به مس
ــا آن برخورد  ــ ــــی ب ــــک تصادف معمول مثل ی
کردند. در واقع امتیاز خاصی ندادند. من برای 
معافیت از خدمتم معرفی شدم به کمیسیون 
ــــد چون تحصیالت  ــــی تهران که آنجا گفتن عال
داری، در نامه ما مشمول معافیت از خدمت 
نمی شوی. یک سری معافیت هایی دادند و ما 
رفتیم ادامه خدمت را انجام دادیم اما همان 
ــیون نزدیک به 70 درصد از کارافتادگی  ــ کمیس
ــه من داد عالوه بر آن گفتند از کارافتادگی که  ــ ب
ــامل  ــ ــان ش ــ دادیم، طبق بندهای آیین نامه ش
ــا وجود این  ــ ــود و ب ــ ــــی کلی نمی ش از کار افتادگ
ــــمول  ــــمی که دارم، مش ــــکالت جس همه مش
ــــدم. من  ــتمری بگیری نش ــ از کارافتادگی و مس
همچنان درگیرم و اعتراض هم گذاشتم ولی 
ــــن کار خاصی  ــیدم. آن زمان م ــ به نتیجه نرس
ــتم و االن در شرکت خصوصی مشغول  ــ نداش
ــتم و مشکالت جسمی واقعاً برایم  ــ به کار هس
ــتم را عمل  ــ ــــن 8 بار دس ــــت. م آزاردهنده اس
کرده ام و حاال وقتی می خواهم چیزی بنویسم 
دچار مشکل می شوم و حتی ظاهر دستم کاماًل 
نشان می دهد مشکل دارم. مشتم اصاًل بسته 
ــیمنگاه هم ضایعه عمیق  ــ ــود. در نش ــ نمی ش
ــده برای نشستن طوالنی  ــ داشتم که باعث ش

مدت خیلی اذیت بشوم.«
آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس 
سربازان را شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که 
جایی نبود حرف از این واقعه تلخ نباشد. هشتگ 
»سرباز وطن« زدیم و برای دل مادران داغ دیده 
ــود که بعضی  ــ ــــکمان درآمد. همان روزها ب اش
راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز 
ــال از آن حادثه می گذرد و  ــ رایگان. حاال اما 3 س
مثل خیلی اتفاقات دیگر، سربازان حادثه دیده 
هم فراموش شدند. یکی شان فیلمی فرستاده 
ــــت یک روز  ــــن پایان دوره، درس بود برایم از جش
قبل از حادثه و من هنوز دلم نیامده فیلم را ببینم 
و حدس بزنم کدام شان بوده اند که فردایش ته 

دره برای همیشه خاموش شدند.
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پيام امام به برژنف
دكتر محمد مكري سفير جمهوري اسالمي ايران 
در اتحاد جماهير شوروي عصر ديروز، در ديداري با 
امام خميني، پيام حضرت لئونيدبرژنف، صدر هيأت 
رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي را بحضور 
ايشـــان تقديم كرد. امام در پاسخ پيامي بدين شرح در 

اختيار سفير ايران در شوروي قرار دادند.
بسمه تعالي

28 رجب 99
حضرت لئونيدبرژنف، صدر هيأت رئيسه شوراي 

عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي.
از پيام محبت آميز آن حضرت و ابراز محبتي كه 
نسبت به جمهوري اسالمي ايران، ابراز داشته اند، كمال 
تشكر را دارم...از خداوند تعالي سعادت و رستگاري 
ملل اتحاد جماهير شوروي را مسئلت داشته و اميدواريم 
جمهوري اسالمي ما كه براساس اتحاد كلمه و بر مبناي  
پر ارج انقالب اسالمي و محو رژيم طاغوتي بنا شده، در 
همبستگي و اتفاق ملل جهان و آسايش ابناء  بشر، نقش 

روح اهللا الموسوي الخمينيارزنده اي ايفا نمايد.
توطئه انفجار منزل دكتر سحابي عقيم ماند

بمبي كه در داخل يك توپ جاسازي و سر راه 
نوه دختري دكتر يداهللا سحابي مشاور نخست وزير قرار 
داده شده بود، هنگام حمل آن توسط نوه دكتر سحابي 
به داخل منزل توسط مأمورين پليس كشف و به اين 
ترتيب توطئه اي كه براي انفجار منزل دكتر ســـحابي 
طرح ريزي شده بود، خنثي گرديد .كشف اين بمب، 
با توجه به اينكه گفته ميشود دكتر يداهللا سحابي، عضو 
شوراي انقالب است، مي تواند، با ترور ناجوانمردانه 
آيت اهللا مطهري، ســـوءقصد به جان حجت االسالم 
هاشمي رفسنجاني و ترور سپهبد قرني، در ارتباط باشد 
اما هيچگونه نشانه اي در اين مورد بدست نيامده است.

عراق به ايران غرامت ميپردازد
دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه در گفتگوئي 
با تلويزيون شـــيراز، خبر تغيير سفير آمريكا در ايران 
را اعالم كرد.يزدي در ايـــن گفتگو همچنين اعالم 
كرد: دولت عراق رسماً بمباران نواحي مرزي ايران را 
غيرعمدي و اشتباهي دانسته و آمادگي خود را براي 

پرداخت خسارات به دولت ايران اعالم داشته است.
سادات اليحه پناهندگي به شاه مخلوع را به پارلمان برد

قاهره ـ يونايتدپرس  ـ انورسادات ديروز ضمن 
سخنراني خود در پارلمان مصر راجع به اصول اسالم 
و مســـيحيت و تمدن و اخالقيات مصر پيش نويس 
تصويبنامه اي را كه به شاه مخلوع ايران و خانواده اش 
حق پناهندگي سياسي به مصر مي دهد، تقديم پارلمان 

كرد.
اعضـــاي پارلمان مصر با كـــف زدن ها و ابراز 
احساســـات از اين تصويبنامه استقبال كردند و نشان 

دادند كه آن را تصويب خواهند كرد.
پليس هاي عراقي مي خواستند 3هزار گوسفند ايران 

را بدزدند!
اشنويه ـ  خبرنگار اطالعات: عشاير غيور ايراني در 
مرز ايران و عراق، پس از چند ساعت درگيري مسلحانه 
با پليس هاي مرزي عراق كه قصد ســـرقت سه هزار 
رأس از گوسفندان ايالت ايران را داشتند، موفق شدند 

پليس هاي عراقي را فراري دهند.
براساس گزارش هاي رسيده از نوار مرزي ايران و  
عراق در منطقه (لوالن و هره نا) كه مشرف به كوه هاي 
اشنويه است، ديروز گروهي از پليس هاي مرزي عراق، 
سعي كردند ســـه هزار رأس از گوسفندان ايالت اين 
منطقه را كه در ييالقات مرزي داخل خاك ايران مشغول 
چرا بودند، به سرقت ببرند. ليكن عشاير مرزنشين ايران 
در اين منطقه كه از مرزهاي ايران پاسداري مي كنند، با 
هوشياري كامل به مقابله پليس هاي عراقي پرداختند و 

از اين سرقت و تجاوز جلوگيري كردند.
اموال جزيره كيش عليرغم دستور امام

از جزيره خارج شده است
كاركنان سازمان عمران كيش به عنوان اعتراض 
به عدم پرداخت حقوق و مطالبات شان در مركز اين 
سازمان متحصن شدند.بنا به گفته ي نماينده كاركنان 
اين ســـازمان در تاريخ 58/2/10 موافقت شده بود 
كه خسارت سنوات خدمت كاركنان پرداخت شود. 
همچنين در موافقت نامه ذكر شده بود كه پرداخت و 
انجام موافقت نامه موكول به فروش اموال مي باشـــد.

نماينده كاركنان اين ســـازمان گفـــت: بدنبال اين 
موافقت نامه نمايندگان مـــا كه به جزيره كيش رفتند 
متوجه شدند كه هيچ نوع لوازم و اموالي در اين جزيره 
وجود ندارد كه به فروش برسد تا حق كاركنان داده شود 
چون اتوبوس هاي آن در اختيار شركت واحد شهرستان 
قم قرار گرفته و ديگر اموال عليرغم دستور امام و آيات 

عظام از كيش خارج شده است.

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز يكشـنبه 3 تيرمـاه 1358 
(برابر با 29 رجب 1399، 24 ژوئن 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

اجتماع برضد مشروطه شدن
از ســــوم تيرماه 1276  صدها روحاني و طلبه دروس 
الهيات به هدايت شيخ فضل اهللا نوري در شهر ري اجتماع و 
به مشروطه شدن حكومت ايران اعتراض و خواهان حكومت 
مشروعه شدند و بناي نوشــــتن نامه و ارسال تلگرام برضد 
مشروطيت به شهرهاي مختلف ايران و روحانيون اين شهرهارا 

گذاشتند.
اخطار سفارت انگلستان 

در پي محاصره ســــفارت انگلســــتان در تهران براي 
جلوگيري از پناهنده شدن سياستمداران مخالف محمدعليشاه، 
اصحاب نشريات و ... توسط نيروي قزاق به فرماندهي افسران 
روس، كه از روز گلوله باران شدن مجلس با توپ آغاز شده 
و ادامه يافته بود، سوم تيرماه 1287هجرى سفارت انگلستان 
اخطار شديدالحني به دولت وقت ايران تسليم كرد كه مورخان 
درتاليفات خود آن را «گســــتاخانه» و «استعمارى» توصيف 

كرده اند.
قتل دست اندركاران نشريات در باغ شاه

سوم تيرماه سال 1287  و يك روز پس از به توپ بسته 
شدن ساختمان مجلس در ميدان بهارستان و دستگيري برخي 
نمايندگان پارلمان و اصحاب نشريات و انتقال آنان به باغ شاه 
كه محمد علي شــــاه قاجارـ  خود نيز به آنجا نقل مكان كرده 
بود، ميرزاجهانگيرخان شيرازي ناشر صور اسرافيل، همچنين 
ملك المتكلمين و سلطان العلماي خراساني از دست اندركاران 
نشريات ديگر در همان محل اعدام شدند. اين اعدامها چند 
ساعت پيش از صدور فرمان عفو عمومى انجام شده بود.  

زد و خورد انگليسي ها با افراد جنبش جنگل
زد و خورد افراد مســــلح «جنبش جنگل» در گيالن با 
نيروهاي اعزامي انگلستان كه قصد داشتند بلشويك هايي را 
كه به شــــمال ايران وارد شده بودند سركوب كنند از سوم تير 
ماه 1297  آغاز شــــد. دولت لندن جنبش جنگل را چپگرا و 

تمجيدگر انقالب بلشويكى روسيه مى دانست.
2كمونيست به اعدام محكوم شدند

آخر وقت يكم تيرماه 1345  شعبه دوم دادگاه تجديد نظر 
نظامى تهران راى خودرا درباره چند عضو دستگيرشده يك 

شبكه حزب توده به اين شرح اعالم كرد:
    ســــتوان دوم نيروى هوايى پرويز حكمت جو وعلى 

خاورى محكوم به اعدام .
   ـ  نقى معتمديان و سليمان دانشيان آذر هريك به 7 سال 
عبداهللا محرم زاده به 3 سال، اصالن برهمن به 2 سال و جعفر 

نجاريون به 18 ماه زندان محكوم شدند .
    ـ  حكمــــت جــــو و خاورى درخواســــت فرجام

 دادند.
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 سرايه
دردى داريم و سينه بريانى

عشقى داريم و ديده گريانى
عشقى و چه عشق، عشق عالم سوزى

دردى و چه درد، درد بى درمانى
ابوسعيد ابوالخير

شيطون بازاِر خالزير تهران/ عكس از محمدرضا   نظمي

پند بزرگان
آنكه خود را به امور كوچك سرگرم مى كند، چه بسا 

الروشفوكوكه توانايى كارهاى بزرگ را ندارد. 
اگر طالب زندگى سالم و بالندگى هستيم بايد به 

اسكات پكحقيقت عشق بورزيم. 
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پيام امام به برژنف
دكتر محمد مكري سفير جمهوري اسالمي ايران 
در اتحاد جماهير شوروي عصر ديروز، در ديداري با 
امام خميني، پيام حضرت لئونيدبرژنف، صدر هيأت 
رئيسه شوراي عالي اتحاد جماهير شوروي را بحضور 
ايشـــان تقديم كرد. امام در پاسخ پيامي بدين شرح در 

اختيار سفير ايران در شوروي قرار دادند.
بسمه تعالي

28 رجب 99
حضرت لئونيدبرژنف، صدر هيأت رئيسه شوراي 

عالي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي.
از پيام محبت آميز آن حضرت و ابراز محبتي كه 
نسبت به جمهوري اسالمي ايران، ابراز داشته اند، كمال 
تشكر را دارم...از خداوند تعالي سعادت و رستگاري 
ملل اتحاد جماهير شوروي را مسئلت داشته و اميدواريم 
جمهوري اسالمي ما كه براساس اتحاد كلمه و بر مبناي  
پر ارج انقالب اسالمي و محو رژيم طاغوتي بنا شده، در 
همبستگي و اتفاق ملل جهان و آسايش ابناء  بشر، نقش 

روح اهللا الموسوي الخمينيارزنده اي ايفا نمايد.
توطئه انفجار منزل دكتر سحابي عقيم ماند

بمبي كه در داخل يك توپ جاسازي و سر راه 
نوه دختري دكتر يداهللا سحابي مشاور نخست وزير قرار 
داده شده بود، هنگام حمل آن توسط نوه دكتر سحابي 
به داخل منزل توسط مأمورين پليس كشف و به اين 
ترتيب توطئه اي كه براي انفجار منزل دكتر ســـحابي 
طرح ريزي شده بود، خنثي گرديد .كشف اين بمب، 
با توجه به اينكه گفته ميشود دكتر يداهللا سحابي، عضو 
شوراي انقالب است، مي تواند، با ترور ناجوانمردانه 
آيت اهللا مطهري، ســـوءقصد به جان حجت االسالم 
هاشمي رفسنجاني و ترور سپهبد قرني، در ارتباط باشد 
اما هيچگونه نشانه اي در اين مورد بدست نيامده است.

عراق به ايران غرامت ميپردازد
دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه در گفتگوئي 
با تلويزيون شـــيراز، خبر تغيير سفير آمريكا در ايران 
را اعالم كرد.يزدي در ايـــن گفتگو همچنين اعالم 
كرد: دولت عراق رسماً بمباران نواحي مرزي ايران را 
غيرعمدي و اشتباهي دانسته و آمادگي خود را براي 

پرداخت خسارات به دولت ايران اعالم داشته است.
سادات اليحه پناهندگي به شاه مخلوع را به پارلمان برد

قاهره ـ يونايتدپرس  ـ انورسادات ديروز ضمن 
سخنراني خود در پارلمان مصر راجع به اصول اسالم 
و مســـيحيت و تمدن و اخالقيات مصر پيش نويس 
تصويبنامه اي را كه به شاه مخلوع ايران و خانواده اش 
حق پناهندگي سياسي به مصر مي دهد، تقديم پارلمان 

كرد.
اعضـــاي پارلمان مصر با كـــف زدن ها و ابراز 
احساســـات از اين تصويبنامه استقبال كردند و نشان 

دادند كه آن را تصويب خواهند كرد.
پليس هاي عراقي مي خواستند 3هزار گوسفند ايران 

را بدزدند!
اشنويه ـ  خبرنگار اطالعات: عشاير غيور ايراني در 
مرز ايران و عراق، پس از چند ساعت درگيري مسلحانه 
با پليس هاي مرزي عراق كه قصد ســـرقت سه هزار 
رأس از گوسفندان ايالت ايران را داشتند، موفق شدند 

پليس هاي عراقي را فراري دهند.
براساس گزارش هاي رسيده از نوار مرزي ايران و  
عراق در منطقه (لوالن و هره نا) كه مشرف به كوه هاي 
اشنويه است، ديروز گروهي از پليس هاي مرزي عراق، 
سعي كردند ســـه هزار رأس از گوسفندان ايالت اين 
منطقه را كه در ييالقات مرزي داخل خاك ايران مشغول 
چرا بودند، به سرقت ببرند. ليكن عشاير مرزنشين ايران 
در اين منطقه كه از مرزهاي ايران پاسداري مي كنند، با 
هوشياري كامل به مقابله پليس هاي عراقي پرداختند و 

از اين سرقت و تجاوز جلوگيري كردند.
اموال جزيره كيش عليرغم دستور امام

از جزيره خارج شده است
كاركنان سازمان عمران كيش به عنوان اعتراض 
به عدم پرداخت حقوق و مطالبات شان در مركز اين 
سازمان متحصن شدند.بنا به گفته ي نماينده كاركنان 
اين ســـازمان در تاريخ 58/2/10 موافقت شده بود 
كه خسارت سنوات خدمت كاركنان پرداخت شود. 
همچنين در موافقت نامه ذكر شده بود كه پرداخت و 
انجام موافقت نامه موكول به فروش اموال مي باشـــد.
نماينده كاركنان اين ســـازمان گفـــت: بدنبال اين 
موافقت نامه نمايندگان مـــا كه به جزيره كيش رفتند 
متوجه شدند كه هيچ نوع لوازم و اموالي در اين جزيره 
وجود ندارد كه به فروش برسد تا حق كاركنان داده شود 
چون اتوبوس هاي آن در اختيار شركت واحد شهرستان 
قم قرار گرفته و ديگر اموال عليرغم دستور امام و آيات 

عظام از كيش خارج شده است.

تمامـي مطالـب از روزنامـه اطالعات روز يكشـنبه 3 تيرمـاه 1358 
(برابر با 29 رجب 1399، 24 ژوئن 1979) نقل شده است.

چهل سال پيش در همين روز 

اجتماع برضد مشروطه شدن
از ســــوم تيرماه 1276  صدها روحاني و طلبه دروس 
الهيات به هدايت شيخ فضل اهللا نوري در شهر ري اجتماع و 
به مشروطه شدن حكومت ايران اعتراض و خواهان حكومت 
مشروعه شدند و بناي نوشــــتن نامه و ارسال تلگرام برضد 
مشروطيت به شهرهاي مختلف ايران و روحانيون اين شهرهارا 

گذاشتند.
اخطار سفارت انگلستان 

در پي محاصره ســــفارت انگلســــتان در تهران براي 
جلوگيري از پناهنده شدن سياستمداران مخالف محمدعليشاه، 
اصحاب نشريات و ... توسط نيروي قزاق به فرماندهي افسران 
روس، كه از روز گلوله باران شدن مجلس با توپ آغاز شده 
و ادامه يافته بود، سوم تيرماه 1287هجرى سفارت انگلستان 
اخطار شديدالحني به دولت وقت ايران تسليم كرد كه مورخان 
درتاليفات خود آن را «گســــتاخانه» و «استعمارى» توصيف 

كرده اند.
قتل دست اندركاران نشريات در باغ شاه

سوم تيرماه سال 1287  و يك روز پس از به توپ بسته 
شدن ساختمان مجلس در ميدان بهارستان و دستگيري برخي 
نمايندگان پارلمان و اصحاب نشريات و انتقال آنان به باغ شاه 
كه محمد علي شــــاه قاجارـ  خود نيز به آنجا نقل مكان كرده 
بود، ميرزاجهانگيرخان شيرازي ناشر صور اسرافيل، همچنين 
ملك المتكلمين و سلطان العلماي خراساني از دست اندركاران 
نشريات ديگر در همان محل اعدام شدند. اين اعدامها چند 
ساعت پيش از صدور فرمان عفو عمومى انجام شده بود.  

زد و خورد انگليسي ها با افراد جنبش جنگل
زد و خورد افراد مســــلح «جنبش جنگل» در گيالن با 
نيروهاي اعزامي انگلستان كه قصد داشتند بلشويك هايي را 
كه به شــــمال ايران وارد شده بودند سركوب كنند از سوم تير 
ماه 1297  آغاز شــــد. دولت لندن جنبش جنگل را چپگرا و 

تمجيدگر انقالب بلشويكى روسيه مى دانست.
2كمونيست به اعدام محكوم شدند

آخر وقت يكم تيرماه 1345  شعبه دوم دادگاه تجديد نظر 
نظامى تهران راى خودرا درباره چند عضو دستگيرشده يك 

شبكه حزب توده به اين شرح اعالم كرد:
    ســــتوان دوم نيروى هوايى پرويز حكمت جو وعلى 

خاورى محكوم به اعدام .
   ـ  نقى معتمديان و سليمان دانشيان آذر هريك به 7 سال 
عبداهللا محرم زاده به 3 سال، اصالن برهمن به 2 سال و جعفر 

نجاريون به 18 ماه زندان محكوم شدند .
    ـ  حكمــــت جــــو و خاورى درخواســــت فرجام

 دادند.
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 سرايه
دردى داريم و سينه بريانى

عشقى داريم و ديده گريانى
عشقى و چه عشق، عشق عالم سوزى

دردى و چه درد، درد بى درمانى
ابوسعيد ابوالخير

شيطون بازاِر خالزير تهران/ عكس از محمدرضا   نظمي

پند بزرگان
آنكه خود را به امور كوچك سرگرم مى كند، چه بسا 

الروشفوكوكه توانايى كارهاى بزرگ را ندارد. 
اگر طالب زندگى سالم و بالندگى هستيم بايد به 

اسكات پكحقيقت عشق بورزيم. 
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 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3135 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1- نام تجارتی دستمال کاغذی- پایتخت »سان مارینو«

2- خاصیت گوشـــی های امروزی- پسر مازنی- مؤسس سلسله 
»ایلخانیان«

3- کربالی سابق- اثر »مولیر«- ادا درآوردن با تغییر چهره
4- سائل- شبکه رایانه ای- از قطعات خودرو- یک حرف و سه حرف

5- پول سامورایی ها- گاری- انباره
6- رفت و آمد زیاد- نام پسرانه- موجودی خیالی

7- دختر مازنی- آدامس سنتی- نوعی روانداز برای خواب
8- مشاور- با »هاج« آید- زمین بایر

9- روز قرآنی- ملخ دریایی- خوردنی در تداول اطفال
10- تلخ- گلی معطر و زینتی در رنگ های مختلف- گیاهی آپارتمانی

11- معنی سخن- جلف و بی وقار- صابون خیاطی
12- ژن کنتـــرل کننـــده یک صفت که در یک جایگاه مشـــخص روی کرومـــوزوم قرار 

گرفته- بیگانه- برابر- جام ورزشی
13- مجرای آب زیرزمینی- جاده هموار- یکی از روش های انتقال گرما

14- دهکـــده- یکـــی از صـــور فلکی 
جنوبی- دار فانی

15- شـــهر بزرگ »ژاپن«- استاندار 
قم

 عمودي:
تیـــم  مربـــی  قدیمـــی-  بنـــای   -1

»پرسپولیس«
2- تکیه دادن- دستگیر- مارکی بر 

لپ تاپ
رانـــده  اوســـتا-  بخش هـــای  از   -3
بـــرای  دوجـــداره  ظـــرف  شـــده- 

نگهداری مایعات
4- جـــوان - صـــوت - ممســـک - 

خالکوبی
5- قلعـــه- از بیـــن رفتـــه و منهدم 

شده- نفس بلند
6- لیز خوردن- هرچه بدرخشـــد- 

جذب و کشش
7- آب منجمد- شامپانزه کوتوله- 
اقیانـــوس  در  جزیـــره ای  کشـــوری 

آرام غربی
8- در اثر سوء هضم بوجود می آید- 

دیوار گلی- کریدور
نبیـــره  رســـیده-  هـــدف  بـــه   -9

افراسیاب- نفس آدم چاق
10- پادگان- خوبی و احسان- کافی

11- ابر پاییـــن آمده- مزه- عالمت 
صدای زیر

12- درخـــت جنگلـــی- کدبانـــوی 
خانه- متانت- وقت معین

13- پســـتانداری میان جثه و بومی 
امریکای شـــمالی- گلیم بدبافت- 

گوشه فوتبال
14- لبـــاس بـــی آســـتر- حجـــره- 

سازمان تبهکاری معروف
15- پایتخـــت »تونـــگا«- کامپیوتر 

بدون کیس

حل جدول ويژه شماره  7088 

جدول 
ویـــژه

جدول 
عــادي

7089

   افقي:
1- پایتخت »تاجیکستان«- یکی از آثار ملی ایران و از جاذبه های 

گردشگری استان »اردبیل« مربوط به دوره صفوی
2- تأیید پست اینترنتی- سازمان خواربار و کشاورزی جهانی- شاه اشکانی

3- کشور شاخص اروپایی- توان- کم قطر
4- جهت- تکان- وادار شده- نام ماندگار ورزش مشتزنی

5- نشانه اسم مصدر- نام »جوان« مجری خندوانه- نمونک 
6- الک- پیشوند ضدیت- طرف

7- اندازه لباس- دوختن ته کتاب- مربوط به تعداد است
8- عضو چشم- مرزبان- کفش سبک ورزشی

9- خاطر- عدم امنیت- نفوذ، رخنه
10- گذرگاه ورود و خروج- دایره ای شکل- وسیله ها

11- سران- آسودگی، راحتی – عنصر مقدس
12- گروهی از افراد- صدای نرم خندیدن- صریح اللهجه- آفرینش زیبایی

13- فرآیند، طرز- یار »همایون«- جانور نسوز
14- نقاش هلندی دوره باروک- رسم و رسوم- نشانی

15- اصطالحی در فرهنگ ارتباطات- هنر دستی کدبانو

 عمودي:
1- موجـــب آرامـــش خاطر- 
بازیکـــن تیـــم ملـــی والیبال 
کشـــورمان در رقابت های در 
لیگ ملت های  حال جریان 

والیبال
2- قســـمی چـــراغ خـــوراک 
ســـاز-  خـــون  میـــوه  پـــزی- 

گراورساز آلمانی
3- علم مواد- شهری زیبا و 
تاریخی در اســـتان یزد در دل 

کویر- هادی، بلد
4- نیروگاه شـــمال ایران- هر 
چه باشـــد، دست خداست- 

زینت رو- عبادتگاه راهب
علـــم  نســـب شـــناس-   -5
خـــاک  ابعـــاد-  و  اشـــکال 

مرغوب
6- شـــانه نســـاجی- اندازه و 

مقدار- دربدر
7- ویتامین جوانی- مجرم - 

اشاره به دور
8- تبعـــات یـــک حادثـــه و 
و  قصـــد  خـــوف-  رویـــداد- 

آهنگ
9- یـــار »هـــاردی«- میوه ای 

پر ویتامین- حرف عطف
10- حریص- ســـمت چپ- 

عنوان امیر قبیله
11- معـــاون هیتلـــر- رژ لب- 

بی فامیل
12- کالم تعلیل- چه وقت؟- 
یار مداد- نخستین قوم ایرانی

13- انبازی - بازاری، سوداگر 
- هندی

14- خانه- از هفت سین ها- 
پند

15- رشته پرطرفدار ورزشی- 
رسیدگی و تحقیق

حل جدول عادی شماره  7088
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3 سال از حادثه سقوط اتوبوس سربازان گذشت

#سرباز  _ وطن  یادآر
اما زخمی خورده اند که دیگر قابل التیام نیست.

ــه  ــ از حادث ــه را  ــ ــترین صدم ــ ــان بیش ــ ساس
ــته شدگان که  ــ دیده؛ البته بین مصدومان. کش
ــان به باد رفت و روی حجله های شان  ــ عمرش
ــان تا  ــ آگهی ترحیم جوان ناکام خورد و داغ ش

ابد بر دل عزیزان شان ماند.
ساسان محمدی رتبه 300 دانشگاه شیراز 
ــد بخواند و  ــ ــربازی ارش ــ ــــت بعد از س می خواس
ــــغول به کار شود.  ــته تحصیلی اش مش ــ در رش
حاال اما با 27 سال سن بازنشسته است. زمان 
ــاله بود و در این سه سال انگار 30  ــ حادثه 24 س
ــته و انگار نه انگار که او همان پسر  ــ ــال گذش ــ س

جوان با رؤیاهای بزرگ است.
ــــی اش را داده اند و حاال  ــــم از کارافتادگ حک
ــان  ــ ــــت. ساس ــلح اس ــ ــته نیروهای مس ــ بازنشس

ــان  ــ ــروع دوستی ش ــ پادگان 05 کرمان، نقطه ش
ــــق  ــــت گرفتند و مش ــلحه دس ــ ــود. کنارهم اس ــ ب
ــنیدند و به  ــ ــر کردند، پا کوبیدند، آزادباش ش ــ تی
ــان کش و قوس دادند. باهم  ــ تن های خسته ش
ــال کردند این  ــ ــــوخی کردند و خندیدند و خی ش
دوره هم خاطره ای می شود البد و سال ها بعد 
با هم خدمتی ها، همان دوستانی که قرار است 
ــــت بمانند، می نشینند و از آن روزها  تا ابد دوس
ــدام اما  ــ ــام می کنند. هیچ ک ــ ــد و یاد ای ــ می گوین
ــاه بعد، تلخ ترین خاطره  ــ فکر نمی کردند دوم
برایشان رقم بخورد. مرگ، پایان دوستی شان 
ــوار اتوبوس شدند تا 10  ــ شد. بچه های شیراز س

ــان را بروند و  ــ ــان آموزشی ش ــ ــــی پای روز مرخص
بعدش راهی یگان شوند.

ــود  ــ ــــوس ب ــــن اتوب ــارس، آخری ــ ــــوس ف اتوب
ــوار  ــ ــرباز س ــ ــادگان حرکت می کرد. 60 س ــ ــه از پ ــ ک
ــدند. ماه رمضان بود. راننده ساعت  ــ اتوبوس ش
ــــب برای افطار نگه داشت. شام  هشت و نیم ش
ــوار شدند. چند ساعت بعد  ــ خوردند و دوباره س
ــه دل دره رفته بود.  ــ ــز ب ــ ــــوس در جاده نی ری اتوب
ــــب دوم تیر  ــه نیمه ش ــ ــــک و 12 دقیق ــاعت ی ــ س
1395. در این حادثه 16 سرباز کشته شدند و بقیه 
مصدوم. حاال 3 سال از حادثه تصادف اتوبوس 
سربازان می گذرد. این روزها مرسوم شده که یاد 
وقایع را گرامی می دارند. با این حساب پس حاال 
ــــت یادی کنیم از کشته شدگان و البته  وقتش اس
ــه گرچه جان به در برده اند  ــ بازماندگان حادثه ک

آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس سربازان را 
شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که جایی نبود حرف از این 

واقعه تلخ نباشد. هشتگ »سرباز وطن« زدیم و برای دل 
مادران داغ دیده اشکمان درآمد. همان روزها بود که بعضی 

راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز رایگان. حاال 
اما 3 سال از آن حادثه می گذرد و مثل خیلی اتفاقات دیگر، 

سربازان حادثه دیده هم فراموش شدند

باشم؟ حتی گفتم ادامه تحصیل بدهم و ارشد 
دانشگاه گرگان هم قبول شدم. بعد فکر کردم 
ــیدم  ــ ــر کار که نمی توانم بروم، پرس ــ که خب س
ــــری در افزایش حقوقم دارد، که  آیا مدرک تأثی
ــاغل نبوده ای، هیچ تأثیری  ــ گفتند نه، چون ش
ــد. به خاطر  ــ ــدارد و حقوقت تغییری نمی کن ــ ن
ــــدم.  ــــم از ادامه تحصیل منصرف ش همین ه
بچه های دیگر را هم می دانم خیلی مشکالت 
ــا بود و  ــ ــان که دو ماه توی کم ــ ــتند. یکی ش ــ داش
ــه کار باید بکند.  ــ ــــت چ بعدش اصاًل نمی دانس
ــتند که چطور اقدام  ــ از من راهنمایی می خواس
کنند. بعضی هایشان را اصاًل نگذاشتند بیایند 
ــد. تهران اگر  ــ ــان ندادن ــ تهران، یعنی نامه بهش
کسی بیاید، کمیسیون می گوید حتماً 50 درصد 
به باال باید از کارافتادگی داشته باشی که حقوق 
ــــت تعلق بگیرد. دفترچه بیمه ارتش را هم  به
ــــی. روزهای اول  ــرای کارهای درمان ــ می دهند ب
خیلی قول ها دادند، یکی اینکه چون این اتفاق 
ــا افتاده بود، جانبازی  ــ هنگام مأموریت برای م
بدهند یا اینکه گفتند تمام هزینه ها را پرداخت 
می کنند که البته یک بخشی از آن را بهمان پس 
دادند. دیه بچه هایی را که فوت کردند می دانم 
ــــت خانوار  ــانی که سرپرس ــ ــــل داده اند. کس کام
ــــمول حقوق هم می شدند که  بودند البته مش
ــتند و فقط  ــ ــرایطی نداش ــ ــدام چنین ش ــ هیچ ک
ــــت که می دانم خانواده اش  یکی شان زن داش

پیگیر کارهایش بودند.«
سربازان همه شان اهل شیراز و حومه بودند، 
همه غیر از محسن عطبی اصل که خرمشهری 
است. او هم جزو همان چند نفری است که شدت 
ــــمول  ــــیب دیدگی اش به حدی بوده که مش آس
ــده است.  ــ ــتگی ش ــ حکم از کارافتادگی و بازنشس

محسن، 27 ساله و دانش آموخته معماری.

ــد،  ــ ــا از مهره های کمرم پالتین ش ــ »من 5 ت
ــد  ــ ــه و 10 درص ــ ــــی مثان ــد از کارافتادگ ــ 30 درص
ــــت پیدا کردم و البته کلی  ازکارافتادگی پای راس
ــتم. کارهای من بعد  ــ جراحت دیگر هم برداش
ــــری، تمام  ــــت و آمد و پیگی ــال و نیم رف ــ از 2 س
ــتمری بگیر نیروهای  ــ ــده است. من االن مس ــ ش
مسلح هستم. از نظر جسمی هنوز درگیر همان 
ــتم. االن هم مشغول  ــ مشکالتی که بودم، هس
ــربازی بودم.  ــ ــتم که قبل از س ــ همان کاری هس
ــــت و از قبل مغازه داشتم اما االن  کارم آزاد اس
ــه دارم، کار برایم خیلی  ــ ــــمی ک ــرایط جس ــ با ش
سخت است. من نرم افزارکار گوشی و سیستم 
ــینم پشت میز و  ــ ــتم و باید ساعت ها بنش ــ هس
ــرایط را خیلی برایم سخت می کند،  ــ همین ش
هرچه هم می گذرد بیشتر اذیت می شوم. شب 
ــــدید دارم که گاهی واقعاً  و روز کمردردهای ش
ــــدم و باید  ــــت. متأهل ش ــــم خارج اس از تحمل
ــرایط خیلی  ــ ــــرج خانواده را بدهم و با این ش خ
ــکان کار دیگری هم  ــ ــــت و ام ــــخت اس برایم س
برایم وجود ندارد و اگر کار نکنم باید به همین 
مستمری کفایت کنم. واقعیت این است که ما 
دیگر سالمتمان را به دست نمی آوریم و تا آخر 
ــاال باید چه کار کنیم؟  ــ ــــت، ح عمر این درد هس
فوقش مسکن بخوریم اما بعضی بچه ها حتی 

نتوانستند همین مستمری را هم بگیرند.«
دارای  و  ــاله  ــ س  31 ــرد  ــ ف ــرد  ــ کوب ــد  ــ حمی
کارشناسی آی سی تی، موقع تصادف متأهل و 
دارای فرزند بوده، یک دختر کوچک که روزهای 
ــــدرش  ــــیب دیدگی پ ــر آس ــ ــه خاط ــ ــــختی را ب س
ــاکن بندرعباس است.  ــ گذرانده. او هم اکنون س
می پرسد این گفت و گو ثمری دارد یا نه و من به 

او امید می دهم که داشته باشد.
»من از ناحیه دست و کمر و صورت آسیب 
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این طور می گوید: »رفتم کمیسیون تهران و با 
ــته ام کردند.  ــ 94 درصد از کارافتادگی، بازنشس
ــــکالتم را لحاظ  ــورد از مش ــ ــار، پنج م ــ تازه چه
ــد از کارافتادگی ام باالتر از  ــ نکردند وگرنه درص
ــــب کتف انجام  ــــت. من پیوند عص 100 می رف
ــتم هنوز  ــ ــا دوبار عمل جراحی، دس ــ داده ام و ب
ــــم 37 درصد  ــد. ریه ام ه ــ ــاال نمی آی ــ از کتف ب
ــــت بدنی  ــا این وضعی ــ ــــی دارد. ب ــــت تنفس اف
ــوم. چند جا  ــ ــاغل ش ــ اصاًل جایی نمی توانم ش
مراجعه کردم اما می گویند نمی توانی کار کنی 
ــوال االن فقط یک  ــ ــــم نکردند. با این اح و قبول
حقوق بازنشستگی می گیرم که یک میلیون و 
ــــت. من توی 27 سالگی با  800 هزار تومان اس
ــــی برق- قدرت که از دانشگاه  مدرک مهندس
ــته  ــ دولتی دارم، االن باید این وضعیت را داش

مريم طالشی
گزارش نويس

ــتم از ناحیه مچ جمع شد و  ــ دیدم. دست راس
ــــت که همچنان  4 تا از مهره های کمرم شکس
ــــی و پارگی  ــتگی بین ــ ــتم. شکس ــ درگیرش هس
صورت هم داشتم. اوایل یعنی بعد از حادثه، 
ــــد  ــتقبال ش ــ ــا دادند و خوب اس ــ ــــی قول ه خیل
ــربازان اما رفته رفته تمام  ــ ــته های س ــ از خواس
ــا را در چرخه اداری  ــ ــد و م ــ قول ها فراموش ش
ــود به عنوان یک  ــ ــــی که قرار ب انداختند درحال
ــأله ما نگاه شود اما درست  ــ قضیه ویژه به مس
ــا آن برخورد  ــ ــــی ب ــــک تصادف معمول مثل ی
کردند. در واقع امتیاز خاصی ندادند. من برای 
معافیت از خدمتم معرفی شدم به کمیسیون 
ــــد چون تحصیالت  ــــی تهران که آنجا گفتن عال
داری، در نامه ما مشمول معافیت از خدمت 
نمی شوی. یک سری معافیت هایی دادند و ما 
رفتیم ادامه خدمت را انجام دادیم اما همان 
ــیون نزدیک به 70 درصد از کارافتادگی  ــ کمیس
ــه من داد عالوه بر آن گفتند از کارافتادگی که  ــ ب
ــامل  ــ ــان ش ــ دادیم، طبق بندهای آیین نامه ش
ــا وجود این  ــ ــود و ب ــ ــــی کلی نمی ش از کار افتادگ
ــــمول  ــــمی که دارم، مش ــــکالت جس همه مش
ــــدم. من  ــتمری بگیری نش ــ از کارافتادگی و مس
همچنان درگیرم و اعتراض هم گذاشتم ولی 
ــــن کار خاصی  ــیدم. آن زمان م ــ به نتیجه نرس
ــتم و االن در شرکت خصوصی مشغول  ــ نداش
ــتم و مشکالت جسمی واقعاً برایم  ــ به کار هس
ــتم را عمل  ــ ــــن 8 بار دس ــــت. م آزاردهنده اس
کرده ام و حاال وقتی می خواهم چیزی بنویسم 
دچار مشکل می شوم و حتی ظاهر دستم کاماًل 
نشان می دهد مشکل دارم. مشتم اصاًل بسته 
ــیمنگاه هم ضایعه عمیق  ــ ــود. در نش ــ نمی ش
ــده برای نشستن طوالنی  ــ داشتم که باعث ش

مدت خیلی اذیت بشوم.«
آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس 
سربازان را شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که 
جایی نبود حرف از این واقعه تلخ نباشد. هشتگ 
»سرباز وطن« زدیم و برای دل مادران داغ دیده 
ــود که بعضی  ــ ــــکمان درآمد. همان روزها ب اش
راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز 
ــال از آن حادثه می گذرد و  ــ رایگان. حاال اما 3 س
مثل خیلی اتفاقات دیگر، سربازان حادثه دیده 
هم فراموش شدند. یکی شان فیلمی فرستاده 
ــــت یک روز  ــــن پایان دوره، درس بود برایم از جش
قبل از حادثه و من هنوز دلم نیامده فیلم را ببینم 
و حدس بزنم کدام شان بوده اند که فردایش ته 

دره برای همیشه خاموش شدند.
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 جــــدول 
سـودوکو

متوسط

سخت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3135 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1- نام تجارتی دستمال کاغذی- پایتخت »سان مارینو«

2- خاصیت گوشـــی های امروزی- پسر مازنی- مؤسس سلسله 
»ایلخانیان«

3- کربالی سابق- اثر »مولیر«- ادا درآوردن با تغییر چهره
4- سائل- شبکه رایانه ای- از قطعات خودرو- یک حرف و سه حرف

5- پول سامورایی ها- گاری- انباره
6- رفت و آمد زیاد- نام پسرانه- موجودی خیالی

7- دختر مازنی- آدامس سنتی- نوعی روانداز برای خواب
8- مشاور- با »هاج« آید- زمین بایر

9- روز قرآنی- ملخ دریایی- خوردنی در تداول اطفال
10- تلخ- گلی معطر و زینتی در رنگ های مختلف- گیاهی آپارتمانی

11- معنی سخن- جلف و بی وقار- صابون خیاطی
12- ژن کنتـــرل کننـــده یک صفت که در یک جایگاه مشـــخص روی کرومـــوزوم قرار 

گرفته- بیگانه- برابر- جام ورزشی
13- مجرای آب زیرزمینی- جاده هموار- یکی از روش های انتقال گرما

14- دهکـــده- یکـــی از صـــور فلکی 
جنوبی- دار فانی

15- شـــهر بزرگ »ژاپن«- استاندار 
قم

 عمودي:
تیـــم  مربـــی  قدیمـــی-  بنـــای   -1

»پرسپولیس«
2- تکیه دادن- دستگیر- مارکی بر 

لپ تاپ
رانـــده  اوســـتا-  بخش هـــای  از   -3
بـــرای  دوجـــداره  ظـــرف  شـــده- 

نگهداری مایعات
4- جـــوان - صـــوت - ممســـک - 

خالکوبی
5- قلعـــه- از بیـــن رفتـــه و منهدم 

شده- نفس بلند
6- لیز خوردن- هرچه بدرخشـــد- 

جذب و کشش
7- آب منجمد- شامپانزه کوتوله- 
اقیانـــوس  در  جزیـــره ای  کشـــوری 

آرام غربی
8- در اثر سوء هضم بوجود می آید- 

دیوار گلی- کریدور
نبیـــره  رســـیده-  هـــدف  بـــه   -9

افراسیاب- نفس آدم چاق
10- پادگان- خوبی و احسان- کافی

11- ابر پاییـــن آمده- مزه- عالمت 
صدای زیر

12- درخـــت جنگلـــی- کدبانـــوی 
خانه- متانت- وقت معین

13- پســـتانداری میان جثه و بومی 
امریکای شـــمالی- گلیم بدبافت- 

گوشه فوتبال
14- لبـــاس بـــی آســـتر- حجـــره- 

سازمان تبهکاری معروف
15- پایتخـــت »تونـــگا«- کامپیوتر 

بدون کیس
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   افقي:
1- پایتخت »تاجیکستان«- یکی از آثار ملی ایران و از جاذبه های 

گردشگری استان »اردبیل« مربوط به دوره صفوی
2- تأیید پست اینترنتی- سازمان خواربار و کشاورزی جهانی- شاه اشکانی

3- کشور شاخص اروپایی- توان- کم قطر
4- جهت- تکان- وادار شده- نام ماندگار ورزش مشتزنی

5- نشانه اسم مصدر- نام »جوان« مجری خندوانه- نمونک 
6- الک- پیشوند ضدیت- طرف

7- اندازه لباس- دوختن ته کتاب- مربوط به تعداد است
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3 سال از حادثه سقوط اتوبوس سربازان گذشت

#سرباز  _ وطن  یادآر
اما زخمی خورده اند که دیگر قابل التیام نیست.

ــه  ــ از حادث ــه را  ــ ــترین صدم ــ ــان بیش ــ ساس
ــته شدگان که  ــ دیده؛ البته بین مصدومان. کش
ــان به باد رفت و روی حجله های شان  ــ عمرش
ــان تا  ــ آگهی ترحیم جوان ناکام خورد و داغ ش

ابد بر دل عزیزان شان ماند.
ساسان محمدی رتبه 300 دانشگاه شیراز 
ــد بخواند و  ــ ــربازی ارش ــ ــــت بعد از س می خواس
ــــغول به کار شود.  ــته تحصیلی اش مش ــ در رش
حاال اما با 27 سال سن بازنشسته است. زمان 
ــاله بود و در این سه سال انگار 30  ــ حادثه 24 س
ــته و انگار نه انگار که او همان پسر  ــ ــال گذش ــ س

جوان با رؤیاهای بزرگ است.
ــــی اش را داده اند و حاال  ــــم از کارافتادگ حک
ــان  ــ ــــت. ساس ــلح اس ــ ــته نیروهای مس ــ بازنشس

ــان  ــ ــروع دوستی ش ــ پادگان 05 کرمان، نقطه ش
ــــق  ــــت گرفتند و مش ــلحه دس ــ ــود. کنارهم اس ــ ب
ــنیدند و به  ــ ــر کردند، پا کوبیدند، آزادباش ش ــ تی
ــان کش و قوس دادند. باهم  ــ تن های خسته ش
ــال کردند این  ــ ــــوخی کردند و خندیدند و خی ش
دوره هم خاطره ای می شود البد و سال ها بعد 
با هم خدمتی ها، همان دوستانی که قرار است 
ــــت بمانند، می نشینند و از آن روزها  تا ابد دوس
ــدام اما  ــ ــام می کنند. هیچ ک ــ ــد و یاد ای ــ می گوین
ــاه بعد، تلخ ترین خاطره  ــ فکر نمی کردند دوم
برایشان رقم بخورد. مرگ، پایان دوستی شان 
ــوار اتوبوس شدند تا 10  ــ شد. بچه های شیراز س

ــان را بروند و  ــ ــان آموزشی ش ــ ــــی پای روز مرخص
بعدش راهی یگان شوند.

ــود  ــ ــــوس ب ــــن اتوب ــارس، آخری ــ ــــوس ف اتوب
ــوار  ــ ــرباز س ــ ــادگان حرکت می کرد. 60 س ــ ــه از پ ــ ک
ــدند. ماه رمضان بود. راننده ساعت  ــ اتوبوس ش
ــــب برای افطار نگه داشت. شام  هشت و نیم ش
ــوار شدند. چند ساعت بعد  ــ خوردند و دوباره س
ــه دل دره رفته بود.  ــ ــز ب ــ ــــوس در جاده نی ری اتوب
ــــب دوم تیر  ــه نیمه ش ــ ــــک و 12 دقیق ــاعت ی ــ س
1395. در این حادثه 16 سرباز کشته شدند و بقیه 
مصدوم. حاال 3 سال از حادثه تصادف اتوبوس 
سربازان می گذرد. این روزها مرسوم شده که یاد 
وقایع را گرامی می دارند. با این حساب پس حاال 
ــــت یادی کنیم از کشته شدگان و البته  وقتش اس
ــه گرچه جان به در برده اند  ــ بازماندگان حادثه ک

آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس سربازان را 
شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که جایی نبود حرف از این 

واقعه تلخ نباشد. هشتگ »سرباز وطن« زدیم و برای دل 
مادران داغ دیده اشکمان درآمد. همان روزها بود که بعضی 

راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز رایگان. حاال 
اما 3 سال از آن حادثه می گذرد و مثل خیلی اتفاقات دیگر، 

سربازان حادثه دیده هم فراموش شدند

باشم؟ حتی گفتم ادامه تحصیل بدهم و ارشد 
دانشگاه گرگان هم قبول شدم. بعد فکر کردم 
ــیدم  ــ ــر کار که نمی توانم بروم، پرس ــ که خب س
ــــری در افزایش حقوقم دارد، که  آیا مدرک تأثی
ــاغل نبوده ای، هیچ تأثیری  ــ گفتند نه، چون ش
ــد. به خاطر  ــ ــدارد و حقوقت تغییری نمی کن ــ ن
ــــدم.  ــــم از ادامه تحصیل منصرف ش همین ه
بچه های دیگر را هم می دانم خیلی مشکالت 
ــا بود و  ــ ــان که دو ماه توی کم ــ ــتند. یکی ش ــ داش
ــه کار باید بکند.  ــ ــــت چ بعدش اصاًل نمی دانس
ــتند که چطور اقدام  ــ از من راهنمایی می خواس
کنند. بعضی هایشان را اصاًل نگذاشتند بیایند 
ــد. تهران اگر  ــ ــان ندادن ــ تهران، یعنی نامه بهش
کسی بیاید، کمیسیون می گوید حتماً 50 درصد 
به باال باید از کارافتادگی داشته باشی که حقوق 
ــــت تعلق بگیرد. دفترچه بیمه ارتش را هم  به
ــــی. روزهای اول  ــرای کارهای درمان ــ می دهند ب
خیلی قول ها دادند، یکی اینکه چون این اتفاق 
ــا افتاده بود، جانبازی  ــ هنگام مأموریت برای م
بدهند یا اینکه گفتند تمام هزینه ها را پرداخت 
می کنند که البته یک بخشی از آن را بهمان پس 
دادند. دیه بچه هایی را که فوت کردند می دانم 
ــــت خانوار  ــانی که سرپرس ــ ــــل داده اند. کس کام
ــــمول حقوق هم می شدند که  بودند البته مش
ــتند و فقط  ــ ــرایطی نداش ــ ــدام چنین ش ــ هیچ ک
ــــت که می دانم خانواده اش  یکی شان زن داش

پیگیر کارهایش بودند.«
سربازان همه شان اهل شیراز و حومه بودند، 
همه غیر از محسن عطبی اصل که خرمشهری 
است. او هم جزو همان چند نفری است که شدت 
ــــمول  ــــیب دیدگی اش به حدی بوده که مش آس
ــده است.  ــ ــتگی ش ــ حکم از کارافتادگی و بازنشس

محسن، 27 ساله و دانش آموخته معماری.

ــد،  ــ ــا از مهره های کمرم پالتین ش ــ »من 5 ت
ــد  ــ ــه و 10 درص ــ ــــی مثان ــد از کارافتادگ ــ 30 درص
ــــت پیدا کردم و البته کلی  ازکارافتادگی پای راس
ــتم. کارهای من بعد  ــ جراحت دیگر هم برداش
ــــری، تمام  ــــت و آمد و پیگی ــال و نیم رف ــ از 2 س
ــتمری بگیر نیروهای  ــ ــده است. من االن مس ــ ش
مسلح هستم. از نظر جسمی هنوز درگیر همان 
ــتم. االن هم مشغول  ــ مشکالتی که بودم، هس
ــربازی بودم.  ــ ــتم که قبل از س ــ همان کاری هس
ــــت و از قبل مغازه داشتم اما االن  کارم آزاد اس
ــه دارم، کار برایم خیلی  ــ ــــمی ک ــرایط جس ــ با ش
سخت است. من نرم افزارکار گوشی و سیستم 
ــینم پشت میز و  ــ ــتم و باید ساعت ها بنش ــ هس
ــرایط را خیلی برایم سخت می کند،  ــ همین ش
هرچه هم می گذرد بیشتر اذیت می شوم. شب 
ــــدید دارم که گاهی واقعاً  و روز کمردردهای ش
ــــدم و باید  ــــت. متأهل ش ــــم خارج اس از تحمل
ــرایط خیلی  ــ ــــرج خانواده را بدهم و با این ش خ
ــکان کار دیگری هم  ــ ــــت و ام ــــخت اس برایم س
برایم وجود ندارد و اگر کار نکنم باید به همین 
مستمری کفایت کنم. واقعیت این است که ما 
دیگر سالمتمان را به دست نمی آوریم و تا آخر 
ــاال باید چه کار کنیم؟  ــ ــــت، ح عمر این درد هس
فوقش مسکن بخوریم اما بعضی بچه ها حتی 

نتوانستند همین مستمری را هم بگیرند.«
دارای  و  ــاله  ــ س  31 ــرد  ــ ف ــرد  ــ کوب ــد  ــ حمی
کارشناسی آی سی تی، موقع تصادف متأهل و 
دارای فرزند بوده، یک دختر کوچک که روزهای 
ــــدرش  ــــیب دیدگی پ ــر آس ــ ــه خاط ــ ــــختی را ب س
ــاکن بندرعباس است.  ــ گذرانده. او هم اکنون س
می پرسد این گفت و گو ثمری دارد یا نه و من به 

او امید می دهم که داشته باشد.
»من از ناحیه دست و کمر و صورت آسیب 
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این طور می گوید: »رفتم کمیسیون تهران و با 
ــته ام کردند.  ــ 94 درصد از کارافتادگی، بازنشس
ــــکالتم را لحاظ  ــورد از مش ــ ــار، پنج م ــ تازه چه
ــد از کارافتادگی ام باالتر از  ــ نکردند وگرنه درص
ــــب کتف انجام  ــــت. من پیوند عص 100 می رف
ــتم هنوز  ــ ــا دوبار عمل جراحی، دس ــ داده ام و ب
ــــم 37 درصد  ــد. ریه ام ه ــ ــاال نمی آی ــ از کتف ب
ــــت بدنی  ــا این وضعی ــ ــــی دارد. ب ــــت تنفس اف
ــوم. چند جا  ــ ــاغل ش ــ اصاًل جایی نمی توانم ش
مراجعه کردم اما می گویند نمی توانی کار کنی 
ــوال االن فقط یک  ــ ــــم نکردند. با این اح و قبول
حقوق بازنشستگی می گیرم که یک میلیون و 
ــــت. من توی 27 سالگی با  800 هزار تومان اس
ــــی برق- قدرت که از دانشگاه  مدرک مهندس
ــته  ــ دولتی دارم، االن باید این وضعیت را داش

مريم طالشی
گزارش نويس

ــتم از ناحیه مچ جمع شد و  ــ دیدم. دست راس
ــــت که همچنان  4 تا از مهره های کمرم شکس
ــــی و پارگی  ــتگی بین ــ ــتم. شکس ــ درگیرش هس
صورت هم داشتم. اوایل یعنی بعد از حادثه، 
ــــد  ــتقبال ش ــ ــا دادند و خوب اس ــ ــــی قول ه خیل
ــربازان اما رفته رفته تمام  ــ ــته های س ــ از خواس
ــا را در چرخه اداری  ــ ــد و م ــ قول ها فراموش ش
ــود به عنوان یک  ــ ــــی که قرار ب انداختند درحال
ــأله ما نگاه شود اما درست  ــ قضیه ویژه به مس
ــا آن برخورد  ــ ــــی ب ــــک تصادف معمول مثل ی
کردند. در واقع امتیاز خاصی ندادند. من برای 
معافیت از خدمتم معرفی شدم به کمیسیون 
ــــد چون تحصیالت  ــــی تهران که آنجا گفتن عال
داری، در نامه ما مشمول معافیت از خدمت 
نمی شوی. یک سری معافیت هایی دادند و ما 
رفتیم ادامه خدمت را انجام دادیم اما همان 
ــیون نزدیک به 70 درصد از کارافتادگی  ــ کمیس
ــه من داد عالوه بر آن گفتند از کارافتادگی که  ــ ب
ــامل  ــ ــان ش ــ دادیم، طبق بندهای آیین نامه ش
ــا وجود این  ــ ــود و ب ــ ــــی کلی نمی ش از کار افتادگ
ــــمول  ــــمی که دارم، مش ــــکالت جس همه مش
ــــدم. من  ــتمری بگیری نش ــ از کارافتادگی و مس
همچنان درگیرم و اعتراض هم گذاشتم ولی 
ــــن کار خاصی  ــیدم. آن زمان م ــ به نتیجه نرس
ــتم و االن در شرکت خصوصی مشغول  ــ نداش
ــتم و مشکالت جسمی واقعاً برایم  ــ به کار هس
ــتم را عمل  ــ ــــن 8 بار دس ــــت. م آزاردهنده اس
کرده ام و حاال وقتی می خواهم چیزی بنویسم 
دچار مشکل می شوم و حتی ظاهر دستم کاماًل 
نشان می دهد مشکل دارم. مشتم اصاًل بسته 
ــیمنگاه هم ضایعه عمیق  ــ ــود. در نش ــ نمی ش
ــده برای نشستن طوالنی  ــ داشتم که باعث ش

مدت خیلی اذیت بشوم.«
آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس 
سربازان را شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که 
جایی نبود حرف از این واقعه تلخ نباشد. هشتگ 
»سرباز وطن« زدیم و برای دل مادران داغ دیده 
ــود که بعضی  ــ ــــکمان درآمد. همان روزها ب اش
راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز 
ــال از آن حادثه می گذرد و  ــ رایگان. حاال اما 3 س
مثل خیلی اتفاقات دیگر، سربازان حادثه دیده 
هم فراموش شدند. یکی شان فیلمی فرستاده 
ــــت یک روز  ــــن پایان دوره، درس بود برایم از جش
قبل از حادثه و من هنوز دلم نیامده فیلم را ببینم 
و حدس بزنم کدام شان بوده اند که فردایش ته 

دره برای همیشه خاموش شدند.
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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
3135 و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید. یک جـدول با دو شـرح

   افقي:
1- نام تجارتی دستمال کاغذی- پایتخت »سان مارینو«

2- خاصیت گوشـــی های امروزی- پسر مازنی- مؤسس سلسله 
»ایلخانیان«

3- کربالی سابق- اثر »مولیر«- ادا درآوردن با تغییر چهره
4- سائل- شبکه رایانه ای- از قطعات خودرو- یک حرف و سه حرف

5- پول سامورایی ها- گاری- انباره
6- رفت و آمد زیاد- نام پسرانه- موجودی خیالی

7- دختر مازنی- آدامس سنتی- نوعی روانداز برای خواب
8- مشاور- با »هاج« آید- زمین بایر

9- روز قرآنی- ملخ دریایی- خوردنی در تداول اطفال
10- تلخ- گلی معطر و زینتی در رنگ های مختلف- گیاهی آپارتمانی

11- معنی سخن- جلف و بی وقار- صابون خیاطی
12- ژن کنتـــرل کننـــده یک صفت که در یک جایگاه مشـــخص روی کرومـــوزوم قرار 

گرفته- بیگانه- برابر- جام ورزشی
13- مجرای آب زیرزمینی- جاده هموار- یکی از روش های انتقال گرما

14- دهکـــده- یکـــی از صـــور فلکی 
جنوبی- دار فانی

15- شـــهر بزرگ »ژاپن«- استاندار 
قم

 عمودي:
تیـــم  مربـــی  قدیمـــی-  بنـــای   -1

»پرسپولیس«
2- تکیه دادن- دستگیر- مارکی بر 

لپ تاپ
رانـــده  اوســـتا-  بخش هـــای  از   -3
بـــرای  دوجـــداره  ظـــرف  شـــده- 

نگهداری مایعات
4- جـــوان - صـــوت - ممســـک - 

خالکوبی
5- قلعـــه- از بیـــن رفتـــه و منهدم 

شده- نفس بلند
6- لیز خوردن- هرچه بدرخشـــد- 

جذب و کشش
7- آب منجمد- شامپانزه کوتوله- 
اقیانـــوس  در  جزیـــره ای  کشـــوری 

آرام غربی
8- در اثر سوء هضم بوجود می آید- 

دیوار گلی- کریدور
نبیـــره  رســـیده-  هـــدف  بـــه   -9

افراسیاب- نفس آدم چاق
10- پادگان- خوبی و احسان- کافی

11- ابر پاییـــن آمده- مزه- عالمت 
صدای زیر

12- درخـــت جنگلـــی- کدبانـــوی 
خانه- متانت- وقت معین

13- پســـتانداری میان جثه و بومی 
امریکای شـــمالی- گلیم بدبافت- 

گوشه فوتبال
14- لبـــاس بـــی آســـتر- حجـــره- 

سازمان تبهکاری معروف
15- پایتخـــت »تونـــگا«- کامپیوتر 

بدون کیس
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   افقي:
1- پایتخت »تاجیکستان«- یکی از آثار ملی ایران و از جاذبه های 

گردشگری استان »اردبیل« مربوط به دوره صفوی
2- تأیید پست اینترنتی- سازمان خواربار و کشاورزی جهانی- شاه اشکانی

3- کشور شاخص اروپایی- توان- کم قطر
4- جهت- تکان- وادار شده- نام ماندگار ورزش مشتزنی

5- نشانه اسم مصدر- نام »جوان« مجری خندوانه- نمونک 
6- الک- پیشوند ضدیت- طرف

7- اندازه لباس- دوختن ته کتاب- مربوط به تعداد است
8- عضو چشم- مرزبان- کفش سبک ورزشی

9- خاطر- عدم امنیت- نفوذ، رخنه
10- گذرگاه ورود و خروج- دایره ای شکل- وسیله ها

11- سران- آسودگی، راحتی – عنصر مقدس
12- گروهی از افراد- صدای نرم خندیدن- صریح اللهجه- آفرینش زیبایی

13- فرآیند، طرز- یار »همایون«- جانور نسوز
14- نقاش هلندی دوره باروک- رسم و رسوم- نشانی

15- اصطالحی در فرهنگ ارتباطات- هنر دستی کدبانو

 عمودي:
1- موجـــب آرامـــش خاطر- 
بازیکـــن تیـــم ملـــی والیبال 
کشـــورمان در رقابت های در 
لیگ ملت های  حال جریان 

والیبال
2- قســـمی چـــراغ خـــوراک 
ســـاز-  خـــون  میـــوه  پـــزی- 

گراورساز آلمانی
3- علم مواد- شهری زیبا و 
تاریخی در اســـتان یزد در دل 

کویر- هادی، بلد
4- نیروگاه شـــمال ایران- هر 
چه باشـــد، دست خداست- 

زینت رو- عبادتگاه راهب
علـــم  نســـب شـــناس-   -5
خـــاک  ابعـــاد-  و  اشـــکال 

مرغوب
6- شـــانه نســـاجی- اندازه و 

مقدار- دربدر
7- ویتامین جوانی- مجرم - 

اشاره به دور
8- تبعـــات یـــک حادثـــه و 
و  قصـــد  خـــوف-  رویـــداد- 

آهنگ
9- یـــار »هـــاردی«- میوه ای 

پر ویتامین- حرف عطف
10- حریص- ســـمت چپ- 

عنوان امیر قبیله
11- معـــاون هیتلـــر- رژ لب- 

بی فامیل
12- کالم تعلیل- چه وقت؟- 
یار مداد- نخستین قوم ایرانی

13- انبازی - بازاری، سوداگر 
- هندی

14- خانه- از هفت سین ها- 
پند

15- رشته پرطرفدار ورزشی- 
رسیدگی و تحقیق
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3 سال از حادثه سقوط اتوبوس سربازان گذشت

#سرباز  _ وطن  یادآر
اما زخمی خورده اند که دیگر قابل التیام نیست.

ــه  ــ از حادث ــه را  ــ ــترین صدم ــ ــان بیش ــ ساس
ــته شدگان که  ــ دیده؛ البته بین مصدومان. کش
ــان به باد رفت و روی حجله های شان  ــ عمرش
ــان تا  ــ آگهی ترحیم جوان ناکام خورد و داغ ش

ابد بر دل عزیزان شان ماند.
ساسان محمدی رتبه 300 دانشگاه شیراز 
ــد بخواند و  ــ ــربازی ارش ــ ــــت بعد از س می خواس
ــــغول به کار شود.  ــته تحصیلی اش مش ــ در رش
حاال اما با 27 سال سن بازنشسته است. زمان 
ــاله بود و در این سه سال انگار 30  ــ حادثه 24 س
ــته و انگار نه انگار که او همان پسر  ــ ــال گذش ــ س

جوان با رؤیاهای بزرگ است.
ــــی اش را داده اند و حاال  ــــم از کارافتادگ حک
ــان  ــ ــــت. ساس ــلح اس ــ ــته نیروهای مس ــ بازنشس

ــان  ــ ــروع دوستی ش ــ پادگان 05 کرمان، نقطه ش
ــــق  ــــت گرفتند و مش ــلحه دس ــ ــود. کنارهم اس ــ ب
ــنیدند و به  ــ ــر کردند، پا کوبیدند، آزادباش ش ــ تی
ــان کش و قوس دادند. باهم  ــ تن های خسته ش
ــال کردند این  ــ ــــوخی کردند و خندیدند و خی ش
دوره هم خاطره ای می شود البد و سال ها بعد 
با هم خدمتی ها، همان دوستانی که قرار است 
ــــت بمانند، می نشینند و از آن روزها  تا ابد دوس
ــدام اما  ــ ــام می کنند. هیچ ک ــ ــد و یاد ای ــ می گوین
ــاه بعد، تلخ ترین خاطره  ــ فکر نمی کردند دوم
برایشان رقم بخورد. مرگ، پایان دوستی شان 
ــوار اتوبوس شدند تا 10  ــ شد. بچه های شیراز س

ــان را بروند و  ــ ــان آموزشی ش ــ ــــی پای روز مرخص
بعدش راهی یگان شوند.

ــود  ــ ــــوس ب ــــن اتوب ــارس، آخری ــ ــــوس ف اتوب
ــوار  ــ ــرباز س ــ ــادگان حرکت می کرد. 60 س ــ ــه از پ ــ ک
ــدند. ماه رمضان بود. راننده ساعت  ــ اتوبوس ش
ــــب برای افطار نگه داشت. شام  هشت و نیم ش
ــوار شدند. چند ساعت بعد  ــ خوردند و دوباره س
ــه دل دره رفته بود.  ــ ــز ب ــ ــــوس در جاده نی ری اتوب
ــــب دوم تیر  ــه نیمه ش ــ ــــک و 12 دقیق ــاعت ی ــ س
1395. در این حادثه 16 سرباز کشته شدند و بقیه 
مصدوم. حاال 3 سال از حادثه تصادف اتوبوس 
سربازان می گذرد. این روزها مرسوم شده که یاد 
وقایع را گرامی می دارند. با این حساب پس حاال 
ــــت یادی کنیم از کشته شدگان و البته  وقتش اس
ــه گرچه جان به در برده اند  ــ بازماندگان حادثه ک

آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس سربازان را 
شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که جایی نبود حرف از این 

واقعه تلخ نباشد. هشتگ »سرباز وطن« زدیم و برای دل 
مادران داغ دیده اشکمان درآمد. همان روزها بود که بعضی 

راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز رایگان. حاال 
اما 3 سال از آن حادثه می گذرد و مثل خیلی اتفاقات دیگر، 

سربازان حادثه دیده هم فراموش شدند

باشم؟ حتی گفتم ادامه تحصیل بدهم و ارشد 
دانشگاه گرگان هم قبول شدم. بعد فکر کردم 
ــیدم  ــ ــر کار که نمی توانم بروم، پرس ــ که خب س
ــــری در افزایش حقوقم دارد، که  آیا مدرک تأثی
ــاغل نبوده ای، هیچ تأثیری  ــ گفتند نه، چون ش
ــد. به خاطر  ــ ــدارد و حقوقت تغییری نمی کن ــ ن
ــــدم.  ــــم از ادامه تحصیل منصرف ش همین ه
بچه های دیگر را هم می دانم خیلی مشکالت 
ــا بود و  ــ ــان که دو ماه توی کم ــ ــتند. یکی ش ــ داش
ــه کار باید بکند.  ــ ــــت چ بعدش اصاًل نمی دانس
ــتند که چطور اقدام  ــ از من راهنمایی می خواس
کنند. بعضی هایشان را اصاًل نگذاشتند بیایند 
ــد. تهران اگر  ــ ــان ندادن ــ تهران، یعنی نامه بهش
کسی بیاید، کمیسیون می گوید حتماً 50 درصد 
به باال باید از کارافتادگی داشته باشی که حقوق 
ــــت تعلق بگیرد. دفترچه بیمه ارتش را هم  به
ــــی. روزهای اول  ــرای کارهای درمان ــ می دهند ب
خیلی قول ها دادند، یکی اینکه چون این اتفاق 
ــا افتاده بود، جانبازی  ــ هنگام مأموریت برای م
بدهند یا اینکه گفتند تمام هزینه ها را پرداخت 
می کنند که البته یک بخشی از آن را بهمان پس 
دادند. دیه بچه هایی را که فوت کردند می دانم 
ــــت خانوار  ــانی که سرپرس ــ ــــل داده اند. کس کام
ــــمول حقوق هم می شدند که  بودند البته مش
ــتند و فقط  ــ ــرایطی نداش ــ ــدام چنین ش ــ هیچ ک
ــــت که می دانم خانواده اش  یکی شان زن داش

پیگیر کارهایش بودند.«
سربازان همه شان اهل شیراز و حومه بودند، 
همه غیر از محسن عطبی اصل که خرمشهری 
است. او هم جزو همان چند نفری است که شدت 
ــــمول  ــــیب دیدگی اش به حدی بوده که مش آس
ــده است.  ــ ــتگی ش ــ حکم از کارافتادگی و بازنشس

محسن، 27 ساله و دانش آموخته معماری.

ــد،  ــ ــا از مهره های کمرم پالتین ش ــ »من 5 ت
ــد  ــ ــه و 10 درص ــ ــــی مثان ــد از کارافتادگ ــ 30 درص
ــــت پیدا کردم و البته کلی  ازکارافتادگی پای راس
ــتم. کارهای من بعد  ــ جراحت دیگر هم برداش
ــــری، تمام  ــــت و آمد و پیگی ــال و نیم رف ــ از 2 س
ــتمری بگیر نیروهای  ــ ــده است. من االن مس ــ ش
مسلح هستم. از نظر جسمی هنوز درگیر همان 
ــتم. االن هم مشغول  ــ مشکالتی که بودم، هس
ــربازی بودم.  ــ ــتم که قبل از س ــ همان کاری هس
ــــت و از قبل مغازه داشتم اما االن  کارم آزاد اس
ــه دارم، کار برایم خیلی  ــ ــــمی ک ــرایط جس ــ با ش
سخت است. من نرم افزارکار گوشی و سیستم 
ــینم پشت میز و  ــ ــتم و باید ساعت ها بنش ــ هس
ــرایط را خیلی برایم سخت می کند،  ــ همین ش
هرچه هم می گذرد بیشتر اذیت می شوم. شب 
ــــدید دارم که گاهی واقعاً  و روز کمردردهای ش
ــــدم و باید  ــــت. متأهل ش ــــم خارج اس از تحمل
ــرایط خیلی  ــ ــــرج خانواده را بدهم و با این ش خ
ــکان کار دیگری هم  ــ ــــت و ام ــــخت اس برایم س
برایم وجود ندارد و اگر کار نکنم باید به همین 
مستمری کفایت کنم. واقعیت این است که ما 
دیگر سالمتمان را به دست نمی آوریم و تا آخر 
ــاال باید چه کار کنیم؟  ــ ــــت، ح عمر این درد هس
فوقش مسکن بخوریم اما بعضی بچه ها حتی 

نتوانستند همین مستمری را هم بگیرند.«
دارای  و  ــاله  ــ س  31 ــرد  ــ ف ــرد  ــ کوب ــد  ــ حمی
کارشناسی آی سی تی، موقع تصادف متأهل و 
دارای فرزند بوده، یک دختر کوچک که روزهای 
ــــدرش  ــــیب دیدگی پ ــر آس ــ ــه خاط ــ ــــختی را ب س
ــاکن بندرعباس است.  ــ گذرانده. او هم اکنون س
می پرسد این گفت و گو ثمری دارد یا نه و من به 

او امید می دهم که داشته باشد.
»من از ناحیه دست و کمر و صورت آسیب 
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این طور می گوید: »رفتم کمیسیون تهران و با 
ــته ام کردند.  ــ 94 درصد از کارافتادگی، بازنشس
ــــکالتم را لحاظ  ــورد از مش ــ ــار، پنج م ــ تازه چه
ــد از کارافتادگی ام باالتر از  ــ نکردند وگرنه درص
ــــب کتف انجام  ــــت. من پیوند عص 100 می رف
ــتم هنوز  ــ ــا دوبار عمل جراحی، دس ــ داده ام و ب
ــــم 37 درصد  ــد. ریه ام ه ــ ــاال نمی آی ــ از کتف ب
ــــت بدنی  ــا این وضعی ــ ــــی دارد. ب ــــت تنفس اف
ــوم. چند جا  ــ ــاغل ش ــ اصاًل جایی نمی توانم ش
مراجعه کردم اما می گویند نمی توانی کار کنی 
ــوال االن فقط یک  ــ ــــم نکردند. با این اح و قبول
حقوق بازنشستگی می گیرم که یک میلیون و 
ــــت. من توی 27 سالگی با  800 هزار تومان اس
ــــی برق- قدرت که از دانشگاه  مدرک مهندس
ــته  ــ دولتی دارم، االن باید این وضعیت را داش

مريم طالشی
گزارش نويس

ــتم از ناحیه مچ جمع شد و  ــ دیدم. دست راس
ــــت که همچنان  4 تا از مهره های کمرم شکس
ــــی و پارگی  ــتگی بین ــ ــتم. شکس ــ درگیرش هس
صورت هم داشتم. اوایل یعنی بعد از حادثه، 
ــــد  ــتقبال ش ــ ــا دادند و خوب اس ــ ــــی قول ه خیل
ــربازان اما رفته رفته تمام  ــ ــته های س ــ از خواس
ــا را در چرخه اداری  ــ ــد و م ــ قول ها فراموش ش
ــود به عنوان یک  ــ ــــی که قرار ب انداختند درحال
ــأله ما نگاه شود اما درست  ــ قضیه ویژه به مس
ــا آن برخورد  ــ ــــی ب ــــک تصادف معمول مثل ی
کردند. در واقع امتیاز خاصی ندادند. من برای 
معافیت از خدمتم معرفی شدم به کمیسیون 
ــــد چون تحصیالت  ــــی تهران که آنجا گفتن عال
داری، در نامه ما مشمول معافیت از خدمت 
نمی شوی. یک سری معافیت هایی دادند و ما 
رفتیم ادامه خدمت را انجام دادیم اما همان 
ــیون نزدیک به 70 درصد از کارافتادگی  ــ کمیس
ــه من داد عالوه بر آن گفتند از کارافتادگی که  ــ ب
ــامل  ــ ــان ش ــ دادیم، طبق بندهای آیین نامه ش
ــا وجود این  ــ ــود و ب ــ ــــی کلی نمی ش از کار افتادگ
ــــمول  ــــمی که دارم، مش ــــکالت جس همه مش
ــــدم. من  ــتمری بگیری نش ــ از کارافتادگی و مس
همچنان درگیرم و اعتراض هم گذاشتم ولی 
ــــن کار خاصی  ــیدم. آن زمان م ــ به نتیجه نرس
ــتم و االن در شرکت خصوصی مشغول  ــ نداش
ــتم و مشکالت جسمی واقعاً برایم  ــ به کار هس
ــتم را عمل  ــ ــــن 8 بار دس ــــت. م آزاردهنده اس
کرده ام و حاال وقتی می خواهم چیزی بنویسم 
دچار مشکل می شوم و حتی ظاهر دستم کاماًل 
نشان می دهد مشکل دارم. مشتم اصاًل بسته 
ــیمنگاه هم ضایعه عمیق  ــ ــود. در نش ــ نمی ش
ــده برای نشستن طوالنی  ــ داشتم که باعث ش

مدت خیلی اذیت بشوم.«
آن روزها، روزهایی که خبر تصادف اتوبوس 
سربازان را شنیدیم، آنقدر دلمان به درد آمد که 
جایی نبود حرف از این واقعه تلخ نباشد. هشتگ 
»سرباز وطن« زدیم و برای دل مادران داغ دیده 
ــود که بعضی  ــ ــــکمان درآمد. همان روزها ب اش
راننده ها پشت ماشین شان نوشتند برای سرباز 
ــال از آن حادثه می گذرد و  ــ رایگان. حاال اما 3 س
مثل خیلی اتفاقات دیگر، سربازان حادثه دیده 
هم فراموش شدند. یکی شان فیلمی فرستاده 
ــــت یک روز  ــــن پایان دوره، درس بود برایم از جش
قبل از حادثه و من هنوز دلم نیامده فیلم را ببینم 
و حدس بزنم کدام شان بوده اند که فردایش ته 

دره برای همیشه خاموش شدند.
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رادباکیتنژولیف15

فروردین : شما تخیالت زیبا و قشنگی را برای آینده تان دارید و به اکثر آنها در 
آینده ای نه چندان دور خواهید رســید فقط باید تالش کنید.شانس تان را تا از 
دست نرفته است در تمام زمینه های زندگی تان امتحان کنید از ریسک کردن 
ابایی نداشته باشید.اجازه ندهید ندای درونی تان به شما ترس و اظطراب وارد کند 

که از انجام کارهایتان باز بمانید

اردیبهشت :  برای شما سخت است که گام استواری برداشته و سپس آن راه 
را ادامه دهید. در عوض ممکن است اول کارهای زیادی انجام دهیدولی در آن 
زمان بدون اینکه پیشرفتی حاصل کنید درجا می زنید.  به جای تالش برای تغییر 
این روند فقــط زمانی را که دارید برای تفکر درباره تالش های پی در پی هدر 

می دهید کاهش دهید.

خرداد : شــما این روزها در خیال و رویا غرق شــده اید و موقعی به مشــکل 
برمی خورید که نتوانید فرق بین رویا و واقعیت را تشخیص دهید. شما می توانید 
با فکر کردن در مورد زندگی ای که خودتان برگزیده اید از رویاهایتان اســتفاده 
بهینه ببرید. درحالیکه قدم به قدم در کارتان پیشرفت می کنید، بر روی مقصد 

و نتیجه کار تمرکز کنید.

تیر: شما بسیار راحت می توانید برای آینده برنامه ریزی کنید اما اگر بخواهید 
دیگران را نیز درگیر کنید این کار دیگر زیاد آسان نیست. این کار بسیار سخت 
تر از آن اســت که فکر می کنید. پس عاقالنه ترین کار این اســت که خود به 
تنهایی به پیش بروید و اگر نیازمند به راهنمایی و مشورت بودید، دیگران را در 

جریان بگذارید.

مرداد :فعالیت هایی را که تا چند روز گذشته انجام می دادید را با به دست آوردن 
نتیجه صحیحی ترک کنید زیرا شما در حال حاضر به نقطه ای رسیده اید که باید 
آماده تغییری اساسی در زندگی باشید. زندگی که در حال حاضر تجربه می کنید 
باعث شده است که شما از تمام هیجانات روحی و جسمی که می توانید تجربه 

کنید به دور باشید.

شهریور : ممکن است کارهای سخت گیرانه شما به نظر دیگران وسواسی برسد، 
اما شما قادر خواهید بود که حتی اگر آسان گیر هم نباشید این گونه جلوه کنید. 
اگرچه احتماال تصمیمات استوار شما اکنون به نفع تان عمل خواهی کرد، عاقل 
باشید و بدانید که چه وقت باید از آن بهره بگیرید. زمان به آن سرعتی که شما 

فکر می کنید بسرعت نمی گذرد.

مهر : اغلب مسائل جزیی می توانند یک موقعیت بزرگ را تحت تاثیر قرار دهند. 
بخاطر همین، مطمئن شــوید که براحتی از هر مســئله ای نگذرید. حتی اگر 
وسوسه شدید که از موضوعی صرف نظر کنید، به این فکر کنید که شاید این 
غفلت شــما باعث بوجود آمدن مشکالت بزرگی شوند. مشارکت و همکاری با 

دیگران خیلی خوب است.

آبان : شما دوست ندارید در کارتان عجله کنید و می خواهید سرفرصت انتخاب 
کنید اما سعی کنید تا این اختالف نظر واضح به یک مسئله پیچیده تبدیل نشود 
چرا که شما را در رسیدن به خواسته قلبی تان کمک نمی کند. مراقب باشید؛ 
واکنش شما به عوامل بیرونی می تواند موقعیت دشواری ایجاد کند که شما را از 

رسیدن به اهداف تان باز دارد.

آذر : شما می توانید در یک لحظه خیلی به خودتان مطمئن باشید و در لحظه 
دیگر از اعتماد به نفس باالی خود رنج می برید. ســیر کردن در این روند اصاًل 
جالب نیســت، اما شما می توانید طی این مراحل چیزهای خیلی مهمی درباره 
خودتان بفهمید و خودتان را بهتر بشناســید. سرزنش کردن و مقصر دانستن 

دیگران باعث نمی شود احساس بهتری پیدا کنید.

دی : شاید شما نتوانید از زیر بار مسئولیت هایتان شانه خالی کنید، اما بهتر است 
که حداقل کاری را که می توانید انجام دهید. در حال حاضر واقعاً چیزی وجود 
ندارد که شما بخواهید آن را اصالح کنید. توجه کردن به خود و استراحت کردن 
از اینکه خودتان را تحت فشار قرار بدهید برایتان مفیدتر خواهد بود. برای تمام 

کردن کارهایتان هم زمان کافی خواهید داشت.

بهمن : مهم نیســت که یک چیزی یا کسی االن چقدر خوب نشان می دهد، 
چند دلیل عملی وجود دارند برای اینکه شما نتوانید به آنچه می خواهید برسید. 
خوشبختانه، اراده شما در صبر کردن برای رسیدن به خواسته تان به شما کمک 
زیادی می کند.عجله ممکن است همه چیز را خراب کند اما اگر قدم به قدم پیش 

بروید مطمئناً به هدف خود می رسید.

اسفند : تخیالتتان می تواند شــما را به سفری زیبا ببرد، اما شما زیاد دوست 
ندارید که از آن ســفر بازگردید. لذتی که شــما خواهان آن هستید به واسطه 
دسترسی به این رویاها به وجود می آید. باال و پایین پریدن با شادی در درونتان 

حتی اگر به کوتاهی یک لحظه باشد به ظاهر پاداشی کافی به نظر می رسد.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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طبري
مهربان

قالب مخصوص 
حروف سربي
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پهلوان
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تظاهر

دست

نوعي خواهر 
و برادري
سرگشته

بهترين

ارزش

درجه ها

چاق
از جزاير 

دوگانه ايران

آب درون ساقه 
بعضي گياهان
عدم مهارت

مرغ سليمان

مايع حيات
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بهره

هزار كيلو

نوعي پنبه 
صنعتي

مركز گيالن

نام ديگر گياه 
شباهنگ

درياي خزر

پاكيزه
تكرار

 حرف آخر
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انگليسي
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مازندران

گرگ
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عظيم
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جمع سند
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ازتوابع قصر 

شيرين

جزيره اي در 
اقيانوس هند
سازمان فرهنگي
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پرهيزكاري

جد ول سود وکو 3843
اعد  اد   1 تا 9 را د  ر هر سطر و ستون و مربع های  كوچك 3r3 طوری قرار د  هيد   

كه هر عد  د   فقط يك بار د  رج شود  .
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اسامی برندگان جدول  3831
  1ـ نوید خوزستانیـ  اصفهان

2ـ ابراهیم کریمیـ  کهکیلویه و بویراحمد
3ـ احسان همت ـ  اصفهان

افقي:
1. یك قطعه ابریشم را گویندـ  زني را براي مردي نامزد 

كردن
رستم  داماد  ـ  دفعه ها  ـ  كبوتر صحرایي  ـ  2. هزار 

دستان
3. خداوندـ  محبوب ابسالـ  نوعي فرش درشت بافت 

ـ باران اندك
4. كويـ  منفي ساز انگلیسيـ  مردمان

5. یك مرتبهـ  سرزمین آزادگانـ  عهد، روزگار
6. سیاه رگـ  نوعي شیرینيـ  متضاد گرماـ  ویراني

7. ایستگاه قطارـ  روحاني زرتشتيـ  ماده اصلي چاپـ  
حشره اي خون آشام

8. حرف صریحـ  مركز ازبكستانـ  طیاره
9. محل لشكرـ  حیواني درندهـ  پوشاننده عیوب

10. جشنواره ـ نماینده مجلس شیوخ ـ باال آمدن آب 
دریا

11. زرد انگلیسي ـ بخشي از گوش ـ چهره پردازي ـ 
سگ

12. بیماري فصل گرماـ  مادر حضرت اسماعیل)ع(ـ  
راندن مزاحمـ  پناهگاه

13. گرده خونـ  حیوان گردن درازـ  نقشه آدرس
14. جنگـ  پارچه سوراخ سوراخـ  دریایي در اروپا

15. تنها ـ رسن مهار شتر نر ـ شاه ساساني ـ حرف 
همراهي

16. صندلي دوچرخهـ  جدیدـ  فناـ  عقیده
17. كنایه از ولگردي و بیكاريـ  كاندید

عمودي:
1. ثبت ضربان قلب روي نوارـ  كش لقمه

2. شجاع، زورمندـ  بلدرچینـ  اتاق زندانـ  پایتخت 
اوكراین

3. طاقچه باالـ  بزرگـ  شاه راهـ  الفباي موسیقي
4. معلوماتـ  عدد سه به انگلیسيـ  پیرتر

5. صندلي چرخ دارـ  فروترـ  آمیخته كردن
6. چراغ آسمانـ  زینتي زنانهـ  بخش

7. غذاي شبانهـ  اهل ازبكستانـ  سخن چینـ  كوهي در 
زابل كه محل تولد رستم است

8. اهل یمنـ  سهمـ  كوچ كردنـ   عدد اول
9. كالـ  آموختني مدرسهـ  روایت كننده

10. دریاـ  خانه چوبيـ  رودي در هندـ  اوالد
11. فيـ  شمارهـ  كنجد كوبیدهـ  مذهب
12. توانـ  عایق صوتـ  حشره شیریني

13. خشنودـ  چوبدستي پاسبانهاـ  جعبه مقوایي
14. آهنگر انقالبيـ  سال گذشتهـ  شهري در آذربایجان 

حرف ) چ ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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15. جوي خونـ  ییالقـ  جستجوـ  پایتخت ایتالیا

16. محل عبادت راهبان مسیحيـ  پیشواـ  پادشاهان 
ـ پرنده اي شكاري

17. شیرین، گواراـ  دوقلوي آشپزخانه

45 اطالعات هفتگی        شماره  3843

رمز جدول: یک عبارت 23 حرفی است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 23  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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1. ثبت ضربان قلب روي نوارـ  كش لقمه

2. شجاع، زورمندـ  بلدرچینـ  اتاق زندانـ  پایتخت 
اوكراین

3. طاقچه باالـ  بزرگـ  شاه راهـ  الفباي موسیقي
4. معلوماتـ  عدد سه به انگلیسيـ  پیرتر

5. صندلي چرخ دارـ  فروترـ  آمیخته كردن
6. چراغ آسمانـ  زینتي زنانهـ  بخش

7. غذاي شبانهـ  اهل ازبكستانـ  سخن چینـ  كوهي در 
زابل كه محل تولد رستم است

8. اهل یمنـ  سهمـ  كوچ كردنـ   عدد اول
9. كالـ  آموختني مدرسهـ  روایت كننده

10. دریاـ  خانه چوبيـ  رودي در هندـ  اوالد
11. فيـ  شمارهـ  كنجد كوبیدهـ  مذهب
12. توانـ  عایق صوتـ  حشره شیریني

13. خشنودـ  چوبدستي پاسبانهاـ  جعبه مقوایي
14. آهنگر انقالبيـ  سال گذشتهـ  شهري در آذربایجان 

حرف ) چ ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع
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15. جوي خونـ  ییالقـ  جستجوـ  پایتخت ایتالیا

16. محل عبادت راهبان مسیحيـ  پیشواـ  پادشاهان 
ـ پرنده اي شكاري

17. شیرین، گواراـ  دوقلوي آشپزخانه

45 اطالعات هفتگی        شماره  3843

رمز جدول: یک عبارت 23 حرفی است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف 
شماره های 1 تا 23  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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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 * تعویض روکش مبل و صندلی

* تعمیر انواع لوازم چوبی 

منزل از قبیل کابینت، میز و... 

* دوخت انواع پرده

و نصب آن

604-506-3839
»مهدی«

www.satinstitch.ca

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟ 

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

www.paivand.comروزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!

همخانه

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

جای شما  در این صفحه 
خالی است!

3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط 20 دالر

شرکت ساختمانى هـــما
ارائه دهنده کلیه خدمات ساختمانى:

مسکونى کردن بیس منت
نصب و تعمیرات کابینت آشپزخانه و حمام

نصب انواع لمینیت و کفپوش
نصب وتعمیرات دك و فنس

604-362-1242 ارزیابی رایگان
www.homarenocorp.com

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

کالس نقاشی

زیر نظر: 
 مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

معاوضه

3 هفته آگهی  در نیازمندی های پیوند
  فقط 20 دالر

جای شما  در این صفحه  خالی است!

استخدام

۱۴۴۰
انجام کلیه کارهای

باغبانی، فنس کشی، دیوارکشی،
 شستشوی داخل و خارج منازل و نقاشی ساختمان

۲۳۶-۸۳۸-۲۶۷۱
سپهر

Flat Iron......................$20   
Brushing......................$15

مانیکور و الك ژل فقط 20 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»

روزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!

به تعدادی کارمند برای درست کردن 
خمیر پیتزا در ساختمان مرکزی

Fresh Slice Pizza
 نیازمندیم. لطفا برای درخواست کار به 

آدرس زیر مراجعه فرمایید.
1610 Ingleton Ave., Burnaby

۱۴۳۴ 
------------------------------

به تعدادی نقاش ساختمان
با حداقل ۵ سال تجربه کار نیازمندیم.
دستمزد ساعتی بین ۱۸ تا ۲۵ دالر

۱۴۳۱ ۶۰۴-۶۴۹-۱۲۸۸
------------------------------

به یک کارگر ساده
 ساختمانی نیازمندیم.

۱۴۳۱ ۶۰۴-۷۶۵-۳۳۲۹
------------------------------

به یک همخانه
در شهر کوکیتالم 

نیازمندیم
۱۴۳۰ ۶۰۴-۳۶۸-۷۹۹۵

------------------------------

تخفیف ویژه تابستان تاتو صورت 
(ابرو، خط چشم، سایه، رژ لب، میکروبلیدینگ ابرو)

NPM USA بدون درد، با جدیدترین دستگاه
کاشت ناخن و Extension مژه

با نازل ترین قیمت

لطفا جهت گرفتن وقت مالقات با 
شماره 4606-353-604 سپیده تماس حاصل فرمایید

Sepid Beauty
Instagram  beautysepid
Email  sepideh.kiaveh67@gmail.com

معاوضه ملک تهران با ونکوور
بعد از اندیشه شهریار، متراژ زمین

۲۲۰۰ متر، ۸۵۰ متر بنای
 سالن و تجاری

۱۴۳۱ ۷۷۸-۸۱۴-۰۹۰۸
------------------------------
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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

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
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

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
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
 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
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
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

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

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
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

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

« با ضمانت»

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
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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

GARDEN ART & LANDSCAPING

کلیه خدمات فضاى سبز و محوطه سازى

«بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت»

604-992-1821
hbhgardening@gmail.com

کاشت، هرس، چمن زنى،
 قطع درختان،  اصالح فضاى سبز،

 پاور واش، تمیز کردن گاترها و محوطه، 
فنس و دیوارکشى،  پیاده روسازى، محوطه سازى

حمید

«طراحى، اجرا، نگهدارى»
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آینده هنر ۲۰ سال بعد 
چگونه خواهد بود؟

آینده گرچه نامعلوم اســت، برخی عوامل مهم را در افق پیش رو نمی توان 
انــکار کرد. از میان این عوامل می توان به تغییرات اقلیمی و جمعیتی و نیز 
دگرگونی های جغرافیایی- سیاسی اشاره کرد. به بیان دیگر، در آینده درواقع 
فقط تغییر است که قطعیت دارد- حال چه از نوع مطلوب باشد و چه از نوع 
نامطلوب. در چنین چشم اندازی برای پیش بینی آینده هنر ضروری است که 
به چگونگی واکنش هنرمندان به این دگرگونی ها توجه کنیم . همچنین باید 
به این  موضوع بپردازیم که هنر در زمان حال و آینده در تحقق چه اهدافی 

می کوشد.

براســاس گزارش ها تا ســال ۲۰۴۰ 
تبعات تغییــرات اقلیمی ناشــی از 
دخالت انســان اجتناب ناپذیر خواهد 
بود و به همین سبب دگرگونی های 
زیست محیطی به مساله محوری هنر 
و زندگی بدل خواهد شد. هنرمندان 
در آینده در دوره پسا- انسان و پسا-

آنتروپوســین )دوره دست کاری بشر 
در طبیعت( با اموری همچون هوش 
مصنوعی، تشــکیل جوامع انســانی 
در کــرات دیگر و نیز احتمال نابودی 
بشریت دست وپنجه نرم خواهند کرد.

سیاســت های هویتی کــه در هنر 
پیرامون جنبش هایی همچون »من 
هم« و نیز »جان سیاهان مهم است« 
شکل گرفت، در آینده در قالب نگرش 
محیط زیست گرایی رشد خواهد کرد. 
همچنین به صورت همزمان سیاست و 
مهاجرت بیش تر در کانون توجه قرار 
خواهد گرفت. هنر به طرز فزاینده ای 
متنوع خواهد شد و شاید دیگر چندان 
هم به آن چــه امروز از هنــر انتظار 
داریم شباهت نبرد. در آینده پس از 
آگاهی از این کــه زندگی  های مان در 
اینترنت در دســترس همگان است 
و حریــم خصوصی از دســت رفته، 
ناشنا س ماندن احتماال بیش تر مطلوب 
خواهد بود تا مشهورشدن، و به جای 
هزاران الیک و فالوئر، تشنه اصالت و 
ارتباط خواهیم بود. هنر به جای  آن 
که فردی باشد می تواند بیش از پیش 

جمعی و نیز تجربه محور شود.

جهان هنر منحصر به خواص نخواهد 
بود؟

جفرین ام ِهیز، نمایشــگاه گردان، به 
بی بی سی  وبســایت  فرهنگ  بخش 
می گوید:» من تصور می کنم که هنر 
۲۰ سال دیگر متغیرتر از امروز باشد.« 
او می افزاید:» مرزهــای میان انواع و 
قالب های گوناگونی کــه در دیدگاه 
متعارف، هنر نامیده می شوند از میان 
مــی رود. افزون بر این فکر می کنم که 
هنر بیش تر از پیش نمایان گر تغییرات 
قومیتی باشــد. بیش تر از گذشــته 
داشته  غیرسفیدپوســت  هنرمندان 
باشیم و آثار افزون تری از هنرمندان 

زن و سایر اقلیت ها ببینیم.«
نمایشــگاه اخیر ِهیز با حضور گروه 
افریکوبرا در ماه می ۲۰۱۹ در بخش 
جنبی دوساالنه ونیز افتتاح شد. در این 
نمایشگاه که »عصر قوم« نام داشت، 
آثار گروهی از هنرمندان سیاه پوست 
که کم تر شناخته و تحسین شده بودند 
برای مخاطبان بین المللی به نمایش 
درآمد. گــروه افریکوبرا از هنرمندان 
سیاه افریقایی-امریکایی تشکیل شده 
 اســت که در دهه ۱۹۶۰ در جنوب 

شیکاگو کار و زندگی می کردند.
ِهیز می گوید: »امیدوارم در بیســت 
سال آتی همزمان با تغییراتی که در 
عرصــه هنر رخ می دهــد و همراه با 
کوشش هنرمندانی که افق های جدید 
می گشایند و جریان های نو را به پیش 
می برند، موسسات نیز تنها سود مالی 

را در نظر نگیرند و به شیوه های جدید 
و متنــوع بیان و عرضه هنر با تامل و 
تعمقی بیش تر بیندیشند. روش هایی 
نو که در آن استفاده از افراد گوناگون 
نه تنها در سطح نمایشگاه گردان که 
در سطح رهبری هنری نیز ضروری 

است.«
مودو دنگ، هنرمند و نمایشگاه گردان 
ســنگالی می گوید:» آینده هنر از آن 
سیاهان است.» امروزه هنر آفریقایی ها، 
آفریقایی- آفریقایی-آمریکایی هــا، 
اروپایی ها و نیز آفریقایی-التین ها در 
جهان رایج است و در کانون توجه قرار 
دارد. این دگرگونی نتیجه گشــودن 
عرصه برای هنرمندانی است که خارج 
از میهن شان زندگی و کار می کنند. 
افرادی که آثارشــان را ورای گفتمان 
کلیشه  های استعماری و نژادی درباره 
سیاهان و پیکر سیاه می آفرینند. هنر 
انتزاعی، نمایشگاه گردانی و هنر اجرای 
سیاهان با استقبال مواجه شده است. 
دنگ که آثــارش در مجموعه دائمی 
وزارت خارجه امریکا به نمایش درآمده 
اســت، می افزاید:» من و دیگرانی که 
در ســنگال تازه استقالل یافته بزرگ 
شده ایم و هویت مان را در جایگاه یک 
ملت جست وجو می کنیم، مهاجرت را 
نه به مثابه مساله که همچون راه حل 

در نظر می گیریم.«
تغییراتــی که هیز و دنگ پیش بینی 
می کنند به معنی ظهور موج جدید 
دگرباشان،  هنر ســیاهان، التین ها، 
بیگانگان، فمینیســت ها و هنرهای 
»دیگر« نیســت، این جریان ها خود 
از تاریخ هایی طوالنی برخوردارند. این 
دگرگونی ها را می توان این گونه تفسیر 
کرد که بازار هنر و نیز موسسه ها واجد 
اطالعات افزون تر از هنرمندان اقلیت 
خواهند بــود و در قبال آنان پذیرش 
و تنوع سلیقه بیش تری نشان خواهد 
داد. درواقع، هنر- متاثر از گذشته غنی 
همچون  متفاوت-دیگر  هنرمنــدان 
اکنون غرب گــرا و اروپامحور نخواهد 

بود.

کنش گری

کارزارهــای هنــر کنش گــرا که به 
مساله پاسخ گویی قدرت توجه نشان 
می دهند و بر سازوکار روابط پنهانی 
قدرت منــدان و پول کثیف در جهان 
هنر نور می تابانند، از نشانه های تغییر 
به شــمار می آینــد. »از این عرصه 
استعمارزدایی کن«، گروهی است از 
هنرمندان و کنش گران که کارزارهایی 
با موضوع مســائل اقوام بومی، آزادی 
ســیاهان، رهایی فلسطین، دستمزد 
کارگران، و مبارزه علیه نوسازی های 
ترتیب  خوشــایند طبقه متوســط 
می دهند. آن ها ایــن روزها در داخل 
موزه هنرهای ویتنی نیویورک علیه 
رئیس هیــات مدیره  این موسســه 
اعتراض می کنند. رئیس هیئت مدیره 
این موزه، مالک شــرکتی اســت که 
گاز اشــک آور تولید می کند که علیه 
مردمان سراســر جهان به کار گرفته 

می شود.
هنرمندان و فعاالن این گروه نخستین 
افرادی نیستند که به اخالل گری، که 
بیش تر علیه موسسات انجام می گیرد، 
روی آورده اند. در خالل جنگ جهانی 
اول گروهــی از هنرمنــدان که خود 
را دادا می نامیدنــد، بــه اخالل گری 
و تجربه گرایی به مثابــه قالبی برای 
اعتراض به خشــونت جنــگ روی 
آوردند. دادا رادیکال ترین جریان هنری 
آوانگارد در اوایل قرن بیستم بودند. از 
پــی آنان در دهــه ۱۹۶۰هنرمندان 
جریانی هنری موسوم به فلوکسوس 
از تجربه های مشابهی برای غافلگیری 
و بی معناانگاری بهره جستند تا فهم 
متعارف هنری و اجتماعی آن دوران را 
دگرگون سازند. میراث این جریان های 
هنر اجرایی در آثار هنرمندانی مانند 
پل مک کارتی و رابرت مپلتورب دیده 
می شود. دوروتی بیل نویسنده کتاب 
»شوک« در اثرش می نویسد:»کارکرد 
شــوک در این جریان ها تالش برای 
ایجــاد تغییر در جامعه بوده اســت. 
این کوشش ها با انکار این ایده که اثر 
هنری باید معنادار باشد، مرتبط بود و 

در آن متجلی می شد«
کریس شارپ، نمایشــگاه گردان، به 
بی بی ســی می گوید:»امیــدوارم که 
هنر همچنان عرصه ای باشــد برای 
نوآوری های فرمی، تجربه های رادیکال 
و خــارج از چارچــوب. هنــر برای 
این که بتواند همچنان از ابزارســازی 
سرمایه داری، سیاست و ایدئولوژی در 
امان بماند، باید فضایی پدید آورد که 
در آن فارغ از ارزش داوری  درستی یا 
تفکری  شود.  اندیشه ورزی  نادرستی 
که بــا ابزارهای کمــی و معیار های 
ســنجیدش.«  نمی تــوان  کیفــی 
هنگامی کــه ما در این باره گفت وگو 
می کردیم، شارپ از جانب گالری لولو 
در مکزیکوسیتی به میالن رفته بود 
و بعد از آن هم به ونیز ســفر می کرد 
تا در نمایشگاه گردانی غرفه نیوزلند در 
دوساالنه ونیز با دکتر زارا استنهوپ و 

دن میچل)هنرمند( همکاری کند.
آن هایــی که به هنر برای هنر اعتقاد 
دارند ممکن اســت بگویند که هنر 

به مثابــه نیرویــی خــارج از قاعده 
بایــد از دایره هنجارهــای اجتماعی 
و ایدئولوژیــک بیــرون بماند وگرنه 
ماهیتــش تغییر می  یابــد. برخی از 
استدالل  مانند شــارپ  کارشناسان 
می کنند که تمایــل افزون تر هنر به 
کنش گرایــی همچــون حرکت در 
سراشــیبی لغزنده است که توقف در 
آن ممکن نیســت.) گرچــه خود او 
همچنان اعتقــاد دارد که غیرممکن 
اســت که هنر غیرسیاسی بماند.( از 
منظر کنش گرایانه، هنر ابزاری برای 
تصویرکردن غایت یا معنابخشــی به 
ابژه نیست، بلکه نیرویی است که در 
آن فرایند تجربــه ای رادیکال منجر 
بــه آفرینش اثری هنری می شــود؛ 
برساخته ای که قدرت را به پاسخ گویی 
وادار می کند. نباید برای هنر در زمان 
حال یا آینده غایتی متصور شویم، زیرا 
هنر نیرویی است بر ضد جهانی سازی؛ 
فرایندی که هنرمنــدان باید در آن 
خلل ایجاد کنند و به جهانیان هشدار 
دهند که از خواب غفلت بیدار شوید.

نقاشی نمرده است

بیســت سال دیگر دویســت سال از 
زمانی می گــذرد که پــل دالروش، 
نقاش فرانسوی، گفت:» نقاشی مرده 
است«. بســیاری دالیلی منطقی به 
دســت می دهند که نقاشــی قالب 
چندان مناســبی برای هنر آوانگارد 
به شــمار نمی آید. هنرمنــدان ایده 
اصلی دالروش را بی نهایت بار تکرار و 
بازآفرینی کردند، اما درحالی که در این 
مدت رسانه هایی جدید در عرصه هنر 
در کانون توجه قرار گرفتند و بعد کنار 
رفتند، نقاشی همچنان جایگاه خود را 

حفظ کرده است.
عرضه نقاشــی همچنــان مهم ترین 
نیــروی پیش برنــده در دنیای هنر، 
حراجی هــا و نگارخانه ها محســوب 
می شــود و همه رکوردهای فروش را 
قبضه کرده است. نقاشی های مدرنی 
که در نیمه اول قرن بیستم کشیده 
شده، همچنان به فروش می رسند و 
از پربهاترین و پرطرفدارترین آثار در 

بازار هنر به شــمار می آیند. در میان 
گران ترین نقاشی های به فروش رفته 
در تاریخ هنر، از ده اثر نخست، نه تابلو 
در بــازه زمانی ۱۸۹۲ تا ۱۹۵۵ خلق 
شده اند. تنها استثنا، نقاشی سالواتور 
مونــدی، تابلــوی تازه کشف شــده 
لئوناردو داوینچی است که به قیمت 
بیش از ۴۵۰ میلیــون دالر فروخته 
شد و گران ترین نقاشی به فروش رفته 
به شمار می آید. اگر توجه کنید همه 
نقاشی های این فهرســت را مردانی 
سفیدپوست کشیده اند، که تصویری 
امیدبخش از برابری به دست نمی دهد.

بعید است که بیست سال دیگر بازار 
هنر از جنبه فروش نقاشــی چندان 
متفاوت با امروز باشــد و این عرصه 
همچنان بیش تر در انحصار نقاشی های 
مدرن خواهد ماند. اما به احتمال آثاری 
کــه نیمــه دوم قرن بیســتم پدید 
آمده انــد- از جمله کارهــای زنان و 
اقلیت های دیگــر- ارزش بیش تری 
خواهد یافت. در سال ۲۰۱۷ نقاشی 
بدون عنوان)۱۹۸۴( اثر ژان میشــل 
باســکیت، هنرمند ســیاه، رکوردی 
جدید بر جای گذاشــت. این تابلو به 
قیمت ۱۱۰ میلیــون دالر به فروش 
رسید و به گران ترین اثر هنری معاصر 
که در حراجی فروخته شده بدل شد. 
پارسال بازار هنر معاصر آفریقایی های 
خــارج از این قاره نیز رکوردهایی زد. 
نقاشــی روزگاران گذشــته اثر کری 
جیمز مارشال به قیمت ۲۱ میلیون 
دالر فروخته شد که برای یک نقاش 
زن آفریقایی-آمریکایی که همچنان 
در قید حیات اســت، یک رکورد به 

شمار می آید.

آینده های متکثر

مایته بورجاباد، نمایشگاه گردان زن در 
بخش معماری و طراحی در موسسه 
هنر شیکاگو می گوید: »ما باید برای 
رخدادهایی که در آینده روی می دهد 
آماده باشیم.« به بیان دیگر تغییراتی 
رخ خواهــد داد که مــا انتظارش را 
نداریم. درواقــع باید برای آینده های 
گوناگون،و نه تنها یک آینده، آمادگی 

داشته باشیم.
در نظــر بورجاباد مــوزه تنها مکانی 
برای چینش آثار و اشــیاء نیســت، 
بلکه صحنه ای اســت کــه صداهای 
گوناگــون در آن طنیــن می اندازد 
و شــنیده می شــود. پس در نظر او 
نمایشگاه گردان در واقع یک میانجی 
اســت. موزه عرصه ای برای پرورش 
ایده ها به  شــمار می آید که به خلق 
اثری جدید منجر می شود. بورجاباد 
می افزاید: »من فکر می کنم که آینده 
هنر متکثر خواهد بود و ما تنها با یک 

آینده سروکار نخواهیم داشت.«
بورجاباد ادامه  می دهد: »موسســه ها 
و مجموعه هــای فرهنگــی بســیار 
سیاســت زده اند و به تداوم و تثبیت 
درکی جزم اندیشــانه از تاریخ دامن 
می زنند. به همین ســبب اســت که 
مجموعه هایی همچون موسسه هنر 
شیکاگو  دســتمایه ای چشمگیر در 
اختیارمان قــرار می دهند تا بتوانیم 
تاریخ هنــر را از نو و به صورت جمع 
باز نویســی  هنر«  »تاریخ های  یعنی 

کنیم.«
در ســال ۲۰۴۰ شاید هنر به آن چه 
اکنون هنر می دانیم شــبیه نباشد ) 
مگر این که نقاشــی باشــد(، و به هر 
چیز دیگری شــباهت برد. در آینده 
روح  زمانــه- به تعبیر فلســفی- به 
یک شیوه بازنمایی نخواهد شد، بلکه 
ما با بازنمایی هــای روح های متکثر 
زمانه مواجه می شــویم که به نسبت 
تعدد و گوناگونــی هنرمندان متنوع 
خواهد بــود. هنرمند  -کنش گراها در 
صف اول شــورش های سیاسی جای 
خواهند گرفت؛ تجربه های فرمی در 
هنر رســانه ها و عرصه های تازه را - 
حتی خارج از کره زمین- جست وجو 
خواهند کرد؛ و بازارهای هنر امریکای 
التین و آسیا و افریقا پررونق خواهد 
بود. پس دست کم می توان گفت که 
در این چشــم انداز، جهان فرهنگی 
غرب باید بشتابد تا از قافله عقب نماند.

ِدِون ون هوتن مالدونادو
منبع: بی بی سی

چیدمانی اثر جاستین بریس گریگلیا؛ او از هنرمندانی است که در آثارش به تغییرات اقلیمی توجه می کند
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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

  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

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.

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

S.U.C.C.E.S.S.

» خدمات مشاوره خانواده  برای فارسی زبانان «
سرویسی جدید برای خانواده های فارسی زبان

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با 
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

مدیتیشن و یوگای طبیعی

التیام ذهن و جسم , رسیدن به حقیقت وجود
رهایی ازافکار بی شمار، احساسات سرپوش گذاشته

 )غم، خشم،  نگرانی، ...( وعادتها. بدست آوردن آرامش ذهنی، 
شادی و تندرستی؛ کشف استعدادها

بامتدی بسیار ساده و جهانی که در ۳۵۰ شعبه در دنیا، مدارس 
و دانشگاههای متعددی تدریس می شود

Vancouver Meditation
7363 Elwell street, Burnaby

meditationvancouver.org 
جلسات نامحدود مدیتیشن، ۷ روز هفته، دوشنبه تا شنبه
 از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب، یکشنبه از ۱۰ صبح تا ۵ عصر
برای سمینار رایگان لطفا با سارا صادقی تماس بگیرید

 ۶۰۴-۷۷۳-۱۶۷۰

.

دانستنی های مفید 
در مورد سیستم های اداری در کانادا

باوند زنجانی

پناهندگی در کانادا »بخش سوم«

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  

در شــماره های قبل در مورد نحوه پناهندگی در کانادا و 
مراحــل اولیه آن توضیحاتی دادیم. که خالصه انها در زیر 

می باشد.
۱(از زمان اعالم پناهندگی تا قبولی و گرفتن اقامت دایم 
کانادا تقریبا سه سال طول میکشد و شما در این مدت نمی 

توانید به زادگاه خودتان برگردید.
۲( اگر قصــد پناهندگی در کانــادا را دارید در مرز های 
هوایــی، زمینی و هوایی  کانــادا اعالم پناهندگی نکنید.
مگر اینکه مجبور باشید و یا  اینکه مجبور بشوید. پیشنهاد 
میشود بهتر اســت  در یکی از اداره های دولتی مهاجرت 

)امیگیریشن(  داخل کانادا اعالم پناهندگی کنبد.
۳( فرقی نمی کند  که  شما دریکی از مرزهای کانادا و یا در 
یکی از ادارات اداره مهاجرت کانادا تقاضای پناهندگی کنید 
دولت کانادا وظیفه دارد هر اطالعاتی  را که برای بررســی 
تقاضای پناهندگی شــما الزم  است را از شما اتخاذ کند. 

)البته با محدودیت قانونی(.
۴( نهادهای اجرایی دولت کانادا که شامل اداره مهاجرت، 
گمرک و پلبس کانادا در مورد شــهروندان کشــورهای 
دیگر نمی تواند برطبق قوانین جاری  تقاضای پناهندگی 

درخواست پناهندگی شهروند کشور دیگری را رد کنند. 
۵( اگر در مرحله اول تقاضای پناهندگی قبول نشــدید نا 
امید نباید باشید زیرا مراکز تصمیم گیر متعددی از قبیل 
رفیوجی پروتکشن دیوژن یا فدرال کورت وجود دارند که 
می توانید ازتصمیم گرفته شده علیه شما  به این نهاد ها 
شــکایت کنید و از انها فرجام خواهی کنید و به مقصود 

خود برسید.

مراحل تقاضای پناهندگی در کانادا ) مصاحبه( 

اساس مصاحبه با پناهجو بیشتر  برمبنای سواالت مندرج 
در  پرسشنامه  باک است ) باک مخفف بیسس آو کلیم(  
عالوه بر ســئواالت مندرج در باک یک ســری سئواالت 
خاصی دیگری از شما پرسیده می شود که دولت کانادا با 
جمع آوری این سئواالت میتواند مدیریت تامین و حمایت 

از پناهجو را اداره کند.
 برخی از این سئواالت ممکن است برای پناهجو عجیب به 
نظر بیاید. مثال می پرسند »آیا پدر و یا مادر شما شهروند 
کانادا بوده اند و یا هســتند؟« یا از شما بپرسند که »آیا از 

دولت کانادا بابت هزینه زندگی تان  تا بحال حقوق گرفته 
اید؟« 

 )Bases of Claim( باک

باک دارای  پرسشنامه ای است  که شامل ۱۳ بخش عمده 
است. همه بخش های آنرا با دقت باید بخوانید و با کمک 
مترجم و وکیل و یا مشــاورخود پرکنید. تمام ســئواالت 
طوری طراحی شــده اند که اطالعات جامع و مانع از شما 
بگیرند. از این اطالعات در موقع دادگاه پناهندگی شــما 
استفاده خواهد شــد و بعنوان یک مدرک در دادگاه شما 
ارایه خواهد شد. طرز پرکردن باک را باهم  در شماره های 

آینده بررسی خواهیم کرد. 
در موقع مصاحبه ســعی کنید که اطالعاتی که در مورد 
موضوع پناهندگی میدهید بدون حاشیه باشد. آنچه را که 
برایتان اتقاق افتاده به صورت ســاده و شفاف بیان کنید. 
از دادن توضیحات جزیی خود داری کنید. مامور ســئوال 
کننده از شما در مورد شما نمیتواند تصمیم خاصی بگیرید 

جز ارجاع پرونده شما به اداره رفیوجی برد خواهد بود.
جزییات بیشتر را در دادگاه پناهندگی شما خواهند پرسید. 
پس دادستان خود را خالصه و مختصر بگویید. دقت کنید 
رعایت یک نکته بسیار مهم است  اگر زن و شوهر هستید 
و هر دو تقاضای پناهندگی میکنید. اگر از شوهر سئوالی را 
پرسیدند زن نباید جواب بدهد و برعکس اگر از زن سئوال 
شد شوهر بهتر است ساکت باشد مگر اینکه مامور پرسشگر 
تشخیص دهد که یکی از طرفین یا هر دو میتوانند پاسخ 

بدهند.
در موقع مصاحبه یک مترجم رسمی از طرف اداره مهاجرت 
حضور دارد و وظیفه اش ترجمه ســئوال ها از انگلیســی 
به فارسی به شماســت و ترجمه پاسخ شما از فارسی به 
انگلیســی است . شما می توانید از وکیل و یا مشاور خود 
بخواهید که با شما به مصاحبه بیاید ولی وکیل و یا مشاور 
شما جز حضور فیزیکی و تماشای مراحل مصاحبه اجازه 
دخالت ندارند. فقط در موارد بسیار نادر وکیل و یا مشاور 
می تواند در جریان پرســش و پاسخ دخالت کند. حضور 
وکیل و یا مشاوربیشتر جنبه  قوت قلب را برای شما خواهد 
داشــت و  وکیل و یا مشاور شما متوجه می شود که توان 

شما در پاسخگویی چگونه است.  

بنیاد کانادا و ایران 

با افتخار در رژه روز کانادا  در نورث ونکوور شرکت خواهد کرد
 از عالقمندان به شرکت در رژه  دعوت می شود در ساعت۹ 
صبح اول جوالی ۲۰۱۹ در آدرس زیر حضور به هم رسانید

13th Sreet & Grand Boulevard
جهت هر چه پرشکوه تر شدن مراسم , داوطلبین عزیز حتما 
شلوار، شلوارک و یا دامن به رنگ سفید وکفش راحتی به تن 
داشته باشد تی شرت های همرنگ توسط بنیاد کانادا و ایران 

تقدیم خواهد شد
کودکان می بایست به همراه والدین خود باشند

Tel: 604-800-1977      
  Email: admin@ cif- bc.com

خیریه پردیس در ونکوور

اخالق در دنیای مدرن   
 با سپاس فراوان از حضور استاد مصطفی ملکیان، 

 از شما دعوت می شود که درین نشست شرکت فرمائید 
زمان : جمعه ۲۸ ماه جون  از ساعت ۶:۳۰ عصر  تا ۹ شب 
در سالن اجتماعات جنب کتابخانه لین ولی در نورت ونکوور
ورودیه پنج دالر وآنچه فراهم شود صرف هزینه تحصیلی 

کودکانی با نیازهای مالی در ایران  خواهد شد .

مدرسه ایرانیان )ترم تابستانی(

مدرسه ایرانیان برای آموزش زبان فارسی وایجاد ارتباط بین 
نسل ها، دوره تابستانی خود را برای کودکان، نوجوانان و 

بزرگساالن ، در محیطی آموزشی و شاد آغاز می کند.
خدمات ما در سطوح پیش دبستانی، اول تا پنجم و پیشرفته، 
متناسب  با دانش و ظرفیت دانش آموزان با روش های متنوع 
شامل درس، قصه گویی )خوانی(، روزنامه و مقاله خوانی است .

کتابخانه مدرسه ایرانیان نیز برای وسعت بخشیدن به دایره لغات 
و مطالعه بیشتر در دسترس دانش آموزان این مرکز قرار دارد.

کوکیتالم ) سه شنبه ها( ۱۰:۳۰ تا ۱۲، ۱۲ تا ۱:۳۰
Poirier St. Coquitlam

پورت مودی ) سه شنبه ها(۱:۳۰ تا ۳ و ۳ تا ۴:۳۰
Ioco Road, Port Moody

ونکوور ) چهارشنبه ها( ۱۰:۳۰ تا ۱۲، ۱۲ تا ۱:۳۰
Oakridge- W. 41st. Ave.

نورت ونکوور ) پنج شنبه( ۱۰:۳۰ تا ۱۲، ۱۲ تا ۱:۳۰
W. 14th. St. N. Van.

وست ونکوور )پنج شنبه ها(۰ تا ۳ و ۳ تا ۴:۳۰
Marine Dr.

)روز و ساعات کالس ها به درخواست خانواده ها قابل
 تغییر است.( لطفا برای ثبت نام و رزرو جا با تلفن موبایل 

۹۵۹۳-۵۵۱ )۶۰۴ ( یا ۲۶۱-۶۵۶۴)۶۰۴( 
با ژیال اخوان تماس حاصل فرمائید.

دعوت کمک مالی

یک موسسه خیریه شبانه روزی معتبر در مشهد
 )پرورشگاه دخترانه عمید صفوی( که کار سرپرستی، تربیت، 
آموزش دختران یتیم را به عهده دارد برای خرید یک دستگاه 
ون جهت سرویس مدرسه، نیاز به کمک مالی دارد. باقیمانده 

مورد نیاز در حدود ۵۰۰۰ دالر کانادا می باشد. خیرین عالقمند 
می توانند از طریق شماره تلفن های ذیل مستقیا برای ارسال 

مبلغ نقدی با موسسه هماهنگی نمایند یا برای اختصاص مبالغ 
کوچک با اینجانب تماس بگیرند

 تا مبالغ اهدایی سرجمع و به ایران ارسال گردد.
دکتر کیومرث ناصری، ونکوور ۶۰۴-۴۴۲-۶۴۰۴

تلفن های موسسه در مشهد :
۳۲۲۲۶۶۱۹-۰۵۱ و  ۰۵۱-۳۲۲۱۱۲۲۵

بنیاد کانادا و ایران

 برگزار می کند: برگزاری جشن اعطای کمک هزینه تحصیلی به 
دانشجویان منتخب و سپاس از حمایت کنندگان و داوطلبین.

ازخانواده ها، بستگان و دوستان منتخبین دریافت کمک هزینه 
تحصیلی وعالقمندان به شرکت دراین برنامه تقاضا میشود که هر 
چه زودتر با بنیاد تماس گرفته و تعداد مهمانهاي خود را اطالع 

دهند.  پذیرایی این برنامه به صورت »پات الک «  انجام می گردد 
لذا ازخانواده ها تقاضا دارد غذای مختصر) فینگرفود (

 به همراه داشته باشند. ورود برای دانشجویان ، همراهانشان
 و اعظاي بنیاد رایگان و سائرین با دونیشن میباشد.

یکشنبه ۱۸ آگوست ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر 
 شماره ۱۴۵خیابان یکم غربی نورت ونکوور، 

کامیونیتی سنترجان بریت ویت. جهت ثبت نام ،اطالع 
بیشترواعالم مشارکت ازطریق زیرتماس حاصل نمایید:
info@cif-bc.com تلفن ۶۰۴۸۰۰۱۹۷۷ و یا ایمیل
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام هاى بانکى، دعوت نامه، گواهى امضا 

و برابرى با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com
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ثبت خرید و فروش امالك، وام منزل، 
وام های بانکی، دعوت نامه، گواهی امضا 

و برابری با اصل اوراق و مدارك

115-1433 Lonsdale, North Van (Lonsdale Court)

604.988.5556

کامبیز  مهین سا
604.250.0202

Email: 2500202@gmail.com

Towing

30

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. 1430

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

شرکت مهاجرتی   پرو پسیفیک

  برنامه های کار افرینی استانی،  سرمایه گذاری کبک 
 نیروی متخصص فدرال و کبک

  ویزای تحصیلی دبستان و دبیرستان ، به همراه پدر و مادر 
 ویزای دانشجویی ومشاوره و اخذ پذیرش از معتبرترین دانشگاه های کانادا
 گرفتن اجازه استخدام نیروی متخصص خارجی برای شرکت های کانادایی

 ویزای کار، ویزای توریستی ، کفالت همسر و پدر و مادر 
 تمدید اقامت، درخواست شهروندی کانادا

www.propacific.ca

Vancouver office: 
778-375-2368 & 778-375-2369

Tehran office: 
+98-21(887-73794) & +98-21(887-74147)

عضو رسمی انجمن مشاورین مهاجرت به کانادا

دفتر ونکوور دفتر تهران

BC License #77777

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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