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تهدید در برابر تهدید
پاسخ تند دونالد ترامپ به سخنان حسن روحانی

جنگ لفظی بین مقامات ایران و آمریکا 
همچنــان ادامــه دارد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به 
سخنان حســن روحانی در ارتباط با 
غنی سازی اورانیوم با انتشار یک پست 

توییتری واکنش نشان داده است.
به ســخن دیگر، تهدید ایران مبنی بر 
عدم پایبندی به مهم ترین بخش توافق 
هســته ای، محدود کردن غنی سازی 

اورانیــوم به میزان ۳،۶۷ درصد تهدید 
ترامپ را در پی داشته است.

خبرگزاری فرانســه روز پنجشنبه ۱۳ 
تیر )چهارم ژوئیه( با انتشــار گزارشی 
از واشنگتن به تهدید توییتری ترامپ 
پرداخته است. دونالد ترامپ در این پیام 
توییتری نوشــته است: »ایران! مراقب 
تهدیدهای خودت باش. این تهدیدها 
می توانند چنان دامن خودتان را بگیرد 

که هیچ کس تا کنون چنین چیزی را 
از سر نگذرانده است.«

تهدید ترامپ علنا واکنشــی است به 
تهدید حسن روحانی. رئیس جمهوری 
ایران در جلسه کابینه روز چهارشنبه 
۱2 تیر اعالم کرده بود که ایران از روز 
هفتم ژوئیه محدودیت تعیین شــده 
در توافق هسته ای برای میزان تغلیظ 

اورانیوم را نقض خواهد کرد.

کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه بارها 
از ایران خواسته اند به رغم خروج آمریکا 
از توافق هســته ای به تعهدات پیش 

بینی شده در برجام پایبند بماند.
شورای عالی امنیت ملی ایران و حسن 
روحانی در ســالروز خــروج آمریکا از 
توافق هســته ای به کشورهای اروپایی 
یک اولتیماتــوم دو ماهه برای اجرای 

تعهدات خود داده بودند. 
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رضاتقیزاده

کاهش تعهدات ایران در برجام
»قمار بزرگ با دست بد

 و جیب خالی«

برداشتن »گام دوم« در مسیر آنچه تهران »کاهش تعهدات 
برجامی« خوانده است، با توجه به واکنش های تند کشورهای 
اروپایی، دولت های منطقه و آمریکا، نسبت به »گام نخست« 
و اعالم عبور از ســقف مجاز ۳۰۰ کیلوگرمی برای اورانیوم 
غنی شــده با غلظت ۳.۶۷ درصد، نشان می دهد که عملی 
ساختن تهدید حسن روحانی طی چند روز آینده می تواند 
پایــان عمر توافق اتمی را رقــم زده و با تحمیل هزینه ای 
سنگین تر از بازگشت کامل تحریم های شورای امنیت، ایران 

را حتی در وضعیت برخورد نظامی نیز قرار دهد.
جواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی و امضاکننده توافق 
هســته ای با گروه موسوم به ۵+۱، مدعی است که کاهش 
تعهدات برجامی حق ایران و در پاســخ به خروج آمریکا از 
توافــق و کوتاهی اروپا در عمل به تعهدات متقابل اتحادیه 
صورت می گیرد؛ ادعایی که مورد حمایت هیچ یک از دیگر 
امضاکنندگان توافق، حتی منتقدان دولت آمریکا به دلیل 

ترک توافق اتمی، نیست.
ایران تنها کشوری است که ملزم به رعایت بند بند توافق 
اتمی )برجــام( و اجرای کامل قطعنامه 22۳۱ شــورای 
اســت و خروج یک کشــور )آمریکا و یا بریتانیا( و یا تمام 
دیگر کشورهای امضاکننده، این الزام قانونی ایران را معلق 

نمی کند.
دلیل ســاده الزام قانونی ایران به رعایت کامل توافق اتمی 
)برجام( و اجرای مفاد قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت، لغو 
قطعنامه های پیشین از جمله قطعنامه شماره ۱۶۹۶ )در 
ســال 2۰۰۶( اســت که در آن از ایران خواسته شده بود 
غنی سازی اورانیوم را به هر شکل پایان دهد. همچنین در 
قطعنامه ۱۹2۹ )در ژوئن ســال 2۰۱۰( از ایران خواسته 
شــده بود به اقداماتش در رابطه با موشک های بالستیک 

خاتمه دهد.
پیــش از تصویب قطعنامه 22۳۱ شــورای امنیت، بانک 
مرکزی ایران تحریم بود، دارایی های ایران خارج از کشــور 
مسدود شده بود و ایران عمالً زیر فصل ۷ منشور سازمان 
ملل متحد قرار داشــت که بند 42 آن استفاده از ظرفیت 
نظامی )جنگ( را برای مقابله با تهدید یک کشــور مجاز 
می داند. حســن روحانی بخصوص و به دفعات در دفاع از 

مزایای برجام این موضوع را مورد تأکید قرار داد.
بعد از تصویب قطعنامه و اجرایی شــدن برجام، ایران در 
ردیف کشورهای متعارفی قرار گرفت، غنی سازی اورانیوم 
)با استفاده از چهار هزار سانتریفیوژ( شکل قانونی پیدا کرد، 
آزمایش های موشکی )با شــرط هایی( مجاز شمرده شد، 
سامانه دفاع موشکی اس ۳۰۰ به ایران تحویل شد و عالوه 
بر برداشته شدن تحریم های نفت و گاز و سرمایه گذاری های 

خارجی، میلیاردها دالر دارایی های مسدود شده کشور نیز 
در اختیار جمهوری اسالمی قرار گرفت.

جمهوری اســالمی صادقانه این نــکات را با افکار عمومی 
داخل و مردم ایران در میان نمی گذارد و توضیح نمی دهد 
که چگونه میلیاردها دالر دارایی مسدودشــده ایران سر از 
لبنان، سوریه، عراق و یمن و افغانستان در می آورند، منابع 
ارزی ایران صرف تدارک جنگ های نیابتی دورتر از مرزهای 
ملی ایران می شود و طی همان مدت، اقتصاد ایران به جای 
شکوفایی و رشد، شش درصد رشد منفی را تجربه می کند؟
حکومت ایران در زمان طراحی و اجرای برنامه توسعه اتمی 
آن را از چشــم دنیا پنهان نگاه داشت و نظر مردم کشور را 

هم در این مورد هرگز جویا نشد.
مردم ایران که ناخواسته هزینه های کمرشکن برنامه های 
توســعه اتمی ماجراجویانه حکومت را پرداخته اند، امروز 
در خطر تحمل هزینه هایی سنگین تر قرار گرفته اند: خطر 
حمله نظامی خارجی به تالفی اقدامات ایزایی و تحریک آمیز 
حکومت تهــران که اروپا را به کم کاری و عدم پایبندی به 

تعهدات متهم می کند.
حکومت ایــران توافق اتمی با گــروه ۵+۱ را موقت تلقی 
می کرد و قصد داشت )و دارد( که بعد از انقضای زمان توافق 
به ظرفیت پیش از توافق برگردد، اما جامعه جهانی اطمینان 
نــدارد که دولت تهران در صورت تداوم، با همان توجیهی 
که متهم است موشک در اختیار حزب اهلل لبنان و حوثی ها 
قرار داده، سالح های کشتار جمعی را در خدمت تهدیدات 

امنیتی بزرگتر قرار ندهد.
حکومت مذهبی ایران برنامه توســعه اتمی خود را، بعد از 
افشا شدن در سال 2۰۰2، وسیله ای برای افزایش صادرات 
از راه صرفه جویی در مصــرف نفت و گاز به منظور تولید 
بــرق معرفی کرد، در حالی که نفس صادرات نفت که بعد 
از برداشتن تحریم ها به دو میلیون و پانصد هزار بشکه در 
روز افزایش یافته بود، امروز با ۳۰۰ هزار بشــکه در روز به 

شماره افتاده است.
حکایت تهدیدهای جمهوری اســالمی به کاهش تعهدات 
برجامی، قصه قمارباز مال باخته ای اســت که با دست بد 
و جیــب خالی، آخرین دارایی هــای باقیمانده را -با هدف 
ترساندن طرف- روی میز می گذارد، در حالی که آن سوی 
میز، نماینده قمارخانه نشسته که هم وقت فراوان دارد، و 
هم پول زیاد و هم اطمینان کامل از برنده شدن در انتهای 
شــب. نتیجه محتوم قمار بزرگ و افزایش غلظت اورانیوم 
باالتــر از میــزان ۳.۶۷ درصد ایران طــی روزهای آینده، 

پاک باختگی خواهد بود.

حکایتتهدیدهایجمهوریاسالمیبهکاهشتعهداتبرجامی،قصهقماربازمالباختهایاستکهبا
دستبدوجیبخالی،آخرینداراییهایباقیماندهرا-باهدفترساندنطرف-رویمیزمیگذارد،در
حالیکهآنسویمیز،نمایندهقمارخانهنشستهکههموقتفراواندارد،وهمپولزیادوهماطمینان
کاملازبرندهشدندرانتهایشب.نتیجهمحتومقماربزرگوافزایشغلظتاورانیومباالترازمیزان

۳.۶۷درصدایرانطیروزهایآینده،پاکباختگیخواهدبود.

اینستکس، »آب نبات« یا راه نجات
اینســتکس عملیاتی شده و اولین تراکنش های آن نیز در 
حال انجام است. این مهمترین نتیجه نشست کمیسیون 
مشــترک برجام بود که در ســطح معاونان وزرا و مدیران 
سیاسی ایران و گروه ۱+4 )آلمان، فرانسه، روسیه، چین و 
بریتانیا( در وین برگزار شد. در اعالمیه هلگا اشمید، معاون 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، آمده است که در آینده ای 
نزدیک کشــورهای اروپایی بیشتری به اینستکس ملحق 

خواهند شد.
از ســوی دیگر، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، 
ضمن تأیید آغاز به کار اینستکس اعالم کرد: »این پروسه 
اگر چه خیلی دیر اما شروع شده است و کمتر از انتظارات 
ماست، اما به مرحله عملیاتی شدن رسیده است، البته بدون 
اینکــه خرید نفت از ایران انجام شــود یا اعتبارات خاصی 
برای آن در نظر گرفته شود اینستکس نمی تواند انتظارات 
ما را به طور کامل برآورده کند. بنابراین کشورهای اروپایی 
بایــد به طور جدی بحث فروش نفت ما را در دســتور کار 
خود داشــته باشــند.« او ادامه داد: »در این جلسه غیر از 
بحث اینستکس در بحث اراک هم پیشرفت خوبی داشتیم 
و همه اعضا تعهد کردند در جدول زمانی مشــخص شده 
ساخت این رآکتور جدید به انجام برسد.« عراقچی درباره 
واکنش احتمالی ایران گفت: »نشست روز جمعه کمیسیون 
مشــترک، انتظارات ایــران را بــرآورده نمی کند و فاصله 
ملموسی با سطح خواسته های ایران دارد. در عین حال این 
جلسه آنقدر ارزش دارد که ما روی آن فکر کنیم. من نتایج 
را به تهران می برم و آنها تصمیم می گیرند که چه اقدامی 
انجام دهند؛ تصمیم به کاهش تعهدات را متوقف کنند یا 
خیر. من در جایگاهی نیســتم که بگویم ایران این کار را 
می کند یا نه، اما از نظر من این جلسه برای توقف تصمیم 

ایران به کاهش تعهدات کافی نیست.«
اینســتکس به عنوان شرکتی در پاریس به ثبت رسیده و 
اعضای کمیته نظارتی آن اهل فرانســه و آلمان هستند. 
ریاست این شرکت بر عهده یک بریتانیایی است. بر مبنای 
این ســاز و کار، ایران می تواند به یک شرکت اروپایی نفت 
یا کاال بفروشــد و اعتبار الزم برای خرید کاال و خدمات از 
یک شرکت اروپایی دیگر را تامین کند. بر این اساس، پول 
حاصل از صادرات نفت یا دیگر کاالهای ایرانی به جای اینکه 
مستقیما به حساب بانک مرکزی و یا بانک های ایرانی دیگر 
وارد شود، ابتدا به حساب این شرکت مالی وارد می شود و 
در قدم بعدی، واردکنندگان ایرانی می توانند بدون نیاز به 
جابه جایی مســتقیم پول، از اعتبار موجود در این حساب 
بــرای خرید کاال یا خدمات از تمام شــرکت های اروپایی 

استفاده کنند.

افزایشحمایتهایخارجیازاینستکس

همزمان با آغاز نشســت کمیسیون مشــترک برجام در 
وین، هفت کشــور اتریش، بلژیک، فنالند، هلند، اسلوونی، 
اسپانیا و ســوئد با صدور بیانیه مشترکی از تالش ها برای 
عملیاتی کردن ســازوکار ویژه مالی اروپا و ایران موسوم به 
اینستکس در جهت متقاعد کردن ایران برای ادامه اجرای 
کامل تعهداتش در برجام حمایت کردند. در این بیانیه آمده 
است: »ما از مشکالت اجرایی بخش اقتصادی برجام آگاه 
هستیم و با انگلیس، فرانسه، آلمان، سرویس اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا همکاری می کنیم تا کانالی 
را برای تسهیل تجارت مشروع و عملیات مالی با ایران ایجاد 
کنیم.« از ســوی دیگر، خبرنگار وال استریت ژورنال خبر 
داد که هلند به سهامداران سازوکار مالی اینستکس افزوده 
خواهد شد. در بیانیه شروع به کار اینستکس آمده بود که 
این ســاز و کار مالی قرار اســت در گام نخست تنها برای 
آســان تر کردن مبادالت تجاری میان ایران و کشورهای 
اروپایی باشــد. هرچند در آن بیانیه نیز تاکید شده بود که 
»اینستکس در بلندمدت می تواند از سوی کشورهای ثالث 
نیز در تجارت با ایران مورد استفاده قرار گیرد«. حاال به نظر 
می رسد برخی دیگر از شرکای تجاری غیر اروپایی ایران نیز 

قرار است به این ساز و کار مالی بپیوندند.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، بعد از پایان 
نشســت برجام اعالم کرد که روســیه خواهان پیوستن 
به اینســتکس برای انجام تعامالت مالی با ایران است. به 
گفته او »مهم اســت که در کنار کشورهای پایه گذار این 
مکانیــزم و همچنین برخی کشــورهای اتحادیه اروپا که 
امکان آن را دارند و اکنون هفت کشــور هســتند، امکان 

بهره گیری از این مکانیزم برای دیگر کشورها هم فراهم  آید 
که به آنها کشــورهای ثالث می گوییم.« ریابکوف خواستار 
ایجاد یک دیوار محافظتی برای کمک به ایران شد: »ما از 
تمام همکاران خود می خواهیم تا این را به  عنوان یک کار 
مشترک بپذیرند. طرف های باقی مانده در برجام باید در برابر 
تحریم های آمریکا علیه ایران دیوار محافظتی ایجاد کنند تا 
از تاثیرات منفی این تحریم ها کاسته شود. ایران هیچ کدام 
از مواضع اعالم شده خود در خصوص کاهش تعهدات خود 
ذیل برجام را لغو نکرده اســت، اما همه طرف ها مصمم به 
حفظ برجام هســتند«. عالوه بر نماینده روس، یک مقام 
چینی اعالم نیز کرد که کشــورش عالقه مند به مشارکت 

مالی در اینستکس به عنوان طرف ثالث است.

پاسخاروپابهضرباالجلایران

اینستکس مهمترین راه حل طرف های اروپایی برجام برای 
مقابله با تحریم های آمریکا بود. این ساز و کار مالی به طور 
رســمی در بهمن ماه سال گذشــته تاسیس شد اما از آن 
زمان تا به حال عملیاتی نشــده است. جدای از فشارهای 
گاه و بی گاه آمریکا به کشورهای اروپایی و پیچیدگی های 
فنی، بی انگیزگی طرف اروپایی نیز یکی دیگر از مهم ترین 
علل به تعویق افتادن اینســتکس بوده است. ایران در ۱۹ 
اردیبهشت ماه سال جاری اعالم کرد که اجرای بخشی از 
تعهدات برجامی خود را متوقف می کند. ایران در عین حال 
هشدار داد، چنانچه شرکای برجام تا ۱۶ تیرماه اقدام قابل 
توجهی برای حفظ منافع اقتصادی ایران در چارچوب این 
توافق انجام ندهند، بزودی اجرای بخش دیگری از تعهدات 

برجامی خود را متوقف خواهد کرد.
اگرچه مقامــات اروپایی ضرب االجل ایران را رد کردند، اما 
احتمــاال نمی توان تاثیر این ضرب االجــل را در به نتیجه 

رسیدن اینستکس نادیده گرفت. 

واکنشهابهاینستکسدرایران

ســال ها پیش علی الریجانی در توصیف توافق هسته ای 
ایران و طــرف اروپایی گفتــه بود »دّر غلطــان دادیم و 
آّب نبات گرفتیم«، الریجانی بعدها اما به یکی از مدافعین 
جدی برجام بدل شــد. روزنامه کیهان، اما همیشه منتقد 
سرسخت توافقات هسته ای ایران بوده است. روز یکشنبه، 
در صفحه اول این روزنامه آمده است: »آقای رئیس جمهور! 
از برجام عبرت بگیرید و فریب اینستکس را نخورید«. در 
ادامه گزارش روزنامه کیهان آمده است: »اکنون قریب به 4 
ســال از امضای برجام و همچنین حدود ۱4 ماه از خروج 
آمریکا از برجام سپری شده است. اروپایی ها همچون آمریکا 
در آزمون برجام مردود شــده اند. مقامات ارشد دولت و به 
خصوص جناب رئیس جمهور می بایســت از برجام عبرت 
گرفته و فریب بســته توخالی و توهین آمیز اینستکس را 

نخورند.«
البته نارضایتی از اینســتکس منحصر به منتقدان دولت 
نیست و به نظر می رسد دولت نیز امید چندانی به راه گشا 
بودن اینســتکس ندارد. مجید تخت روانچی، نماینده دائم 
ایران در ســازمان ملل هم روز شــنبه گفته بود: »شخصاً 
معتقدم که اینســتکس در وضعیت فعلی، کافی نیســت. 
این سازوکار بدون پول همچون ماشین بسیار زیبای بدون 

بنزین است.«
روز سه شنبه  عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی نیز 
اعالم کرد: »اینستکس صرفاً سهم محدودی در راهبرد بانک 
مرکزی در بازار ارز دارد و برنامه های دیگری در روابط ارزی 

کشور اجرایی شده یا در حال اجراست.«
واقعیت این اســت که هرچند اینســتکس ممکن است 
تاحدی پاســخگوی بخش کوچکی از نیازهــای ایران در 
رابطه با تســهیل واردات غذا و دارو باشد، اما بعید است راه 
حل مناسبی برای مهمترین خواسته ایران از برجام –لغو 

تحریم های نفتی- باشد.
در واقــع مهمترین مشــکل این روزهای اقتصــاد ایران، 
تحریم های فراگیر آمریکا علیه صنعت نفت و پتروشیمی 
ایران اســت و این دقیقا همان جایی است که اینستکس 
در مورد آن سکوت کرده است. صادرات نفت ایران به اروپا 
عمال صفر شده است و اصوال پولی وجود ندارد که بخواهد 

صرف خرید غذا و دارو از طرف اروپایی شود.

جلیلفقیهی)سایتزیتون(
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change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,795, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also 
available. AJAC is an association of prestigious professional journalists, writers, photographers and corporate members whose goal is to ensure factual and ethical reporting about the Canadian automobile industry. ∑Please note that your vehicle may not be equipped with all features described. This also applies to safety-related systems and functions. None 
of the features we describe are intended to replace the driver’s responsibility to exercise due care while driving and are not a substitute for safe driving practices. Some features may have technological limitations. For additional information regarding the various features, including their limitations and restrictions, please refer to your vehicle’s Owner’s Manual. 
ΩApple, the Apple logo, CarPlay and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.  Google, Google Play, Google Maps and Android Auto are trademarks of Google Inc. Google Maps ©2019 Google. ΦFinancing offers available only on select new models to qualified customers on approved 
credit (OAC). Representative Financing Example: Finance a new 2019 Sorento LX V6 Premium (SR75EK) with a selling price of $36,212 at 0% for 60 months for a total number of 260 weekly payments of $139 with $0 down. Cost of borrowing is $0, includes $800 bonus. ≠Lease offer is only available on select new models to qualified customers on approved credit. 
Representative Leasing Example: Lease offer available on approved credit (OAC), on the new 2019 Forte EX IVT (FO843K)/2020 Sportage LX AWD (SP75BL) with a selling price of $22,762/$29,712 includes $1,000/$0 bonus based on a total number of 208 weekly payments of $53/$66 for 48 months at 1.99% with $0 security deposit, $2,020/$2,825 down payment 
and first payment due at lease inception. Total lease obligation is $10,915/$13,697 with the option to purchase at the end of the term for $10,006/$14,845. Lease has 16,000 km/year allowance (other packages available and $0.12/km for excess kilometres). *Save 40 cents per litre for 4 months fuel card available on the purchase and lease of select 2019 models as 
follows: Rio, Forte, Soul, Stinger, Sportage, Sorento and Sedona, and 2020 models as follows: Soul, Sportage and Telluride. Fuel Card is combinable with other retail incentives. No cash surrender value and cannot be applied to past transactions. Some restrictions apply. Fuel card applies for 4 months or 500 L, whichever comes first. See your dealer for details. Offer 
ends Offer ends July 31, 2019. «Cash Purchase Price for the new 2019 Sorento SX (SR75JK) is $42,082 and includes $5,000 cash discount. Discount varies by model and trim and is deducted from the negotiated selling price before taxes. ‡Model shown Manufacturer Suggested Retail Price for 2019 Sorento SXL Limited (SR75KK)/2020 Sportage SX Turbo (SP757L)/ 
2019 Forte EX Limited (FO847K) is $45,165/$39,995/$28,065. °Unlimited roadside assistance is only applicable on 2017 models and onward. For more information on our 5-year warranty coverage, visit kia.ca or call us at 1-877-542-2886. Information in this advertisement is believed to be accurate at the time of printing. Kia is a trademark of Kia Motors Corporation.
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عضو رسمى كانون مشاوران مهاجرت كاناداداود قوامى
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council (ICCRC)

Certified Immigration Consultant

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Skilled Worker

سالمت، هزینه  های زندگی و تغییرات اقلیمی،  دغدغه های اصلی رای دهندگان کانادایی
مداد- نظرســنجی صــورت گرفته 
توسط شبکه خبری سی بی اس نشان 
می دهد ســه موضوع »ســالمت«، 
»تغییرات  و  زندگــی«  »هزینه های 
اقلیمــی« از اصلی ترین دغدغه های 
رای دهندگان در انتخابات پیش رو در 

پائیز امسال هستند.
چند ماهی بــه برگزاری انتخابات در 
کانادا مانده اســت و رهبران احزاب 
سیاســی نیز در این میــان به بیان 
دیدگاه ها و مواضع خود در خصوص 

موضوعات مختلف می پردازند. 
یکی از نخستین اقداماتی که احزاب 
در ایــن مرحلــه انجــام می دهند، 
رای دهندگان  اولویت های  شناسایی 
اســت. اما این فقط اول راه است و در 
ادامه باید این رای دهندگان را مجاب 
کنند که بهترین گزینه برای اجرای 
برنامه هایی در راستای این اولویت ها 

هستند.
برای نمونــه، با وجود اینکه لیبرال ها 
به رهبری جاســتین تــرودو درباره 
موضوعاتــی کــه برای بســیاری از 
کانادایی ها اولویت به شــمار می رود 
صحبت می کنند، نظرسنجی صورت 
گرفته توسط شبکه سی بی سی نشان 
می دهد هنوز راه زیادی برای متقاعد 
کردن رای دهندگان برای انتخاب این 

حزب در روز رای گیری دارند.
سه موضوع کلیدی هزینه های زندگی، 
تغییــرات اقلیمی و نیز بهداشــت و 
درمان از مهم ترین موضوعاتی بودند 
که کانادایی ها در این نظرســنجی به 

آنها اشاره کردند.
ارزان،  تامیــن   موضــوع مســکن 
نیازهــای اولیه نظیر غذا و همچنین 
بازنشستگی، از دیگر دغدغه های مهم 
کانادایی ها بود که در این نظرسنجی 

به آن اشاره شد.
شــاید به همیــن دلیل باشــد که 
محافظه کاران تمرکز خود را بر روی 
موضوعات اقتصادی قــرار داده اند و 
نظام قیمت گذاری کربن که توســط 
دولت لیبرال ترودو اجرایی شــده را 
از مصرف کنندگان  مالیــات  گرفتن 
می دانند. محافظه کاران در مقابل، بر 
کاهش آالینده هــای جوی با تعیین 
یک حد مشخص برای صنایع آالینده 
برای تامین بودجه فناوری های سبز 

تاکید دارند.
اما نتایج این نظرسنجی همچنین به 
این نکته اشــاره دارد که اندرو شی یر 
هنوز راه زیادی بــرای مجاب کردن 
رای دهندگان دارد. فقط 4۱ درصد از 
رای دهندگان بر این باورند که او درک 
خوبی از یک خانواده متوسط کانادایی 

دارد.
یافته ها همچنین از امیدهای باال برای 

حزب نئودموکرات و نیز حزب سبز در 
انتخابات پیش رو حکایت دارد.

با وجود اینکه دو سوم از پاسخ دهندگان 
بر این باور بودند که نئو دموکرات ها 
مســیر درســتی را پیش رو ندارند، 
این حزب همچنان به عنوان دومین 
گزینه برای رای دهندگان زیر 4۵ سال 

مطرح است. 
حدود 4۶ درصد بر ایــن باور بودند 
که جاگمیت ســینگ )رهبر حزب 
نئودموکــرات( درک خوبــی از یک 

خانواده متوسط کانادایی دارد.
از ســویی دیگــر، ســبزها از نظــر 
این نظرسنجی،  شرکت کنندگان در 

دارای موجه تریــن دیــدگاه در قبال 
پدیــده تغییرات اقلیمی شــناخته 
می شــدند و یک ســوم از آنها اعالم 
کردند کــه رای دادن به این حزب، 
پیامی آشکار به احزاب سنتی در پی 

خواهد داشت.
این نظرسنجی در روزهای ۳۱ می و 

۱۰ ژوئن، به ســفارش شبکه خبری 
سی بی ســی و با پرســش از 4۵۰۰ 
کانادایــی به انجام رســید. با وجود 
اینکه این نتایج می تواند تصویری از 
وضعیت افکار عمومی در کانادا نسبت 
به احزاب سیاســی را نشان دهد، اما 
تردیدی نیست که گذر زمان و موضاع 
جدید احزاب می تواند معاوالت موجود 

را بر هم زند.
اریگ گرنیر )تحلیل گر شبکه خبری 
سی بی ســی( می گوید:»ایــن اعداد 
و ارقام نشــانگر تغییراتی اســت که 
احزاب سیاســی باید در مواضع خود 
در پیش گیرند است تا به این ترتیب 
بتوانند پاسخی مناسب به خواسته ها 
و دغدغه های رای دهنــدگان درباره 
تغییــرات اقلیمی و نیــز هزینه های 
زندگی بدهند. در این میان، کار برای 
لیبرال ها ســخت تر از دیگران است، 
زیرا می کوشــند هم برای افرادی که 
خواســته هایی جهانی نظیر مبارزه با 
تغییرات اقلیمی دارند جذاب باشند 
و هم نظر مســاعد طبقه متوسط را 
هم به خــود جلب کنند. بســیاری 
از رای دهنــدگان در نواحــی اطراف 
شــهرهای بزرگ زندگی می کنند و 
بیشتر نگران هزینه های اولیه زندگی 

خود هستند.«

نگرانیهایمالیوطبقهمتوسط

نتایج این نظرسنجی شباهت زیادی 
با نظرســنجی صورت گرفته توسط 
وزارت اقتصــاد کانادا پس از تصویب 
بودجــه ســال 2۰۱۸ دارد. در هــر 
دوی این نظرســنجی ها، کانادایی ها 

نگرانی هایی درباره وضعیت اقتصادی 
خود داشتند.

این نظرســنجی همچنین مشخص 
کرد که کانادایی ها احساس می کنند 
زندگی روزمــره آنها از نظر اقتصادی 
بهتر نشــده است. این در حالی است 
که حزب حاکم لیبرال، معموال بر بهتر 
شدن وضعیت اقتصادی طبقه متوسط 
و ضعیف این کشور تاکید دارد و آن 

را جزو دستاوردهای خود می شمارد.
لیبرال ها همچنان روی طبقه متوسط 
این کشــور تاکید دارنــد. در پیامی 
تبلیغاتی که چنــدی پیش به زبان 
فرانسه توسط این حزب منتشر شده 
آمده که »جاســتین تردو و تیمش، 
تمرکزشان را روی سرمایه گذاری بر 

طبقه متوسط قرار داده اند.«
مســاله بهداشــت و درمان همواره 
در ایام انتخابات بــه موضوعی مهم 
و بحث برانگیــز تبدیل می شــود. اما 
نظرســنجی صورت گرفته توســط 
سی بی اس نشان می دهد که موضوعی 
به ظاهر نه چندان مهم یعنی تغییرات 
اقلیمــی به عنوان ســومین دغدغه 
شرکت کنندگان در رای گیری مطرح 
شــده است. حدود دو ســوم از افراد 
شــرکت کننده در این مطالعه اعالم 
کردنــد که پرداختن دولــت به این 
مساله بســیار ضروری بوده و باید به 

اولویت های ملی تبدیل شود.
با وجود اینکه لیبرال ها 4 سال پیش 
در کنفرانش تغییرات اقلیمی پاریس 
متعهد شــدند که تولید آالینده  های 
کربنــی را تا ۳۰ درصد زیر ســطح 
مذکور در ســال 2۰۰۵ برســانند. با 
این وجود، بســیاری از پژوهشگران 
این حــوزه بر این باورنــد که دولت 
کانادا نمی تواند به این هدف دســت 
یابد. به نظر می رســد این دیدگاه در 
نظرسنجی صورت گرفته نیز آشکار 
از مشــارکت کنندان  است. دو سوم 
اعالم کردند کــه دولت باید اقدامات 
بیشتری را در زمینه مبارزه با تغییرات 

اقلیمی به انجام رساند.
این نظرســنجی همچنیــن دیدگاه 
طرفــداران محافظــه کاران را نیــز 
مشخص می کند. از هر ده نفر، ۸ نفر 
اعالم کردند که بایــد از دیدگاه این 
حزب در قبال پدیده تغییرات اقلیمی 
آگاه شــوند. همچنیــن ۶ درصد از 
پاسخ دهندگان گفتند که هیچ باوری 

به پدیده تغییرات اقلیمی ندارند.
البتــه رهبر این حزب، مدتی پیش و 
پس از رونمایــی از برنامه خود برای 
کاهش آالینده های جوی اعالم کرد 
که محافظه کاران به واقعی بودن این 

پدیده باور دارند.

ایرونیا- چه در حال رانندگی، پارک 
کردن یا استفاده از ترانزیت در مترو 
ونکوور باشید، مالیات و نرخ هر سه از 

دیروز افزایش پیدا  کرد.
از روز اول جــوالی، ترنس لینک نرخ 
بلیط تک استفاده را پنج تا ۱۰ سنت 
باال می برد و این در کنار یک افزایش 
سه ســنتی برای مالیات پارکینگ و 

رسیدن آن به 24 سنت است.
در عین حــال، مالیات بنزین  با یک 
افزایش ۱.۶ درصــدی دیگر به ازای 
هر لیتــر به ۱۸.۶ درصد می رســد. 
جالب است این اتفاق بالفاصله پس از 
کاهش بهای بنزین و فاصله گرفتن آن 
از قیمتهای رکودشــکن  بهار صورت 

می گیرد.
از ســوی دیگر قیمت پارکینگ ۱۵ 
سنت دیگر در هر ساعت اضافه شده 
و آن را به متوســط ۵ دالر در ساعت 
می رساند. پارکینگ خیابانی کنتوری 
البته مشمول این مالیات نیست و این 
افزایش تنها مشمول پارکینگ پولی 
می شود که نرخ های ساعتی، روزانه یا 

از اول جوالی
نرخ پارکینگ، ترانزیت و بنزین در مترو ونکوور باال رقت

ماهانه دارد.
اســتان ماه گذشــته اعــالم کرد به 
مالیاتش  می دهد  اجازه  ترنس لینک 
را افزایــش دهد چــون مالیات یکی 
از راه هایی اســت که می تواند شکاف 
تامین ســرمایه منطقــه ای را برای 

پروژه های بزرگ جبران کند. 
مالیات بنزین قیمــت آن را یک بار 
دیگر در مترو ونکــوور از ۱.۵۰ دالر 
به ازای هر لیتر باالتر ببرد. بخشی از 
این سرمایه ها به ترنس لینک و باقی به 

استان می رسند.
دولت بریتیش کلمبیا در مورد نحوه 
مبارزه با تغییر قیمت شــدید بنزین 
با لیبرال ها درگیر بــوده و لیبرال ها 
می گویند اســتان باید مالیات بنزین 
را کنســل کند. اما نخست وزیر جان 
هــورگان بارها از مالیات ســوخت و 
همچنین مالیــات کربنی دفاع کرده 
و گفته مشکل اصلی افزایش قیمت 
iroonia.ca .توسط صنعت نفت است
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پیش بینی روند نرخ برابری دالر کانادا و آمریکا تا پایان سال جاری

ایرونیا- دالر کانادا در حال حاضر برای 
نخستین بار از فوریه تا به حال  باالتر 
از ۷۶ ســنت به ازای هر دالر آمریکا 
معامله می شــود و اقتصاددان ها باور 
دارنــد پیش از اینکــه بانک مرکزی 
کانــادا جلوی این افزایــش ارزش را 

بگیرد هنوز جا هست.
ارز کانادا هفته گذشــته در انتظار به 
روزرسانی سیاست پولی بانک مرکزی 
آمریکا قدرت گرفــت. از موقعی که 
جروم پــاول رییس بانــک مرکزی 
آمریکا هفته گذشــته گفت ممکن 
است این بانک بخواهد نرخ بهره خود 
را کاهــش دهد، دالر کانادا تقریبا دو 
ســنت در مقابل دالر آمریکا تقویب 
شــده و روز چهارشــنبه قیمت آن 

۰.۷۶2۳ دالر آمریکا بود.
میزان ایسا استراتژیست ارشد نرخ ارز 
می گوید  سکیوریتیز  تی دی  شرکت 
بخش اعظم ایــن افزایش ارزش دالر 
کانادا به خاطــر بیانیه بانک مرکزی 
آمریکا بوده اما کاهش شکاف بین بهره 
اوراق دو ساله کانادایی و آمریکایی هم 
در این مســئله اثرگذار بوده است. بر 
خالف بانک مرکــزی آمریکا و دیگر 
بانک های مرکزی که از لحن نرم تری 
اســتفاده کرده و حتی گفته اند نرخ  
بهره را کاهش می دهند، بانک مرکزی 
کانادا چنین قصدی نداده و به گفته 
ایســا بــه زودی هم چنیــن کاری 

نمی کند.
او گفت: »حاال در شــرایطی هستیم 
که روند تقویت دالر کانادا ادامه پیدا 
خواهد کرد. و باید دید این روند تا چه 

زمان دوام خواهد داشت.«
ایسا می گوید تا ژانویه انتظار کاهش 
نرخ بهره بانک مرکزی کانادا را ندارد و 
می گوید در این مدت ارزش دالر کانادا 
به ۷۸ ســنت دالر آمریکا می رسد. او 
گفت موج فعلی می تواند ارزش آن را 
تا ۸۰ سنت هم باال ببرد. او گفت در 
آن درجه، بانک مرکزی کانادا به خاطر 
اثرات احتمالی یک ارز تقویت شونده 
روی درجه تجارت کشور مجبور به در 
نظر گرفتن رویکردی متفاوت خواهد 
شــد. او گفت حتی ممکن است در 
این سناریو در سال 2۰2۰ شاهد یک 

کاهش دیگر نرخ بهره هم باشیم.
اریک الشل اقتصاددان ارشد شرکت 
مدیریت سرمایه آر بی سی گلوبال باور 
دارد که بانــک مرکزی کانادا فقط تا 
حدی می تواند از آمریکا جدا بماند. او 
گفت: »متقاعد نشده ام که قرار است 
از آمریکا جدا بشویم. واقعا ماجرا این 
است که فکر نمی کنم کانادا در قضیه 
کاهش نرخ بهره از آمریکا جدا باشد.«

الشــل گفت طی دو ماه آینده فکر 
می کند افزایــش ارزش دالر کانادا تا 

۷۸ ســنت دالر آمریکا ادامه خواهد 
داشــت، با این حال او گفت نسبت 
به ادامه این افزایش خیلی خوش بین 
نیســت. او گفت طی یک تا دو سال 
آینده دالر کانادا تمــام افزایش های 
خــود را پس خواهــد داد و احتماال 
جایی بین ۷۱ تا ۷۷ سنت قرار خواهد 

گرفت.
امــا اقتصــاددان ارشــد کپیتــال 
براون می گوید  استیون  اکونومیکس 
اگر همانطور که او پیش بینی می کند 

بانک مرکزی کانادا در اکتبر نرخ بهره 
خــودش را کاهش بدهــد، درجات 
پایین تر آن گستره ممکن است بسیار 

زودتر به واقعیت بپیوندد.  
براون گفت در حال حاضر بازارهای ارز 
دارند کامال سیگنال کاهش نرخ بهره 
کانادا و همچنیــن یک کاهش برای 
کانادا را می دهنــد. بعد از کنفرانس 
خبری پاول حتــی بعضی ها انتظار 
کاهش نیم درصدی نرخ بهره آمریکا 

را داشتند.

با این حــال او گفــت غیرمحتمل 
است چنین اتفاقی بیفتد، بلکه بانک 
مرکزی کانادا از بانک مرکزی آمریکا 
پیروی خواهد کــرد و همان کاهش 
نرخ بهره را اعالم می کند. تیم کپیتال 
پیش بینی  همچنیــن  اکونومیکس 
پایان افزایش ارزش سهام آمریکایی 
را کرده و می گوید به زودی روند آن 

کاهشی خواهد شد.
او انتظار دارد تا آخر سال قیمت دالر 

کانادا ۷2 سنت دالر آمریکا باشد.

درخواست گروهی از استادان
 و اتحادیه های کارگری کانادا برای 

توقف فروش اسلحه به عربستان
گروهی متشکل از استادان دانشگاه، 
نمایندگان اتحادیــه های کارگری و 
فعاالن حقوق بشر کانادا با انتشار نامه 
ای سرگشــاده از »کنگره کارگران« 
این کشور خواستند تا تمام تالشش 
را بکار گیرد و مقابل فروش اسلحه به 

عربستان سعودی بایستند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
یورونیــوز، طبق قــراردادی که بین 
دولت پیشین و محافظه کار کانادا و 
عربستان سعودی به امضا رسیده است 
کانادا یازده میلیارد دالر سالح گرم به 
عربســتان ســعودی صادر می کند. 
مخالفان فروش سالح به سعودی ها 
می گویند که جاستین ترودو، نخست 
وزیر کنونی هرچند چنین قراردادی 
را امضا نکرده اما می توانست فروش 

سالح را متوقف کند.
در ایــن نامه از کنگــره کارگران که 
بیشــتر از ۳ میلیون کارگر در کانادا 
عضو آن هستند، خواسته شده است 
تا برای توقف فروش اســلحه از نفوذ 

خود استفاده کنند.
دولت کانادا بارها در برابر فشارها اعالم 
کرده اســت که به صادرات سالح به 
عربســتان ادامه خواهد داد. این بی 
توجهی به افکارعمومی در کانادا شاید 
با نزدیک شدن زمان انتخابات در این 

کشور تغییرپیدا کند.
انتخابات پارلمانی کانادا در ماه اکتبر 
برگزار می شود و رقبای جدی حزب 
حاکم، محافظه کاران و احزاب چپ 
ظرفیت پیــروزی در این انتخابات را 
دارند. بر اساس آمارهای سازمان ملل 
متحد از زمــان آغاز حمالت نظامی 
ائتالف به یمن حدود ده هزار نفر که 
اغلب آنها را غیرنظامیان تشکیل می 
دهند در این کشور کشته و بیش از 

شصت هزار نفر نیز مجروح شده اند.
این درحالیســت که ســازمان های 
غیردولتی مداقع حقوق بشر معتقدند 
که شمار کشته شدگان این حمالت 
بسیار بیشتر از آن چیزی است که تا 
کنون اعالم شده است. برخی از این 
سازمان ها معتقدند که تعداد کشته 
شدگان حتی تا پنج برابر بیشتر از آمار 

رسمی است.
برخی از کشــورهای غربی از جمله 
آلمــان پس از ماجــرای قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد ریاض 
اعــالم کردند کــه به دلیــل وجود 
شواهدی مبنی بر دست داشتن برخی 
از مقامات عربستان به خصوص محمد 
بن سلمان، ولی عهد سعودی در این 
ماجرا از فروش ســالح به این کشور 

خودداری خواهند کرد.

دولت کانادا گروه های دست راستی افراطی را سازمان تروریستی نامید
پرژن میرور- گروه های ) باِلد اند آنِرز 
و کامبت ۱۸ ( در لیست سازمان های 

تروریستی قرار گرفتند.
برای نخستین بار، دولت کانادا به طور 
رسمی اعالم کرد که گروه های دست 
راستی افراطی به عنوان سازمان های 
تروریستی شناخته شدند و فعالیت 

آنها در کشور غیر قانونی است.
دو گروه دســت راســتی افراطی به 
نام هــای ) بالد اند آنِرز و کامبت ۱۸( 
هم اکنون از نظر دولت کانادا به عنوان 
ســازمان های تروریســتی شناخته 
شــده اند و عملیات آنها غیر قانونی 
اســت. دولت کانادا امیدوار است تا با 
برداشــتن این قدم به حفظ کشور و 
مردم از هرگونه حمالت بر پایه نفرت 

کمک کرده باشد.
روزنامه رسمی کانادا روز چهارشنبه  
هفته گذشته اعالم کرد، دولت کانادا 
از این پس تعدادی از گروه های دست 
راستی افراطی را به عنوان تروریست 
مجازات خواهد کرد. دولت گفته است 
که قرار دادن این گروه ها در فهرست 

سازمان های تروریستی، تحت پیگرد 
قــرار دادن طرفــداران این گروه ها و 
توقف کمک های مالی تروریســم را 

آسان تر خواهد کرد.
این دو گروه دســت راستی افراطی 
در کنار ســه گــروه شــبه نظامی 
شــیعه به نام های »االشتر بریگادز«، 
»لشــگر  و  »حرکت الصابریــن« 
که  هســتند  گروه هایی  فاطمیون« 
توســط دولت کانادا در این هفته به 
فهرست سازمان های تروریستی اضافه 

شدند.
به گزارش گلوبــال نیوز، یکی از این 
گروه های افراطی به نام )باِلد اند آنرز( 
یک شعبه در کانادا دارد. این گروه در 
سال ۱۹۸۷ در انگلستان تشکیل شد 
و از آن زمان تاکنون شعبات زیادی را 
در سراسر اروپا و حتی در داخل کانادا 

ایجاد کرده است.
این گروه افراطی در آمریکای شمالی 
دســت به حمالتی نیــز زده اند، در 
ســال 2۰۱2 دو مرد بی خانمان در  

فلوریــدای آمریکا را به دلیل اینکه از 
نظر این گروه پست و دون پایه بودند 
به قتل رســاندند. بر اساس گزارش 
گلوبال نیوز، گــروه )کامَبت ۱۸( نیز 
پشــت تعدادی از حمالت دســت 
راستی افراطی بوده است، از جمله این 
حمالت می توان به پرتاب بمب های 
آتش زا به یک ساختمان در جمهوری 
چک که تعدادی خانــواده به همراه 
کودکان خود در آن زندگی می کردند 

اشاره کرد.

دولت کانادا اعالم کرده است هر گونه 
عمل خشونت آمیز که به علت تنفر و 
یا ایجاد ترس انجام شــود در تعریف 

افراط گرایی قرار می گیرد.
ســرویس اطالعاتی و امنیتی کانادا 
به شــبکه خبری گلوبال نیوز گفته 
است که گروه های افراطی در زمینه 
هدف قــرار دادن افراد با گرایش های 
جنســیتی ، نژاد ی و مذهبی فعالیت 
می کنند و شــناخته شــده هستند. 
این گروه های افراطی عمدتاً از مردان 

سفید پوست تشکیل شده است.
گلوبال نیــوز اعالم کرده اســت که 
شــبکه های اجتماعی یکی از عوامل 
اصلی بــرای نفوذ و گســترش این 
گروه های افراطــی و ایدئولوژی آنها 
به داخل کانــادا بوده اند. با قرار دادن 
این دو گروه در فهرست سازمان های 
تروریستی، مرکز مطالعات بین المللی و 
استراتژیک به اطالعات مهم و کلیدی 
افراد اصلی و اموال و دارایی های آنها 
و نحوه عملکرد فضای تهدید کننده 

جاری دست یافته است.   
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کاروان بیماران آمریکایی برای خرید انسولین ارزان تر
 وارد کانادا شد

ایرونیا- کاروانــی از آمریکایی ها روز 
شــنبه از مرز کشــور با کانادا عبور 
کردند تا بتوانند قیمت بهتری برای 
انســولین دریافت کنند و نسبت به 
»بحران قیمت انسولین« در آمریکا به 

اطالع رسانی بپردازند.
این گروه ســفرش را از مینیاپولیس 
آغاز کرد و در لنــدن واقع در انتاریو 
متوقف شد تا این نوع داروی حیاتی 
دیابــت نوع یک را از یــک داروخانه 

دریافت کند. 
نیکول اسمیت-هولت عضوی از این 
گروه می گوید کاروان تقریبا 2۰ نفر 
عضو دارد. او گفت پسر 2۶ ساله اش 
در ژوئن 2۰۱۷ به خاطر اینکه مجبور 
شــده بود بــه خاطر قیمــت باالی 
انسولین این دارو را جیره بندی کند 
جان خود را از دست داد. دیابت نوع 
اول معموال در دوران کودکی یا اوایل 

بزرگسالی پیشرفت می کند.
این دومین باری اســت که اسمیت-
هولت با این کاروان همراه می شــود. 
نخســتین بار این کاروان در ماه مه 
به همیــن دالیل راهی شــده بود و 
آمریکایی ها  اسمیت-هولت می گوید 
برای دریافــت قیمت های مقرون به 
صرفه تر تا به حال به مکزیک هم سفر 

کرده اند.

کسب و کارهای کانادایی به دلیل کمبود نیروی کار 
خواستار مهاجران بیشتر هستند

ایرونیــا- نــرخ بیــکاری کانــادا در 
پایین تریــن حد خــود در تاریخ قرار 
گرفته و کسب و کارها پیش از انتخابات 
ملی اکتبر پیامی برای سیاستمداران 
دارند: ما به کارگران مهاجر نیاز داریم 
بنابراین کمپین تــان را به بیرون نگه 

داشتن آن ها متمرکز نکنید.
با اســتناد به یک نظرسنجی جدید، 
نگرانــی دربــاره مهاجــرت در کانادا 
در حال افزایش اســت و این مسئله 
خصوصــا در میــان رای دهنــدگان 
محافظــه کاری دیــده می شــود که 
رهبران حزب شان در نظرسنجی های 
انجام شــده پیش از انتخابات اکتبر از 
لیبرال های نخست وزیر جاستین ترودو 

جلو زده اند.
بر خالف آمریــکا که در آن مهاجرت 
توسط بعضی ها به عنوان یک تهدید 
دیده می شود، کسب و کارهای کانادایی 
به شــدت حامــی قول تــرودو برای 
افزایش تعداد مهاجران و پناهندگان 
ورودی به کشور و رساندن سهم ساالنه 
آن ها به حدود یــک درصد جمعیت 

جامعه هستند.

گلدی هایدر رییس شــورای تجارت 
کانادا که اعضایش ۱.۷ میلیون کارمند 
دارنــد، می گوید: »مــا نمی خواهیم 
مهاجرت اینجا مثل آمریکا به عنوان 
یک سالح سیاسی مورد استفاده قرار 
بگیرد. ما اهداف دولت فدرال را قبول 

داریم و باید به آن اهداف برســیم… 
حقایق مشــخصا نشان می دهند که 
کانــادا برای کمک به رشــد اقتصاد 

نیازمند مهاجران است.«
با توجه به اینکه نرخ بیکاری به ۵.4 
درصد رســیده که پایین ترین درجه 

از زمان آغــاز ثبت داده هــای قابل 
مقایســه از ســال ۱۹۷۶ تا به حال 
است، کانادا نیازمند کارمندان جدید 
است. گزارشی که روز بیست و پنجم 
ژوئن منتشر شد نشان داد که کمبود 
نیروی کار مزارع کشور دارد میلیاردها 
دالر هزینه بر می دارد و انتظار می رود 

طی یک دهه آینده هم رشد کند.
ســوزان ییگر رییس بخش استخدام 
کارخانه میپل لیف فودز که گوشت 
تولید می کند می گوید این کارخانه در 
حال حاضر به خاطر کمبود نیروی کار 

دارد با ۸۰ ظرفیت خود کار می کند.
او گفت: »بــه خاطر نرخ بیکاری کم 
ما مســلما نیروی کاری در دسترس 
کارخانه کم شده و این در حالی است 

که کسب و کارمان رو به رشد است.«
اما هنوز سیاستمداران زیادی خواستار 
کاهش تعداد مهاجران و پناهندگان 
ورودی ســاالنه به کانادا هستند. دو 
ســوم از کانادایی هایــی که به حزب 
محافظه کار رای داده اند گفتند تعداد 
اقلیت های غیرسفید پوست در کشور 
زیاد اســت و این در حالی است که 
این درصد در سال 2۰۱۵ حدود ۵۳ 

درصد بود.
کنفرانس هیــات کانادا که یک گروه 
تحقیقاتی است اعالم کرد که تا سال 
2۰2۵ تمام رشد نیروی کار در کانادا 
به خاطر ورود مهاجران جدید خواهد 

بود. 
اتاق بازرگانی انتاریو که پرجمعیت ترین 
استان کانادا هســت هم می خواهد 
تعداد کارگران ورودی به کشور را زیاد 
کند. روکو روســی رییس اتاق انتاریو 
گفت: »ما می توانیم از تعداد بیشتری 
از مهاجران استفاده کنیم. ما نیازهای 

بسیار بزرگی داریم.«
iroonia.ca

با استناد به مطالعه ای که در ماه ژانویه 
انجام شــد، قیمت ســاالنه متوسط 
انســولین در آمریکا بین ســال های 
2۰۱2 و 2۰۱۶ تقریبا دو برابر شد و 
به ۵۷۰۵ دالر رسید. کوین نیستروم 
یکــی از مدیران گــروه غیرانتفاعی 
گفت  مینسوتا  اینترنشــنال  تی وان 
قیمت یک شیشه انسولین در ماه مه 
در آمریکا ۳2۰ دالر آمریکا بود که در 
همان زمان قیمــت آن در کانادا ۳۰ 

دالر بود.
کاروان در لندن در بنتینگ هاوس هم 

توقف خواهد کرد؛ جایی که دانشمند 
کانادایی فردریک بنتینگ که انسولین 
را همراه با چارلز بســت کشف کرد، 
بین سال های ۱۹2۰ و ۱۹2۱ در آنجا 
زندگی می کرد و بــه عنوان »زادگاه 

انسولین« شناخته می شود. 
اسمیت-هولت گفت امیدوار است در 
آمریکا راهکارهایی طوالنی مدت مثل 
ســقف قیمتی، قوانین ضد افزایش 
قیمت شدید، اصالح ثبت اختراع ها و 
شفافیت شرکت های دارویی به وقوع 

iroonia.ca .بپیوندد

عدم موفقیت کانادایی ها 
در آزمون شهروندی کانادا

ایرونیا- نتایج یک نظرسنجی جدید 
نشــان داده که بیشــتر کانادایی ها 
کشورشــان را بــه آن خوبی که فکر 

می کنند نمی شناسند.
این نظرســنجی که به مناسبت روز 
کانادا انجــام شــد، از ۱۶4۵ نمونه  
تصادفی از رای دهندگان ۱۰ ســوال 
از راهنمــای مطالعه برای افرادی که 
می خواهند شــهروند کانادا شــوند، 
پرسید. نتایج خیلی خوب نبود. تنها 
۱2 درصد از پاسخ دهندگان توانستند 
تعداد ۸ ســوال یا بیشــتر را درست 
پاســخ بدهند که آستانه پاس کردن 
این تست است. امتیاز متوسط آن ها 

۵ از ۱۰ بود.
دکتــر لــورن بوزینــوف از فــوروم 
ریســرچ گفت: »حس می کردم که 
کانادایی هــا امتیاز خوبــی نخواهند 
داشــت و متاســفانه همینطور بود. 
این ها چیزهایی هستند که یا باید در 
دبیرستان  خواند یا اگر در کانادا بزرگ 
نشــده ای باید در هنگام دادن تست 

شهروندی مطالعه می کردی.«
بریتیش کلمبیایی ها با 22 درصد نرخ 
موفقیت بیشترین احتمال پاس کردن 
تست را داشتند. پاسخ دهندگان دارای 
مــدرک پــس از فارغ التحصیلی 2۱ 
درصد نرخ موفقیت داشتند. کبکی ها 
با ۹۵ درصد غلط بدترین عملکرد را 
داشتند و تنها ۶ درصد از افراد مسن 

تست را پاس کردند.
ســوال اول این بود کــه متی ها چه 
کســانی هســتند که ۵۵ درصد از 
پاســخ دهندگان به درســتی گفتند 
آن ها افرادی از نوادگان مختلط بومی 

و اروپایی هستند.
ســوال دوم نام ســرود ملی کانادا را 
می پرســید که حدود یک ســوم از 
پاسخ دهندگان به درستی گزینه »خدا 
ملکه را نجات بدهد« را انتخاب کردند.

در ســوال ســوم، به پاسخ دهندگان 
لیســتی از مســئولیت های رسمی 
شهروندان کانادایی داده شد و از آن ها 
خواسته شد بگویند کدام یک از آن ها 
یکی از مسئولیت های رسمی نیست. 
درصد افرادی که به درســتی گزینه 

»رانندگی ایمن« را انتخاب کردند 2۶ 
درصد بود.

سوال چهارم می پرســید که در چه 
زمانی چارتر حقوق و آزادی های کانادا 
تبدیل به بخشی از قانون اساسی این 
کشور شد. پاسخ درست سال ۱۹۸2 
بــود که چهار نفر از هر ۱۰ نفر آن را 

انتخاب کردند.
سوال پنجم معطوف به پنجم منطقه 
موجود در کانادا بود. پاسخ دهندگان 
باید گزینه ای را انتخاب می کردند که 
یکی از آن پنج مناطق نیست. پاسخ 
درست گزینه »میدوست« بود که ۶۳ 
درصد افراد آن را به درستی انتخاب 

کردند.
در سوال ششم از کانادایی ها پرسیده 
شد که معنی کلمه »اینوئیت« چیست. 
بیش از نیمی از پاسخ دهندگان یعنی 
۵۶ درصد پاسخ درست که »مردم« 

بود را حدس زدند.
از پاسخ دهندگان  در ســوال هفتم، 
پرسیده شد که مردم موسس کانادا 
چه کســانی بودند. درصــد افرادی 
که گزینه درســت یعنــی بومی ها، 
فرانسوی ها و بریتانیایی ها را انتخاب 
کردند کمتر از نصف یعنی 4۸ درصد 

بود.
در سوال هشــتم، به پاسخ دهندگان 
نام های چهار رهبر حزبی داده شــد. 
این رهبران دوســپ، ترودو، شی یر و 
می بودند. از آن ها خواسته شد بگویند 
کدام یک از این رهبران در حال حاضر 
مسئولیت رهبری در خانه نمایندگان 
را بر عهده ندارد. کمی بیش از نیمی 
از آن ها یعنی ۵۳ درصد پاسخ درست 

که دوسپ بود را انتخاب کردند.
سوال نهم این بود که اهمیت راه آهن 
کانادا پاســیفیک چیست. حدود ۶۵ 
درصد از پاســخ دهندگان به درستی 
گفتند که اهمیــت این راه آن وصل 

کردن کشور از دریا به دریاست.
در نهایــت، ســوال دهــم و آخر از 
کانادایی ها پرســید که رییس دولت 
کشورشان کیســت. تنها ۱۹ درصد 
به درســتی ملکه را به عنوان گزینه 

iroonia.ca .درست انتخاب کردند
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خدمات مهاجرتی مون الیت
عضو رسمی شورای نظارت بر مشاورین مهاجرت کانادا

و انجمن مشاورین مهاجرت کانادا

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

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

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

مدیر مسئول: 

رضا شاهپوری
مشاور رسمی مهاجرت

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

facebook.com/moonlightimmigration

کشتی حاوی 69 کانتینر زباله سرانجام از فیلیپین وارد ونکوور شد
تنــش دیپلماتیک طوالنی  ایرونیا- 
درباره کوهی از زباله باالخره به پایان 
رسید و یک کشتی که باری از زباله را 
حمل می کرده و این بار از سال 2۰۱۳ 
تا به حال در فیلیپین در حال فاسد 
شدن بوده، صبح روز شنبه به بندری 
در جنوب ونکوور رســید. کشتی آنا 
مرسک که ۶۹ کانتینر زباله و پس ماند 
الکترونیکی کانادایی را حمل می کرد، 

در دلتا پهلو گرفت .
مسئوالن می گویند کانتینرها خالی 
می شــوند و آنجا می مانند تا زمانی 
که به ســاختمان تبدیــل زباله به 
انرژی مترو ونکوور در برنابی منتقل 
و به خاطر نگرانــی از انتقال بیماری 

سوزانده شوند. 
پل هندرسون مدیر خدمات زباله مترو 
ونکــوور گفت: »مواد خاصی اســت. 
برای درک نحوه دریافت این محموله 
مجبور شدیم پروسه های عملیات امن 
را مطالعه کنیم چون مدت بســیار 

زیادی در فیلیپین باقی مانده بود.«

این زباله های کانادایی در ســال های 
2۰۱۳ و 2۰۱4 بــا لیبــل اشــتباه 
پالستیک بازیافتی وارد فیلیپین شد. 
بعدها مشخص شد بخش اعظم این 
محموله زباله شــامل پوشک کثیف، 
پسماند آشپزخانه و اقالم الکترونیکی 

بوده است.
این زباله باعث شکل گیری یک تنش 
سیاسی بین دو کشور شد و در نهایت 
رودریگو دوترته رییس جمهور فیلیپین 
تهدید کرد شخصا آن را به کانادا پس 
می فرستد. او گفته بود: »یک مراسم 

تحویــل بــزرگ راه بیندازیــد. اگر 
می خواهید آن را بخورید.«

همچنین اعتراض ها به تظاهرات در 
خیابان های مانیل کشــید و از کانادا 
خواســتند این زباله ها را از سواحل 
شــهر دور کند. کانــادا ضرب االجل 

رشدباورنکردنی قیمت مسکن درکانادا 
در مقایسه با شهرهای اصلی بازار مسکن آمریکا

ایرونیا- اوضاع قیمت مســکن کانادا 
چقدر بد شــده؟ همیشــه از داخل 
حباب سخت می توان تصمیم گرفت، 
بنابراین بیایید قیمت ها را با همسایه 
جنوبی مان مقایسه کنیم. با مقایسه 
قیمت ها با شهرهای آمریکا می توان 
دید که قیمت مسکن در کانادا چقدر 

عجیب است.
به رشــد قیمــت مســکن در بازار 
شهرهای بزرگ کانادا و آمریکا نگاهی 
می کنیم. در کانادا به تورنتو، مونترال 
و ونکوور نــگاه می اندازیم که ســه 
بزرگ ترین بازار هســتند و بازارهای 
آمریکایی مورد بررســی هم ســن 
فرانسیســکو، لس آنجلس، سیاتل و 

نیویورک خواهند بود. 
از ســال 2۰۰۰ تا به حال، شهرهای 
کانادایی نسبت به شهرهای »حبابی« 
آمریکایی افزایش قیمت مسخره ای را 
تجربه کرده اند. قیمت مسکن تورنتو 
تا ســال 2۰۱۹ حــدود 24۰ درصد 
افزایش داشته و مونترال یک افزایش 
قیمت ۱۸۹.۰۸ درصــدی را تجربه 
کرده اســت. ونکوور کــه اخیرا لقب 
گران قیمت ترین بازار مسکن کانادا را 
از دســت داد، با یک افزایش قیمت 
حیرت انگیز ۳۱۵.۵۸ درصدی نسبت 
به ســال 2۰۰۰ مواجه بوده و این در 
حالی است که هیچ یک از شهرهای 
آمریکایی چنین افزایش هایی را تجربه 

نکرده اند.
قیمت مسکن تورنتو در دنیا یکی از 
سریع ترین افزایش ها را داشته است. 
در مقایســه با لس آنجلس، افزایش 
قیمت این شــهر از ژانویه 2۰۰۰ تا 
مارس 2۰۱۹ به میزان ۳۳.۶۷ درصد 
بیشتر بوده و طی همان بازه افزایش 
قیمت 4۵.2۷ درصد سریع تر از سن 
فرنسیســکو بوده اســت. همچنین 
قیمت هــای تورنتــو ۶۱.۰۱ درصد 
سریع تر از سیاتل رشد کردند. تورنتو 
از نظر سرعت افزایش قیمتی نیویورک 
را خرد کرد و ۱۳۳.۳۹ درصد بیشتر 

باال رفت.
افزایش قیمت مسکن ونکوور در تاریخ 
کم ســابقه بوده است. قیمت مسکن 
ونکوور بیــن 2۰۰۰ تا 2۰۱۹ معادل 
۷۵ درصد سریع تر از لس آنجلس رشد 
کرد. رقم رشد قیمت مسکن ونکوور 
در مقایسه با سن فرنسیسکو ۹۱.۱۰ 
درصد سریع تر و در مقایسه با سیاتل 
۱۱۱.۸۱ درصد سریع تر بود. نیویورک 
ســیتی حتی نزدیک هم نبود چون 
سرعت رشد قیمت ونکوور 2۰۷.۰2 

درصد بیشتر از آن بود.

وضعیت مونترال در مقایسه با تورنتو 
و ونکوور باثبات تر بود. قیمت مسکن 
مونتــرال بیــن 2۰۰۰ و 2۰۱۹ در 
مقایســه با لس آنجلــس تنها ۵.4۳ 
درصد سریع تر رشــد کرد. این رشد 
در مقایسه با سن فرنسیسکو ۱4.۵۰ 

درصد بیشــتر، در مقایسه با سیاتل 
2۶.۹۰ درصد بیشتر و در مقایسه با 

نیویورک ۸۳.۹۵ درصد بیشتر بود. 
حتی طی دوران اوج 2۰۰۶، اقتصاد 
کانادا بســیار بیشتر از آمریکا وابسته 
به امالک بوده اســت. سرمایه گذاری 

مســکونی در کانادا معادل ۸ درصد 
تولید ناخالص داخلی است که تقریبا 
دو برابر بیشتر از آمریکاست. این یعنی 
کسب و کار خرید و فروش مسکن برای 

کانادا بسیار اهمیت دارد.
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پانزدهم مه رییس جمهور را رد کرد و 
دورترته سفیر و کنسول های فیلیپین 
را از کانادا بیرون کشید. باالخره اول 
ژوئن این زباله ها از فیلیپین حرکت 

کردند.
هزینه کانادا ۱.۱4 میلیون دالر برای 
حمل و نقــل و ۳۷۵ هــزار دالر برای 
سوزاندن زباله هاســت. سوزاندن این 
زبالــه برقی تولید می کند که بعدا به 

بی سی هایدرو فروخته می شود.
تنش به وجود آمده ســر این زباله ها 
توجه ها را به ســمت مشکالت کانادا 
در مقابله با زباله و بازیافت و نارضایتی 
رو به افزایش کشورهای خارجی برای 
دریافت آن جلب کرده اســت. چین 
در ســال 2۰۱۸ واردات زباله هــای 
خارجی را ممنوع کرد و فیلیپین هم 
گفته ممکن است همین کار را بکند. 
کشــورهای دیگری مثل مالزی هم 
ممکن است پیروی بکنند. کانادا حاال 
شروع به فرستادن بخش بیشتری از 

بازیافتش به آمریکا کرده است.

مداد- مونترال سال ها با لقب »بهشت 
مستاجران« در کانادا شناخته می شد. 
امــا افزایش چشــمگیر هزینه های 
مسکن، آینده ای متفاوت را برای این 
شهر رقم می زند. بسیاری از طرفداران 
حقوق مستاجران هشدار می دهند که 
وضعیت کنونی در نهایت به شدت به 

ضرر اقشار ضعیف تر خواهد بود.
نرخ اشغال خانه ها در مونترال اکنون 
۹/۱ درصد است که کمترین میزان 
در 2۰ ســال اخیر به شمار می رود. 
ماکسیم روی آالر که از فعاالن طرفدار 
حقوق مســتاجران اســت می گوید 
که بدون کنترل نرخ اجازه از ســوی 
صاحبخانه ها  حاکمیتــی،  نهادهای 
می توانند آن را هر قدر که خواستند 
باال ببرند. او می گوید:»اگر امسال به 
دنبــال اجاره یک خانــه دوخوابه در 
مونترال هستید، باید اجاره ای ۱2۰۰ 
تــا ۱۳۰۰ دالری را هر ماه پرداخت 
کنیــد. این در حالی اســت که رقم 

رسمی اعالم شده، ۸۰۰ دالر است.«
به بــاور آقای روی آالر، بســیاری از 
خانواده هــای با درآمــد پایین دیگر 
افزایش شــدید  این  بــا  نمی توانند 
قیمت کنار بیایند و دســت به دامان 
دولت شده اند. او می گوید: »از آنجا که 
مسکن اجتماعی چندانی در مونترال 
وجود ندارد، وضعیت برای مستاجران 

کم درآمد بسیار سخت شده است.«
اما انس برویت که سخنگوی شرکت 

صاحبان امالک کبک است می گوید، 
این افزایش اجاره بها دالیل متعددی 
دارد. او می گوید: »افزایش مالیات ها، 
نوســازی،  تعمیرات،  هزینه  افزایش 
بیمه و نیز مدیریت ساختمان همگی 
سبب شده که دیگر نتوان اجاره بهایی 
همانند سال های گذشته تعیین کرد.«

آقای برویت با اشــاره به اینکه هزینه 
صاحبخانه شدن نیز به خاطر افزایش 
قیمت ها دیگر همچون گذشته نیست 
گفت که دیگر نمی تــوان مونترال را 
بهشت مستاجران نامید. او در توضیح 
تصویری که از آینــده این وضعیت 
می بینید می گویــد: »اوضاع در حال 
تغییر است. نرخ اشغال منازل اکنون 
زیر 2 درصد اســت و ممکن اســت 
در ســال های بعد به یک درصد هم 
به  برای مستاجران  برسد…وضعیت 

تدریج بدتر هم خواهد شد.«
شواهد به نوعی تائیدکننده حرف های 
آقای برویت اســت و در صورت عدم 
دخالــت دولــت، وضعیــت موجود 
وخیم تر شــود. گفتنی اســت دولت 
فدرال، چندی پیــش طرحی برای 
کمــک مالی به خانه اولی هــا را ارائه 
کرد. بر اساس این طرح، تا ۱۰ درصد 
از هزینــه خرید خانه توســط دولت 
پرداخت خواهد شــد. با این وجود، 
هنوز مشخص نیست آیا چنین اقدام 
می تواند به تب مســکن در مونترال 

پایان دهد یا نه.

مونترال دیگر
 بهشت مستاجران در کانادا نیست!
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قانون جدید مهاجرت به کبک:
 اولویت با افراد متخصص 

دارای پیشنهاد شغلی
براساسقانونجدید،اقامتویااشتغالفردمتقاضیدرکبک،برخورداری
ازتخصصشغلیونیزوجودپیشنهادکاریازسوییککارفرمایمعتبردر
ایناستان،اولویتهایاصلیبرایارزیابیخواهندبود.براساساعالموزیر
مهاجرتکبک،فرآیندسهمرحلهایجدید،زمانانتظارمهاجرانرااز۳۶ماه

به۶ماهکاهشمیدهد.

بــارت، وزیر  مداد- ســیمون ژولن 
مهاجرت اســتان کبک، فرآیند سه 
مرحله ای قانــون جدید مهاجرت به 
کبک را معرفی کرد. بر اســاس این 
قانون، افــراد ماهر و متخصص دارای 
پیشــنهاد شــغلی، در اولویت قرار 
خواهند گرفت. البته او اشــاره ای به 
آزمون ارزش ذکر شده در این قانون 

نکرد.
قانون ۹ چندی پیش توسط مجمع 
ملی کبک تصویب شــد. این قانون 
ســروصدای زیادی به پا کــرد، زیرا 
سرنوشــت ۱۸هزار پرونده متقاضی 
مهاجرت به این اســتان که برخی از 
آنها چندین سال در نوبت بودند را در 

هاله ای از ابهام فرو می برد.
در بخشــی از این قانــون، به آزمون 

 ،CAQ ارزش ها اشاره شده که توسط
حزب حاکم کبک، به عنوان یکی از 
شــروط مهاجرت به استان گنجانده 
شده است. وزیر مهاجرت کبک هیچ 
اشاره ای به جزئیات این آزمون نکرد. 
البته اجرایی شدن این آزمون منوط 
به موافقت دولت فدرال است. با این 
وجود به نظر می رسد نه دولت لیبرال 
کانادا و نه حزب مخالف محافظه کار در 
مجلس عوام، عالقه ای برای همکاری 

در اجرای چنین آزمونی ندارند.
اجرای قانون جدید مهاجرت به کبک

وزیر مهاجرت استان کبک همچنین 
اعالم کرد افرادی که در کبک زندگی 
می کننــد و نیز آنهایــی که مایل به 
زندگی و کار در شــهرهای کوچک 
باشند، از اولویت پذیرش درخواست 

مهاجرت برخوردار خواهند بود.
افرادی که تمایل به مهاجرت به کبک 
دارند می توانند از طریق سامانه آنالین 
ثبت درخواســت، اقدام کنند. در این 
مرحله که هیــچ هزینه ای هم ندارد، 
متقاضیان صرفا یــک ثبت نام اولیه 

انجام می دهند.
در مرحلــه بعدی، دولــت کبک از 
میان متقاضیان ثبت نام کرده، از افراد 
 skilled( دارای مهــارت و تخصــص
workers( دعــوت می کند که فرم 
درخواســت اقامت دائــم در کبک را 

پر کنند. پر کردن این فرم مســتلزم 
پرداخت کارمزد مربوطه است.

همچنین، هر متقاضی تا ۶۰ روز پس 
از دریافت دعوت اولیه از سوی وزارت 
مهاجــرت، فرصت دارد این فرم را پر 
کرده و ارسال کند. پس از ارسال این 
فرم، وزارت مهاجرت کبک نیز تصمیم 
خود را طی یک بازه حداکثر ۶ ماه به 

فرد متقاضی اعالم خواهد کرد.
وزیر مهاجرت استان کبک: مهاجرانی 
که بــه زندگی و کار در شــهرهای 
کوچک اســتان کبک تمایل داشته 

باشند، از اولویت پذیرش درخواست 
مهاجرت برخوردار خواهند بود.

وزیر مهاجرت استان کبک می گوید 
که تصمیم  گیری دربــاره اینکه چه 
کسانی برای اقامت دائم دعوت شوند 
به نیازهای جاری بازار کار این استان 

بستگی دارد.
در گام بعد نیز درخواست های رسمی 
بر اساس یک جدول ویژه مورد ارزیابی 
قرار می گیرند. معیارهایی نظیر سن، 
تجربه آموزشــی و شــغلی، ســطح 
انگلیســی و فرانسه، سابقه اقامت در 

کبک، وجود پیشنهاد شغلی معتبر در 
کبک، وضعیت تاهل، تعداد فرزندان 
و نیز وضعیت مالی از جمله مواردی 
است که بر اساس آنها، امتیازی به هر 

فرد متقاضی تعلق می گیرد.

پروندههای تعلیق از اخبار آخرین
مهاجرتیبهدلیلقانون۹

وقتی فرانســوآ لوگو، نخست وزیر و 
رهبر حزب »ائتــالف آینده کبک« 
)CAQ( از عــزم خود بــرای اصالح 
قوانین مهاجرتی به این استان سخن 
گفت، ۱۸هزار درخواست مهاجرت به 
این اســتان وجود داشت. از آن زمان 
تاکنون، دو هزار پرونده مورد بررسی 
قرار گرفته اند. وزیر مهاجرت اســتان 
کبک می گویــد از ۱۶هــزار پرونده 
باقیمانده، ۳۷۰۰ پرونده بر اســاس 
قانون جدید مهاجرت به کبک دوباره 
مورد بررســی قرار می گیرند. گفتنی 
اســت این ۳۷۰۰ پرونده به کسانی 
تعلق دارند که در حال حاضر در کبک 

به کار و زندگی مشغولند.
سیمون ژولن بارت اعالم کرد فرآیند 
جدید جذب مهاجر که با استفاده از 
یک سامانه آنالین مدیریت موسوم به 
»آریما« )Arrmia( صورت می گیرد، 
به کاهش زمان انتظار برای مهاجرت 
از ۳۶ ماه به ۶ ماه می انجامد. گفتنی 
است سامانه مذکور در سال گذشته 
میالدی توسط دولت لیبرال راه اندازی 

شد.
او با اشــاره به اینکه انتظار سه ساله 
»تاخیری غیرمنطقی« است، گفت که 
دولت کبک با همکاری دولت فدرال 
ســعی می کند زمان انتظار را باز هم 

کوتاه تر کند.
بر اساس اعالم وزیر مهاجرت کبک، 
فرآینــد ســه مرحله ای جدید، زمان 
انتظــار بــرای بررســی پرونده های 
متقاضیان مهاجرت را از ۳۶ ماه به ۶ 

ماه کاهش می دهد.
دولــت کبــک همچنیــن در حال 
راه اندازی یک ســامانه ویژه اســت 
که امکان ارتبــاط بین کارفرمایان و 
کارکنــان بالقوه را فراهم می ســازد. 
این سامانه در فوریه 2۰2۰ راه اندازی 

خواهد شد.

تقدیرکارفرمایــانازقانونجدید
مهاجرتبهکبک

 )CPS( شــورای کارفرمایــان کبک
از اصلی ترین تشــکل های  که یکی 
کارفرمایان در کبک به شمار می رود، 
از این سامانه حمایت کرد. ایو توماس 
 )Yves-Thomas Dorval( دوروال 
به عنوان مدیر شــواری کارفرمایان 
کبک می گوید: »راه اندازی ســامانه 
جدید آریما برای انتخاب متقاضیان 
مهاجرت که اولویت را به تجربه کاری 
می دهد، این امکان را برای کارفرمایان 
استان فراهم می ســازد تا با سرعت 
بیشتری به نیروی کار مورد نیاز خود 

دست یابند.«
فدراسیون کســب وکارهای مستقل 
کانــادا )CFIB( نیــز از ایــن طرح 
استقبال کرده است. مدیر مطالعات 
ملی این فدراســیون می گوید: »این 
الگوی جدید، دنیایی از فرصت ها را در 
برابر کارفرمایان قرار می دهد.« آقای 
ســیمون گودرو در ادامه بر این نکته 
تاکید دارد که این الگو، تاثیری مثبت 
بر اســتخدام نیروهای سودمند برای 

صاحبان کسب وکار خواهد داشت.
البته با توجه به اینکه استان کبک به 
۱2۰ هزار نیروی متخصص و ماهر در 
مشــاغل مختلف نیاز دارد، هنوز راه  
زیادی برای تامین این نیروها در پیش 

خواهد بود.

مهمترین نکات سیستم جدید مهاجرتی کبک

قانون اساســی کبک با هدف رشــد 
بهینه رویکردهای اجتماعی/اقتصادی 
کبک و در پاسخ به نیاز بازار کار این 
استان و نیز به منظور استقرارپذیری 
هر چه ســریع تر مهاجــران تازه وارد 
به این اســتان، موفق به دریافت رای 

مثبت شد.
به دنبال تصویب قانون جدید دولت 
کبک، کلیه درخواست های اقامت دائم 
تحت برنامه نیروی متخصص کبک، 
لغو و هزینه های بررسی پرداخت شده 
بازگردانده  آنان  به  توسط متقاضیان 
خواهد شد. جزییات نحوه باز پرداخت 
هزینه های پرداخت شــده، به زودی 

اعالم خواهد شد.
در متن اطالعیه اخیر اداره مهاجرت 
کبک، که پس از تصویب قانون جدید، 
نحوه ایجــاد و تکمیــل پروفایل در 
سیستم اریما برای تمامی متقاضیانی 
که فایل درخواست آنان شامل حذف 
می گردد، ایمیل توضیحی با ارائه لینک 
نحوه تکمیل فرم ابراز عالقه مندی در 

سیستم آریما، ارسال شده است.
قابل ذکر اســت در سیســتم جدید 
متقاضیان قــادر به ایجــاد تغییر و 
به روزرسانی اطالعات در پروفایل خود 
در دوره انتظار در حوزه رقابتی تا قبل 

از گزینش خواهند بود.
بنابراین با اتکا به قانون جدید، از این 
پس متقاضیان عالقه مند به درخواست 
مهاجرت به این استان تنها می توانند 
از طریــق ابراز عالقه مندی با تکمیل 
پروفایــل در سیســتم رقابتی آریما 
وارد حوزه رقابتی این برنامه شــوند 
تا مورد گزینــش قرار گیرند. بدیهی 
است بســیاری از متقاضیانی که در 
گذشته واجد شرایط درخواست بودند 
هم اکنون در سیســتم آریما شرایط 
مناسب برای ثبت نام در حوزه رقابتی 
نخواهند داشت. نحوه عملکرد سیستم 
اولویت بندی  براساس  آریما  گزینش 
و نیاز بازار کار اســتان قرار داده شده 

است.
با وجود این که دقیقا معیارهای اولویت 
بندی به وضوح اعالم نشده اما به طور 

کلی افــرادی که هم اکنون به عنوان 
دانشــجوی خارجی در این اســتان 
مشــغول به تحصیل باشــند، دارای 
پیشــنهاد کار تمام وقــت از یکی از 
کارفرمایان کبک هســتند و یا حرفه 
آنان در لیســت  مشــاغل مورد نیاز 
کبک دارای اولویت گزینش اســت 
ســریع تر مورد گزینش قرار خواهند 

گرفت. 
بدین دلیل کلیه متقاضیانی که موفق 
به سابمیت فایل درخواست مهاجرت 
قبل از دوم آگوســت ســال 2۰۱۸ 
شــده اند و هم اکنــون  دارای ویزای 
موقــت کار و دانشــجویی در کبک  
هستند می بایســت حداکثر تا تاریخ 
۱۶ دسامبر 2۰۱۹ نسبت به تشکیل 
پروفایل در سیستم آریما اقدام نمایند.

اداره مهاجــرت کبک نیــز حداکثر 
تــا ۱۶ ژانویه 2۰2۰ بررســی فایل 
درخواست این متقاضیان را تکمیل و 
برای متقاضیان واجد شرایط دعوتنامه 
ارســال مدارک تکمیلی برای صدور 
ســی اس کیو صادر خواهد نمود. از 
آن جایی که ایــن متقاضیان هزینه 
بررســی درخواســت خــود را قبال 
پرداخت نموده اند، نیازی به پرداخت 

مجدد نخواهند داشت.
نکته قابل توجه این که که اطالعات 
وارد شده در سیستم آریما می بایست 
منطبق بــر اطالعات وارد شــده در 
سیســتم قدیمی mon projet باشد 
و شــماره فایل قبلی خــود را نیز در 
سیســتم جدید وارد کنند. چنان چه  
این دســته از  متقاضیان عالقه مند 
به تشکیل پروفایل در سیستم آریما 
تا تاریخ ۱۶ دســامبر نباشند به طور 
اتوماتیک به لیست متقاضیانی اضافه 
خواهند شــد که هزینه های دولتی 
پرداخت شده قبلی، مطابق قانون به 

آنان برگردانده شود.
بنابرایــن نامه توضیحی نحــوه باز 
پرداخت وجــوه پرداختی تنها پس 
از ۱۶ دســامبر 2۰۱۹ بــرای ایــن 

متقاضیان ارسال خواهند شد.
دارند،  اعتقــاد  کبک  دولت مــردان 

سیســتم جدید مهاجرتــی ارتباط 
مستقیم با نیاز بازار کار در کانادا دارد 
در واقع امتیاز زیادی برای متقاضیان 
برگزیده شده دارد. زیرا بالفاصله پس 
از ورود می تواننــد مورد اســتخدام 
قرار گیرند. در بســیاری از مشــاغل 
کــه متخصصان نیاز بــه اخذ مجوز 
اســتانی برای فعالیت در حرفه خود 
هســتند ترتیبی داده خواهد شد تا 
این متخصصان زیر نظر متخصصان با 
مجوز دوره کارآموزی خود را بگذرانند 
و سپس با شرکت در آزمون موفق به 

اخذ مجوز گردند.
این اقدام تحولی اساسی در سیستم 
گزینش متخصصــان کبک و تامین 
نیروی کار مورد نیاز این اســتان در 
مدت زمانی کوتاه محسوب می گردد 
که تاکنون هیچ یــک از دولت های 
قبلــی کبک بدان بــه صورت جدی 
نپرداخته بودند. این امر باعث خواهد 
شــد تا تنها کارفرمایان استان از آن 
بهره مند گردند بلکه مهاجران تازه وارد 
با ســرعت زیادی وارد بــازار کار این 

استان شوند.
در گذشته تعداد باالیی از متخصصان 
مورد نیاز کبک پس از ورود به علت 
عــدم توانایی اخذ مجــوز فعالیت و 
روبه رو بودن با موانع کاریابی در زمینه 
تخصصی خود بــه اجبار برای تامین 
مخارج زندگی خود وارد بازار مشاغل 

غیرتخصصی گردند.
بر این اســاس چنان چــه اطالعات 
تخصصــی و تحصیلــی متقاضی در 
این سیســتم بــا نیازهــای نیروی 
انسانی استان مرتبط باشد، متقاضی 
دعوت نامه ارســال درخواست اقامت 
دائم را از سوی کبک دریافت خواهد 
کرد. و پس از اخذ اقامت در بدو ورود 
در صورت داشــتن آگاهــی به زبان، 
جــذب بازار کار خواهد شــد در غیر 
این صورت وارد دوره های فشرده زبان 
فرانسه خواهند شــد تا پس از اتمام 

دوره بالفاصله جذب بازار کار گردند.

معصومهعلیمحمدی)هفته(

کانادا دارای رتبه اول 
در آزادی های فردی در دنیا

 )The Legatum Prosperity Index( ایرانیان کانادا- شاخص رفاه لگاتوم
به تازگی توسط این موسسه پژوهشی منتشر شده است. در این شاخص 
کشورها در حوزه های مختلفی نظیر اقتصاد، تحصیالت، سالمتی و امنیت 

بررسی می شوند.
طبق گفته پژوهشگران، »رفاه« بیش از توانگری مالی تعریف می شود، رفاه 
یعنی »لذت بردن از تک تک روزهای زندگی و امید به داشــتن آینده ای 

حتی بهتر از امروز.«
موسسه لگاتوم سازمانی است که هدف آن ترویج سیاست های پیشرو در 
جهت خلق موقعیت برای مردم آسیب پذیر، می باشد. هدف این موسسه 

»کمک به ساختن راهی از فقر تا رفاه« است.
با نگاهی به ساختارهای اصلی هر جامعه مانند آزادی فردی، حکومت داری، 
محیط زیست و سرمایه اجتماعی، این موسسه امیدوار است روزی به رفاه 

جهانی دست یابد.
کانادا در آخرین رتبه بندی این موسسه جایگاه هشتم را از آن خود کرده 
است. با امتیازات باالیی در فرصت های شغلی، حکومت داری، و سرمایه 
اجتماعی، همچنین در زمینه آزادی های فردی کانادا یک ســر و گردن 

باالتر از همه ی کشورهای شرکت کننده قرار گرفت.
در مقایسه با همسایه جنوبی ما که در زمینه آزادی های فردی رتبه بیست 
و ســوم را کسب کرده است، کانادا در جایگاه اول و پس از آن نیوزیلند و 

ایسلند به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.
موسسه لگاتوم این پژوهش را از سال 2۰۰۷ شروع کرده است، و از همان 
زمان تا به االن کانادا همیشه در همین جایگاه قرار داشته است، که نشان 

می دهد یکی از بهترین کشورهای جهان است.
همچنین کانادا در حوزه فرصت های شغلی جزء سه کشور برتر قرار دارد، 

که از این لحاظ قابل افتخار است.
ولی متاســفانه در حوزه کیفیت اقتصادی رتبه پایینی دارد. در حالی که 
موقعیت شــغلی فراوان است اما کانادا باید راهی برای ثبات این موقعیت 

ها بیابد.
در حالی که برخی مخالف این رتبه بندی هستند، به خصوص اهالی کبک 
و جامعه نخستین، کانادا قطعا در زمینه آزادی های فردی در جهان جلودار 

است، و باید به این مساله افتخار کنیم.
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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
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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

رد ادعای افزایش اسالم هراسی به خاطر تصویب قانون ۲۱
مداد- نخســت وزیر استان کبک در 
مصاحبه ای با شــبکه سی بی ســی، 
افزایش پدیده اسالم هراسی در کبک 
را رد کرد. او گفــت اخبار مربوط به 
اینکه زنان مســلمان پس از تصویب 
قانون 2۱ در معــرض حمالت افراد 
متاثر از اسالم هراســی قرار گرفته اند 
را قبول ندارد. از نظر آقای لوگو، این 
قانون ســبب ایجاد تعادل در استان 
کبک خواهد شــد. او حتی پا را فراتر 
گذاشــت و گفت که نبــود قوانینی 
مشابه در ایاالت متحده، عامل اصلی 
اوج گیری راست افراطی در این کشور 

به شمار می رود.
به گزارش شبکه خبری سی بی سی، 
از زمان تدوین قانون موسوم به 2۱ در 
ماه مارس، برخی از زنان مسلمان که 
دارای حجاب و یا روبند بودند، مورد 
آزار کالمی، رفتار تحقیرآمیز و حتی 
تهدید قرار گرفته اند. گروه ژوستیس 
فــم )Justice Femme( که مدافع 
حقوق زنان اســت بیش از 4۰ مورد 
حمالت اسالم هراسانه به زنان را بین 
اواخر ماه مارس تا اوایل می امســال 
گزارش کرده است. همچنین رهبران 
اجتماعات مســلمانان در کبک نیز 
اخباری در این زمینه در رســانه های 

اجتماعی منتشر کرده اند.
نخست وزیر استان کبک ضمن اشاره 
به این برخی مسلمانان به رفتارهای 
تحقیرآمیــز، تهدید و یا حتی حمله 
پس از تصویب ایــن قانون اعتراض 
دارند، گفت که چنیــن ادعاهایی را 

باور ندارد.

مقایسهکبکبااروپا

آقای لوگو، قانــون 2۱ را یک قانون 
متعادل و متــوازن خواند، زیرا فقط 
بخــش اندکی از کارکنــان دولت را 
شــامل می شود. گفتنی است در این 
قانون، معلمان مدارس دولتی، مدیران 
مدارس، وکالی دولت، ماموران پلیس، 
قضات و نیز ماموران محیط زیســت 
از پوشیدن نشــانه های مذهبی منع 
شــده اند. نخســت وزیر کبک گفت: 
»این قانون به آنچه در بلژیک، فرانسه 
و آلمان وجود دارد شــباهت زیادی 

دارد.«
اشــاره آقای لوگــو بــه قوانینی در 
بلژیک است که پوشاندن صورت در 
مکان های عمومی را ممنوع می کند. 
قانون مشــابهی در فرانسه نیز وجود 
دارد کــه دانش آمــوزان و معلمان را 
از اســتفاده از نمادهــای مذهبی در 
مدارس دولتی منع می کند. چندین 
ایالت در آلمــان نیز محدودیت هایی 

بــرای اســتفاده از نمادهای مذهبی 
وضع کرده اند.

لوگو در پاسخ به اعتراضات گروه های 
طرفدار حقــوق شــهروندان گفت: 
»شــنیده ام برخی مــی گویند که 
استان کبک به نژادپرستی روی آورده 
است. آیا آلمان، فرانسه و بلژیک هم 

نژادپرست هستند؟«

نبودقانونمشابهدرایاالتمتحده،
عاملاوجگیریراستافراطی

فرانســوا لوگو در مصاحبه ای دیگر با 
شبکه سی بی سی مونترال نیوز، نبود 
قوانینی مشــابه در ایاالت متحده را 
یکی از عوامل شــکل گیری و تقویت 
افراطی گرایی راســت در این کشور 
دانست. او گفت: »آمریکایی ها قوانینی 
مشابه قانون 2۱ و یا آنچه در فرانسه 
وجود دارد را ندارند و به همین دلیل، 
با پدیده افراط گرایی روبرو  هستند…

حتی رئیس جمهور ایاالت متحده هم 
گاهی حرف هایی می زند که می توان 

تعبیر نژادپرستی از آن داشت.«
گفتنی اســت آقای لوگــو به نتایج 
انتخابات اخیر پارلمان اروپا که در آن 
حزب ضدمهاجرت و راســت افراطی 
توانست بیشترین آرا را در فرانسه به 
خود اختصاص دهد، هیچ اشــاره ای 

نکرد.
نخســت وزیر کبــک، قانــون 2۱ را 
»چهارچوبی« خواهنــد که به طرد 
دیدگاه های  نژادپرســتانه از جامعه 

کمک می کند.

او در پاسخ به این سئوال مجری که 
آیا با افرادی )نظیر زنان محجبه( که 
به خاطر این قانون با محدودیت هایی 
در محــل کار خود روبرو می شــوند، 
احســاس همدلی می کنیــد گفت: 
»همدلی…خب! فکر می کنم این کار 
منصفانه و منطقی باشد. آنها می توانند 
در خانه از این پوشش استفاده کنند. 
می توانند در مکان های عمومی از این 
پوشش استفاده کنند. ما گفتیم که 
فقط در این چند شــغل نمی توانید 
چنین پوششی داشته باشید. همین. 

فقط همین!«

اعتراضاتبهسخنانلوگو

اندکی پس از پخــش این مصاحبه، 
هنادی سعد )مدیرگروه ژوستیس فم 
که آمار مربوط به افزایش تعرضات به 
زنان مسلمان را گزارش کرده( گفت: 
»آقای لوگو نمی خواهد با حقیقتی که 
آشکارا در برابرش قرار دارد روبرو شود. 
او کال همه چیــز را انکار می کند. ما 
او را مسئول آنچه برای زنان مسلمان 
روی می دهــد می دانیم. انکار او فقط 

وضعیت را بدتر می کند.«
شورای ملی مســلمانان کانادا نیز به 
این اظهــارات لوگو واکنش نشــان 
داد. مصطفی فــاروق )مدیر اجرایی 
این شــورا( اعالم کــرد: »این انکار و 
ادعــای بی اطالعی، خــودش عامل 
اصلی گزارش نشدن دو سوم جرایم 
ناشــی از تنفری اســت که هرگز به 
نهادهــای حکومتی گزارش نشــده 

است. وقتی صاحبان قدرت به شکلی 
سلیقه ای تصمیم می گیرند که گزارش  
)رفتارهای خشونت آمیز( به ویژه علیه 
زنان را نادیده بگیرند، خســارت های 

زیادی در پی آن ایجاد می شود.«
آقای فــاروق می گوید: »می دانیم که 
از  اظهارات نخست وزیر لوگو بخشی 
تالش گســترده دولت برای ساکت  
کردن اقلیت ها به منظور گردن نهادن 

به این قانون است. «
اقــدام حزب حاکــم در تصویب این 
قانون، پاسخی به مباحثی بود که طی 
یک دهه گذشته درباره تنوع فرهنگی 
در مدارس این استان مطرح می شد. 
آقای لوگو در مصاحبه مذکور ضمن 
اشــاره به اینکه اقتصاد و آموزش دو 
اولویت اصلی برایش به شمار می روند 
ابزار امیدواری کرد که قرارگیری این 
قانون تحت شمول بخش ۳۳ قانون 
اساسی کانادا بتواند جلوی اعتراضات 

به آن را بگیرد.
قانون 2۱ شامل عبارت هایی است که 
آن را تحت شــمول بخش ۳۳ قانون 
اساسی کانادا قرار می دهد. در نتیجه، 
هیچ شهروندی نمی تواند با استدالل 
اینکــه این قانون ناقــض آزادی های 
اساســی مورد تایید اســت، آن را به 
چالش بکشــد. با این وجود، وکالی 
حقوق بشر اقداماتی را علیه این قانون 
آغاز کرده اند. ماه آینده، شکایت یک 
گروه مدافع حقوق مســلمانان و نیز 
یک سازمان مدافع حقوق در دادگاه 
عالی کبــک علیه این قانــون مورد 

بررسی قرار می گیرد.

نخست وزیر مانیتوبا 
از استان های غرب کانادا خواست 
با قانون الئیسیته کبک مخالفت کنند

برایان پالیســتر ، نخست وزیر استان 
مانیتوبــا از اســتان های غربی کانادا 
خواست با قانون الئیسیته حکومت که 
به تازگی در مجمع ملی استان کبک 
به تصویب رســیده اســت، مخالفت 

کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
برایان پالیســتر نخست وزیر مانیتوبا 
ضمن محکوم کردن شــدید قانون 
الئیسیته همتایان خود در استان های 
غربــی کانادا را ترغیــب کرد ضمن 
مخالفت با قانون الئیسیته حکومت که 
در استان کبک به اجرا گذاشته شده 

است، آن را محکوم کنند.
برایان پالیســتر تأکید کرد: »قانون 
الئیســیته تهدیدی برای آزادی های 
مدنی ماست و شهرت و اعتبار کشور 
ما را به مخاطــره می اندازد. من فکر 
می کنم که همه ما باید برای دفاع از 
آزادی های خود تالش کنیم به همین 
علت مــن از همتایان خــود دعوت 
می کنم به منظــور دفاع از آزادی های 
مدنی کانادا در بیانیه پایانی کنفرانس 
نخست وزیران اســتان های غربی که 
قرار است پنجشنبه برگزار شود، قانون 
الئیسیته را به صراحت محکوم کنند.«

مطابق با قانون الئیسیته حکومت که 
به رغم اعتراضات و انتقادات به منظور 
تضمیــن ماهیت الئیــک حکومت 
کبک در مجمع ملی این اســتان به 
تصویب رســید، هر شی ء و وسیله ای 
به ویــژه لبــاس، عالمت و نشــانه ، 
جواهــر، زیورآالت، کاله یا روســری 
درصورتی که به نوعــی با اعتقادات یا 
باورهای مذهبی افراد مرتبط باشد یا 
حتی به لحــاظ عقالنی به تعلقات و 
وابستگی های مذهبی اشخاص اشاره 
داشته باشد، یک نشانه 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 زمــان انجام وظیفه ممنوع 
است.

نخست وزیر استان مانیتوبا خاطرنشان 
کرد: »من فکر می کنم محدود کردن 
شیوه پوشش شــهروندان، طرز فکر 
آن ها، شــیوه رفتار و حتی احساس 
آن ها در کالس درس اقدامی خطرناک 
اســت. اقدام مجمع ملــی کبک در 
تصویب قانون الئیسیته حکومت که 
به نظر من با روح دموکراسی در کانادا 
مغایرت دارد، برای من بهت آور است. 
من معتقدم که نباید در برابر چنین 
قانونی که می تواند آزادی های فردی 
را در کشور ما به خطر اندازد، ساکت 

بنشینیم.«
پالیســتر ادامه داد: »اینجا خانه امید 
ماست. ما در سرتاسر کشور و به ویژه 
اســتان مانیتوبــا، به تنــوع موجود 
در جامعــه خــود ارج می نهیــم. ما 
نمی خواهیم که همه مردم مثل هم 

باشند.«
کریستین میات ، وابسته مطبوعاتی 
جیسون کنی،  نخســت وزیر استان 
آلبرتا اعالم کرد مسئله الیحه 2۱ یا 
همان قانون الئیسیته حکومت که در 
استان کبک به تصویب رسیده است، 
در دستور کار نشست نخست وزیران 
استان های غربی کانادا دیده نمی شود 
و در پیش نویــس بیانیــه پایانی این 
نشست نیز اشاره ای به قانون الئیسیته 
بااین حال به  حکومت نشده اســت. 
گفته جیسون کنی بعید نیست که این 
مسئله در چارچوب مسائل دیگری که 
برای این نشست پیش بینی شده است، 

بررسی گردد.
جیسون کنی تصریح کرد در نشستی 
که دوازده ژوئن گذشــته با فرانســوا 
لوگو نخست وزیر استان کبک داشته، 
مخالفــت صریــح خود را بــا قانون 
الئیســیته حکومت بــه اطالع وی 

رسانده است.



شماره ۱4۳۱ جمعه ۱4 تیر ۱۳۹۸ ۱۰10 Issue 1431 Friday July 5, 2019

Pause or power on 
the choice is up to you 

Hurry! This exclusive offer ends
on June 30th, 2019. 

Get $150 off 
per person

on Self-guided Adventure 
tours with Exodus Travels*

Valid for new booking of self-guided tours only. For booking between June 1-30th, 2019. Discount only applies to land only portion. Discount of $150 is per person.  For travels by December 31, 2020.  This offer cannot be used
in conjunction with any other discount or offer. Promotion code: TDCSOLO. For more details please contact your Travel Professional. Transat Travel is a division of Transat Distribution Inc. ON Reg. #50015084. BC Reg. #23567.

Head Office: 191 The West Mall, Suite 700, Etobicoke, ON, M9C 5K8.

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

Contact us for more information

ونکوور و تورنتو در بین ۱۰۰ شهر گران قیمت جهان
 برای مهاجران قرار ندارند 

ایرونیا- در فهرســتی که از ســوی 
Mercer برای بیست و پنجمین سال 
ارایه شده، ونکوور همچنان گران ترین 

شهر کانادا برای زندگی است.
فهرست مرسر جامع ترین بررسی روی 
هزینه های زندگی است و برای کمک 
به دولت ها و شرکت های چند ملیتی 
در تعییــن مقرری هــای کارمندان 
مهاجر آنها طراحی شده است. شهر 
پایه در این فهرســت نیو یورک است 
و تمام شــهر های دیگر با آن مقایسه 
می شــوند. تغییرات واحد های پولی 
نیز با دالر سنجیده می شوند. هزینه 
مســکن که غالبا بزرگ ترین هزینه 
مهاجران اســت، نقش مهمی را در 
تعیین رتبه شــهر ها بــازی می کند. 
ارقام و اعداد مربوط به شاخص هزینه 
زندگی مرســر و مقایسه هزینه های 
مسکن اجاره ای از پیمایشی استخراج 
شــده اند که در مارس 2۰۱۷ انجام 
شده است. دسته های مختلف کاال ها 
و خدماتی که در این شاخص در نظر 
گرفته شده اند و البته هر کدام بر پایه 
نتایج تحقیقات مرسر وزن متفاوتی 
دارند، از این قرار هستند: اجاره بهای 
پوشاک، خدمات  نوشیدنی،  مسکن، 
خانگی، غذا در خانــه، غذا بیرون از 
خانــه، مراقبت های شــخصی، لوازم 
خانگی، ورزش و تفریحات، حمل و نقل 

و خدمات رفاهی عمومی.
ناتالی کنستانتین مترال، محقق ارشد 
بنگاه مرســر که هر ساله مسوولیت 
تهیه این رتبه بندی را بر عهده دارد، 
می گوید: »شرکت های چند ملیتی از 
مدت ها پیش مزیــت رقابتی نیروی 
کاری را کــه در ســطح دنیا قابلیت 
جابه جایــی دارد، درک کرده اند، هر 
چند چالش اصلی، ایجــاد توازن در 
هزینه برنامه های مربوط به کارگران 
مهاجران آنها اســت. نوسانات پولی، 

تــورم، بی ثباتی سیاســی و بالیای 
طبیعــی عواملی اند که بر هزینه های 
زندگــی مهاجــران اثــر می گذارند. 
کارفرمایان باید تاثیــر این عوامل را 
بدانند تا هم هزینه هایشان را کنترل 
کننــد و هــم کار گران مســتعد و 
توانایشان را با ارائه مقرری های رقابتی 

نزد خود حفظ کنند«.
در این رتبه بندی که شامل 2۰۹ شهر 
جهان است، هنگ کنگ که گران ترین 
شهر جهان از نظر هزینه های زندگی 
معرفی شده اســت گران ترین شهر 
برای مهاجران خارجی یز لقب گرفت.
نکته جالب توجه در این رتبه بندی، 
حضور دو شــهر از قاره آفریقا در بین 
۱۰ شهر گران قیمت جهان هستند 
و این در حالی است که هیچ شهری 
از آمریکا و کانادا در این جمع حضور 
ندارد! به گفته مرکر، دلیل این مساله 
درآمد بسیار پایین اتباع خارجی در 

این شهر ها اســت که باعث می شود 
با توجه بــه درآمد پایین، هزینه های 
زندگی در این شهر ها برای کارکنان 
خارجی بســیار باالتر باشد در حالی 
که اختالف بین درآمد اتباع خارجی 
در آمریکای شــمالی با شــهروندان 
آمریکایی و کانادایی بسیار کمتر است.

بنا به این آمار ، ونکوور در فهرســت 
گران ترین شــهرهای جهــان برای 
زندگی مهاجرین  از جایگاه ۱۰۹ به 
جایگاه ۱۱2 رفت ، اما از شــهرهای 
مهمــی مثل دوحــه، اســتکهلم و 

اشتوتگارت باالتر ایستاد. 
به گفته ســخنگوی »مرســر« این 
نتیجه نشــان می دهد که کانادا یک 
مکان نســبتا مقرون به صرفه برای 
زندگی است و مقصدی جذاب برای 
مهاجران محسوب می شود و در عین 
حال قدرتی برای کانادا و کمپانی های 
کانادایی اســت تا بتواننــد بهترین 

استعدادهای جهان را به خود جذب 
کنند و نیروهای کار مناســب برای 

آینده را فراهم آورند. 
تورنتو به عنوان دومین شــهر گران  
کانادایی معرفی شد و در این فهرست 
در مکان ۱۱۵ جای گرفت. در میان 
شهرهای کانادایی، مونترال هشت پله 

باال آمد و در مکان ۱۳۹ ایستاد. 
به گفته گوردون فارســت از رهبران 
مرسر کانادا، از دیدگاه جهانی، کانادا 
همچنان به عنــوان جایگاهی تقریبا 
مقرون به صرفه برای زندگی و جذب 
مهاجران برای سازمان دهندگان بیرون 

از کشور باقی می ماند.
با این حال در فهرست ۱۰ گران ترین 
شــهر جهان برای زندگی، شهرهای 
آسیایی بیشترین جایگاه ها را اشغال 
کرده اند و هشت شهر از ۱۰ شهر اول 

iroonia.ca .در آسیا جای دارند

راه اندازی نخستین »بار« بدون الکل 
در مونترال

مونترال با ایجاد نخســتین بار بدون 
الکل در کانادا، قدم در راهی گذاشت 
که به نظر می آید آغاز یک راه جهانی 

است.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
سی تی وی، ایزابل تاماس و شریکش 
Diego Bayancela، ماه جون این 
بار را بــا عنــوان Mindful Bar در 
راه   Montreal’s Plateau حوالــی 

اندازی کردند.
ایزابل مونترالی که دو سال برای این 
کار زحمت کشیده، هدف از این اقدام 
را ایجاد فضایی اجتماعی برای افرادی 
که تمایل به نوشیدن صرفا نوشابه های 
غیر الکلی دارنــد خواند و گفت که 
می داند اینجا اولین جایی است که در 

کانادا اقدام به این کار کرده است.
ایزابــل در گفتگو با برنامه تلویزیونی 
»صبح تو« ســی تی وی، بیان کرد: 
این ایده بیشتر برای کسانی است که 
مدت زیادی مــی خواهند در خارج 

خانه باشند.
وی محیط این محل را همانند سایر 
»بارها« دنج و دلنشین خواند و  افزود: 
ما برنامه های زیــادی برای جذابیت 
اینجا داریم از جمله اجرای دی جی، 
نمایش کمدی زنده، روشنایی مطلوب 

و عرضه انواع نوشیدنی های گوارا.
ایزابل اظهــار امیدواری کرد که بار او 
فرصتی جایگزین باشد برای کسانی 
که دنبال شبی مفرح و بدون مستی 

هستند.

او خاطر نشــان کرد که امیدوار است 
تعداد افرادی که به سالمت روحی و 
جسمی شان توجه می کنند روز به 

روز بیشتر شود.
وی یادآور شــد: مــردم امروزه دیگر 
کمتر مشروب می خورند و از خودشان 
می پرســند اگر الــکل را که بخش 
زیادی از فضــای زندگی ما را گرفته 
از زندگی مان حذف کنیم، چه اتفاقی 

می افتد؟
او تصریح کرد: ایــن موضوع به نفع 
بسیاری از مردم اســت و ارتباطاتی 

جدید در سایه آن ایجاد می شود.
ایزابل با اشــاره به ســرو شربت های 
خوش طعم و عطر برای مشتری ها، 
تاکید کرد که با اســتفاده از گیاهان 
و نوشــیدنی های بــدون الکل انواع 
کوکتل ها را از قاره های مختلف ارائه 

می دهیم.
به گفته وی شــواهد امــر حاکی از 
آن است که نســل هزاره )دهه ۸۰( 
کمتر الکل می نوشــند و پیش از این 
نوشیدنی فروشی های بدون الکل در 
شهرهای نیویورک، آستین، تگزاس و 

پورتلند و مین نیز ایجاد شده اند.
بزرگساالن  مخصوصا   Mindful Bar
اســت ولی خانواده ها  هم می توانند 
روزهای یکشنبه به آنجا مراجعه کنند.

به گفته گردانندگان بار غیر الکلی، دنیا 
در حــال حرکتی فرهنگی در جهت 
مخالف الکل است و این فروشگاه یکی 

از پیشگامان این نهضت خواهد بود.

 

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
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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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دهکــده الینزگیــت کــه تنهــا پیــاده می تــوان در آن تــردد داشــت مجموعــه ای اســت از یــک کامیونیتــی ســنتر، فروشــگاه های مختلــف، دفاتــر تجــاری، 
مهدکــودك، زمیــن بــازی بــا امــکان دسترســی بــه پارك هــا و بســیاری امکانــات دیگــر کــه  در مرکــز قــرار گرفتــه و دورتــادور آن را واحدهــای گوناگــون 
و متنــوع مســکونی فــرا خواهــد گرفــت. ایــن نقشــه جزئــی از برنامــه گســترش و توســعه شــهری نــورت شــور بــرای ســال 2030 می باشــد و ایــن 

مجموعــه در مرکــز آن قــرار گرفتــه اســت.

همزمــان بــا شــروع ســاخت و ســاز و تخریــب متــل Grouse Inn، دفتــر فــروش پــروژه پــارك وســت واقــع در دهکــده الینــز گیــت بــه شــماره 
1502 (در خیابــان پانزدهــم) ماریــن درایــو در وســت ونکــوور منتقــل شــده اســت.

موفقیت پروژه پارك وست در دهکده الینزگیت
85٪ از فاز اول پروژه فروخته شده است.

نمونه منازل فاز دوم اکنون آماده بازید می باشد.

امکانــات رفاهــی موجــود در مجموعــه پــارك وســت ماننــد 
ــوان  ــالوه ای ــه ع ــد ب ــزرگ می باش ــای ب ــات هتل ه امکان
ــپزخانه  ــات، آش ــازی و تفریح ــاق ب ــیده، ات ــزرگ سرپوش ب
بــزرگ، مجموعــه ورزشــی، اســتخر در فضــای بــاز و 
آبشــار مصنوعــی. دو اثــر هنــری زیبــا از هنرمنــد مشــهور 
Hancock نیــز زینــت بخــش ایــن مجموعــه خواهــد بــود. 
نزدیــک بــه 28 هــزار اســکورفیت مجموعــه تجاری شــامل 
ــی و....  ــواد غذای ــگاه های م ــهور و فروش ــتوران های مش رس
ماریــن درایــو و کپیالنــو را بــه یــک مرکــز در نــورت شــور 

تبدیــل خواهنــد کــرد.

همین امروز ثبت نام نمایید و از مرکز فروش جدید ما در وست ونکوور بازدید کنید

تلفن تماس: 1336-770-604هر روز هفته  از ساعت 12 ظهر تا 5 بعدازظهر به غیر از روزهای جمعه

Elevated Luxury at Lions Gate Village

 پــروژه ســاختمانی پــارك وســت کــه در تقاطــع ماریــن 
درایــو و کپیالنــو قــرار دارد، تنهــا چنــد قــدم بــا مرکــز 
خریــد لوکــس پــارك رویــال فاصلــه دارد و بــه پــل الینز 
گیــت بــه راحتــی دسترســی دارد. فــواد رافی آرشــیتکتی 
بــا شــهرت جهانــی از شــرکت مهندســی رافــی مفتخــر 
ــه  ــک، دو و س ــکونی ی ــد مس ــا 258 واح ــه ب ــت ک اس
خوابــه  دهکــده الینزگیــت را بــه مجموعــه ای بی نظیــر و 

منحصــر بفــرد در نــورت شــور تبدیــل ســازد.

در جشن افتتاحیه به ما ملحق شوید
شنبه 20 جوالی ساعت 12 ظهر
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Lions Gate Village

لوکس ترین و مجلل ترین آپارتمانها در
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یک مجتمع با معماری استادانه

North Shore طراحی شده برای 

این پروژه در حال ساخت است
85 درصد از فاز اول این مجتمع، فروخته شده است
نمونه خانه های فاز دوم هم اکنون آماده بازدید است

دفتر فروش جدید برای بازدید از نمونه خانه ها، 
اکنون بازگشایی شده است.
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LIONS GATE 
VILLAGE

PRESENTATION
CENTRE

Designed by visionary Architect Foad Rafii- Rafii Architects Inc

Presentation Centre Address: 1502 Marine Dr., 
West Vancouver (at 15th Ave.) 
Site Address: 1633 Capilano Rd. (at Marine Dr.)

بازدید: همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 12 ظهر تا 5 عصر

Parkwestliving.ca 
info@parkwestliving.ca  |  604.770.1336
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دولت لوگو خواستار مذاکره و توافق با دولت فدرال 
پیش از انتخابات مجلس در اکتبر

دولت فرانسوا لوگو نخست وزیر کبک 
مذاکــره و توافق با دولت فدرال را در 
خصوص مسائل مربوط به مهاجرت 
پیش از انتخابــات مجلس در اکتبر 

آینده خواستار شد.
بــه گزارش هفتــه به نقــل از رادیو 
بــرای تحقق  لوگو  کانادا، فرانســوا 
خواسته های خود درزمینه مهاجرت 
به دولت فدرال کانادا فشار وارد کرده 
و خواستار آن شده است که پیش از 
انتخابات فدرال که برای پائیز آینده 
پیش بینی شده اســت، درباره مسائل 

مربوط به مهاجرت با اتاوا توافق کند.
وزیــر اول اســتان کبــک صبح روز 
چهارشــنبه در جمع روزنامه نگاران 
اذعان کرد که شاید مسئله مهاجرت 
در حــال حاضر بــرای دولت کبک 
حســاس ترین پرونده باشد. فرانسوا 
لوگو تصریح کرد دولت وی خواستار 
آن است که اســتان کبک به منظور 
حل مشکل کمبود نیروی کار که در 
سال های اخیر با آن مواجه بوده است، 
هرسال مهاجران اقتصادی بیشتری را 

پذیرش نماید.
به همین علت فرانسوا لوگو تالش های 
گســترده ای را آغاز کرده اســت تا 
پیش از آغاز مبارزات تبلیغاتی برای 
انتخابــات آتی فدرال که قرار اســت 
اکتبر برگزار شــود، با اتــاوا به توافق 
برســد. اندرو شــی یر رئیس حزب 
محافظه کار کبک موافقت و حمایت 
خود را از تقاضاهایی که دولت کبک 
در این زمینه مطرح کرده، اعالم کرده 
است اما دولت لیبرال جاستین ترودو 
از درخواست های دولت لوگو در این 

زمینه چندان استقبال نکرده است.
در حال حاضر اســتان کبک شصت 
درصد از مهاجران اقتصادی را خودش 
انتخاب و پذیــرش می کند و چهل 
درصد از پناه جویانی نیز که توســط 
اتاوا انتخاب می شــوند به این استان 

اختصاص می یابند.
اما نخست وزیر کبک درصد مهاجران 
اقتصادی را که هرســاله این استان 
پذیرش می کنــد، با توجــه به نیاز 
نیروی کار که در اســتان احســاس 
می شود کافی نمی داند و خواستار آن 
اســت که درصد مهاجران اقتصادی 
اختصاص یافته به کبــک افزایش و 

درصد پناه جویان کاهش یابد.
فرانسوا لوگو برای تحقق خواسته های 
خــود در ایــن زمینــه روی جبهه 
مشترکی حساب می کند که وی قصد 
دارد در نشست آتی شورای فدراسیون 
با چند استان دیگر تشکیل دهد. این 
نشســت نهم تــا یازدهــم ژوئیه در 
ساسکاتون استان ساسکاچوان برگزار 

خواهد شد.
به گفته رئیس دولــت ائتالف آینده 
کبک، نخست وزیران دیگر استان های 
کانادا نیز اعــالم کرده اند که مناطق 
آن ها نیز با کمبود نیروی کار مواجه 
اســت و خواســتار آن هســتند که 
مهاجــران اقتصادی بــه کانادا بهتر 

گزینش شوند.
فرانســوا لوگو تصریح کــرد: »آن ها 
اســتان های  دیگر  )نخســت وزیران 
کانادا( نیز بــر ضرورت گزینش بهتر 
مهاجران اقتصــادی و افزایش درصد 
آن هــا تأکید دارنــد. در حال حاضر 
گفتگوهایــی مقدماتی در این زمینه 

انجام می دهیم.«
دولت فرانســوا لوگو اخیراً با استفاده 
از اختیارات استثنایی خود درزمینه 
قانون گذاری الیحه ۹ را در مجمع ملی 
به تصویب رساند تا به موجب آن بتواند

»مهاجران آتی را بهتر گزینش کند«.
در ایــن قانون اصــالح روند انتخاب 
نامزدهای مهاجرت به اســتان کبک 
پیش بینی شده است. به موجب همین 
قانون، ازاین پــس گزینش مهاجران 

بــر پایه صالحیت هــا و مهارت های 
حرفه ای آن ها صورت خواهد گرفت تا 
دولت بتواند نیازهای استان را درزمینه 

نیروی کار برآورده سازد.
طبق این قانون هجــده هزار پرونده 

تقاضای مهاجرت به استان کبک که 
در سیستم پیشین مهاجرت ارائه شده 
و اســاس آن اولویت دادن به کسانی 
بــود کــه زودتر تقاضــای مهاجرت 

کرده اند، کنار گذاشته می شود.
فرانســوا لوگو به محض این که اداره 
امور اســتان کبک را به دست گرفت 
اعالم کرد تــالش خواهد کرد میزان 
مهاجرت به استان را از پنجاه ودو هزار 
به چهل هزار برساند. درعین حال لوگو 
در نظر دارد میزان مهاجرت به استان 
را بار دیگر از سال آینده افزایش دهد 
و تا سال 2۰22 به بیش از پنجاه هزار 

نفر برساند.
ســهم مهاجران اقتصادی به استان 
کبک که در سال 2۰۱۷ پنجاه وهشت 
درصــد بــود تــا ســال 2۰2۰ به 

شصت وپنج درصد خواهد رسید.
به موجــب تفاهمی که میــان اتاوا و 
کبک صورت گرفته است، دولت کبک 
می تواند مهاجران اقتصادی موردنیاز 
خــود را گزینش کنــد این در حالی 
است که هیچ استان دیگری در کانادا 

از چنین امتیازی برخوردار نیست.

فواید مهاجرت به کانادا از نگاه وزیر مهاجرت
پــرژن میرور- احمد حوســن نقش 
رهبری کانادا در اســکان و جابجایی 
پناهندگان را به عنوان پر افتخارترین 

دستاورد دوران وزارت خود برشمرد.
احمــد حوســن وزیــر مهاجــرت، 
شــهروندی و پناهندگی کانادا هفته 
گذشته در جمع کارشناسان مهاجرت 
بین الملل در اتاوا درباره تاثیرات مثبت 
مهاجــران و پناهندگان بر کشــور و 

اقتصاد سخنرانی کرد.
وی گفت موضوع امسال در کنفرانس 
بین المللــی متروپولیــس »وعــده 
مهاجرت« دقیقــاً موضوع گفتگویی 
اســت که باید داشته باشــیم. این 
کنفرانس ســاالنه با شرکت بیش از 
هزار نفر از مســئولین و کارشناسان 
مهاجرت از سراسر جهان برگزار شده 

است.
احمــد حوســن در ســخنان خود 
گفت:»مــا اینجا در کانــادا می دانیم 
که باید درباره این موضوع با یکدیگر 
گفتگو کنیم، تا فواید مثبت مهاجرت 
و اهمیت همکاری بــا یکدیگر برای 
مقابله با چالش هــای مهاجرت غیر 

قانونی را یاد بگیریم.«
وی خطاب به شرکت کنندگان در این 
کنفرانس گفت که تجربه او به عنوان 
وزیــر مهاجرت کانــادا به وی کمک 
کرده است تا متوجه شود که مهاجرت 
چقدر برای کانادا و دیگر کشــورهای 
صنعتی که با کمبــود نیروی کار به 
علت باال رفتن سن جمعیت و کاهش 
نرخ تولد درگیر آن هستند الزم است.

وی ادامه داده اســت:»من همیشه از 
می دانستم  گزارش ها  مطالعه  طریق 
که ورود مهاجران جدید و نیروی کار 
به چــه میزان برای اقتصاد ما حیاتی 
اســت. اما تا وقتی که وزیر شدم و به 
سراسر کانادا سفر کردم متوجه نشده 
بودم که شــدت این کمبودها به چه 
میزان است و چطور کسب و کارهای 
کوچک و متوسط و بزرگ به کارگران 
وابسته هستند و برای رشد و توسعه 
کســب و کار خود و ایفای نقش در 
اقتصــاد مناطق خود بــه نیروی کار 
نیــاز دارند. آنها یکــی از بزرگ ترین 
قهرمانــان افزایش تعداد مهاجران به 

کانادا هستند.«

حقایقمهاجرتبهعنوان»بهترین
سالح«دربرابرترس

احمد حوســن گفت که بیش از هر 
زمــان دیگری باید تاثیــرات مثبت 
مهاجــرت و پناهندگان را به همگان 
معرفی کرد در حالی که  کشورهای 
غربــی در حــال تجربــه افزایــش 

احساسات ضد مهاجرتی هستند.
وی ادامه داد:» بهترین سالح در برابر 
ترس حقیقت اســت؛ حقایق دروغ 
نمی گویند و مطالعات متعدد نشــان 
می دهند که مهاجران مشارکت باالیی 

در جوامع و اقتصاد ما دارند.«
» وظیفه ما به عنــوان دولت و تمام 
شــما که در فضای مهاجــرت کار 
می کنید، مقابله با ترس به وســیله 
حقایق، پیش بــردن واقعیت، تاثیر 
مثبت مهاجرت بر اقتصاد های محلی، 
نقش مثبتی کــه مهاجرت می تواند 
و بایــد در چالش های جمعیتی ایفا 
کند، در پر کردن فرصت های شغلی 
خالی، و آوردن مهارت های مورد نیاز 
به کشورهایی همچون کانادا است. ما 
باید آنرا نشان دهیم، نمی توانیم اذعان 
کنیم که همه آنها را می دانند یا اینکه 

از آنها اطالع دارند.«
از احمد حوسن که خود از سومالی به 
کانادا پناهنده شده است پرسیده شد 
که بزرگ ترین دســتاوردی که به آن 
افتخار می کند چیست و او به گزارش 
اخیر سازمان ملل اشاره کرد که در آن 

گفته شده است کانادا در سال 2۰۱۸ 
بیشترین تعداد پناهنده را در کشور 

خود پذیرفته است.
آقای حوســن گفت:» به جای اینکه 
اولین کشور در تعداد زندانی سیاسی 
باشیم، و یا کشور نخست در بمب های 
اتمی باشیم، من ترجیح می دهم که 
به عنوان اولین کشور برای همدردی 

با پناهندگان شناخته شویم.«
وی اضافه کرده اســت:» من افتخار 
می کنــم که به خیلی از کشــورها و 
سیاســتمداران که ســعی می کنند 
از مهاجــرت به عنوان ابــزاری برای 
جدایی و تفرقه مردم استفاده کنند، 
از طریق عملکرد دولت  و رهبری آن 
توسط نخســت وزیر جاستین ترودو 
نشــان داده ایم که شما می توانید در 
محافظت از کشــور خود قوی و موثر 
باشید و سالمت و امنیت شهروندان 
خود را برقرار کنیــد و در عین حال 
با پناهندگان همدردی کنید و کشور 
خــود را به روی آنها بــاز نگاه دارید. 
نیازی نیســت که یکــی از آن دو را 
انتخاب کنید. می توانید هر دو را انجام 

دهید، و ما این را نشان داده ایم.«
در سال گذشته کانادا شاهد بیشترین 
تعداد ورود مهاجران در ۱۰۰ ســال 
گذشته بوده اســت. تنها در سه ماه 
آخر سال، ۷۱،۱۳۱ هزار مهاجر وارد 
کانادا شــده اند. در مجموع، آمار ورود 
مهاجران در سال 2۰۱۸، به رقم ۳2۱ 
هزار و ۶۵ نفر می رسد. این بیشترین 
میزان ورود مهاجران در یک سال به 

کانادا از سال ۱۹۱۳ تاکنون است.

دو سوم بومیان کانادا معتقدند
 دولت به جامعه و هویت آن ها

 احترام نمی گذارد

ایرونیا- با استناد به یک نظرسنجی 
جدیــد، دو ســوم از بومی ها حس 
می کنند دولت فدرال بــه جوامع و 

هویت آن ها احترام نمی گذارد. 
در ایــن نظرســنجی ۶۷ درصــد از 
پاسخ دهندگان گفتند حس نمی کنند 
دولت به جامعه و هویت آن ها احترام 
می گــذارد و ۶۶ درصد گفتند حس 
نمی کنند بخشی قابل احترام از کانادا 
هستند. این نظرسنجی به این نتیجه 
رسید که کمتر از 2 نفر از هر ۱۰ فرد 
بومی باور دارند نخست وزیر جاستین 
تــرودو باید در پاییــز دوباره انتخاب 

شود.
هیدین کینگ مدیر اجرایی انستیتو 
یلوهد که یک مرکز تحقیقاتی تحت 
هدایــت بومی ها واقع در دانشــگاه 
رایرســون اســت می گویــد کمبود 
اطمینان نسبت به دولت لیبرال فعلی 

تعجب برانگیز نیست.
او گفــت: »ما دولتی داریم که بر پایه 
روابط ملت به ملت و مصالحه کمپین 
کــرده و طی گذر چهار ســال فقط 
شاهد شکسته شدن قول ها بوده ایم 
که این مسئله ناامیدی مردم را در بر 

داشته است.«
آب آشــامیدنی تمیــز، تحقیق ملی 
درباره زنان و دختران بومی گم شده و 

به قتل رسیده، بهبود وضعیت مناطق 
بومی ها، دسترسی به خدمات سالمت 
روان، دسترســی به تعالیم شغلی و 
دسترسی به فرصت های اقتصادی از 
جمله مهم ترین مسائلی بودند که در 

نظرسنجی مطرح شدند. 
از ایــن موضوع هــا، 4۱ درصــد از 
پاســخ دهندگان گفتند هیچ یک از 
آن ها به درســتی مورد توجه دولت 
قرار نگرفته انــد. تنها 2 نفر از هر ۱۰ 
بومی گفت دولت در مورد پرونده زنان 
و دختران گم شــده و به قتل رسیده 
عملکرد خوبی داشته و همین تعداد 
گفتند عملکرد دولت در زمینه ترفیع 
و احترام به فرهنــگ بومی ها خوب 
بوده است. ۹ نفر از هر ۱۰ نفر گفتند 
باید کارهای بیشتری برای بومی های 

کانادا انجام شود.
کینگ دقت نتایج نظرسنجی را زیر 
سوال برده و می گوید این نظرسنجی 
تنوع گروه های فرست نیشنز، متیس 
و اینوئیت را بــه نمایش نمی گذارد. 
او مخصوصا این نتیجه نظرســنجی 
را زیر ســوال برد کــه ۹4 درصد از 
رای دهنــدگان بومــی گفته اند رای 
دادن یــک وظیفه مهم اســت و ۵۸ 
درصد گفتند در تمام انتخابات فدرال، 

استانی و شهرداری رای می دهند.

امکان مشاهده تغییرات لحظه ای
 جمعیت کانادا

ایرانیان کانادا- آیا تا کنون به این فکر 
کرده اید که طی 24 ساعت گذشته 
چه تعداد در کانادا متولد شــده اند و 
چه تعداد از دنیا رفتــه اند؟ یا مایل 
هستید از آمار جمعیت لحظه ای در 
ایاالت کبک، مانیتوبا و نانوات مطلع 

شوید؟
سیســتم جمع آوری آنالین سازمان 
آمار کانادا این امــکان را می دهد تا 
کاربــران برای یک لحظــه به آنچه 
که در کشــور اتفاق می افتد، نگاهی 
اجمالی بیندازند. سازمان آمار کانادا از 
اصطالح »جمعیت ساعتی« استفاده 
می کند تا به طور چشــمگیری روند 
جمعیــت کانادا را که شــامل تولد، 
مرگ، مهاجرت و کوچ می شــود را 

نشان دهد.
اســتفاده از این وب ســایت بسیار 
حیرت آور است، زیرا شما می توانید 
نحوه تغییر جمعیت کشور را مشاهده 
نمایید. نمودارهای ساده و رنگی نشان 
می دهد که چه تعــداد افراد متولد 
می شوند، از دنیا می روند، مهاجرت 
و کوچ مــی کنند که همه این موارد 
نشــان دهنده تغییر روند جمعیتی 

می باشد.

البته دولت اطالعات هر شــخص را 
در لحظه ثبت و بررســی نمی کند 
اما پارتیک شــاربانو تحلیلگر ارشــد 

سازمان آمار کانادا در نشست خبری 
اعالم کــرد که این روش دقیق ترین 
روش انــدازه گیری جمعیت اســت. 
وی افزود: این وب ســایت بر اساس 
آخرین برآوردهای سازمان آمار کانادا 
ارائه شــده است که به طور منظم به 
روزرسانی می شودو مبتنی بر »روشی 
بســیار هوشــمند« اســت که آمار 

لحظه ای را نشان می دهد.
این ابزار برای نخستین بار در روز اول 
جوالی با هدف ارزیابی »سواد آماری« 
جمعیت راه اندازی گردید. تغییر آمار 
جمعیت برای آحاد مــردم در کانادا 
حائز اهمیت است. از آنجایی که آنها 
عالقمند به جمعیت شناختی هستند 
لذا بینش فراتری نسبت به کشوری 
کــه در آن زندگی می کنند خواهند 

داشت.
شــاید آمار جمعیت کانادا برای اکثر 
افراد کمی تعجب برانگیز باشــد. این 
آمار در حــال حاضر بــه ۳۷ و نیم 

میلیون نفر می رسد.
این وب ســایت روش بســیار خوبی 
برای کانادایی هایی است که مشتاق 
به کســب آگاهی جمعیتی هستند. 
اغلب افرادی که در شهرهایی مانند 
تورنتو، ونکوور و مونترال زندگی می 
کنند، ممکن است ندانند که زندگی 
در یوکان، کیــپ برتون یا .... چگونه 

می گذرد.
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تنوع کاال، کیفیت برتر،
قیمت مناسب و سرویس عالى 

شعار ماست

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

پارکینگ رایگان در پشت مغازه   براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینى   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود مى باشد

برنج ایرانى ساده و دودى
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

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

حراج استثنائى سماور  
در 4 مدل و 3 سایز

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

بهترین شیرینی جات
  از شهرهای مختلف ایران

گز، سوهان، قطاب، کاك، نوقا، 
نان برنجی، شیرینی مخلوط، ....

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

شماره 143 خیابان شانزدهم (النزدل)      تلفن: 604-988-3515
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موافقت کارمندان یک کلینیک حقوقی با کسری ۲۰ درصدی حقوق خود جهت کمک به افراد نیازمند

ایرانیان کانادا- کارمندان گروه قربانیان 
حــوادث صنعتی انتاریــو در تورنتو 
)IAVGO(، کلینیک حقوقی ای که 
به کارگرانی که در محیط کاری خود 
آسیب دیده و قادر به اتخاذ وکیل نمی 
باشند کمک می کند، با کاهش 2۰ 
درصدی حقوق و ساعت های کاری 
خود موافقت نموده تا موقعیت شغلی 
یکدیگر را حفظ نمایند. کلینیک نیز 
اظهار داشــته از این پس از پذیرش 
پرونده هــای جدید و دانشــجویان 
حقوق جهت کمک به حل پرونده ها 

در تابستان ممانعت خواهد نمود.
دنی کســتنر، وکیل و معاون هیئت 
مدیره IAVGO، اعتــراف نموده که 
این کاهش 2۰ درصدی به طور کامل 
کسری بودجه را پوشــش نداده، اما 
هنوز راه حــل دیگری برای رفع این 

مشکل در نظر گرفته نشده است.
IAVGO در تاریخ ۱2 ژوئن از کسری 
22 درصدی بودجه در ســال جاری 
آگاه گشته که منجر به از دست دادن 
2۵۰.۰۰۰ دالر از بودجــه ۱ میلیون 
دالری آن شده است. این موضوع در 
واقع یکی از اقدامات ســازمان کمک 
های حقوقی انتاریو به منظور صرفه 
جویی در هزینه ها بوده، چرا که دولت 
محافظه کار انتاریو قصد داشته طی 
سه ســال آینده حدود ۱۶4 میلیون 
دالر از میزان ســرمایه گذاری خود 

بکاهد.
گرچــه وکال و مشــاوران حقوقــی 
کلینیــک IAVGO در حــال حاضر 
بسیار کمتر از همکاران خود در بخش 
خصوصی درآمد داشته، اما با کاهش 
حقوق خود موافقــت نموده چرا که 

کانادا اسیر فشار دو لبه قیچی آمریکا و چین شده است
مداد- ضرب المثلی قدیمی است که 
می گوید، برای ترساندن میمون، کافی 
است جوجه ای را آزار داده یا بکشیم. 
به نظر می رسد، چین در جنگ قدرت 
با ایاالت متحده، کانادا را در نقش این 
جوجه می بینید. اما برای جلوگیری از 
آسیب شدید به اقتصاد کانادا، چه باید 
کرد؟ ارول مندس، پژوهشگر و استاد 
حقوق بین الملل در دانشگاه اوتاوا به 

این سئوال پاسخ می دهد.
کانادا اسیر فشار دو لبه قیچی یعنی 
آمریکا و چین شــده است. ماجرا از 
بازداشت ِمن وانژو )مدیر ارشد مالی 
هوآوی و دختر بنیانگذار این شرکت( 
آغاز شــد. کانادا این بازداشــت را در 
پاســخ به درخواست ایاالت متحده و 
در قالب آنچــه عمل به اصول عرفی 
حقوقی می دانست انجام داد. با توجه 
به پیمان اســترداد متهمان که بین 
این کشــور و ایــاالت متحده وجود 
دارد، چاره ای جز بازداشت خانم وانژو 

نداشت.
اتهام او نیز بســیار جدی بود. ایاالت 
متحده، هوآوی و خانــم منگ را به 
نقض تحریم ها علیه ایران و مشارکت 
در آنچه کالهبــرداری بانکی خوانده 
متهم کرده اســت. از نظر چین، این 
اقدام کانادا، پیروی کورکورانه از ایاالت 
متحده و  بخشی از جنگ تجاری این 

کشور با چین ارزیابی شده است.
چین برای اینکه نشــان دهد چطور 
می توانــد در برابر ایــاالت متحده و 
کانادا بایستد، به ضرب المثل قدیمی 
که »برای ترســاندن میمون، جوجه 
را بکــش« روی آورده اســت. ایــده 
پشــت این ضرب المثل ساده است. 
در صورتی روبرویی بــا فردی یاغی 

که قصد همکاری ندارد )یعنی همان 
میمون(، کافی است جوجه ای را آزار 
داده و بکشید تا ســنگدلی تان را به 
میمون ثابت کنید تا به قول معروف، 
حســاب کار دســتش بیاید. به این 

ترتیب، میمون مطیع خواهد شد.
چین اکنون کانــادا را همچون یک 
جوجه  می بینید. آزار و شکنجه هم 
در قالب ایجــاد محدودیت در خرید 
اقالم کشــاورزی از این کشور )کانوال 
و گوشــت( نمود یافته اســت. چین 
همچنیــن با بازداشــت دو کانادایی 
)مایکل کوریگ و مایکل اســپاوور( 
عدم تمکینش به قواعد حقوق بشــر 
را نشان داده است. گفتنی است این 

دو کانادایــی در چین در شــرایطی 
نامناســب، نظیر اتاق های روشن در 
24 ســاعت و نیز دسترســی بسیار 
محدود به مقامات کنسولی نگهداری 
می شوند. این در حالی است که خانم 
منــگ هنوز در خانــه اش در ونکوور 
زندگــی می کند. عالوه بــر این، دو 
کانادایی دیگر هــم در چین به جرم 
قاچاق مواد مخــدر به اعدام محکوم 

شده اند.
اگر راهبرد چین، فشــار بر کانادا به 
منظور کاستن از فشارهای آمریکاست، 
به نظر می رسد که راه به جایی نخواهد 
برد. کانادا اعالم کرده که تعهدات برای 
استرداد متهمان با چالش روبرو شده 

است. البته دونالد ترامپ اولین کسی 
بود که احتمال پس گرفتن درخواست 
استرداد متهم مربوطه را از کانادا در 
راستای جلب نظر مساعد چین مطرح 
کرد. کانادا خود را در موقعیتی بسیار 
چالش برانگیز یافته است. کانادا بین 
دو ابرقدرت گیــر افتاده که هر دوی 
آنها از قدرت الزم برای کنار گذاشتن 
اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل 

برخوردارند.
اما چطــور کانادا می تواند جلو یوقوع 
سرنوشت شــوم جوجه را برای خود 
بگیرد؟ چندین راه برای این کار وجود 

دارد.
نخســت اینکه کانادا بایــد موضوع 
محدودیت هــای اخیر چیــن برای 
صــادرات محصوالت کشــاورزی را 
در قالب شکایتی به سازمان تجارت 
جهانــی ببرد. چین بــا ادعای وجود 
مــواد خطرناک در کانوال و گوشــت 
وارداتی از کانادا، محدودیت هایی در 
برابر ورود این محصوالت اعمال کرد. 
همین اقــدام می تواند ثابت کند که 
چین نمی تواند شــریک تجاری قابل 

اعتمادی باشد.
دوم اینکه شــرکت های چینی فعال 
در کانادا )و نیز ســایر کشورها( باید 
به این نتیجه برســند که در صورت 
عدم تبعیت از قوانین ملی و رویه های 
معمول و اطاعت چشم وگوش بسته از 
دولت مرکزی چین، با محدودیت هایی 
در این کشــورها روبرو خواهند شد. 
افزون بر این، گروگان گیری غیررسمی 
به منظور کمک به این شرکت ها نیز 
باید توسط کانادا در همه مجامعی که 
چین در آنها به عنوان قدرتی هم وزن 
ایاالت متحده حضور دارد، به عنوان 

امری قبیح محکوم شود.

در نهایت اینکه کانادا باید از میمون 
داستان )یعنی ایاالت متحده( طلب 
کمک بیشــتری داشته باشد. جوجه 
می تواند با توســل اهرم های فشــار 
خود )نظیــر تهدید این کشــور به 
تصمیم گیری نهایی برای اجرای توافق 
جدید اقتصادی کشورهای آمریکای 
شمالی که شامل کانادا، ایاالت متحده 
و مکزیک می شود(، نظر مساعد این 
ابرقدرت را به همکاری برای مقابله با 

چین جلب کند.
اقدام اخیر چین در ایجاد محدودیت 
در صادرات کانادا باید اولین و آخرین 
اقدام این چنینی از سوی این کشور 
باشد. کانادا باید با بهترین کارت هایش 
در برابــر چین بازی نکنــد تا به این 
ترتیب، برای همیشه از قرارگیری در 

نقش جوجه در امان بماند.

برای چهارمین سال متوالی، 
کانادا در رتبه نخست باالترین کیفیت 

زندگی در دنیا قرار گرفت
کیفیت زندگی چیزی فراتر از ســایر 
ضروریــات مانند دسترســی به غذا، 
مســکن، آموزش، ســالمتی و حتی 
اشتغال است در عین حال بطور غیر 
مستقیم با امنیت شغلی و سیاسی، 
آزادی های فــردی و کیفیت محیط 

زیست ما سر و کار دارد.
به اعتقاد دانشمندان علوم اجتماعی، 
ثروت هــای مــادی مهم ترین عامل 
ارزیابی یک زندگی خوب نیســتند. 
نتایج نظرسنجی ها راجع به کیفیت 
زندگی نیز بیانگر این موضوع هستند.

گــروه BAV Group در رابطــه بــا 
کیفیــت زندگی در ســال 2۰۱۹ به 
بررسی کشــورهای مختلف پرداخته 

و بهترین ها رتبه بندی کرده است .
در این نظرســنجی توســط بخش 
شــرکت  جهانی  بازاریابی  ارتباطات 
VMLY&R. و مدرسه وارتون دانشگاه 
پنسیلوانیا و بر اساس پاسخ های بیش 
از 2۰ هزار نفر از شهروندان در چهار 
منطقه متفاوت در ۸۰ کشور و در ۷۵ 

شاخص تهیه شده است.
کیفیت زندگی پایه این نطرســنجی 
بوده و موضوعاتــی مانند مقرون به 
صرفه بودن، بازار کار خوب، پایداری 
اقتصادی، روابط دوستانه خانوادگی، 
بربرای درآمد، ثبات سیاسی، سالمتی، 
پیشرفت اجتماعی، سیستم آموزشی 
و سیســتم ســالمت عمومی مورد 

ارزیابی قرار گرفتند.
نتایــج این نظرســنجی نشــان داد 
کیفیت زندگی در بهترین کشورها در 

سال 2۰۱۹ ، ۱۷ درصد بوده است.
بر اســاس این نظرسنجی یک گروه 

کوچک ، نمــادی از کل یک جامعه 
است ملل مختلف مورد ارزیابی قرار 

گرفته اند.
در این ارزیابی کانادا برای چهارمین 
سال متوالی از نظر کیفیت زندگی ، 
رتبه ۱ را کسب کرد همچنین ثبات 
سیاسی و سیستم آموزش عالی هم 
در ردیف نخست در منطقه آمریکای 
شــمالی قرار گرفت ولی از نظر بازار 
خــوب کار و حمایت از تحقیقات در 

رتبه 2 قرار گرفت.
کانادا همچنین از نظر توسعه سیستم 
مراقبت های سالمت عمومی در رتبه 
پنجم قرار گرفــت. در واقع کانادا در 
بین ۱۰ کشور برتر است البته به جز 
مواردی که در آسیا مورد بررسی قرار 

گرفته است.
۷کشــور اروپایــی از جمله ســوئد، 
دانمارک، نروژ و سوئیس در بین ۱۰ 
کشور نخست و ۱۳ کشور اروپایی از 
جمله آلمان، بلژیک، فرانسه و پرتغال 
در بین 2۰ کشــور نخست دنیا قرار 

دارند.
کشورهایی که دارای کیفیت پایینی 
از زندگی هستند در مناطق محروم 
واقع شــده اند و اغلب در گیر مسائل 
اقتصادی و ســالمتی هستند مانند 

ایران، عراق، لبنان، اردن و آنگوال.
ایاالت متحده آمریکا نیز برای دومین 
ســال متوالی در این رتبه بندی در 
مقام ۱۷ قرار گرفته است. همچنین 
ایاالت متحــده از نظر بــازار کار در 
باالترین رتبه و از نظر قیمت مقرون به 
صرفه در پایین ترین رتبه قرار گرفته 

است.

می دانند کارشان به افراد آسیب دیده 
کمک خواهد کرد.

یکــی از این کارکنــان، بریا بروکال، 
مشاور حقوقی IAVGO، مدعی گشته 
کســری حقوق وی منجــر به قطع 
ارسال کمک هزینه به مادر پیر خود 
در پرو، و خارج نمودن دختر خود از 
کمپ تابســتانه و فعالیت های فوق 
برنامه جهت صرفه جویی در هزینه ها 
خواهد گشت، اما با آن موافقت نموده 
چرا که معتقد اســت کار وی به افراد 
آسیب دیده و نیازمند کمک خواهد 

کرد.
ســخنگوی دادســتانی، برایان گری 
اظهــار داشــته دولت به ســازمان 
کمک های حقوقــی انتاریو در صرفه 
جویی مالی از طریق اقدامات درست 
و تامین خدمات حقوقی رایگان برای 
افراد نیازمنــد، کمک نمــوده، و از 
کلینیک های حقوقی انتظار دارد تا 
خدمات فوری و مهم را اولویت بندی 
نمایند تا همچنان پرقدرت باقی مانده 
و از ارائه خدمات مستقیم برای افراد 

واجد شرایط انتاریویی حمایت کنند.
 ،IAVGO اما به عقیــده کارکنــان

کســری بودجه حاضر، دقیقا همان 
چیزی است که دولت مدعی است از 
آن محافظت خواهد نمود - خدمت 
به مشتریانی که به شدت به آن نیاز 
داشــته و قادر به تامین آن از جایی 

دیگر نمی باشند.
به اعتقاد بــروکال و  کســتنر، این 
کلینیک آخرین گزینه  برای کارکنان 
کم درآمد به شــمار رفته، اما بدون 
کاهــش یا قطع خدمــات خود قادر 
به جذب چنین بودجه قابل توجهی 

نخواهد بود.
بروکال معتقد است کاهش کمک های 
حقوقی برای افراد آســیب دیده در 
محیط کاری، در واقع منجر به تکیه بر 
رفاه، طرح حمایت از ناتوانان انتاریو و 
افزایش نیاز به مراقبت های بهداشتی 
گشــته، چرا که شرایط آنان به دلیل 
عدم کمک های صندوق بیمه محل 

کار به تدریج وخیم تر خواهد گشت.
IAVGO تنها یکی از ســه کلینیک 
حقوقی تخصصــی موجود در انتاریو 
بوده که بــر کارکنان مجروح تمرکز 
داشــته و یکی دیگر از این کلینیک 
های حقوقــی اخیــرا 4۰ درصد از 

کارکنان خود را از دست داده است.
ســازمان کمک های حقوقی انتاریو 
ابــراز داشــته این کلینیــک ها می 
توانند با ادغام سازمان های عملیاتی 
خود، سرمایه بیشتری جذب نمایند، 
اما به گفته ایــن کلینیک ها هزینه 
های عملیاتی آنــان در حال حاضر 
بسیار پایین بوده و انتقال و جابجایی 
سازمان ها هزینه های بیشتری نیز به 

همراه خواهد داشت.
گرمی بورک، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه نیز با این سازمان موافق بوده 
و اظهار داشته کلینیک های کارگری 
فرصت بهتــری برای همــکاری در 
مقایسه با سایر کلینیک های تخصصی 
داشته و می توانند با ادغام کلینیک ها 
و پرونده ها در هزینه های مربوط به 

اجاره و مدیریت صرفه جویی نمایند.
بــه گفته وی، به گــزارش کلینیک، 
ارزیابی زمان صرف شــده توســط 
 IAVGO کارکنان، نشــان می دهد
حدود 2۵ درصد از زمان خود را صرف 
مدیریت کرده، در حالی که بسیاری از 
کلینیک های دیگر حدود ۱۰ تا ۱۵ 
درصد از زمان کارکنان خود را صرف 
مدیریت می کننــد، که کاهش ۱۰ 
درصدی زمان کارکنان بر روی پروند 
های کاری، تأثیر بســزایی بر کاهش 
هزینه های مربوط به خدمات مشتری 

خواهد داشت.
کســتنر مدعی گشــته کلینیک از 
هــر ایده ای که بــه صرفه جویی در 
هزینه ها بدون تاثیر منفی بر مشتریان 
کمک نماید، استقبال خواهد کرد. اما 
ســازمان کمک های حقوقی انتاریو 
هیچ گونه ســخنی مبنــی بر نحوه 

ادغام و میزان پول صرفه جویی شده، 
به میان نیاورده اســت. به عقیده وی 
منطقی تر آن است که ابتدا طرحی 
برای ادغام در نظر گرفته شود، سپس 

بودجه کلینیک تغییر کند.
تمامی تغییرات این ســازمان شامل 
کاهــش بودجه کلینیــک، کاهش 
خدمــات پناهندگان، عــدم صدور 
مجوز برای وکیل های جنایی مدافع 
موکلیــن در جلســات دادرســی، و 
هزینه های مدیریتی خود، به منظور 
صرفــه جویی ۷۰ تا ۷۵ میلیون دالر 
در ســال جاری در نظر گرفته شده 
اند، و آژانس می بایســت طی چند 
سال آینده ۹۰ میلیون دالر دیگر نیز 
صرفه جویی نماید. این در حالی است 
که یکی از خدمات محذوف پیش تر 
 IAVGO به استقرار یکی از کارمندان

در کانادا کمک نموده است.
شریف اهلل محبوب، یکی از کارمندان 
حامی IAVGO که در بخش پذیرش 
و رزو مالقات ها فعالیت می کند، به 
کمک ســازمان کمک های حقوقی 
انتاریو، توانســت به هنــگام ورود به 
افغانستان در ســال 2۰۱۳ در رابطه 
بــا پرونده پناهندگی خــود، وکیلی 
اختیار نماید. وی نیز همانند تمامی 
همکارانش، با کاهــش 2۰ درصدی 
حقوق خود که پنج فرزند و همســر 
وی کــه در ســال 2۰۱۷ بــه کانادا 
مهاجــرت نموده و قــادر به صحبت 
کردن به زبان انگلیسی نمی باشند را 
پوشش می دهد، موافقت نموده است. 
وی در پاســخ به اینکه چگونه با این 
حقوق قبض های خــود را پرداخت 

خواهد کرد، ساکت ماند.
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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 
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ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

همیتلون و گلف چه خواهد بود ؟«
انتاریو  امالک  مشاوران  انجمن 
همیشه  مخالف وضع مالیات برای 
خریداران خارجی بوده و باال رفتن 
قیمت ها را ناشی از هجوم مهاجران 
دیگر استانها و یا مهاجران تازه وارد 
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Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

Biggest Selection,
Unbeatable Prices.
Shop Paragon for all your Restaurant Equipment
and Supplies at the Lowest Prices — Guaranteed!*

*See website for Price Match terms and conditions.
Prices in effect until August 2, 2019, while quantities last. 

RELIANT
14 Cu Ft Single 

Glass Door Cooler

$1,399

ATOSA
69" Back Bar 

Cooler, S/S Door

$2,200

RELIANT
24 Cu Ft Single 

Glass Door Cooler

$1,589

RELIANT
47 Cu Ft Sliding 

Glass Door Cooler

$2,199

RELIANT
Sandwich Prep Tables

48"  $2,100
72" Mega  $2,850

RELIANT
Stock Pot Stoves
Single  $495
Double  $850

 برگزاری جشن ۱5۲ سالگی کانادا
 و هشدار ترودو

برگزاری جشن روز ملی کانادا مانند 
هرســال از ســاحل بارانی شــرق تا 
سواحل آفتابی بریتیش کلمبیا انجام 
پذیرفت اما امســال نخســت وزیر 
جاستین ترودو در بخشی از سخنان 
خود هشدار داد به کسانی داد که در 
فکر و قلب مــردم کانادا ترس ایجاد 

می کنند.
نخست وزیر جاســتین ترودو که به 
مناسبت روز ملی کانادا در اتاوا حاضر 
شده بود طی سخنانی به کسانیکه در 
فکر و قلب  مردم کانادا »ترس« ایجاد 

می کنند هشدار داد.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی 
بی سی، بر اســاس یک نظرسنجی 
جدید که توسط ســی بی سی نیوز 
انجام شده اســت کانادایی ها نگران 
انتخابات فدرال در پاییز هســتند و 

دچار تضاد فکری شده اند.
این نظرسنجی همچنین نشان می هد 
درصد باالی از اضطراب افراد به دلیل 
فاکتورهای شــخصی و جهانی است 
از جمله افزایش قیمت غذا و بنزین، 
تغییــرات آب و هوایــی و اقلیمی به 
شدت موجب نگرانی کانادایی ها شده 

است.
تــرودو روز دوشــنبه در جریان یک 
نشســت مطبوعاتی نیز در رابطه با 
۱۵2 ســالگی کانادا گفت: این واقعا 

اضطراب آور است.
وی تصریح کرد: اینجا تعداد زیادی از 
مردم برای رسیدن به یک هدف تالش 
می کنند، جمع زیــادی نگران آینده 
خود و فرزندان، بازنشستگی ، مغایرتها 
و همه چیز مخصوصا تغییرات آب و 

هوا هستند.
ترودو خود را بعنوان یک سیاستمدار 
و رهبر حزبی سیاســی مسئول این 
دغدغه های مردمی خواند و بیان کرد: 
مسئولیت من بعنوان یک سیاستمدار 
و یک رهبر، کمک به برطرف کردن 

اینگونه دلنگرانی ها و رفع آنهاست.
او افزود: شــاید دیگران فکر می کنند 
باید این موضوعات را بزرگ کرد ولی 
من معتقدم ما باید دنبال راه حل های 

رفع آنها باشیم.
نخست وزیر ترودو اظهار داشت: این 
چیزی اســت که ما 4 سال دنبالش 
بودیم و امیدواریم همچنان بتوانیم که 

آنرا  ادامه دهیم.
بنابر این گــزارش روز ملی کانادای 
امسال نیز چهارمین جشن روز کانادا 
بود که ترودو بعنوان نخست وزیر در 

آن حضور داشت.
سال گذشته روز کانادا مصادف شد با 
جنگ تجاری کانادا و ایاالت متحده 
و مباحث مربوط به تعرفه، به همین 
دلیل ترودو نیز ســنت شکنی کرد و 
برخالف همیشه ابتدا از لمینگتون – 
انتاریو، رجینا، داوسون و یوکان بازدید 

کرد و در نهایت به پایتخت رفت.
تــرودو همچنیــن در جمــع مردم 
گفــت: ما همه در یــک جبهه واحد 
هستیم و باید پشتیبان هم باشیم. ما 
پشتیبان هم هستیم ولی پشت به هم 

نمی کنیم.

مالقات  نخست وزیر اوکرائین با جاستین ترودو
»روابط دو کشور مستحکم تر از هر همیشه است«

جمهور  رئیس  زلنســکی  ولودیمیر 
اوکراین  و کمدین ســابق برای دیدار 
با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا 
و اعضای اصلی دولت او در تورنتو به 
سر می برد. اتاوا از سوی دیگر از این 
فرصت برای تکــرار حمایت خود از 
کیف در مقابل تهدید مسکو استفاده 

کرد.
به گزارش هفته  به نقل از رادیو کانادا، 
جاستین ترودو نخســت وزیر کانادا 
سه شــنبه دوم ژوییه 2۰۱۹ در پی 
دیدار با مرد جدید قدرتمند اوکراین 
اعالم کرد: »روابط بین اوکراین و کانادا 

قوی تر از همیشه است.«
نخست وزیران کانادا و اوکراین در یک 
کنفرانس مطبوعاتی مشترک، جبهه 
مشترکی بر ضد روسیه تشکیل دادند.

نخســت وزیر کانادا در این کنفرانس 
همچنان  روســیه   گفت  مطبوعاتی 
تالش می کند به حاکمیت اوکراین 
همچنین حقوق بیــن المللی ضربه 

بزند.
تــرودو با اشــاره بــه مأموریت های 
نیروهــای کانادایــی بــرای آموزش 
همچنیــن  اوکراینــی  نیروهــای 
مأموریت های آموزشــی نزد شرکای 
کانــادا در ناتو  ،  افزود: »ما برای تأمین 
امنیــت اوکراین و کشــورای حوزه 

دریای بالتیک تالش می کنیم.«
ولودیمیر زلنسکی نیز گفت خوشحال 
است که دوستان اوکراین او را احاطه 

کرده اند.
جاســتین ترودو همچنین گفت این 
دیدار زمینه را بــرای افزایش دامنه 
توافق تجارت آزاد که سال 2۰۱۷ بین 
کیف و اتاوا امضاء شد،  فراهم می کند.

دو طــرف بر ســر اینکــه تولیدات 
ســینمایی و تلویزیونــی کانــادا از 
دسترســی بهتر به اوکراین برخوردار 
شــوند  توافق کردند. آنها همچنین 
عالقه مشترک خود را به بهبود تبادل 

دانشجویان و دسترسی به مجوزهای 
کار دانشــجویی بین دو کشور نشان 

دادند.
بر اســاس بیانیه ای که پــس از این 
دیدار منتشر شــد، مذاکرات تجاری 
بر تفاهم نامه ای که سال 2۰۱۵ بین 
اســتفان هارپر نخســت وزیر کانادا 
یاتســنیوک نخست وزیر  و آرسنی 
اوکراین برای اشتغال زایی بیشتر در دو 

کشور امضاء شد . مبتنی خواهد بود.
هیچ تاریخی برای آغاز این مذاکرات 
تعیین نشده است اما انتظار می رود 

این مذاکرات به سرعت آغاز شود.
زلنسکی در کنفرانس مطبوعاتی پس 
از دیدارش با ترودو اعالم کرد دولت او 
با کانادا برای خرید خودروهای زرهی 

یادداشت تفاهم امضاء کرده است.
با این حال یک مسئول دولت کانادا 
گفــت اگر چه گفتگوهایــی در این 
خصوص صورت گرفته است اما هنوز 
هیچ توافقی در این زمینه منعقد نشده 

است.
کریستیا فریلند وزیر امور خارجه کانادا 
نیز به نوبه خود از بودجه اضافی 4۵ 

میلیون دالر برای کمک به مؤسسات 
مختلف اوکراین خبر داد.

از این مبلــغ، ۳۳ میلیــون دالر به 
ویژه به کمک به توســعه، اصالحات 
دموکراتیک و ارتقاء برابری جنسیتی 

اختصاص خواهد داشت.
همچنین مبلغی نیز به بهبود شفافیت 
مؤسسات و حسابرسی اختصاص داده 

خواهد شد.
شش و نیم میلیون دالر نیز به آموزش 
مأموران پلیس اوکراین توسط پلیس 

کانادا اختصاص دارد.
از ســوی دیگر، اتاوا لحن خود را در 
مقابل روســیه به ویــژه در پی اعالم 
امکان گرفتن گذرنامه روســی برای 
ســاکنان منطقه دونبــاس )منطقه 
جدایی طلب شرق اوکراین( تند کرد.

فریلند گفــت برای دارنــدگان این 
گذرنامه ها غیرممکن خواهد بود که از 
گذرنامه های جدید خود برای سفر به 

کانادا استفاده کنند.
وزیر امور خارجه کانادا از دیگر شرکای 
بیــن المللی کانادا نیز خواســت که 

همین کار را انجام دهند.

اواخر روز سه شــنبه، حزب محافظه 
مدعی شد که دولت لیبرال به اندازه 
کافی در زمینه حمایــت از اوکراین 

اقدام نکرده است.
ارین اوتول و جیمز بزان که به ترتیب 
ســخنگوی مخالفان در زمینه امور 
خارجــی و دفاعی هســتند از دولت 
خواســت نیروهای کانادایی را برای 
المللی  فرماندهــی مأموریت بیــن 
پاســداری از صلح در مرز اوکراین و 

روسیه بفرستد.
ایــن دو نماینده همچنیــن افزایش 
کمک نظامــی و اقتصادی به کیف و 
افزایش تحریم ها بر ضد مســکو را 

خواستار شدند.
نخســت وزیر جدید اوکراین یک ماه 
پیش از ســفر رســمی برنامه ریزی 
شــده اش به واشنگتن به کانادا آمده 

است.
آندری سوشنکو سفر اوکراین در اتاوا 
گفت این کار گــواه اهمیت رابطه ای 

است که بین دو کشور برقرار است.
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گزارش توانایی خرید مسکن در کانادا
 تنها ۱۲ درصد خانوارهای ونکوور 

توان خرید مسکن دارند
ایرانیان کانادا- آیا بازار مسکن کانادا 
به شهروندان خود تسهیالت مسکن 

خوبی ارائه می دهد؟
گزارشات اخیر مسکن کانادا از سوی 
رویال بانک کانادا حاکی از این است 
تنها ۱2 درصد از خانوار ونکوور توانایی 
خرید مســکنی با قیمت متوسط را 
دارند در حالی که این قدرت خرید در 

تورنتو به 2۰ درصد می رسد.
به گفتــه رابرت هیوگ و کرگ رایت 
دو اقتصاددان، این تنش بدون در نظر 

گرفتن وام مسکن می باشد.
قیمت های نجومی مسکن در ونکوور 
و تورنتو بر سر زبان ها پیچیده است. 
تحقیقات RBC نشــان می دهد که 
چگونــه قیمت مســکن فراتر از حد 
توانایی مردم در شــهرهای مختلف 

رفته است. 
توانایی خرید مسکن مناسب با توجه 
به بودجه مالی شــهروندان مونترال 
به نســبت تورنتو بــه ۳۶ درصد می 
رسد. پس از آن، تنها نیمی از خانوار 
کلگری، ادمونتون و اتاوا از پس خرید 

مسکن بر می آیند.
در حال حاضر ۵۱.4 درصد از درآمد 
خانوارها به طور متوسط هزینه های 
تهیه یــک خانه قیمت مناســب را 
پوشش میدهد که نســبت به  آمار 
۵۳.۹ درصدی شــش ماه گذشــته 

کاهش یافته است.
کاهش قیمت هــا در غرب و بخش 

هایی از آتالنتیک کانادا، و همچنین 
افزایش درآمد خانوارها موجب افزایش 
شــمار صاحبخانه ها در بسیاری از 

بازارهای مسکن شد.
توانایی خریــد مســکن در ونکوور 
پیشرفت چشمگیری داشته است و 
۸2 درصد درآمد برای خرید یک خانه 
کافی است که نســبت به شش ماه 
گذشته )۸۶.۹ درصد درآمد( کاهش 
یافته است. این نسبت در تورنتو نیز 
در مدت مشابه از ۷۵.۳ درصد به ۶۶ 

درصد رسید.
توانایی  اقتصاددانان سطوح  به گفته 
خرید مســکن هنوز نگــران کننده 

هستند.
 Canada Mortgage تشخیص  به 
و Housing Corp طبق اســتاندارد 
۳۳ درصدی درآمدها انتظار می رود 
کاهش قیمت مسکن ونکوور بزرگ، ۵ 
سال بیشتر زمانبر باشد که این روند 
در تورنتو می تواند 4 سال زمان نیاز 

داشته باشد.
اقتصاددانان RBC انتظــار دارند به 
زودی هزینه و شرایط خانه دار شدن 

در کوتاه مدت فراهم شود.
نرخ بهره بــا توجه به تجارت جهانی 
دیگر افزایش نمی یابد. به رغم شرایط 
حاکم در بازار مسکن، انتظار می رود 
قیمت های مسکن در ماه های آتی در 
بسیاری از بازارهای غرب کانادا سیر 

نزولی داشته باشد.

ترودو به دلیل  قول کمک 5۰ میلیون دالری به سازمان خیریه 
مورد انتقاد قرار گرفت

ایرونیا- نخست وزیر جاستین ترودو در 
توییتی به تِروِر نوآ کمدین و مجری 
قول داد کانادا ۵۰ میلیون دالر به یک 
خیریه جهانی برای آموزش کودکان 
کمک خواهد کرد و این قولی بود که 
به سرعت هم به خاطر محتوا و هم به 

خاطر فرمش مورد انتقاد قرار گرفت.
یکشنبه سلبریتی ها در ژوهانسبورگ 
در آفریقای جنوبی برای »فســتیوال 
شــهروند جهانی: ماندال ۱۰۰« گرد 
هم آمدند تا در یک کنسرت خیریه به 
افتخار نلسون ماندال یک سده بعد از 

به دنیا آمدنش شرکت کنند.
ترودو در توییتی بــه نوآ که مجری 
برنامه بــود گفت کانادا این پول را به 
خیریه »آموزش نمی تواند صبر کند« 
سازمانی که از آموزش برای کودکان 
در معرض جنــگ، فجایع طبیعی و 
دیگر بحران ها حمایت و تامین مالی 
می کند، می دهد. »شهروند جهانی« 
هم سازمانی اســت که می خواهد تا 
سال 2۰۳۰ فقر شــدید را ریشه کن 
کند. کمپین »ماندال ۱۰۰« قصد دارد 
یک میلیارد دالر آمریکا پول خیریه 
جمع آوری کند و گلوبال سیتیزن در 
توییتی اعالم کرد که کمپین از این 
هدف فراتر رفته و توانسته کمی بیشتر 
از هفت میلیارد دالر جمع آوری کند.

ترودو برای نوآ نوشت: »به خاطر تمام 
کارهایی که داری برای جشن گرفتن 
میراث نلســون ماندال در فســتیوال 

ممنونم.  می کنی  ســیتیزن  گلوبال 
ببخشــید که نمی توانم آنجا کنارت 
باشــم، اما چطور است که کانادا ۵۰ 
میلیون دالر برای حمایت از آموزش 
برای زنان و دختران سراســر دنیا به 
»آزمــوش نمی تواند صبر کند« اهدا 
کند؟ خوب هســت؟ بیا ایــن کار را 

بکنیم.«
نــوآ گفت »این فوق العاده اســت« و 
توییت ترودو در یک صفحه بزرگ در 
کنسرت به نمایش درآمد. اما در کانادا 
سیاستمداران آنقدر برای این مسئله 
ذوق نداشــتند. اندرو شــی یر رهبر 
محافظه کاران ترودو را متهم به تالش 
برای خوشحال کردن یک شخصیت 

تلویزیونی کرد.

او نوشــت: »اعالنیه هــای توییتری 
برای خوشــحال کردن سلبریتی ها و 
اجتناب از مسئولیت پذیری پارلمان و 
کانادایی ها راه حکمفرمایی نیست. اگر 
این اتفاق چند هفته پیش برنامه ریزی 
شــده بوده باید چند هفته پیش در 
پارلمان به عنوان بخشــی از بودجه 
مورد بحث قرار می گرفت، نه اینکه در 
یک توییت به یک سلبریتی بر دوش 

ما بیفتد.«
میشل رمپل نماینده محافظه کار هم 
گفت ترودو فقط ســعی داشته مورد 
توجه یک ستاره تلویزیونی قرار بگیرد 
و گفــت محل تامین این پول از قبل 

تعیین نشده است. 
لویی بلنجــر مدیر ارتباطــات وزیر 

توســعه  بین المللی ماری-کلود بیبو 
گفت این ۵۰ میلیون دالر بخشی از 
4۰۰ میلیون دالر کمکی اســت که 
قبال در نشست جی۷ در کبک اعالم 
شده بود. او گفت خیریه مورد نظر در 
جاهای مختلفی از جمله در کمپ های 
مهاجــران و محدوده های جنگی به 

آموزش دختران کمک می کند.
او گفت تصمیم اعالم ۵۰ میلیون دالر 
ســه هفته پیش گرفته شده بود اما 
مسئوالن ماه هاست که درباره کمک 
به این خیریه صحبــت می کنند. او 
اضافه کرد: »این نوع تامین سرمایه ای 
است که ما از موقع اعالم آن در کبک 
تا به حــال توجه مــان را معطوفش 

iroonia.ca ».کرده ایم

با توسعه شهرسازی در سواحل رودخانه سن لوران
جزایر این رودخانه ، مامن پرندگان مهاجرناپدید می شوند

برخــی جزایــر کوچــک واقــع در 
رودخانه ســن لوران که مأمن اصلی 
انواع پرندگان منطقه هستند، تحت 
تأثیر عوامل مختلف به ویژه فرسایش 
به تدریــج کوچک یا حتــی ناپدید 

می شوند.
بــه گزارش هفتــه به نقــل از رادیو 
کانادا، در حدفاصل مونترال و دریاچه 
ســن-پی یر برخی جزایر  که مأمن و 
زیستگاه برخی پرندگان ازجمله برخی 
انواع در معرض خطر هستند، تحت 
تأثیر موج هایی که عبور کشتی ها از 
مسیر دریایی سن -لوران ایجاد کرده 
به شــدت فرســایش یافته و تحلیل 
رفته انــد. این وضعیــت به ویژه برای 
جزیره دلوریه کــه در نزدیکی وارن 
قرارگرفته است، کامالً صدق می کند.

این جزیره زیستگاه بزرگ ترین کلونی 
کاکایی نوک حلقه ای آمریکای شمالی 
محسوب می شود و طبق برآوردهای 
صورت گرفته توسط زیست شناسان 
حدود ســی ودو هزار جفــت از این 

پرنده در این جزیره زندگی می کنند. 
حواصیل  خاکســتری و اردک نیز از 
دیگر پرندگانی هستند که این جزیره 
را به عنوان مأمن خود انتخاب کرده اند.
زیست شناس  فرانسیس سن-پی یر  
و کارشناس حیات وحش در دانشگاه 

کبک مونترال می گوید طی ده سال 
اخیر این جزیره نزدیک به یک ســوم 
از مساحت خود را ازدست داده است. 
بنابرایــن پرندگانی که در این جزیره 
زندگی می کنند چــاره ای ندارند جز 
این کــه منطقه دیگــری را به عنوان 

زیستگاه خود انتخاب کنند.
فرانسیس سن پی یر معتقد است که 
جزایر ســن لوران آخرین زیســتگاه 
طبیعــی ایــن پرندگان محســوب 
می شــود. با توسعه شهرســازی در 
ســواحل این رودخانه هم در جنوب 
و هم در شمال، زیستگاه طبیعی این 

پرندگان در حال از بین رفتن است.
این کارشــناس با تأکید بر این که با 
ادامه این روند جزیره دلوریه هرسال 
چند متر از ســاحل خود را از دست 
می دهد، تأکید کرد این جزیره قطعاً 
ناپدید خواهد شد و ساکنان منطقه با 
مشکالتی مواجه خواهند شد چراکه 
پرندگانی که در حــال حاضر بدون 
برای شهروندان  مزاحمتی  هیچ گونه 
در این جزیره زندگی می کنند برای 
ساخت آشیانه به پشت بام های مسطح 
خانه ها در شــهر روی خواهند آورد و 
با  پدیده ای روبرو خواهیم شــد که 
پیش ازاین در دوروال Dorval شاهد 

آن بودیم.
با گشت زنی در اطراف جزیره  متوجه 
خواهیم شد که آن قسمت از ساحل 
جزیره که روبروی مسیر دریایی قرار 
دارد، به علت برخورد موج های حاصل 
از عبور کشــتی ها دچار فرســایش 
بیشتری می شود و با خطر ناپدیدشدن 

مواجه است.
اگر کمی به ســمت شــمال برویم 
خواهیم دید که برخی جزایر کوچک تر 

از قبیل بلگارد ناپدیدشده اند.
در جزیره بزرگ ســنت-ترز  که در 
برابر منطقه وارن قرارگرفته اســت، 
آشیانه  های پرستوها که در زمین های 
ساخته  رودخانه  حاشــیه  صخره ای 
شــده  اند به خطر افتاده است. فقط 
همین امسال دســت کم سه متر از 
ســاحل رودخانه را موج ها کنده و با 

خود برده اند.

امکان اجاره اسکوترهای برقی در سطح کانادا به زودی عملی خواهد شد

ایرانیان کانادا- ممکن است تا کنون 
استفاده از اســکوتر را تجربه نکرده 
باشــید. اما اگر ســری به شهرهای 
بزرگ در امریکا بزنید اســکوترهای 
برقی مشاهده خواهید که برای اجاره 
در سطح شــهر پارک شده اند. حال 
قرار اســت شرکت اجاره اسکوترهای 
برقی Bird Canada چنین فرصتی 
را برای شهروندان کانادایی به ارمغان 

آورد.
شرکت Bird در سال 2۰۱۷ تاسیس 
شده است و در حال حاضر در بیش 
۱۰۰ شــهر امریکا، اروپا و خاورمیانه 

فعالیت دارد. 

Bird Canada قصد دارد تا اواخر ماه 
ژوئیه اســکوترهای برقی را در آلبرتا، 
کلگری و ادمونتون راه اندازی کند. هر 
شهر بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ اسکوتر برقی 

دریافت خواهد کرد.
در رابطــه با زمان راه انــدازی آن در 
تورنتو، این شــرکت اعالم کرد: این 
طرح برای مســیرهای عبوری سطح 
کانادا در نظر گرفته شــده است اما 
زمانبندی دقیق آن اعالم نشده است.

کاربران کانادایی بــرای این کار چه 
مبلغی بایــد هزینه کنند؟ مبلغ باید 
هــم رده نرخ های امریکا باشــد. در 
حال حاضــر در امریکا هزینه ۱ دالر 

صرف بازگشــایی قفل اسکوتر برقی 
خواهد شد و سپس هزینه ۱۰ الی ۳۳ 
سنتی بابت هر دقیقه سوار شدن باید 
پرداخت شود. بنا به اظهارات شرکت 
Bird Canada متوســط قیمت ها 
متناسب با ناوگان حمل و نقل عمومی 

به ارزش 2 تا ۵ دالر خواهد بود.
یکی از چالش هــای بزرگ در کانادا 
عدم وجود قوانین برای اســکوتر می 
باشد. دلیل انتخاب ادمنتون و کلگری 
برای اجاره اســکوتر این است که در 
این شهرها قانونی برای اسکوتر وجود 
دارد که برای آنها این امتیاز مثبت را 

فراهم نموده است.

اخراج هنرمند کانادایی
 درپی انتشار کاریکاتور ترامپ

هنرمند کانادایی که کاریکاتوریست 
است گفت درپی ترسیم کاریکاتوری 
انتقادی در رابطه بــا رفتار ترامپ با 
پدر و دختر الســالوادوری که در راه 
مهاجرت به امریکا کشته شدند، اخراج 

شده.
به گزارش رســانه هدهد و به نقل از 
سی تی وی، مایکل دو آدر روز جمعه 
با اعالم این مطلب در حساب توییتر 
خودش اعــالم کرد کــه ظرف 24 
ساعت پس از اینکه طرح منتشر نشده 
جنجالی  رســانه ها  در  کاریکاتورش 
شــد، ارتباطاتش با چندین روزنامه 
نیوبرانزویــک که با آنهــا همکاری 

می کرده، قطع شده است.
این کاریکاتور سیاســی ترامپ را در 
زمین گلف نشــان می دهد که باالی 
ســر پدر و دختر غرق شده در مسیر 
مهاجرت امریکا ایستاده و می پرسد: 
اشــکالی ندارد که بازی کنم؟ اشاره 
آن بــه عکس واقعی این پدر و دختر 

السالوادوری است که در راه مهاجرت 
به آمریکا در رودخانه ریوگرانده غرق 

شدند.
این هنرمند کانادایی در ادامه توییت 
خودش آورده است: من از آن دسته 
افرادی نیســتم که با این برخوردها 
نســبت به کارم  دلسرد شوم و قطعا 

مسیرم را ادامه خواهم داد.
او ادامه داده اســت: مــن هنوز یک 
کاریکارتویســت موفقم  و با ســایر 
رســانه ها همکاری خواهم کرد. من 
فقط به درصــدی از درآمد ماهانه ام 

نیاز دارم .
و  نویســنده  چتفیلــد،  جیســون 
کاریکاتوریست مجله نیویورکر و مجله 
MAD، نیز اقدام به باز نشر طرح این 

کاریکارتوریست کرد.
انتشار خبر اخراج این هنرمند کانادایی 
توسط چتفیلد موجب خشم کاربران 
شــد. او از برندگان جایزه ارزشــمند 

پولیتز است.
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تجربه حبس شدن در هواپیمای ایرکانادا 
تکراری است! 

شکایت جدید یک مسافر از ایرکانادا

درســت چند روز بعــد از اینکه یک 
زن در پــرواز کبک – تورنتو ایرکانادا 
خوابش برد و وقتی بیدار شــد، خود 
را در هواپیمایی تاریک تنها پیدا کرد، 
زنی دیگر از تجربه مشــابهی در ماه 

اپریل خبر داد.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی 
تی وی نیوز،Pamela Prescod  از 
گوئلف – انتاریو ۶۹ ســاله با چندین 
مشکل جسمی ۶ اپریل، پس از ۳ ماه 
تعطیالت در باربــادوس، به فرودگاه 
بیــن المللی پیرســون تورنتو برمی 

گردد.
او در فــرم  پرواز خود به مشــکالت 
جسمی اش اشاره و تاکید کرده بود 
برای خارج شــدن از هواپیما نیاز به 
ویلچر و کمک دارد، بنابر این از گروه 
پرواز خواســت تا به او کمک کنند، 
گروه پرواز هم در جواب گفتند روی 
صندلی ات بنشین و صبر کن تا برای 
کمک تو برگردیم ولی آنها هیچ وقت 

بر نگشتند.
او در گفتگو با سی تی وی نیوز، گفت 
که در این شــرایط حتی یک موبایل 
برای تمــاس و درخواســت کمک 
نداشته و چون چندین مشکل جسمی 

هم داشته بسیار وحشت کرده است.
وی افــزود: آن زمــان، بدترین زمان 

زندگی من بود.
خانم پامال، یک ساعت در همین حال 
مــی ماند تا اینکه یکــی از کارگران 
خدماتــی از راه می رســد و متوجه 
حضور او می شود. او تصریح کرد: این 
کارگر خدماتی به من گفت اگر او مرا 
نمی دید، نفر بعد چند ساعت دیگر به 

این قسمت می آمد.
در همین رابطه ایرکانادا با انتشار یک 
یادداشــت ضمن تاکید بر کم کاری 
گروه پروازی خــود، مدت زمان تنها 

ماندن  این خانم  را ۱۰ تا ۱۵ دقیقه 
عنوان و بیان کرد: پس از این حادثه 
متعهد شدیم تا پرتوکل هایمان را در 
رابطه با مسئولیت پذیری و خدمات 

در هواپیما مورد بررسی قرار دهیم.
در ادامه این یادداشت آمده است: این 
امر شامل تقویت عملکرد ما بخصوص 
در رابطه با تعیین مسئولیت کارکنان 
برای اطمینان خاطر از مراقبت صحیح 
و مناسب از تمام مسافران بخصوص 
کســانیکه نیاز به خدمات ویژه دارند 

است.
در همیــن رابطــه ایرکانــادا ضمن 
عذرخواهی از این خانم هزینه بلیط 
او را بازگرداند و یک بلیط ۵۰۰ دالری 
برای ســفرهای آینده وی به او هدیه 

کرد.
با ایــن وجــود پامال همچنــان از 
ایرکانادا گالیــه دارد و می گوید که 
دچار مصدومیت شده و اقدامات این 
هواپیمایی بــرای جبران مصدومیت 

های او کافی نبوده است.
دختــران  او  نیــز از اتفاقی که برای 
مادرشان در ایرکانادا افتاده به شدت 

ناراحت هستند.
یکی از دختــران پامال به خبرنگاران 
گفت: چطور می شــود طی سه ماه 
چنیــن اتفاقی دوبــار رخ دهد. چند 
نفر دیگر باید در ایرکانادا جا بمانند؟ 
ما امیدواریــم ایرکانادا بداند در قبال 
مســافران خود و ایمنی آنها مسئول 
اســت اگرچه کــه ما دیگــر اجازه 

نمی دهیم مادرمان تنها سفر کند.
الزم به توضیح است که هفته گذشته 
نیز خانم تیفانی یکی دیگر از مسافران 
ایرکانادا که از کبک عازم تورنتو بود، 
خوابش برد و وقتی بیدار شد خود را 
تک و تنهــا در یک هواپیمای خالی 

دید.

با وجود اقتصاد قدرتمند، 
هزینه زندگی هنوز بزرگ ترین دغدغه کانادایی هاست

ایرونیــا- در حال حاضــر وضعیت 
اقتصاد کانادا عالی نیست، اما مسلما از 
بسیاری از کشورهای جهان بهتر است 
. با این حال عده زیادی از کانادایی ها 
هنوز نگران تامین هزینه های روزانه 

هستند. 
پدرو آنتونس اقتصاددان ارشد انجمن 
کنفرانس کانادا گفــت:  »اقتصاد در 
نیمه دوم 2۰۱۸ به نســبت ضعیف 
بود، اما ما شــاهد بهبود در فصل اول 

بوده ایم«.
آنتونس گفــت در گســتره بزرگ، 
عملکرد اقتصاد کانادا طی سه تا چهار 
سال اخیر بسیار خوب بوده است. او 
گفت ممکن است بعضی مواقع دیدن 
تصویر بزرگ برای کانادایی ها سخت 
باشد، اما شاخص های اقتصادی کشور 

نسبتا قدرتمند هستند.
فرانســس دونالد اقتصاددان ارشــد 
و رییس اســتراتژی اقتصــاد کالن 
»داده هــای  می گویــد:  مانوالیــف 
اقتصــادی کالن در کانــادا ظاهــر 
قدرتمندی دارند. ما کلی شغل داریم، 
حداقل درآمدهــا دارند افزایش پیدا 
می کنند و ارقام تولید ناخالص داخلی 

هم واقعا خوب هستند«.
این مخصوصا با توجــه به این حائز 
اهمیت اســت که بیشتر دنیا االن در 
وضعیت بدتری قــرار دارد. اما با این 
حال یک نظرسنجی جدید که برای 

سی بی سی نیوز انجام شده اضطراب 
اقتصادی کانادایی ها را نشان می دهد 
و ۳2 درصــد از آن ها گفته اند هزینه 
زندگی چیزی است که بیشتر از همه 

آن ها را نگران می کند.
دونالد می گوید این مسئله از خیلی از 
جهات با عقل جور در می آید. او اشاره 
کرد کــه اقتصاد کلی عملکرد خوبی 
دارد، اما خیلی از کانادایی ها هنوز تقال 
می کنند: مقرون به صرفگی مسکن 
هنــوز در تورنتو و ونکــوور درجات 
بحرانی قرار دارد، قیمت انرژی پایین 
باقی مانده و هزینه هــای مراقبت از 
فرزند فشــار زیادی روی خانواده ها 

می آورد.

دونالد گفت:  »بنابراین با وجود اینکه 
داده هــا روی هم رفتــه قوی به نظر 
می رســند، کامال حتی از نظر کسی 
کــه کل روز را صرف نــگاه کردن به 
ارقام می کند قابل درک است که چرا 
مصرف کننــدگان و خانوارها ممکن 

است اضطراب داشته باشند«.
ایــن، نگرانــی درباره  بــر  عــالوه 
هزینــه زندگی در تمــام بخش های 
کانادایی های نظرســنجی شــده در 
صدر قرار داشت: کانادایی های بومی، 
کانادایی هــای تــازه، رای اولی ها و 

اقلیت ها.
با وجــود اینکه از هــر ۱۰ کانادایی 
تنها یک نفر گفــت از نظر اقتصادی 

نمی توانــد گــذران امور کنــد، ۶۸ 
درصد دیگر گفتند باید درباره نحوه 
خرج کردن پول شــان فکــر کنند. 
نگرانی درباره شغل هم از نظر نگرانی  
کانادایی ها در رتبه هفتم قرار گرفت. 

به راحتــی می تــوان درک کرد آن 
نگرانی هــا از کجا می آینــد. درجات 
قرض باال اســت. حداقل دستمزدها 
باالخره بــه تازگی دارند افزایش پیدا 
می کنند اما رشــد چند دهه اســت 
کــه پایین باقی مانده. بــا این حال، 
حسابرســی صادقانه داده ها نشــان 
می دهد که ایــن دیدگاه های منفی 
خیلی بــا واقعیت های اقتصادی جور 

در نمی آیند.
در پاســخ به اینکه کدام موضوع های 
انتخاباتی از همه مهم تر هستند، ۳۵ 
درصد از کانادایی ها »شغل/اقتصاد« را 
انتخاب کردند. اما این در حالی است 
که خلق شغل جدید کانادا رکورد زده 
و تقریبا نیم میلیون شغل طی ۱2 ماه 

اخیر اضافه شده اند. 
رشــد حداقل حقوق هم باالی تورم 
قــرار دارد. عالوه بر این، بســیاری از 
شغل هایی که دارد اضافه می شود با 
دستمزد باال و در بخش های تکنولوژی 

و خدمات مالی هستند.
آنتونــس گفت: »اگر به بــازه حدود 
یک دهه اخیــر نگاه کنید، می بینید 
که تغییر ســاختاری شکل گرفته و 
همان اندازه که از شغل های دستمزد 
باال بخش تولید کم شــده به بخش 
خدمات حرفه ای اقتصاد اضافه شده 

است«.
نظرســنجی سی بی ســی همچنین 
به این نتیجه رســید که ۵4 درصد 
از پاســخ دهندگان نگران هســتند 
کــه پذیرفتــن تعداد بیــش از حد 
مهاجــران کانادا را تغییر می دهد، اما 
تغییر  این  می گوینــد  اقتصاددان ها 
بســیار مورد نیاز است، مخصوصا در 

قسمت شغل ها.
آنتونس گفت: »بیایید نگاهی به این 
بیندازیم که بازارهای کار امروز کجا 
هســتند. نرخ بیکاری ۵.4 درصدی 
داریم. با استناد به برخی تخمین ها، 
ایــن پایین ترین درجه ای اســت که 

می تواند باشد«.
او اضافه کرد: »هیچ شکی نیست که 
مهاجرت به نیروی کار کمک خواهد 
کرد. وقتــی با کارفرمایان بخش های 
بســیاری از کشور صحبت می کنید، 
به شــدت دنبال کارمندان بااستعداد 
هستند و مهاجرت راهی اصلی برای 

حل کردن این مشکل خواهد بود«.
iroonia.ca

دستگیری مرد ایرانی-کانادایی در نورث ونکوور
 به اتهام ۱3۰ هزار دالر کالهبرداری و سرقت

ایرونیا- فردی متهم به کالهبرداری 
و سرقت که عالقه به خرید از الندن 
دراگز، هولت رنفرو و آیکیا داشت، بعد 
از کسب بیش از ۱۳۰ هزار دالر درآمد 
نامشروع توسط پلیس وست ونکوور 

دستگیر شد.
این  پلیس وســت ونکــوور خبــر 
دستگیری را روز پنج شنبه بعد از سه 
ماه تحقیق اعالم کرد. بررسی پلیس 
با گزارش های ســرقت گستره باال از 
صندوق های پســتی در غرب ونکوور 
آغاز شــد. پلیس گفت تحقیقش در 
نهایت یک مظنــون را با چند مورد 
سرقت هویت و سرقت کارت اعتباری 
ربط داد که در آن اطالعات شهروندان 
غرب ونکوور برای خرید کاال و دریافت 
پول نقد مورد ســوء اســتفاده قرار 

می گرفت.
سرهنگ کوین گودمورفی سخن گوی 
پلیس غــرب ونکوور گفت تحقیقات 

اوایل امسال شروع شــد چون اداره 
پلیس شروع به دریافت گزارش های 
گسترده ای از سرقت پستی در سراسر 
غرب ونکوور دریافــت کرد.  تصاویر 
دوربین های مداربســته از تعدادی از 
خانه ها و آپارتمان هایی که پست شان 
ناپدید شــده بود پلیــس را به یک 
مظنون رســاند که تحت نظارت قرار 
گرفت. پلیــس در نهایت مردی 4۱ 
ســاله به نام علیرضا س. اهل نورث 
ونکــوور را روز بیســت و پنجم ژوئن 

دستگیر کرد.
علیرضــا حاال با 24 اتهــام از جمله 
کالهبرداری، سرقت بیش از ۵ هزار 
دالر، ۱2 فقره سرقت یا جعل کارت 
اعتباری، ســرقت پست و چهار فقره 
ملک به دســت  آمده از طریق خالف 
مواجه اســت. در محــل زندگی او 
همچنین مقداری مــاده مخدر مت 

آمفتامین کشف شده است .

با استناد به اطالعات به دست آمده از 
مدارک دادگاهی، گفته می شود سری 
از اطالعات شــخصی یــا کارت های 
اعتباری مردم برای دریافت پول نقد 
و همچنین کاالهایــی از جمله یک 
تلفن همراه هوشــمند سامســونگ 
نوت۹ استفاده کرده است. گودمورفی 
او شــامل  گفــت کالهبرداری های 
»مجموعه ای بزرگ از کاالها« می شده 
اســت. با استناد به مدارک دادگاهی، 
سری از هویت ها یا اعتبارهای دیگران 
برای خریــد در چند مغــازه الندن 
دراگز و همچنین هولت رنفرو، آیکیا 
در کوکوئیتالم و سامســونگ استور 

استفاده کرده است. 
هنوز هیــچ از اتهام ها در دادگاه ثابت 
نشــده اند و  علیرضا هنوز ادعایی در 
مقابل اتهام ها نکرده است. او قرار است 
هفته آینده در دادگاه استانی شمال 

iroonia.ca .ونکوور حاضر شود
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کاهش تعهدات برجامی ایران

 گام های بعدی اعضای ۱+۴ کدامند؟

رادیو فردا- محمــد جواد ظریف روز 
دوشــنبه گفت ایران از مــرز مجاز 
اورانیوم غنی شده طبق توافق هسته 
ای ســال ۱۳۹4 عبور کرده اســت. 
عبــور از این حد مجاز می تواند به از 
سرگیری تمامی تحریم های هسته ای 

علیه ایران منجر شود.
آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت 
بازرسان این نهاد موضوع تولید بیش 
از حــد اورانیوم در ایران را بررســی 

خواهند کرد.
رویترز می گوید: اگر هر یک از ســه 
کشــور اروپایی امضا کننــده توافق 
هســته ای )بریتانیا، آلمان و فرانسه( 
به این نتیجه برســند که ایران این 
توافــق را نقض کرده می توانند روند 
بررسی اختالف را به جریان بیاندازند 
کــه ظرف مدتی کمتر از ۶۵ روز این 
مسئله به شــورای امنیت ارجاع داده 
خواهد شد و این نهاد ممکن است از 
سرگیری سریع تحریم ها علیه ایران 

را تصویب کند.
سایر امضا کنندگان این توافق یعنی 
چین و روسیه متحد ایران هستند و 
بعید است چنین اقدامی انجام دهند.

یک دیپلمات اروپایی که حاضر نشد 
نامش در گزارش قید شود، به رویترز 
گفت:»هر چــه ایرانی هــا اقدامات 
بیشــتری در جهت نقض این توافق 
انجام دهند تمایل و آمادگی ما برای 
کمک به آنها کاهش خواهد یافت. این 
یک چرخه باطل است. اگر آنها در این 
جهت گام بردارند تنها خواهند ماند، با 
از سرگیری تحریم ها روبرو شده و از 

سوی همه طرد خواهند شد.«
به دنبــال توافق هســته ای ایران و 
قدرت هــای جهانی بخــش اعظم 
تحریم های سازمان ملل متحد علیه 
آن کشور هنگام اجرایی شدن برجام 

در ژانویه 2۰۱۶ لغو شد.
دولت دونالد ترامپ در اردیبهشــت 
ســال گذشته به شــکل یکجانبه از 
این توافق خارج شــد. آمریکا مدعی 
است که این توافق برای مهار برنامه 
های هســته ای ایران ناکافی است و 
برنامه های موشکی و حمایت ایران 
از گروههای مسلح وابسته در سطح 

منطقه را شامل نمی شود.
دولــت آمریکا پس از خروج از برجام 
تحریم ها علیه ایران را از ســرگرفت 
که هدف اصلی آن قطع صادرات نفت 
است. عالوه بر این، فشارهای اقتصادی 
و مالی بر ایران را تشدید کرده و می 
گوید هــدف این اقدامات وادار کردن 
آن کشــور به مذاکــره در مورد یک 

توافق همه جانبه تر است.
نمایندگان ایران و کشورهای اروپایی 
روز جمعــه در مذاکــرات دوره ای 
مربوط به اجرای برجام شرکت کردند. 
مقامات ایرانی همان روز اعالم کردند 

که اقدامات اروپا برای کمک به حفظ 
تجارت با ایــران برای قانع کردن آن 
کشــور به عقب نشــینی از تصمیم 

افزایش تولید اورانیوم ناکافی است.
طبق روند حــل اختالفات در برجام 
ایران می توانــد ادعا کند که خروج 
آمریــکا از این توافق و از ســرگیری 
تحریم ها علیــه ایران »مصداق عدم 
تعهد بســیار مهم به توافق اســت و 
براســاس آن از اجرای تعهدات خود 

بکاهد.«
ایران در عین حال می تواند ادعا کند 
که کاهش تعهدات آن کشــور نقض 
توافق نیست چون در بخش دیگری 
از برجام پیش بینی شده که »از نظر 
ایران بازگشت و یا از سرگیری تحریم 
های هسته ای و یا وضع تحریم های 
هســته ای جدید مــی تواند مبنای 
متوقــف کردن بخشــی و یا تمامی 

تعهدات آن کشور باشد.«
روند بررســی اختــالف بین اعضای 
برجام به این شــکل پیش می رود و 
قاعدتا کمتــر از ۶۵ روز طول خواهد 
کشید مگر آنکه مدت آن با توافق همه 

طرف ها تمدید شود.

گاماول اگر هر یک از امضا کنندگان 
توافق هسته ای معتقد باشد که یکی 
از طرف ها به تعهــدات خود پایبند 
نبوده می تواند موضوع را برای بررسی 
به کمیسیون مشترک ارجاع دهد که 
اعضای آن ایران، اتحادیه اروپا، روسیه، 
چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان هستند. 
)آمریکا نیز قبل از خــروج از برجام 

عضو این کمیسیون بود.(
این کمیسیون ۱۵ روز برای بررسی و 
حل اختالف فرصت دارد مگر با توافق 

همه اعضا این مدت تمدید شود.

گامدوماگــر هر یک از طرفین پس 
از برداشتن گام اول بر این نظر باشد 
که اختالف حل نشــده می تواند آنرا 
بــه وزرای خارجه کشــورهای عضو 
کمیسیون ارجاع دهد. وزرای خارجه 
نیز ۱۵ روز برای حل اختالف فرصت 
خواهند داشت مگر آنکه با توافق همه 

این مدت تمدید شود.
در موازات با بررســی اختالف توسط 
وزرای خارجه و یا به جای آن، طرف 
شاکی و یا طرف متهم به عدم اجرای 
تعهداتــش می توانــد از یک هیئت 
مشورتی ســه نفره بخواهد مسئله را 
بررسی کنند. هر یک از طرفین دعوا 
یک عضو این هیئــت را انتخاب می 
کنند و عضو سوم مستقل خواهد بود. 
این هیئت باید ظرف ۱۵ روز نظر خود 

را اعالم کند که الزم االجرا نیست.

گامسوماگــر اختالف طی این روند 
اولیه ۳۰ روزه حل نشــود کمسیون 

مشترک برجام پنج روز فرصت خواهد 
داشــت تا برای حل اختالف نظر هر 

نهاد یا ارگان مشورتی را جویا شود.

گامچهارم اگر پس از طی این مراحل 
طرف شاکی قانع نشود و معتقد باشد 
که موضوع »مصداق یک عدم تعهد 
مهم است« می تواند »با این موضوع 
حل نشــده را به عنوان مبنایی برای 
متوقف کردن نســبی و یــا تمامی 
تعهداتش در قبال برجام تلقی کند.«

آنها در عین حال می توانند به شورای 
امنیت سازمان ملل متحد اطالع دهند 
که این اختالف از جمله »موارد مهم 
عدم تعهد است«. طرف های شاکی 
در گزارش خود باید تمامی اقداماتی را 
که با حسن نیت برای حل این مسئله 
در چارچوب برجام صورت گرفته است 

برای شورای امنیت تشریح کنند.

گامپنجمپس از ارجاع این موضوع 
از سوی شــاکیان به شورای امنیت 

ســازمان ملل متحد، ایــن نهاد باید 
ظرف ۳۰ روز در مورد ادامه معافیت 
ایران از تحریم های هســته ای رای 
گیری کند. تصویب قطعنامه شورای 
امنیت مستلزم رای مثبت ۹ عضو این 
نهاد و وتو نشدن آن از سوی اعضای 
دایم )آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و 

فرانسه( است.

گامششماگر قطعنامه ادامه معافیت 
ایــران ظرف ۳۰ روز تصویب نشــود 
تمامی تحریم های هســته ای قبلی 
ســازمان ملل متحد علیــه ایران به 
ســرعت از سرگرفته خواهد شد مگر 
آنکه شــورای امنیت تصمیم دیگری 

اتخاذ کند.
در صورت از سرگیری مجدد تحریم ها 
علیه ایران آنها معطوف به گذشــته 
نخواهد بــود و قراردادهایی که ایران 
قبــل از آن تاریخ امضا کرده اســت 

مشمول آن نخواهد شد.

ارتش اسرائیل آماده یک »عملیات نظامی گسترده« 
هشدار مجدد فرانسه در مورد

 تهدیدات اتمی جمهوری اسالمی

کیهان لندن- ساعاتی پس از تهدید 
حسن روحانی به افزایش غنی سازی 
اورانیــوم، دولت فرانســه بار دیگر به 

جمهوری اسالمی ایران هشدار داد.
به گزارش رویترز، چهارشــنبه سوم 
ژوئیه )۱2 تیرماه(، سخنگوی وزارت 
خارجه فرانســه در جمع خبرنگاران 
تاکید کــرد، خروج ایــران از توافق 
اتمی، حاصلی برای این کشور نخواهد 

داشت.
اگنس فون در مول روز چهارشنبه در 
جمع خبرنگاران اعالم کرد فرانســه 
به همراه شــرکای اروپایی خود قویاً 
از ایران خواســته اند که غنی ســازی 
اضافی را بدون تأخیر به حالت سابق 
برگرداند و از اقدامات بیشــتری که 
تعهدات هسته ای را تضعیف می کند، 

خودداری کند.
وی افزود: »زیر ســؤال بردن ]توافق[ 
تنها بــه تشــدید تنش هایی منجر 
می شود که پیش از اینهم در منطقه 
وجود داشته. به همین دلیل است که 
فرانسه به همراه شرکای اروپایی خود 
قویا از ایران خواســته تجاوز از سقف 
غنی ســازی را بدون تأخیر به عقب 
بازگردانــده و از هر اقدام دیگری که 
ممکن اســت تعهدات هسته ای این 
کشــور را تضعیف کنــد، خودداری 

نماید.«
روحانی در جلســه هیات دولت ادعا 
کرد که تهران از ۱۶ تیرماه غنی سازی 
اورانیــوم را افزایــش خواهد داد. وی 
همچنین تهدید به ساختن پلوتونیوم 

در نیروگاه اراک کرد.
پلوتونیوم یکی از مواد مهم شــکافت 
هسته ای در تسلیحات اتمی است که 

برای مصارف غیرنظامی از جمله تولید 
برق نیز کاربرد دارد.

عصر چهارشــنبه، ۱2 تیــر، به وقت 
تهران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
اسرائیل در توییتی نوشت، »نشست 
کابینه دولت را امروز در مقر ســتاد 
لشــکر غزه و با حضور فرمانده محور 
جنوب و فرمانده لشــکر غزه برگذار 
کردیم. سیاســت ما واضح است، ما 
خواهان برقراری آرامش هســتیم اما 
همزمان خود را بــرای یک عملیات 
نظامی گســترده، اگر ضروری باشد، 
آمــاده می کنیم. این دســتور من به 

ارتش است.«
وزرای خارجه E3 )فرانسه، بریتانیا و 
آلمان( و همچنین مسئول سیاست 
اروپا، سه شنبه دوم  اتحادیه  خارجی 
ژوئیه )۱۱ تیرماه(، با انتشار یک بیانیه 
مشــترک از افزایش ذخایر اورانیوم 
ایران به شدت ابراز نگرانی کردند اما 
دیپلمات هــای اروپایی گفته اند فعال 
»مکانیسم ماشه« را که باعث بازگشت 
دوباره ی تحریم های سازمان ملل علیه 

رژیم ایران می شود فعال نمی کنند.
دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا، 
در توییتی نوشــته، »زمــان زیادی 
پیش از آنکه من رییس جمهور بشوم، 
ایران در حال نقض توافق هســته ای 
۱۵۰میلیارد دالری )بــه اضافه ۱،۸ 
میلیــارد دالر پــول نقد( بــا ایاالت 
متحده، و دیگرانی بود که هیچ چیزی 
پرداخت نکردند و آنها حاال محدودیت 
ذخیره )اورانیوم(شان را نقض کرده اند. 

خوب نیست !«
کیهان لندن از طریق منابع آگاه اطالع 
پیدا کــرده که با افزایــش تهدیدها 
و احتمال حمله نقطــه ای به مراکز 
حساس از جمله تاسیسات نظامی و 
اتمی، نیــروی هوایی ارتش و قرارگاه 
حالت  به  پدافنــد »خاتم االنبیــاء« 

آماده باش درآمده است. 
تاسیســات فرآوری اورانیوم اصفهان 
معروف بــه صنایــع UCF اصفهان 
و سیســتم پدافندی آن، تاسیسات 
هسته ای ُفردو قم با نام رسمی مرکز 
هســته ای »شــهید علی محمدی« 
حوالی روســتای کهک استان قم و 
پدافند و نیروگاه اتمی اراک و پدافند 
آن از جملــه نقاطی هســتند که بر 
اســاس پیش بینی نهادهای امنیتی 
جمهوری اســالمی در صورت حمله 

احتمالی از اهداف اصلی خواهند بود.
موسوی  عبدالرحیم  چهارشنبه،  روز 
علیرضــا  و  ارتــش  کل  فرمانــده 
صباحی فرد فرمانــده نیروی پدافند 
هوایی ارتش از پدافند هوایی »شهید 
نصر اصفهانی« واقع اســتان اصفهان 

بازدید کردند.
از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس 
سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی 
برای مشورت با روس ها به مسکو رفته 
و چهارشــنبه با آلکســی لیخاچوف 
رئیس شرکت دولتی روس اتم دیدار و 

گفتگو گرده است.
در مذاکرات صــورت گرفته مهدی 
سنایی ســفیر جمهوری اسالمی و 
لوان جاگاریان سفیر روسیه نیز حضور 

داشتند.
خبرگزاری ایرنا می نویســد در طول 
مذاکرات رؤســای صنایــع اتمی دو 
کشــور توجه ویــژه ای بــه »اوضاع 
پیچیده« مرتبــط با برجام در زمینه 
برنامه هســته ای ایران که در نتیجه 
اقدامات یکجانبه ایــاالت متحده به 

وجود آمده داشتند.

حمله سایبری امریکا علیه ایران
 نقطه عطفی در تاریخ حمالت نظامی

ایران وایر- متخصصان امنیت سایبری 
معتقدند حمله سایبری ماه گذشته 
امریکا علیه سیســتم موشکی ایران 
حاکی از آن است که حمالت نظامی 
در آینده بیش از آن که در پی ستاندن 
جان افراد باشند به دنبال قطع ارتباط 
آنها خواهند بود. خانم هیان ســانگ 
به سی ان بی سی گفت حمله  ای که 
علیه نظام موشکی ایران شکل گرفت 
نقطه عطفی هم برای امنیت آنالین و 
هم برای رویکرد جدید ما نســبت به 
جنگ اســت. »اقدامی که قرار بود با 
حمله نظامی پاسخ داده شود به حمله 

سایبری خاتمه یافت.«
دونالد ترامــپ رییس جمهور امریکا 
دســتور حمله ســایبری به ســپاه 
پاسداران را در روز 22 ژوئن، چندین 
روز بعد از شــلیک پهپــاد امریکایی 
توســط ایران، صادر کــرد. چند روز 
قبــل از این حمله ســایبری بود که 
رییس جمهور ترامپ دســتور توقف 
حمله  ای نظامــی را داد که منجر به 
کشته شدن ۱۵۰ ایرانی می شد و آن 
را غیر متناسب با شلیک و سرنگونی 

یک پهپاد اعالم کرد.
این حمله ســایبری تا کنون آخرین 
اقــدام ایاالت متحده علیــه ایران در 
جریان جنگ سایبری این دو کشور 
علیــه یکدیگر اســت. تنش ها میان 
امریکا و ایران بعد از خروج یک جانبه 
ایاالت متحده از برجــام و در پیش 
گرفتن سیاســت فشــار همه جانبه 

ماجراجویی های  متوقف کردن  برای 
هسته  ای ایران، شدت یافت. ما از خانم 
سانگ پرسیدیم آیا به نظرش چنین 
حمالت ســایبری روندی افزایشــی 
در آینده خواهند داشــت و به عنوان 
ابزاری ثابت در استراتژی های نظامی 
به کار بســته خواهند شد. وی پاسخ 
داد: »جواب خالصه این است که بله 
قطعا. به نظرم این راه جدیدی برای 
بسیاری از کشورها و دولت ها است و 
باید با به کار بستن آن سعی کنند از 

رقابت در این عرصه جا نمانند.«
خانم سانگ خاطرنشان کرد این گونه 

از حمالت سایبری در دنیای تجارت 
نیز یافت می شــوند و ممکن اســت 
شرکت های مختلف مستقیما قربانی 
حمالت سایبری و امنیتی شده و یا 
اطالعات آنها در ابرهای مجازی مورد 
تعرض هکرها قرار گیرد. او افزود هرچه 
شبکه های ارتباطی ما گسترده تر شود 
تعداد، ســرعت، و سطح این حمالت 
سایبری هم روند رو به رشدی خواهد 
داشت و بیش از پیش اقدامات امنیتی 
و سایبری برای مقابله با آنها مورد نیاز 

خواهد بود.

دونالدترامپرییسجمهورامریکادستورحملهسایبریبهسپاهپاسداران
رادرروز۲۲ژوئن،چندینروزبعدازشلیکپهپادامریکاییتوسطایران،

صادرکرد.



2۱21 Issue 1431 Friday July 5, 2019شماره ۱4۳۱ جمعه ۱4 تیر ۱۳۹۸

آیا صدا و سیما  
سیاست دور زدن تحریم نفتی دولت روحانی را لو داد؟

بهدنبالپخشگزارشیازتلویزیون
برای دولت راهحــل درباره ایران
دورزدنتحریمهاینفتی،مقامات
دولتیونمایندگانمجلسانتقادات
شدیداللحنیراعلیهصداوسیما
طرحکردهاند.برخیخواستارورود
اخراج و ملی امنیت عالی شورای
مدیرشبکهسهایرانشدندوصداو
سیمارابه»خیانتوضدیتبامنافع

ملی«متهمکردند.

بی بی ســی- دو روز پیش شبکه سه 
در برنامه سالم صبح به خیر، تصاویر 
هوایی را منتشــر کرد که در آن ادعا 
می شــد یک کشــتی چینی به نام 
»ســالینا« در یکــی از گذرگاه های 
ایران بــرای دور زدن تحریم ها، نفت 

بار می زند.
ایران به دلیل تحریم های نفتی سفت 
و سختی که دولت آمریکا وضع کرده 
برای فروش نفت خود با مشکل رو به رو 
اســت. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران 
اخیرا گفته بود »نمی توانیم به اســم 

ایران نفت صادر کنیم«.
در حــال حاضــر نفت خــام ایران، 
میعانات گازی، محصوالت پتروشیمی 
و مبادالت بانکی مرتبط با آن تحریم 

است.
در برنامــه تلویزیون ایــران تصاویر 
ماهــواره ای مربوط بــه تخلیه نفت 
نفت کش سارینا در یک بندر چینی 

نشان داده شد.
در خواســت برای ورود دادستانی و 

شورای عالی امنیت ملی
وزیر نفت ایران، شماری از نمایندگان 
هــوادار دولت و خبرگزاری رســمی 
دولت ایــران به پخش این گزارش از 
تلویزیون ایران اعتراض کرده اند. این 
اعتــراض در حالی صورت گرفته که 
خبر فروش نفت ایران به چین پیش 
از پخش این گزارش در رســانه های 
خبری متمایل به دولت ایران منتشر 

شده بود.
بیژن زنگنه، وزیر نفت گفته اســت 
»اگر این چیزها را درســت بگویند، 
عمال پنبه کردن آن چیزی است که 

ما رشته ایم«.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی 
ایران )ایرنا( هم نوشته »صداوسیما به 

تحریم کنندگان آدرس می دهد«.
محمود صادقی نماینده مردم تهران و 

عضو فراکسیون اصالح طلبان خواستار 
دخالت دادستان شده و گفته است»آیا 
کار شبکه سه سیما در نمایش مسیر 
دور زدن تحریم های نفتی یک اقدام 
ضد امنیت ملی نیست!؟ هیأت نظارت 
بر صدا و ســیما باز هم طبق معمول 
فقط نظاره می کند! دادستان چرا ورود 

نمی کند؟«
محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون 
حقوقــی و قضایی مجلس مســئله 
را فراتر از این گــزارش برده و گفته: 
»این روزها صدا و ســیما در بسیاری 
از مســائل خالف منافــع ملی عمل 

می کند«.
او در عیــن خواســتار برکناری علی 
فروغی، مدیر ۳۱ ســاله شبکه سوم 
صدا و ســیما شده و گفته است: »در 
این شــرایط قــرار دادن فردی غیر 
حرفه ای و بی تجربه در راس شبکه ای 
اشتباهی نابخشودنی است که چنین 
عواقبی دارد، صدا و سیما باید در این 

زمینه بازنگری داشته باشد«.
با وجود اعتراض شدید مقام  های قوه 
مجریه و نماینــدگان اصالح طلب و 
نزدیک به دولت، غالمرضا کاتب، عضو 
هیأت نظارت بر صدا و سیما می گوید 
تا کنون هیچ مقام و فرد در عمل و به 

طور رسمی شکایت نکرده است.
او گفته »تا کنون شــکایتی در این 

مورد به این هیات نرسیده است«.
علی عســکری، رییس صدا و سیما 

برنامهســالمصبحبخیرشبکهسه:نمایشتصاویرماهوارهایپهلوگرفتنکشتیایرانی
سالینابرایدورزدنتحریمهاوانتقالنفتبهچین

هم گفته اســت که هــدف از پخش 
این برنامه نشان دادن قدرت ایران در 
فروش نفت بوده و بر اساس مقاله یک 

نشریه خارجی ساخته شده است.
نشریه مورد اشاره روزنامه فایننشال 

تایمز چاپ لندن است.
پس از باال گرفتن، انتقادات از عملکرد 
شبکه سه، روابط عمومی برنامه سالم 
صبح به خیر در جوابیه ای به منتقدان 
نوشت »فرضیه افشای اسرار مملکتی 
و نقض محرمانه بودن این رویداد به 
کلی مردود است و قبال این اطالعات 
به صورت گسترده و با زبان انگلیسی 

رسانه ای شده است«.
این جوابیه منتقــدان را راضی نکرد. 
عبدالکریم حســین زاده، نایب رئیس 
فراکسیون امید از شورای عالی امنیت 
ملی خواسته است که به موضوع ورود 
کند و پرسیده »سؤال اول اینجاست 
کــه این اطالعــات از چه طریقی به 

شبکه سه رسیده است؟«

محرمانهای اطالعات گزارش در آیا
وجودداشت؟

روابــط عمومی برنامه ســالم صبح 
بخیر که از اردیبهشت امسال هر روز 
از ســاعت ۷ تا ۹:۳۰ پخش می شود 
در پاســخ خود گفته »علی رغم جو 
رسانه ای مبنی بر مشکوک بودن اقدام 
برنامه سالم صبح بخیر در خصوص 
اعالم مســیر دور زدن تحریم نفتی 
کشتی سالینا، اطالعات مطرح شده 
در برنامه هفته قبل در قالب گزارش 
با تصاویر ماهواره ای در نشــریه بین 
المللی فایننشال تایمز همراه با عکس 
و جزییات کامل تر منتشر شده است، 
بدیهی است اگر قرار بر ردیابی کشتی 
از سوی آمریکایی ها باشد این امر باید 
هفته قبل صورت گرفته باشد و نیازی 
به یادآوری کردن برنامه سالم صبح 
بخیر با زبان فارسی به طرف آمریکایی 

نیست«.
مجری در برنامه ســالم صبح بخیر 
تاکید می کند ایران توانسته از طریق 
نفتکش سارینا یک میلیون نفت خام 

خود را در بندر چینی تحویل دهد.
مجــری در این برنامه تأکید می کند 
که نظر او مســتند به تصاویر سایت 
مارین ترافیک )marinetraffic(است 
که مســیر حرکت کشتی ها را نشان 
می دهد. او بعدتر با تأکید روی »دقیق 
بودن« عکســی کــه در خبرگزاری 
رویترز منتشر شــده از تحویل داده  
شــدن این محموله بــه پتروچاینا، 
 petro( شــرکت ملــی نفت چیــن

china( خبر می دهد.

او فروش نفت به چین را نشــانی از 
خوانده  تحریم ها  بــودن  »بی تأثیر« 

است.
برنامه ســالم صبح بخیــر اما بعدتر 
منبع اصلی خود را »فایننشال تایمز« 

معرفی کرد.
بر اســاس این گزارش، چین با وجود 
تحریم هــای ایاالت متحده همچنان 
نفت ایران را می خرد، شاهرگی حیاتی 

برای اقتصاد کم رونق ایران.
این گزارش خاطرنشــان می کند که 
چین دو هفته پیش، برای نخستین 
بار پس از اینکه آمریکا معافیت های 
نفتی این کشور برای خرید نفت ایران 
را لغو کرد، نخستین محموله خود از 

ایران را تحویل گرفته است.
در ادامه این موضوع، نیویورک تایمز 
نیز دوم ژوئیه در گزارشی نقشه دقیق 
حرکت کشتی چینی را ترسیم کرد و 
به بررسی کشتی ها و تانکرهای نفتی 
چین پرداخــت که با خاموش کردن 
دستگاه ردیاب خود در خلیج فارس 
ناپدید می شوند. در این گزارش بلند 
نیز به کشتی نفتکش ایرانی پرداخته 

شده است.
ایــن موضوع کــه ایران می کوشــد 
تحریم هــا را دور بزنــد، امر پنهانی 

نیست.
خرید و فروش نفت ایران بر اســاس 
قواعد بین المللی غیرقانونی نیست اما 
تحریم های یکجانبه آمریکا سبب شده 
تا شــرکت های خصوصی و دولتی از 

معامله با ایران بپرهیزند.
به همیــن خاطر خود مقامات ایرانی 
نیز به صراحت می گویند که در مقابل 
تالش آمریکا برای به صفر رســاندن 
فــروش نفت ایران، می کوشــند این 
تحریم هــا را دور بزنند اما با این حال 
به گفته آنها، »این گذرگاه های طالیی 

قرار است محرمانه بمانند.«
مشــکل در خصوص گزارش برنامه 
»سالم صبح بخیر« از آنجایی شروع 
شــده که آنچه برای صدا و ســیما 
»نمایش اقتدار« بــوده حاال از طرف 
طرفداران دولت بــه عنوان ضربه به 
یکی از گذرگاه هــای امن و محرمانه 

نفت تلقی می شود.
با این حال، به نظر می رســد امروز تا 
حدی اعتراض هــای اولیه به گزارش 
شبکه ســه افت کرده است. محمود 
واعظی رئیس دفتر حســن روحانی 
نیز در اظهاراتی کوشــید فضا را آرام 
کند: »اگر می خواهند چنین موضوعی 
را اعالم کنند به روش دیگری انجام 
دهند. باید مراقبت کنند که با اهدافی 
از این دست به نوعی اطالعات خود را 

در اختیار دشمن قرار ندهیم«.

بیژن زنگنه: شب و روز می کوشیم تحریم ها را دور بزنیم!
کیهان لندن- وزیــر نفت جمهوری 
اســالمی می گوید، »ما شــب   و روز 
می کوشیم تا راه هایی را پیدا کنیم که 
بتوانیم با دور زدن تحریم ها نفت خود 

را صادر کنیم.«
بیژن زنگنه در مصاحبه با بلومبرگ 
که، سه شــنبه ۳ ژوئیه )۱۱ تیرماه(، 
پیش از برگزاری نشست کشورهای 
اوپک و غیراوپک در وین انجام شــد 
تأثیر منفی تحریم ها بر اقتصاد ایران را 
رد نکرد اما گفت، »این مسئله بیانگر 
این نیست که ما مقاومت نمی کنیم.«

او می افزاید، »تاثیرات منفی تحریم ها 
بر اقتصاد جمهوری اســالمی ایران 
به این مفهوم نیســت که ما در برابر 
این تحریم های ناعادالنه و غیرقانونی 

مقاومت نمی کنیم.«
بلومبرگ از زنگنه پرســیده »شــما 
قبالً اشاره کرده بودید که اینستکس 
بدون فروش نفت به اروپا، کارآیی های 
الزم را ندارد، اما بر اساس تحریم های 

اعمال شــده آمریــکا، واردات نفت 
با  اروپایی  ایران بــرای کشــورهای 
دشــواری های زیادی همراه شده. آیا 
فکر می کنید این مسئله، اینستکس را 
از مسیر خود خارج می کند؟« او پاسخ 
می دهد، »کامالً روشن است که بدون 
انتقال پول نفت، اینستکس عملکرد 

خوبی نخواهد داشت.«
وی همچنین با اشــاره به اصالحات 
مورد نظر جمهوری اسالمی ایران که 
در منشور همکاری اوپک و غیراوپک 

اعمال شده، توضیح داد، »پس از یک 
گفتگوی طوالنی، همه ما توافق کردیم 
عبارتی در این اساســنامه بگنجانیم 
که بیانگر این مســئله باشد که این 
چارچوب هیچ تأثیری بر اوپک ندارد 
و اوپک بر اساس اساسنامه و راهکاری 
که برای تصمیم گیری اتخاذ می کند، 

به حیات خود ادامه می دهد.«
وزیر نفت جمهوری اســالمی ایران 
با اشــاره بــه مهمتریــن تغییرات 
این اساســنامه افزود: »مســئله دوم 
کشــورهایی بودند که می اندیشیدند 
باید از حکومت های شان اجازه دریافت 
کنند و ما آن را در اساســنامه اشاره 

کردیم.«
وی همچنین گفت: »مســئله سوم 
که توافق کردیم این بود که ریاســت 
و نیابت ریاســت این سازمان باید به 
صورت سالیانه میان کشورهای عضو 

به گردش در آید.«
منتقــدان زنگنه می گوینــد او تمام 

راه های دور زدن تحریم ها را بســته 
اســت اما خود او می گوید همچنان 
نفت می فروشــیم اما راه هــای دور 
زدن تحریم  هــای آمریکا را نمی توانم 
البته وزیــر نفت جمهوری  بگوییم. 
اســالمی در طول یک سال گذشته 
بارهــا حرف های متناقــض هم زده 
است. از جمله اینکه ابتدا مدعی بود 
تحریم های آمریکا نمی تواند بر فروش 
نفت ایــران تاثیرگذار باشــد و ادعا 
می کرد راه های دور زدن تحریم ها را 
بلد است اما چند ماه بعد گفت، آمریکا 
در تحریم هــای هوشــمند به »بلوغ 

شیطانی« رسیده است.
کیهان لنــدن در روزهــای اخیر از 
طریق منابع آگاه مطلع شــده تحت 
تحریم های آمریکا، فروش نفت ایران 
در دو هفته گذشــته به حدود 2۰۰ 
هزار بشــکه در روز رسیده است. این 
آمار فروش نفت مربوط به هفته پایانی 

خرداد و نخستین هفته تیرماه است.

نمایندگان مجلس ایران: عربستان 
نفتکش ایران را »گروگان« گرفته است

رادیو فردا- چند نماینده مجلس ایران 
روز چهارشــنبه ۱2 تیر ماه به دولت 
عربســتان به دلیــل »توقیف« یک 

نفتکش ایرانی اعتراض کرده اند.
این نفتکــش ایران کــه حامل یک 
میلیون بشکه نفت این بوده است، ۱۰ 
اردیبهشت امسال دچار حادثه شد و 
در بندر جده عربســتان پهلو گرفت. 
گفته می شــد که این کشتی حامل 
نفت ارسالی ایران به سوریه بوده است.

مقام های شــرکت ملی نفــت ایران 
می گویند در طول دو ماه گذشته، ده 
میلیون دالر برای تعمیر و نگهداری 
این کشــتی پرداخته اند ولی اکنون 
عربستان اجازه ترخیص این کشتی را 

صادر نمی کند.
به گفته نماینــدگان مجلس ایران، 
دولت عربستان در حال حاضر روزانه 
2۰۰هزار دالر هزینه بابت نگهداری 
این کشــتی می خواهد. شرکت ملی 
نفــت ایران دو یدک کــش نیز برای 
برگرداندن این کشتی فرستاده است 
که هزینه روزانه ماموریت آنها، ۳۰هزار 

دالر اعالم شده است.
مقام های عربستان ســعودی در روز 
۱2 اردیبهشت اعالم کردند که یک 
تماس اضطراری از شــناوری به نام 
»Happiness-1« دریافــت کردند. 
این پیــام به از کار افتــادن موتور و 
از دســت دادن کنترل شناور اشاره 

داشت.
این کشــتی نفتکش ایرانی در زمانی 
در دریای ســرخ دچار مشکل شده 
که دوره معافیت  خریداران نفت ایران 

پایان یافته بود.
عربستان که از ســوی دفتر خود در 
سازمان ملل متحد و از سوی معاون 
ایران درخواســت کمک را  ســفیر 

دریافت کرده بود، اقدامات برای کمک 
به کارکنان و پهلوگیری کشــتی را 
انجام داد ولی پس از گذشت دو ماه، 
از سوی نمایندگان مجلس ایران متهم 

به گرو گان گیری شده است.
نماینــدگان مجلــس ایــران، رفتار 
عربســتان را »توقیف غیــر قانونی« 

توصیف کرده اند.
جــالل میرزایی، عضو کمیســیون 
انــرژی مجلــس ایران گفته اســت 
که دولت عربســتان ابتــدا با خوش 
رفتــاری، کمک هــای فنــی به این 
کشتی آســیب دیده را انجام داده و 
برای کارکنان کشتی بسته های غذایی 
فرســتاده ولی در هفته هــای اخیر 
کمکی نمی کند. او به علت تغییر رفتار 
مقام های عربستانی اشاره نکرده است.
محمدجــواد جمالــی، نایب رئیس 
کمیســیون امنیت ملی مجلس هم 
رفتــار عربســتان را »باج خواهــی« 

توصیف کرده است.
جــالل رحیمی جهان آبــادی، عضو 
کمیسیون حقوقی مجلس ایران هم 
خواستار شــکایت از دولت عربستان 
به ســازمان جهانی کشتیرانی برای 
دریافت غرامت و خسارت شده است.

در عین حال، بیژن نامدار زنگنه، وزیر 
نفت ایران با تایید بروز مشکل در این 
زمینه، ابراز امیــدواری کرده که این 

موضوع به زودی حل شود.
او گفته این موضوع، هزینه های مالی 
برای ایــران دارد ولی نگرانی مهم تر، 
وقوع فاجعه محیط زیستی در منطقه 

است.
از دی ۹4 و در پــی حمله به اماکن 
سعودی در ایران، تنش بین دو کشور 
به شدت باال گرفته و روابط دیپلماتیک 

تهران و ریاض نیز قطع شده است.

کشتیآسیبدیدهایراندوماهپیشباکمکگاردساحلیعربستانبه
بندرجدهمنتقلشد.
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ده طرح ضدآمریکایی مجلس
از تروریست خواندن ترامپ و بولتون تا تحریم گوشی آیفون

یورونیوز - مجلس ایــران ۱۰ طرح 
»ضدآمریکایی« را آمــاده کرده و از 
۳ طرح دیگر نیــز به زودی رونمایی 

خواهد کرد.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 
نماینــده مجلس روز سه شــنبه ۱۱ 
تیر با اعالم این مطلب در بندرعباس 
گفت که اعضای »فراکسیون اقدامات 
پیش دستانه علیه تهدیدات آمریکا« 
بــا پژوهشــگاه امــام حســین روز 
چهارشنبه از ۱۰ طرح ضدآمریکایی 
در بندرعباس رونمایی خواهند کرد. 
به گفته قاضــی زاده که خود رئیس 
این فراکســیون اســت، ســه طرح 
ضدآمریکایی دیگر نیز آماده طرح در 

مجلس شورای اسالمی است.
این نماینده مجلس همچنین گفت 
که این اقدامات پیش دســتانه علیه 
تهدیدات آمریکا از جمله طرح هایی 
است که »مورد مطالبه« رهبر و مردم 
از مجلس بوده است. وی افزود: »این 
اقدامات هم تراز با آن چیزی است که 
سنا و مجلس نمایندگان آمریکا علیه 

ایران به تصویب رسانده اند.«
قاضــی زاده در توضیح تهدید آمریکا 
علیه ایران برای نمونه به تصویب قانون 
مصادره اموال ایران در لوکزامبورگ در 

مجلس نمایندگان آمریکا اشاره کرد.
وی با یادآوری عملیات نظامی اخیر 
ایران در ســرنگونی یک فروند پهپاد 
آمریکایــی در خلیج فارس گفت که 
گروهی از نمایندگان مجلس تصمیم 
گرفته اند که برای »تقدیر« از نظامیانی 
که در این عملیات شرکت داشته اند و 
نیز برای گرامی داشت قربانیان سقوط 
هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در 
خلیج فارس به بندرعباس سفر کنند.

هواپیمای مسافربری ایران در ۱2 تیر 
۱۳۶۷ در حالی که از بندرعباس عازم 
دبی بود هدف یک موشــک شلیک 
شــده از ناو آمریکایی وینسنس قرار 
گرفت و پس از سرنگونی هواپیما در 
دریا تمامی 2۹۰ سرنشــین آن جان 

باختند.

دهطرحضدآمریکاییکدامند؟

قاضی زاده ده اقدام پیشنهادی مجلس 
و توضیح هر یک را چنین بیان کرد:

۱-طــرححمایتازامنیــتآبهای
ســرزمینیایران »طــرح حمایت از 
امنیت آب های سرزمینی ایران بدین 
منظور اســت که آمریکایی ها اخیراً 
خطاب به کره جنوبــی و ژاپن اعالم 
کــرد که هزینه تأمین امنیت خود را 
باید بپردازند و اگر به  درستی و حقیقتاً 
امنیت منطقه توسط کشورمان تأمین 
می شــود و کشــورمان تأمین کننده 
حقیقی امنیت خلیج فارس و دریای 
عمان است، بر اساس همان رفتاری 
که در عرف بین الملــل آمریکایی ها 
برای خود حق دانســته اند، مجلس 
شــورای اســالمی معتقد است اگر 
قرار اســت امنیتی در منطقه بماند، 
هزینه اش باید توسط مراکز تجاری و 
کسانی که نفت در این منطقه تبادل 
می کنند تأمین شود. کشورمان برای 
تأمین امنیت آبی تنگه هرمز باید از 
تمامی شــناورهای منطقه عوارضی 

دریافت کند.«

۲-طرحالزامدولتبهاقداممقتضیعلیه
پایگاههای میزبان همسایه کشورهای
نظامیآمریکا؛»وقتی کشــوری باید 
دســت برادری و دوستی به ما بدهد، 
پایگاه کشــور خود را پایگاه دشمن 
کرده و از آن پایگاه منافع کشورمان 
ضربــه می خــورد همچــون پهپاد 
آمریکایی که از کشور امارات متحده 
عربی برخاست، بنا به  ضرورت حفظ 
امنیت اگر از سوی پایگاه های کشور 
آمریکا در کشورهای همسایه اقدامی 
علیه امنیت ملی و منافع کشــورمان 
صورت گیــرد، دولت باید تبعات این 
اقــدام را عالوه بر آنکه متوجه آمریکا 
می کند باید متوجه آن کشور میزبان 

هم کند.«

۳-طرحالزامدولتبهاقدامقانونیعلیه
شرکتهاییکهبهتحریمهایضدایرانی
آمریکاپیوستند؛ »شرکت های زیادی 
همچون توتال طرف قرارداد ما بودند 
که با تحریم آمریکایی ها قراردادهای 
خود را نقض کرده و رفتند که از دولت 
می خواهیــم از این به بعد در تمامی 
قراردادها با شرکت هایی که این چنین 
رفتار می کنند، جریمه در نظر بگیرد و 
سپس دعاوی حقوقی علیه آن شرکت 

انجام دهند.«

جبران پیگیری به دولت الزام ۴-طرح
خساراتناشــیازاقداماتضدحقوق
ایرانی؛  آمریکاعلیهشرکتهای بشری
»آمریکایی ها در مقاطع مختلف تاریخ 
کشــوران به مردم و کشور خسارات 
مستقیم وارد کرده است و پرونده های 
فراوانی از سوی خانواده شهدای ترور 
قابل گشوده شــدن علیه آمریکا در 
محاکم جهانی است و از قوایقضائیه و 
مجریه خواسته ایم در دفاع از حقوق 
یکایک آسیب دیدگان نیز ورود کند.«

۵-طرحالزامدولتدرپیگیریحقوقی
اقدامجنایتکارانهآمریکادراســقاط
»در  ایــران؛  مســافربری هواپیمای
خصوص حادثه ۱2 تیر سال ۶۷ نیاز 
اســت پرونــده ای در محاکم جهانی 
تشکیل و پیگیری حقوقی و سیاسی 

کامل صورت بگیرد.«

آمریکا؛  جنایات موزه تأسیس ۶-طرح
»باید موزه جنایت تشکیل و تمامی 
اسناد مستندســازی و جلوی چشم 

تمامی جهانیان قرار بگیرد.«

الزامدولتدرتعیینسرفصل ۷-طرح
جنایاتآمریکادرکتبدرسیمدارس
ودانشــگاهها؛ »الزم است برای ثبت 
این جنایــات در حافظه تاریخی باید 
این جنایات در کتب درســی آمده و 

ذکر شود.«

۸-طرحالزامدولتبهحمایتهمهجانبه
ازافرادومؤسساتایرانیکهازاقدامات
آمریکامتضررشدهاند؛ »تعداد زیادی 
ایرانی بی گناه تحت تعقیب آمریکا و 
هم پیمانانش قرار می گیرند یا افرادی 
تحت قراردادمان از ســایر کشــورها 
که بازهم بی گنــاه و بی دلیل تحت 
تحریم های ظالمانه قرارگرفته اند که از 

آن ها حمایت مالی و حقوقی کنیم.«

کشورهای باشــگاه تشکیل ۹-طرح
تحریمشدهتوسطآمریکا؛ »4۳ کشور 
جهان تحــت تحریــم آمریکایی ها 
هســتند کــه دولت موظف اســت 
از طریــق دیپلماســی عمومی یک 
باشگاهی از این کشورها تشکیل داده 
و مقاومت جمعی در مقابل تهدیدات 

آمریکا رقم بزنند.«

۱۰-طرحمقابلهبــاتحریمهایآمریکا
ازطریقجایگزینــیکاالوخدمات«؛ 

»متأســفانه برخی کاالها و خدمات 
آمریکایی مورد مصرف در کشورمان 
است و بســیاری از این کاالها مانند 
لوازم آرایشی و بهداشتی برای واردات 

از آمریکا موردنیاز نیست.«

تحریمگوشیآیفون

احمد امیرآبادی عضو هیئت رئیســه 
مجلس با اشــاره به بحــث تحریم 
گوشی های آیفون شرکت اپل، گفت: 
»در طول ســال ایرانی ها حدود یک 
میلیــارد دالر از این مدل تلفن های 
همراه خرید می کننــد که در طرح 
ریجستری  اسالمی،  شورای  مجلس 
و خریــد ایــن گوشــی ها را ممنوع 

کرده ایم.«
احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه 
بــه  واقع باید تــالش کنیم هرجایی 
کــه حتی یک دالر به شــرکت های 
آمریکایی ها ضرر وارد می شــود ورود 
»درمجموع  کــرد:  تصریــح  کنیم، 
کشورهای جبهه مقاومت که از ظلم 
و ستم آمریکایی ها به ستوه آمده اند 
۶ میلیــارد دالر در ســال می توان با 
این طرح از میزان فروش این شرکت 

کاست.«

ترامــپوبولتــوندرســیاهه
تروریستها

قرار دادن نــام دونالد ترامپ، رئیس 
جمهــوری و جان بولتون، مشــاور 
امنیت ملی کاخ ســفید در ســیاهه 
تروریست ها از جمله اقدامات دیگری 
است که مجلس ایران برای مقابله با 

اقدام آمریکا اندیشیده است.
امیرآبــادی با بیان ایــن که در طرح 
دوم به دنبال اعالم ترامپ و مشــاور 
امنیت ملی کاخ سفید ]جان بولتون[ 
به عنوان »تروریست« هستیم، اظهار 
کرد: »بحث تروریســت اعالم کردن 
مســئولین آمریکایی را آغاز کرده ایم 
و به صورت طــرح در مجلس مطرح 

خواهیم کرد.«
اخیرا آمریکا نام رهبر، وزیر امور خارجه 
و چند فرمانده نظامی عالی رتیه ایران 
را در ســیاهه افراد و گروه های مورد 

تحریم قرار داده است.
به گفته امیرآبــادی این دو طرح 2۳ 
تیرماه پــس از تعطیالت مجلس به 

تصویب خواهد رسید.

اعدام ۱۱۰ نفر 
در نیمه اول سال ۲۰۱9 در ایران

رادیــو زمانــه- به گزارش ســازمان 
حقوق بشر ایران شمار واقعی اعدام ها 
اما  ممکن اســت بیشتر از این باشد 
چــون اعدام های مخفیانــه و بدون 
اطالع رسانی همچنان رایج اند و تنها 
۳۷ اعدام از ســوی مقام های مسئول 
یا رسانه های رســمی اعالم شده اند: 
»رســانه های رســمی در شش ماه 
گذشته تنها ۳۷ اعدام را اعالم کردند و 
۷۳ مورد دیگر از سوی منابع سازمان 
حقوق بشــر ایران در داخل کشور به 

تأیید رسیده است.«
اعدام های گزارش شــده از ســوی 
ســازمان حقوق بشــر ایــران یا در 
زندان ها بوده اند یــا در مالء عام اجرا 
شده اند که از میان آن ها، ۸۳ مورد به 
اتهام »قتل عمد«، ۱۳ مورد به اتهام 
»تجاوز به عنف«، ۹ مــورد به اتهام 
انجام »جرایم مربوط به مواد مخدر«، 
چهار مورد به اتهام »محاربه از طریق 
سرقت مسلحانه« و یک مورد به اتهام 
»جاسوسی« صورت گرفته است: یک 
زندانــی متهم به »جاسوســی برای 

آمریکا« اعدام شد
از میان زندانیانی که به اتهام »تجاوز 
به عنف« به دار آویخته شــدند، دو 
نفر در هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ 
سال داشته اند که جمهوری اسالمی 
از آن ها با عنوان »کودک-مجرم« یاد 
می کند. برخی منابع ســن این دو را 
در زمان اعدام نیز ۱۷ ســال گزارش 
کردند. حکم این دو در زندان مرکزی 
شــیراز به اجرا درآمد و با انتقادهای 
افراد، نهادها و سازمان های  گسترده 
حقوق بشری و مخالف اعدام روبه رو 

شد.
۵ خرداد ســال جــاری امــا پروانه 
سلحشوری، نماینده مجلس شورای 
اســالمی گفت که اعدام کودکان زیر 
۱۸ ســال در ایران متوقف نشده، اما 
گروهی از نماینــدگان برای »توقف 
کامل اعدام افراد زیر ۱۸ سال« تالش 

می کنند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، 

هشت مورد از اعدام های شش ماهه 
اول ســال 2۰۱۹ در مالءعــام و در 
انظــار عمومی اجرا شــده اند. هنگام 
اجــرای این احکام کــودکان نیز در 
جمــع تماشــاگران اعدام ها حضور 
داشــته اند. این موضوع همواره سبب 
اعتراض شدید فعاالن حقوق کودک 
شده است. پاسخ مسئوالن جمهوری 
اسالمی به این انتقادها این است که 
این اعدام ها در ساعاتی انجام می شوند 
که کودکان بیرون از خانه نیستند و 
تمهیدات الزم برای عدم حضور آن ها 

در محل اعدام اندیشیده می شود.
این در حالی ست که زمان  این اعدام ها 
اغلب به منظور جلب توجه عمومی از 
چند روز یــا چند هفته پیش از اجرا 

اعالم می شوند.
آمار اعدام های نیمه اول سال 2۰۱۹ 
در مقایســه با همیــن دوره زمانی 
در ســال 2۰۱۸ اندکی رشــد نشان 
می دهد. در شــش ماه نخست سال 
2۰۱۸ دســت کم ۹۸ نفر اعدام شده 
بودند کــه ۳۱ مورد در رســانه های 
داخل اعالم شده بود و ۶۷ مورد دیگر 
از ســوی مجاری غیر رســمی تایید 
شده بود. از میان ۹۸ اعدام شش ماهه 
نخست سال 2۰۱۸، ۸۳ مورد به اتهام 
»قتل عمد« به قصاص نفس )اعدام( 
محکوم شــده بودند که چهار نفر از 
آنان در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال 

داشتند.
بر اســاس یافته های ســازمان عفو 
بین الملــل امــا ایــران همچنان در 
فهرســت کشــورهای اجــرا کننده 
بیشترین اعدام ها پس از چین است و 
پس از ایران، عربستان سعودی، ویتنام 
و عراق بــه ترتیب در رده های بعدی 
قرار گرفته اند. گرچه شــمار اعدام ها 
در ایران در سال 2۰۱۸ کاهش قابل 
توجهی داشته است: »در ایران که از 
مجازات مرگ به طور گسترده استفاده 
می کند، اصالح قوانین مبارزه با قاچاق 
مواد مخدر کاهش ۵۰ درصدی را در 

اجرای اعدام ها به همراه داشت.«

هشدار نسبت به غلظت خطرناک ازن در تهران

معاونسازمانحفاظتمحیطزیست
تهران کههوای باوجودی میگوید
آبیوتمیزبهنظرمیرسداماشاخص
ازندرپایتختاز۱۳۰گذشتهاست.
از۱۰۰،خطراتی باالتر باغلظت ازن
جدیمتوجهدستگاهتنفسمیکند.

دویچه وله- مسعود تجریشی، معاون 
»محیط زیســت انســانی« سازمان 
حفاظت محیط زیست ایران از افزایش 
شــاخص آالینده ازن در تهران ابراز 
نگرانی کرده و از دستگاه های متولی 
خواسته که راه کارهای کنترل ازن را 

دستور کار خود قرار دهند.
آقای تجریشــی روز چهارشنبه ۱2 
تیرماه )سوم ژوئیه(، در جلسه کارگروه 
ملی کاهش آلودگی هوا اشاره کرد که 
هوای تهران از اردیبهشــت به خاطر 
افزایش آالینــده ازن، در تعدادی از 
روزها ناسالم شد. خبرگزاری ایسنا به 
نقل از او نوشت: »با اینکه هوای تهران 
تمیز به نظر می رســد و آسمان آبی 
است اما شاخص آالینده ازن به طور 
وحشتناکی باال رفته است. بطوریکه 
دو روز پیش شــاخص ازن در تهران 

به بیش از ۱۳۰ رسید.«
او از دســتگاه های متولــی از جمله 
وزارت بهداشــت خواسته که راه های 

کنترل آالینده ازن را بررسی کنند و 
هشدارها و توصیه های الزم را به مردم 
بدهند تا آسیب های مربوطه به حداقل 

برسد.
ازن یک آالینده تابستانی و محصول 
اکسیداســیون و فعــل و انفعــاالت 
شیمیایی آالینده خودروها، کارخانه ها، 
نیروگاه هــا و پاالیشــگاه ها در نــور 
خورشید اســت. به همین دلیل در 
تابســتان و در وسط روز، غلظت ازن 

به حداکثر خود می رسد.
ازن با غلظت باالتر از ۱۰۰، اثر بسیار 
مخربی بر مخاط و اندام های تنفسی 
موجــودات زنده دارد و موجب حمله 
آســم و کاهش عملکرد ریه می شود. 
حــدود 4۰ درصــد ازن در بینی و 

حنجره جذب می شود ولی ۶۰ درصد 
آن به عمق ریه می رسد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم کــرده که در برخــی از روزها 
غلظت ازن در تهران از ســاعت ۱۱ 
صبح تا هفت بعدازظهر باال اســت و 
باید بررسی شود که در سایر شهرها 

شاخص این غلظت چقدر است.
در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا، 
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا 
گفته است که یکی از دالیل افزایش 
شــاخص آالینده ازن، کاهش ذرات 
معلق بوده است. خبرگزاری ایسنا به 
نقل از حسین شهیدزاده نوشت: »باید 
دقت داشته باشــیم که ذرات معلق 
موجود در هوا باعث می شود که شدت 
تابش خورشید کمتر شود. از آنجا که 
امسال ذرات معلق تولیدی کمتر بوده 
شدت تابش نور خورشید نیز بیشتر 

شده است.«
محسن پورسید آقایی، معاون حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز 
در این جلســه از تردد یک میلیون و 
۷۰۰هزار موتورســیکلت کاربراتوری 
و فرســوده در تهران به عنوان نقض 
قانــون هوای پاک و یکــی از دالیل 

تشدید شاخص ازن نام برد.
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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«

»اصالح طلبان«  و جمهوری اسالمی در بحران
بهباوراغلبتحلیلگرانجناح»اصالحطلبان«درنظامجمهوریاســالمی
درحالحاضردرســختترینشرایطحیاتسیاسیخودقراردارد.راهبرد
سیاسیتاکنونیآنهاکه»حضوردرانتخاباتتحتهرشرایطی« بودباتردید

جدیمواجهشدهاست.

دویچه وله- »اصالح طلبان« در نظام 
جمهوری اســالمی، این روزها حال 
خوشی ندارند. راهبرد سال های اخیر 
آنها، » تصــرف نهادهای انتخابی«با 
بســیج مــردم بــه »مشــارکت در 
انتخابات«، به دلیل عملکرد مجلس 
دهــم و دولــت حســن روحانی، با 

تردید های جدی روبرو شده است.
دولــت اول و دوم روحانی با حمایت 
قــوی اصالح طلبــان روی کار آمد. 
ترکیب مجلس در انتخابات دوره دهم 
نیز با تالش همین اصالح طلبان تغییر 
کرد، اما این تغییرات حاصل چندانی 
برای مردم نداشــت. در سیاســت، 
اقتصاد و فرهنگ کشــور دگرگونی 
صورت نگرفــت و تقریبا هیچیک از 
وعده های اصالح طلبان امکان تحقق 

نیافتند.
اکنون این پرســش در میان مردم و 
رای دهنــدگان ایرانی عمومیت یافته 
اســت که اگر قرار است با شرکت در 
انتخابات و رای دادن هیچ چیز تغییر 
نکند پس فلســفه انتخابات در ایران 
چیست و برای چه باید در آن شرکت 

کرد؟
امــروز برای اکثریــت رای دهندگان 
آشکار شــده که قدرت و اراده واقعی 
برای اداره امور و اصالح و بهبود اوضاع، 
در جایی غیر از نهادهای موســوم به 
»انتخابی« مانند دولت و مجلس است 

و قدرت در دســت نهادها و افرادی 
اســت که مردم نقشی در تعیین آن 
نداشته و ندارند. این نهادها نه خود را 
بــه رای مردم می گذارند و نه در برابر 
عملکردشان پاسخگوی مردم هستند.

عمومیت یافتن این نتیجه گیری و باور 
در افکار عمومی، »اصالح طلبان« در 
جمهوری اسالمی را، آنهم در آستانه 
انتخابــات دور تازه مجلس شــورای 
اسالمی، در موقعیت بسیار دشواری 
قرار داده است. دشواری تصمیم گیری 
و تعیین سیاست. اگر »اصالح طلبان« 
مانند گذشــته عالقمند به حضور و 
مشارکت در انتخابات مجلس باشند، 
چگونــه رای دهنــدگان را برای این 
سیاست قانع کنند؟ و اگر بی تفاوتی 
پیشه کنند، دست رقبای خود را باز 
گذشــته و به حذف خــود نهادهای 
اجرایی و قانون گذاری کمک کرده اند.

صادق زیباکالم، استاد علوم سیاسی 
در تهران نیز همین نظــر را دارد. او 
معتقد اســت که اصــالح طلبان در 
2۱ ســال اخیر و بعد از 2 خرداد ۷۶ 
در سخت ترین شــرایط ممکن قرار 
دارند. در گذشته اصالحات به مانند 
شرایط حاضر دچار بحرانی اینچنینی 
نشــده بود، اگر هم شــرایط سختی 
برایشــان پیش می آمد، به دلیل این 
که می دانســتند، باید چه کار کنند، 
می توانســتند، به مســیر خود ادامه 

دهند. 
اما به گفته زیباکالم، در حال حاضر 
اصالح طلبان به این سوال مهم »چه 
باید کرد!« جواب نداده اند، از ســویی 
گریبان گیر  که  مشــکلی  بزرگترین 
جناح اصالحات را گرفته ریزش بدنه 
اجتماعی است که دیگر خیلی سخت 

می توان آن ها را پای کار آورد.

ســهجریــانفکــریدرمیان
اطالحطلبان

صادق زیباکالم که با وبسایت خبری 
»فــرارو»  گفت وگو کرده، بزرگترین 
مشــکل اصالح طلبان را در شرایطی 
رهبری مشــخص«  »فقدان  کنونی 
می دانــد و می گوید: »در حال حاضر 
اصالح طلبان رویه منسجمی ندارند، 
بدین شکل که هر گروهی ساز خود 
را کوک می کند و هماهنگی در این 
زمینــه وجود نــدارد، از طرفی آقای 
خاتمی نیز دو سال است سکوت کرده 

و حرفی نمی زند.«
به گفته این اســتاد علوم سیاسی در 
مورد حضــوردر انتخابات دور جدید 
مجلس در اســفند ماه آینده، ســه 
جریان و نظر در اصالح طلبان وجود 
دارد. جریان اول که شخص شاخص 
آن آقای تاج زاده است، معتقدند اول 
باید یک سری شرایط حداقلی برای 
حضور در انتخابات تعیین کرد و اگر با 
آن ها موافقت شد، در انتخابات حضور 
پیدا کرد و اگر چنین امری میســر 

نشد، نباید در انتخابات شرکت کرد.
دســته دوم به گفته زیباکالم شامل 
جریاناتی شــامل آقای منتجب نیا و 
حزب کارگزاران اســت که می گویند 
فــارغ از هــر چیــزی، از جمله رد 
صالحیت هــا، بایــد در انتخابات به 
صورت فعالی شــرکت کرد و مردم را 

نیز به مشارکت گسترده دعوت کرد.
دسته سوم که شــامل افرادی مانند 
معتقدند  می شــود،  حجاریان  آقای 
با توجه به شــرایط موجود نباید در 
انتخابات شــرکت و برای حضور در 

صحنه انتخابات اصرار کرد.

شاهزاده رضا پهلوی: 
راه جلوگیری از فاجعه ای دیگر،
 همبستگی، همدردی و اراده 
برای یک حرکت ملی است

کیهان لندن- شــاهزاده رضا پهلوی 
در بیانیــه ای خطاب به مــردم ایران 
نسبت به اقدامات جمهوری اسالمی 
که نتیجــه ی آن برای ملــت ایران، 
ویرانی منابع طبیعی، به تاراج رفتن 
ســرمایه های ملی، تهی شدن خزانه 
کشور و کوچ چندین میلیون ایرانی از 

کشور بوده است، هشدار داد.
در این بیانیه تأکید شــده است که 
»راه جلوگیــری از فاجعــه ای دیگر، 
همبستگی و همدردی و اراده ما مردم 
آزادیخواه ایران برای یک حرکت ملی 
اســت؛ حرکتی در راستای نافرمانی 
مدنی و مبارزات خشونت پرهیز علیه 
ظلم و تبعیض رژیم اشغالگر که حق 

طبیعی و بدیهی ماست.«
شــاهزاده رضا پهلوی نوشــته است 
که جمهوری اســالمی بــا تن دادن 
به جنگ های نیابتی، آنهم به هزینه 
محرومــان جامعه، عامل بی ثباتی در 
کشورهای منطقه شده و با دامن زدن 
به هرج و مرج، یــک بحران جهانی 
به وجود آورده است، چنانکه ممکن 

است به جنگی ویرانگر بیانجامد.
متــن کامل این بیانیه به شــرح زیر 

است:

هم میهنانم،
بحرانی که این روزها در کشورمان از 
هر زمانی بیشتر شدت گرفته است و 
منافع ملی ما را تهدید می کند ریشه 
در اتخــاذ سیاســتی دارد که رژیم 
اشــغالگر جمهوری اسالمی به مدت 
چهل سال سرلوحه سیاست خارجی 
خود قــرار داده اســت و این راهبرد 
اشتباه همانا دخالت و ایجاد بحران در 
امور داخلی کشورهای همجوار است 
تا انقالبی را که سال ها پیش در درون 
مملکت شکست خورده و مردم از آن 

رو گردانده اند، به بیرون صادر کنند.
نتیجه اتخاذ چنین سیاســتی برای 

ملت ایران، ویرانی منابع طبیعی، به 
تاراج رفتن ســرمایه های ملی، تهی 
شــدن خزانه کشور و از همه مهمتر، 
کوچ اجباری میلیون ها نفر از ایرانیان 
به ویژه جوانان نخبه از میهن عزیزمان 

بوده است.
رژیم اشغالگر و ایران ویران کِن حاکم، 
با تــن دادن به جنگ هــای نیابتی، 
آنهم بــه هزینه محرومــان جامعه، 
عامل بی ثباتی در کشورهای منطقه 
شده و نظم جهانی را بهم زده و یک 
بحران جهانی به وجود آورده اســت؛ 
چنانکه ممکن است به جنگی ویرانگر 

بینجامد.
سیاســت دشمن تراشــی جمهوری 
اسالمی محکوم است. دیگر بس است! 
ما هنوز تاوان جنگ ۸ساله با عراق را 
می دهیم؛ جنگی که دست کم یکی از 
ریشه های آن، دخالت همین رژیم با 
تحریک شــیعیان عراق و ارتش آن 
کشور در ســرنگونی دولت شان بود. 
این جنگ خانمانســوز ســبب جان 
باختن صدها هزار تن از جوانان ایران 
شــد و بیش از یک میلیون معلول و 

آسیب دیده شیمیایی باقی گذاشت.
هم میهنانم،

راه جلوگیــری از فاجعــه ای دیگر، 
همبستگی و همدردی و اراده ما مردم 
آزادیخواه ایران برای یک حرکت ملی 
اســت؛ حرکتی در راستای نافرمانی 
مدنی و مبارزات خشونت پرهیز علیه 
ظلم و تبعیض رژیم اشغالگر که حق 
طبیعی و بدیهی ماســت. نمونه های 
موفق این شیوه مبارزه را در بسیاری از 
کشورهای جهان شاهد بوده و هستیم. 
بــا فراگیر کردن همین شــیوه های 
مبارزاتی می توانیم بر سرنوشت خود 
حاکم شــویم و دوباره جایگاه برحق 
کشــور عزیزمان را در جامعه جهانی 
در اوج شکوفایی و سربلندی باز یابیم.

پاینده ایران، رضا پهلوی

اصالحطلباناستراتژیخودراتعیین
کنند

صادق زیبــاکالم معتقد اســت که 
اصالح طلبــان باید هرچه ســریع تر 
استراتژی خود را تعیین کنند. آن ها 
باید موضــع خود نســبت به دولت 
روحانی، فراکســیون امید و عملکرد 
چهار ساله اش در مجلس و باقی قضایا 

را مشخص کنند.
او می گوید اگر شما به فرض مثال از 
یک دهه هفتادی این سوال را بپرسید 
که چه فرقی میان »اصالح طلبان« و 
»اصول گرایان« وجود دارد، قطعا آن ها 
جواب می دهند، که هیچ تفاوتی میان 

این دو طیف سیاسی وجود ندارد.
به گفتــه زیباکالم برای اینکه تفاوت 
میان این دو جناح و گرایش را نسل 
جدیــد نیز درک کنــد، باید مطالبه 
اصلی اصالح طلبان »دموکراســی و 
آزادی« باشد، به بیان دیگر آن ها باید 
اصلی ترین جریانی در کشــور باشند 
کــه آزادی و دموکراســی را مطالبه 

می کنند.
به گفته این اســتاد دانشگاه، طی دو 
ســال اخیر بزرگترین ضربه ای که به 
اصالح طلبان وارد شــده و موجبات 
ریزش بدنه اجتماعی آن ها را فراهم 
آورده، همیــن عدم پاســخ گویی به 
سواالت و مطالباتی است که در حال 
حضر در جامعه و در بین مردم وجود 
دارد، اما اصالحات دو سال است که از 
جواب دادن به آن ها طفره رفته است.

صــادق زیبــاکالم کــه خــود نیز 
»اصالح طلب« اســت و در انتخابات 
ریاســت جمهور ســال ۱۳۹۶ برای 
ترغیب مردم به شرکت در انتخابات 
»ســنگ تمام« گذاشــت، می گوید: 
»مردم بازیچه دســت ما نیســتند و 
خیلی از کســانی کــه در انتخابات 
نمی خواســتند رای بدهند، به دلیل 
اصرار اصالح طلبان و »تکرار می کنم« 
آقای خاتمی پــای صندوق ها حاضر 
شــدند. حــال در قبال ایــن دعوت 
اصالح طلبان هیچ پاسخی نمی دهند 
و این بزرگترین مسئله ای است که به 
وجه آن ها در بین مردم خدشــه وارد 

کرده است.«
به گفته این تحلیل گر سیاسی: »اگر 
وضعیت فعلی به همین منوال ادامه 
پیدا کند و اصالح طلبان برای سواالت 
و مطالبات مطرح شده پاسخی نداشته 
باشــند و یا ندهند و از سویی تکلیف 
رهبری این جریان مشــخص نباشد، 
قطع به یقین ریزش پایگاه اجتماعی 
جناح چپ همچنان ادامه پیدا خواهد 

کرد.«

جانشین ناجا: ۸۷درصد مردم ایران 
خواستار حکومت اسالمی هستند

رادیو فردا- ایوب ســلیمانی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته 
اســت »براســاس آمار باالی ۸۷ درصد مردم خواستار حکومت اسالمی 

هستند.« وی منبع این آمار را اعالم نکرده است.
به گزارش ایرنا، این مقام انتظامی همچنین اعالم کرده اســت که »بیش 
از ۹۰ درصد به حجاب، پوشــیدگی و حیا اعتقــاد دارند« و از این تعداد، 

4۰درصد به حجاب شرعی و ۵۰درصد به حجاب عرفی اعتقاد دارند.
آقای سلیمانی هفته گذشته نیز گفته بود که ۹۰درصد مردم حجاب را قبول 

دارند و منبع این آمار را نظرسنجی نیروی انتظامی اعالم کرده بود.
او بــر همین اســاس گفته برخــی رویدادها مثل »دختــران انقالب« و 
»چهارشــنبه های سفید«، توســط برخی افراد که »چند درصد« بیشتر 

نیستند انجام می شود.
جانشــین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است چنین کارهایی، طبق 
برنامه ریزی دشمن صورت می گیرد و » پلیس با این رفتارها مسامحه نمی 
کند.« آقای ســلیمانی گفته که در سال ۱۳۹۸، ۱۰ برنامه برای مقابله با 
»رویکردهای دشــمن« توســط پلیس ایران طراحی شده که » مقابله با 
ناهنجاری ها، موادمخدر، قاچاق، سرقت و امنیت فضای مجازی« از جمله 

این برنامه هاست.
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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

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

Open: Sat. 2-4

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

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
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مجیدمحمدی

حال دانشگاه های ایران
 اصال خوب نیست

وضعیت سوگناک جامعه و سیاست ایران برای همه روشن 
است غیر از رئیس دولت که سرش را مانند کبک در برف 
فرو کرده اســت: »از شرایط بســیار خوبی برخورداریم… 
امروز مردم ایران نسبت به ۶ ماه و یک سال گذشته آرامش 
بیشــتری دارند و نسبت به آینده کشــور خود امیدوارتر 
هســتند« )دنیای اقتصاد 2۳ خرداد ۱۳۹۸(. این حرف ها 
در شرایطی بیان می شود که ارزش پول ملی در برابر دیگر 
ارزها در طول یک سال یک چهارم شده است، و بنا به منابع 
رسمی تورم باالی ۵۰ درصد اعالم شده، بیش از ۵۰ درصد 
متولدهای دهه ی شصت بیکارند و بیش از ۵۳ درصد مردم 

زیر خط فقر مطلق قرار گرفته اند.
در این شرایط سیاسی و اجتماعی، دانشگاه ها چه می کنند 
و به کدام سمت و سو حرکت کرده اند؟ بنا به نقش سنتی 
دانشگاه ها باید دید دانشگاه ها در چهار قلمرو سیاست، علم، 

جامعه و کسب و کار چه می کنند.

دانشگاهوسیاست

فعالیت سیاسی در دانشگاه ها در حضیض قرار دارد. جریان 
اصالح طلبی در دانشــگاه ها حضور چندانی ندارد. جریان 
اصولگرا از ابتدا در حضور دانشــگاهی اش متکی بر قدرت 
نهادهای حکومتی بــود و تنها با جذب نیرو برای مقامات 
عالی در جمع جناح راست حکومتی دست و پایی می زد. 
سه گروه در دانشــگاه ها تشکیالت دارند که کار هیچیک 
فعالیت سیاسی مداوم و برنامه ریزی شده تلقی نمی شود. 

اینها بیشتر مثل کارگران فصلی عمل می کنند:
* کارکرد آشــکار بســیج: راه اندازی سینه زنی و سرکوب 
هرگونــه تجمع اعتراضی )کارکرد پنهــان آن جمع آوری 

اطالعات و خبر چینی است(.
* کارکرد انجمن های اسالمی: حضور در زمان انتخابات )هر 
دو سال یک بار( جهت رای جمع کردن برای اصالح طلبان.

* کارکرد انجمن های صنفی دانشجویی: راه اندازی تجمعات 
برای پیشبرد خواسته های صنفی دانشجویان هنگامی  که 
موضوعی به وضعیت بحرانی می رســد )مثل غذای سلف 
ســرویس یا وضعیت خوابگاه ها(؛ گرایش سوسیالیســتی 
ســکوالر در میان اعضــای اداره کننده ی ایــن انجمن ها 
آشکار است. شــعارهای چپگرایانه ی این افراد در اعتراض 
دانشجویی دانشگاه تهران علیه حجاب در 2۳ اردیبهشت 

۱۳۹۸ به چشم می خورد.

حالوروزعلم

از روزی کــه تعهد ایدئولوژیک در کشــور بر فراز علم قرار 
گرفت دانشگاه به پایگاهی برای تربیت نیرو جهت اداره ی 
دیوانساالری حکومتی و پر کردن اوقات فراغت جوانان بیکار 
تبدیل شد. شوق به دانستن در جمهوری اسالمی به شوق 
مدرک و بعد شوق مدرک به شوق به مدرک قالبی و آسان 
تبدیل شد. آندســته از دانشجویان نیز که به اشتباه برای 
کســب علم به دانشگاه ها می آمدند پس از چندی متوجه 
اشــتباه خود شده و راه ینگه دنیا را در پیش می گرفته اند. 
داســتان تبلیغاتی و حکومتی پیشرفت علمی  با انبوهی از 
تقلب در مدارک، سرقت علمی  در مقاالت، و بورسیه های 
دانشــگاهی به فرزندان مقامات و بسیجیان به یک دروغ 
بزرگ تبدیل شــده است. خرید موشک و تجهیزات اتمی  
از کره  شــمالی را به عنوان پیشــرفت علمی  )آنهم توسط 
بســیجیانی که اکثرا دیپلم رّدی بودند( به جامعه  ی ایران 
فروختند. دانشگاهی که اساتید آن بسیجیان، روحانیون، 
فرماندهان سپاه و مقامات دولتی هستند چگونه دانشگاهی 

است؟

کسبوکاردانشگاه

دانشگاه های کشور دوران اوج جمعیتی )و نه علمی( خود 
را کــه در زمان دولت احمدی نــژاد رخ داد )بیش از چهار 
میلیون دانشجو( پشت ســر گذاشته و در حال رکود بسر 

می برند. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی یک به 
یک در حال تعطیلی هستند چون نمی توانند صندلی های 
خود را پر کنند. در دوران رکود اکثر مردم نمی توانند پول 
خود را هزینه ی تجمالتی مثل کســب مدرک دانشگاهی 
کننــد. در دوران دولــت اول روحانی عصــر عطش برای 
دوره های لیسانس به پایان رسید و در دوره ی دولت دوم وی 
عطش برای تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا 
فروکش کرد. میزان دانشجویانی که می خواهند وارد دوره ی 
دکترا شــوند با صندلی های خالی این دوره ها تقریبا یکی 
شده است. دو دوره تحریم تیر خالص را به مدرک فروشی 
دانشگاه ها زد چون حباب بازار کار خیالی برای ساالنه بیش 
از یک میلیون دانشــجوی دوره های کارشناسی و حدود 
دویست هزار دانشجوی دوره های کارشناسی ارشد و دکترا 

ترکید.

دانشگاهوجامعه

عصر توجه دانشجویان به جامعه با دو سرکوب گسترده  در 
سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ به پایان رسید. نه تنها حکومت 
با هزاران بسیجی و لباس شخصی مغول وار به دانشگاه های 
کشــور حمله کرده و دانشــجویان را مورد ضرب و شتم و 
بازداشت قرار داد بلکه با جریان اسالمی سازی فضایی برای 
فکر انتقادی و کارشناســی و غم محرومان را خوردن باقی 

نگذارد.
وضعیت رابطه ی دانشگاه و جامعه به جایی رسیده است که 
پس از ســیلی که ۱۷ استان کشور را در بهار ۱۳۹۸ در بر 
گرفت حتی یک گروه دانشگاهی برای کمک به سیل زدگان 
اعزام نشد. دانشگاه در ایران به نوعی دبیرستان تبدیل شده 
که جوانان پسر برای فرار از سربازی و دختران برای فرار از 
خانه نشینی به آنها سر می کشند. گروهی از جوانان نیز برای 
سرمایه گذاری وارد دانشگاه می شوند؛ اینها بیشتر به سراغ 
رشته های پزشــکی و دندانپزشکی می روند. علم خواهی و 
علم اندوزی از یکسو و تالش برای بهبود شرایط زندگی مردم 
که دغدغه ی دانشجویان قبل از حکومت نکبت و فالکت بود 

از کارکردهای دانشگاه در ایران حذف شده است.

سیلمهاجرت

اکثر دانشــجویانی که فکر می کنند می توانند در تحصیل 
موفق باشــند به فکر مهاجرت بوده و هستند. تنها کافی 
است به وبسایت های سفارتخانه های آمریکا در کشورهای 
همسایه ی ایران مراجعه کنید. گرفتن زمان مصاحبه کاری 
است طاقت فرسا. با وجود منع سفر ایرانیان به آمریکا، هنوز 
امکان گرفتن ویزای دانشجویی و تحصیل در ایاالت متحده 
وجــود دارد. اگر راه را برای مهاجرت از مجرای تحصیل به 
آمریکا بســته بینند به سراغ اروپا و استرالیا و حتی ترکیه 
و قبرس و اوکراین و آذربایجان می روند. نســل جوانی که 
به روشــنی می بیند آینده ای در ایران ندارد طبعا به سراغ 
گزینه ی مهاجرت می رود چون حکومت را غیرقابل اصالح 
و براندازی آن را بسیار دشوار تلقی می کند. البته حکومت 
از این تمایل به مهاجرت ناخشنود نیست چون نیروی فعال 
و پرشور این جوانان بجای تمرکز بر چالش و نفی حکومت 

دینی به خارج کشور منتقل می شود.

*****

نهاد دانشگاه در ایران که در طی حدود پنج دهه حکومت 
پهلوی با رهیافت توســعه گرایی ملی به نهادی قدرتمند و 
موثر و در حال رشد تبدیل شده بود با انقالب اسالمگرایان 
و مارکسیست ها و بعد اسالمی ســازی حکومت دینی به 
تجارتخانه ای برای کســب منزلت های توخالی و بستری 
برای تبلیغات دینی روحانیون از مجرایی که همیشه مخالف 
آن بوده اند تبدیل شــده است. سرنوشت دانشگاه در ایران 
برای کســانی که می خواهند نکبت و ســّم اسالمگرایی و 

مارکسیسم را مطالعه کنند بسیار درس آموز است.

عصرتوجهدانشجویانبهجامعهبادوسرکوبگستردهدرسالهای۱۳۷۸و۱۳۸۸بهپایانرسید.نه
تنهاحکومتباهزارانبسیجیولباسشخصیمغولواربهدانشگاههایکشورحملهکردهودانشجویان
راموردضربوشــتموبازداشتقراردادبلکهباجریاناســالمیسازیفضاییبرایفکرانتقادیو

کارشناسیوغممحرومانراخوردنباقینگذارد.

تولید ارز دیجیتالی: 
روندی تازه در اخراج کارگران

باخروجآمریــکاازبرجامودراثر
تحریمبانکیونفتیایرانبسیاری
تولیــدیکوچکدر واحدهای از
آستانهتعطیلیقرارگرفتهاند.بیت
کوینیاهمانارزدیجیتالیبهمفری
تبدیلشده. بحران از برایخروج
کارگاههایتولیــدیکارگرانرابه
خانهمیفرســتندودرکارگاههابا
استفادهازماینرهایوارداتیازچین
حق میکنند. تولید دیجیتالی ارز
اما پرداختمیشود کارگران بیمه
ازاشتغالومزدخبرینیست.قانون
همتاکنوندراینبارهسکوتکرده

است.

رادیــو زمانــه- محســن صالحی نیا 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی خبر استخراج 
ارز مجازی در شهرک های صنعتی را 
تأیید کرد: »کسانی به سمت استخراج 
ارز مجازی یا همان بیت کوین رفته اند. 
در برخــی از شــهرک های صنعتی، 
واحدهــا بــدون مجــوز  ارز مجازی 
اســتخراج می کنند. مــا از نهادهای 
ذیربط خواســته ایم که نســبت به 

بیت کوین اظهار نظر کنند.«
پیش از این فاطمه ذوالقدر، نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  اصالح طلب 
از اســتخراج ارز دیجیتالــی در دو 
استودیوی صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی با استفاده از برق ارزان پرده 
برداشت. ســپس بحثی در مجلس 
و در بین مقامات جمهوری اسالمی 
درگرفت کــه آیا اصوالً اســتفاده از 
بــرق صنعتی برای اســتخراج بیت 
کوین مجاز یا غیر قانونی است؟ علی 
الریجانــی، رئیس مجلس شــورای 
اسالمی سه روز قبل با اشاره به کمبود 

برق صنعتی گفت:
»اســتخراج بیت کوین با اســتفاده 
از بــرق صنعتی خالف قانون اســت 
چراکه اســتخراج بیــت کوین برق 
زیادی مصــرف می کند و همین نوع 
استفاده ها اســت که مجال تولید را 

کاهش می دهد.«

بیتکوین:فرصتیاتهدید؟

بیت کویــن یک ارز مجازی اســت 
که با محاســبات سنگین ریاضی به 
دســت می آید، وجود فیزیکی ندارد، 
لذا جابجایی آن به ســادگی میســر 
است و بانک مرکزی هیچ دولتی هم 
بر آن نظــارت ندارد. قیمت هر واحد 
بیت کوین در ژانویه 2۰۱۹ حدود ۱۱ 
هزار دالر )تقریبا معادل ۱4۰ میلیون 
تومان( اعالم شده اســت. تولید آن 
نیازمند ماینرهایی اســت که به اسم 
ســرور از چیــن وارد می کنند. این 

ماینرها با برق صنعتی کار می کنند.
قره خانی، عضو کمیسیون  اســداهلل 
انــرژی محلس شــورای اســالمی 
سه شــنبه ۱2 تیــر در گفت وگو با 
ایسنا تولید بیت کوین را یک فرصت 
و یک تهدید دانست: »بیت کوین هم 
می تواند یک فرصت باشد و هم یک 
تهدید محسوب شــود. تهدید آن از 
این بابت اســت که عده ای به صورت 
غیرقانونی با استفاده از تعرفه های برق 
کشــاورزی یا صنعتی و یا خدماتی 
ایــن ارز مجــازی را تولید و ســود 
کالنی می کنند و چیزی عاید کشور 
نیز نمی شــود و در حقیقت به نوعی 
صادرات ارز مجازی است که فایده ای 

برای کشور ندارد.«
این نماینده مجلس پیشنهاد داد که 
استنخراج ارز مجازی در ایران زیر نظر 
بانک مرکزی انجام شود و هزینه برق 

را هم تولیدکنندگان به ارز صادراتی 
بپردازند.

یکروندتازهدراخراجکارگران

تولید یک بیــت کوین تقریباً معادل 
برق 24 خانه در طول ســال مصرف 
برق دارد. تنها در اســتان البرز ۵۰۰ 
واحد تولیدی شناســایی شده که در 
حال استخراج ارز دیجیتالی هستند. 
وزارت نیرو اعالم کرده است که در اثر 
تولید ارز دیجیتالی سرانه مصرف برق 

۱4 تا ۱۵ برابر افزایش می یابد.
سعید زرندی معاون برنامه ریزی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به رسانه های 
داخلی گفت: »اگر دولت بیت کوین را 
به رسمیت بشناسد ما حاضر هستیم 
طبق مدل مشــخص و کارشناسی 
شده با بانک مرکزی، وزارت ارتباطات 
و معاونت علمی رئیس جمهوری برای 
استخراج کنندگان ارز مجازی هویت 

تولیدی قائل شویم.«
به گفته زرندی با تولید ارز دیجیتالی 
می توان تحریم ها را دور زد که این هم 

یک فرصت به شمار می آید.
تــا پیش از خروج آمریــکا از برجام، 
بر اســاس آماری که دولت روحانی 
منتشــر کرده بود، تعداد شاغالن در 
کارگاه های صنعتی از ۶۰ نفر به سمت 
۹۰ نفر گرایش داشت. کارگران ساده 
و کارگران ماهر که از تحصیالت عالی 
بی بهره مانــده بودند در این بخش ها 
کار می کردند. رکود تولید سبب شده 
است که بسیاری از کارگاه ها، کارگران 
را به خانــه می فرســتند و با نصب 
ماینرها، با استفاده از برق صنعتی ارز 
دیجیتالی تولید می کنند. کارفرما حق 
بیمه کارگران را پرداخت می کند و به 
این ترتیب فرصت اعتراض را از آن ها 

می گیرد. یک روند تازه.

بیتکوینچیست؟

بیت کوین معروف ترین ارز دیجیتال 
موجــود در دنیاســت. ارز دیجیتال، 
یک نوع پول یا ارز است با این تفاوت 
که به صــورت مجازی و غیرفیزیکی 
برای مبادالت مختلف مورد استفاده 
قرار می گیرد. استفاده از این ارزها با 
توجه به اســتراتژی های رمزنگاری، 
انجام تراکنش ها و مبادالت مختلف را 
بسیار ایمن می کند. ارزهای رمزدار در 
حقیقت نوعی داده هستند که تقریبا 
تحت هیچ شــرایطی امکان تغییر، 
دســتکاری و برداشــتن آن از سوی 
افراد دیگر وجود ندارد. تراکنش های 
سریع، کارمزد بسیار پایین و یا بدون 

کارمزد، امنیت باال، کنترل متمرکز و 
عدم محدودیت ارسال و دریافت وجه 
از ویژگی های مهم بیت کوین و دیگر 
ارزهای دیجیتال به شــمار می رود. 
ویژگی هایی کــه باعث رونق گرفتن 
تجارت و پرداخت با این گونه تازه از 

پول الکترونیکی شده است.
می توان اینطور گفت که بیت کوین 
در واقع نســخه کامال دیجیتال و به 
روز از روش های پرداخت الکترونیکی 
ســنتی مانند کارت های اعتباری یا 
سیستم پی پال است. بدون مرکزیت 
خاص و سیستم بروکراتیک پیچیده  و 

یا قوانین مشخص محدود کننده.
 هیچ دولتی تاکنون بیت کوین را به 
رسمیت نشناخته است. البته از ابتدا 
نیز »نقل وانتقال مالــی بدون وجود 
هرگونه واسطه اعم از بانک ها یا دولت 
و ایجاد قدرت گردش مالی توســط 
مردم« هــدف اصلی ابداع بیت کوین 

بوده است.
مهم ترین ویژگــی ارزهای دیجیتال 
و پول های مجازی مانند بیت کوین 
را می توان امنیت باالی تراکنش های 
انجام شــده در آنها عنــوان کرد. در 
هنگام تراکنش این ارزها، واســطه ها 
به طور کامل حذف می شــود. نقشی 
کــه در پول های ســنتی رایج دنیا 
بانک هــا برعهده دارند. به این ترتیب 
یک پرداخت ایمن به همراه ذخیره ی 
پول بدون کمک از ســازمان یا نهاد 
واســطه ای و با دریافت کارمزدهای 
بسیار پایین و در برخی موارد نزدیک 

به صفر خواهید داشت.
عــالوه بــر ایــن حفــظ هویــت 
دیجیتال،  ارزهــای  مبادله کنندگان 
ذخیره شــدن و نگهداری پول یا ارز 
نزد خودتــان و نه بانک ها را می توان 
دیگر امتیــاز بزرگ ارزهای دیجیتال 
به حســاب آورد. ارزهای دیجیتال به 
راحتی قابل خرید و فروش هســتند 
و می تــوان آن هــا را در صورت نیاز 
به پول های رایــج و واحدهای پولی 

مختلف در سراسر دنیا تبدیل کرد.
اما بیت کوین چطور به دست می آید؟ 
در پاســخ باید گفت که در شــبکه 
بیت کوین یک سیســتم قرعه کشی 
نقش تزریق پول را بازی می کند. این 
مکانیزم شبیه التاری است و توسط 
نرم افزار کنترل می شــود. کسانی که 
به دنبال بیت کوین هســتند، بارها و 
بارها در این التاری شرکت می کنند 
و سریع ترین کامپیوتر بیشترین سکه 
مجازی را خواهد برد و ســایرین هم 
نســبت به ســرعت خود بی نصیب 

نخواهند ماند.
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حمید زرگرزاده

ترجمهوتنظیم:جوادطالعی
کیهانلندن

حذف یکی پس از دیگری مواد غذایی از سفره ها 
بیش از ۴ میلیون تومان عقب ماندگی دستمزدکارگران و بازنشستگان

کیهــان لنــدن- در بحــران چنگ 
انداخته بر اقتصاد ایــران، کارگران و 
بازنشســتگان دو گروه از قشــرهای 
آسیب پذیری هســتند که هر ماه و 
هر هفته، همزمان بــا افزایش تورم 
و کاهش ارزش پــول ملی وضعیت 

زندگی شان بحرانی تر می شود.
بر اســاس آخرین برآوردهای صورت 
گرفتــه 4 میلیون و 2۸۰ هزار تومان 
و بازنشستگان 4 میلیون و ۷۸۰ هزار 
تومان عقب ماندگی دســتمزد دارند. 
به بیان دیگر اگر این ارقام به حقوق 
بازنشستگان اضافه  فعلی کارگران و 
شود، درآمد آنها معادل »هزینه سبد 
معیشت« می شود و آنها از زیر خطر 
فقر به روی خط فقر منتقل می شوند 
و البته باز هم زندگی راحتی نخواهند 

داشت!
آنچه تحــت عنوان »ســبد معاش 
خانوار« محاســبه می شود، تنها قدر 
مطلق حداقلی هزینه هاست که با مبنا 
قرار دادن نرخ های رسمی اعالم شده 
برای مواد خوراکی و آشــامیدنی که 
توسط انستیتو پاستور اعالم می شود 
و پس از آن، اعمال ضریب روی سبد 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها به دست 

می آید.
ســبد معاش خانوار برای اردیبهشت 
مــاه ۶ میلیون و 4۸2 هــزار و 2۱۵ 
تومان محاســبه شده اســت این در 
حالیســت که دریافتــی کارگران و 
اکثر بازنشســتگان رقمــی حدود 2 
میلیون تومان در ماه اســت. در این 
میان بسیاری از کارشناسان معتقدند 
با توجه بــه بزرگتر بــودن خانواده 
افزایش هزینه های  و  بازنشســتگان 
درمانی به علت بیماری های ناشــی 
از که ســالمندی، هزینه سبد معاش 
خانوارهای بازنشسته بایستی قاعدتاً 

نسبت به شاغالن، بیشتر باشد.
برای نمونه اگر کارگری با یک ســال 

ســابقه و دارای یک فرزند را در نظر 
بگیریم که عالوه بر حقوق، حق اوالد 
۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومانی نیز دریافت 
می کند، دستمزد او چیزی حدود 2 
میلیون و ۱۰۰ تا 2 میلیون 2۰۰ هزار 

تومان می شود.
فاصله دستمزد 2 میلیون و 2۰۰ هزار 
تومانی با سبد معاش ۶ میلیون و 4۸۰ 
هزار تومانــی، 4 میلیون و 2۸۰ هزار 
تومان است، یعنی کارگران 4 میلیون 
و 2۸۰ هــزار تومــان عقب ماندگی 

دستمزد دارند.
این روزها فعاالن کارگری مانند همین 
روزها در سال گذشته معتقدند شورای 
عالی کار که متشــکل از نمایندگان 
دولت، کارگران و کارفرمایان اســت 
باید این فاصله دســتمزد بیش از 4 
میلیون تومان برای کارگران را جبران 
کند. با وجود اینکه سال گذشته تالش 
فعاالن کارگری بــرای جبران قدرت 
خرید کارگران ناکام ماند اکنون برخی 
از فعاالن کارگری می گویند راه های 
دیگر را هم بــرای جبران این فاصله 

خرید در نظر می گیرند.
علی خدایی عضو کارگر شورای عالی 
کار در این باره به خبرگزاری ایلنا گفته 
است که »در زمینه راهکارهای ترمیم 
قدرت خرید، به دنبال راهکارهایی به 
جز افزایش مستقیم دستمزد هستیم 
که در میانه سال، کاهش قدرت خرید 

و کاســتی های سبد معاش را جبران 
کند.«

به عقیــده علی خدایــی و برخی از 
دیگر فعاالن کارگری و کارشناســان 
ترمیم  راهکارهای  اتخــاذ  اقتصادی 
غیرنقدی با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور یک ضرورت غیرقابل انکار است 
و دولــت بایــد از راهکارهایی مانند 
تأمین مواد خوراکــی ارزان، آموزش 
و بهداشــت رایگان، تأمین مسکن و 
در نهایت بســته های غیرنقدی برای 
کاهش شکاف عمیق دستمزد و سبد 

معاش خانوار استفاده کند.
امــا مشــابه ایــن شــرایط درباره 
بازنشستگان نیز وجود دارد و آنها نیز با 
بیش از 4 میلیون تومان عقب ماندگی 
دستمزد روبرو هستند. مهدی مجیدی 
نایب رئیس کانون کارگران بازنشسته 
تهران در این باره گفته است که امروز 
قیمت ها بــه اندازه ای بــاال رفته که 
ناچیز مستمری ها نمی تواند  افزایش 
تامین کننــده نیازهــای زندگی یک 
خانواده باشــد و به همین دلیل الزم 
اســت دولت با روش های دیگری به 
فکر جبران سفره های خالی کارگران 

و بازنشستگان باشد.
مهدی مجیدی با مقایســه ای میان 
دستمزد و هزینه خانوارهای بازنشسته 
گفته است » هنگامی که ۶۰ درصد 
بازنشســتگان حداقل بگیر هستند و 

باید بــا حقوق ماهیانه یک میلیون و 
2۰۰ هزار تومان امورات زندگی خود 
و اعضــای خانواده شــان را بگذرانند 
و تنها یــک قلم آن یعنی گوشــت 
کیلویــی ۱4۰ هــزار تومان اســت، 
یعنی بازنشستگان باید گوشت را در 
خواب ببینند و خرید گوشــت برای 
نیافتنی  رویایی دست  بازنشستگان، 

است.«
مجیدی همچنین از حذف گوشــت 
از  بســیاری  از ســفره  لبنیــات  و 
خانوارهای بازنشسته خبر داده است: 
»بازنشستگان بنا بر توصیه پزشکان 
بایــد مصرف پروتئین و لبنیات را در 
زندگی روزمره داشــته باشند. اما به 
دلیل گرانی روزافزون کاالهای اساسی، 
شاهد هســتیم که گوشت و لبنیات 
جایی در سفره بازنشستگان ندارد که 
تبعات این مسئله رشد بیماری هایی 
است که از کمبود ویتامین و پروتئین 
گریبانگیر کارگران و بازنشستگان و 

خانواده های آنان می شود.«
شرایط زندگی قشــر آسیب پذیر در 
حالــی روز به روز بدتر می شــود که 
محمدرضــا عبداللهی مدیــر گروه 
اقتصــاد کالن و مدل ســازی مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
گفته اســت که نرخ فقر در سال ۹۸ 
باز هم افزایش می یابد: »رشــد قابل 
توجه قیمت ها در کنار عدم افزایش 
درآمدهای متناسب با رشد قیمت ها 
منجر به افزایش قابل توجه نرخ فقر در 
سال ۹۷ شده و با توجه به پیش بینی 
نهادهای بین المللی از رشد اقتصادی 
منفی و تورم فزاینده در ســال ۹۸ به 
نظر می رسد نرخ فقر در این سال نیز 
افزایشــی خواهد بود که این موضوع 
ضرورت اجرای سیاست های حمایتی 
کارا و هدفمند در جهت کاهش نرخ 
فقر را بیش از پیش نمایان می سازد.«

»قرارداد کار اسماعیل بخشی فسخ
 و حقوق اش قطع شد«

رادیو زمانه- اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه به جرم دفاع از 
منافع کارگران در زندان اوین به بند کشیده است. به گفته یک کانال تلگرامی 
کارگران نیشکر هفت تپه، کارفرمای این مجتمع صنعتی در ادامه فشار بر خانواده 
بخشی، قرارداد کاری او را فسخ و حقوق اش را قطع کرد. به این ترتیب بخشی 

اخراج شد و خانواده اش درآمد خود را از دست دادند.
کانال مستقل کارگران نیشکر هفت تپه در تلگرام  این خبر را منتشر کرده و به 
نقل از همکاران بخشــی نوشته است که اگر قرارداد وی تمدید و حقوق اش در 
روزهای آینده پرداخت نشود، احتمال دارد دور جدیدی از اعتراضات در نیشکر 

هفت تپه آغاز شود.
اسماعیل بخشی نماینده سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به جرم حمایت از 
منافع کارگران و افشای شکنجه در زندان اوین زندانی است. طبق کیفرخواست 
پرونده او که روز 22 خرداد ابالغ شد، بخشی به »عضویت در یکی از گروه های 
مخالف نظام«، »اجتماع و تبانی«، »تبلیغ علیه نظام« و »نشر اکاذیب به قصد 

تشویش اذهان عمومی« متهم شده است.

رانندگان نیشکر هفت تپه اعتصاب کردند

رادیو زمانه- بیش از ۵۰ تن رانندگان ماشــین های استیجاری شرکت کشت و 
صنعت نیشکر هفت تپه صبح چهارشنبه ۱2 تیر در اعتراض به تعویق چهار ماه 
مزد دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان اداره کشاورزی این شرکت تجمع 
کردند. این رانندگان که مســئول حمل و نقل کارگران و مدیران شرکت بین 
مزارع کشاورزی هستند به طور مستقیم با کارفرما قرارداد دارند. طبق قرارداد، 
شرکت باید ماهانه مزد رانندگان به اضافه اجاره بهای خودروها را به آن ها پرداخت 
کند. خبرگزاری دولتی کار ایران )ایلنا( به نقل از یکی از رانندگان نوشته است: 
»رانندگان ماشین های استیجاری که غالبا وانت بار هستند روزانه ۸ تا ۱2 ساعت 
در شــرایط ســخت در مزارع به ازای دریافت ۸۵۰۰ تومان در هر ساعت کار 
می  کنند. این در حالیست که راننده های این خودروها فاقد دستمزد هستند و 
آنچه کارفرما پرداخت می کند فقط اجاره  بهای خودروهاست که آن هم با تاخیر 
و به صورت حداقلی پرداخت می شــود.« مجتمع نیشکر هفت تپه از چند سال 

پیش شاهد اعتراضات کارگران و کارکنان بخش های مختلف آن بوده است.
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دست روی ماشه، 
آمادۀ شلیک

امیرعلی حاجی زاده کیست؟

امیرعلیحاجیزاده:»خیلیوقتاستانرژینهفتهایوجودداردکه
عالقهمندیمآنراخرجکنیمودشمناناسالمومسلمینرابرایهمیشه

بهزبالهدانتاریخبفرستیم.«

گرروزیســرانجامتالشهایاینســردارانبهنتیجهرسیدو)خدای
ناخواســته(جنگیخانهمانسوزآغازشــد،ناماورابهعنوان»یکیاز
مســبباناصلی«ویرانترشدنایرانبهخاطربیاورید:»سردارامیرعلی
حاجیزاده«؛هموکهخودش»فقطبرایدوهفته«راضیشدتافرزندشبه

عنوانمدافعحرمعازمسوریهشود.

متولد سال ۱۳4۰ در تهران است؛ پدر 
و مادرش اهل خرمدشت هستند. سه 
فرزند دارد و به گفته خودش یکی از 
آنها در سن »۱۶-۱۷ سالگی« آنقدر 
»برای اینکه مدافع حرم شــود، فشار 
آورد« که ســرانجام جنــاب فرمانده 
رضایت دادند و »ســفارش« کردند 
تا فرزنــدش فقط بــرای »۱۵ روز« 
به سوریه اعزام شــود. درباره زندگی 
خصوصی اش چندان مایل به گفت وگو 

نیست و بحث را عوض می کند.
آنگونه که خودش می گوید، از ســال 
۱۳۵۹ تا پایان جنگ در جبهه بوده 
و در شــماری از عملیات  ها همچون 
»کربــالی ۵« و »والفجر ۸« حضور 
داشته و اغلب به عنوان »تک تیرانداز« 
فعالیت می کرده اســت. در فهرست 
تازه تریــن تحریم های ایاالت متحده 
آمریکا علیه جمهوری اسالمی، نام این 
فرمانده ســپاه پاسداران نیز به چشم 

می خورد.
امیرعلی حاجی زاده از ۱2 مهرماه سال 
۱۳۸۸ با حکم مستقیم علی خامنه ای 
به سمت فرماندهی نیروی هوافضای 
ســپاه پاســداران جمهوری اسالمی 
منصوب شد و همچنان عهده دار این 
سمت است. ۱۰ سال حضور او در این 
سمت مهم حاکی از اعتماد ویژه علی 

خامنه ای به اوست.
۱۶ آذرماه ســال ۱۳۸۸ بــه دیدار 
خامنه ای می رود و برنامه هایش را ارائه 
می کند و رهبر جمهوری اسالمی نیز 
در واکنش می گوید که »اینهایی که 
گفتی خوب است اما اولویت من، دقت 
در موشک هاســت«. به این ترتیب، 
»هوا فضا« کــه تا پیش از آن عمدتاً 
روی »بُــرد موشــک ها« با »ضریب 
خطای اصابت« کار می کرد، بر روی 
شد:  متمرکز  موشک ها«  »نقطه زنی 
»دقت به ۳۰ متر رســید... آقا گفتند 
پس می توانیــد به ۱۰ تا ۱۵ متر هم 
برسانید... استدالل من این بود: فرمان 
اســت؛ پس باید برویــم و آن را اجرا 

کنیم«.
اما »هوافضای سپاه پاسداران« چگونه 

شکل گرفت؟

ازهــوای»موســی«تــافضای
»امیرعلی«

فعالیت نیروی هوایی سپاه در نخستین 
سال های پس از انقالب و آغاز جنگ 
چندان گسترده نبود و بیشتر نوعی 
یگان ترابری هوایی به شمار می رفت. 
اما استمرار جنگ و ضرورت تفکیک 
کارکردی ارتش و ســپاه، رفته رفته 
ایده شکل گیری نیروی هوایی سپاه را 
در میان شماری از فرماندهان این نهاد 

نظامی شکل داد.
سرانجام پس از پیشنهادهای متعدد 
برای سازماندهی و پیکربندی سپاه، 
روح اهلل خمینی در 2۶ شــهریورماه 
سال ۱۳۶4 حکم تشکیل سه نیروی 
زمینی، هوایی و دریایی را به محسن 
رضایی، فرمانده وقت کل سپاه ابالغ 
کرد. بدین ترتیب، »موســی رفان« 
که یک مهنــدس برق بود، به عنوان 
نخستین فرمانده نیروی هوایی سپاه 

منصوب می شود و این نیرو، فعالیت 
خود را با چند هواپیمای کوچک در 
گوشه ای از فرودگاه مهرآباد تهران آغاز 
می کند. موســی رفان تا اردیبهشت 
ســال ۱۳۶۹ در این سمت می ماند و 
پس از او به ترتیب حســین دهقان، 
محمدحســین جاللــی، محمدباقر 
قالیباف، احمــد کاظمی، محمدرضا 
زاهدی، حسین ســالمی و امیرعلی 
حاجــی زاده به فرماندهــی این نیرو 

منصوب می شوند.
در ســال ۱۳۸۸ و با تصمیم شخص 
علی خامنه ای، با اضافه شدن بخش 
»فضا« دایره فعالیــت نیروی هوایی 
سپاه گســترده تر شــد و نام آن نیز 
به نیروی »هوا-فضــا« تغییر یافت. 
فعالیت هــای موشــکی جمهــوری 
اسالمی در همین نیرو انجام می شود.

سردارتهدیدها؛»گوشتزیردندان
ماهستند«

عمده شهرت داخلی و بویژه بین المللی 
سردار حاجی زاده به دلیل تهدیدها و 
رجزخوانی های شدید او مشخصاً علیه 
آمریکا و اسرائیل است، آنچنانکه گاه 
این رجزخوانی ها تا آستانه دعوت به 
حمله نظامــی به ایران پیش می رود. 
از جملــه، او در آذرماه ســال ۱۳۹۷ 
شماری از پایگاه های آمریکا در منطقه 
همچــون العدید و ظفــره و قندهار 

را »گوشــت زیر دنــدان« جمهوری 
اســالمی نامید: »تکان بخورند آنها 
را می زنیم«. وی همچنین افزود که 
»ناو هواپیمابر آمریکایی با 4۰ تا ۵۰ 
جنگنده و شش هزار نیرو یک سیبل 
برای ما است«. حاجی زاده پیشتر نیز 
گفته بود که »غرق کــردن و از کار 
انداختن ناو هواپیمابر آمریکایی بسیار 

راحت است«.
فرمانــده هوا فضــای ســپاه بعد از 
سرنگونی پهپاد آمریکا در ۳۰ خرداد 
و در نتیجه، نگرانی روزافزون نسبت 
به آغاز جنگ احتمالی میان تهران و 
واشــینگتن، بار دیگر بر صدر خبرها 
نشســت و با تأکید بر اینکه »ســپاه 
در ســرنگونی پهپاد جاسوســی به 

وظیفــه اش عمل کرد« گفت که »نه 
آمریکا و نه هیچ کشور دیگری جرات 

حمله به خاک ایران را ندارد«.
تهدیدهای این ســردار ســپاه البته 
آشکارا خارج از دایره واژگان سیاسی 
مرسوم است و به قلمرو ناسزا می رسد؛ 
عبــارت مــورد عالقــه او نیز »غلط 
کردن« اســت: »]مقامات آمریکایی[ 
غلــط کردنــد و بدانند که توســعه 
موشکی ما چند برابر شده است«؛ »تا 
روزی که ما وحدت داریم نمی توانند 
غلطــی بکننــد«؛ »رزمایش های ما 
در 2 ســال اخیر رسانه ای نشده بود 
و شــاید قدری آمریکایی ها را پر رو 
کرده اســت«؛ »آمریکا برای دیگران 

کدخداست، برای ما هیچ است«.

این سردار تندروی سپاه شدیدترین 
تهدیدها را علیه موجودیت اسرائیل 
ابــراز می کنــد و حتی بــرای این 
موضوع، »قول« می دهد: »بنده قول 
می دهم موشک هایی که بخواهد رژیم 
صهیونیستی را بزند، این کار را خواهد 
کرد«؛ »اگر اتفاقــی رخ دهد، حال و 
روز صهیونیســت ها دیدنــی خواهد 
بود«. در اسفندماه سال ۱۳۹4 نیروی 
هوافضای ســپاه طی یــک رزمایش 
موشکی با شــلیک 2 فروند موشک 
»قدرH « از ارتفاعات البرز شــرقی، 
مناطقی را در فاصله ۱4۰۰ کیلومتری 
در ســواحل مکران در حاشیه دریای 

عمان هدف قرار داد.
مهم تر از ویژگی های این موشــک با 
وزن ۱۷ تُن، طول ۱۶ متر، قطر ۱.2۵ 
متر و دارای ســرجنگی جداشونده، 
جملــه ای از روح اهلل خمینی بود که 
به زبان عبری برروی آن حک شــده 
بود: »اســرائیل باید از صفحه روزگار 
محو شــود«. این موضوع نیز ابتکار 
تیم سردار حاجی زاده بود: »نوشته به 
زبان عبری موشک، سلیقه بچه های 
ما اســت« چرا که به ادعای وی، این 
جمله »در قلب ملت ایران حک شده 

است«.
یکی از پر سر و صداترین برنامه های 
هوافضای ســپاه، احداث شــهرهای 
موشــکی در عمق ۵۰۰ متری است. 
پیشینه شــهرهای موشکی به سال 
۱۳۶۳ در اوج جنــگ ایــران و عراق 
باز می گردد که در آن زمان، شماری 
موشــک )به روایتی بیــن 2۰ تا ۳۰ 
فرونــد( از لیبی به ایران وارد شــد. 
در همــان زمان، حفاری نخســتین 
تونل موشــکی در »کرمانشاه« آغاز 
شد و این تونل، سنگ بنای تشکیل 
شهرهای موشکی در سراسر ایران به 
شــمار می رود. حاجی زاده در پاسخ 
به پرسشــی درباره تعداد این شهرها 
می گویــد: »در کل جغرافیای ایران، 
ما از این شــهرها داریــم؛ هرجا که 
کوه هســت؛ باالخره ما هــم البرز را 
داریم، هم زاگرس را«. این شهرهای 
موشــکی، برخالف تصور معمول، نه 
»زیِر زمین« بلکه »زیِر کوه ها« احداث 
شــده اند. با این حال، میــزان تولید 
موشــک از گنجایش این شهرهای 
پنهانی فراتر رفته اســت به گونه ای 
کــه در حال حاضر، بســیاری از این 
موشک ها در شهرهای موشکی سپاه، 
»به صورت دوطبقه انبار شده اند«. به 
گفته این سردار ســپاه، »درصدی« 
از این موشــک ها، همواره به حالت 
»عمــود«، »ســوخت زده« و »آماده 

شلیک« هستند.
او اما به چه پشتوانه ای اینچنین دست 
و زبانش برای انواع تهدیدها باز است؟

مجیزگویمقاممعظم؛»بایدباجانو
دلازایشانتبعیتکنیم«

جملــه  از  حاجــی زاده  امیرعلــی 
فرماندهان مورد اعتماد شخص علی 
خامنه ای اســت؛ البته به این جمله 
باید »فعالً« را نیــز اضافه کرد چون 
پیشتر نیز بســیاری دیگر، محبوب 
مقام عظمای والیت بودند و نظرشان 
به یکدیگر نزدیک، اما در کوتاه زمانی 
از چشم افتادند؛ رانده شدند و حتی 
ســاکن اوین. این فرمانده سپاه یکی 
از مجیزگوترین مقام های نظامی در 
جمهوری اسالمی است به طوری که 
می گوید »راه حل مشــکالت کشور، 
فقط و فقط تبعیت از رهبری است«. 
چنانکــه از مصاحبه هایــش به نظر 
می رسد، در بازه های زمانی مشخص 
و متناوبــی به دیــدار علی خامنه ای 
مــی رود و درباره تحوالت موشــکی 

سپاه، گزارش می دهد.
گفتــار و ادبیــات حاجــی زاده نیز 

بسیار شــبیه دایره لغات همیشگی 
رهبر جمهوری اســالمی اســت و از 
این رو، پیوســته از ضرورت و فواید 
»حرکت انقالبــی« می گوید؛ جوانان 
را به »آتش به اختیار« بودن تشویق 
می کند؛ مرتبا بر مفاهیمی همچون 
»بصیرت افزایی«، »دشمن« و ضرورت 
»دشمن شناســی« تأکید می کند و 
حتی وارد قلمرو فانتزی می شود: »اگر 
امروز شــهدا اجازه داشته باشند که 
چند توصیه به ما داشته باشند، قطعاً 
یکی از توصیه های مهم این بزرگان، 

موضوع دشمن شناسی است«.
جملــه  از  نیــز  »شــهادت طلبی« 
موضوع هــای مــورد عالقــه ایــن 
عضوبلندپایه سپاه است و ادعا می کند 
»بیشترین فشار« را از جانب »جوانان 
می کند  احســاس  شــهادت طلب« 
به طــوری که حتی خانمــی اصرار 
می کند که همسرش به سوریه اعزام 
شــود: »جوانان دور من را می گیرند 
و می گویند که ما را بفرست سوریه. 
جوان، پدر و مادرش را واسطه کرده یا 
خانمی زنگ زده که من راضی هستم 

همسرم برود سوریه«.
او »دشمن شناســی« و »راهبــری« 
علی خامنه ای را »بی نظیر« و »الهی« 
توصیف می کنــد و نتیجه می گیرد 
که »پس باید با جان و دل از ایشــان 
تبعیــت کنیم؛ نباید دســتمان را از 
دست ایشان خارج کنیم«. حاجی زاده 
همچنین از علی خامنه ای به عنوان 
»پایه گذار صنعت موشــکی کشور« 
یاد می کنــد چراکه بــه روایت وی، 
تاریخچه ساخت موشک به سال های 
جنگ ایران و عراق و دوران ریاســت 

جمهوری خامنه ای باز می گردد.
درجه باالی او در ســپاه پاسداران و 
همچنین نزدیکی بــه بیت رهبری، 
عمال ســردار حاجــی زاده را به یکی 
از اعضــای اصلی آشــیانه قدرت در 
جمهوری اســالمی تبدیل کرده و از 
این رو، جای تعجب نیست که برای 
دولت، تــره هم خورد نمی کند. بارها 
صراحتــاً گفته که بــرای »حرکت 
انقالبی« خود و ســایر همکارانش در 
سپاه، »منتظر بودجه« نمانده اند؛ و در 
اظهارنظری که صریح تر از آن ممکن 
نیســت، می گوید که اساســاً »کلید 
موشک ها دست دولت نیست« چون 
»دولت در آزمایش دولت ها دخالتی 
ندارد« و از این رو »انجام تســت های 

موشکی در حوزه دولت نیست«.
او در این زمینه، حتی رأی دهندگان 
بــه حســن روحانی را نیــز مالمت 
می کند چرا که از نظر وی، »بخشی از 
این مدیران حاصل انتخاب های مردم 
هســتند. مدیری که رأی مردم را به 
دست می آورد، چرا در تریبون رسمی 

کشور از آمریکا حمایت می کند؟«

ایننامرافراموشنکنید

ســردار حاجی زاده صراحتاً می گوید 
که مدت هاست نیروی نهفته در وی و 
همکارانش تنها با آغاز یک جنگ آرام 
می گیرد: »خیلی وقت اســت انرژی 
نهفته ای وجود دارد که عالقه مندیم 
آن را خرج کنیم و دشمنان اسالم و 
مسلمین را برای همیشه به زباله دان 

تاریخ بفرستیم«.
اگر روزی ســرانجام تالش های این 
ســرداران به نتیجه رسید و )خدای 
خانه مان ســوز  جنگی  ناخواســته( 
آغاز شــد، نام او را به عنوان »یکی از 
مسببان اصلی« ویران تر شدن ایران 
به خاطر بیاورید: »ســردار امیرعلی 
حاجی زاده«؛ همو که خودش »فقط 
برای دو هفته« راضی شد تا فرزندش 
به عنوان مدافع حرم عازم سوریه شود.

یوحنانجدی)رادیوفردا(

فرمانده کل سپاه:
 این دشمنان هستند که از وقوع جنگ نگرانند

فرماندهکلسپاهپاسدارانبااشاره
به»نگرانیدشمنانازوقوعجنگ«
گفت:درشکلفیزیکی،سیاسیو
اقتصادیدرحالدستوپنجهنرم

کردنبادشمنهستیم.

دویچه ولــه- در ادامه جدال لفظی 
میان ایران و آمریکا، فرمانده ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی گفت: »امروز 
دشمن با همه استعداد و ظرفیت خود 
به میدان آمده و همه ارکان و اجزای 
فشار خود را در یک فضای عملیاتی و 

نزدیک به ما فعال کرده است«.
حسین سالمی افزود: »در عین حال 
نیز در شــکل فیزیکی، سیاســی و 
اقتصادی در حال دســت و پنجه نرم 

کردن با دشمن هستیم.«
فرمانــده ســپاه پاســداران که روز 
چهارشــنبه ۱2 تیرماه )سوم ژوئیه( 
در جمع مسئوالن و کارکنان قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا سخن می گفت، 
ادامه داد: »در مقطعی جنگ نظامی 
نقطــه تمرکز اصلی دشــمن بود و 
عملیات روانی، سیاسی، اقتصادی و 
اطالعاتی در حمایت از آن فعال شد، 
اما در مقطع کنونی جنگ اقتصادی 
میــدان مرکزی مواجهه دشــمن با 
ماست؛ به این معنا که امروز در نقطه 
تقاطع یک فشار اقتصادی جهانی به 

سر می بریم.«
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین 

سالمی مدعی خنثی کردن به گفته 
خــود »اجــزای قدرت و سیاســت 
دشمن« شد و گفت: »در حوزه نظامی 
کامال راه را بر دشــمن بسته  و موازنه 
را معکوس کرده ایم؛ شاید تا چندی 
پیش برخی تصور می کردند که اگر در 
مقابل دشمن به مذاکره روی نیاوریم، 
گزینه جنگ اجتناب ناپذیر است، اما 
شرایط به گونه ای رقم خورد که دشمن 
حتی در ذهن خود از موضوع جنگ به 

هراس افتاد و شرایط معکوس شد.«
فرمانده کل ســپاه پاسداران سپس 
افــزود: »در وضعیــت کنونــی این 
دشمنان هســتند که از وقوع جنگ 
نگرانند و این نگرانــی در رفتارهای 
فیزیکی و تاکتیکی آنها نمایان است.«
حسین سالمی همچنین با تأکید بر 
اینکه »مکلف به فرمول سازی غلبه بر 
دشــمن در همه سناریوها هستیم«، 
مدعی شد که »امروز قدرت جهانی ما 
معتبر، شناخته شده و دارای ظرفیت 

اســت و  بازدارندگــی فوق العاده ای 
در صحنه واقعی توانســتیم هیمنه 
ســاختگی و تصنعی آمریکا را که در 
فضــای روانی دنیا به وجود آمده بود، 

بشکنیم.«
ایــن فرمانده ارشــد نظامــی ایران 
همچنین دیــدار اخیر شــینزو آبه، 
نخســت وزیر ژاپن در تهران با علی 
خامنه ای، رهبر جمهوری اســالمی 
را »نقطه شکســت سیاسی سنگین 
برای دشمن و ظهور قدرتمند هویت 
مقاومــت جدید بــرای نظام مقدس 
جمهوری اســالمی« توصیف کرد و 
گفت: »پــس از این دیدار تراز قدرت 
سیاسی جمهوری اسالمی در جهان 
بــاال رفت و داســتان انــزوای ایران 

موضوعی باطل تلقی شد.«
هم زمان با سردار ســالمی، فرمانده 
نیــروی پدافند هوایــی ارتش ایران 
نیز با بیان »غیرقابــل اعتماد بودن 
دشمن«گفت: »اگر دشمن در 2۰۰ 
مایلی تنگه هرمز متوقف شده است 

به دلیل قدرت بازدارندگی ما است.«
به گزارش ایسنا، علیرضا صباحی فرد 
که در مراسم »تبیین و تحقق بیانیه 
گام دوم انقالب« ســخن می گفت، 
افزود: »دشمن خوب می داند آمادگی 
رزمی ایران قابل آزمایش نیســت و 
اولین اشتباه آنان آخرین اشتباه آنان 

خواهد بود.«
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جاللایجادی

سکوالریسم
 در حکومت آینده ایران

در ایران موضوع سکوالریســم به امر اساسی تبدیل شده 
اســت. در انقالب مشــروطه تمایل به قانونگرایی نشــانه 
برجســته ای از گرایش بــه مدرنیته و سکوالریســم بود. 
ولی پس از تجربه چهل ســال حکومت دینی استبدادی، 
سکوالریســم همچون یک گرایش عمیق خود را نشــان 
می دهد. سکوالریسم بمعنای یک روند و گرایش تاریخی 
و اجتماعی است که جامعه را از قدرت آسمانی و قدسیت 
جــدا کرده و رفتارهای عرفی را در اجتماع رشــد میدهد. 
در فرانســه مرحله شــفاف و رادیکالی از این روند، مبارزه 
برای الئیسیته و انتشار قانون الئیسیته در ۱۹۰۵ می باشد. 
بنابراین از آنجا که واژه سکوالریسم در جامعه سیاسی ایران 
بطور وسیع مورد بهره برداری است، من نیز این واژه را بکار 
میگیرم. در اینجا هفت محور فکری متمایل به سکوالریسم 
برای قدرت سیاسی آینده را به نخبگان سیاسی و فرهنگی 
و روشنفکری پیشنهاد میکنم. بسیاری از نیروهای سیاسی 
از سکوالریسم صحبت میکنند ولی محتوای این پیشنهاد 

روشن نیست. بحث را باز کنیم:

فکریکم

سکوالریسم و الئیســیته بمعنی جدایی دین از حکومت 
اســت. سکوالریســم در ایران بمعنی جدایی حکومت و 
سیاست حکومتی از اسالم و فقه شیعه و هر دین است. در 
ایران حکومت چیست؟ دستگاه سیاسی و قضایی و اداری 
و نظامی و آموزشــی و نظام والیت فقهی و قانون اساسی، 
اجزای تشکیل دهنده حکومت در ایران می باشند. حال فکر 
خود را روشن بیان کنیم. در آینده و با پایان یافتن جمهوری 
اسالمی، نهاد دین از حکومت باید جدا باشد. قانون اساسی 
نباید از دین رسمی و حاکم حرف بزند، قوانین مملکتی نباید 
بر پایه قرآن و اسالم و فقه شیعه باشد، آیت اهلل ها و مدافعان 
دین نباید در راس قدرت سیاسی و دیگر نهادهای مسئول 
کشوری باشند، دین نباید منشا الهام و معیار قانونگرایی و 
تصمیم های حکومتی باشد. حکومت بر پایه استقالل سه 
نهاد دادگســتری و اجرایی و قانونگزار و بر پایه دمکراسی 
و پلورالیسم سیاسی، مدیریت خواهد شد. مجموعه قوانین 
حقوقی و کیفری و مدنی کنونی که با دین اســالم و فقه 
شیعه تنظیم شده اســت باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. 
در حکومت ســکوالر برابری زن و مرد و همه شــهروندان 
متناسب با اعالمیه حقوق بشــر رعایت خواهد شد، البته 
این کار ســاده نخواهد بود زیرا در بستر جامعه شناختی و 
روانشناسانه جامعه، مردساالری و دینگرایی و عادات کهنه 

اجتماعی، نقش منفی خود را ادامه خواهند داد.

فکردوم

در ایران، دین بر تمام عملکرد و رفتار اجتماعی و سیاسی 

سایه انداخته است زیرا قدرت سیاسی و قدرت دینی درهم 
آمیخته اند. در عرصه سیاست رفتار عرفی کاملن ناتوان شده 
است و رسوم و آداب دینی بشکل زمخت و مزاحم در همه 
جا بچشم میخورد. در حکومت سکوالر نمایندگان مجلس 
جلســه پارلمانی را با »بسم اهلل و بنام خدا« و صلوات آغاز 
نمیکنند، رئیس جمهور سخنرانی خود را با بنام خدا و آیه 
از قرآن شروع نمی کند و در زمان انتخابات کاندیداها بر پایه 
تعلق دینی برگزیده نمی شوند. در حکومت سکوالر پرچم 
کشور با اهلل تزئین نمیشود بلکه پرچمی با شیر و خورشید 
نشــان کشور ارزیابی میشود. در حکومت سکوالر، مدیران 
رادیو و تلویزیون دولتی با برنامه های مذهبی و معیارهای 
دینی مدیریت نمیکنند. اساس کار رسانه ها منافع و مصالح 
عمومی و خدمت فرهنگی و خبری برای ملت ایران است. 
در صورت لــزوم نرمش اجتماعی، برنامه هــای دینی در 
رسانه های عمومی باید بســیار محدود باشد و اجرای آنها 
باید با پلورالیسم مذهبی همراه باشد. در فرانسه فقط صبح 
روز یکشــنبه در یک کانال دولتی، دین های موجود مانند 
آئین بودایی، اسالم، یهودیت، کلیسای کاتولیک، کلیسای 

پروتستان، کلیسای ارامنه، برنامه دارند.

فکرسوم

سکوالریســم جنگ علیه دین نیســت بلکه جلوگیری از 
مداخله دینی در امور مملکتی و تامین آزادی دینی و نقد 
دینی است. در جامعه ادیان حضور دارند و فعالیت خود را 
ادامه میدهند. در جامعه تمام مذهب ها به زندگی دینی و 
تبلیغ دینی خود ادامه خواهند داد و دولت امنیت دینداران 
را تضمین خواهد نمود. سکوالریسم راهی برای اجتناب از 
جنگ مذهبی و سلطه گری دینی است. دین اسالم بنا بر 
ماهیت خود هژمونی طلب و سرکوبگر است و وجود آن در 
قدرت سیاسی به توتالیتاریسم دینی منجر میگردد. بنابراین 
در ایران، سکوالریسم با دور کردن اسالم از قدرت سیاسی 
خواهان صلح اجتماعی اســت. البته اسالم دارای ماهیتی 
سیاسی اســت و خود را دارای حقیقت مطلق نشان داده 
و فاقــد هرگونه بردباری اســت. در برابر این زیاده خواهی 
راه حل چیست؟ گزینه ما تنها، قانون متکی بر الئیسیته، 
تناســب قوا در جامعه، پلورالیسم سیاســی، دمکراسی و 

فرهنگ سکوالریسم رشد یابنده در اجتماع است.

فکرچهارم

در سکوالریســم حقوق دینداران رعایت میشود و افزون 
بر آن، سکوالریسم مدافع قانونی اســت که برای ناباوران 
و آزاداندیشــان فضای آزاد را تامین میکند. در جمهوری 
سکوالر، آزادی نقد دین و پژوهش های آکادمیک و انتقادی 
در باره دین در دانشگاه و اجتماع باید تامین گردد. رسانه ها 

باید بتوانند ســازمانده بحث در باره دین و نقد دین باشند 
و اندیشــمندان در انتقاد به دیــن و ایدئولوژی ها آزادند و 
هیچ خطر جانی و سیاســی نباید آنها را تهدید بکند. در 
حکومت سکوالر قدسیت دینی جایی ندارد. منبع فکری 
سکوالریسم، خرد انسانی و تمام دستاوردهای دمکراتیک 
جهانی و تجربه انسانی و پیشرفت های علمی میباشد و در 
این فضا، هنرمندان و روشــنفکران با آزادی کامل و با روح 

همسویی با حقوق بشر فعالیت خود را پیش خواهند برد.

فکرپنجم

در ایران در زمان حکومت سکوالر تمام برنامه های درسی 
مدرسه و دانشگاه باید از چارچوب و معیارهای دینی خارج 
گردد. موضوع هایی مانند اسطوره زدایی از جهان طبیعت، 
انقالب کوپرنیکی در علــم، نظریه های گالیله و نیوتن در 
فیزیک، نقش ریاضیات، نظریه تکامل داروین، کشف پاستور، 
نظریه نسبیت انیشــتن و تئوری بیگ بانگ، پژوهش های 
علم ژنتیکی، اکولوژی و بحــران زمین، تمدن های بزرگ، 
مکتب های فلســفی، تئوری های هنری، فسیل شناسی، 
باستانشناسی علمی، تکنولوژی های مدرن، نقد هرمنوتیکی 
قرآن، ترانس اومانیسم، و غیره باید در دستور کار فرهنگی 
قرار گیرید. بررسی تاریخی ادیان نیز امر آموزنده ای بشمار 
می آید. خوب است در برنامه های درسی، تاریخ علمی ادیان 
گنجانده شود و نقش آنها در جوامع توضیح داده شود. علم 
و تاریخ و جامعه خدمتگزار دین نیستند بلکه دین بمثابه 
یکی از اجزای فرهنگ جامعه باید مورد بررسی قرار گیرد و 
فرهنگ نقد قدسی گری و توهمات دینی باید گسترده شود. 
در این حکومت الئیک تمام کنکورهای دینی و معیارهای 
گزینش دینی کاملن حذف شود و اساس آموزش باید برپایه 

خردگرایی و دانش باشد.

فکرششم

در حکومت ســکوالر تمام انجمن ها و سازمانهای دینی از 
کمک های مالــی دولتی محروم خواهند بود. زیارتگاه های 
دینی با اتکا به درآمد مستقل، هزینه های خود را پرداخت 
خواهند نمود. بعالوه در دوره جدید، دولت از هرگونه امامزاده 
ســازی جلوگیری خواهد نمود و به بازرسی امامزاده های 
موجود خواهد پرداخت و اصالح جدی و کار شفاف سازی 
در مدیریت اوقاف را به پیش خواهد برد. حکومت سکوالر 
فقط بر پایه شایســتگی های حرفــه ای و علمی و دیپلم، 

افراد را در مقام و مســئولیت دولتــی و اداری قرار خواهد 
داد. تبعیض های شــغلی و اجتماعــی و دینی که تخریب 
کننده یک جامعه متعادل اســت بطور کامل رفع خواهد 
شد. تمام مسئولیت ها در دادگاههای ایران از افراد حوزوی 
گرفته خواهد شد. تمام اقتصاد کشوری از کنترل نهادهای 
دینی و آیت اهلل ها خارج خواهد شد. دین داشتن یا نداشتن 
دین آزاد است و هیچ فردی نباید مجبور به دینداری باشد. 
در شناســنامه افراد اعتقاد دینی نباید ذکر شود. پوشش 
شــهروندان آزاد است و حجاب اسالمی که وسیله ای برای 
اسارت زن بشمار می آید، پایان خواهد یافت. ازدواج قانونی 
فقط ازدواج شهروندان با شرایط سنی الزم در دفترخانه ها 
یا شــهرداریها بر اساس قانون ملهم از سکوالریسم صورت 
میگیرد. زندگی مشترک شهروندان اشکال گوناگون بخود 
گرفته و زن و مرد آزادند آنگونه که خود میخواهند زندگی 

کنند.

فکرهفتم

آنچه بیان شد محورهای عمومی سیاست سکوالر خواهد 
بود و آنچه مســلم اســت برای اجرای این امور، دشواریها 
و موانع بســیاری در ســر راه خواهند بود. سکوالریسم بر 
پایه تاریخ و جامعه و فرهنگ قرار دارد ولی پیشــرفت آن، 
با اراده سیاســی ترقیخواهانه و یک کار بزرگ فرهنگی و 
آموزشی باید توام باشد. دو عامل دشوار بشکل قاطع در سر 
راه خواهد بود: از یکسو آیت اهلل ها و دینداران ایدئولوژیک 
مانند نواندیشــان دینی و مبلغان حــوزه کاملن مقاومت 
خواهند کرد و از عادت و باور توده ســوء استفاده خواهند 
نمود. از سوی دیگر سیاسیون فرصت طلب در سازشکاری 
و مصلحت طلبی های خود همیشه آماده اند عقب نشینی 
نموده و سکوالریســم را ناتوان سازند. اینگونه سیاسیون با 
طرح »اخالق« جامعه و »احترام به اعتقاد توده« به اشکال 
گوناگون در پی محدود ساختن آزادی خواهند بود. روشن 
است که بســیاری از شخصیتهای های سیاسی با باورهای 
دینی زندگی خواهند کرد و این امر رفتار آنها را متاثر خواهد 
نمود. ولی آنچه اهمیت دارد جدا کردن سیاستهای دولتی 
و عمومی از منافع و نظرگاه دینی مســئوالن است. در این 
جامعه سکوالر، قطب نما همان قانون اساسی الئیک است 
که آزادی های مدنی و روشنفکری را تامین نموده و انحراف 

از سیاست سکوالر و دمکراتیک را مانع میگردد.

سکوالریسمجنگعلیهدیننیستبلکهجلوگیریازمداخلهدینیدرامورمملکتیوتامینآزادیدینیونقد
دینیاست.درجامعهادیانحضوردارندوفعالیتخودراادامهمیدهند.درجامعهتماممذهبهابهزندگیدینیو
تبلیغدینیخودادامهخواهنددادودولتامنیتدیندارانراتضمینخواهدنمود.سکوالریسمراهیبرایاجتناب

ازجنگمذهبیوسلطهگریدینیاست.
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با امضاِی حمایت،
 فرمول گم شده را نمی یابیم!

اپوزیسیون برونمرز سال هاست بدنبال 
یک فرمول نایاب است. فرمولِ  انسجام 
ِ مبارزه با جمهوری اســامی که به 
فروپاشی و حذف این نظام بیانجامد. 
این فرمول هست، جایی هست، شاید 
بســیار بلند و شاید کوتاه، اما هست. 
مثل همــه ی بازنگری های بشــر به 
تاریخ خود که فرمول های اشــتباه را 
بــاز می شناســیم، روزی این فرمول 
نیز عیان خواهد شد تا بازبنگریم که 

بهترین کرده و ناکرده چه بودند.
اهــل ســخن و نظر، بســیار تاش 
می کنند در تعریف از کار سیستم های 
اجتماعــی، از قالب هــا و قاب هــای 
ســاده بگریزند و دیگران را هم از این 
دام رهایی بخشــند. نمی خواهند که 
پروسه های پیچیده مسائل اجتماعی 
در شکل فرمول های تجربی و ریاضی 
برانداز و درک شوند! حق هم دارند. اما 
این هم حقیقتی مسلم است که هیچ 
پدیده ی اجتماعی نیست که نتوان آنرا 
در شــکل یک فرمول و یا چارت قرار 
نداد. سخن فقط بر سر گستردگی و 
پیچیدگی این فرمول یا چارت است. 
واژه ی فرمول را چه در زبان استعاره 
و چه در زبان مصرح بنگریم، مبارزه 
سیاسی بدون فرمول مقدور نمی گردد.

فرمول منسجم و منعطف

برای مبارزات سیاسی، احزاب، امروزه 
عواملی را از پیش محاسبه می کنند 
و بر اساس رفتار و جایگاه آنها پیش 

می روند. این عوامل عبارتند از:
. تعداد احزاب کشور،

. تعداد اعضای احزاب دیگر و احتمال 
تعداد رای آنها،

. محاســبه ی توانایی هــای بالقوه ی 
احزاب دیگر،

. آنچــه که امــکان دســت یابی به 
کرسی های پارلمان را از سوی احزاب 

دیگر میدهد،
. مقایسه و ســنجش شرایط احزاب 
در دیگر کشورها در تناسب با احزاب 

کشور خود،
. بررسی احزاب کوچک که آیا رقیب 
بزرگ تر هستند یا احزاب بزرگ را باید 

رقیب اصلی دانست،
. و سرانجام اینکه محاسبه ی مجدد 
توانایی و کاستی های حزب خود در 
برابر دیگر احزاب را صورت داده و به 

انتخابات پیش رو قدم گذارند.
)در حوصله ی این نوشــتار نیســت 
امــا برای این امر حتــی فرمول های 
بسیار دقیقی نیز ساخته شده است. 
بویژه که امروزه روش رای گیری های 

الکترونیکی رایج می شود.(
لیبرالیســم، بطــور آشــکار از قرن 
هفدهم، در حال مبارزه است. از اولین 
روزهای پیدایش افکار لیبرالیستی تا 
امروز که بــه یکی از  اردوهای بزرگ 
جهان سیاســی تبدیل شــده است، 
این مبارزه و جنــگ در جریان بوده 
اســت. »سیاســت لیبرالیسم همان 
مبارزه ی لیبرالیســم اســت«؛ اینکه 
تا چه حــد به جهــان فرهنگ های 
نزدیک اتکا کند و تا چه اندازه مراقب 
جهان فرهنگ های مخالف باشــد. و 
مهم اینکــه، »ارتدوکس ها« تنها در 
تمدن های بیرون از اردوی لیبرالیسم 
جای ندارنــد، بلکه در درون این اردو 
نیز ارتدوکس فراران اســت. پس، در 
میان این میدان مبارزه ی گاهی آرام 
و گاهی سراسر وحشت، مجموعه ی 
بزرگی از عناصر موثر در مبارزه وجود 
دارنــد که تمامــی عکس العمل ها و 

استراتژی ها لیبرال ها را پایه می ریزند:
. تکیه بر و تقویت نگاه تحصیلکرده های 

جوامع به لیبرالیسم،
. جایگاه دین و سکوالریسم و قدرت 
بخشــیدن به سکوالریسم و ناظر بر 

قدرت ساز و کار سازمان مذهبی،
. نظارت و دقت بر »دموکراسی نمایی« 
هــای رایج از ســوی حکومت ها که 
بــا اتکا به آرای شــهروندان به نقض    

اصول اولیه دموکراسی مشغولند،
. واکسیناســیون کردن جامعه علیه 
پوپولیســم و عــوارض آن بویژه در 

جوامع دموکراتیک
. ساختن و تسهیل استفاده از عناصر 
برای آشنا ســاختن )هویِت( افراد با 

ارزش های لیبرالیسم
. بهره  جویی از پدیده ی نا آرام ِ چند 

فرهنگی در کشورهای غربی
. پافشاری بر »قانون« و اجرای قانون، 

و دوری از هرج و مرج
. پافشاری بر اینکه چه حقوق انسانی 
و شهروندی، قبل و مقدم بر قانون قرار 

دارند
. شــفاف نمودن مرز بین  »سلطه و 
اقتدار« و »اداره ی جامعه« برای خود 

و رقیبان لیبرالیسم و …
بنابراین، همانگونه ماحظه می کنیم، 
هیچ پروسه ی مبارزه ای چه در سطح 
احزاب یک کشــور و چه در ســطح 
جهانی در یک فرمول ساده نمی گنجد 
و باید که فرمول های گسترده و دارای 
قابلیت و شایستگی انعطاف و قبض و 
بسط را بنیان نهاد و مدام بر آنها کار 

کرد.
نکته ی دیگری کــه نباید از نظر دور 
افتد این است که در مبارزه ی سیاسی 
نمی توان بــه قــدرت و توانایی های 
رقیب و رقبا بی تفــاوت ماند زیرا که 
تنها یک فرمول در جریان و زیر کار 
نیست. فرمول رقیب نیز مدام دارد کار 
میکند تا با نتیجه ی خود نتیجه ی ما 
را، دارای کاستی نشان دهد و یا اینکه 

رد نماید.
آیا این ادعا دور از واقعیت اســت که 
»بخش زیادی از اپوزیســیون خارج 
کشــور بیش از آنکه به تحلیل رقیب 
اصلی )جمهوری اســامی( و دیگر 
رقبــای داخلی و خارجــی بپردازد، 
بیشتر ســرش را توی کار خود کرده 
است«؟  شاید در اشــتباهیم. اما به 
هر روی، رقیــب اصلی ما، جمهوری 
اســامی ایران در چیدن فرمول های 
خود با مشکاتی زیادی روبرو نیست. 
زیرا، حاکم است، ثروت دارد و با زبان 
ســرکوب نتایج خود را، فرمول خود 
را، تنهــا و بهترین قلمــداد می کند: 
»همین است که هست«.  اپوزیسیون 
جمهوری اسامی – نه اصاح طلبان و 
استمرارگزینان – اما نمی تواند قواعد 
بازی و قانون های دموکراسی را زیر پا 
گذارد و بســوی تشکیل یک کشور 
آزاد دموکرات قانونمند برود. باید در 
چینش اجزای فرمول و شفافیت آن 

دقت و تمرین بسیار انجام دهد.
اکنون، فرض بگیریم که راه مبارزه ی 
با یــک حکومت مذهبــی مرتجع 
استبدادی خونریز مثل حکومت فعلی 
ایران، قرار اســت/میتواند/ بر  حاکم 

ممکن اســت در یک فرمول یا چند 
فرمول کــه از درون آنها ســرانجام 
»نتیجه«ای بدســت آید، کدبندی و 
خاصه نویسی شده باشد. این فرمول 
کجاســت؟ کدام بخش از اجزای این 
فرمــول را کم داریم کــه فرمول کار 

نمی کند و نتیجه نمی دهد.

بــی ربط نگفته ایم، اگــر بگوییم که 
اپوزیســیون برونمرز ایران همچنان 
بدنبال این »فرمول« اســت: فرمول 
مبارزه  با جمهوری اســامی و کسب 
نتیجه ای که اپوزیسیون را مسلط بر 
شرایط کشــور نگاه دارد. تاش برای 
یافتن راه های مبــارزه با راندمان باال 
در شــکل های مختلف در طی این 
چهل سال آزموده شده است. نتایج یا 
نتیجه ی مطلوب هنوز نایاب است و اما 

نتایجی داشته ایم:
از دیربــاز و از همان ســال های اول 
انقاب، یکی از بایسته های اپوزیسیون 
این بود که جایگزینی برای جمهوری 
اســامی به سپهر سیاسی ایران پای 
گــذارد و بماند. با این وجود، تاش و 
کنش اپوزیســیون برونمرز نتوانسته 
است تولید اجماع کوچک و یا بزرگی 
را که آلترناتیوی برای گرفتن جایگاه 
رژیم تولید نماید، در پی داشته باشد. 
اگر این اجماع بزرگ بین کنشگران 
اپوزیسیون تولید می شد، می توانست، 
نخست، حمایت و همبستگی مردم 
درون ایران را برای مبارزه سازماندهی 
شــده با جمهوری اسامی ساز و کار 
بخشیده و ســامان دهد. دیگر آنکه، 
کشــورهای جهان را در همسویی با 
خواست های مردم ایران و اپوزیسیون، 
به یکسری »راهبرد ها« متعهد نماید 
تا کاما جمهوری اسامی در ضعف 
قــرار گیرد. حالت ســوم که بهترین 
می توانست باشد، ترکیبی از دو حالت 
قبل می بود. هر کدام از این حالت ها 
همواره باید در محاســبه و تخمین 
مدام از شــرایط جاری و بحران های 

اجتماعی ایران باشند.

بیانیه ۱۴ نفر

اکنــون، در این روزگار، ۱۴ نفر مبارز 
سیاســی داخل، که نه ثروت کان، 
نه ارتباطات با اهل قدرت، نه جایگاه 
شــفافی در مبارزات مردم ایران و نه 
وجهه ی معتبری در بین کشور های 
غربی دارند، دست به تدوین و انتشار 
یک بیانیــه کاما ساختار شــکنانه 
زده اند. بیانیه ای که هر لحظه می تواند 
با خــروش و حمله های وحشــیانه 
نیروهای سرکوبگر رهبرنظام و انقاب 
سینه به سینه شود. اگر شرایط فعلی 
ایران دگرگون نشــود، این افراد زیر 
خطر بزرگی زندگــی می کنند. اگر 
مردم به خیابان ها بریزند، آنگاه رژیم 
فرصت را برای تسویه حساب با این ها 
و دیگران نیز مغتنم می شمارد. اگر این 
افراد مستمکی به فردی یا سازمانی در 
خارج از کشور نشــان دهند، بازهم 
رژیم بهانه دارد که آنها را ســرکوب 

نماید. پس، چه خواهد شد؟
تاکنــون نزدیک به ۷۰۰ امضا در زیر 
بیانیه ی ۱۴ نفر جمع شــده اســت. 
افراد، حقیقی هستند. مانند  همه ی 
بســیاری از بیانیه های قبلی نام های 
اســتعاری و اختصــاری را در ایــن 
لیســت نمی بینیم. نام های بسیاری 
از آنان در این لیست برای کنشگران 
سیاسی آشناست. حرکتی کم نظیر 
مراحل اولیه خود را شکل داده است. 
)چشــم هایمان را نیز بر روی برخی 
نام ها )فرصت طلبان و اصاح طلبانِ  تا 
همین چند ماه پیش( می بندیم زیرا 

ایران مهم تر است.(
باری، با شهامت و با اصاح ظرافت ها 
و صراحت ها بیانیه ی دوم ۱۴ نفر، بهتر 
و واقع بینانه تر از بیانیه ی اول تدوین 
شد. سایت تلگرامیی نیز در پشتیبانی 
از این بیانیه موجود اســت و با تیتر 
» من نفر پانزدهم هســتم« عده ی 
زیادی به پشتیبانی همت گمارده اند. 
همه چیز عالی است. همه  چیز خوب 
و با هــدف و انگیزه ای متفاوت از ۲۵ 
سال عمر هدر شده ی بدست و زباِن 
اصاح طلبان پیش می رود. همه چیز 
در ابتدای کار است، کاری که از پایانی 
آغاز شده است، و می تواند به نتیجه ای 

مطلوب برسد.
اما کافی نیســت. »هیچ« چیز هنوز 
کافی نیست. قدری حافظه مان را زیر 
و رو کنیم:  زمانی که ســخن از حصر 
احتمالی رهبران جنبش سبز می رفت، 
در داخل و خارج همه می گفتند: »نه 
اینطور نخواهد شد، دستگیری و حصر 
موسوی و کروبی، خط قرمز مردم با 
رژیم اســت!«. از شروع حصر، بزودی 

یک دهه می گذرد.
با توجه به اینکه اپوزیسیون برونمرز، 
مقدوراتــی را، در پی سیاســت های 
کاخ سفید، برای اجماع جهانی علیه 
جمهوری اسامی، محتمل می بیند، 
اما باز دو دســتگی شدید بین اردوها 
وجود دارد. اردوی نایاکی ها و هواداران 
بقای جمهوری اسامی، فارغ از اینکه 
تحول در ماهیت نظام روی دهد یا نه، 
همچنان مخالف این اجماع هستند. 
اردوی »براندازان« نیز در رابطه با ۱(  
نقد سیاست های دونالد ترامپ و ۲( 
احتمال بروز جنگ، به دو دســتگی 
عمیق، مدام بیشــتر از پیش گرفتار 

می آیند.
بــا این همه، گرد آمــدن نام هایی در 
چینشی جدید، در حمایت از بیانیه 
۱۴ نفر یک نــوآوری در برونمرز در 
میدان مبارزه با جمهوری اســامی 
ایران اســت. کم اهمیت هم نیست و 
آنهایی که تــاش کنند این حرکت 
را کم نشــان دهند کمکی به مشکل 

و مسئله دیرینه ی مبارزه با جمهوری 
اســامی نمی کنند. نقد های تکراری 
و اســتمرار در تایید نگاه و استراتژی 
مبارزاتی خود کمکی به حل مشکل 
نمی کنــد. آن »فرمول« با روش های 
قبلــی و تکــرار هشــدار ها و نصایح 
قبلی بدســت نخواهد آمد. در چنین 
مواردی، حساسیت مسائل سیاسی از 
افراد مســئول و دلسوز دو گونه رفتار 
را می طلبد و امید که به این بســنده 

کنند:
۱ - دادن هشــدار از اشــتباه و کنار 
کشــیدن خود از آنچه که آنرا اشتباه 

می بینیم.
۲ - گشتن بدنبال راهکارهای جدید 
و اقداماتــی نوآورانه که بتواند ضریب 
زیــان برای مبــارزات و ســود برای 

جمهوری اسامی را پایین نگاه دارد.

چه باید کرد؟

هیــچ بعید نیســت که بــزودی با 
رخداد هایی در گســتره و توسعه ی 
حمایت ۷۰۰ امضا، این مسیر را ادامه 

دهیم:
حمایت بزودی چند هزاری نخبه ها و 
کنشگران خارج از کشور با زدن امضا 

در زیر این بیانیه
استقبال و پشتیبانی شدید کاربران 

شبکه های اجتماعی
ترجمــه و بازتاب این بیانیه در خارج 

از کشور
آگاه رســانی از ایــن اقــدام در بین 

جمعیت درون کشور
انسجام بهتر کنشــگران برونمرز در 
شکل تشکیاتی برای حمایت از این 

بیانیه و اقدامات بعدی این گروه
اما، نه، این ها هم کافی نیســت! زیرا 
رژیم جمهوری اســامی نشان داده 
است هم بی حیا تر و هم بی غیرت تر از 
این است که در این چنین میانه ها و 
کرانه هایی گیر کند و تغییر رفتار دهد.

ایــن ۷۰۰ نفر و آن چند هزار در راه، 
باید این بار با شگردی جدید و روشی نو 
با رژیم به مبارزه برخیزند. باید از خارج 
کشــور نوعی »بیمه« برای امنیت و 
جان این افراد تدارک ببینند. باید آنها 
و صدای آنها را در حکم صدای مردم/

اکثریت بازتاب دهند. باید از مقدورات 
راه افتاد و »معذوریت « های کهنه را 
در ته لیست »کار تشکیاتی« جای 

داد تا شاید گره ی آنها نیز باز شود:
آیا می توان دست در دست گذاشت و 
یک »بودجه ی مالی« بزرگی را تامین 
کرد و در جهت حمایت از این حرکت، 

بیدار و توانا ایستاد؟
آیا می توان به تمام سازمان های ناظر 
بر و پشتیبان حقوق بشر این جریان را 

انعکاس داد و خواهان حمایت از آنها 
در ایران شد؟

آیا می توان تشکل های صنفی را بدون 
وابستگی های دیگر، در حمایت از این 

جریان تشکیل داد؟
آیا می توان با دولت دونالد ترامپ باب 
گفتگو را باز کرد و این صدای براندازی 

درون را اعتبار بخشید؟
آیا می توان پس از ســال ها، بار دیگر 
برای  بــزرگ  تظاهرات ســنگین و 
انعکاس خواســت آنها در خارج براه 

انداخت؟
آیا می تــوان از تمــام تلویزیون  های 
مستقل برونمرز خواست که پیوسته 
و به روز این بیانیه و این خواست ها را 
بازتاب دهند، تحلیل  نمایند و انعکاس 

بخشند؟
آیا می توان آنچه را هســت و یا قرار 
بود تشــکیل شــود، با نام »شورای 
مدیریت گــذار«، »شــورای ملی«، 
احزاب مردمــان و اقلیت های ایران، 
»شــورای ملی مقاومــت«، احزاب و 
سازمان های موجود، با هم، به پشت 
این فریادِ  خواهان طوفان دگرگونی ها 
در ایــران فراخواند و از آنها مطالبه ی 

عکس العمل کرد؟
آیا …

همه ی این کارهــا را میتوان کرد و 
هیــچ کس نیز جلودار مــا در خارج 
از کشــور نخواهــد شــد. نمی تواند 
بشود. مشروط به اینکه چند ویژگی 
مهم شــرایط جــاری را بپذیریم و 
»حاشیه سازی های« نظری و تاریخی 

را کنار بگذاریم:
این حرکت، بیانیــه ۱۴ نفر، در نوع 
خود تا به امروز، از سوی ایران، نایاب 

بوده است.
برونمــرز خــود را آماده ســازد که 
پرچم های مبارزه در ایران، با پایبندی 
به این بیانیه، در دست درونمرزی ها 

باشد.
از نقــد و کل کل های ریز و درشــت 
سیاست های کاخ سفید دست برداریم/ 

پراگماتیک بیاندیشیم.
اگر قرار اســت رهبری و یا رهبرانی 
در خارج کشــور از میان این جریان 
زاییده شوند، از پیش آنها را نمی توان 
برگزیده دانست و باید شکیبا بود که 
این جریان )فرمول منعطف( چگونه 

پیش می رود.
باید توانست برای عکس العمل در برابر 
سیاست های رژیم که خواهان جنگ 
افروزی و یا خرید وقت و ســرکوب 
داخلی اســت، این بار، متفاوت اما با 

فرمول منسجم، حاضر بود.

سایت تحلیلی نقطه
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بحران کاغذ در ایران
 دکه های روزنامه فروشی

 به فروش تنقالت روی  آوردند
رئیس اتحادیه توزیع کنندگان و فروشندگان جراید گفت: به دلیل کاهش 
چاپ و فروش روزنامه، کیوسک داران از طریق فروش تنقالت و دخانیات 

تالش می کنند کاهش درآمد خود از طریق فروش روزنامه را جبران کنند.

رادیو زمانه- دکه های روزنامه  فروشی 
در ایران به پایــان عمر خود نزدیک 
می شــوند. همــه روزه از هر روزنامه 
فقط حــدود پنج تا ۱۰ نســخه به 
کیوسک داران می سپارند که به فروش 
برسانند. فروش این تعداد از روزنامه 
هم، همان ساعت های نخست روز به 
پایان می رسد. بحران کاغذ، نه تنها بر 
کیفیت روزنامه ها تأثیر گذاشته، بلکه 
صاحبان دکه های روزنامه فروشــی را 
هم با تنگناهای معیشتی مواجه کرده 

است.
حســن فکــری، رئیــس اتحادیــه 
توزیع کنندگان و فروشندگان جراید 
سه شــنبه ۱۱ تیــر در گفت وگو با 
ایران )ایسنا(  خبرگزاری دانشجویان 
گفــت: »افزایــش قیمــت کاغذ و 
کاهش تیراژ روزنامه به  طور مستقیم 
بر کســب وکار کیوســک داران تأثیر 
گذاشــته. هر زمانی که کســب وکار 
روزنامه ها رونق داشــته باشد، درآمد 
واحدهای کیوسک روزنامه هم رونق 
دارد. فروش تنقــات و دخانیات از 
سوی کیوسک داران روزنامه، پوششی 
برای هزینه های جاری و محل درآمد 
محسوب می شود و در سال های اخیر 
بــا تغییر شــرایط روزنامه ها، فروش 
تنقات جای عرضه روزنامه را گرفته 

است.«
برای انتشــار یــک روزنامــه در ۱۶ 
صفحه، بدون در نظر داشتن »پرت« 
کاغد هنگام چاپ ]»اواریه«[ به ۱۰۰ 
گرم کاغذ نیاز است. قیمت این ۱۰۰ 
گرم در تنها ســه ماه از ۲۴۰ تومان 
بــه ۳۷۰ تومان افزایش یافته. هزینه 

مرکب، هزینه های تحریریه و بخش 
فنی را هم باید بــه این مبلغ اضافه 
کرد. با وقوع بحــران اقتصادی، درج 
آگهی های بخــش خصوصی هم که 
برای روزنامه ها منبع کسب درآمد بود 

کاهش یافته است.
آمارهای غیر رســمی حکایت از آن 
دارد که در سال ۹۷ فقط ۱۸ هزار تن 
کاغذ به بازار نشر کتاب راه یافته است. 
در حالی که بازار ساالنه به حدود ۷۰ 
هزار تن کاغذ نیاز دارد. کارگروهی در 
وزارت ارشاد اسامی ساماندهی کاغذ 
را به عهده گرفته اما تاکنون هیچگونه 
آماری از میزان واردات و نحوه توزیع 

کاغذ ارائه نداده است.
به گفته حسن فکری، رئیس اتحادیه 
فروشــندگان  و  توزیع کننــدگان 
جرایــد در تهران ۱۲۰۰ کیوســک 
روزنامه فروشی فعال اند. برای ساخت 
و نصب هر کیوســک روزنامه فروشی 
در شرایط فعلی به جز مراحل قانونی 
دریافت مجوز باید ۲۰ تا ۲۵ میلیون 

تومان هزینه کرد.
در اثر بحران کاغذ برخی از روزنامه ها 
در خطــر تعطیلی قــرار گرفته اند و 
برخی هم تعطیل شــده اند: انتشــار 
ســال  تیر  »همبســتگی«  روزنامه 
گذشــته و روزنامه »اعتدال« بهمن 
سال گذشته متوقف شد. دو هفته نامه 
»مثلث« و »صدا« نیز به دلیل گرانی 
کاغذ انتشــار خود را متوقف کردند. 
روزنامه »نوآوران« و »هدف و اقتصاد« 
و »ثروت« هم بهمن سال گذشته به 
مدت چند روز روی کیوسک نیامدند.

فرمانده نیروی انتظامی »زیست شبانه«  در کل ایران را ممنوع اعالم کرد

»کوئینسی« پروژه مشترک سوروس و ُکخ با بودجه ۳،۵ میلیون دالری
 تریتا پارسی در »مؤسسه هنر کشورداری مسئوالنه« نیز حضور دارد!

در یــک هم صدایی ظاهرا عجیب، 
ُجرج سوروس و چارلز ُکخ دو تاجر 
مشــهور آمریکایی تیمی تشکیل 
داده انــد تا سیاســت به اصطالح 
»همیشــه جنگ« آمریکا را پایان 

دهند.

کیهان لندن- پایگاه تحلیلی بوستون 
گاب گزارش داده سوروس و ُکخ یک 
»اتاق فکر« تاسیس می کنند که قرار 
است در ماه ســپتامبر با بودجه ۳،۵ 
میلیون دالری با هدف تغییر سیاست 
خارجی آمریکا در زمینه جنگ آغاز 

به کار کند.
این دو میلیاردر که بیشتر ثروت خود 
را ظاهرا صرف فعالیت های خیریه و 
حمایت از حیوانــات می کنند از دو 
قطــب مخالف اند. ســوروس از قرار 
معلــوم یک چپگرا اســت و چارلز و 
برادرانش کاماً راستگرا هستند و از 

این نظر اشتراک زیادی ندارند.
چارلــز ُکــخ مدیرعامــل و رئیس 
هیئت مدیــره و یکــی از دو مالــک 
شرکت خوشه ای صنایع کوک دومین 
شرکت بزرگ خصوصی آمریکا است 
و برادرانش از ســهامداران عمده این 
شرکت ها هستند. او یک راستگرای دو 
آتشه است و رویای وی قطع پرداخت 
مالیات  اســت! او و جرج ســوروس 
رئیس هیات مدیره موسسه آمریکایی 
»جامعــه آزاد« اکنون بر ســر یک 
موضوع توافق کرده اند. اینکه آمریکا 
باید سیاست »همیشه جنگ« خود 
را تمام کند و یک سیاســت خارجی 

کاماً متفاوت در پیش بگیرد.
ســوروس و ُکخ در یک اقدام تاریخی 
یک »اتاق فکر« سیاست گذاری جدید 
در واشنگتن تاســیس می کنند که 
برای آنهایی که قرار اســت در آنها به 
»کار« و »فکر« بپردازند، منبع درآمد 

قابل توجهی است!
بوستون گاب می نویسد، این »اتاق 
فکــر« می خواهد رویکردی به جهان 
ارائه دهد که بر اســاس دیپلماسی و 
توافق تا تهدیــد و تحریم و بمباران 

احتمالی شکل گرفته است.
این وبســایت نوشــته، در حالی که 
بزرگتریــن اتاق های فکــر در حال 
تبلیــغ نظامی گــری نئوکان ها و یا 
مداخله جویی لیبرال ها هستند، ُکخ و 
سوروس در کنار هم قرارگرفته اند تا 
یک دورنمای صلح آمیز از آمریکا ارائه 

دهند.
جالب اینجاســت که تریتا پارســی 
از بنیانگذاران شــورای ملی ایرانیان 
آمریکا )نایاک( که قبا مدیریت این 
شــورا را بر عهده داشــت و چندی 
پیش از ریاســت آن کنــار رفت، در 
ایــن »اتاق فکر« نیز حضور دارد. وی 
می گوید ایجاد چنین موسسه ای یک 
اتفاق بزرگ است و نشان می دهد »به 
جنگ بی پایان، پایان بخشــیدن« تا 
چه اندازه مهم اســت که سوروس و 
ُکخ تفاوت های خود را کنار گذاشته و 
برای پیشبرد این پروژه متحد شده اند.

او کــه از قرار معلوم  خود را در نقش 
یکــی از چهره های مؤثــر این »اتاق 
فکر« می بیند و بر اســاس سابقه ی 
فعالیت هایش بی تردیــد در رابطه با 
جمهوری اســامی در ایــران فعال 
خواهد بــود، همچنین می گوید، »ما 
قصد داریم که اساس سیاست خارجی 
آمریکا را به چالش بکشیم به روشی 
که دســت کم در ربع قرن گذشــته 

سابقه نداشته است.«
مدیران »موسسه کوئینسی برای هنر 
 Quincy( »کشــورداری مســئوالنه

 Institute For Responsible
روی  بــر  مدعی انــد   )Statecraft
برنامه های صلح آمیز ســرمایه گذاری 
می کنند. آنها شــعار خــود را از یک 
جمله قصار طرفداران محیط زیست 
در دهه های گذشــته گرفته اند که: 

»زندگی کن و بگذار زندگی کنند!«
شــرکت های ســوروس و چارلز ُکخ 
سرمایه گذار عمده این بنیاد هستند و 
هر کدام نیم میلیون دالر در این پروژه 
سرمایه گذاری کردند. سرمایه گذاران 
خصوصی هم در این پروژه مشارکت 
دارند کــه در مجموع ۸۰۰ هزار دالر 

کمک کرده اند.
این موسسه امیدوار است تا سال آینده 
یک بودجه ۳،۵ میلیارد دالری داشته 
باشد و کارشناسان و سیاست گذارانی 
را استخدام کند که بتوانند طرح هایی 
ارائه دهند تا در کنگــره آمریکا و یا 
مباحث عمومی مورد اســتفاده قرار 
گیرد. اســتخدام برای عضوگیری در 

این موسسه همچنان ادامه دارد.

تریتا پارسی یکی از افرادی است که 
به نظر می  رســد پس از کناره گیری 
رســمی از »نایاک« حاال با این پروژه 

همکاری خواهد کرد.
نام سوزانه دی ماگیو تحلیلگر روابط 
ایران و آمریکا نیز که ســابقه فعالیت 
در نهادهای سیاست جهانی در انجمن 
آسیا در ایاالت متحده را دارد در این 
گزارش عنوان شده است و در توضیح 
فعالیت هــای وی آمده که چند دهه 
صرف ارائه آلترناتیــو مذاکره بجای 
درگیری با چین، ایران و کره شمالی 

کرده است.
در گزارش همچنین آمده که همکاران 
و افرادی که در این موسسه ثبت نام 
کرده اند گفته انــد که مخالف جنگ 

بی پایان هستند.
از برنامه های موسسه کوئینسی خروج 
نظامی نیروهای آمریکا از افغانستان 
و ســوریه، بازگشت به توافق اتمی با 
ایران، ارائــه طرح هایی برای کاهش 
تقابــل با روســیه و چیــن و پایان 

بخشیدن به کمپین های تغییر رژیم 
در ونزوئا و کوبا و همچنین کاهش 

چشمگیر بودجه صنایع دفاعی است.
آنها می خواهند تا قبل از سال ۲۰۱۹ 
چهار گزارش ارائه دهد که دو گزارش 
مربوط به رویکردهای آلترناتیو مربوط 
به خاورمیانه و شرق آسیاست، یکی 
در مورد »پایان بخشــیدن به جنگ 
بی پایان« و دیگری دموکراتیزه کردن 

سیاست خارجی.
بوستون گاب با اشــاره به اظهارات 
همکاران این موسســه می نویســد 
وقتی آنها اولویت های خود را مطرح 
می کنند نشان می دهد که ظاهرا به 
دنبال این هســتند که آمریکا روابط 
سیاسی خود را بر اساس همکاری های 
صلــح آمیز بنا کند. به همین منظور 
آمریکا باید صلح را تولید کرده و آن را 
دنبال نماید و بطور مداوم برای به کار 

بستن دیپلماسی تاش کند.
این موسســه همچنین قرار است با 
ایجاد »تاک شــاپ«ها، کارشناسانی 
را استخدام  کند که به سیاستمداران، 
اعضای کنگره، روزنامه نگاران و مردم 
عادی مشاوره می دهند و در رسانه ها 
از جمله در مطبوعات نیز ستون هایی 
را برای طــرح  نظرات خود در اختیار 

خواهند گرفت.
گفتنی است که کلمه »کوئینسی« از 
مشتقات واژه ی التینی کوئینتوس به 
معنی پنج و پنجمین است. دو شهر 
صنعتــی به همین نام در ایلی نویز و 
بوستون آمریکا وجود دارد. همچنین 
»کوئینسی« نام یک سریال تلویزیونی 
معروف جنایی ساخت آمریکا در دهه 
هفتاد میادی است که در آن »دکتر 
کوئینســی« که در پزشــکی قانونی 
کار می کنــد به جســتجوی رد پای 
جنایتــکاران در پرونده های پیچیده 

می پردازد.

کیهان لندن- فرمانده نیروی انتظامی 
جمهوری اسامی می گوید فروشگاه ها 
و اماکن کل کشــور که از ساعت ۱۲ 
شب به بعد باز باشند و فعالیت کنند را 
تعطیل می کند و اجازه اجرای زیست 
شبانه را نمی دهد! پیشتر یک نماینده 
مجلس شورای اسامی اجرای طرح 
پیشنهادی شورای شهر تهران مبنی 
بر زیست شــبانه را مغایر ارزش های 

دینی و ملی ایرانیان دانسته بود!
طرح پیشنهادی شورای شهر تهران 
مبنی بر باز بودن فروشگاه ها و اماکن 
تهران تا ســاعت سه بامداد در حالی 
که گفته شــده بود با موافقت نیروی 
انتظامی تهران همراه اســت، دقیقا 
با مخالفت حســین رحیمی فرمانده 
نیروی انتظامی تهران کنار گذاشــته 

شد!
با این حال، امروز حســین اشــتری 
انتظامی جمهوری  نیــروی  فرمانده 
اسامی دوباره بر این مخالفت تاکید 
کرده و فروشگاه ها و اماکن تهران که 
۱۲ شب به بعد باز باشند را تهدید به 

تعطیلی کرده است!
این تهدید بدان معناست که تمامی 
فروشــگاه ها و اماکن سراســر کشور 
باید از ساعت ۱۲ شب به بعد تعطیل 

کنند.
او گفته اســت: »اماکــن دارای یک 
ســری ضوابطی هستند و ساعتی در 
هر استانی مشــخص شده که اصوال 

ساعت ۱۲ شــب باید اماکن تعطیل 
شده و تردد غیرعادی نخواهیم داشت. 
فروشــگاه ها و اماکن باید ساعت کار 
داشته باشند و بیشتر از این را اجازه 

نمی دهیم.«
پیشــتر محمدجواد ابطحی نماینده 
مجلس شــورای اسامی به شدت از 
اجرای این طرح در تهران انتقاد و آن 
را »مغایر با فرهنگ ملی و مذهبی« 
و »خطرناک« دانســته و خواســتار 
جلوگیــری دســتگاه های اجرایی و 

نیروی انتظامی از اجرای آن شد.
وی زیســت شــبانه را با »شب های 
تهران« در دوران پهلوی، که یکی از 
جاذبه های پایتخت بود، مقایسه کرد و 
گفت: »قبل از انقاب در دوره ای که 

بنده دانشجو بودم کاباره ها و کازینوها 
تا پاسی از شب باز بود و آن زمان نیز 
می گفتند که تهران همیشــه بیدار 
است اما آیا اکنون عرف خانواده های 
ایرانــی، نه حتــی اســامی این را 
می پذیرند که دختر و پسر تا پاسی از 
شب بیرون باشند. در قدیم می گفتند 
که اگر دختر یا پسر خانواده تا پاسی 
از شب بیرون باشد باید فاتحه اش را 
خواند یعنی نسبت به کنترل فرزندان 

حساس بودند.«
وی اجرای طرح زیســت شــبانه را 
کسب درآمد بیشتر عده ای »به قیمت 
کمرنگ شــدن ارزش هــای دینی« 
خواند و آن را موجب »اسراف کاری« و 
به خطر افتادن سامت مردم دانست.

مجلس  نماینده  ابطحی  محمدجواد 
داشــت:  اظهار  اســامی  شــورای 
»بنده معتقدم که زیســت شــبانه 
طرح خطرناکی اســت به ویژه اینکه 
اســراف گری نیز در آن داریم؛ زمانی 
اصناف را مقید می کردیم که ساعت 
۸ شــب تعطیل کنند تا مصرف برق 
پایین بیاید البته بــه برکت انقاب 
وضعیت نیروگاه ها و برق بسیار خوب 
اســت و آن را می فروشیم اما باز هم 
این دلیل نمی شود که همه مغازه ها تا 
پاسی از شب باز باشند و پسر و دختر 

در خیابان پرسه بزنند؟«
ابطحی در ادامه اظهارات عجیب خود 
در مخالفت با این طــرح، اجرای آن 
را برای سامت شهروندان خطرناک 

دانست و گفت: »در گذشته می گفتند 
که اول شب بخوابید و صبح زود بیدار 
شوید، چراکه روزی و برکت در صبح 
زود است و قدیمی ها سالم بودند اما در 
حال حاضر انواع بیماری ها، سرطان ها 
و مرگ و میرهای ناگهانی و ســکته 
بین جوانان زیاد شــده اما در گذشته 
اینها نبود چراکــه مردم کار و تاش 
می کردند و اول شب نیز می خوابیدند 

و آرامش داشتند.«
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسامی اظهار داشت: 
»خداوند آرامــش را در دو چیز قرار 
داده یکی تشــکیل خانواده و دیگری 
شب اســت بنابراین چنانچه شب را 
شلوغ کنیم و مثل روز باشد استرس ها 
و افســردگی ها را زیاد می کند البته 
نمی دانم چه کسانی و با چه مطالعه 
و چه تخصصــی چنین طرح هایی را 
مطرح می کننــد و برخی دیگر آن را 

تایید می کنند.«
ابطحــی گرم بودن هوا و مشــکات 
تردد در روز بــرای اجرای این طرح 
را »توجیه« خواند و گفت: »خداوند 
انسان را آفرید و انسان توجیه کردن 
را. گرمــای هوا توجیهی برای اجرای 
این طرح نیســت چراکه با فرهنگ 
ملی و مذهبی ما مطابقــت ندارد و 
همین موارد باعث می شود که انسان  

از فرهنگ عرفی خود فاصله بگیرد.«
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سپاه پاسداران
 چگونه مصونیت دیپلماتیک ایران 

در آمریکا را از بین برد؟

 عمل دولت جمهوری اسالمی ایران و اقدامات سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
باعث وارد شدن خسارت سرسام آوری به ثروت ملی و تاراج اموال عمومی  

ایرانیان شده است.

کشــورهای  در  دولت هــا  امــوال 
دیگر، دارای مصونیت اســت. یعنی 
دادگاه های محلی نمی توانند علیه آنها 
حکم قضایی صادر کنند یا اموال شان 
را توقیف یا مصادره کنند اما این اصل 
دربــاره جمهوری اســامی ایران در 

خاک آمریکا وجود ندارد.
 امــوال و دارایی های دولتی ایران که 
متعلق به شهروندان ایرانی است، به 
دلیل اقداماتی که به سپاه پاسداران 
انقاب اسامی نسبت داده می شود، 
مصونیت خود را از دســت داده است 
و دولت ایران با احــکام دادگاه های 
آمریکا میلیاردها دالر به شــهروندان 

آمریکایی بدهکار شده است.

سپاه چگونه مصونیت دولت ایران را 
از بین برد؟

ماجــرا به یک واقعه به ظاهر ســاده 
در ســال های اول انقاب اســامی 
بازمی گردد. اول آبان ســال ۱۳۶۲، 
کیلوگرم  صدهــا  حامــل  کامیونی 
مواد منفجره، خود را به استراحتگاه 
در  نیروهــای چندملیتی  صلح بانان 
لبنان کوبید که عمده ســاکنان آن، 
تفنگ داران دریایی آمریکا بودند که  

نظامیان عملیات ویژه هستند. 
بر اثر انفجار بســیار شــدیدی که به 
وقوع پیوست، ۲۴۰ نظامی امریکایی، 
بیش از ۵۰ نظامی فرانســوی و چند 
غیرنظامی کشته و چندین نفر مجروح 
و دچار معلولیت های جسمی شدید و 

دائمی شدند.
کمتر از ســه ماه پس از این حمله، 
دولت ایــاالت متحده آمریکا، در دی 
ماه ۱۳۶۲ جمهوری اســامی ایران 
را مطابق اختیاری که قانون مصوب 
کنگره داده بود، دولت حامی تروریسم 

معرفی کرد.
انفجاری که در بیــروت تفنگ داران 
آمریکایــی را قربانی کرد بزرگ ترین 
امریکا در  تلفات تفنگ داران دریایی 
یک روز پس از جنــگ جهانی دوم، 
گســترده ترین حملــه مرگبار علیه 
نیروهای نظامــی آمریکا در یک روز 
پس از زمان جنگ ویتنام، مرگبارترین 
حمله به شهروندان آمریکایی قبل از 
یازدهم سپتامبر و بزرگ ترین کشتار 
امریکایی ها در یــک روز در خارج از 
خاک ایاالت متحده نامیده شده است.

مســئولیت حمله بیروت را گروهی 
موسوم به »جهاد اسامی« لبنان طی 
یک تماس تلفنی با یکی از رسانه ها 
به عهــده گرفت اما ایــن که اصوال 
چنین گروهی وجود خارجی داشته 
باشد تردیدهایی وجود داشت. کوتاه 
مدتی پس از این حمله، شیوه انجام و 
امکانات آن به حزب اهلل لبنان منسوب 
شد که از سوی سپاه پاسداران انقاب 
اسامی تاسیس شده و از نظر مالی و 

فنی پشتیبانی می شود.
سیزده ســال پس از انفجار بیروت و 
حامی تروریسم خوانده شدن دولت 
جمهــوری اســامی ایــران، قانون 
مصونیــت دولت های خارجی اصاح 
شد و طی آن کنگره آمریکا تصویب 
کرد که افراد آســیب دیده آمریکایی 
و خانواده قربانیان حمات تروریستی 
در هر کجای جهان یا بازماندگان آنها 

می توانند در دادگاه های آمریکا علیه 
دولت هایی که حامی تروریسم هستند 

شکایت کنند.
 دولــت آمریکا پیــش از این دولت 
جمهوری اســامی ایــران را حامی 
تروریسم شناخته بود. به این ترتیب 
با اصاحیه قانون مصونیت دولت های 
خارجی، خود به خود مصونیت دولت 
جمهوری اسامی از رسیدگی قضایی 
و اجرای احکام آن در ایاالت متحده 

لغو شد.

پس از لغو مصونیت ایران در آمریکا 
چه شد؟

مدت کوتاهی پس از اینکه دادگاه های 
آمریکا موظف به رسیدگی به شکایت 
قربانیان وقایع تروریستی شدند، پدر 
»الیسا فاتو« که دخترش در سفر به 
غزه کشته شده بود، از دولت جمهوری 
اســامی ایــران، وزارت اطاعــات 
جمهوری اســامی ایــران، آیت اهلل 
»علی خامنــه ای« رهبــر و »اکبر 
رییس جمهور  رفسنجانی«  هاشمی 
وقت ایران و »علــی فاحیان« وزیر 
اطاعات وقت به یکی از دادگاه های 

فدرال در نیویورک شکایت کرد.
 الیســا فاتو بر اثر بمبگــذاری در 
اتوبوســی در غزه کشته شده بود که 
»جهاد اسامی فلسطین« مسئولیت 

فرامرز داور )ایران وایر(

آن را به عهــده گرفته بود. این گروه 
مورد حمایت جمهوری اسامی ایران 
است و به همین دلیل دادگاه پذیرفت 
که مسئولیت اقدامات جهاد اسامی با 

دولت جمهوری اسامی ایران است.
دادگاه در اســفند ۱۳۷۶ به نفع پدر 
الیســا فاتــو رای داد و جمهــوری 
اســامی ایران را محکوم به پرداخت 
مجموعــا ۲۰ میلیون دالر غرامت به 
پدر، مادر، خواهران و برادران و همسر 
او کرد. ایران نقض مصونیت دولت و 
برگــزاری دادگاه را نقض قوانین بین 
المللی می خواند و حکم دادگاه را هم 

قبول نداشت و اجرا نکرد.
این اولین حکــم دادگاه های ایاالت 
متحــده بــود که مصونیت ســنتی 
دولت ها را مطابق قوانین آمریکا نادیده 
می گرفت اما هنوز اموال و دارایی های 
دولتی ایران در خاک آمریکا، توقیف 
یا مصادره نشده بود. خانواده فاتو به 
دنبال اجــرای حکم دادگاه و گرفتن 

خســارات از جمهوری اسامی ایران 
بودند.

اموال ایــران چطور در آمریکا  قابل 
مصادره شد؟

یکــی از مهمتریــن و موثرتریــن 
شکایت ها از جمهوری اسامی ایران 
در دادگاه هــای آمریــکا، مربوط به 
خانــواده قربانیان انفجــار بیروت در 
اول آبان ۱۳۶۲ است. هرچند ایاالت 
متحده، جمهوری اسامی ایران را به 
دســت داشتن در این انفجار متهم و 
به همین دلیل این دولت را ســه ماه 
پــس از انفجار در ردیــف نظام های 
حامی تروریســت قــرار داده بود، اما 
بازماندگان و خانواده قربانیان انفجار 
بیروت، ســال ها پس از موظف شدن 
دادگاه های آمریکا به پذیرش شکایت 
از جمهوری اسامی، پرونده تشکیل 

دادند.

ســرانجام ۲۰ ســال پس از  انفجار 
مرگبار بیروت، شــماری از شاکیان 
توانستند حکمی برای دریافت غرامت 
از دادگاه فدرال آمریکا بگیرند. شاکیان 
در دادگاه، دولت جمهوری اسامی را 
مســئول اقدامات حــزب اهلل لبنان 
معرفی کردند و حــزب اهلل لبنان را 
ساخته سپاه پاسداران انقاب اسامی 
عنوان کردند که پس از اشغال جنوب 
لبنان توسط اسرائیل، از سوی سپاه 
تاســیس و تربیت شده است. دادگاه  
ســرانجام اســتدالل بازمانــدگان و 
خانــواده قربانیان را پذیرفت و آنها را 
جمعا مســتحق دریافت ۲ میلیارد و 
۶۵۰ میلیون دالر غرامت از جمهوری 

اسامی ایران کرد.
علیرغم صدور این حکــم، دادگاه ها 
از اجرای حکم یعنی صدور دســتور 
توقیف اموال جمهوری اسامی ایران، 
خودداری می کردند. در سال ۱۳۹۰ 
قانون  آمریــکا  خورشــیدی کنگره 

»کاهــش تهدیدات ایران و ســوریه 
و حقوق بشــر در سوریه« را تصویب 
کرد که مطابق آن به به دادگاه های 
این کشور اجازه می داد حکم توقیف 
و مصادره اموال و دارایی های ایران را 

هم صادر کنند.
 با پنج ســال پیگیری حقوقی دیگر، 
دادگاه های آمریکا اجازه توقیف اموال 
جمهوری اســامی با هدف پرداخت 
به قربانیان را هم پیــدا کردند. حاال 
خانواده قربانیان و بازماندگان بیروت 
بایــد اموال جمهوری اســامی را به 
دادگاه معرفی می کردند تا توقیف و 
به نفع آنها مصادره شــود. در یکی از 
این موارد، یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون 
دالر از ســپرده های بانــک مرکزی 
جمهوری اســامی از سوی این افراد 
شناسایی و به دادگاه معرفی و توقیف  

شد.
 

ارقام سرســام آور خسارت از محل 
ثروت ملی ایرانیان

دادگاه حکم به توقیف این دارایی داد. 
دولت جمهوری اسامی که تاکنون 
در دادگاه های آمریکا حاضر نمی شد 
به این حکــم اعتراض کرد اما دادگاه 
تجدیدنظر به نفع جمهوری اسامی 
رای داد. این بار شاکیان موضوع را به 
دیوان عالی آمریکا کشــاندند. در این 
این مرحله دولت جمهوری اسامی 
پرونده را باخــت و پولی که توقیف 
شده بود، از سوی دادگاه میان خانواده 
قربانیــان و بازماندگان انفجار بیروت 

تقسیم شد. 
امــا یــک میلیــارد و ۷۵۰ میلیون 
دالر ایران، بخشــی از غرامتی است 
که دادگاه تعیین کرده اســت. برای 
همین خانواده قربانیان به دنبال دیگر 
دارایی های ایــران در داخل و خارج 
از ایاالت متحده هســتند و تاکنون 
حکم توقیف برخی از این اموال را هم 
دریافت کردند. در برخی از موارد هم 
دولت جمهوری اسامی ایران موفق 
شــده، اموال خود را از توقیف خارج 
کند اما دعوایی گســترده و نامحدود 
از سوی شــهروندان آمریکایی علیه 

جمهوری اسامی  آغاز شده است.
از زمانــی که ابتــدا مصونیت دولت 
جمهوری اســامی به دلیل اقدامات 
سپاه لغو شد و ســپس امکان طرح 
دعوا علیه ایران در دادگاه های ایاالت 
متحده و توقیف اموال دولت ایران پیدا 
شــده، ده ها حکم قطعی علیه دولت 
ایران صادر شــده که رقم خســارت 
آن تاکنون نزدیک به ۹۰میلیارد دالر 
شــده اســت. ایران از این موضوع به 

دیوان الهه شکایت کرده است.
بــرای درک بزرگی این رقم می توان 
آن را با درآمد پیش بینی شده دولت 
ایران از محل صادرات نفت در ســال 
۱۳۹۸ مقایسه کرد. در بهترین حالت، 
درآمد کل امسال حدود ۳۰ میلیارد 
دالر پیش بینی شــده کــه به دلیل 
تحریم های آمریکا، رســیدن به آن 
آسان نیست. شمن این که  باید توجه 
داشت به احکام دریافت خسارات که 
آمریکایی هذ؟ علیه ایران و با استناد 
به اقدامات دولت و ســپاه پاسداران 

گرفته اند، سود بانکی تعلق می گیرد.
به طور مثــال حکم اولیه که خانواده 
قربانیــان و بازماندگان انفجار بیروت 
گرفتند ۸۰۰ میلیون دالر خســارت 
بود اما اجرای آن ۱۶ سال طول کشید 
و رقم خسارت را به ۲میلیارد و ۶۵۰ 

میلیون رساند.
در واقع عمل دولت جمهوری اسامی 
ایران و اقدامات سپاه پاسداران انقاب 
اســامی باعث وارد شــدن خسارت 
سرســام آوری به ثروت ملی و تاراج 

اموال عمومی  ایرانیان شده است.

پس از سال ها تکذیب انتقال خاک ایران به خارج،  اکنون آن را ممنوع می کنند

معاون وزیر جهاد کشاورزی از اجرای 
قانون حفاظت از خــاک و ممنوع 
شدن انتقال خاک به خارج از کشور 
خبر داده و گفته است قوه قضاییه 
به جرایم موضوعی این قانون خارج 
این  کرد.  نوبت رسیدگی خواهد  از 
در حالیست که در خرداد ۹۶ اعالم 
شــده بود که کمیسیون کشاورزی 
مجلــس صــادرات هرگونه خاک 
زراعی، باغــی، جنگلی و مرتعی از 

ایران را ممنوع کرده است.

کیهان لندن- علی مراد اکبری معاون 
آب و خاک وزارت جهاد کشــاورزی 
در حالی روز شــنبه ۸ تیر ۱۳۹۸ در 
گفتگو با خبرگزاری مهر این موضوع 
را اعام کرده اســت کــه صادرات و 
حاصلخیز  خــاک  قاچاق  همچنین 
کشور همواره از سوی مقامات تکذیب 
می شد. حتی عیسی کانتری رئیس 
سازمان محیط زیست در دی ماه ۹۷ 
گفت: »خاک قاچاق نمی شود و این 
افراد سنگ می برند. اینکه گفته شده 
در گلدان ها خــاک می برند، صحت 
ندارد. اینها سنگ می برند و صادرات 
ســنگ آزاد است و مســئله مهمی 

نیست!«
احمدعلــی کیخا عضو کمیســیون 
کشــاورزی درخصــوص قاچــاق و 
تخریب خاک مجلس شورای اسامی 
آذرماه ســال ۹۵ گفت: »در مجلس 
دهم موضوع الیحــه حفاظت خاک 
هنوز در دســتور کار قرار نگرفته، اما 
در مجالس قبل طرح ها و لوایحی ارائه 
و بررسی شــد که متاسفانه هیچگاه 
به ســرانجام نرسید، درحقیقت یکی 
از منابع کشــور خاک است که بطور 

کلی کمتر موردتوجه قرار گرفته است. 
گزارش های بســیاری به خصوص از 
قاچاق خاک در استان های جنوبی هم 
ارائه شده، متاسفانه خاک حاصلخیز 
در پوشــش صادرات ســیمان و… 
قاچاق شده و در کشور های دیگر مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.«
ایــن موضــوع بارها از ســوی دیگر 
نمایندگان مجلس شــورای اسامی 
در  ویدئوهایــی  حتــی  و  مطــرح 
شبکه های اجتماعی منتشر شد که 
برخی از شهروندان گزارش می دادند 
که خاک مناطقی در اســتان فارس، 
گیان، مازندران و هرمزگان در حال 
برداشت برای صادرات و قاچاق است.

مسئوالن وزارت کشــاورزی اما این 
خبرهــا را تکذیــب می کردند. علی 
مریدی مدیرکل دفتــر آب و خاک 
سازمان حفاظت محیط زیست سال 
گذشته رسیدن گزارش هایی به دولت 
مبنی بر قاچاق خاک کشــاورزی و 
معدنی ایران به دیگر کشورها را تأیید 
کرد. با این همه محمود عرب خدری، 

معاون پژوهشی پژوهشکده حفاظت 
خــاک و آبخیــزداری و عضو هیأت 
مدیره انجمن آبخیزداری ایران دی ماه 
سال گذشته و در گفتگو با خبرگزاری 
ایرنا گفته بود که به دلیل کمبود مواد 
کانی در آن بخش از خاک کشور که 
حاصلخیز است، حتی این خاک نیز 
برای دیگر کشــورها بسیار هزینه بر 
است تا به خاک مطلوب تبدیل شود 
و با این استدالل نتیجه گرفته بود که 
قاچاق خاک از ایران صورت نمی گیرد.
بــا وجــود اطاعات ضــد و نقیضی 
که مقامات دولتــی در این باره ارائه 
می کردنــد اما برخــی دیگر تاش 
می کردند تا قانونی را برای جلوگیری 
از صادرات و قاچاق خاک کشــور به 
تصویب کنند. اکنون پس از ســال ها 
قانون حفاظت از خاک که بخشــی 
از آن نیــز به فــروش و قاچاق خاک 
پرداخته اســت، در مجلس شورای 
اســامی تصویب شــده و حدود دو 
هفتــه قبل رئیس مجلس شــورای 
اسامی طی نامه ای به حسن روحانی 

این قانون را به دولت اباغ کرد.
الیحه این قانون توسط معاونت آب و 
خاک وزارت جهاد کشاورزی، انجمن 
علوم خاک ایران، مؤسسه تحقیقات 
خاک و آب، سازمان حفاظت محیط 
زیست و سازمان جنگل ها تدوین و به 
مجلس شورای اسامی ارائه شده بود 
امــا تصویب و اباغ آن نزدیک به ۱۴ 

سال طول کشید!
به گفته علی مراد اکبری معاون آب 
و خــاک وزارت جهاد کشــاورزی بر 
اساس ماده ۲ این قانون، وزارت جهاد 
کشــاورزی با همکاری سازمان های 
دیگر از جمله سازمان حفاظت محیط 
زیســت، خط مشــی های مدیریت، 
حفاظت و بهره برداری پایدار از خاک 
را بــه نحوی که موجب حفظ و ارتقا 
کیفی خاک شود باید تهیه کند و به 
تصویب هیأت وزیران برساند و هرگونه 
بهره برداری از خــاک باید با رعایت 

مقررات مربوطه باشد.
او افزوده اســت که »بر اســاس ماده 
۲۱ این قانون انتقال خاک به خارج از 
کشور ممنوع است و اگر کسی اقدام 
به چنین کاری کند به یک یا دو مورد 
از مجازات های تعزیری درجه ۵ قانون 
مجازات اسامی محکوم می شود. اما 
تشخیص ماده معدنی بر عهده وزارت 
صمت اســت و برای خــروج خاک 
معدنی از کشــور اخذ مجوز از سوی 
وزارتصمت الزامی اســت. مشروط بر 
اینکه وزارت جهاد نیز در تشخیص آن 
کمک کرده باشد. فقط خروج مقادیر 
کم به منظور امور پژوهشــی موردی 

ندارد.«
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس، گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

facebook . com / percai 
www . percai . com 
info @ percai . com

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی
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NAVA 
ART CENTRE

 مکاني برای هنرمندان و فرهنگ ياران - زير نظر استاد حسني هبروزي نيا

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY 
E N D O W E D  L E C T U R E  I N  I R A N I A N  S T U D I E S

You are invited to attend the 15th annual Drs 
Fereidoun and Katharine Mirhady Endowed 
Lecture in Iranian Studies.

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

Friday, 24 March 2017, 7 PM 
Fletcher Challenge Theatre, Room 1900
Simon Fraser University, Vancouver Campus
515 West Hastings Street, Vancouver

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

Please register online at 
www.sfu.ca/history/events.html 

www.sfu.ca/history

"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

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

 قد بلندی  دارد. بازوهای توپر، شکم 
شش تکه، پوســت برنزه، چشم های 
سبز و موهای لختی که با یک عینک 
شــنا آن را عقب زده است. نگاهش 
را که بــر می گرداند و لبخند می زند 
درست شبیه مدل های مجله های مد 
می شود. آرمین در یکی از استخرهای 
شمال شهر تهران مربی است. جایی 
که خانــواده اش گمان می کنند همه 
درآمــدش از آنجاســت. اما این طور 
نیست. درآمد اصلی او از کاری است 
که سوژه این گزارش است. آرمین را 
یکی از دوســتانم که نزدیک ترین و 
قدیمی ترین رفیق اوســت، معرفی و 
راضی کرده تا درباره شغل اصلی اش 
حرف بزند. خودش را اینطور معرفی 

می کند: »من کال بوی هستم.«
کال بوی یک  اصطاح انگلیسی است 
و برای مردانــی به کار می رود که در 
ازای خدمات جنســی پول دریافت 

می کنند.
یک جامعه شــناس ساکن تهران به 
»ایــران وایر« می گوید: »متاســفانه 
پدیده تن فروشــی مردان در ایران و 
افزایش  به خصوص شهرهای بزرگ 
یافته و در سالهای اخیر به عنوان یک 
مد وارد سبک زندگی  طبقات باالی 

جامعه شده است.«  
آرمین بدون این که منتظر  سواالت 
باشد، خودش شروع به تعریف می کند 
: »راســتش من این شغل را انتخاب 
نکردم، برحســب اتفــاق پیش آمد. 
یک بار که با یکی از دوســتانم توی 
اندرزگو مشغول دور دور بودیم با یک 
خانم مسن حدود  پنجاه و چند ساله 
که صاحب یک پورشه کاین بود، آشنا 
شدیم. سر صحبت باز شد و ما برای 

مسخره باری شماره دادیم.« 
او هیچ وقت گمان نمی کرده صاحب 
پورشــه با او تماس بگیرد، می خندد 
و می گوید: »یک خــرده باال بودیم، 
چشممان پورشه را گرفته بود و شماره 
دادیم.« اما صبح روز بعد همان خانم 

خدمات جنسی
 پسران جوان خوش تیپ 

به زنان مسن پولدار

سهیال خسروی )ایران وایر(

تماس می گیرد: »گفت اگر همان پسر 
چشم سبز هستی، حرف بزنیم چون 
با دوســتت کاری نــدارم.« او همان 
شب از طرف خانم مسنی که بیتا نام 
داشته به رستوران »جام جم« دعوت 
می شود: »من از روی کنجکاوی رفتم، 
به رفیقــم هم گفتم اما بعــد از غذا 
بیتا من را بــه خانه اش دعوت کرد و 
گفت برویم چای بخوریم.« خانه اش 
آپارتمانــی ۳۰۰ متــری در یکی از 
برج های لوکــس خیابان خوارزم بود: 
»آنجا وقتی دیدم مدام به من نزدیک 
می شود و ابراز تمایل می کند باز هم 
برای فــان قضیه جلــو رفتم. گفنم 
همین یک شب اســت.« اما موضوع 
به همان یکبار ختم نشــده:»وقتی 
دوباره پیشــنهاد داد، قبول نکردم. او 
هم گفت: به ازای هربار سکس  یک 

میلیــون می پــردازد.«  او کمی فکر 
می کند و بعد جواب مثبت می دهد: 
»شوهرش فوت کرده، بچه هایش هم 
خارج هستند. کلی ارث و میراث دارد. 
یکبار گفتم: چــرا ازدواج نمی کنی؟ 
خندید و گفت: حال و حوصله عوض 
کردن ایزی الیف پیرمردها را ندارم. 
توی این سن و سال هم که مرد جوان 
برای ازدواج سراغ من نمی آید مگر این 
که بــه خاطر پولم با من ازدواج کند. 
بعد یک جمله درخشان گفت: »خودم 
پول می دهم اما خیالم راحت اســت 

کسی گولم نزده««.
جامعه شناســی کــه با ایــران وایر 
صحبت کرده  می گوید: »در جاهای 
دیگر دنیا هم  خدمات جنسی به زنان 
ارائه می شود و اتفاقا معموال مشتری 
پسران جوان زنان مسن و بیوه هستند 

اما موضوع این اســت که این کار به 
شــکل رســمی و با رعایت بهداشت 
صورت می گیرد . یعنی معموال مردان 
ارائه دهنده خدمات کارت بهداشــت 
دارند و از شــیوع بیماری جلوگیری 
میشود اما در ایران پدیده چه درمورد 
زنان و چه در مورد مردان زیرزمینی 
و غیرعلنی است بنابراین هیچ نظارتی 
وجود ندارد و ممکن است آسیب های 

جسمی زیادی همراه داشته باشد.«
آرمیــن هنوز هم ماهــی چند بار به 
خانه بیتا دعوت می شــود اما از بعد 
از ماجــرای بیتــا به گفتــه خودش 
حواسش به تحسین هایی که از طرف  
زنان مسن و پولدار می گرفته، جمع 
شده:»نمی دانســتم دور و بــرم پر از 
مشتری اســت. مثا مادربزرگ یکی 
از شاگردهایم که شنا یاد می گرفت، 

تعریف می کرد.مدام می گفت  خیلی 
شما چقدر خوش تیپ هستید. االن 
خودش مشتری اســت. شصت و دو 
ســاله است و شــوهرش فوت شده 

است.«
آرمین  حاال هفت، هشــت مشتری 
دارد کــه بعضــی از آن ها توســط 
مشتری های دیگرش معرفی شده اند و 
می گوید: »حداقل ماهی هفت، هشت 
میلیون درآمد اضافی دارم و خیلی از 
مشکاتم حل شــده، کار مربی گری 
را هــم انجام می دهم. به باشــگاه و 
بدن سازی و سوالریوم هم می  رسم.« 
بلند می خندد و می گویــد: »کار ما 
همه اش سود نیست. یک بخشی هم 
هزینه است. هزینه خوشگلی خودم. 
همین مــاه پیش ۶ میلیــون بابت 
لمینت دندان دادم.« چند ثانیه بعد 
دوباره می خندد و می گوید: »البته خدا 
روزی رسان است! درآمدم به بیست 
یا بعضی وقت ها  میلیون هم رسیده، 
مشتری خیلی باحال هم داشتم. مثل 
یکی که تا صبح نگهم داشــت و آخر 
سر یکی از این سکه گنده ها داد. اصا 
نمی دانستم چیست . بیشترین سکه 
ارزشمندی که دیده بودم  سکه یک 
بود اما این سکه پنج پهلوی بود. سی 

و پنج میلیون تومان قیمت داشت.«
او اول فکــر می کند مشــتری  اش 
بدحال بوده و متوجه نشــده: »سکه 
را کــه قیمت کردم مســیج  دادم و 
گفتم: فکر کنم اشــتباه کردید. این 
ســکه خیلی گران اســت. در جواب 
یک خنده فرستاد و نوشت:خواستم 
نمک  گیرت کنم  که هر وقت خواستم 
»نه « نیاوری.« آرمین سعی می کند 
مسائل بهداشــتی را قبل از برقراری 
رابطه رعایت کند: »خانم هایی را هم 
که احســاس کنم خیلی بیبند وبار 
هســتند و ممکن اســت ارتباطهای 
دیگری داشته باشند، حذف می کنم.« 
او در بین مشتری هایش یک مشتری 
مذهبی هم دارد: »خانم حدود پنجاه و 

هفت هشت ساله است که هربار برای 
برقراری بایــد صیغه بخوانیم. صیغه 
سه ساعته را یک آقایی از قم تلفنی 
برایمان می خواند و جالب اینجاست 
که قبل از صیغه روسری به سر دارد.«
دوســت دختر نداری؟ این سوال را 
که می پرسم آرمین عینکش را روی 
موهایش جابه  جا می کند و می گوید: 
»نه! کسی با شغلم کنار نمی آید.«  او 
البته دوست ندارد کسی بداند شغلش 
چیست اما می گوید: »یک جوری به 
این کار عادت کرده ام که اگر یک روز 
دیگر نتوانم افسرده می شوم البته بی 
پول هم می شوم و این خودش عامل 

افسردگی است.«
یک روان شناس در گفت و گو با »ایران 
وایر« می گوید: » وضع روحی مردانی 
که در کشور ما خدمات جنسی ارائه 
می دهند بهتر از زنانی  است که این 
کار را می کنند. ایــن زنان به خاطر 
نگاه منفی جامعه و قضاوت های زیاد 
مردم و رفتارهای زشــت و خشــنی 
که با آن ها انجام می شــود بیشــتر 
در معرض افســردگی و آسیب های 
روحی قرار می گیرند. در مورد مردها 
اما قضاوت ها کمتر اســت و خشونت 
کمتری بــا ان ها صــورت می گیرد. 
من حتی مردی را می شناسم که به 
صراحت درباره شــغلش حرف می زد 
و حتی یک فلســفه بــرای این کار 
داشــت. او می گفت: هرکس از راهی 
پول درمیآید. مثا یکی با دستش کار 
می کند، یکی از فکرش پول در میآورد 
و من هم از آلت جنسی ام برای پول 
دراوردن اســتفاده می کنم.« او چند 
ســال در مراکز درمان اعتیاد مشاوره 
روانــی داده و با زنانی از این دســت 
برخورد داشته می گوید: »اما من هیچ 
زنی را با این تفکر ندیدم. همه کارشان 
را پنهان می کنند، بی اعتماد به نفس 
و زخمی و به شدت افسرده هستند.«
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بندهای قرارداد
 یک مربی ۸۰۰هزار دالری
 کالدرون تنها نیست

رســانه های ایران نه تنها رقم قرارداد 
»گابریل کالدرون«، که حتی شماری 
از متمم های این قرارداد را به صورت 
شفاف منتشــر کرده اند. این متمم ها 
نشــان می دهند در صورت موفقیت 
این مربی برای رسیدن به اهدافی که 
باشگاه »پرســپولیس« ترسیم کرده 
اســت، رقم آن نزدیک بــه دو برابر 

افزایش خواهد یافت.
اما این متمم ها چه هستند و از کجا 
وارد قراردادهای فوتبال ایران شده اند؟

شــاید نخســتین مدیری که اصول 
قــرارداد نوشــتن  فوتبال ایــران را 
تغییر داد، »امیــر عابدینی« بود. در 
دهــه  ۶۰ خورشــیدی، روال قرارداد 
بستن در فوتبال ایران، از هم آغوشی 
فرهنگ »لوتی« مســلکی و غیرت و 
تعصب می آمد. »حمید استیلی« در 
خاطراتش از نخســتین دیدار خود با 
»علی پروین« و مذاکره برای حضور 
در پرسپولیس گفته بود: »علی آقا مرا 
به نمایشــگاه خودرو خود در میدان 
»هفت تیر« دعوت کــرد. به محض 
این که جلویش نشســتم، گفت ۲۷ 
می بندی  اســت،  قراردادت  میلیون 
یا نه؟ گفتم بله. علی آقا بلند شــد و 
یک پیراهن پرسپولیس با یک دسته 
اسکناس که می شد  ۱۰۰هزار تومان، 
جلوی من گذاشت. گفت این پیراهن 
۲۰ میلیون، این ۱۰۰هزار تومن را هم 

داشته باش تا آخر فصل.«
ســال ها زمان برد تا مدیران فوتبال 
ایران راه وکار قانونــی عقد قرارداد را 
درک و بعد اجرا کنند. امیر عابدینی 
شخصیتی سیاسی بود که پیش زمینه 
استانداری خراسان را در اوج جوانی و 
جنگ در کارنامه اش داشــت. یک بار 
در آخرین سال دهه ۷۰، در گفت وگو 
با روزنامه »صبح ورزش« گفته بود از 
برای  »آقامحمدخانی«  سیاست های 

کنترل اشرار استفاده می کند.
اما وقتی پا به باشــگاه پرســپولیس 
گذاشــت، مدیــری شــد از جنس 
واردات و صــادرات. »یورگن گده« و 
»استانکو پابلکوویچ« را آورد، »مهدی 
مهدوی کیا«، »علی دایی«، »مهرداد 
میناوند« و »کریــم باقری« را صادر 
کرد. در این نقل و انتقاالت، بازی روی 

کاغذ را هم آموخت.
مهم ترین شاهکارش، قراردادی بود که 
با مهدی  مهدوی کیا بست؛ قراردادی 
۱۰ ســاله که تحت هیچ شــرایطی 
قابل فســخ نبود. وقتــی مهدی به 
باشــگاه »بوخوم« پیوست، فقط ۱۹ 
سال داشــت. عابدینی قرارداد را اول 
با مدیــران بوخوم و بعــد با مدیران 
»هامبورگ« به شــکلی تنظیم کرد 
که سه سال باشگاه پرسپولیس برای 
بازی مهدی در آلمان منتفع می شد. 
او مهدی را قرضی به آلمانی ها می داد!

کمی بعد، »محسن صفایی فراهانی« 
با همین پولتیک جلو رفت. قراردادش 
با »میروساو باژویچ« را به گونه ای 
امضا کرده بــود که در صورت صعود 
ایــران به جام جهانــی فوتبال، تمام 
خواسته های مالی این سرمربی کروات 
برآورده شــود. وقتــی باژویچ رفت 
و »برانکو ایوانکوویــچ« آمد، همین 

قرارداد کامل تر شد.

برانکو براســاس قراردادش، باید هر 
زمان کــه محســن صفایی فراهانی 
تشخیص می داد، در هر یک از تیم های 
ملی ایران، از نوجوانان تا بزرگ ساالن، 
به عنوان ســرمربی مشــغول به کار 
می شــد. با همین بند قرارداد بود که 
برانکو بدون دریافت یک ریال بیش تر، 
ســرمربی تیم »بوسان« شــد و به 

قهرمانی آسیا هم رسید.
امــا آرام آرام ایــن متمم هــا رنگ 
عوض کردنــد. »محمــد دادکان«، 
رییس فدراسیون فوتبال ایران را در 
دست داشــت. برای همین »برانکو 
ایوانکوویچ« متممــی در قراردادش 
گذاشت که فدراسیون ایران را موظف 

به پرداخت مالیا ت هایش می کرد.
قراردادهای علــی دایی با تیم ملی و 
باشگاه پرسپولیس اما شاهکار بودند. 
او هم ملبغی به عنوان ســرمربی تیم 
می گرفت، هــم برای هــر پیروزی 
می کرد  دریافت  جداگانــه  درصدی 
بدون آن که برای شکست ها جریمه ای 
بپــردازد، هم مالیاتش را تا ریال آخر 
باید باشگاه یا فدراسیون می پرداختند 
و هــم لباس های تیــم را از تولیدی 

خودش تامین می کرد.
تصور کنید در حالــی که برندهایی 

یک حساب و کتاب ساده نشــان می دهد در صورت کامیابی کالدرون در 
ایران، دستمزد او از مرز یک میلیون دالر هم عبور خواهد کرد. هرچند باید 
پذیرفت قهرمانی در آســیا برای پرسپولیس حدود سه برابر کل دستمزد 

کالدرون درآمدزایی خواهد داشت. اما آیا می تواند؟

پیام یونسی پور )ایران وایر(

مانند »آدیــداس« یــا »نایکی« در 
سال های پیش از جام جهانی آفریقای 
جنوبی حاضر به پرداخت مبلغی برای 
اسپانســرینگ تیم ملی ایران بودند، 
فدراســیون ایران بــرای لباس های 
تولیــدی دایــی، به ســرمربی پول 

می پرداخت.
این نحوه عقد قرارداد متوقف نشــد. 
برانکو ایوانکوویچ در بازگشت به ایران 
شــرطی در قرارداد خود نشاند: »در 
صورت آغاز جنگ، قرارداد به صورت 
یک طرفه فسخ می شود.« او شنیده 
بود که »کارلوس کــی روش« چهار 
ســال جلوتر از او بــا چنین متممی 

در قــراردادش، حاضر بــه مذاکره با 
فدراسیون فوتبال ایران شده است.

همین بند کم کم در قــرارداد تمام 
مربیان خارجی، حتی در رشته های 

غیرفوتبال هم نشست.
اســاس متمــم در قــرارداد مربیان 
اما برای رســیدن به هــدف دیگری 
امســال  اردیبهشــت ماه  بــود. 
»اکســپرس« گزارش داد که باشگاه 
»پپ  قــرارداد  »منچسترســیتی« 
اسپانیایی خود  گواردیوال«، سرمربی 
را به مدت یک ســال و با ارزش ۶۰ 
میلیون دالر تمدید کرده اســت. در 
گزارش اکســپرس آمده بــود: »در 

صورت به جریــان افتادن متمم های 
پاداش، این رقــم تا ۲۰ میلیون دالر 

دیگر افزایش پیدا می کند.«
پایه مذاکره این است که یک سرمربی 
یا مدیربرنامه  های او با مدیران باشگاه 
با رقم پایه وارد شــور می شوند. برای 
گواردیوال، این رقم حدود ۷۰ میلیون 
دالر بود. مدیران باشگاه منچسترسیتی 
در نهایت می پذیرند که با او قراردادی 
به ارزش ۶۰ میلیون دالر امضا کنند. 
امــا در صورتی که مربی اســپانیایی 
موفــق به کســب قهرمانــی لیگ، 
نخوردن  »اتحادیه«، شکســت  جام 
در هیچ  مقابل »منچســتریونایتد« 

رقابتی، قهرمانی لیگ »قهرمانان« و 
»ســوپرکاپ« شود، ۲۰ میلیون دالر 

دیگر به حساب او بریزند.
در ایران اما داســتان کمی متفاوت 
است. مدیران ورزشی پرداخت مالیات 
را قبول می کنند و در قرارداد کارلوس 
کی روش، تعهداتــی می دهند مانند 
پرداخت هزینه دندان پزشــکی او و 
تمام اعضای خانواده اش، تامین پرواز 
»فرســت کاس« به هر نقطه از دنیا 
و همین طور حق فســخ قــرارداد در 
صورت آغاز جنگ در ایران. مجموع 
متمم هــا و بندهای قــراردادش هم 
می توانند دریافتی او را به دو برابر حد 

ممکن برسانند.
فدراســیون فوتبال همین طور تعهد 
داده بــود ۲۰ درصد از پاداش صعود 
به جام جهانی به ســرمربی تیم ملی 
ایران تعلق گیرد. باشگاه پرسپولیس 
حق فسخ قرارداد در صورت دیر کرد 
چهار هفته ای اقساط حقوقی برانکو را 
به او داده بــود و در قرارداد »وینفرد 
شفر«، سرمربی آلمانی فصل گذشته 
»اســتقال« قید شده بود در صورت 
اخراج شدن از باشگاه، تمامی حقوق 
خــود تا آخریــن روز قــراردادش را 

دریافت خواهد کرد.
روزنامه »گل« در تازه ترین رونمایی از 
بندهای قرارداد یک مربی در فوتبال 
ایران، به جزییات متمم های قرارداد 
گابریل کالدرون با باشگاه پرسپولیس 
ورود کرده اســت. این روزنامه نوشته 
است در این قرارداد، پاداش ۱۰ هزار 
دالری برای شکســت اســتقال در 
دربی تهران و نیز شش بلیت »بیزنس 
کاس« برای ســفرهای خروجی و 

ورودی وجود دارد.
در این گزارش آمده است: »کالدرون 
در ابتــدای ورود به تهران ۳۰۰ هزار 
دالر به عنــوان پیش قرارداد دریافت 
می کند، ۳۰۰ هزار دالر در نیم فصل 
به او پرداخت می شود و مابقی قرارداد 
۸۰۰ هــزار دالری، یعنی ۲۰۰ هزار 
دالر نیز در پایان فصل تسویه خواهد 
شــد. ۱۰۰ هزار دالر پاداش قهرمانی 
در لیــگ برتر و ۱۵۰ هــزار دالر نیز 
پاداش قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا 
در نظر گرفته شده است تا انگیزه این 

مربی را باالتر ببرد.«
اما رقــم قرارداد کالدرون با باشــگاه 

پرسپولیس چه قدر است؟
او با پیش زمینه دریافت یک میلیون 
دالر، وارد مذاکره با مربیان پرسپولیس 
شــد. این درحالی اســت که آخرین 
قراردادش در ســال ۲۰۱۷ با باشگاه 
»قطر اس سی«، ۴۴۰ هزار دالر بود. 
او بعد از یک پیروزی، یک تســاوی و 

هفت شکست، اخراج شد.
پرسپولیسی ها برای پر کردن سریع 
جای برانکو ایوانکوویــچ، کالدرون را 
با ۸۰۰هــزار دالر راضی به حضور در 
تهران کردند. امــا بندهای قرارداد او 
حیرت انگیزند. روزنامه گل اشــاره ای 
به دو بند »فســخ قرارداد در صورت 
وقوع جنگ« و »پرداخت مالیات« در 
قرارداد کالدرون نکرده است اما بعید 
نیســت که این دو هم در قراردادش 
برنامه  باشند. مدیران  گنجانده شده 
مربیان اروپایی این روزها بدون استثنا 
خواهان نگارش این موارد در قرارداد با 

باشگاه های ایرانی هستند.
یک حســاب و کتاب ســاده نشان 
می دهد در صورت کامیابی کالدرون 
در ایــران، دســتمزد او از مــرز یک 
میلیون دالر هم عبــور خواهد کرد. 
هرچند باید پذیرفت قهرمانی در آسیا 
برای پرسپولیس حدود سه برابر کل 
دستمزد کالدرون درآمدزایی خواهد 

داشت. اما آیا می تواند؟

بدل ایرانی مسی: اگر وزارت خارجه کمکم کند شکایت می کنم
بــدل ایرانی لیونل مســی می گوید 
جربان خبری که علیه او ایجاد شده 
صرفا بخاطر توییت طنز یک خبرنگار 
نیجریه ای بوده و قصد دارد از طریق 
مراجع بین المللــی از حق خود دفاع 

کند. 
روزنامه شهروند نوشــت: از مدت ها 
قبل بدل ایرانی لیونل مســی نه تنها 
در ایران بلکه در تمام دنیا شهرت پیدا 
کرد و همچنین ســعی داشت با این 
اســطوره آرژانتینی ماقات کند که 

موفق نشد. 
رضا پرســتش که به واسطه شباهت 
خود به فوق ســتاره بارسلونا با حضور 
در محل برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ 
طرفــداران زیادی هم پیدا کرد، حاال 
درگیر یک حاشیه عجیب شده است.

این پســر ایرانی در چنــد روز اخیر 
توسط برخی از رسانه های اروپایی به 
سوءاستفاده از ۲۳ دختر با نام لیونل 
مسی متهم شده است؛ موضوعی که 
خودش به صورت کاماً جدی آن را 
رد می کند. با این حال این خبر خیلی 
سریع در توییتر دست به دست و در 

رسانه های معتبر هم منتشر شد. 
حتی روزنامه های مشهور »کوریره دلو 
اسپورت« ایتالیا و »مارکا« اسپانیا نیز 
در فضای مجازی این خبر را منتشر 
کردند تا اتهام بزرگــی متوجه بدل 
ایرانی لیونل مسی شود. کار به جایی 
رسید که گری لینه کر، مجری مشهور 
انگلیســی نیز به این ماجرا واکنش 

نشان داده است.
برخی پیش بینی می کنند لیونل مسی 
که چند روز قبل تولد سی ودو سالگی 
خود را جشن گرفت، به زودی به خاطر 

سوءاســتفاده از نامش به این ماجرا 
واکنش نشــان دهــد و حتی از بدل 
ایرانی خود شکایت کند؛ اما تاکنون 

خبری در این باره منتشر نشده است.
البته که رضا پرســتش تمــام این 
شایعات را بی اساس می داند و معتقد 
اســت که یک خبرنگار نیجریه ای به 
شوخی این مسأله را در توییتر مطرح 
کرده و خیلی زود این شایعه دست به 

دست شده است.
باید دید در روز های آینده سرنوشت 
ایــن ماجرا چــه خواهد شــد؟ آیا 
ماجراجویی رضا پرســتش به عنوان 
بدل ایرانی مســی که شهرت جهانی 
پیدا کــرده و در زمینه تبلیغات هم 
وارد شده، خیلی زود به پایان خواهد 
رسید یا او می تواند بی گناهی خود را 

اثبات کند؟
 

یک  زیر سر  داســتان ها  این  همه 
خبرنگار نیجریه ای است

 
رضا پرستش اتهام واردشده به خودش 
را قبول ندارد؛ او می گوید هرگز از نام 
لیونل مســی سوءاســتفاده نکرده و 
پای مراجع قضائی را وسط می کشد. 
بدل ســتاره آرژانتینــی می خواهد 
سفت و ســخت پیگیر موضوع باشد 
و از آبرویــش دفاع کند؛ شــکایت از 
طریق ســفارت های آلمان و نیجریه 
بهترین راه برای او است. گفت وگوی 
»شــهروند« با پرستش را بخوانید تا 

متوجه جزییات ماجرا بشوید.
 

رضا! خبری که درباره ات پخش شده همه 
واقعاً چنین کاری  را شوکه کرده است؛ 

کردی؟ 

این چه حرفی است که می زنند؛ واقعاً 
من این قدر ساده هستم که بخواهم از 
نام مسی سوءاستفاده کنم؟ اصاً مگر 
چنین چیزی امکانپذیر است. کسی 
که می خواهد چنین ادعای مزخرفی 
را باور کند، باید کمی هم عاقل باشد!

 
پس داستان چیست؟ 

اصل داســتان به یــک هفته پیش 
برمی گردد. یــک خبرنگار نیجریه ای 
که در آلمان فعالیــت دارد و زندگی 
می کند یک توییت زد و این مســأله 
را بیان کرد. وقتی با او ارتباط گرفتم 
و خواهان توضیح شدم، گفت که به 
منزله فان و شــوخی این شــایعه را 
مطرح کرده اســت. مــن گفتم تو با 
آبــروی من بازی کردی و شــکایت 

می کنم.
این خبرنــگار، اما چند روز صبر کرد 
و وقتی فهمید من می خواهم شکایت 

رســمی انجام بدهم، یــک توییت 
عذرخواهی منتشــر کرد، اما قبل از 
این توییت مارکا خبر را منتشر کرد 
و آن در بسیاری از خبرگزاری ها قرار 

گرفت.
 

االن می خواهی شکایت کنی؟ 
بلــه؛ من دنبال یــک وکیل فوتبالی 
خوب هستم که به قوانین بین المللی 
آشنا باشد. قطعاً از طریق سفارت های 
آلمــان و نیجریه شــکایتم را انجام 
می دهم تا بتوانیم خبرنگار نیجریه ای 
را به ســزای عملش از طریق قانونی 

برسانیم.
 

واکنش مردم به این اقدام تو چه بود؟ 
خوشحالم که بســیاری از مردم این 
موضوع را باور نمی کنند. آن هایی که 
رضا پرستش را می شناسند، می دانند 
که من چقدر مســی را دوست دارم 
و هرگز در تمام ســال های گذشــته 
به خــودم اجــازه نــدادم از نامش 

سوءاستفاده کنم.
مردم خیلی به من لطف دارند و به من 
روحیه می دهند، اما متاسفانه برخی 

افراد هم هستند که فحش می دهند.
 

شنیدی گری لینکر هم به این موضوع 
واکنش نشان داده؟ 

به هر حــال وقتی مــارکا خبری را 
منتشر می کند، خیلی ها فکر می کنند 
صحت دارد؛ در صورتی که من پیش 
وجدان خودم راحت هستم. از طرف 
دیگر هم قانون بین ما قضاوت خواهد 
کرد. از مســئوالن وزارت خارجه نیز 
می خواهم کمک کنند تا شکایتم به 

نتیجه برسد.
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پرسپولیس آرژانتینی  و حفاظت از میراث برانکو
داستان گابریل کالدرون و ایران از لیگ نوزدهم آغاز نمی شود. او سابقه مواجهه با استقالل و سپاهان را دارد. با تیم 

ملی ایران هم روبرو شده. ضمناً هفت سال پیش قرار بود هدایت پرسپولیس را به عهده بگیرد.

بی بی سی- فینالیســت جام جهانی 
۱۹۹۰ به عنوان اولین سرمربی غیر 
ایرانی و اروپایی در تاریخ پرسپولیس، 
به ایران آمــده تا پا به رختکن برنده 

بگذارد.
او سکان تیمی را به دست می گیرد که 
امسال سه گانه برده، سه سال پیاپی 
قهرمان لیگ برتر شده و با دو پنجره 
بســته نقل و انتقاالت، تا فینال لیگ 

قهرمانان آسیا پیش رفته.
تیمی که هواخواهانش در حمایت از 
سرمربی پیشین، تجمعات اعتراضی 
را مقابل ســاختمان باشگاه و وزارت 
ورزش برپا کردند و شعارهای تندی 

سردادند.
آیــا ســرمربی آرژانتینــی می تواند 
موقعیتی بهتر را برای پرسپولیس رقم 
بزند؟ او باید از میراث برانکو محافظت 
کند. تیمی که دو ســتاره اش در دو 
سمت زمین یعنی بیرانوند و علیپور 

نغمه جدایی سر داده اند.
ز سویی رقبایش در اصفهان و تهران 
و تبریز، بازیکنان و مربیان شــاخص 
خارجــی و داخلــی را بــه خدمت 
گرفته اند تا به حکمرانی سرخپوشان 

خاتمه دهند.
فصل ۲۰۱۱ لیگ قهرمانان آسیا که 
هنــوز ایران و عربســتان از تیم های 
سپاهان  می کردند،  میزبانی  یکدیگر 
با سرمربیگری قلعه نویی در استادیوم 
شاه فهد ریاض موفق شد ۲-۱ الهال 
را بــا کالدرون شکســت دهد. بازی 
برگشت هم در فوالدشهر به تساوی 

رسید.
همان فصلــی که حضــور رحمان 
اخطــاره  دو  دروازه بــان  احمــدی 
سپاهان در ترکیب این تیم باعث شد 
فدراســیون فوتبال آسیا نتیجه بازی 
با الســد را ۳-۰ به سود نماینده قطر 
تغییر دهد و در پایان نیز الســد جام 

قهرمانی را نصیب خود کرد.
خرداد و تیر ۹۱ اســت که رویانیان 
در ایران و خارج از کشــور با مربیان 
گوناگونی مذاکره می کرد، به ایســنا 
گفت: دیگر خسته ام و وظیفه انتخاب 
ســرمربی را به پروین و کمیته فنی 

می دهم.
او تاکید کرد: »بعد از برونو متســو، 
کالــدرون گزینــه دوم اســت که با 
درخواســت ما از ســفر به آرژانتین 
صرف نظــر کــرده و در منزلش در 
مادرید به سر می برد. کالدرون منتظر 

پاسخ نهاییی ماست.«
جلســه کمیته فنی پرســپولیس با 
حضــور پرویــن، خوردبین،  مجتبی 
محرمــی، بهروز رهبری فــرد، کاظم 
سیدعلیخانی، افشین پیروانی، ابراهیم  
آشــتیانی، بیــوک وطن خواه،حمید 
درخشــان،ضیا عربشــاهی و اکبــر 
صادقی تشکیل شــد. پروین پس از 
پایان جلسه تاکید کرد کالدرون ۹۹ 

درصد سرمربی پرسپولیس است.
اما رویانیان در نهایت رای به انتخاب 
ژوزه داد تا یکی از پرتنش ترین دوران 
تاریخ پرسپولیس رقم بخورد. دورانی 
که حاشــیه هایش تا صــدور حکم 
محکومیت پرسپولیس از سوی فیفا 

هم دامنه داشت.
آذر ۹۶ وقتــی کالدرون خیلی زود از 
القطر اخراج شــد، بازوبند کاپیتانی 
تیمــش را محمد طیبی می بســت. 
بازیکنی که فصل جدیــد در لباس 
گل گهر ســیرجان با کالدرون رویارو 

خواهد شد.
کالدرون هفت سال پیش قرار بود به 
ایران بیاید. نظیر این داســتان برای 

وینفرید شــفر هــم رخ داد و پس از 
نافرجام ماندن مذاکراتش در ســال 
۱۳۸۶ با تیم ملی ایــران، یک دهه 
بعد روانه ایران شــد تا روی نیمکت 

استقال بنشیند.
دوران ۱۵ ســاله مربیگری کالدرون 
در خاورمیانه دو بخش است که نیمه 
اولش موفقیت آمیز بوده. نیمه دومش 
چندین حضور کوتاه مدت است روی 

نیمکت های مختلف.
عربســتان به عنوان تیم اول از گروه 
یک به جــام جهانی ۲۰۰۶ رســید 
و بازی آخر در ســئول توانست کره 
جنوبی را شکســت دهد. ایران هم از 
گروه دوم صعود کرد اما فدراســیون 
عربستان ترجیح داد برای جام جهانی 
از مارکوس پاکتای برزیلی اســتفاده 

کند.
عربســتان پس از کالدرون دو دوره 
رنگ جام جهانــی را ندید. کالدرون 
سرمربی عمان شد و در جام ملت های 
آسیا ۲۰۰۷ توانست استرالیا و عراق را 
متوقف کند اما چون صعود نکردند، 
شــغلش را از دست داد. جالب اینکه 

جام قهرمانی به عراق رسید.
عربستان خاطرات خوشی با کالدرون 
داشت و االتحاد، سکان هدایت خود 
را به او ســپرد تــا موفق ترین دوران 
مربیگری اش را در عرصه باشــگاهی 

رقم بزند.
باالتر از الهال فاتح لیگ داخلی شدند 
و در لیگ قهرمانان ۲۰۰۹ آســیا هم 
استقال قلعه نویی را در جده شکست 
دادند. در تهران با گل دقیقه ۸۹ علی 

علیزاده بازی به تساوی ۱-۱ رسید.
االتحاد تیم اول و اســتقال تیم آخر 
گروه شدند. صعود شاگردان کالدرون 

با ۷ گل به ام صال، طوفانی بود.
در مرحلــه حذفی بــرد ۴-۰ مقابل 
پاختاکور ازبکســتان و پیروزی شش 
گله در برابر ناگویای ژاپن را رقم زدند 
و به فینال آسیا رسیدند تا با شکست 
دو بر یک از پوهانگ اســتیلرز نایب 

قهرمان شوند.
در ادامه به باشــگاه رقیب پیوست و 
روی نیمکت الهال نشســت. تیمی 
که به قهرمانی لیگ رسید اما چنین 
موفقیتی مانع از صدور حکم برکناری 

کالدرون نبود.
بنی یاس امارات باشــگاه بعدی بود 
که کالدرون ســرمربی اش شد. وقتی 
در مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان 
آسیا ۷-۱ به الهال باختند، مسئولین 
باشگاه اعام کردند قرارداد او را تمدید 

نخواهند کرد.
با خروج از عربســتان، دوران نزولی 
کالدرون آغاز شــده بود. قرار بود به 
پرســپولیس بیاید که این اتفاق رخ 
نداد تا روی نیمکت تیم ملی بحرین 
بنشــیند. از جمله بازی ۰-۰ با ایران 
در غرب آســیا و تفابل او با شاگردان 
کارلوس کی روش که منجر به حذف 

ایران شد.
تیم منســجم کالدرون سه روز بعد 
توانست عربستان را شکست دهد اما با 
شکست در وقت اضافی مقابل سوریه 

از رسیدن به فینال بازماند.
در رئال بتیس فقط چهــار ماه دوام 
آورد و تیمش سقوط کرد. او به خلیج 
فارس برگشت تا سرمربی الوصل شود 
که در رده سیزدهم بود و با کالدرون 

تا جایگاه ششم باال رفت.
سپس ســر از القطر درآورد و ۷ بازی 
از ۹ بازی آغاز فصل را باخت و اخراج 
شد. فصل بعد را بدون تیم ماند تا پس 
از جدایی برانکو ایوانکوویچ، پیشنهاد 

قهرمان فوتبال ایران به دستش برسد.
مرتضی محصص بارها در کاس های 
کالدرون به عنوان مدرس فیفا حضور 
داشته و شــناخت جامعی نسبت به 

نگرش او از فوتبال دارد.
محصص می گوید: مربیان آرژانتینی 
فوتبالــی را انتخاب کرده اند که کپی 
از اروپا نباشــد. فوتبال زیبا با ریسک 
باال. آرژانتین هیچ وقت فوتبال بسته 
و درگیرانــه بــازی نمی کند. نگرش 
کالدرون در پرســپولیس صد در صد 

بازی زیبا و تهاجمی خواهد بود.«
کارشــناس فوتبال ایران، کالدرون را 
وامدار ســزار منوتی و دستیارش در 
آرژانتین و بارسلونا می داند. آنخل کاپا 
مغز متفکر منوتی بود و بازی بسته و 
دفاعی برایش معنا نداشت. هواداران، 
فوتبالی که تیمش بــازی می کرد را 
دوســت داشــتند. به باور محصص، 
کالــدرون فوتبال آنخل کاپــا را در 

پرسپولیس پیاده خواهد کرد.
خود کالدرون به ســایت پرسپولیس 
گفته: »قهرمانی اول ســخت است و 
قهرمانی دوم سخت تر. پرسپولیس سه 
بار پیاپی قهرمان شــده و من آمده ام 
تا چهارمین قهرمانی را جشن بگیریم. 
انگیزه فراوانــی دارم و قول می دهم 
پرسپولیس نمایش تحسین برانگیزی 
خواهد داشت. می خواهم کیفیت بازی 

پرسپولیس را ارتقا بدهم.«

دخیا پردرآمدترین گلر جهان می شود

ایران ورزشی- ژائو فلیکس که در فصل اخیر نمایش درخشانی داشت و مورد 
توجه تیم های بزرگ اروپایی قرار گرفته بود، با باشگاه اتلتیکومادرید به توافق 

رسیده و در نهایت به این تیم ملحق شد.
باشگاه اتلتیکومادرید با رقم ۱۲۶ میلیون یورو ژائو فلیکس را به خدمت گرفت تا 
گران ترین خرید تاریخ باشگاه خود را انجام داده و چهارمین بازیکن گرانقیمت 
تاریخ فوتبال را نیز به خدمت گیرد. با توجه به قطعیت جدایی آنتوان گریزمان، 
اتلتیکومادرید به دنبال تقویت بخش هجومی خود بود و ژائو فلیکس، وینگر 

جوان بنفیکا را به قیمت هنگفت ۱۲۶ میلیون جذب کرد.

ایران ورزشی- وضعیت داوید دخیا در منچستریونایتد همچنان مبهم است. 
منچستریونایتد چندی پیش به صورت خودکار قرارداد دروازه بان اسپانیایی 
را یک فصل دیگر تمدید کرد و اگر نتواند در یک سال پیش رو او را به تمدید 
متقاعد کند، ریســک این وجود دارد که دخیا بــه عنوان بازیکن آزاد از این 

باشگاه جدا شود.
در همین رابطه امروز بی بی ســی ادعا کرد که سران یونایتد پیشرفت های 
خوبی در مذاکره با دخیا داشته اند و گویا آخرین پیشنهاد آنها توانسته گلر 

اسپانیایی را به تمدید راضی کند.
اگر دخیا تن به تمدید قرارداد دهد، دستمزدی باالتر از هر دروازه بان دیگری 
در دنیا دریافت خواهد کرد؛ با این حال همچنان الکسیس سانچس با ۳۹۰ 
هزار پوند در هفته، نفر شــماره یک شــیاطین سرخ از حیث دستمزد باقی 

خواهد ماند. 
اوله گنار سولشر، سرمربی یونایتد به سران باشگاه اعام کرده است که تمدید 
با دخیا نقشی اساسی در پروژه بازسازی تیم دارد و اینکه تحت هر شرایطی 

دخیا را به ماندن برای سال های بیشتر متقاعد کنند.
دخیا ســال ۲۰۱۵ تا آســتانه پیوســتن به رئال پیش رفته بود اما به دلیل 
مشکات اداری در آخرین ساعات انتقال او منتفی شد. او در ۵ سال گذشته ۴ 
بار عنوان بهترین بازیکن فصل از نگاه هواداران را کسب کرده است و با اینکه 
فصل گذشته فصل خوبی برای او نبود اما همچنان مورد اعتماد هواداران و هم 

تیمی هایش قرار دارد.

فلیکس، چهارمین بازیکن گرانقیمت تاریخ شد

۱۴ ماه بی پولی فدراسیون فوتبال
 برای پرداخت پاداش ۲۲ میلیونی!

حدود ۱۴ مــاه از قهرمانی تیم ملی 
فوتسال بانوان در آســیا گذشته اما 
فدراســیون فوتبال هنوز پاداش ۲۲ 
را  فوتسالیســت  دختــران  میلیون 

پرداخت نکرده است.
به گزارش ایســنا، تیم ملی فوتسال 
بانوان ایران ۲۲ اردیبهشت ماه سال 
۱۳۹۷ برای دومیــن دوره پیاپی به 
مقام قهرمانی آســیا رســید. پس از 
این قهرمانی قرار شد از طرف وزارت 
ورزش و فدراسیون فوتبال مبلغ ۲۲ 
میلیون تومان به آنها پاداش داده شود 
امــا نزدیک ۱۴ مــاه از این قهرمانی 
می گذرد و هنوز پاداش پرداخت نشده 

اســت. این در حالی اســت که سوم 
دی ماه ۱۳۹۷، مهــدی تاج، رئیس 
فدراســیون فوتبال در مورد پاداش 
تیم ملی فوتسال بانوان گفت: »ما به 
دختران فوتسالیست بدهکار هستیم و 
به دنبال این هستیم که هر چه زودتر 

جوایز آن ها را بدهیم.«
در ایــن ۱۴ ماه، اعضــای تیم ملی 
فوتســال بارها از فدراسیون خواستار 
پرداخت پاداش خود شــدند. فاطمه 
اعتــدادی، ملی پوش ایــران در این 
مورد به ایســنا گفت: »هر بار که به 
خانم صوفی زاده )نایب رئیس بانوان 
فدراسیون فوتبال( و آقای تاج )رئیس 
فدراســیون فوتبــال( در این مورد 
گفتیم، آخرین حرفشان این بود که 
هم مبلغ دالری و هم مبلغ ریالی که 
قرار بود به ما بدهند تصویب شــده و 
تا پایان سال ۹۷ پرداخت می شود.« 
این اتفاق نیفتاد و اکنون هم با گذشت 
بیش از سه ماه از سال ۱۳۹۸ خبری 

از پاداش بانوان نیست.
موضوع پاداش ها حتی اردوی تیم ملی 
را هم تحت تأثیر قرار داد و برخی از 
ملی پوشان دعوتی به خاطر اعتراض به 
پرداخت نشدن پاداش خود حاضر به 

شرکت در اردوی تیم ملی نشدند.
فدراسیون فوتبال که اکنون ادعای بی 
پولی می کند در مدت چند ماه اخیر 
ضمن پرداخــت نجومی به تیم ملی 
فوتبال مردان در جام ملت ها و پرداخت 
کامل قرارداد کی روش، سرمربی سابق 
تیم ملی با مارک ویلموتس، سرمربی 
تیــم ملی قراردادی با مبلغ ســاالنه 
یک میلیون و ۳۰۰ هزار دالر بسته و 
قطعاً درصدی از این مبلغ در ابتدای 
کار پرداخت شده است. هدف از ذکر 
این نکات، مقایسه تیم مردان و زنان 
نیست چرا که فدراسیون باید به تیم 
ملی مردان توجه داشــته باشــد اما 
سوال اینجاست که آیا بی توجهی به 
تیم زنان و پرداخت پاداش اندک آنها 
)در مقابل هزینه های نجومی تیم ملی 

فوتبال مردان( قابل توجیه است؟
به نظر می رســد زمان آن رســیده 
کــه وزارت ورزش و جوانــان و بــه 
ویژه معاونت بانــوان این وزارت خانه 
به صــورت جدی مطالبــه دختران 
فوتبالیست را پیگیری کنند. احقاق 
حق تیم ملی فوتسال بانوان وظیفه ای 
است که »سئول نشینان« نباید از آن 

غافل شوند.

انتقاد شدید مسی
 از داوری در بازی با برزیل

مهاجم تیم ملی آرژانتین پس از قضاوت جنجالی داور در دیدار برابر برزیل 
به شدت از این موضوع و استفاده نشدن از VAR انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اوله، تیم ملی فوتبال آرژانتین بامداد چهارشنبه 
در دیدار نیمه نهایی کوپا آمه ریکا ۲۰۱۹ با دو گل از برزیل شکست خورد 
و از ایــن رقابت ها کنار رفت. در این دیدار داور اکوادوری قضاوت جنجالی 
داشــت و در برخی از صحنه های مشکوک از VAR استفاده نکرد. لیونل 
مسی پس از بازی نسبت به این موضوع انتقاد کرد و گفت: عصبانی هستیم 
چون بازی خیلی خوبی به نمایش گذاشتیم اما چنین نتیجه ای رقم خورد. 
برزیل برتر از ما نبود. گل دوم تنها از طریق یک ضد حمله به دســت آمد 
در لحظه ای که یک پنالتی به نفع مان اعام نکردند. داوران در این کوپا از 

گرفتن خطاها خسته شدند و امروز VAR وجود نداشت.
مهاجــم تیم ملی آرژانتین در ادامه اظهار کرد: با قدرت بازی کردیم. همه 
خطاها به نفع برزیل گرفته می شد. کارت زردها برای ما بود و نه برای تیم 
حریف. صحنه های کاماً آشکاری وجود داشت که داور آن را نادیده گرفت. 
اگــر داور آنها را خطا می گرفت روی نتیجه بازی تاثیر می گذاشــت. داور 
قضاوت عادالنه ای نداشت. زامبرانو )داور بازی( به ما گفت که آرام باشیم اما 

نمی توانستیم به چنین داوری احترام بگذاریم.
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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 -
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و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 
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دفتر حقوقی KM از وکالی سابق بامکارتل گولد، با پشتوانه 22 سال خدمت به جامعه 
ایرانی و برخورداری از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارت شما خواهد گرفت

تصادفات (ICBC): بعداز هر تصادف و قبل از مراجعه به ICBC مشورت با ما به نفع شماست. 
امور جنائى: قتل، دزدى، رانندگى در حال مستى و مواد مخدر، درگیرى و زد و خورد

امور مهاجرت، امور خانواده، امور کمپانى ها، اعاده حیثیت و خسارت،  اخراجى از کار بدون دلیل کافى

Trial Lawyers:
Ian H. Kinman 
Neil A. Mulholland
David Milburn
Marco Von Antal
Claire Hong

دفتـر حقوقی KM، از وکالی سـابق بامکارتل گولد، با پشـتوانه ۲۲ سـال خدمت به 
جامعـه ایرانـی و برخـورداری از وکالی خبـره، باالتریـن رقم را در ازای خسـارت 

شـما خواهد گرفت. 
جهت اطالعات بیشتر، لطفًا با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

 ICBC بــه  از مراجعــه  از هــر تصــادف و قبــل  بعــد   :)ICBC( تصادفــات -
مشــورت بــا مــا بــه نفــع شماســت 

- امــور جنائــی: قتــل، دزدی، رانندگــی در حــال مســتی و مــواد مخــدر، 
و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:
•	 Ian	H.	Kinman
•	 Neil	A.	Mulholland
•	 David	Milburn
•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanmulholland.com
دفتر حقوقی »کی ام« ــ مشاوره اولیه رایگان

Kinman Mulholland

مشاوره اولیه رایگان

»رهایی دخترانه«
 گفت وگو با یاسمن مظفری
 فیلمساز کانادایی ایرانی تبار

»آتش بازی« )Firecrackers( عنوان 
اولیــن فیلم بلند یاســمن مظفری، 
فیلمساز کانادایی ایرانی تبار است که 
این روزها در هفتــاد و دومین دوره 
جشــنواره جهانی فیلم ادینبورگ به 
نمایش درآمد؛ فیلمی درباره دو دختر 
نوجوان بــه دنبال آزادی در محیطی 
بســته که اول بار در جشنواره تورنتو 
تحسین شد، ســپس جایزه بهترین 
فیلم جشــنواره اســتکهلم را ربود و 
بعدتر جایزه بهترین کارگردان سال 
 Canadian( آکادمی سینمای کانادا
Screen Awards( را هــم بــرای 
یاسمن مظفری به ارمغان آورد. با این 
فیلمساز جوان به گفت و گو نشسته ام 
درباره چند و چون شــکل گیری این 

فیلم.

ابتدا لطفا درباره خــودت بگو؛ کجا به 
دنیا آمده ای و چطور فیلمسازی را آغاز 

کردی؟
من ســاکن تورنتو هســتم. در شهر 
کوچکی در اونتاریــوی کانادا به نام 
»باری« بزرگ شدم، در کنار خانواده 
با مــادری کانادایی و پــدری ایرانی 
که در دهه هشــتاد میادی به کانادا 
مهاجــرت کرده بود. خیلی دوســت 
داشتم بنویســم و نقاشی و عکاسی 
کنم و فکر نمی کردم که فیلمســاز 
بشــوم. در دانشــگاه ســال ها درس 
روزنامه نگاری و تئوری سینما خواندم 
اما بعد در دانشگاه رایرسون تورنتو، به 
تحصیل فیلمســازی پرداختم. چهار 
سال فیلمسازی یاد گرفتم و فهمیدم 
که چقدر دوست دارم بنویسم و همان 

را برای پرده سینما بسازم.

در سال 20۱3 یک فیلم کوتاه به همین 
نام و با همین موضوع ســاخته بودی. 
چطور شد که دوباره به این فیلم برگشتی 

به عنوان یک فیلم بلند؟
آن فیلم پانزده دقیقه ای را به عنوان 
نامــه تحصیلی در دانشــگاه  پایان 
ساختم. آن فیلم نگاهی بود به زندگی 
دو دختــر نوجوان شورشــی که در 
شرایط یک شــهر کوچک، به دنبال 

محمد عبدی )رادیو فردا(

Are you an 
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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

آزادی می گشــتند. آن موقع نمایش 
دختــران جوان جســور و تهاجمی 
روی پرده چندان رواج نداشت و من 
می خواستم این رویه را تغییر بدهم. 
اما آن فیلم فقط در سطح درونمایه ای 
ماند که می خواستم درباره اش حرف 

بزنم.
در ســال ۲۰۱۶ بعد از ساختن چند 
فیلم کوتاه و گسترش توانایی هایم در 
کارگردانی، تصمیم گرفتم که دوباره 
به داســتان »آتش بازی« برگردم و 
شروع کردم به نوشتن فیلمنامه آن به 
عنوان اولین فیلم بلندم. می دانستم که 
در فیلم بلند فرصت خواهم داشت که 
در زندگی هر کدام از شخصیت هایم 
به طور عمیق تری فرو بروم و به طور 
کامل به مایه آزار ناشی از مردساالری 
بپردازم. در کانادا یک بودجه ای برای 
فیلم های اول هست به نام »تله فیلم«. 
من و تهیه کننــده ام فکر کردیم که 
داستان آتش بازی مناسب است برای 

این بودجه.

ایده اولیه از کجا شکل گرفت؟
برای شــخصیت های ]فیلــم[، لو و 
شانتال، یک مقدار از دخترهایی که 
با آنها در شهر باری بزرگ شدم الهام 
گرفتم. اما اصل شکل گیری این فیلم 
بلند از اینجا بود که می خواستم درباره 
آزار ناشــی از مردساالری و رهایی از 
آن حرف بزنم. همیشه فکر می کردم 
که مردساالری چطور بر زندگی همه 
مــا خارج از مســاله زن یا مرد بودن 
تاثیر می گذارد. این مساله ای نیست 
که فقط زن ها باید بــه آن بپردازند؛ 
مردها هم با اندیشه های مردساالری 
محدود شده اند. من این فیلمنامه را 
 »Me too« قبل از این که جریــان
جهانی شود نوشتم. اما همزمان بود 
با انتخابات سال ۲۰۱۶ و من می دیدم 
که زن گریزی چطــور در دور ماندن 
نامزدهــای زن از قــدرت و موفقیت 

نقش بازی می کرد.

دو شخصیت اصلی فیلم به دالیلی برای 
تو ویژه هســتند یا به طور کلی آنها را 

نمادی از نسل جوان فرض گرفته ای؟
دختــران نوجوان معمــوالً به عنوان 
شــخصیت هایی شــکننده و ظریف 
تصویر شــده اند. معمــوالً بی گناهی 
آنها بســیار بیشتر از پسرها به شکل 
رمانتیکی بــه تصویر درآمده و من از 
این قضیه خســته شده بودم. به نظر 
من واقعی نبــود. دخترهایی که من 
با آنها بزرگ شــدم جســور بودند و 
مفتخرانه آمیخته با مســائل جنسی 
که من کمتر روی پرده مشــابهش را 
دیده بودم. می خواســتم با این فیلم 
خاف چیزهای رایــج و جا افتاده را 

نشان بدهم.

نقش  متــروک  یک محیــط صنعتی 
مهمی در فیلم ایفــا می کند. در مورد 

جغرافیای محل زندگی این شخصیت ها 
و لوکیشن هایی که انتخاب کردی برای 

ما بگو لطفا.
بخش های بزرگی از اونتاریو که من در 
آنجا بزرگ شدم، مکان های صنعتی 
متروک اســت. خیلــی از فیلم های 
کانادایــی زیبایی های این کشــور را 
به نمایش می گذارند اما من تصمیم 
گرفتم جاهایــی را نمایش بدهم که 
آنها را زشت می خوانند. من از درون 
شیفته این نوع مکان ها هستم. مثل 
آمریکا، کانادا هــم از رکود اقتصادی 
آسیب دید. کارخانه ها تعطیل شدند 
و نرخ بیکاری باال رفت. من در چنین 
مکان ها و موقعیتی بزرگ شدم و فکر 
کردم فضای متــروک نقطه کلیدی 
بــرای درک انــزوای احساســی دو 

شخصیت فیلم است.

این فیلم با بودجه خیلی کمی ســاخته 
شده. چطور با این قضیه کنار آمدی؟

ســاخت ایــن فیلــم بلندپروازانه با 
ایــن بودجه کم یک چالــش بود. ما 
نتوانســتیم به مقداری کــه باید به 
بازیگران و گروه فیلمبرداری دستمزد 
بدهیم. هر کسی که در فیلم کار کرد 
بر این باور بود که این داســتان باید 
گفته شود. معنی دیگرش این بود که 
من و تهیه کنندگان باید همه کارها را 
خودمان می کردیم؛ در طول زمستان 
لوکیشــن ها را انتخاب کردیم و یک 
سال طول کشید تا تمام بیست و دو 
بازیگری را که احتیاج داشتیم انتخاب 

کنیم.
می دانســتیم چون پــول نداریم به 
آماده سازی زیادی احتیاج داریم. یک 
ســال قبل از فیلمبرداری دو بازیگر 
اصلی را انتخــاب کردیم و خب من 
وقت داشتم که با آنها کار کنم. برای 
این کــه از قبل آماده ســازی زیادی 
داشــتیم، فیلمبرداری آرام و راحت 
بود و خــرج اضافه نداشــتیم. مدیر 
تولیدهای با سابقه ی ما هم راه را برای 
خدمات پــس از تولید و همین طور 

پخش هموار کردند.

اســتکهلم  و  تورنتو  جشــنواره های 
از فیلمت اســتقبال کردنــد، و حاال 
ادینبورگ... تجربه های جشنواره ای تو با 

این فیلم اول چگونه بود؟
برای من خیلی بــا ارزش بود که در 
جایــی که زندگی می کنــم برخورد 
خوبی با فیلم داشــتند. من با سوژه 
این فیلم خطر کردم و زیاد مطمئن 
نبودم که برخوردهــا چطور خواهد 
بود. در ســوئد هم خیلی خوب دیده 
شــد. مخاطبان اروپایی بــه ویژه در 
کشــورهای پیشــرویی چون سوئد، 
خیلی راحت با ســوژه فیلم برخورد 
کردند. خیلی خوشــحالم که با این 

فیلم دور دنیا را گشتم.
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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

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

ساسانیان در گرجستان و آتشکده ای که مسجد شد
تفلیس،  گردشــگری  تارنماهای  در 
پایتخت گرجستان، بنایی با یک نام 
ایرانی به چشم می خورد: »آتشگاه«. 
پیشینه این ساختمان آجری به زمان 
ساســانیان بازمیگردد اما بسیاری از 
بازدیدکننــدگان ایرانی در تفلیس از 

وجود آن بی خبرند.
»آتشگاه« تا ســال ۲۰۰۷ در خطر 
ویرانــی بود تا در نهایــت در»برنامه 
بازسازی آثار میراث فرهنگی تفلیس 
قدیم« با پشــتیبانی مالــی وزارت 
خارجــه نروژ مرمت و با یک ســقف 

حفاظتی پوشانده شد.
در بیرون از مرزهــای کنونی ایران، 
آتشــکده های تاریخی کــه تا امروز 
بر جای مانده باشند بسیار کمیابند. 
آتشگاه تفلیس در دامنه کوه و پایینتر 
از»نارین قلعه« )دژ مشــرف به شهر( 
قــرار دارد. به نظر می رســد این بنا 
شمالی ترین آتشکده زرتشتی باشد 

که در طول تاریخ ساخته شده است.
گورام قیچیانی، استاد باستانشناسی 
دانشگاه دولتی ایلیا در تفلیس میگوید 
از این آتشگاه در سفرنامه های سده 
هفدهم میــادی - ماننــد آنچه از 
شاردن و تورنفور به یادگار مانده - به 
عنوان یکی از ساختمان های مشهور 
تفلیس نام برده شده است: »بررسی 
الیه های ســاخت آتشگاه به خوبی 
نشان میدهد که ساختمان نخستین 
به شــکل »چهارطاقی« )شیوه رایج 
بــرای ســاخت آتشــکده در زمان 
ساسانیان( بنا شده ولی بعدها در آن 

تغییراتی پدید آمده است.«

وضعیت کنونی آتشگاه تفلیس

آتشــگاه اکنون در حیاط یک خانه 
قدیمی در بافت تاریخی شــهر قرار 
گرفته اســت. برای وارد شدن به آن 
باید از پله ها بــاال بروید، زنگ بزنید 
تا صاحبخانه در را بگشــاید. بسیاری 
به دلیل ناآگاهــی از این موضوع، با 
مواجه شدن با در بسته تصور می کنند 
آتشگاه تعطیل اســت و دیدار از آن 
ناممکن. اگر زنگ بزنید اما ســاکنان 
خانــه همراه با ســگ مهربانشــان، 
بازدیدکنندگان را راهنمایی می کنند.

در عکســهای بر جای مانده از سده 
نوزدهم، گنبد آتشــگاه هــم دیده 
می شود. گنبد در ســالهای بعد فرو 
ریخت و دیگر از نو ســاخته نشــد. 
اکنون تنها اتاق اصلی و مربع شــکل 
آتشــکده در اندازه ۲/۸ در ۵/۸ متر 
برجای مانده است. بلندی دیوارهای 
بیرونی ســاختمان نیز حدود ۷ متر 
است. آتشکده روی سنگ کوه ساخته 
و اکنــون کــف آن دارای ناهمواری 

اســت. به همین خاطر یک جایگاه 
چوبی با پایه های فلــزی روی کف 
اصلی تعبیه شده تا بازدیدکنندگان 

روی آن بایستند.

آتشکده ای که مسجد شد

در بنای نخستین آتشگاه تفلیس در 
دوره اســامی دگرگونی هایی ایجاد 
شــده است. درون بنا - برای نمونه - 
قوس های شکسته دیده میشود که از 
ویژگیهای معماری در دوران پس از 
اسام اســت. در پی یورش اعراب به 
ایران و قفقاز در سده هفتم میادی، 
کاربرد ایــن بنا به عنوان آتشــکده 

متوقف شد.
گورام قیچیانی، استاد باستانشناسی 
دانشگاه دولتی ایلیا در تفلیس معتقد 
اســت در سده هشــتم میادی که 
اعراب کاما در این منطقه مســتقر 
شــدند،»در جریان تبدیل آتشگاه به 
مسجد، طاقهای بنا را پُر و یک نمای 

تزیینی هم برای آن درست کردند.«
بخش  مدیر  چولوخادزه،  الکســاندر 
خاورشناسی دانشگاه گرجستان، در 
این زمینــه می افزاید: »اعراب حدود 
چهار ســده در تفلیــس ماندند. از 
سرنوشــت زرتشتیان تفلیس در این 
دوره اطاعی در دســت نیســت. اما 
برپایه منابع تاریخی، در ســده های 
۱۱-۱۲ میادی آتشگاه به رصدخانه 
تبدیــل شــد. در تمام ایــن دوره ها 
تغییرات گوناگونی در بنا داده شــده، 
ولی الیه های اصلی آجــری از دوره 

ساسانی همچنان وجود دارند.«
دانشگاه  خاورشناســی  بخش  مدیر 
گرجستان همچنین می گوید: »در 
سده هجدهم میادی، پس از سقوط 
صفویان، تــرکان عثمانی به تفلیس 
حمله کردنــد و آتشــگاه را به یک 
مسجد تبدیل کردند. احتمال دارد اگر 
کتیبه ای در ســاختمان بوده در این 

زمان از بین رفته باشد.«
عثمانیان کمی بعد با حمله نادرشاه 
افشار از گرجستان بیرون رانده شدند 
و آتشــگاه هم کم کم متروکه شــد. 
ساختمان حتی مدتی به عنوان انبار 
مورد کاربرد قرار گرفت و دیگر برای 

مرمت آن اقدامی نشد.
الکساندر چولوخادزه معتقد است یکی 
از دالیل بی توجهی به آتشگاه در آغاز 
سده بیســتم فضای موجود در زمان 
استالین بود: »کمونیست ها بسیاری از 
معابد و مساجد را از بین برده بودند در 
نتیجه تاریخنگاران و باستان شناسان 
گرجــی به عمــد نامی از آتشــگاه 
نمی بردند تا توجهی به آن جلب نشود 
و آسیبی نبیند. در این دوره از آتشگاه 
تنها به عنوان یک ساختمان شخصی 
نام می بردند که از نیاکان یک خانواده 
به آنها رسیده، حال آنکه معماری بنا 
- به روشنی - معماری یک آتشکده 
ایرانی اســت که در ســنت معماری 

گرجی معمول نیست.«
دانشگاه  خاورشناســی  بخش  مدیر 
گوید،  مــی  همچنین  گرجســتان 
مالکیت آتشــگاه نســلها در دست 
ایرانیــان مقیم تفلیس بــوده و این 
موضوع در حافظه مردم مسیحی شهر 
مانده بوده است: »اگر این ساختمان 
به دست مســیحیان افتاده بود روی 
آن یک کلیسا می ساختند ولی اتفاقی 
برایش نیفتد چون در دست ایرانیان 
بود تــا زمانی که روســیه منطقه را 

اشغال کرد.«
»آتشگاه« یکی از معدود آثار ساخته 
شده توســط ایرانیان در گرجستان 
به شــمار می رود. بنا بر اعام منابع 
رسمی، دولت اتحاد جماهیر شوروی 
در سال ۱۹۸۶ آتشــگاه را جزو آثار 
شــاخص ملی به ثبت رساند. سالها 
پس از فروپاشــی شــوروی و ایجاد 
کشورهای جدید در منطقه، در سال 
۲۰۰۷ دولت گرجستان »آتشگاه«را 

در فهرســت میراث فرهنگی کشور 
جای داده است.

ساسانیان در گرجستان

در دوره پادشاهی شاپور یکم )۲۷۰-
۲۴۰ میــادی( پادشــاهی ایبریــا 
)گرجستان شرقی( - بخشی از ایران 
شد. در کتیبه کعبه زرتشت در نقش 
رستم، نام سرزمین »ورژان« )ایبریا( 
بــه عنوان یکی از خراج پــردازان به 
امپراتور ساســانی آمده است. ایبریا 
محل رقابت شدید ایران و روم )سپس 
بیزانس( بــرای حکمرانی بر آن بود. 
در سال ۲۹۸ میادی نَرسه، امپراتور 
ساســانی از رومیان شکست خورد و 
با بسته شــدن پیمان نامه نصیبین، 
دستکم شصت ســال نفوذ سیاسی 
روم بر ایبریا برقرار شــد. در این دوره 
پادشاه و بسیاری از بزرگان گرجستان 

مسیحی شدند.
در سال ۳۶۳ میادی، ارتش ساسانی 
رومیان را در تیسفون شکست داد. بر 
پایه یکی از مــواد پیمان نامه صلح، 
ایبریا به ساســانیان بازگردانده شد. 
در ســده پنجم میــادی - به ویژه 
دوران حکمرانــی یزدگرد دوم )۵۷-
۴۳۸( - موبدان برای تبلیغ گسترده 
آیین زرتشتی - به عنوان دین رسمی 
امپراتوری - به ایبریا گســیل شدند. 
ِکیت هیچینس در دانشنامه ایرانیکا 
می نویسد: »در پی فراخوان شاهنشاه، 
بســیاری از بزرگان گرجی زرتشتی 
شــدند. اما با توجه به ریشه دار بودن 
مسیحیت در منطقه، روشن شد که 
تعهد چندانی به آیین تــازه ندارند. 
تاش برای زرتشــتی کــردن مردم 

عادی هم کمتر موفق بود.«
حضور ساسانیان در منطقه با یورش 
مســلمانان به قفقاز در ســده هفتم 

میادی پایان یافت.
پژمان اکبرزاده )بی بی سی(

تیرگان، جشنی در ستایش خرد

یکی از جشن های ایرانی که از دوران باستان تا به امروز با ما آمده، »تیرگان« 
است. مهم ترین دلیل ماندگاری جشن تیرگان، استوره ی زیبایی ست که 
در دل آن نهفته اســت: استوره ی آرش کمانگیر؛ مردی که ایرانیان را از 
جنگی چندین ساله نجات می دهد و، با اندیشه ی واالی انسانی و جانی 

عاشق، تبدیل به یکی از قهرمانانان ملی سرزمین مان می شود.
این استوره از جنگی چندین ساله و سخت میان ایران و توران می گوید. 
ایرانیان در این نبرد در نقطه ای از مازندران در تنگنا قرار می گیرند و به 
فکر چاره می افتند و، برای جلوگیری از ضایعات بیشتر، عاقانه می کوشند 
تا جنگ را تمام کنند. تورانیان نیز، خسته از جنگی فرسایشی، پیشنهاد 
خاتمه ی جنگ را می پذیرند. اما معلوم نیست که پس از پایان جنگ مرز 
دو کشــور در کجا خواهد بود تا از آن پس دیگر به خاک یکدیگر تجاوز 
نکنند. قرار می شود هر کدام تیری از کمان رها کنند و تیر هر جا که فرود 
آمد همان جا مرز دو کشور باشد و هیچ یک از دو کشور از آن فراتر نروند.

نکته ی زیبای دیگر این اســتوره در این اســت که قاضی و شاهد چنین 
مسابقه ای یک ایزد بانو است، یعنی یک زن )همانی که بعدها در سرزمین 
مان، بمدد تســلط فرهنگی واپسگرا، به اتهام »ناعادل بودن« یا »بی عقل 
بودن« نصفه ی یک انسان به حســاب آمده و از شهادت دادن و قضاوت 
کردن محروم می شود!( قاضی و ناظر مسابقه ای که برای تعیین مرزهای 
سرزمین مان برگزیده می شود »سپندارمذ«، ایزد بانوی زمین، است؛ همو 
که نگاهدار محیط زیست و رودها و دریاها و باران هاست. بانو فرمان می 

دهد که تیر و کمان بیاورند و مسابقه را آغاز کنند.
آرش، شجاع ترین و ماهرترین کمان انداز ایران زمین، به بهای زندگی اش، 

این مسابقه را می برد.
مردمان ایران از آن پس، هر ساله، در آستانه ی تیرگان، سالگرد جان باختن 
آرش را، به جای گریه و شــیون، به جشن و پایکوبی پرداخته اند و، بنا بر 
سنت ایرانی، بر چهره و تن یکدیگر آب پاشیده اند تا غبار رنج ها را از تن 

و روی یکدیگر بشویند.
این روزها ما دیگرباره در آســتانه ی تیرگان ایســتاده ایم، در آستانه ی 
سالگرد جان باختن قهرمانی ملی برای آزاد شدن مردمان سرزمینمان از 
هیوالی جنگ و از رنج های چندین ساله. و اگر چه اکنون نیز با رنج ها و 
زخم های تازه ای درگیر هستیم اما همچنان »می رقصیم که نیافتیم«؛ 
و اگر نتوانیم از ترس محتسب برقصیم، چهره و تن یکدیگر را به آب می 
شوییم تا غبار رنج های چندین ساله مان را بشوییم و توان بازایستادن و 
زنده ماندن و نجات دوباره ی سرزمین مان را داشته باشیم. در هر تیرماه 
ایرانی آرشی دیگر تیر در کمان می کند تا مرز دوست و دشمن را بر صفحه 

ی فرهنگی ایرانزمین تعیین کند.

جشن ملی تیرگان خجسته باد
شکوه میرزادگی
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باب دیلن به روایت اسکورسیزی
 در جست و جوی زمان از دست رفته 

باب دیلن نماد یک نســل بود: روایتگر و داســتانگوی نسل یاغی ای که 
می خواســت جهان را تغییــر دهد- و داد؛ فریاد خفتهــای که در دهه 
شــصت)میالدی( بیدار شد و در دهه هفتاد به اوج رسید؛ دهه ای مملو از 
فعالیت های سیاسی، جنبش ها و تغییرات اجتماعی، هپی ها، فمینیسم 
از نوع اصیل- و نه تقلبی این روزها- و همین طور آزادی های جنسی که 

جهان را دگرگون کرد.

پر بیراه نیســت که فیلمســاز طراز 
اول و ستایش شده ای چون مارتین 
اسکورسیزی شیفته باب دیلن باشد 
و پس از فیلمی که در ســال ۲۰۰۵ 
درباره او ســاخته بود، دوباره مستند 
تازه ای خلق کند؛ فیلمســازی که از 
همان نسل است و نوستالژی و تعلق 
خاطر به گذشته بخش مهمی است 
از دنیــای زیبایــش )از جمله ترمیم 
فیلم های کاسیک و کمک به امکان 

نمایش مجدد آنها(.
او حــاال در تازه ترین ســاخته اش 
یک  تاندرریویو:  عنوان»رولینــگ  با 
داستان باب دیلنی به روایت مارتین 
 Rolling Thunder(»اسکورســیزی
 )Revue: A Bob Dylan Story
حواشــی و متن تور سال ۱۹۷۵ باب 
دیلن با عنــوان »رولینگ تاندر« را با 
زبانی جذاب روایت می کند تا صدای 
نسل پرشکوهی باشد که چندتایی از 
بزرگان آن - از آلن گینزبرگ تا جون 

بائز- در کنار دیلن حضور دارند.
اما این تصاویر مســتند از توری که 
چهل و چهار ســال پیشــتر برگزار 
شــده- و بخش عمده فیلم را شکل 
می دهد- از کجا آمده اســت؟ فیلم 
به ما می گوید که این تصاویر مربوط 
به فیلمی است که استفان ون دورپ، 
یک فیلمساز اروپایی در آن زمان برای 
فیلمی درباره حال و هوای دهه هفتاد 
آمریکا کارگردانی کرده اســت. با او 
درباره این فیلم گفت و گو می شود و 
در جایی نزدیک به پایان او با دلخوری 
به اسکورسیزی می گوید تنها دلیلی 
که حاضر به گفت و گو برای این فیلم 
شده این است که بگوید این تصاویر را 
او گرفته و فیلمساز اصلی اوست. اما 
عجیب این کــه فیلم به ما دروغ می 

گوید!
فیلمســازی به نام استفان ون دورپ 
وجود خارجی نــدارد و مارتین فون 
هاسلبرگ نقش این فیلمساز خیالی 
را بازی می کند! تصاویر هم متعلق به 
فیلمی است به نام »رنالدو و کارا« که 
توسط خود باب دیلن کارگردانی و در 
سال ۱۹۷۸ عرضه شده است؛ فیلمی 
چهار ساعته که با همیاری سام شپرد 
نوشته شده و غالب آن اجراهایی است 

از تور رولینگ تاندر در سال ۱۹۷۵.
این فیلم  اسکورســیزی عامدانه در 
مستند، واقعیت را با شخصیت های 
خیالــی می آمیــزد و حاصل، آمیزه 
غریبی اســت که خود اسکورسیزی 
می گوید حدس واقعی یا خیالی بودن 
هر بخش آن را به خود تماشاگر وامی 
گذارد؛ و البته تشــخیص واقعیت از 
تخیل در این فیلم کاماً غیر ممکن 
اســت. این که اسکورسیزی یک تور 
واقعی را با شــخصیت های تخیلی 
آمیخته و از واقعیت فرا رفته، هم می 

تواند مرجع انتقاد و مخالفت با فیلم 
قرار بگیرد و هــم از دیدگاهی دیگر 
نوعی جسارت تحســین آمیز تلقی 
شود؛ و به گمانم دومی نگاه درخورتر 

و پیشروتری است.
فیلمســاز در همان اولیــن نماها به 
شکلی اخطارش را می دهد: باب دیلن 
می گوید چیزی درباره این تور یادش 
نمی آید، چون بیشــتر از چهل سال 
گذشــته و آن موقع او هنوز به دنیا 

نیامده بود!
یکی از جــذاب تریــن بخش های 
فیلم، روایتی است که شارون استون 
با ما در میان می گذارد: این ســتاره 
هالیوود را مــی بینیم که در گفت و 
گو با اسکورســیزی می گوید زمانی 
که نوزده ساله بوده، به همراه مادرش 
به تماشای کنسرت دیلن در این تور 
رفته و ماجراهــای دنباله دار جذابی 
شکل گرفته اســت. جلوی در بر اثر 
ازدحام،آنها نمی توانند وارد شــوند، 
تا این که خود دیلن با اشــاره سر او 
و مادرش را به داخــل تاالر می برد. 
اســتون به دیلن می گوید که روزی 
بازیگر معروفی خواهد شــد. حاصل 
دلبری ظاهراً دو طرفه به اینجا ختم 
می شــود که دیلن از استون دعوت 
می کند تا با گروه آنها همراه شــود و 
در لباس های صحنه کمک کند و او 
هم طبیعتاً می پذیرد. استون به ما می 
گوید که یــک بار دیلن پیش از اجرا 
به او گفته که ترانه »درست مثل یک 
زن« را برای او سروده و زمان اجرا او 
غرق در اشک شده، اما بعدها فهیمده 
که این ترانه ده ســال قبل ســروده 
شده! دیلن هم چند کلمه ای درباره 
این دیدارها و شارون استون جوان در 
مصاحبه زمان حالش به ما می گوید، 
اما عجیب این که همه این داســتان 
هم ساختگی است: شارون استون در 
آن زمان هیــچ وقت با دیلن ماقات 
نکرده و عکس آنها در کنار یکدیگر در 
فیلم هم زائیده دستکاری دیجیتالی 

در عکس هاست!
در پایان هم غالب مصاحبه شوندگان 
از این تــور به عنوان یک تور ناموفق 
یاد مــی کننــد. چیزی کــه برای 
اسکورســیزی اهمیــت دارد، تاریخ 
نگاری نیســت؛ یک روایت شخصی 
اســت از یک واقعه ظاهراً نه چندان 
بــا اهمیت که آدم های درگیر در آن 
خود تاریخ اند و فیلمساز ابایی ندارد 
که چند شــخصیت محبوبش را هم 
درگیر این واقعیت و این گذشته زیبا 
کند: در جست و جوی زمان از دست 
رفته و تاشی برای زیباتر کردن آن 
با چاشنی تخیل؛ چه باک که به قول 
لوئیس بونوئل »سینما توهم بزرگی 
است که واقعی تر از خود واقعیت می 

شود.«
محمد عبدی )رادیو فردا(

برهنه نگاری رنسانسی
 مذهبی یا اروتیک؟

هنرمندان رنسانســی بــا تاکید بر 
برهنه نــگاری در اثر تاریخ هنر غرب 
را دگرگون کردنــد. عاقه به احیای 
برهنه نگاری کاسیک و تاکیدی نو بر 
ایمان مسیحی، هنرمندان رنسانسی را 
در پرداختن به تن انســانی مصمم تر 
کرده بود. توانایی نقاشی پیکر برهنه 
معیــار نبوغ هنری اســت اما تصویر 
کردنش، عاری از جدال نبود خاصه در 

هنر مذهبی.
دســته ای بر ایــن بــاور بودند که 
برهنه نــگاری در خدمــت تقــوا و 
دســته ای دیگر ایمان داشتند سبب 
تحریک شــهوات و نفسانیات است. 
هر دو دسته هم دالیلی به زعم خود 
موجه داشــتند. نمایش برهنه نگاری 
رنسانســی در رویال آکادمی لندن، 
چگونگی گسترش برهنه نگاری اروپا 
در شــاخه های مذهبی و سکوالر را 
روشــن می کند. نشــان می دهد که 
هنر برهنه نگاری رنسانسی چطور به 
آن موفقیت عظیم دســت یافت، به 
آن نگرش شــگفت در برهنه  نگاری 
و تصویــر جنســیت در آن زمــان. 
برهنه نگاری درهنر مسیحی در طی 

قرون سیزده و چهارده برآمد.
جیــل بــورک ســردبیر کاتالــوگ 
نمایشگاه می گوید: موضوع نخستین 
برهنه نگاری، پیکر برهنه ی مســیح 
بود. از قــرن چهاردهم مردم ترجیح 
می دادند در هنر مسیحی سویه های 
هم دردی و عبادت را تماشــا کنند. 
دوســت داشتند در هنر مسیحی، به 
طرزی عمیق با درد مسیح و قدیسان 
نقاشی هایی  نقاشــان،  شوند.  همراه 
واقع گرایانه می کشیدند از پیکر مسیح 
و یارانش که برای مردم محســوس 
بودند. نمونه  تمام عیــار این نگرش 
تابلوی آدم و حوا اثــر یان وان آیک 
است که در سال ۱۴۳۲ تمامش کرد.

شاید نخستین نقاشی ای باشد که آن 
همه به واقعیت نزدیک است: جزییات 
حیرت انگیزند. آدم با دستانی آفتاب 

سوخته  تصویر شده و خطی پررنگ بر 
شکم حوا، بارداری او را فاش می کند. 
یان وان آیک و دیگر هنرمندان اروپای 
شــمالی در برهنه نگاری هایشــان از 
ســنتی غنی پیچیده و بومی تغذیه 
می کردند که فقط مذهبی نبود بلکه 
درونمایه  سکوالر داشت. نقاشی هایی 
با موضوع حمام کردن، روسپی خانه 
و بر هر وسیله  ممکن از کاغذ تا عاج. 
استفاده شان ار زنگ و روغن، آن ها را 
به منتها درجه طبیعی گرایی رسانده 

بود.

چشم برهنه

برگ برنده  هنرمندان اروپای شمالی 
البته نوعی راحتی فرهنگی در مقوله  
برهنگی بود. بورک معتقد اســت در 
شمال قاره، مراســم بسیاری برهنه 
برگزار می شــدند. درست در مقابل، 
ایتالیا و اســپانیا بودند کــه در باب 
برهنگی، عقایدی ســفت و سختی 
داشتند. در مراســم عروسی، شوهر 
مجاز به دیدن تن برهنه  همســرش 
نبود. آن ها همچنین معتقد بودند تن 
زنانه، اساسا در مرتبه  پایین تری نسبت 
به تن مردانه قرار می گیرد. مبنایشان 
ارســطو بود که اعتقاد داشت زنان به 
درســتی در درون رحم قرار نگرفته 
و در نتیجه کامل شــکل نگرفته اند. 
از جملــه به دلیل نبــود گرما، اندام 
تناسلی شان ناقص اســت. با این که 
برهنه نگاری های هنرمندان شمالی 
برای جنوبی ها جذاب بود اما در قرن 
پانزدهم بود که تمرکز بر بدن مردانه 
را انتخاب کردند. استثناهایی هم در 

میان بود چون بوتیچلی.
نقاشــان تحت تاثیر انســان گرایی و 
مجسمه سازی کاسیک بود که آغاز 
به پرداخت تصاویری ایده آل از انسان 
کردند. مثالش اثری است از جیبتی 
در کلیسای فلورانس که بسیاری آن را 
آغازگر هنر برهنه نگاری رنسانسی می 

بارتولومیو، نقاش مذهبی معتقد بود نقاشی برونزینو از داوود باید به جایی 
دیگر منتقل شــود چون زنان مشتاقانه تماشایش می کنند و درباره اش 

فکرهای بد به سرشان می زند

دانند: برداشتی قهرمانانه از اسحاق با 
سینه ای ســتبر و عضاتی برجسته 

ساخته شده از برنز.
در فلورانس، دوناتلو هم طی سال های 
۱۴۳۰ تا ۱۴۴۰مجسمه ای بی پروا از 
داوود ســاخت. حالــت آرام و مایم 
داوود بــرای فرهنگی طراحی شــده 
بود که باور داشت مردان، بدن زیبای 

مردان اروتیک را خواهند یافت.
درواقع بــه رغم ممنوعیــت، روابط 
همجنس خواهانــه به امــری عادی 
بدل شده بود. بیش از نیمی از مردان 
فلورانسی در قرن پانزدهم هم جنسگرا 
بودند. ســنت سباســتین موضوعی 
محبوب بود. فقط مردان نبودند که با 
دیدن فرم تنش به التهاب می افتادند.

بارتولومیو، نقاش مذهبی معتقد بود 
نقاشی برونزینو از داوود باید به جایی 
دیگر منتقل شود چون زنان مشتاقانه 
تماشــایش می کننــد و درباره اش 
فکرهای بد به سرشان می زند. بر انگ 

و برچسب هایی که بارتولومیو نصیب 
اثر برونزینو می کرد طرفی نمی توان 
بســت. در همان قرن پانزده، کتاب 
»ساعتها برای دوک بری« خلق شده 
بود که حاوی تصاویری بود از ســنت 
کاترین با کمری اغواگر،ســینه هایی 

جذاب و تنی خوش رنگ.
این آثار مقدمه ای بودند بر خلق آثاری 
تلفیقی از هنر روحانی و احساســی 
در هنر مذهبی فرانســه. ژان فوکه، 
معشــوقه  چارلز پنجم ،اگنس را در 
شــمایل مریم باکره تصویر کرد در 
حالی که ســینه  چپش را به ســوی 

کودکی گرفته است.
کلیســا اجازه  گســترش بیشتر این 
تصاویر را نداد و در اصاحات ســال 
۱۵۱۷ تمامــی آن هــا از مکان های 
مذهبی جمع آوری شدند. هنرمندان 
پروتستان اما به کار خود یعنی نقاشی 
سکوالر و اســاطیری و برهنه نگاری 

ادامه دادند.
لــوکاچ کرانــاچ ۷۶ پــرده از ونوس 
آفرید. گزینه  دیگر نقاشان، خلق آثار 
در فضایی خارج از کلیسا بود: جایی 
که آزادی به غایت موجود بود. پرتره  
زنان اغواگر رایج شد با تاکید بر قدرت 
جنســی زنانه که البتــه باید کنترل 

می شد.
ایتالیا هم حاال در حال به روز کردن 
موضوعت کاسیک به سمت ادبیات 
و شــعر انســان گرا بود. جورجونه و 
خلق  باشــکوه  برهنه های  تیتیــان 
می کردند. علیرغم اروتیک مستتر در 
این نقاشی ها اغلب آن ها تحت تاثیر 
بیشتر  بودند.  برهنه نگاری کاسیک 

روشنگرانه بودند تا اروتیک.
به هرحــال همان طور کــه بورک 
می گویــد مهارت هنرمند بســته به 
توانایــی اش در تحت تاثیز قرار دادن 
مخاطب است و اگر در مقابل تابلویی 
از تیتیان تحریک می شوید این یعنی 

مهارت تیتیان.
در ســویی دیگر میــکل آنجلو که با 
دانشــمندان و روحانیون مســیحی 
نشست و برخاست داشت معتقد بود 
یک بدن زیبا نمادی از کمال انسانی 
است. پس از مرگش اما آالت تناسلی 
شــخصیت های نقاشی اش، »قضاوت 
آخر« را با پارچه پوشاندند. هرچند در 
نهایت نبوغ میکل آنجلو بود که در پی 
قرن ها در برهنه نگاری باالترین حد 

مهارت هنری شناخته شد.

پولشویی در سینمای ایران: ما همه با هم هستیم؟
»ما همه با هم هستیم« به کارگردانی 
کمال تبریــزی و با حضور بازیگران 
سرشناسی مانند لیال حاتمی، مهران 
هانیه  گلــزار،  رضا  محمد  مدیری، 
توسلی و ویشکا آسایش از ۱7 خرداد 
ســال جاری در سینماهای ایران به 
تهیه کنندگی  است.  درآمده  نمایش 
این فیلم را رضا میرکریمی به عهده 
دارد اما گفته می شود که سرمایه گذار 
اصلی آن ســجاد خواجه علیجانی 
اســت با ســرمایه ای که منشأ آن 

مشخص نیست.

رادیو زمانه- رونق فیلم های نازل و ورود 
پول های بی شناسنامه و سرگردان به 
سینمای ایران، سی و هفتمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر را که همزمان 
با چهلمین ســالگرد پیروزی انقاب 
برگزار شــد تحت تأثیر قرار داده بود. 
دبیر  جشنواره فیلم فجر در یک برنامه 
تلویزیونی در پاســخ به این انتقادات 
گفته بود سامت سرمایه مهم است 
اما نظارت بر آن فراتر از وظایف ارشاد 
اسامی است. اکنون معلوم شده که 
بخش عمده ای از هزینه های جشنواره 
فیلم فجر را سجاد خواجه علیجانی، 
اسپانسر فیلم »ما همه با هم هستیم« 

تأمین کرده است.

فیلم پربازیگر »ما همه با هم هستیم« 
که قرار بود ابتدا با نام »ول شــدگان« 
اکــران شــود، یک بــار دیگر بحث 
پول های کثیف در سینمای ایران را 
مطرح کرده است. رسانه های داخلی 
اعام کرده اند که ســرمایه اصلی این 
فیلم پرهزینه و پرســتاره را ســجاد 
خواجه علیجانی تأمین کرده اســت. 
مسعود فراســتی پای ثابت نقدهای 
جمهوری  ســیمای  در  ســینمایی 
اســامی ۲۴ خرداد سال جاری، یک 
هفته بعد از نمایش عمومی »ما همه 
با هم هستیم« ســرمایه گذار اصلی 
این فیلــم را متهم کرد که در فاصله 
فقط پنج سال از تعمیرات کامپیوتر 
به میلیاردها تومان سرمایه دست پیدا 
کرده و حاال بخشی از این پول ها را در 

سینمای ایران خرج می کند.
کمال تبریزی، کارگردان فیلم اما در 
پاســخ به این انتقادات، فراستی را به 
عنوان »ام الفساد حوزه منتقدین« و 
یک فرد ریشو و نامرتب معرفی کرد 
که اصوالً به مخالف خوانی عادت دارد 
و باید او را به همان شکلی که هست 

تحمل کرد.
سجاد خواجه علیجانی اسپانسر برنامه 
»برنده باش« و سرمایه گذار فیلم های 

»روزهــای نارنجی« و »جهان، با من 
برقص« نیز بوده است.

گفته شــده کــه این فرد تا ســال 
۸۹ صاحــب یک مغــازه تجهییزات 
کامپیوتری و نصب وینــدوز ۹۸ در 
نارمک بود و از راه تعمیرات کامپیوتر 
گذران می کرد. سپس در سال ۹۶ به 
همراه پدرش شــرکت »گلپا تجارت 
جهانی ایرانیان« را تأســیس کرد و 
چهار ماه بعد هم سهام خود را به دو 
نفر واگذار کرد و از این شرکت خارج 
شد و با سرمایه گذاری در بیت کوین 
و در چند سایت شرط بندی ثروتی به 

دست آورد.
داستان فیلم »ما همه با هم هستیم« 
با حاشــیه های آن بی ربط نیســت: 
یک شــرکت هواپیمایی که در حال 
ورشکستگی است، هواپینای خرابی 
را اجاره می کنــد با این هدف که در 
یک سانحه هوایی ساختگی پولی به 
جیب بزند. اما روابط مســافران با هم 
و برخی حوادث پشت پرده حقیقت 
را افشــا می کند. مانی حقیقی نقش 
خلبان، لیا حاتمــی، نقش صاحب 
شرکت و مهران مدیری نقش بازپرس 

را ایفا می کنند.

منبع: بی بی سی
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 با سابقه پنج نسل تجربه خانوادگى  در عرصه تولید و طراحى جواهر 
و با مجموعه اى از نفیس ترین طرح هاى جواهر از بزرگ ترین طراحان بین المللى

نامى که مى شناسید و به آن اطمینان دارید

1105 ROBSON STREET, VANCOUVER BC V6E 1B5 
Tel: 604-685-5625 

wwwSaatchiandsaatchi.ca 
Info@saatchiandsaatchi.ca

تنها شعبه ساعتچى و ساعتچى در خیابان رابسون ونکوور کانادا و باسابقه 39 سال مى باشد.
جواهرى ساعتچى و ساعتچى با هیچ جواهرفروشى دیگرى با نام ساعتچى ارتباطى پیدا نمى کند.

جواهرى ساعتچى

نام ما پشتوانه ماست

خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
ارتباط سرطان دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

و خشم فروخورده شده
آیا می دانستید که سرطان ریشه های 
عاطفی هم دارد؟ یــک عامل اصلی 
برای این بیماری وجود دارد که اغلب 
از آن غفلت می شود: عواطف سرکوب 

شده و خشم فروخورده شده.
می تواند  استرس)کورتیزول(  ورمون 
در اثر محرک های عاطفی تولید شود. 
سرکوب این هورمون می تواند سطح 
واکنش ایمنی شخص را کاهش دهد. 
دریافته اند که سطوح باالی کورتیزول 
مستقیما سیستم ایمنی را سرکوب 
می کنــد. وقتی سیســتم ایمنی به 
درستی کار نکند، سلول های معمولی 
می توانند به سلول های سرطانی تبدیل 
شوند. هر چه بیشتر عواطف منفی تان 
را سرکوب کنید، بیشتر مستعد بروز 

سرطان در بدن تان هستید. 
شــماری از مطالعات کــه درباره ی 
ایــن موضــوع صــورت گرفته اند و 
 Alternative Cancer Care
رابطه ی بین خشم فروخورده شده و 
سرطان را ذکر می کنند. در مطالعه ی 
دیگری از کینگز کالج هاسپیتال لندن 
معنی داری  “رابطــه ی  که  دریافتند 
بین تشخیص سرطان سینه و الگوی 
رفتاری بروز غیرعادی عواطف که بر 
زندگی شخص بالغ حاکم است وجود 

دارد.” 
محققان دیگری از دانشگاه روچستر 
و مدرسه ی بهداشت عمومی هاروارد 
دریافتند آدم هایی که خشم خود را فرو 
می خورند ۷۰ درصد ریسک مردنشان 
به علت بیماری سرطان بیشتر است.  
در یک مطالعه در دانشگاه میشیگان 
دریافتند که فروخوردن خشم مرگ 
و میر زودرس مــردان و زنان را رقم 

می زند. 
تحقیقاتی سرطان سینه ی  برنامه ی 
کالیفرنیا در دانشگاه استنفورد درباره 
رابطه ســرطان و خشم نشان داد که 
عواطف و احساسات قدرتمند موجب 
به وجــود آمدن جریان کورتیزول در 
بدن می شود که مرگ زودرس را در 
زنان مبتا به ســرطان سینه موجب 

می شود.
 

مرحله  ۱: شوک غیرقابل اجتناب

در این مرحلــه، ۱۸-۲۴ ماه پیش از 
تشخیص ســرطان شخص شوک یا 
ضربه ی عاطفی شــدیدی را تجربه 
می کند. این ضربه ی عاطفی بر خواب 
عمیق و تولید ماتونین در بدن تاثیر 
می گذارد. ماتونین از رشد سلول های 
سرطانی جلوگیری می کند. وقتی این 
بخش از مرکز واکنش عاطفی مغز در 
نتیجه ی یک ضربه ی عاطفی آسیب 
به  ارگان های بدن شــروع  می بیند، 
از کار افتادن می کننــد، که این امر 

می تواند به سرطان منجر شود.
 

مرحله  2: کاهش آدرنالین

هورمون های افزایش یافته ی استرس 
ســطوح آدرنالیــن را در غــدد فوق 
کلیوی کاهــش می دهند. بدن قبا 
ذخایر آدرنالین را محدود کرده است، 
و اســترس عاطفــی آن ذخایر را به 
سرعت کاهش می دهد. این می تواند 

چرا دندان ها پس از عصب کشی تغییر رنگ می دهند؟

بعد از درمان ریشه )عصب کشی(، گاهی تغییر رنگ 
در دندان ها مشاهده می شود. به عاوه در دندان های 
ضربه دیده هم بعد از ضربه و هم بعد از درمان ریشه، 
کماکان تیرگی دندان ممکن است باقی بماند و حتی 

با وجود درمان تغییر نکند.
به طــور کلی بعد از درمان ریشــه تــا درجات کمی 
ممکن اســت دندان ها تیره تر شــوند؛ امــا گاهی به 
دلیل عصب کشی یا ترمیم دچار مشکل، تغییر رنگ 
چشمگیر ممکن است در دندان دیده شود. این تغییر 
رنگ ها که منشــأ آن ها از داخل دندان می باشــد، با 
روش های سفید کردن داخل دندانی در بیشتر موارد 
درمان می شوند. منشأ بیشتر تغییررنگ های داخلی که 
بعد از پوسیدگی منجر به مرگ عصب، عصب کشی یا 
ضربه به دندان هــا روی می دهد، به خاطر پیگمان ها 
)رنگدانه های( خونی اســت که در داخل پالپ دندان 
قباً جریان داشــته است. در دندان های عصب کشی 
شــده، ماده ای که برای پرکردن داخل ریشه استفاده 

می شود هم ممکن است که عامل تغییر رنگ باشد.
علت های زیادی برای تغییر رنگ دندان ها وجود دارند. 
برخی بیماری ها، نقایص تکاملی و دارو ها در مراحل 
مختلف رشد ممکن اســت باعث تغییر رنگ دندان 

شوند.
در صورتــی کــه روش های ســفید کــردن دندان 
)بلیچینگ( بــرای زدودن تیرگی این دندان ها جواب 
ندهــد، باالجبــار از روش های پرکــردن )ترمیم( یا 
روکش دندان استفاده می شــود. سفید کردن البته 
روش محافظه کارانه تری است. چون در ترمیم سطح 
دندان )ونیر( دندان یا روکش دندان، نسج سالم دندان 
به هر حال دســتکاری می شود. سفید کردن حتی از 
درمان هایی مانند المینیت که نسج حداقلی در آن ها 
برداشــته می شــود، محافظه کارانه تر می باشد. البته 
روش های سفید کردن داخلی، فقط برای دندان هایی 
که قباً عصب کشی شده اند یا قرار است عصب کشی 
شوند، به عنوان درمان در نظر گرفته می شود؛ یعنی 
این روش فقط بــرای دندان های غیرزنده قابل انجام 
است. به عاوه سفید کردن تک دندان ها، نتیجه قطعی 
صد درصد ندارد. معلوم نیســت میزانی که قرار است 
تغییر رنگ برگردد یا سفید شود، چه قدر خواهد بود. 
رضایت فردی که برای رفع تغییر رنگ دندانش مراجعه 

کرده اســت جذب خواهد شد یا نه. ولی با همه این 
تفاســیر اگر این روش به درستی انتخاب شده باشد، 
روش بسیار مؤثر و کارآمدی است. مزیت بزرگ سفید 
کردن داخلی دندان نسبت به روکش، المینیت یا ونیر 
این اســت که دیگر نیازی به یکسان ســازی و ایجاد 
تطابق رنگ با دندان هــای اطراف ندارد. در حالی که 
ایجاد تطابق رنگی که عیناً مشــابه دندان های مجاور 
باشد، با استفاده از المینیت، ونیر یا روکش های تک 
دندان، بسیار کار دشوار و وقت گیری است و ممکن 
است همیشــه کاماً با موفقیت همراه نباشد. سفید 
کردن دندان غیرزنــده برخاف درمان های ترمیمی، 
کاری کم تهاجمی اســت و آسیب احتمالی چندانی 
ندارد و مانند روکش، فرآیند غیرقابل برگشتی نیست.

در روش سفید کردن داخل کانالی دندان، حفره کف 
اتاقک پالپ با یک ماده عایق پر می شود. بعد یک ماده 
اکسیدان که اغلب ترکیبات پراکسایدهیدروژن است یا 
آن را آزاد می کند، داخل حفره قرار می گیرد و پانسمان 
می شــود. این فرآینده گاهی نیاز است چند بار تکرار 
شود تا به نتیجه مطلوب دلخواه برسیم. دندانپزشکان 
مایل اند حتی به رنگ روشــن تر از دندان های مجاور 
با روش ســفید کردن برسند تا بعد ها در فرآیندهای 

ترمیمی، رنگ دندان مات نشود.
ســفید کردن کلی دندان ها که باهدف زیبایی انجام 
می شــود، روشی متفاوت نسبت به سفید کردن تک 
دندان برای دندان غیرزنده اســت. ایــن روش برای 
دندان های زنده و در فــک باال و پایین معموالً برای 
شش دندان قدامی صورت می گیرد که به طور موقت 
امکان حساس شــدن دندان ها در اثر آن وجود دارد. 
این روش بیشتر یک فرآیند زیباسازی است تا درمان 
دندانپزشکی و به دو روش کلی انجام درمان در مطب 
یا انجام در منــزل و در بعضی موارد ترکیب این دو، 
انجام می شــود. امروزه البته سفید کردن بیش ازحد 
دندان )آنچه ســفید یخی نامیده می شود!( در میان 
برخی از افراد طرفدار پیداکرده اســت که البته ازنظر 
منظر زیبایی طبیعی جای بحــث دارد و با توجه به 
اینکه زمان بیشــتری برای رسیدن به آن صرف شده 
و احتمال حساســیت دندان ها و آسیب وجود دارد، 

چندان توصیه نمی شود!

آغاز مرحله ی ســه، گســترش قارچ 
سرطان، باشد که باعث جهش سلولی 

می شود.
 

مرحله  3: قارچ سرطان

 طی این مرحله، میکرو ارگانیسم های 
ضروری برای حیات)که سوماتیک ها 
نامیده می شوند( که در بدن ما زندگی 
می کنند به یک قــارچ مخمر مانند 
تبدیل می شــوند تا گلوکز و اســید 
الکتیک اضافی در سلول ها را تخمیر 
کنند. این قارچ بعدا به سمت هسته ی 
ســلول حرکت می کند تــا ضایعات 
اسیدی آزاد شده که “مایکوتوکسین” 
نامیده می شــوند را تکثیر کند. این 
ضایعات اسیدی مانع ترمیم دی.ان.

ای ســلولی و تولید ژن های سرکوب 
کننــده ی تومــور می شــوند. بدون 
ژن های ســرکوب کننــده ی تومور 
که مرگ سلولی را تنظیم می کنند، 
سلول ها جهش یافته و به سلول های 

سرطانی تبدیل می شوند.
 

)ویتامین  نیاسین  کمبود  مرحله  ۴: 
ب3(

 سطوح کاهش یافته ی آدرنالین باعث 
کاهــش دوپامین در مغز می شــود. 
دوپامین آدرنالیــن تولید می کند و، 
وقتــی دوپامین بیشــتری در طول 
شود،  استفاده  طوالنی مدت  استرس 
آمینواســیدها برای متعــادل کردن 
حس و حال شخص سروتونین تولید 
می کنند. مشکل این است که این امر 
به کاهشتریپتوفان می انجامد که برای 
ترکیب کردن نیاسین جهت تنفس 
ســلولی الزم اســت. به طور معمول 
تریپتوفان، نیاســین را به آنزیم هایی 
تبدیــل می کنــد که بــرای تنفس 
سلولی، تبدیل گلوکز، و تولید انرژی 
ATP )آدنوزین تری فسفات( استفاده 
می شوند. بدون نیاســین، در عوض 
سلول ها گلوکز را تخمیر خواهند کرد 
که به جهش ســلولی و شکل گیری 

سرطان منتج می شود.

 مرحله  5: کاهش ویتامین ث

در طی اســترس مزمــن، غدد فوق 
کلیوی نیز در بــدن ویتامین ث آزاد 
می کنند تا از اثرات استرس زا بر قلب 
و سیستم فشار خون بکاهند. ویتامین 

ث برای جلوگیری از تبدیل ضایعات 
اکسیژنی به اکسیژن و آب در سلول 
توسط دی.ان.ای سلول ضروری است. 
تداوم کمبود ویتامیــن ث در طول 
استرس آســیب و جهش دی.ان.ای. 
میتوکندری سلول را افزایش می دهد، 
و باعث جهش سلول های معمولی به 

سلول های سرطانی می شود.
 

مرحله  ۶: سرکوب ایمنی

 سیستم ایمنی بدن با افزایش سطح 
کورتیزول سرکوب می شود. شخصی 
که از استرس عاطفی طوالنی مدت 
شــدید رنج می برد خســته است و 
بنابراین غدد فوق کلیوی و تیروئید او 
کم کار می شوند. سطوح مواد معدنی، 
وقتی استرس میزان مواد معدنی را در 
بدن کاهش می دهد، کم می شــوند. 
مواد معدنی برای عملکرد سیســتم 
ایمنی بدن ضروری هستند. سیستم 
ایمنی شروع به ضعیف شدن می کند 
و از تولید اینترلوکین۲– که  لنفوسیت 
T، لنفوسیت B، سلول های کشنده ی 
طبیعی، ماکروفاژها، و نوتروفیل ها را 

تولید می کند- باز می ماند.
بدون ســلول های سیســتم ایمنی، 
باکتریایی- قارچ های مخمر-ماننــد 

ویروســی کــه در درون ســلول ها 
چندشکلی هستند به رشد خود ادامه 
می دهند و سلول های سرطانی تازه به 

وجود آمده تکثیر می شوند.
در نقش عواطف منفی بر ســامتی، 
بخصــوص وقتــی که ایــن عواطف 
ســرکوب می شوند هیچ شکی وجود 
نــدارد. ایــن تحقیق مــا را به یک 
نتیجه گیــری رهنمــون می کند که 
می تواند حیــات بخش باشــد. اگر 
عصبانی هستید، برای ابراز آن راهی 
مناسب پیدا کنید. ادامه دادن به روند 

عصبانیت می تواند مرگبار باشد.
 

ابراز  برای  مناسب  راه های  از  بعضی 
خشم:

ورزش خوب
تمرین کنترل تنفس

تمرین آرام سازی تدریجی عضات
استفاده از یک اسباب بازی تسکین 

استرس 
گوش دادن به موسیقی آرامش بخش 
و تکرار جمات خودتلقینی آرامش 

بخش
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تغذیه

آیا بایــد به تغذیه ی بعــد از ورزش 
اهمیت بدهید؟ واقعیت این است که 
بیشتر اوقات خیر! اما نکاتی وجود دارد 
که با توجه به آن ها می توانید بفهمید 

که این اهمیت ضرورت دارد یا نه.
* آیــا هر شــب حداقل ۷ ســاعت 

می خوابید؟
* آیــا روزانــه حداقــل ۸ لیوان آب 

می نوشید؟
* آیا روزانه حداقــل ۵ وعده میوه و 

سبزی می خورید؟
* آیا در هر وعده ی غذایی تان پروتئین 

وجود دارد؟
* آیا به طور مرتب ورزش می کنید؟  

اگر جواب شــما به هر کــدام  از این 
ســوال ها منفی اســت پــس اولین 
کاری که باید انجام دهید این اســت 
که قبل از تمرکز و دقیق شدن روی 
تغذیــه ی بعــد از ورزش، عادات تان 
را اصاح کنیــد. خیلی از افرادی که 
می خواهند اندام شان را تغییر دهند، 
به دنبال استراتژی های غذایی خاص 
و یا راه حل های فوری برای رســیدن 
به هدف شان هستند، اما واقعیت این 
است که بیشتر آن ها نیازی به این کار 
ندارند و یا آماده ی به کارگیری چنین 

استراتژی هایی نیستند. 
رعایت کردن و توجه به اصول معموالً 
برای کسب بهترین نتایج کافیست، 
هرچند این تمام راهی نیست که برای 
رسیدن به اهداف تناسب اندام تان باید 
طی کنید. پشتکار داشتن در پیگیری 
اصول و توجه به عادات سبک زندگی، 
تأثیر بسیار پررنگ تری بر سامت تان 
دارد و دیگــر الزم نیســت در مورد 
تغذیــه ی بعد از ورزش تــان نگرانی 

چندانی داشته باشید.

چه زمانی تغذیه  بعد از ورزش مفید 
است؟ 

یک نکته   ی مهم دیگر درمورد تعذیه ی 
بعد از ورزش این است که تنها بعد از 
یک تمرین شــدید و سخت، تغذیه 
تأثیرگذار است. یک پیاده روی ساده و 
یا انجام چند حرکت کششی، واکنش 
چشــمگیر و خاصی در بــدن ایجاد 
نمی کند که تغذیــه ی بعد از تمرین 
را مهم جلوه دهد. از طرفی دیگر، اگر 
خیس از عرق شــدید یا عضات تان 
به خاطــر تمرین، به لــرزه افتاد پس 
شدت ورزش تان تا حدی بوده است 
که مثاً یک نوشیدنی مناسب بعد از 

تمرین، نیاز بدن تان باشد.

چه کســانی باید به تغذیه ی بعد از 
ورزش اهمیت بدهند؟

 اگر هــدف فعلی تان عضله ســازی 
اســت، یا روزه ی متناوب و ورزش با 
معده ی خالی را انتخاب کرده اید، پس 
مصرف یک شیک مناسب بعد تمرین، 
برای تان بسیار مفید خواهد بود. یک 
دلیل دیگر هــم اینکه، اهمیت دادن 
به »پنجره ی آنابولیک« بعد از تمرین 
شــدید الزم است چون در این زمان، 
سلول های عضات، برای دریافت مواد 

مغذی پذیراتر هستند. 
بسیاری از منابع علمی می گویند این 
پنجره از یک تا ســه ســاعت بعد از 
تمرین باز است. اگر می خواهید عضله 
بســازید، خوب است بعد از جلسه  ی 
بدنسازی تان فوراً عضات تان را تغذیه 
کنید. همچنین عضله ســازی نیاز به 
این دارد که بیشــتر از میزان کالری 

آیا تغذیه  بعد از ورزش اهمیت دارد؟

سوخت شده را دریافت کنید، بنابراین 
در این شرایط نیز نوشیدن یک شیک 
مناسب به شما کمک می کند تا این 
میزان کالری را به بدن تان برســانید. 
اگر با معده ی خالی تمرین می کنید، 
پس قطعاً باید بعد از تمرین بخورید 
و عضات و ذخایر انرژی تان را تامین 

نمایید.

تغذیه ی بعــد از ورزش آنقدرها هم 
مهم نیست! اما نه برای همه

با همه ی این حرف هــا، مطالعات و 
پژوهش ها نشــان داده انــد تغذیه ی 
بعد از ورزش آنقدرها هم که بیشــتر 
افراد تصور می کننــد اهمیت ندارد. 
بلــه البتــه ذخایر گلیکوژن شــما 
)کربوهیدرات هــای ذخیره شــده(، 
حین ورزش شــدید مصرف می شود 
و الزم اســت با مصرف کربوهیدرات 
جایگزینــش کنید؛ بایــد پروتئین 
بخورید تا مطمئن شــوید واحدهای 
ســازنده  ی مورد نیاز بدن تان را برای 
ترمیم آسیب های ناشی از ورزش، در 

اختیارش می گذارید. 
اما در مقایســه با تمام عواملی که در 
میــزان اثرگــذاری ورزش و تمرین 
قابل توجه هستند، تحقیقات صورت 
گرفته در مورد نیاز به تغذیه ی خاص 
بعد از ورزش، بدون نتیجه ی قطعی 
و غیرقابل استدالل هستند. نتیجه ای 
که در این پژوهش ها مکــرراً وجود 
داشت این است: تا زمانی که مصرف 

روزانه ی پروتئین تان کافی است، دیگر 
اهمیتی ندارد حتماً چه زمانی یا چقدر 

پروتئین دریافت کنید. 
نوشــیدن آب کافی، خــواب کافی و 
با کیفیــت و مصرف روزانه ی میوه ها 
و سبزی ها شــاید رویکردی جذاب 
نباشــد چون الزم است اصاحات و 
تغییراتی در سبک زندگی تان ایجاد 
کنید، اما اگر بتوانید در این اصول به 
مهارت برسید، در درازمدت، سالم تر و 

متناسب تر خواهید ماند.
به  عبارتی دیگر، وقتی اصولی وجود 
دارد که الزم اســت بــه آن ها توجه 
کنید، انرژی تــان را صرف چیزهای 
فرعی نکنید؛ و تغذیه ی بعد از ورزش 
هم جزو همین فرعیات اســت. الزم 
به ذکر اســت، در بحث تغذیه بعد از 
ورزش بین ورزشکار عادی و حرفه ای 

تفاوت وجود دارد.
اگر شــما جزو کســانی هستید که 
دغدغــه ی عضله ســاختن دارید یا 
معمــوالً با معــده ی خالــی ورزش 
می کنید، تغذیه  ی بعد از ورزش عاملی 
است که اهمیت دادن به آن برای تان 

مفید خواهد بود.
 

فواید تغذیه بعد از ورزش
 

سه هدف اصلی تغذیه بعد از تمرین:
۱. جلوگیری از تخریب عضانی 

۲. تقویت رشد عضات 
۳. جایگزینی گلیکوژن 

حاال بهترین راه رسیدن به این سه 
هدف چیست؟

مصرف شــیک پروتئین در عرض ۲ 
تا ۴ ســاعت بعد از تمرین که حاوی 
کربوهیدارت زودهضــم و دوبرابر آن 
پروتئین باشد. این یک راه عالی برای 
تأمین همه ی نیازهای گفته شــده 
است. همچنین باید از مصرف چربی 
بعد از تمرین اجتناب کنید زیرا چربی، 
به آرامی هضم می شود و برای تغذیه ی 

فوری سلول ها مناسب نیست. 
تحقیقاتی که درمورد بهترین نسبت 
انجام شده  کربوهیدرات به پروتئین 
بسیار متنوع می باشد، اما نسبت یک 
به یک تا دو به یــک برای تمرینات 
ایده آل اســت. برای آن هایی  شدید 
است،  مدنظرشان  عضله ســازی  که 
می توانند این نسبت را به سه به یک 

هم برسانند.
 

یک نمونه ی مناسب از یک تغذیه ی 
بعد از تمرین

یک موز درشت
یک و نیم فنجان آب نارگیل

یک اسکوپ پروتئین وی
یک فنجان یخ 

تمام این مواد را در مخلوط کن بریزید 
و کاماً مخلوط کنید تا نرم شود.

کالری: ۳۵۰
کربوهیدرات: ۵۳ گرم

پروتئین: ۲۸ گرم
 چربی: ۱ گرم

 
اگر هــدف اصلی تان چربی ســوزی 
اســت، باید حواس تان به وعده های 
بعد تمرین و انواع شیک ها باشد. هدف 
اصلی در چربی سوزی ، همان طور که 
می دانید گذشته از کم کردن کالری 
دریافتی و حفظ ایــن روند دقت در 

انتخاب نوع مواد غذایی نیز است.
بایــد غذاهایی را انتخــاب کنید که 
گذشته از اینکه نباید حس گرسنگی 
کاذب به شــما بدهند، بلکه به شما 
کمک کنند میــزان قند خون تان را 
یکنواخت نگه دارید تا گرسنگی تان 
تحت کنترل باشد. شیک های بعد از 
تمرین در رساندن مواد مغذی ضروری 
به بدن و سوخت رسانی مجدد و فوری 
به عضات بســیار مفیدند حتی در 
روند کاهش وزن نقش مؤثری دارند 

اما زمان مصرف آن اهمیت دارد.
دقت کنید خود پروتئین هیچ تأثیر 
منفی بر کاهش چربــی ندارد بلکه 
حتی مفید نیز هســت، اما در اینجا 
بحث روی ترکیبات شیک پروتئین 
است. باید بدانید که کربوهیدرات های 
زود جذب، ممکن است چند ساعت 
بعد، گرسنگی تان را افزایش دهند و 
این درست همان چیزی است که باید 

مراقبش باشید.

 مواد الزم: 

دو قاشق غذاخوری روغن زیتون
 ۲۲۵ گرم سوسیس ایتالیایی

یک عدد پیاز کوچک و خردشده
۱/۴ پیمانه زیتون خرد شده

۴۰۰ گرم گوجه فرنگی گیاسی
۱/۴  پیمانه فلفل قرمز خردشده

  ۵۶ گرم پنیر پارمسان رنده شده
 دو قاشق غذاخوری کره

۱/۲ پیمانه ریحان خردشده 

طرز تهیه:

دو قاشق روغن را در ماهی تابه ای گرم کنید. سوسیس ها را تفت دهید تا 
طایی شوند. 

سوسیس ها را جمع کرده و پیاز و زیتون را در ماهیتابه بریزید و پنج دقیقه 
بپزید تا پیاز نرم شود.

 سپس گوجه ها را اضافه کنید و حرارت را اندکی باال ببرید و برای ۳ دقیقه 
تفت دهید تا آب غذا اندکی کم شود. 

همزمان پاستا را در آب به مدت ۶ دقیقه بجوشانید. آن را آبکش کنید و 
یک پیمانه از آب آن را نگه دارید.

پاستا و ۳/۴ آب آن را به سس اضافه کنید و آن قدر بپزید تا مایع به خورد 
پاستا برود.

 سپس سوســیس، فلفل خردشده و مابقِی آب پاســتا را اضافه کرده و 
مخلوط کنید. 

در آخر کره و نیمی از پنیر پارمسان را اضافه کنید و هم بزنید. 
زمانی که مواد خوب مخلوط شــدند، از روی حرارت بردارید و ریحان را 

اضافه کنید. 
پاستا را در ظرف ریخته و روی آن روغن زیتون و پنیر پارمسان بریزید.

پاستا  پانتری

اثر شگفت انگیز مصرف حبوبات 
بر روی ماهیچه ها

مطالعات انجام شده نشان می دهد افرادی که از حبوبات، تخم مرغ و گوشت 
سفید به مقدار مناسب استفاده می کنند، کمتر به تحلیل ماهیچه ها دچار 

می شوند.
 کاهش حجم عضات با افزایش سن، سبب بروز بیماری به نام سارکوپنی یا 
تحلیل ماهیچه ها می شود که براثر آن توده عضانی تحلیل رفته و عملکرد 
عضات اســکلتی تغییر می یابد. این اختال نه تنها باعث از دست دادن 

عضات می شود، افراد مسن را مستعد زمین خوردن و شکستگی می کند.
 هرچند با افزایش ســن به صورت فیزیولوژیــک این بیماری رخ می دهد 
اما دریافت مناسب پروتئین ها در حفظ توده های ماهیچه ای نقش مؤثری 

داشته و می تواند از شدت بیماری بکاهد.
 مطالعات نشان می دهند که استفاده از ریزمغذی ها مانند منیزیم، کلسیم 
و پروتئین برای حفظ ماهیچه بســیار حائز اهمیت است. استفاده از غات 
سبوس دار و منابع مناسب پروتئین ها مانند تخم مرغ می تواند در سامت 

ماهیچه افراد نقش بسیار مهمی ایفا کند.
 در رژیم غذایی باید اســتفاده از اسیدهای چرب امگا ۳، روغن هایی مانند 
زیتون، کنجد و کانوال و همچنین اســتفاده از ماهیان در نظر گرفته شود 
تا ســامت افراد تضمین شود. منابع گیاهی اسیدهای چرب امگا ۳ مانند 
گردو می تواند در سامت مردان و زنان نقش مهمی داشته باشد و آنان باید 

مصرف اینگونه مواد غذایی را در برنامه های غذایی خود قرار دهند.
 توجه به کلسیم خیلی حائز اهمیت است و با مصرف مناسب انواع لبنیات از 

جمله شیر در طول روز می توان کلسیم مورد نیاز بدن را تأمین کرد.
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فروردین : از فعالیت های روزمره ای که انجام می دهید خســته شده اید 
و به هیجانات روحی بیشــتری نیــاز دارید، زیرا در حــال فاصله گرفتن از 
صحنه های مختلف زندگی تان هستید و این مورد دلیلی بارز برای خستگی 
شما می باشد. اگر کاری را که باید انجام بدهید کمی به تعویق افتاد نگران 

نباشید، کمی به فکر روحیات خودتان باشید. 

اردیبهشت :  بــه تازگی مسائل جدیدی وارد زندگی شما شده است که 
شما را به شــدت نگران کرده اند اما نگران نباشید.شما دلتان می خواهد از 
صحنه زندگی تان دور شوید و دیگر مسئولیتی را در قبال کسی نداشته باشید 
اما الزم است بدانید که همین مسئولیت ها باعث شده اند که شما انگیره ای 

برای ادامه زندگی تان داشته باشید .
 

خرداد : اگر کارهایتان خیلی کند پیش می رود زیاد ناراحت نشوید. فقط 
در حالی که سرعت خودتان را بیشتر می کنید از کار کردن نیز لذت ببرید. 
اگر شما سعی کنید که خیلی سریع برنامه هایتان را مرتب کنید ممکن است 
ناامید بشوید. در حال حاضر سعی کنید که نکات مبهم را برای خود از بین 

ببرید تا همه چیز خوب به نظر برسد.

تیر: جاه طلبی زیاد ممکن است کار دست تان دهد به خاطر اینکه شما در 
وضعیت پیچیده ای کار می کنید و نمی توانید به اهداف تان برسید. ممکن 
اســت بخواهید بیشتر از توان تان کار انجام دهید و از کاری که االن دارید 
انجام می دهید خشنود نیســتید. اگر بتوانید از این انتظارات غیرواقعی خود 

دست بکشید احساس بهتری در رابطه با خودتان خواهید داشت .
 

مرداد : شــما در این روزها عزلت را بر شــلوغی ترجیح می دهید. اما بهتر 
اســت .کمی از زندگی عادی و روزمرگی که دارید فاصله بگیرید و از آن 
خارج شوید. کارها و فعالیت های سابق تان که همه ناتمام مانده اند و بر روی 
هم انباشته شده اند را فراموش کنید، برای کارهای جدید اقدام کنید. سعی 

کنید با دید مثبت به زندگی نگاه کنید.

شهریور :  شــما در این روزها احســاس می کنیــد زندگی تان دستخوش 
تغییراتی اساسی می شود و شــما توان مقابله با آنها را ندارید. مانند این که 
شما بر روی یک موج سوار شده اید و این موج هر سویی که بخواهد شما 
را ســوق می دهد. از مسائلی که در آینده ممکن است برای تان پیش بیاید 

به می ترسید به همین دلیل در برابر مشکالت سریع واکنش نشان می دهید.

مهر : شما ممکن است احساس کنید که واقعا به کمبود وقت دچار شده اید. 
این ممکن است به شما کمک کند که کارتان را هرچه سریع تر شروع کنید، 
گرچه عاقالنه ترین کار این است که صبر کنید. معموال، صبر و شکیبایی 
نقطه قوت شماست، اما  چیزی شما را وسوسه می کند تا دست به یک کار 

غیر ارادی بزنید.

آبان :شــما قصد دارید کار تــازه ای را آغاز نمایید. در ابتدا الزم اســت 
برنامه ریزی و طرح کلی از کارتان را تجســم کنید و بعد اقدام نمایید تا با 
مشــکلی مواجه نشوید. افق فکری خود را متمرکز کنید زیرا موفقیت های 
خیلی بزرگی در انتظار شــما خواهد بود. پس ساکن و بی حرکت نمانید. 

نیرویی شما را در طی راه همراهی می کند.

آذر : شــما مسئول اشــخاص و رفتارهای دیگران نیستید. زیرا شما در این 
روزهــا بیش از حد خود را به دیگران اختصــاص داده اید و زمان کمی را 
برای خودتان، فعالیت های شــخصیتان صرف می کنید. شما با توجه کردن 
به دیگران می خواهید شخصیت اصلی خودتان را به دیگران اثبات کنید اما 

برای اثبات وجودتان راه های دیگری نیز وجود دارد. 

دی :  ممکن است احساس کنید در اوج بازی هستید اما الزم است بدانید 
که این وضع پایدار نیســت. ممکن اســت وسوسه شده باشــید که اگر به 
انتظارات خود دســت پیدا نکنید از میــدان دید باالی خود در زمینه کاری 
فاصله بگیرید. اما اکنون تصمیم گیری صحیح نیست به خاطر اینکه فردا شما 

ذهنیت خود را باز هم تغییر خواهید داد.

بهمن : مسیر شما بسیار هموار شده است، اما هنوز هم موضوعی ناراحت 
کننده به نام واقعیت وجود دارد که تزلزلی در مسیر شما پدید می آورد. روی 
امور کاربردی و عملی کار کردن شما را از تخیالتتان دور می کند، اما اجازه 
ندهید که این امور رویاهای شما را به کلی نابود کنند. تصویر ذهنی دائمی 

از آینده داشتن به حد کافی سر شما را شلوغ نگه می دارد.

اسفند : کنترل کردن شرایط کنونی اکنون زیاد هم برای شما سخت نیست 
به خاطر اینکه شما ذاتا می دانید که ریسک این کار زیاد است. با وجوداینکه 
شمازیاد هم به صبور بودن معروف نیستید اما نمی خواهید با کارهای عجوالنه 
به این تصور دامن بزنید. این کار نیاز به مواظبت دارد؛ الزم است که حواس 

خود را جمع کرده و هر زمان که احساس آمادگی کردید شروع کنید. 
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روغن چراغ ریخته وقف امامزاده
رو مسخرگي پیشه کن و مطربي آموز، تا داد 

خود از کهتر و مهتر بستاني . )عبید زاکاني(
روي گدا سیاهه ولي کیسه اش پره 

ریش و قیچي هر دو در دست شماست
زبان بریده بکنجي نشســته صــم بکم ،به از 
کسي که نباشد زبانش اندر حکم . ) سعدي( 
زبان خوش، مار را از سوراخ بیرون مي آورد

زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد
زخم زبان از زخم شمشیر بدتره 
زدي ضربتي ضربتي نوش کن 

زرد آلو را میخورند براي هسته اش 
زمانه با تو نسازد، تو با زمانه بساز

زمستان رفت و رو سیاهي به زغال موند 
زن تا نزائیده دلبره، وقتیکه زائید مادره 

زن راضي، مرد راضي، گور پدر قاضي
زنگوله پاي تابوت 

زن و شوهر جنگ کنند، ابلهان باور کنند
زورش بخر نمیرسه پالون خر را بر میداره 

زور داري، حرفت پیشه
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فروردین:   شما باید مباحث و گفتگوهای جدیدی را با افراد تازه ای آغاز 
کنید زیرا این گفتگوها شما را در راهی که به تازگی در آن قدم گذاشته اید 
یاری می دهد. در مورد رفتارهای دیگران زود قضاوت نکنید اجازه دهید، 
فق��ط رفتارها و گفته های دیگران را در ذهن تان نگه دارید و بعد راجع به 

آنها نتیجه گیری کنید. 

 اردیبهشت:  شما در این اواخر به این مساله فکر می کنید که زندگی برای 
شما ارزشی قائل نشده است ارزش وجودی شما به پیشرفت های هر روزه 
شما نیست بلکه کارهایی است که در مجموع انجام می دهید. مقایسه خود با 
دیگری و کارهایی که دیگران انجام می دهند درست نیست.سرنوشت را هر 

کسی در زندگی شخصی اش خودش با تالش و کوشش می سازد.

خرداد:  برای شما سخت نیست که با احساسات خود ارتباط مداوم داشته 
باشید حتی اگر آنها کامال طبق برنامه ریزی و انتظار شما پیش نمی روند. اما 
این روزها دیگر شما نمی توانید براحتی احساسات خود را مدیریت کنید. 
خوشبختانه نیازی نیست که برنامه تان را تغییر دهید. اگر بتوانید فقط کمی 

مثبت باشید وضع شما را بهتر خواهد شد.

تیر:  شما توسط یک اتفاق یا صحبتی که به تازگی برایتان پیش آمده است 
انرژی مثبت زیادی گرفته اید، به همین دلیل اقدامات و فعالیت های مهمی را 
بر می دارید که در آینده تان تاثیر فوق العاده ای دارد. به خاطر داشته باشید که 
هر کاری پستی و بلندی های مختص به خودش را دارد، هیچ گاه نا امید و یا 

هیجان زده نشوید، صبر را پیشه خود کنید تا موفق شوید.

مرداد:  ممکن است حقیقت به شدت شما را اذیت کند، اما حقیقت چیزی 
است که بیشتر از هر چیز دیگری باید تازه و آشکار شود. شما به طور کامل 
از چیزهایی که ازشان دوری می کردید آگاهی دارید. باید خیلی حواستان 
را جمع کنید! برای اینکه اکنون اگر آنی و بدون فکر تصمیم گیری کنید 

صدمات جبران ناپذیری می بینید. 

شهریور:  از فعالیت های روزمره ای که انجام می دهید خسته شده اید و به 
هیجانات روحی بیشتری نیاز دارید، زیرا در حال فاصله گرفتن از صحنه های 
مختلف زندگی تان هستید و این مورد دلیلی بارز برای خستگی شما می باشد. 
اگر کاری را که باید انجام بدهید کمی به تعویق افتاد نگران نباشید، کمی به 

فکر روحیات خودتان باشید. 

مهر:   به تازگی مس��ائل جدیدی وارد زندگی ش��ما شده است که شما را 
به ش��دت نگران کرده اند اما نگران نباشید زیرا غافلگیری های شیرینی را 
سرنوشت برای شما رغم زده است.شما دلتان می خواهد دیگر مسئولیتی را 
در قبال کسی یا چیزی  نداشته باشید اما الزم است بدانید که همین مسئولیت ها 

باعث شده اند که شما انگیره ای برای ادامه زندگی تان داشته باشید.

آبان:  بخش بزرگی از ناراحتی های شما واضح و روشن نیستند، اما به معنی 
این نیس��ت که اصالً وجود ندارند. ممکن اس��ت شما احساس کنید که به 
سمت ناشناخته ها هدایت می شوید زیرا شما دقیقاً نمی دانید که دیگران چه 
احساساتی دارند. هرچقدر که بیشتر سعی می کنید قطعه گمشده این پازل را 

پیدا کنید آشفته تر می شوید. اجازه بدهید زمان آن ها را حل کند.

آذر:   شما باید برای مدتی طوالنی افکارتان را فقط پیش خود نگه دارید. 
این س��خن به این معناست که شما نمی توانید بفهمید که برای محو کردن 
زخمهای کهنه و ناراحتیهای اخیر، انجام دادن چه کاری خوب اس��ت. اما 
راهی پیدا کنید که بتوانید به طور مؤثر موفق به شناختن هر نگرش منفی یا 

ناراحتی هایی که می توانند به نقطه ای بحرانی برسند، بشوید.

دي:  خبرهای دیگری غیر از آنهایی که چشم ها قادر به دیدن آن هستند، 
 نیز وجود دارد. شما ممکن است در تفکر و تامل عمیقی غرق شوید، که به 
آسانی از چشم دیگران پوشیده می ماند. اما توجه کنید که االن زمانی برای 
خیال پردازی نیست. شمامی توانید در مقابل مبارزه ها و رقابت هایی که در سر 

راه تان پدیدار می شوند به خوبی واکنش نشان داده و تصمیم بگیرید.

بهمن:  ش��ما قصد دارید کار تازه ای را آغاز نمایید. در ابتدا الزم اس��ت 
برنامه ریزی و طرح کلی از کارتان را تجس��م کنید و بعد اقدام نمایید تا با 
مش��کلی مواجه نشوید. افق فکری خود را متمرکز کنید زیرا موفقیت های 
خیلی بزرگی در انتظار ش��ما خواهد بود. پس ساکن و بی حرکت نمانید. 

نیرویی شما را در طی راه همراهی می کند پس همین حاال  اقدام نمایید.

 اسفند:  شما مسئول اشخاص و رفتارهای دیگران نیستید. زیرا شما در این 
روزه��ا بیش از حد خود را به دیگران اختص��اص داده اید و زمان کمی را 
برای خودتان، فعالیت های ش��خصیتان صرف می کنید. شما با توجه کردن 
به دیگران می خواهید شخصیت اصلی خودتان را به دیگران اثبات کنید اما 

برای اثبات وجودتان راه های دیگری نیز وجود دارد. 

فال هفته

آیا می دانید؟

*   مغز بیش��تر ان��رژی را در بدن مصرف 
میکنند به همین دلیل هم از سایر نقاط بدن 

گرمتر است

*  انجیر خش��ک کرده 6 برابر انجیر تازه 
مقوی تر است

*  با پیش��رفت علم هنوز برای دانشمندان 
ساختن عسل کشف نشده است

* درخت خرما نر هرگز بار نمی آورد

*  سرکه قدیمیترین تیزابی است که توسط 
مصریان در حدود 3 هزار سال قبل کشف 

شد

*  خ��رس کواال هرگز آب نمی نوش��د و 
آب م��ورد نیاز خود را با خ��وردن برگ 

گیاهان تامین می کند

*  اول�ی�ن ت��م�اس ت�لف�نی ای�ران س���ال 
12۸5 خ�ورش�ی�دی در ت�ه�ران برقرار شد

*  نوع��ی کوس��ه دارای 35۰۰ دندان می 
ب���اش��د که از هیچ یک از آنها اس��تفاده 

نمیکند.

��گذشت شا� عبا� يكم
�مر��� سالر�� ��گذش���ت شا� عبا� يكم �ست كه 
�� س���ا� 1629 ميال�� �� �شر� (بهشهر) فو� شد. شا� 
عبا� بر�� �گا� شد� «بد�� ��سطه» �� مشكال� مر�� برخى 
�� شب ها بگونه �� ناش���نا� �� كوچه � پس كوچه � �ين 
گوشه � �� گوشه به پرسه �نى مى پر��خت. پس �� �نقر�� 
ساسانيا�� شا� عبا� نخستين �مامد�� �ير�� بو� كه قد�� �� 
به طو� كامل �� پايتخت متمركز � مر�ها� �ير�� �� به خطو� 
عهد باستا� نز�يك كر� � �ير�� با��يگر ����� يك نير�� 
��يايي موثر شد� با كشو� ها� ����ست مناسبا� سياسي 
� با��گاني بر�بر برقر�� ساخت � �ست به عمر�� � �با��ني 
��. �� �صفها� [شهر مركز� كشو�] �� پايتخت �ير�� كر� 
� به صو�� �يباترين ش���هر جها� �� �ما� �� ����� �منيت
 ��� ها� ��تباطي �� تامين � كا���نسر�ها� متعد� بر�� تسهيل 
حمل � نقل �يجا�� � �ي���ر�� �� ����� يك ��تش ملي كر� كه 
سربا��� �� �� ميا� همه مر�� �نتخا� مي شدند� نه �فر�� چند 
�يل. شا� عبا� به �ليل با� شد� پا� ���پائيا� به �بها� مشر� 

�مين� نسبت به �منيت خليج فا�� بسيا� حسا� بو�.
�عتر�� به �عد�� يك ��ئر �قطع ���بط 

��لت �ق���ت �ير�� �� پي �عتر�� ب���ه �عد�� يك ��ئر 
�ير�ني �� جريا� مناس���ك حج� 29 �� ما� 1322 هجر� 
خو�شيد� مناسبا� �يپلماتيك خو��� با ��لت سعو�� 
قطع كر�. �ين ��ئر به تصميم مقاما� سعو�� گر�� ��� شد� 
بو�. ��لت �قت �ير�� عمل ��لت سعو�� �� غير منصفانه 
خو�ند� بو�. ��پي قطع ���بط �� كشو�� تامدتي �ير�نيا� قا�� 

به مسافر� به كشو� سعو�� نبو�ند.
مجلس كا� �هخد� �� عا� �لمنفعه �عال� كر�

تال� فرهنگى  مجلس شو��� ملي 29 �يما� 1324
على �كبر �هخد� �� يك كا� عا� �لمنفعه �عال� � ��لت �� مأمو� 
چا� � �نتشا� فرهنگ �هخد� � تكميل كا� � ���مه پژ�هش ها�
به مجلس� هزينه �ين كا� فرهنگي عا� �لمنفعه   �� كر�.با مصو�
بر عهد� ��لت قر��گرفت � �فتر� بر�� �نجا� �� تأسيس � 
شما�� �� �بانشناس���ا�� تا�يخد�نا� � ��يبا� �� �� سرگر� 
بكا� شدند. علي �كبر �هخد� �� نويسندگا� � فرهنگيا� بنا� 
كشو� مد� ها عضو شو��� عالي معا�� (فرهنگ)� �ئيس 
��نشكد� حقو� � مش���ا��� عالي ����� فرهنگ بو�. �� 
همچنين يك ���نامه نگا� برجسته � �� طنزنويسا� ��ليه 

جر�يد �ير�� بو�.

سه شنبه29��1394 �  سا� نو�� � شما�� 26355
�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...
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تو�يع كوپن كمكها� غيرنقد� كا�مند�� شر�� شد
كمكها� غيرنق���د� كا�مند��  تو�يع كوپن
با�نشسته ��لت �� محل كانو� با�نشستگا� كشو�� 

شر�� شد.
يك مقا� �گا� �� كانو� با�نشستگا� كشو�� �� 
گفتگوئي با خبرنگا� ما �� مو�� تو�يع كوپن كمكها� 
غيرنقد� كا�مند�� با�نشسته ��لت گفت: �� حا� 
حاضر ����تخانهها� �مو�� � پر��� كش���و� 
حو�له �عتبا�� كمكها� غيرنقد� با�نشستگا� خو� 
�� به كانو� با�نشستگا� كشو�� ��سا� ��شته�ند � 
�����خانهها� ��� � تر�بر� � �طالعا� � جهانگر�� 
نيز مقدما� ��سا� حو�له �عتبا�� كمكها� غيرنقد� 

با�نشستگا� خو� �� فر�هم كر���ند.
  شو��� 250 بمب �تمي بر�� �ساند� �� بد�يا� خز� 

منفجر ميكند
���يو لند� گز��� ���: �تحا� جماهير شو��� �� 
نظر ���� بر�� حفر يك كانا� 130كيلومتر� ��يست � 

پنجا� بمب هسته�� منفجر كند.
منظو� �� كند� �ين كانا� �س���اند� �� به ��يا� 

خز� ميباشد.
�� ��يا� خز� �� سالها قبل �هسته �هسته �� حا� 
خشك شد� �ست � خشكي مرتبا �� ��يا پيشر�� 

ميكند.
���يو لند� �ضافه كر�� �ست كه جزئيا� �ين طر� 
�� مجله �نگليسي نيوتايم توسط يك ��نشمند ��سي 
�كر شد� �ست. ��نش���مند مذكو� ��عا كر�� �ست كه 
حفر كانا� با بمبها� هسته�� هزينه �� به يك سو� 

كاهش ميدهد.
�ستعفا� كر�مي� خطر تقسيم لبنا� �� �فز�يش ���

بير�� � ��يتر � يونايتدپر� � �سوشيتدپر� �
�شيد كر�مي �يشب �� مقا� نخست��ير� لبنا� �ستعفا 
كر� � كشو�� �� كه غر� �� �تش جنگ ��خلي �ست 
�� بحر�� سياسي �خيمي نيز فر� بر�.ناظر�� سياسي 
عقيد� ���ند كه �س���تعفا� �شيد كر�مي نشا��هند� 
معا�ضهجويي مستقيمي �� طر� �هبر�� مسلمانا� 
لبنا� �� بر�بر س���ليما�  فرنجي���ه  �ئيس جمهو�� 
مسيحي مذهب �ين كشو� �ست. �ستعفا� كر�مي خطر 
تقس���يم لبنا� �� بيش �� پيش �فز�يش ���.كر�مي يك 
مسلما� �س���ت � �� شر�يط كنوني بر�� فرنجيه پيد� 
كر�� هر سياستمد�� �يگر� كه حاضر باشد پست 

نخست��ير� �� قبو� كند غيرممكن �ست.
��ما� مليجك بر�� تصحيح يك �شتبا� به �طالعا� �مد

��ما� مليجك با �ستفا�� �� فرصتي كه «�طالعا�» 
بر�� �نتش���ا� حقايق �ندگي پد��� �يشا� فر�هم 
كر��� يك �شتبا� بز�� �� مو�� �ين شخصيت �ما� 
ناصر�لدينش���ا� �� كه مربو� به عكس چا� شد� �� 

كتا� سرگذشت مليجك �ست� فا� كر�.
�قا� �حتشا� همايو�� ��ما� مليجك� �مر�� به هيا� 
تحريريه ���نامه �مد � ضم���ن ���ئه �ين �� عكس� 
بمناسبت �نتشا� �سنا� تا�يخي �� مو�� پد�خانمش �� 

���نامه �طالعا� تشكر كر�.
�قا� �حتشا� همايو� گفت: �نچه سالها قبل �نتشا� 
يافته �ست متكي باسنا� � مد��� � حقايق تا�يخي 

نبو�� � صرفا ��ئيد� تخيل نويسندگا� �ست.
��ما� مليجك �نگا� به كتا� «مليجك» نوش���ته 
�قا� حسين لعل �ش���ا�� كر� � گفت: �� �ين كتا� 
عكس همس���ر مرحو� مر� ��� قاطر چا� � �� �ير 
�� نوشته�ند: «مليجك» �ختر�لد�له همسر� �� سو�� 
قاطر كر�� � عبد�لهخا� قاجا� نيز عكس يا�گا�� �نا� 
�� گرفته  �ست.�� صو�تيكه حقيقت غير �� �ين �ست 
�ير� �خترخانمي كه بر ��� قاطر نشسته همسر من 

����لد�له� �ختر مليجك � نو� ناصر�لدينشا� �ست.
�تومبيلها� �����تي �� گمر� نمر� ميشو�

مقدم���ا� بهر�بر���� �� گم���ر� �ختصاصي 
ترخيص �تومبيل فر�هم ش���د � گمر� �ير�� تا �غا� 
سا� �يند�� ����� ترخيص �تومبيل �� به محل تا�� �نتقا� 
خو�هد ���.محل تا�� گم���ر� ترخيص �تومبيل �� 
�ميني به مساحت بيش �� 25 هز�� مترمربع �يجا� شد� 
� ظرفيت پذير� حد�� پنج هز�� �تومبيل �� خو�هد 
��شت.�� �ين ��حد گمركي عال�� بر �نجا� تشريفا� 
گمركي ������ �خذ عو��� شهر���� � همچنين 
شما��گذ��� نيز ��ير ميشو� كه �توميل قبل �� خر�� �� 

گمر� شما��گذ��� گر��.

تما� مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� ��شنبه 29 �� ما� 1354
(بر�بر با 17 محر� 1394� 19 ��نويه 1976) نقل شد� �ست

�
�

�

قا� �مر��

نمايشگا� �تومبيل ها� كالسيك - شير�� 
سر�يه

گ���ر ت���ر� ���� � م���ا ي���ا� �م���د�
�� كج���ا �� غ���م ب���ه فري���ا� �مد�

خرمن �ن���د�� ك���ى ماند� ب���ه جا�
گر � س���و� �ص���ل تو ب���ا� �مد�

كاش���كى ب���ر �س���ت كا� چاپك���ى
بخ���ت ما با چش���مت �س���تا� �مد�

ن���ا� بي���د�� �� جه���ا� برخاس���تى
گ���ر � �لفت گ���ه گه���ى ��� �مد�

�� ب���ه جان���ى �صل تو ممكن ش���د�
عاش���قت پيوس���ته �لش���ا� �مد�
�نو��

عكس ��: �مير صا�قيا� - جا� جم عكس

جدول سودوکو

��گذشت شا� عبا� يكم
�مر��� سالر�� ��گذش���ت شا� عبا� يكم �ست كه 
�� س���ا� 1629 ميال�� �� �شر� (بهشهر) فو� شد. شا� 
عبا� بر�� �گا� شد� «بد�� ��سطه» �� مشكال� مر�� برخى 
�� شب ها بگونه �� ناش���نا� �� كوچه � پس كوچه � �ين 
گوشه � �� گوشه به پرسه �نى مى پر��خت. پس �� �نقر�� 
ساسانيا�� شا� عبا� نخستين �مامد�� �ير�� بو� كه قد�� �� 
به طو� كامل �� پايتخت متمركز � مر�ها� �ير�� �� به خطو� 
عهد باستا� نز�يك كر� � �ير�� با��يگر ����� يك نير�� 
��يايي موثر شد� با كشو� ها� ����ست مناسبا� سياسي 
� با��گاني بر�بر برقر�� ساخت � �ست به عمر�� � �با��ني 
��. �� �صفها� [شهر مركز� كشو�] �� پايتخت �ير�� كر� 
� به صو�� �يباترين ش���هر جها� �� �ما� �� ����� �منيت
 ��� ها� ��تباطي �� تامين � كا���نسر�ها� متعد� بر�� تسهيل 
حمل � نقل �يجا�� � �ي���ر�� �� ����� يك ��تش ملي كر� كه 
سربا��� �� �� ميا� همه مر�� �نتخا� مي شدند� نه �فر�� چند 
�يل. شا� عبا� به �ليل با� شد� پا� ���پائيا� به �بها� مشر� 

�مين� نسبت به �منيت خليج فا�� بسيا� حسا� بو�.
�عتر�� به �عد�� يك ��ئر �قطع ���بط 

��لت �ق���ت �ير�� �� پي �عتر�� ب���ه �عد�� يك ��ئر 
�ير�ني �� جريا� مناس���ك حج� 29 �� ما� 1322 هجر� 
خو�شيد� مناسبا� �يپلماتيك خو��� با ��لت سعو�� 
قطع كر�. �ين ��ئر به تصميم مقاما� سعو�� گر�� ��� شد� 
بو�. ��لت �قت �ير�� عمل ��لت سعو�� �� غير منصفانه 
خو�ند� بو�. ��پي قطع ���بط �� كشو�� تامدتي �ير�نيا� قا�� 

به مسافر� به كشو� سعو�� نبو�ند.
مجلس كا� �هخد� �� عا� �لمنفعه �عال� كر�

تال� فرهنگى  مجلس شو��� ملي 29 �يما� 1324
على �كبر �هخد� �� يك كا� عا� �لمنفعه �عال� � ��لت �� مأمو� 
چا� � �نتشا� فرهنگ �هخد� � تكميل كا� � ���مه پژ�هش ها�
به مجلس� هزينه �ين كا� فرهنگي عا� �لمنفعه   �� كر�.با مصو�
بر عهد� ��لت قر��گرفت � �فتر� بر�� �نجا� �� تأسيس � 
شما�� �� �بانشناس���ا�� تا�يخد�نا� � ��يبا� �� �� سرگر� 
بكا� شدند. علي �كبر �هخد� �� نويسندگا� � فرهنگيا� بنا� 
كشو� مد� ها عضو شو��� عالي معا�� (فرهنگ)� �ئيس 
��نشكد� حقو� � مش���ا��� عالي ����� فرهنگ بو�. �� 
همچنين يك ���نامه نگا� برجسته � �� طنزنويسا� ��ليه 

جر�يد �ير�� بو�.

سه شنبه29��1394 �  سا� نو�� � شما�� 26355
�مر�� �� تا�يخ چهل سا� پيش...
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تو�يع كوپن كمكها� غيرنقد� كا�مند�� شر�� شد
كمكها� غيرنق���د� كا�مند��  تو�يع كوپن
با�نشسته ��لت �� محل كانو� با�نشستگا� كشو�� 

شر�� شد.
يك مقا� �گا� �� كانو� با�نشستگا� كشو�� �� 
گفتگوئي با خبرنگا� ما �� مو�� تو�يع كوپن كمكها� 
غيرنقد� كا�مند�� با�نشسته ��لت گفت: �� حا� 
حاضر ����تخانهها� �مو�� � پر��� كش���و� 
حو�له �عتبا�� كمكها� غيرنقد� با�نشستگا� خو� 
�� به كانو� با�نشستگا� كشو�� ��سا� ��شته�ند � 
�����خانهها� ��� � تر�بر� � �طالعا� � جهانگر�� 
نيز مقدما� ��سا� حو�له �عتبا�� كمكها� غيرنقد� 

با�نشستگا� خو� �� فر�هم كر���ند.
  شو��� 250 بمب �تمي بر�� �ساند� �� بد�يا� خز� 

منفجر ميكند
���يو لند� گز��� ���: �تحا� جماهير شو��� �� 
نظر ���� بر�� حفر يك كانا� 130كيلومتر� ��يست � 

پنجا� بمب هسته�� منفجر كند.
منظو� �� كند� �ين كانا� �س���اند� �� به ��يا� 

خز� ميباشد.
�� ��يا� خز� �� سالها قبل �هسته �هسته �� حا� 
خشك شد� �ست � خشكي مرتبا �� ��يا پيشر�� 

ميكند.
���يو لند� �ضافه كر�� �ست كه جزئيا� �ين طر� 
�� مجله �نگليسي نيوتايم توسط يك ��نشمند ��سي 
�كر شد� �ست. ��نش���مند مذكو� ��عا كر�� �ست كه 
حفر كانا� با بمبها� هسته�� هزينه �� به يك سو� 

كاهش ميدهد.
�ستعفا� كر�مي� خطر تقسيم لبنا� �� �فز�يش ���

بير�� � ��يتر � يونايتدپر� � �سوشيتدپر� �
�شيد كر�مي �يشب �� مقا� نخست��ير� لبنا� �ستعفا 
كر� � كشو�� �� كه غر� �� �تش جنگ ��خلي �ست 
�� بحر�� سياسي �خيمي نيز فر� بر�.ناظر�� سياسي 
عقيد� ���ند كه �س���تعفا� �شيد كر�مي نشا��هند� 
معا�ضهجويي مستقيمي �� طر� �هبر�� مسلمانا� 
لبنا� �� بر�بر س���ليما�  فرنجي���ه  �ئيس جمهو�� 
مسيحي مذهب �ين كشو� �ست. �ستعفا� كر�مي خطر 
تقس���يم لبنا� �� بيش �� پيش �فز�يش ���.كر�مي يك 
مسلما� �س���ت � �� شر�يط كنوني بر�� فرنجيه پيد� 
كر�� هر سياستمد�� �يگر� كه حاضر باشد پست 

نخست��ير� �� قبو� كند غيرممكن �ست.
��ما� مليجك بر�� تصحيح يك �شتبا� به �طالعا� �مد

��ما� مليجك با �ستفا�� �� فرصتي كه «�طالعا�» 
بر�� �نتش���ا� حقايق �ندگي پد��� �يشا� فر�هم 
كر��� يك �شتبا� بز�� �� مو�� �ين شخصيت �ما� 
ناصر�لدينش���ا� �� كه مربو� به عكس چا� شد� �� 

كتا� سرگذشت مليجك �ست� فا� كر�.
�قا� �حتشا� همايو�� ��ما� مليجك� �مر�� به هيا� 
تحريريه ���نامه �مد � ضم���ن ���ئه �ين �� عكس� 
بمناسبت �نتشا� �سنا� تا�يخي �� مو�� پد�خانمش �� 

���نامه �طالعا� تشكر كر�.
�قا� �حتشا� همايو� گفت: �نچه سالها قبل �نتشا� 
يافته �ست متكي باسنا� � مد��� � حقايق تا�يخي 

نبو�� � صرفا ��ئيد� تخيل نويسندگا� �ست.
��ما� مليجك �نگا� به كتا� «مليجك» نوش���ته 
�قا� حسين لعل �ش���ا�� كر� � گفت: �� �ين كتا� 
عكس همس���ر مرحو� مر� ��� قاطر چا� � �� �ير 
�� نوشته�ند: «مليجك» �ختر�لد�له همسر� �� سو�� 
قاطر كر�� � عبد�لهخا� قاجا� نيز عكس يا�گا�� �نا� 
�� گرفته  �ست.�� صو�تيكه حقيقت غير �� �ين �ست 
�ير� �خترخانمي كه بر ��� قاطر نشسته همسر من 

����لد�له� �ختر مليجك � نو� ناصر�لدينشا� �ست.
�تومبيلها� �����تي �� گمر� نمر� ميشو�

مقدم���ا� بهر�بر���� �� گم���ر� �ختصاصي 
ترخيص �تومبيل فر�هم ش���د � گمر� �ير�� تا �غا� 
سا� �يند�� ����� ترخيص �تومبيل �� به محل تا�� �نتقا� 
خو�هد ���.محل تا�� گم���ر� ترخيص �تومبيل �� 
�ميني به مساحت بيش �� 25 هز�� مترمربع �يجا� شد� 
� ظرفيت پذير� حد�� پنج هز�� �تومبيل �� خو�هد 
��شت.�� �ين ��حد گمركي عال�� بر �نجا� تشريفا� 
گمركي ������ �خذ عو��� شهر���� � همچنين 
شما��گذ��� نيز ��ير ميشو� كه �توميل قبل �� خر�� �� 

گمر� شما��گذ��� گر��.

تما� مطالب �� ���نامه �طالعا� ��� ��شنبه 29 �� ما� 1354
(بر�بر با 17 محر� 1394� 19 ��نويه 1976) نقل شد� �ست

�
�

�

قا� �مر��

نمايشگا� �تومبيل ها� كالسيك - شير�� 
سر�يه

گ���ر ت���ر� ���� � م���ا ي���ا� �م���د�
�� كج���ا �� غ���م ب���ه فري���ا� �مد�

خرمن �ن���د�� ك���ى ماند� ب���ه جا�
گر � س���و� �ص���ل تو ب���ا� �مد�

كاش���كى ب���ر �س���ت كا� چاپك���ى
بخ���ت ما با چش���مت �س���تا� �مد�

ن���ا� بي���د�� �� جه���ا� برخاس���تى
گ���ر � �لفت گ���ه گه���ى ��� �مد�

�� ب���ه جان���ى �صل تو ممكن ش���د�
عاش���قت پيوس���ته �لش���ا� �مد�
�نو��

عكس ��: �مير صا�قيا� - جا� جم عكس

جدول سودوکو
آسان

متوسط

سخت

فال 
هفته

سه شنبه11تير 1398- سال نود وسومـ    شماره 27318 

سـود وكـو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2500 جـدول  شـرح در مـتـن غالمحسين باغبان5013

 

بزرگان

بدن

اپراي ژرژ بيزه

از مزه ها 

همنشين گل
لغزنده

شامل همه

بر پايه دين

مخفف آتش

قطب مثبت

نام زنانه

پرنده شكاري

بي پرده

بدكار

سرما
مفقود

بيگناه

نه چندان بد

مقر و اردوگاه 

چهارچوب 
عكس

كاله مردان 
مصري

قدرت و 
توانايي

رهبر كاتوليكها

پ

1

حرف پنجم 
انگليسي

خانه حصيري

درهم فشرده 
جاي 

آسيب پذير، 
نقطه  ضعف

نويسنده 
گرگ بيابان

جلوتر كاربرد 

كج و خميده 

متكاي نرممقابل آبكي 

موي گردن 
اسب

پزشكي

ا

رئوس مذاكرات مهم ديروز قم
سرانجام بعدازظهر ديروز جلسه مشترك و مهم 
هيأت دولت و اعضاي شوراي انقالب در حضور امام 
تشكيل شد و مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت 
جمهوري اسالمي بعنوان نخست وزير بي جانشين در 

شرايط فعلي تائيد شد.
در اين جلســــه كه بيش از 2 ساعت طول كشيد 
پيشنهادهاي اجرائي مهم دولت مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت و بايد از امروز تا پنجشنبه منتظر اعالم رسمي 
آنها بود.خبر تشكيل جلسه مشترك مهم كه در آن شايعه 
استعفاء دولت بازرگان نيز طرح شده بود روز پنجشنبه و 
شنبه ضمن گزارشي از سوي سرويس سياسي روزنامه 
اطالعات انتشــــار يافت اما آن جلسه (شنبه) به دالئل 
امنيتي برگزار نشد.ديروز نيز امير انتظام پس از 4 روز 
(از سه شنبه تا شنبه) كه شايعه استعفاي دولت بازرگان 
مطرح بود آن را با اين بيان كه تا (االن) دولت استعفا نداده 

است، تكذيب كرد.
عبدالوهاب شهيدي به 4 ماه زندان محكوم شد

اصفهانـ  دادگاه انقالب اسالمي اصفهان محاكمه 
عبدالوهاب شهيدي هنرمند سرشناس را پايان داد و به 

4 ماه حبس تاديبي محكوم ساخت.
عبدالوهاب شهيدي بر اساس كيفرخواست صادره 
متهم به فعاليت مداوم در ساواك و جمع آوري اطالعات، 

و فروش زمين واگذاري دولت به ارتش بود.
عبدالوهاب شهيدي ضمن دفاع، خود را هنرمندي 
مردمي ناميد كه هرگز مديحه سراي كسي نبوده بجز 

موالي متقيان علي(ع).
با توجه به راي دادگاه چون عبدالوهاب شهيدي 

اين مدت را در زندان طي كرده بود، آزاد شد.
اسناد خيانت استادان اخراجي بايد اعالم شود

گروهي از استادان دانشگاه تهران در شكوائيه اي 
ضمن اعتراض به اخراج يكي از استادان اين دانشگاه 
بنام دكتر رهبر خواستار آن شدند كه «مدارك خيانت 
اساتيد اخراجي» دقيقاً بررسي و اعالم گردد تا همگي (و 
همچنين خود آنان) از نوع خيانت باخبر شوند و بفرض 
آنكه با توجه به شرايط كنوني مواردي قابل تفسير در 
رفتار و اعمال گذشــــته آنان وجود داشته باشد به آنان 
فرصت توضيح و دفاع داده شود».در اين نامه آمده است 
«آنچه مسلم است علم آنان و منحصر بفرد بودنشان در 
رشته خود در جامعه ايران است. در حاليكه جنايتكاران 
را تربيت و بكار واميدارند چرا مقامات مسئول كشور 

نمي خواهند اين مغزها را نگهدارند.
مردم 8 روستا متحصن شدند

چند تن از فارغ التحصيالن بيكار در ساري كه در 
مذاكره با مقام هاي استانداري مازندران به نتيجه نرسيده 
بودند، در ساختمان استانداري را شكستند و با پاسداران 
نزاع كردند. ساكنان هشــــت دهكده حومه خلخال، 
در فرمانداري اين شــــهر متحصن شدند و خواستار 
دستگيري يكي از مالكان اين منطقه و ايادي او شدند.دو 
عضو گروه فرقان،  در نقده دستگير شدند و با دستگيري 
آنان، نقشــــه قتل و ترور يكي از افراد سرشناس نقده، 
با شكست روبرو شــــد.گزارش خبرنگاران اطالعات 
در شهرستان ها، در اين زمينه ها درپي مي آيد: خلخال 
ـ اهالي هشت روســــتا از توابع فيروزآباد خلخال در 
فرمانداري اين شهرستان متحصن شدند و خواستار 
دستگيري عيسي بهزادي يكي از مالكان سابق منطقه و 

ايادي او گرديدند.
هزينه  ارتش از نصف هم كمتر شده است

علي اكبر معين فر وزير مشاور و سرپرست سازمان 
برنامه و بودجه ديروز طي مصاحبه اي به تشريح بودجه 
سال جاري پرداخت و در مورد تهيه بودجه گفت تهيه 
يك بودجه خوب و ايده آل در شــــرايط حاضر دشوار 
بود ولي تا سرحد امكان كوشيديم بودجه اي كه بايد آنرا 
در اين شرايط كنوني بودجه اضطراري ناميد و مبلغ آن 

حدود 2440 ميليارد ريال است پياده كنيم.
معين فــــر در مورد بودجه هاي دفاعي كشــــور 
خاطرنشان ساخت: هزينه هاي ارتش 40 ميليارد ريال 

كمتر از سال قبل است.
55 استاد، دانشجو و كارمند از دانشگاه تبريز اخراج شدند

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: شوراي انقالبي تزكيه 
دانشگاه تبريز با انتشار دومين ليست اسامي كساني كه 
در تثبيت رژيم سابق نقش مهمي داشتند، اقدام به اخراج 
اين عده از دانشگاه كرد و پرونده آنان را جهت تعقيب به 

دادگاه انقالب اسالمي تبريز فرستاد.
شورا همچنين اعالم كرد كه جوابگوي هرگونه 

اعتراض از سوي اخراج شدگان خواهد بود.
اسامي اخراج شــــدگان كه 11 نفرشان از اعضاي 

هيأت علمي دانشگاه تبريز بودند، بشرح زير است:
دكتر منوچهر مرتضوي استاد دانشكده ادبيات و 

رئيس سابق دانشگاه تبريز.

 تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز دوشـنبه 11 تيرماه 1358
(برابر با 7 شعبان 1399، 2 ژوئيه 1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
اشتباهى كه دودمان غزنويان را بر باد داد

يك ماه پس از اين كه مسعود غزنوي برادرش محمد 
را كور كرد تا بدون داشتن رقيب و با خاطري آسوده برجاي 
پدر بنشيند، در قلمرو غزنويانـ  ايران خاوري آن زمان ميان 
مردم دو دســـتگي بروز كرد كه در دراز مدت به تضعيف 

حكومت غزنويان و پايان كار آنان انجاميد.
نشست اديبان براي نوسازي نثرنويسي

چهارم تير ماه 1325 خورشـــيدي نشست اديبان و 
نويسندگان ايران   براي نوسازي روزنامه نگاري، ترجمه و 
نثرنويسي و اظهار نظر درباره شعر تشكيل شده بود با صدور 
قطعنامه اي پايان يافت كه تا سال ها الگوي نويسندگي بود. 
در جلســـات هفت گانه اين نشست اديبان و نويسندگان 
از جمله دهخدا، بهار، حكمت، فروزانفر و علي شـــايگان 
شركت داشتند و روش هاي روزنامه نگاري و نثر نويسي 
اروپايي در اين جلســـات بررسي شد و سبك هايي براي 
ترجمه از زبان هاي ديگر مـــورد موافقت قرار گرفت كه 

رعايت آنها به مترجمان توصيه شد.
همينگوي خودكشي كرد

دوم ژوئيه سال 1961 ارنست همينگوي داستان نگار 
بلند آوازه آمريكايي در خانه اش در منطقه كوهستاني كچوم 
واقع در ايالت «آيداهو» آن كشـــور با گلوله تفنگ شكاري 
خودكشي كرد. وي هنگام مرگ 62 ساله بود. همينگوي كه 
در 21 ژوئيه سال 1899 به دنيا آمده بود، در سال 1955 برنده 
جايزه نوبل درادبيات شد و به خاطر داستان «پير مرد و دريا» 

جايزه پوليتزر به دست آورد.
«اميليا ارهارت»   نويسنده   فعال  مبارزه براى حقوق بانوان

دوم ژوئيـــه 1937 بانو «اميليا ارهـــارت » هوانورد 
آمريكايي و از فعالن حقوق بانوان در جريان پرواز دور دنيا بر 
فراز خط استوا، در آسمان اقيانوس آرام ناپديد شد و تالش 
جستجوگران براى يافتن الشه هواپيما به جايى نرسيد. وي 
نخستين خلبان زن بود كه قبال عرض اقيانوس اطلس راـ  از 

نيوفوندالند كانادا به ايرلندـ  با هواپيما پيموده بود .  
رئيس جمهورشدن زنى كه متهم به اختفاء جرم شد

بانو ايزابل پرون يكم ژوئيه 1974 برجاي شوهرش 
«خوان پرون» نشست و رئيس جمهور آرژانتين شد،ايزابل 
 كه نخســـتين رئيس جمهورى زن در قاره آمريكا بشمار 
مي آيد قبال منشـــي پرون و در جواني يك رقصنده بود. 
چندى بعد سندي به دست آمد كه معلوم شد ايزابل در دوران 
حكومت خود از موضوع سر به نيست شدن يك مخالف 
دولت توسط ماموران در سال 1976 خبر داشته و موضوع را 

به دستگاه قضايي اطالع نداده است.
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 سرايه
آن را كه غمى باشد و بتواند گفت

گر از دل خود بگفت بتواند رفت
اين طرفه گلى نگر كه ما را بشكفت

نه رنگ توان نمود و نه بوى نهفت
مولوى

پيوند ديرينه مردمان ديار بختيارى و عشاير عرب خوزستان/  عكس از: احمد رياحى دهكردى

پند بزرگان

آدمى ســـاخته ى افكار خويش است فردا همان 
خواهد شد كه امروز مى انديشيده است. 

مترلينگ
اگر دريچه هاى ادراك را شسته بودند، انسان همه  

چيز را همان گونه كه هست مى ديد: بى انتها.
 بليك
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بدن

اپراي ژرژ بيزه

از مزه ها 

همنشين گل
لغزنده

شامل همه

بر پايه دين

مخفف آتش

قطب مثبت

نام زنانه

پرنده شكاري

بي پرده

بدكار

سرما
مفقود

بيگناه

نه چندان بد

مقر و اردوگاه 

چهارچوب 
عكس

كاله مردان 
مصري

قدرت و 
توانايي

رهبر كاتوليكها

پ

1

حرف پنجم 
انگليسي

خانه حصيري

درهم فشرده 
جاي 

آسيب پذير، 
نقطه  ضعف

نويسنده 
گرگ بيابان

جلوتر كاربرد 

كج و خميده 

متكاي نرممقابل آبكي 

موي گردن 
اسب

پزشكي

ا

رئوس مذاكرات مهم ديروز قم
سرانجام بعدازظهر ديروز جلسه مشترك و مهم 
هيأت دولت و اعضاي شوراي انقالب در حضور امام 
تشكيل شد و مهدي بازرگان نخست وزير دولت موقت 
جمهوري اسالمي بعنوان نخست وزير بي جانشين در 

شرايط فعلي تائيد شد.
در اين جلســــه كه بيش از 2 ساعت طول كشيد 
پيشنهادهاي اجرائي مهم دولت مورد بحث و بررسي 
قرار گرفت و بايد از امروز تا پنجشنبه منتظر اعالم رسمي 
آنها بود.خبر تشكيل جلسه مشترك مهم كه در آن شايعه 
استعفاء دولت بازرگان نيز طرح شده بود روز پنجشنبه و 
شنبه ضمن گزارشي از سوي سرويس سياسي روزنامه 
اطالعات انتشــــار يافت اما آن جلسه (شنبه) به دالئل 
امنيتي برگزار نشد.ديروز نيز امير انتظام پس از 4 روز 
(از سه شنبه تا شنبه) كه شايعه استعفاي دولت بازرگان 
مطرح بود آن را با اين بيان كه تا (االن) دولت استعفا نداده 

است، تكذيب كرد.
عبدالوهاب شهيدي به 4 ماه زندان محكوم شد

اصفهانـ  دادگاه انقالب اسالمي اصفهان محاكمه 
عبدالوهاب شهيدي هنرمند سرشناس را پايان داد و به 

4 ماه حبس تاديبي محكوم ساخت.
عبدالوهاب شهيدي بر اساس كيفرخواست صادره 
متهم به فعاليت مداوم در ساواك و جمع آوري اطالعات، 

و فروش زمين واگذاري دولت به ارتش بود.
عبدالوهاب شهيدي ضمن دفاع، خود را هنرمندي 
مردمي ناميد كه هرگز مديحه سراي كسي نبوده بجز 

موالي متقيان علي(ع).
با توجه به راي دادگاه چون عبدالوهاب شهيدي 

اين مدت را در زندان طي كرده بود، آزاد شد.
اسناد خيانت استادان اخراجي بايد اعالم شود

گروهي از استادان دانشگاه تهران در شكوائيه اي 
ضمن اعتراض به اخراج يكي از استادان اين دانشگاه 
بنام دكتر رهبر خواستار آن شدند كه «مدارك خيانت 
اساتيد اخراجي» دقيقاً بررسي و اعالم گردد تا همگي (و 
همچنين خود آنان) از نوع خيانت باخبر شوند و بفرض 
آنكه با توجه به شرايط كنوني مواردي قابل تفسير در 
رفتار و اعمال گذشــــته آنان وجود داشته باشد به آنان 
فرصت توضيح و دفاع داده شود».در اين نامه آمده است 
«آنچه مسلم است علم آنان و منحصر بفرد بودنشان در 
رشته خود در جامعه ايران است. در حاليكه جنايتكاران 
را تربيت و بكار واميدارند چرا مقامات مسئول كشور 

نمي خواهند اين مغزها را نگهدارند.
مردم 8 روستا متحصن شدند

چند تن از فارغ التحصيالن بيكار در ساري كه در 
مذاكره با مقام هاي استانداري مازندران به نتيجه نرسيده 
بودند، در ساختمان استانداري را شكستند و با پاسداران 
نزاع كردند. ساكنان هشــــت دهكده حومه خلخال، 
در فرمانداري اين شــــهر متحصن شدند و خواستار 
دستگيري يكي از مالكان اين منطقه و ايادي او شدند.دو 
عضو گروه فرقان،  در نقده دستگير شدند و با دستگيري 
آنان، نقشــــه قتل و ترور يكي از افراد سرشناس نقده، 
با شكست روبرو شــــد.گزارش خبرنگاران اطالعات 
در شهرستان ها، در اين زمينه ها درپي مي آيد: خلخال 
ـ اهالي هشت روســــتا از توابع فيروزآباد خلخال در 
فرمانداري اين شهرستان متحصن شدند و خواستار 
دستگيري عيسي بهزادي يكي از مالكان سابق منطقه و 

ايادي او گرديدند.
هزينه  ارتش از نصف هم كمتر شده است

علي اكبر معين فر وزير مشاور و سرپرست سازمان 
برنامه و بودجه ديروز طي مصاحبه اي به تشريح بودجه 
سال جاري پرداخت و در مورد تهيه بودجه گفت تهيه 
يك بودجه خوب و ايده آل در شــــرايط حاضر دشوار 
بود ولي تا سرحد امكان كوشيديم بودجه اي كه بايد آنرا 
در اين شرايط كنوني بودجه اضطراري ناميد و مبلغ آن 

حدود 2440 ميليارد ريال است پياده كنيم.
معين فــــر در مورد بودجه هاي دفاعي كشــــور 
خاطرنشان ساخت: هزينه هاي ارتش 40 ميليارد ريال 

كمتر از سال قبل است.
55 استاد، دانشجو و كارمند از دانشگاه تبريز اخراج شدند

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: شوراي انقالبي تزكيه 
دانشگاه تبريز با انتشار دومين ليست اسامي كساني كه 
در تثبيت رژيم سابق نقش مهمي داشتند، اقدام به اخراج 
اين عده از دانشگاه كرد و پرونده آنان را جهت تعقيب به 

دادگاه انقالب اسالمي تبريز فرستاد.
شورا همچنين اعالم كرد كه جوابگوي هرگونه 

اعتراض از سوي اخراج شدگان خواهد بود.
اسامي اخراج شــــدگان كه 11 نفرشان از اعضاي 

هيأت علمي دانشگاه تبريز بودند، بشرح زير است:
دكتر منوچهر مرتضوي استاد دانشكده ادبيات و 

رئيس سابق دانشگاه تبريز.

 تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز دوشـنبه 11 تيرماه 1358
(برابر با 7 شعبان 1399، 2 ژوئيه 1979) نقل شده است

چهل سال پيش در همين روز 
اشتباهى كه دودمان غزنويان را بر باد داد

يك ماه پس از اين كه مسعود غزنوي برادرش محمد 
را كور كرد تا بدون داشتن رقيب و با خاطري آسوده برجاي 
پدر بنشيند، در قلمرو غزنويانـ  ايران خاوري آن زمان ميان 
مردم دو دســـتگي بروز كرد كه در دراز مدت به تضعيف 

حكومت غزنويان و پايان كار آنان انجاميد.
نشست اديبان براي نوسازي نثرنويسي

چهارم تير ماه 1325 خورشـــيدي نشست اديبان و 
نويسندگان ايران   براي نوسازي روزنامه نگاري، ترجمه و 
نثرنويسي و اظهار نظر درباره شعر تشكيل شده بود با صدور 
قطعنامه اي پايان يافت كه تا سال ها الگوي نويسندگي بود. 
در جلســـات هفت گانه اين نشست اديبان و نويسندگان 
از جمله دهخدا، بهار، حكمت، فروزانفر و علي شـــايگان 
شركت داشتند و روش هاي روزنامه نگاري و نثر نويسي 
اروپايي در اين جلســـات بررسي شد و سبك هايي براي 
ترجمه از زبان هاي ديگر مـــورد موافقت قرار گرفت كه 

رعايت آنها به مترجمان توصيه شد.
همينگوي خودكشي كرد

دوم ژوئيه سال 1961 ارنست همينگوي داستان نگار 
بلند آوازه آمريكايي در خانه اش در منطقه كوهستاني كچوم 
واقع در ايالت «آيداهو» آن كشـــور با گلوله تفنگ شكاري 
خودكشي كرد. وي هنگام مرگ 62 ساله بود. همينگوي كه 
در 21 ژوئيه سال 1899 به دنيا آمده بود، در سال 1955 برنده 
جايزه نوبل درادبيات شد و به خاطر داستان «پير مرد و دريا» 

جايزه پوليتزر به دست آورد.
«اميليا ارهارت»   نويسنده   فعال  مبارزه براى حقوق بانوان

دوم ژوئيـــه 1937 بانو «اميليا ارهـــارت » هوانورد 
آمريكايي و از فعالن حقوق بانوان در جريان پرواز دور دنيا بر 
فراز خط استوا، در آسمان اقيانوس آرام ناپديد شد و تالش 
جستجوگران براى يافتن الشه هواپيما به جايى نرسيد. وي 
نخستين خلبان زن بود كه قبال عرض اقيانوس اطلس راـ  از 

نيوفوندالند كانادا به ايرلندـ  با هواپيما پيموده بود .  
رئيس جمهورشدن زنى كه متهم به اختفاء جرم شد

بانو ايزابل پرون يكم ژوئيه 1974 برجاي شوهرش 
«خوان پرون» نشست و رئيس جمهور آرژانتين شد،ايزابل 
 كه نخســـتين رئيس جمهورى زن در قاره آمريكا بشمار 
مي آيد قبال منشـــي پرون و در جواني يك رقصنده بود. 
چندى بعد سندي به دست آمد كه معلوم شد ايزابل در دوران 
حكومت خود از موضوع سر به نيست شدن يك مخالف 
دولت توسط ماموران در سال 1976 خبر داشته و موضوع را 

به دستگاه قضايي اطالع نداده است.
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 سرايه
آن را كه غمى باشد و بتواند گفت

گر از دل خود بگفت بتواند رفت
اين طرفه گلى نگر كه ما را بشكفت

نه رنگ توان نمود و نه بوى نهفت
مولوى

پيوند ديرينه مردمان ديار بختيارى و عشاير عرب خوزستان/  عكس از: احمد رياحى دهكردى

پند بزرگان

آدمى ســـاخته ى افكار خويش است فردا همان 
خواهد شد كه امروز مى انديشيده است. 

مترلينگ
اگر دريچه هاى ادراك را شسته بودند، انسان همه  

چيز را همان گونه كه هست مى ديد: بى انتها.
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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 

ان
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س : ا
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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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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

 سال بیست وپنجم  شماره 7089
 یکشنبه  2 تیر 1398

@iranreportdesk

iranreportdesk@icpi.ir

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

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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فروردین : شــما نســبت به برقرار کردن یک رابطه دوستانه و یا نزدیک تر و 
صمیمی تر شــدن با دوســتانتان با احتیاط تر عمل می کنید. به شما پیشنهاد 
می شــود که قبل از اینکه هر تصمیمی  بگیرید تمام دالیل مخالف و موافق را 
بررسی کنید. دوستی و صمیمیت به راحتی حاصل نمی شود اما اکنون شما قادر 

هستید بدون تاش به آن برسید.
 

اردیبهشت :  متوقف کردن برنامه های پرمشغله تان هم اکنون ایده ای مناسب 
است، برای اینکه شاید شما نتوانید به همه آنها برسید. تا موقعی که برنامه های 
جاه طلبانه داشته باشید فقط اعصاب خود را خراب تر خواهید کرد. پس زمانی را 
در آرامش و سکوت مطلق سپری کنید تا از دست سردردهایتان راحت شوید. 

 
خرداد : شــما دوســتی ها و روابط خود را خیلی جدی گرفته اید، بهتر است 
تعهداتی که به افراد مورد عاقه تان داده اید را دوباره بررســی کنید. البته این 
تعهدات ارتباطی به تعهدات عاطفی و احساسی شما ندارد. شور و هیجان زیاد 
شما  ممکن است اطرافیان تان  را از شما دور کند. شما باید راهی مناسب برای 

بروز دادن احساسات خود پیدا کنید.

تیر: با وجود اینکه این روزها  شــما کار زیادی بــرای انجام دادن ندارید، ولی  
دوست دارید که  بیشتر کار کنید. برنامه ریزی کردن برای کارهای هفته آینده 
ایده خیلی خوبی اســت، اما  شما بیشتر سعی می کنید برای آینده های دورتر 
خود برنامه ریزی کنید. درحال حاضر تعادل بر قرار کردن بین وظایف روزانه و 

کارهایی که می خواهید در آینده انجام دهید مهم ترین کار است.
 

مرداد : شــما این روزها  خیلی آینده نگر شده اید، چراکه بیشتر از قبل به فکر 
خودتان هســتید. بهتر است با چشــم دل بهترین راهی که برای انجام دادن 
کارهایتان مناسب است را بیابید. خوشبختانه استعداد تجزیه و تحلیل گری در 
شما بهتان کمک می کند این راه را با اطمینان خاطر بیشتری طی کنید. ولی 

جانب احتیاط را از دست ندهید.

شــهریور :  کند وکاو کردن در اعماق مسائل احساسی برای شما کار خوب و 
مناسبی نیست، ولی شما می دانید که با این کار چیز جدیدی خواهید آموخت. 
شما اعتقاد دارید که اطاعات خیلی قدرتمند هستند و زیاد سئوال کردن شما را 
قادر می کند جواب مشکات پیچیده ای که قصد حل کردنشان را داشتید، بیابید.

مهر : باوجود اینکه شــما دیروز می دانستید که دقیقاً چه می خواستید، اکنون 
دوباره سردرگم شده اید. عجیب اینکه هرچقدرکه آرزوهای شما شدیدتر می شوند 
شما بیشتر از قبل تنبلی و بی تحرکی خود را توجیه می کنید. پس باید سریعتر 
تصمیمــی جدی گرفته و عزم خود را جــزم کنید. اما اگر قباً تصمیم خود را 

گرفته اید،  روی نتیجه کارتان فکر کنید.

آبان : شــما در حال تاش برای فهمیــدن ارزش کمک های خود به دیگران 
هستید. شما می توانید برای این کار خصوصیات منفی و مثبت خود را بررسی 
کنید؛ اما متوجه خواهید شد که می توانید کارهای زیادی را انجام دهید. فراموش 
نکنید در حال حاضر اگر اطرافیان تان باعث رضایت شما نمی شوند لزومی ندارد 

احساسات منفی خود را مطرح کنید.

آذر : موج تازه ای از جدیت وارد زندگی شــما می شود و شما چاره دیگری جز 
پذیرفتن آن ندارید. شما دوست ندارید گذشته خود را مرور کنید تا بفهمید که 
چــه چیزهایی برایتان مهم تر بودند، ولی مثل اینکه چاره دیگری ندارید و باید 
تغییری در زندگی خود بدهید. داشتن یک نظریه ثابت و محکم بهتر از بر هم 

زدن اصول و قوانین مورد تایید همگان است.

دی : شما باید قبل از شروع کردن یک کار جدید کارهای قبلی تان را تمام کنید. 
اما خودتان فکر می کنید که قباً همه کارهایتان را انجام داده اید. شــما هنوز 
کارهای ناتمام زیادی دادید و اصرار و پافشــاری تان فقط روند کار را طوالنی تر 
می کند. باید موضع تان را تغییر بدهید. پس معطل نکنید و همین االن دست 

به کار شوید.

بهمن : این روزها روابط دوســتانه برای شما در اولویت قرار دارند، ولی صحبت 
کردن در مورد مفاهیم عمل گرایانه می تواند ســبب عوض شدن موضوعات زیر 
بنایی تر مثل مفاهیم مربوط به زندگی و عشق در نظر شما شود. فراموش نکنید 

که الزم است دوباره در قدرت ریسک پذیری خود تجدیدنظر کنید.

اسفند : شما تنهــا کسی نیستید که مجبور شده اید کارهایی انجام دهید که 
خاف میلتان بوده است. خوشبختانه اگر یکی از اطرافیان تان  هم به این فشار 
شــاخ و برگ بدهد، شما قادر هســتید موقعیت خود را حفظ کنید. شما باید 
دیدگاه های روشــنی برای خود داشته باشــید، ولی نباید با صحبت کردن در 

بحث ها و گفتگوهای بی پایان انرژی خود را هدر بدهید.
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اسامی برندگان جدول  3832
  1ـ سعید علیزادهـ  کرج

2ـ سمیه نورمحمدیـ  تهران
3ـ شهرام گودرزیـ  لرستان

افقي:
1. هم وزن شدنـ  تولید نسلـ  از خشكبار

2. توقیفـ  بهبود يافتن
3. فلز چكش خورـ  پاكیزهـ  ولیكنـ  وسیلهـ  يك ورق 

كاغذ
4. لگامـ  شهري در هندـ  فهمیدن

5. متضاد مرئوسـ  آب شرعيـ  دست افزار بنايانـ  
دم بريده

6. دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارندهـ  حرف ندا
7. آزادهـ  كنايه از حد نهايي غربـ  مرغ نرـ  دل آزار 

كهنه
8. كندفهمـ  دستگاه ضبط مغناطیسي تصويرـ  انجمن 

بین المللي حمل و نقل هوايي
9. جمع دينـ  ستاره فرنگيـ  خوردني

10. نصفـ  سالنـ  نمايشنامه
11. جمع کردن کاغذـ  توبه كارـ  مسیر قطارـ  عدد 

منفي
12. داغ جگرسوز ـ پوست پیرا ـ عروس هزار داماد ـ 

باران اندك
13. مركز افغانستانـ  نژادـ  ضمیر وزنيـ  تصوير ذهني

14. ثرياـ  سرابـ  كیسه علوفه چهارپايان
15. واحد تنیسـ  ماه مدرسهـ  امید داشتنـ  ضمیر جمع 

ـ اشاره به دور
16. بیماري قندـ  بدبختي، ادبار

17. شهري در سويیسـ  شريان حیاتي جنوبـ  پارچه 
اموات

عمودي:
1. پرستاريـ  داستانـ  مخزن گاز مايع

2. رودي در ايرانـ  بندگي، بردگي
3. مايع حیات ـ بدبوي پرخاصیت ـ مذهب ـ چغندر 

پختهـ  سدي در جنوب
4. تاير يدكيـ  قتلـ  علم طلسمات

5. نحیفـ  تصديق آلمانيـ  سمبلـ  پنهان
6. راندن مزاحمـ  كشور نیشكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي 

غذا
7. حرف فاصلهـ  از حواريون عیسي)ع(ـ  پدرـ  تنها

8. عالمتـ  يونجهـ  گذشته
9. به پايان رسانیدنـ  كوهان بزرگـ  كارگر

10. از اقیانوسهاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس شنا
11. نت منفيـ  پوست كنـ  هاديـ  رود آرام

12. نت چهارم ـ منسوب به هنر ـ رودي در اروپا ـ 
واريته

13. متضاد پايینـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمع 

حرف ) ف ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3832 
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14. پیرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن

15. عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگلیسيـ  از ماههاي 
قمريـ  تیر پیكان دار

16. از زبانهاي هند و اروپاييـ  مدرسه تربیت معلم
17. احتكار كنندهـ  ولیمه غلطـ  متخصص علوم فني

45 اطالعات هفتگی        شماره  3844
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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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 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1213

14

15 16

17

اسامی برندگان جدول  3832
  1ـ سعید علیزادهـ  کرج

2ـ سمیه نورمحمدیـ  تهران
3ـ شهرام گودرزیـ  لرستان

افقي:
1. هم وزن شدنـ  تولید نسلـ  از خشكبار

2. توقیفـ  بهبود يافتن
3. فلز چكش خورـ  پاكیزهـ  ولیكنـ  وسیلهـ  يك ورق 

كاغذ
4. لگامـ  شهري در هندـ  فهمیدن

5. متضاد مرئوسـ  آب شرعيـ  دست افزار بنايانـ  
دم بريده

6. دروازهـ  ايالتي در آمريكاـ  بازدارندهـ  حرف ندا
7. آزادهـ  كنايه از حد نهايي غربـ  مرغ نرـ  دل آزار 

كهنه
8. كندفهمـ  دستگاه ضبط مغناطیسي تصويرـ  انجمن 

بین المللي حمل و نقل هوايي
9. جمع دينـ  ستاره فرنگيـ  خوردني

10. نصفـ  سالنـ  نمايشنامه
11. جمع کردن کاغذـ  توبه كارـ  مسیر قطارـ  عدد 

منفي
12. داغ جگرسوز ـ پوست پیرا ـ عروس هزار داماد ـ 

باران اندك
13. مركز افغانستانـ  نژادـ  ضمیر وزنيـ  تصوير ذهني

14. ثرياـ  سرابـ  كیسه علوفه چهارپايان
15. واحد تنیسـ  ماه مدرسهـ  امید داشتنـ  ضمیر جمع 

ـ اشاره به دور
16. بیماري قندـ  بدبختي، ادبار

17. شهري در سويیسـ  شريان حیاتي جنوبـ  پارچه 
اموات

عمودي:
1. پرستاريـ  داستانـ  مخزن گاز مايع

2. رودي در ايرانـ  بندگي، بردگي
3. مايع حیات ـ بدبوي پرخاصیت ـ مذهب ـ چغندر 

پختهـ  سدي در جنوب
4. تاير يدكيـ  قتلـ  علم طلسمات

5. نحیفـ  تصديق آلمانيـ  سمبلـ  پنهان
6. راندن مزاحمـ  كشور نیشكرـ  عظمتـ  از چاشني هاي 

غذا
7. حرف فاصلهـ  از حواريون عیسي)ع(ـ  پدرـ  تنها

8. عالمتـ  يونجهـ  گذشته
9. به پايان رسانیدنـ  كوهان بزرگـ  كارگر

10. از اقیانوسهاـ  همراه غذا مي خورندـ  لباس شنا
11. نت منفيـ  پوست كنـ  هاديـ  رود آرام

12. نت چهارم ـ منسوب به هنر ـ رودي در اروپا ـ 
واريته

13. متضاد پايینـ  مجلسي در انگلستانـ  عالمت جمع 

حرف ) ف ( چه تعداد است؟

BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3832 
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ـ مالك شدن
14. پیرويـ  ايستادنـ  پي در پي شدن

15. عدد روستاـ  پول حرامـ  هوا به انگلیسيـ  از ماههاي 
قمريـ  تیر پیكان دار

16. از زبانهاي هند و اروپاييـ  مدرسه تربیت معلم
17. احتكار كنندهـ  ولیمه غلطـ  متخصص علوم فني

45 اطالعات هفتگی        شماره  3844

رمز جدول: نام عزیزی است  که با پشت سر هم قرار دادن حروف شماره های 
می آید به دست  جدول(  حل  از  )پس  خانه ها  در  شده  مشخص    17 تا   1

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!

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......................$20

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & Shellac

کوتاه کردن (خانم ها) .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر
هایالیت .............................. 60 دالر

کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر
بند و ابرو 20 دالر

Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

604-219-6202 «نورت ونکوور»

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

604-817-9933
forouzan.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان «مدیر امالك»

www.88westrealty.com

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

براى لیست امالك موجود براى اجاره به 
وب سایت زیر مراجعه کنید

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 
------------------------------

معاوضه ملک تهران با ونکوور
بعد از اندیشه شهریار، متراژ زمین

۲۲۰۰ متر، ۸۵۰ متر بنای
 سالن و تجاری

۱۴۳۱ ۷۷۸-۸۱۴-۰۹۰۸
------------------------------

به تعدادی نقاش ساختمان
با حداقل ۵ سال تجربه کار نیازمندیم.
دستمزد ساعتی بین ۱۸ تا ۲۵ دالر

۱۴۳۱ ۶۰۴-۶۴۹-۱۲۸۸
------------------------------

استخدام
به یک کارگر ساده

 ساختمانی نیازمندیم.
۱۴۳۱ ۶۰۴-۷۶۵-۳۳۲۹

------------------------------
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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

45 Issue 1400 Friday November 30, 2018شماره ۱400 جمعه ۹ آذر  4۵۱۳۹۷

آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416
کاملیا لیزر                604-561-4885

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016

Zula.ca/farsi                         شایان
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

ادونسد تراول          604-904-4422
ضیا آرمین               778-836-3583
آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  604-931-3220
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615

خدمات ساختمانی

منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک
رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474

رادیو

صداى بهایى ونکوور    778-809-1200
فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

رستوران

کازبا                       604-980-7373
خلیج فارس            604-971-5113

سازمان های اجتماعی

کلیساى فارسى زبان 604-904-8883
کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268
 امیدحیدرى                778-954-9344

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
شیدا عقدا               604-721-8545
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

شیرین مشیر فاطمى   778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
میترا امین زاده          604-614-4444
سودى موسوى        604-722-6565
بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
شهرزاد فرزین        604-499-2530
Canpars مهتاب عطار   778-400-8787
ایرج رضایى           604-356-6032

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
معصومى (انگلیسى)     778-340-6247
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 
مهندس سعیدى (ریاضى، فیزیک) 604-862-7120

پرده و کرکره

اکسپرس                604-816-3535

امور اجاره مسکن
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان
امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»
604-839-9938  

مشاور امالك و عضو رسمی 
نظام مهندسی ایران و آمریکا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى 
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

Realtor

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

Home Office

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر 

 در کتابخانه  میپل ریج 
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم  تماس بگیرید. 

 akaveh9@hotmail.com    604-944-9677

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
 انواع کفپوش

(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

 نقاشی ساختمان
انواع پرده 604.781.7778

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین حاال  تماس بگیرید

مسکونی کردن زیرزمین
درای وال

 لوله کشی و برق
نوسازی حمام وآشپزخانه

(امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  5 تا ۶ بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  ۶0۴-۹۴۴-۹۶77

 akaveh9@hotmail.com  
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۲۵ توصیه برای شاد زیستن

شاد زیستن و زندگی بدون استرس و 
اضطراب یکی از دغدغه های انسان ها 
در قرن بیســت و یکم است. می توان 
تاش برای شاد زیستن را با قدم های 
کوچک آغاز کــرد؛ مثا لبخند زدن 
و پرهیز از تنهایی، و یا غذای ســالم 
خــوردن. الیانــا لیوتا نویســنده و 
پژوهشــگر در همــکاری با  مجتمع 
پزشــکی »ســان رافائله« در میان،  
یکی از معروف ترین مراکز پزشکی و 
تحقیقاتی ایتالیا، راهنمایی را با  عنوان 
»تاش برای خوشبختی، ۲۵ توصیه 
علمی برای زندگی بــا لذت« راهی 
کتابفروشــی ها کرده که با استقبال 
گسترده ای در ایتالیا روبرو شده است. 
ترجمه این کتاب ۲۸۸ صفحه ای به 
دیگر زبان ها نیز در آخر تابســتان به 

پایان خواهد رسید.
الیانــا لیوتــا در مقدمه ایــن کتاب 
می نویســد بر خاف آنچه بسیاری 
تصور می کنند، خوشــبختی و شاد 
زیســتن خاص گروه محــدودی از 
جامعه نیســت و همــه می توانند با 
اقدامات روزانه و نه بســیار مشکل، 
تلخــی و اســترس را از زندگی خود 
حذف کنند و شادی، لذت و آرامش 
را به دســت آورند. الیانا لیوتا با اتکا 
بر داده های علم پزشــکی می نویسد 
»کســانی که از زندگی شــان لذت 
می برند، از سامت بیشتری برخوردار 
هســتند زیرا بر مبنای پژوهش هایی 
که در چند دهه اخیر در علم پزشکی 
صورت گرفته است رفتار روزانه انسان 

بر سامت او تاثیر مستقیم دارد.«
رفتار روزانه ای که این پژوهشــگر در 
این کتاب از آنها نام می برد عاشــق 
شــدن، روابــط دوســتانه، بازدید از 
نمایشگاه ها و عاقه به موسیقی را هم 
در بر می گیرد زیرا رفتارهای اجتماعی 
نیز در برقراری تعادل شیمیایی بدن 
تاثیر بســزایی دارند. برخاف لبخند 
و دوســتی که اثر مثبتی در زندگی 
روزانه افراد دارد، تندگویی، بدجنسی 
و خودخواهی می توانند بر ســامتی 

جسم و روان تاثیرات منفی بسیاری 
داشته باشند. به زبان دیگر انسان هایی 
کــه از زندگی لــذت می برند از نظر 

جسمی نیز زندگی سالم تری دارند.
علم نورولوژی در سال های اخبر ثابت 
کرده است که رفتار مناسب و به ویژه 
رفتار مناسب اجتماعی بر بیوشیمی 
بدن انســان بســیار تاثیرگذار است. 
برخی از مواد غذایی نیز تاثیر بســیار 
مثبتی در لذت بخشــیدن به زندگی 
و در نتیجه سامتی دارند. به عنوان 
مثال شــکات تلخ نه تنها اندورفین 
تولیــد می کند کــه در روحیه تاثیر 
بسزایی دارد، بلکه آنتی اکسیدان نیز 
هست و بر کارکرد بهتر قلب و شریان 
هم تاثیر می گذارد. برعکس غذاهای 
موســوم به Junk Food یا غذاهای 
بنجل نــه تنها ســامتی را تهدید 
می کنند بلکه بر رفتار نیز تاثیر منفی 
دارند و احســاس عدم رضایت تولید 
می کنند و می توانند منشاء افسردگی 

نیز باشند.

شــاد  برای  لیوتا  الیانا  توصیه های 
زیستن:

زندگی باید هدفمند باشــد. زندگی 
بدون هدف و اسیر روزمّرگی عواقب 

جدی بر سامت جسم و روان دارد.
باید به خوشــبختی عمیقــا اعتقاد 

داشت.
کنجکاوی، البته نه سرکشــیدن به 
زندگی دیگران، می تواند شادی آفرین 

باشد.
اســتفاده از مواد غذایــی که تولید 
هورمون موسوم به اندورفین می کنند. 
این هورمون در مواردی درد را کاهش 
می دهد و در موارد دیگر باعث افزایش 

روحیه شاد و لذت می شود.
تغذیه ســالم و برنامه ریزی شده هم 

تاثیر مثبتی بر روحیه دارد.
از غذا باید لذت برد. انسان دو برخورد 
با تغذیه می تواند داشــته باشد: رفع 
احمد رافت )کیهان لندن(گرســنگی بــرای ادامه حیــات و یا 

از مجموعه کارهاى خوش نویسى 
رامین مهجورى دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

اســتفاده از غذا به عنوان ابزاری برای 
لــذت بردن از زندگی و ایجاد فضایی 

برای معاشرت.
غذا خوردن در تنهایی می تواند موجب 
افسردگی شود، بهترین راه برای لذت 
بردن از تغذیه داشتن هم سفره است.

ارگانیسم هر فردی خصوصیات خود 
را دارد. در برنامه ریزی تغذیه باید این 
ویژگی را که در هر انســانی متفاوت 

است، در نظر داشت.
گریســتن که در برخی از فرهنگ ها 
نشان از ضعف دارد، یکی از راه ها برای 

رهایی از غم و نگرانی درون است.
عشق هم یکی دیگر از راه های لذت 

بردن از زندگی است.
روابــط دوســتانه و گذراندن وقت با 
دوستان یکی دیگر از عواملی است که 

ار بروز افسردگی جلوگیری می کند.
نباید هرگز خود را فراموش کرد.

در آغوش گرفتن هم به آرامش کمک 
می کند و آرامش گام مهمی در جهت 

لذت بردن از زندگی است.
سفر تفریحی نیز از جمله فعالیت های 

آرامبخش است.
حرکــت و ورزش تاثیر بســزایی در 

سامت جسم و روان دارد.
زندگی در کشــورهای آفتاب خیز به 

زندگی شاد کمک می کند.
در بسیاری از کشــورها عجله را کار 
شــیطان می دانند. بنابراین نباید در 

هیچ کاری عجله داشت.
شنیدن موسیقی هم کمک می کند.

کم  خوابی و بدخوابی دشمن زندگی 
لذت بخش است.

باید هر روز فرصتی برای تنفس عمیق 
را در برنامه قرار داد.

لبخنــد زدن نور تــازه ای به زندگی 
می بخشد.

باید همیشه با خوشرویی از دیگران 
تشکر کرد.

کمک به همنوعــی که محتاج یاری 
است هم میتواند لذت بخش باشد.

شجاعت در انتخاب هم کمک بزرگی 
به زندگی بهتر اســت. دو دلی و عدم 
انتخاب می تواند موجب افســردگی 

شود.
داشــتن حیوانات هم در رفتار انسان 

تاثیر بسیاری دارد.

»بهترین« خطوط هوایی جهان
 در سال ۲۰۱۹

شرکت قطر ایر با پیشی گرفتن از خط 
هوایی سنگاپور توانست دوباره بهترین 

خط هوایی جهان شود.
بر اساس رده بندی »اسکای ترکس« 
که معتبرتریــن در زمینه رده بندی 
خطوط هوایی است، قطر ایر توانست 
بهترین خط هوایی جهان در ســال 
۲۰۱۹ شــود. این شــرکت قطری 
همچنین در زمینه بیزنس کاس هم 

توانسته است بهترین باشد.
شــرکت قطــر در چند ســال اخیر 
در بیشــتر رده بندی هــا در میــان 
۱۰ شــرکت برتر هوایی جهان قرار 
دارد. این شرکت رقابت تنگاتنگی با 
شرکت های هوایی در امارات متحده 
عربی مخصوصا امارات و االتحاد دارد.

در سال گذشته بهترین خط هوایی 
جهان شرکت ســنگاپور ایرالین بود. 
این شرکت در ســال جاری توانسته 
در مــکان دوم قرار گیرد با این وجود 
سنگاپور ایرالین همچنان در بخش 
فرســت کاس بهترین خدمات را به 

مسافران ارائه می دهد.
شرکت ســنگاپور هم اکنون رکورد 
طوالنی ترین پرواز جهان را در اختیار 
دارد. با پرواز ایرباس ۳۵۰ خط هوایی 
سنگاپور، از ســنگاپور به نیویورک، 
بــا طی مســافت بیــش از ۱۵ هزار 
کیلومتر و ثبــت رکورد طوالنی ترین 
پرواز جهان، سلطنت بوئینگ ۷۷۷ به 
عنوان دوربردترین هواپیمای جهان به 

پایان رسید.
پیش از این رکورد طوالنی ترین پرواز 
جهــان در اختیار شــرکت قطر ایر 
بود. این شــرکت قطری با استفاده از 
بویینگ ۷۷۷ سری ۲۰۰ ال آر با طی 
مســافت ۱۴ هزار و ۵۳۵ کیلومتر، از 
دوحه به اوکلند، این رکورد را مدت ها 

در اختیار داشت.
شرکت ســنگاپور ترکیبی از امکانات 
رفاهی مناسب در پرواز، ایمنی و نظم، 
محیط بســیار آرامش بخش کابین، 
لباس هــای زیبای  با  مهماندارانــی 
شــرقی، در کنار غذا های لذیذ را در 

اختیار مشــتریان خود قرار می دهد. 
این شــرکت در بخش اقتصادی هم 
بهترین امکانات جهــان را با قیمت 
پایین تر نســبت به بیشــتر خطوط 

هوایی ارائه می دهد.
در حالــی که در پروازهــای اروپایی 
سعی می شــود غذای داخل هواپیما 
کاهش یابد و فضــای صندلی برای 
مسافران کمتر شود، شرکت سنگاپور 
ایرالین همچنان سعی می کند فضای 
مناسبی را برای مسافرانش فراهم کند 
و حتی در پروازهای اقتصادی هم از 
مسافران با غذاهای مناسب پذیرایی 

می کند.
شــرکت آل نیپون ژاپن، که به نظم 
شــهرت دارد، در ایــن رده بندی در 
مکان سوم قرار گرفته است. شرکت 
کتی پسفیک مستقر در هنگ کنگ 
هــم در ایــن رده بنــدی در مکان 
چهارم است. این شرکت که در سال 
۱۹۴۶ راه اندازی شــده و مرکز آن در 
هنگ کنگ است ســعی می کند در 
پروازهای خود حس و حال شرق آسیا 

را به مسافران منتقل کند.
در میان بهترین خطوط هوایی جهان، 
شــرکت امارات و شــرکت ای وی ای 
تایوان ایر در مکان های پنجم و ششم 
قرار دارند. شرکت  هاینان ایرالینز در 
رده بندی جدید اســکای ترکس در 
مــکان هفتم قرار گرفته اســت. این 
شرکت چینی چهارمین شرکت بزرگ 

کشور چین است.
اســترالیایی کانتاس،  شــرکت های 
لوفت هانــزا و تای ایر از تایلند هم در 

مکان های هشتم تا دهم قرار دارند.
اقتصــادی  پروازهــای  بخــش  در 
شــرکت های ایر آسیا و ژاپن ایرالین 
توانســته اند بهترین مقام را به دست 
بیاورنــد. در آمریــکای شــمالی ایر 
کانادا توانســته اســت بهترین خط 
پروازی باشد با این وجود شرکت های 
آمریکایــی و کانادایی در برابر رقبای 
آســیایی خدمات ضعیف تــری ارائه 

می دهند.
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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 اصطاحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کاس 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 اطاعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطاع 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 اطاع 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 اطاعات بیشتر و تعیین وقت ماقات لطفا با 
آذین کانتری 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

.

www.paivand.comروزنامه پیوند را آنالین بخوانید!

دانستنی های مفید 
در مورد سیستم های اداری در کانادا

باوند زنجانی

پناهندگی در کانادا  »بخش چهارم«
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.

کوکیتام ) 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 کاس 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 ژیا اخوان تماس حاصل فرمائید.

دعوت کمک مالی

یک موسسه خیریه شبانه روزی معتبر در مشهد
 )پرورشگاه دخترانه عمید صفوی( که کار سرپرستی، تربیت، 

آموزش و ازدواج  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 
عاقمند 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 وعاقمندان به شرکت دراین برنامه تقاضا میشود که هر 
چه زودتر با بنیاد تماس گرفته و تعداد مهمانهاي خود را اطاع 

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 ،اطاع 
بیشترواعام مشارکت ازطریق زیرتماس حاصل نمایید:
info@cif-bc.com تلفن ۶۰۴۸۰۰۱۹۷۷ و یا ایمیل

بنیاد کانادا و ایران 

شما را به پیک نیک تابستانی دعوت میکند،
 شرکت در این مراسم رایگان بوده و به علت محدودیت

فضا خواهشمند است برای رزرو با بنیاد تماس حاصل فرمایید. 
این برنامه به صورت پات الک می باشد و از شرکت کنندگان 

تقاضا میشود غذای خود را به همراه داشته باشند.
از اسپانسر های محترم جهت شرکت در این مراسم دعوت به 

همکاری میشود
چهارشنبه ۱۷ جوالی ساعت ۱۲

John Lawson Park located on
 Bellevue and 17th in West Vancouver

تلفن :۶۰۴۸۰۰۱۹۷۷
 admin@ cif-bc.com: ایمیل

 کارگاه های آموزشی شهروندی 

  برگزار میکند. 
موضوع: آشنائی با موسسات آموزشی  بریتیش کلمبیا – 

سیستم و سطوح آموزشی - بورسیه ها و  مشارکت فعال در 
این سیستم , اجرا: ارائه این کارگاه آموزشی توسط آقایان: 
علیرضا قاسمی نژاد و شهاب زارعیان از آکادمی آموزشی 

Period3  انجام میشود.
زمان: چهارشنبه ۱۰ جوالی  از ساعت ۱۸ الی ۲۰
West Vancouver Library – Welsh Hall

1950 Marine Dr. West Vancouver

  خیریه پردیس در ونکوور

 اخاق در دنیای مدرن   
 با سپاس فراوان از حضور استاد مصطفی ملکیان،  

از شما دعوت می شود که درین نشست  ها شرکت فرمائید 
جمعه ها ) ۵، ۱۲ و ۱۹ جوالی (  از ساعت ۶:۳۰ عصر  تا ۹ شب 

    مکان : سالن  کاردینال در نورت ونکوور
  Lynn Valley Community Recreation Centre

     3590Mountain Hwy, North Vancouver,
 ورودیه پنج دالر وآنچه فراهم شود صرف هزینه تحصیلی

.  کودکانی با نیازهای مالی در  ایران  خواهد شد
به امید دیدار 

خیریه پردیس 

نمایشگاه نقاشی وآموزش نقاشی
با سپاس فراوان از هنرمند نیکوکار خانم نسرین اسلم

 زمان :  شنبه ششم جوالی  از ساعت دو بعد از ظهر  
 خیابان النزدیل ، پانزده شرقی ، جنب ساندویچ هایدا 

پاک ۱۲۱
شرکت درین برنامه برای همه آزاد و رایگانست

۶۰۴۹۸۰۴۶۷۸

پناهندگی در دنیا و ایران

بر اساس تعریف کنوانسیون ژنو که سال ها پیش تصویب 
شد افراد به دالیل ذیل در کشورهای که که عهد نامه ژنو 
را امضا کرده اند می توانند تقاضای پناهندگی کنند. کشور 
ایران یکی از امضا کنندگاه این عهدنامه است. ایران در ۸ 
دسامبر ۱۹۴۹ این کنوانسیون را امضا کرد و در تاریخ ۲۰ 

فوریه ۱۹۵۷ به تصویب مجلس ایران رسید.
نهضت بین المللی صلیب ســرخ و هال احمر نخستین 
پیشــگام در امور بشردوســتانه بین المللی می باشــد که 
منطبق با حقــوق بین الملل رفتار می کند. این نهضت در 
زمینه محافظــت از زخمی ها و بیماران عضو در نیروهای 
مسلح کشورها در نبردهای زمینی، دریایی و همچنین در 
زمان اســارت فعالیت می کرد. در سال ۱۹۴۹، با تصویب 
کنوانســیون ژنو، چهارچوب کلی جدیدی برای کمک به 

نیازمندان در شرایط جنگی فراهم آمد.
* ۱۸۶۴ دوازده کشور در نخستین کنفرانس در شهر ژنو 
موافقت می کنند که سربازانی که در جبهه زخمی شده اند 
را جمع آوری نمایند و به آن ها کمک های پزشکی برسانند.

* ۱۹۰۶ کنوانســیون دوم در ژنــو نشســت کــرد و در 
مفــاد کنفرانس ۱۸۶۴ تجدید نظر شــد و جمعیت های 
کمک رســانی و خیریه هایــی که کمک های پزشــکی 

می رسانند دعوت به همکاری شدند.
* ۱۹۲۹ کنواســیون سوم پس از به پایان رسیدن جنگ 
اول جهانی در ژنو تشکیل شد و در این کنفرانس سه نشان 
صلیب سرخ، نشان شــیر و خورشید سرخ و نشان هال 
احمرتصویب شد. در این کنفرانس مفادی به تصویب رسید 
که درباره اسیران جنگی بود. در این کنوانسیون نخستین 
بار کمیته جهانی صلیب سرخ پایه گذاشته شد که سازمان 

مرکزی جمع آوری اطاعات درباره اسیران جنگی شد.
* ۱۹۴۹ کنوانسیون چهارم پس از به پایان رسیدن جنگ 
دوم جهانی در ژنو کنفرانســی بر پا کرد. کشور ایران در 
تاریخ ۸ دســامبر ۱۹۴۹ این کنوانســیون را امضا کرد و 
در تاریخ ۲۰ فوریه۱۹۵۷ به تصویب مجلس رســید. این 
کنفرانس درباره گســترش مفاد کنوانسیون های پیشین 

مفاد زیر را تصویب کرد:
* جمع آوری و رســانیدن خدمات پزشکی به سربازان و 

بیمار و زخمی در جبهه جنگ در خشکی
* جمع آوری و رســانیدن خدمات پزشکی به سربازان و 

بیماران جبهه در آب )نیروی دریایی(
* اسیران جنگی

* رسانیدن کمک های پزشکی به غیرنظامیان و بر پا داشتن 
پرچم صلیب سرخ باالی ســاختمان تمام بیمارستان ها 
یا بیمارستان های صحرایی به معنی حفاظت و هدف قرار 

نگرفتن این مرکزهای پزشکی
* پارگراف ســوم کنوانســیون چهارم درباره حفاظت و 
کمک رسانی به قربانیان جنگ های مسلح که در یک کشور 

اتفاق می افتد و بین قبیله ای یا نژادی
* ۱۹۷۷ پروتکل الحاقی بر کنوانسیون که در آن قواعد زیر 
تصویب شد که برای ارزیابی فرماندهان و فرمانبرداران در 

جنگ که این سه اصل را نادیده می گیرند می باشد:
* ابزار جنگی محدود می شود.

* حمله به افراد غیرنظامی ممنوع می شود.

پناهندگی در ایران 

در راستای عضویت ایران در کنوانسیون ژنو است که ایران  
در حــال حاضر پذیرای بیش از دو ملیون نفر پناهنده در 

ایران است. 
بنــا بــه اعام آژانــس پناهنــدگان ســازمان ملــل 
متحد شــمار پناهندگان در ایران در ســال ۲۰۱۶ بالغ 
بر ۹۷۹،۴۱۰ بوده که ایران را به چهارمین کشــور دارای 
جمعیت پناهنده تبدیل می کند.  از این تعداد ۹۵۱،۱۴۲ 
نفر افغان و ۲۸،۲۶۸ نفر عراقی هستند. شمار پناهندگان 
افغان بدون مدرک شناســایی در ایران حدود دو میلیون 
نفر تخمین زده می شــود. ۳۴۵،۴۰۶  دانش آموز افغان و 
عراقی در ســال تحصیلی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ در مدارس ایران 

ثبت نام کردند
سازمان ملل متحد از ایران برای نحوه میزبانی از میلیون ها 
پناهنده ســتایش کرده اســت. از آنجا که افغانستان در 
سال های اخیر بی ثبات تر شــده و اقتصاد آن راکد است 
پناهندگان افغان تمایلی به بازگشت داوطلبانه به کشورشان 

ندارند.
در نبود یک سیاست درســت در مورد تحصیل کودکان 
افغانی آقای خامنه ای در سال ۲۰۱۵ اعام کرد هر کودک 
در ایران فارغ از مدارک سجلی اش باید در مدرسه پذیرفته 
شود. این باعث شــد ۴۸،۰۰۰ کودک افغان فاقد مدرک 
شناسایی در نظام آموزشی ثبت نام کنند. کمیساریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل به همراه وزارت بهداشت ایران 
برای ارایه مراقبت سامت اولیه به همه پناهندگان تاش 
کرده اند. این مراقبت شامل واکسیناسیون، تنظیم خانواده و 

مراقبت مادر و کودک می شود. 
مــوج اول پناهندگان خارجی در ایــران آواره های حمله 
شوروی به افغانستان بودند. پس از جنگ ایران و عراق موج 
دیگری از آوارگان از عراق به ایران رفتند. بســیاری از آنان 
پس از حمله آمریکا به عراق به کشورشــان برگشتند. در 
چارچوب طرح ساماندهی اتباع غیرمجاز، دولت ایران سعی 
در سرشماری و صدور مدارک برای پناهندگان و همچنین 

اخراج اتباع غیرمجاز دارد.

قوانین پناهندگی در ایران: قانون اصلی پناهندگی در ایران 
آیین نامه پناهندگان مصوب سال ۱۳۴۲ است.  بنا بر ماده 
۱ آیین نامه اجرایی ماده )۱۸۰( قانون برنامه سوم توسعه 
ایران پناهنده کسی است که »به علت ترس موجه از اینکه 
به دالیل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی 
گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه 
قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر 
می برد و نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود 

را تحت حمایت آن کشور قرار دهد« 

پناهندگی در کانادا

در ۱۲ آکوســت ۱۹۴۹ کانادا به کنوانسیون ژنو پیوست و 
از آن هنگام کانادا پذیرای بیش از  چهار میلیون پناهنده 

بوده است. 
در شــماره آینده به بررســی قوانین پناهندگی در کانادا 

خواهیم پرداخت.
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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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PUBLISHED BY PAIVAND MEDIA GROUP 604-921-4726

www.paivand.comVANCOUVER . VICTORIA . CALGARY . MONTREAL . OTTAWA . TORONTO

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. 1431

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

گالری و خدمات

 Tel: 604.986.8585

                               1629 Marine Dr., North Vancouver, BC
                                1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )شعبه1(

)شعبه2(
 Tel: 0912-214-3126

     www.pacificruggallery.com

شعبه تهران:  بازار، سرای بو علی، داخل حیاط، پالک 25

Pacific Rug galleRy فرش  دلیـری

تولید، عرضه و خدمات کلیه فرشهای مدرن و کالسیک با سه نسل تجربه موفق

تخصصی ترین مرکز شستشوی دستی و تعمیرات فرش به روش سنتی

تنها دارنده مدرک کارشناسی، قالیشویی، رفوگری از اتحادیه صنف فرش ایران در کانادا

سرویس حمل و نقل رایگان به کلیه نقاط شهر هفت روز هفته
کلیه تولیدات جدید فرش ما را در  
Facebook و Instagram ببینید.

Designed by:Daneshmand.ca

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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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