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دونالد ترامپ: به زودی تحریم های ایران
 به شکلی اساسی افزایش می یابد

رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 
۱۹ اردیبهشــت ایران را متهم کرد که 
برای مدتی طوالنی به صورت مخفیانه 
»غنی ســازی« می کرده است و اعالم 
کرد که تحریم ها علیه تهران به شکلی 

اساسی افزایش می یابد.
دونالد ترامپ در توئیتی نوشت: »ایران 
بــرای مدت های مدیدی بــه صورت 

مخفیانه غنی سازی می کرده است، که 
در تناقض با توافق ۱۵۰ میلیارد دالری 
وحشتناک منعقد شــده توسط جان 

کری و دولت اوباما بود«.
وی افزوده اســت: »به خاطر داشــته 
باشــید، آن توافق ظرف چند ســال 
منقضی می شــد. تحریم هــا به زودی 
افزایش خواهد یافت، به شکلی اساسی!«

رئیس جمهــوری ایــاالت متحده روز 
سه شــنبه هم در این زمینه گفته بود: 
»ایران کارهای بد بســیاری می کند و 

بهتر است مواظب باشد«.
از ســوی دیگر کاظــم غریب آبادی، 
نماینــده دائم ایران نزد ســازمان های 
بین المللی در وین، روز پنجشنبه گفت 
که نشســت ویژه شورای حکام آژانس 

بین المللی انرژی اتمــی »بدون هیچ 
نتیجه ای برای آمریکا« پایان یافته است.

در این نشست نمایندگان آلمان، بریتانیا 
و فرانســه با صدور بیانیه  مشترکی از 
ایران خواســتند تا به تعهــدات خود 
در توافق هســته ای پایبند بماند و در 
سیاست اخیر خود تجدید نظر و از بروز 

تنش بیشتر  خودداری کند.
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هر جمعه منتشر می شود

آیا ایران از شرط 
»بازگشت آمریکا به برجام« 

عقب نشینی کرده است؟

اکنون شرایط دیپلماتیک بین »اقدام بزرگ« 
که بازگشــت آمریکا به برجام است و »اقدام 
کوچک« که رفع برخــی از تحریم های ایران 

توسط آمریکاست، در حال نوسان است.

حســن روحانی، رئیس جمهوری، و 
امورخارجه  وزیر  محمدجواد ظریف، 
ایران بارها از »بازگشــت به برجام« 
به عنوان »پیش شرط« هرگونه تغییر 
در شــرایط فعلی و مذاکره احتمالی 
با دولت آمریکا یــاد کرده اند ولی در 
تازه ترین واکنش هــا، تمرکز ایران بر 
توقف یا لغو تحریم ها قرار گرفته است.

عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر 
امــور خارجه ایران، روز ۱۶ تیرماه در 
یک نشست خبری گفت: »آمریکایی ها 
به شرط برداشتن تحریم ها، می توانند 
در گفت وگوهای ایران و ۱+4 حضور 

داشته باشند«.
این دومین بار اســت کــه مقام های 
ارشــد دولت روحانی چنین پیامی 
را ارســال می کننــد. روز ۱2 تیرماه 
رســانه های داخل ایران بــه نقل از 
محمود علوی، وزیر اطالعات، نوشتند: 
»اگر رئیس جمهور آمریکا می خواهد 
تحریم را از ایران اســالمی بردارد، ما 
آن )مذاکره( را بررسی می کنیم ... اگر 
مقام معظم رهبری این اجازه را صادر 
کند مذاکره میان ایران و آمریکا انجام 

خواهد شد«.
وزارت اطالعــات، یــک روز بعد این 
گفته ها را به شدت تکذیب کرد ولی 
اکنون عباس عراقچی با لحن دیگری 

این پیام را تکرار کرده است.
مجتبی ذوالنوری، رئیس  کمیسیون 
امنیت ملی مجلس، که منتقد دولت 
هم محسوب می شود، با تایید ضمنی 
حرف های مقام های دولتی گفته است 
آمریــکا در صورت لغــو تحریم ها و 
بازگشت به برجام، »می تواند در قالب 
برجام پــای میز مذاکره ۱+۵ با ایران 
بنشــیند و اظهارنظر کند یا به 4+۱ 

اضافه شود«.
اهمیت این اظهارات با توجه به سفر 
نماینده ویژه رئیس جمهوری فرانسه 
به تهران دوچندان شده است. امانوئل 
مکرون در روزهای اخیر، چند حرف 
مهم زده اســت که می تواند نشانه ای 

برای درک بهتر اوضاع باشد.
او پنجم تیرماه در گفت وگو با رادیو و 
تلویزیون ملی ژاپن خواستار »اقدامات 
کوچکی« برای رفع تنش بین ایران 
و آمریکا شــد و گفت این راه حل ها 

باید طوری باشند که »در کوتاه مدت 
باعث سرافکندگی هیچ یک از طرفین 
نشود و زمینه ایجاد اعتماد را فراهم 

کند«.
او یــک روز بعد، یکی از این اقدامات 
کوچــک را توضیــح داد و گفــت 
می خواهد از دونالد ترامپ بخواهد تا 
برای تسهیل شروع مذاکرات، برخی از 

تحریم ها علیه ایران را لغو کند.
رئیس جمهــوری فرانســه در طول 
ایــن چند هفته همچنیــن دو بار با 
رئیس جمهوری ایران تلفنی صحبت 
کرده است. در جریان این گفت وگوها 
اعالم شد که حسن روحانی خواستار 
توقف همه تحریم ها شده و گفته است 
که این اقــدام »می تواند آغازی برای 

یک حرکت بین ایران و ۱+۵ باشد«.
در این مقطع زمانی،  تفاوت رویکردها 
این بــود که رئیس جمهور فرانســه 
خواستار لغو »برخی تحریم ها« بود و 
حسن روحانی خواستار لغو یا توقف 

»همه تحریم ها«.
پس از انتشــار این خبر، محمدجواد 
الریجانی، دیپلمات ســابق ایرانی در 
انتقاد از موضع حســن روحانی، این 
موضع گیری را »اشتباه و ساده بینانه« 
توصیف کرد و گفت »چنین مواضعی 
با برداشت های خطرناک همراه است«.

او گفته است نباید هیچ مذاکره ای با 
آمریکا داشته باشیم. موضع الریجانی 
بــه نوعی تکــرار ســخنان آیت اهلل 
خامنه ای، رهبر جمهوری اســالمی، 
است که چند بار گفته است قطعا با 
دولت ترامپ مذاکره ای در کار نیست 
و مذاکره با آمریکا را حرام دانســته 

است.
با این حال، به نظر می رسد مقام های 
دیگر ایران برای رهایــی از این دام، 
گفت وگو با آمریــکا را در قالب ۵+۱ 
به عنوان یک راه حل پیشنهاد داده اند. 
چنین پیشنهادی می تواند به تعبیر 
امانوئل مکرون از بروز »سرافکندگی« 

سیاسی جلوگیری کند.
از سوی دیگر، اگرچه حسن روحانی 
بر لغــو همه تحریم هــا تاکید کرده 
ولی عباس عراقچی، معاون سیاسی 
وزارت خارجه ایران در نشست خبری 
۱۶ تیرماه خود گفــت اولویت ایران 

تحریم های نفتی و بانکی است.
اســتفاده از واژه »اولویت« توســط 
معاون وزیر امورخارجه ایران می تواند 
نشانه این پیام باشد که توقف بخشی 
از تحریم هــا نیز در شــرایط کنونی، 
می تواند زمینه ساز شرایط جدید بین 

ایران و آمریکا باشد.
در واقع اکنون شرایط دیپلماتیک بین 
»اقدام بزرگ« که بازگشت آمریکا به 
برجام اســت و »اقدام کوچک« که 
رفع برخی از تحریم های ایران توسط 

آمریکاست، در حال نوسان است.
به طــور طبیعی ایــن دو رویکرد از 
نظر فنی تفاوت های معناداری دارند. 
لغو برخی از تحریم ها توسط آمریکا 
می تواند یک گام رو به جلو برای ایران 
و گشایشــی در اقتصاد کشور باشد 
ولی کماکان اختالف نظرهای بنیادین 
درباره برنامه هسته ای سر جای خود 
باقی می مانند ولی بازگشت آمریکا به 
برجام،  نه تنها لغو بخشی از تحریم ها 
را در بردارد که نشان دهنده پذیرش 
مکانیسم فنی تعبیه شده درباره برنامه 
هسته ای ایران از سوی دولت آمریکا و 
حرکت بر ریل قبلی محسوب می شود.
مقام های حکومت ایران پیش از این 
بارها خواستار انجام اقدام های کوچک 
از طرف قدرت های اروپایی از طریق 
خرید نفت ایــران و راه اندازی کانال 
مالی بــر پایه منابع مالــی خرید و 
فروش نفت ایران بودند ولی با توجه 
به بی میلی بخش خصوصی اروپا برای 
ورود به این میدان بازی و محدودیت 
اقتصادی و دیپلماتیک اتحادیه اروپا 
برای تحقق این اقدام، ناچار هستند 
چشــم به اقدامــات کوچک دیگری 

بدوزند.
وقوع چنین اقداماتی می تواند فضای 
فشــار دیپلماتیک فعلــی را از بین 
اتحادیه اروپا و ایران به ســمت ایران 
و آمریکا ســوق بدهــد و دولت های 

اروپایی نیز نفس راحت تری بکشند.
درصد وقوع چنیــن احتماالتی زیاد 
نیست ولی مختصات نقشه راه فعلی 
ایران و اروپــا فعال بر همین اقدامات 

کوچک استوار شده است.

رضا حقیقت نژاد )رادیو فردا(

انتظارات کانادایی ها از انتخابات فدرال
چهل و سومین دوره انتخابات سراسری کانادا در حالی 
بیست و یکم اکتبر یا قبل از آن انجام می شود که کشور 
ظرف همین چند ماه اخیر شرایط غیرنرمالی را پشت سر 

گذاشته یا در حال دست و پنجه نرم کردن با آنهاست.
از انتخابات ســال 2۰۱۵ که کانادا یکپارچه قرمز شد و 
حزب لیبرال به رهبری جاستین ترودو را بر مسند قدرت 
نشاند تا امروز که در آستانه یک انتخابات دیگر هستیم، 
کشور با یک شوک بزرگ در جنوب مرزهای خود روبرو 
شده است. انتخاب دونالد ترامپ با سیاست های جنجالی 
داخلی و خارجی مخصوص به خودش، همه دنیا را تکان 
داد اما کانادا به دلیل همسایه بودن و روابط ویژه ای که 

با این کشور دارد، بیش از همه تحت تأثیر قرار گرفت.
حاال جاستین ترودوی لیبرال با افکار چپ باید با برادر 
بزرگتری به شــدت محافظه کار با افکار راست سر میز 
مذاکره می نشست. میز مذاکره اجباری برای تغییر دادن 
یک قرارداد تجاری قدیمی که ترامپ معتقد بود منافع 

آمریکا را به خوبی تأمین نمی کند.
نفتای جدیــد هرچند هنوز به تصویب مجالس آمریکا 
نرسیده است اما تا همینجا هم تأثیر عمیقی بر اقتصاد و 

پویایی تجارت خارجی کانادا گذاشته است.
نفتای جدید و حواشــی آن از جمله تعرفه های جدید 
آمریکا گرچه اقتصاد کانادا را کمی آهسته کرد اما رشد 
اقتصادی بســیار باالی آمریکا به عنوان یک همسایه 
مصرف کننده ۳۰۰ میلیون نفری، آن قدر به اقتصاد کانادا 
خون تازه تزریق نمود که ظرف یکی دو ســال گذشته 
همواره شاهد رشد مثبت اقتصادی بوده ایم. این همان 
برگ برنده ای اســت که جاستین ترودو از هر فرصتی 
برای به رخ کشــیدن آن استفاده می کند تا بلکه بتواند 
کشــتی تقریباً به گل نشسته لیبرال ها را دوباره بر آب 

شناور کند. اما ..
چند ماهی به انتخابات سراسری باقی مانده بود که دو 
داستان کامالً متفاوت، دولت جاستین ترودو را به سمت 
گوشــه رینگ کشاند. یکی در عرصه سیاست داخلی و 

دیگری در صحنه جهانی.
ماجرای رسوایی غول پیمانکاری کانادا، شرکت اس.ان.
سی الوالین اعتبار و محبوبیت دولت لیبرال را به شدت 
کاهش داد. ماجرا این بود که گویا کارمندان عالی رتبه 
دفتر نخست وزیر با فشــار خود او تالش کرده بودند تا 
مسیر رسیدگی به فساد مالی این شرکت عظیم کانادایی 
را عوض کنند. وزیر دادگستری که نمی خواسته زیر بار 
برود مجبور به اســتعفا شــد اما بعداً با شهادت مقابل 
هیئت ویژه مجلس و انتشار یک فایل صوتی، عرصه را 
بر شخص نخست وزیر بسیار تنگ کرد. تا جاییکه ترودو 
مجبور شد دو وزیر دادگستری و خزانه داری را از حزب 

لیبرال اخراج کند.
محافظه کاران و نئودموکرات هــا از این موضوع نهایت 
اســتفاده را کردند و برای یک ماه، سرتیتر همه خبرها 
را به این رســوایی کشاندند تا مطمئن شوند در آستانه 
انتخابات، حزب لیبرال تا جای ممکن محبوبیت عمومی 

خود را از دست دهد.
از سوی دیگر در اوایل امسال وزارت دادگستری آمریکا 
طبق توافقنامه دوطرف استرداد مجرمین بین دو کشور 
از کانادا خواست تا یکی از مدیران ارشد شرکت هواووی 
را دستگیر و به آمریکا منتقل کند. شرکت هوآووی یکی 
از شرکت های مهم چینی است و دستگیری مدیر ارشد 
این شرکت، بر مقامات چینی بسیار گران آمد. این ماجرا 
که همزمان با افزایش فشــار آمریکا بر چین به منظور 
تغییر روند تجاری بین دو کشــور شده بود، چینی ها را 

وادار به عکس العمل شدید نمود.
چین برای متوقــف کردن حرکــت آمریکا در جنگ 
تعرفه ها، تصمیم گرفت روابط خود بــا کانادا را قربانی 
کند و لبه تیز چاقو را زیر گلوی دولت ترودو گذاشــت. 
دستگیری دو کانادایی به اتهام جاسوسی، وضع تعرفه بر 
محصوالت کشاورزی و دامی کانادا و همچنین به سردی 

کشاندن ورابط سیاسی با کانادا، از جمله این موارد بود.
در کل همــه این موارد باعث شــده تا نظرســنجی ها 
پیش بینی کنند حزب لیبرال که در مجلس کنونی با 
۱۷۷ کرسی، حداکثر مجلس را در اختیار دارد، نخواهد 
توانست برای تشکیل یک دولت لیبرال دیگر، به تعداد 

کافی نماینده راهی اتاوا نماید.

نظرسنجی های تا اینجا حاکی از پیشتازی محافظه کاران 
دارد هرچند طبق همین نظرسنجی ها، محافظه کاران 
نیز تعداد الزم کرسی را به دست نخواهند آورد و باید با 

یک حزب ضعیف تر ائتالف نمایند.
احزاب سیاســی در نظام سیاسی کانادا نقش عمده ای 
بازی می کنند. سلسله مراتب در احزاب بسیار مهم است 
و رهبر حزب، سیاست های کالن پارتی خود را مشخص 
می کند. بقیه نماینــدگان از جمله نمایندگان مجلس 
عوام و ســنا، باید به او و سیاست هایش وفادار باشند و 
در راســتای تحقق سیاست ها تالش کنند. رهبر حزب 
این اجازه را دارد که اگر نماینده ای مســیرش را عوض 
کرد یا حرکت نادرستی نمود، او را از حزب اخراج کند. 
در انتخابات فدرال، رهبران احزاب به عنوان کاندیداهای 

نخست وزیری در انتخابات شرکت می کنند.
نظام سیاسی امروز کانادا را معموال » دو حزبی و بیشتر« 
می خوانند. چون سال هاست که کانادا همواره یک حزب 
متمایل به چپ دارد که هدفش خدمات اجتماعی بیشتر 
اســت و یک حزب متمایل به راست که هدفش دولت 
کوچک تر و بازار قوی تر است. در این میان همیشه یک 
یا دو حزب کوچکتر هم هستند که برای احزاب بزرگ تر 

مشکل ایجاد می کنند.
از نظر تاریخــی دو حزب بزرگ کانــادا را لیبرال ها و 
محافظه کاران تشکیل می دهند. لیبرال ها کمی چپ گرا 
و محافظه کاران کمی راســت گرا هستند. در کنار این 
دو حزب بزرگ، ســه حزب کوچک دیگر نیز هســت 
کــه عبارتند از حزب نئودمکرات  و حزب بالک کبکوآ 
که جدایی طلبان راستگرای کبکی هستند و این روزها 
تقریبا قدرت خود را از دست داده اند و در انتها هم حزب 
ســبز کانادا که در ماه  های اخیــر جایگاه قابل توجهی 

مخصوصا در غرب کشور به دست آورده است.
یک نظرسنجی که جدیداً انجام شده نشان می دهد که 
سه موضوع کلیدی هزینه های زندگی، تغییرات اقلیمی 
و نیز بهداشت و درمان از مهم ترین موضوعاتی بودند که 
کانادایی ها در این نظرسنجی به آنها اشاره کردند. موضوع 
مسکن ارزان،  تامین نیازهای اولیه نظیر غذا و همچنین 
بازنشستگی، از دیگر دغدغه های مهم کانادایی ها بود که 

در این نظرسنجی به آن اشاره شد.
این نظرسنجی همچنین مشخص کرد که کانادایی ها 
احســاس می کنند زندگی روزمره آنها از نظر اقتصادی 
بهتر نشده اســت. این در حالی است که حزب حاکم 
لیبرال، معموال بر بهتر شدن وضعیت اقتصادی طبقه 
متوسط و ضعیف این کشــور تاکید دارد و آن را جزو 

دستاوردهای خود می شمارد.
مســاله بهداشــت و درمان همواره در ایــام انتخابات 
بــه موضوعی مهم و بحث برانگیز تبدیل می شــود. اما 
نظرســنجی نشــان می دهد که موضوعی به ظاهر نه 
چندان مهم یعنی تغییرات اقلیمی به عنوان ســومین 
دغدغه شرکت کنندگان در رای گیری مطرح شده است. 
حدود دو سوم از افراد شرکت کننده در این مطالعه اعالم 
کردند که پرداختن دولت به این مساله بسیار ضروری 
بوده و باید به اولویت های ملی تبدیل شــود. دو سوم از 
مشــارکت کنندان اعالم کردند که دولت باید اقدامات 
بیشتری را در زمینه مبارزه با تغییرات اقلیمی به انجام 

رساند.
این نظرسنجی همچنین دیدگاه طرفداران محافظه کاران 
را نیز مشخص می کند. از هر ده نفر، ۸ نفر اعالم کردند 
که باید از دیدگاه این حــزب در قبال پدیده تغییرات 
اقلیمی آگاه شوند. همچنین ۶ درصد از پاسخ دهندگان 

گفتند که هیچ باوری به پدیده تغییرات اقلیمی ندارند.
البته اندرو شــی یر، رهبر حزب محافظــه کاران کانادا، 
چندی پیــش و پس از رونمایــی از برنامه خود برای 
کاهش آالینده های جوی اعالم کرد که محافظه کاران 

به واقعی بودن این پدیده باور دارند.
عموم محافظه کاران پیدیده گرمایش جهانی را غیرواقعی 
می دانند و معتقدند چپ گراها این توهم در مردم ایجاد 
شده تا بتوانند کسب و کارهای بزرگی در سایر حوزه های 
غیر ســنتی مثل انرژی برق ایجاد کننــد. موضوعی 
کــه موجب کاهش قدرت اقتصــادی محافظه کاران و 
افزایش قدرت اقتصادی احزاب مخالف مثل لیبرال ها یا 

دموکرات ها می شود.
شهرام یزدان پناه )مداد(
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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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Tel: 604.569.2080

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

Certified Immigration Consultant

Fax: 604.569.2018
Email: info@disimmigration.com

Skilled Worker

در ۶  ماه گذشته 
 اقتصاد کانادا ازنظر اشتغال زایی 

در اوج شکوفایی قرار دارد

طبق اطالعات جدیدی که موسســه 
آمار کانادا ارائه کرد، دو هزار و دویست 
شــغل در ماه ژوئــن در اقتصاد این 
کشور حذف شد و نرخ بیکاری در این 
کشور به ۵/۵ درصد رسید؛ بااین حال 
اقتصاد کانــادا ازنظر اشــتغال زایی 
قوی ترین شــش ماهه خود را از سال 

2۰۰2 تجربه کرد.
به گزارش هفته، به نقل از خبرگزاری 
فرانسه و رادیو کانادا، گزارشی که روز 
جمعه موسسه آمار کانادا منتشر کرد 
نشــان می دهد که با حذف دو هزار 
و دویست شــغل در ماه ژوئن شمار 
افرادی کــه در کانادا بــه دنبال کار 
هســتند افزایش یافته و نرخ بیکاری 
در این کشور نیز با افزایش یک دهم 
درصدی به ۵/۵ درصد رسیده است. 
کاهش 4۱ هزارنفری شمار کارآفرینان 

و همچنین کارگران مســتقل در ماه 
ژوئن علت دیگر افزایش نرخ بیکاری 
در این ماه اعالم شــده اســت اما در 
همین مدت شمار کارگران تمام وقت 

افزایش یافته است.
طبق اعالم موسسه آمار کانادا، شمار 
افرادی جویای کار در کشــور در ماه 
ژوئن نســبت به ماه مه ۳۰ هزار نفر 
افزایش یافت و شمار بیکاران به بیش 
از یک میلیــون و یک صــد هزار نفر 

رسید.
بااین همــه و به رغم افزایش نســبی 
شــمار بیکاران در ماه ژوئن در کانادا، 
نرخ بیکاری در کشــور همچنان در 
پایین ترین سطح خود در چهل سال 

اخیر قرار دارد.
حذف مشــاغل در مــاه ژوئن عمدتاً 
در بخش هــای تولید، مــواد اولیه، 
ساخت وساز و تجارت عمده یا خرده 

اتفاق افتاده است.
اما در عوض شمار افرادی که در بخش 
مراقبت های درمانــی و حمایت های 
اجتماعــی، آمــوزش، حمل ونقــل، 
و  فرهنگ  اطالع رســانی،  انبارداری، 
تفریحات فعالیــت می کنند، در ماه 

ژوئن با افزایش همراه شد. 
همچنین موسسه آمار و ارقام کانادا در 
گزارش جدید خود اعالم کرد میزان 
اشــتغال در میان افــراد پنجاه وپنج 
ســال به باال به ویژه در مردان در ماه 
ژوئن افزایش یافت اما شــمار مردان 
بیست وپنج تا پنج و چهارساله  مشغول 
به کار در مــاه ژوئن با کاهش همراه 
شد. همچنین طبق همین گزارش، 
تغییرات و نوسانات در دیگر مقوله های 

سنی بخش اشتغال محدود بود.
به رغم این که آمــار و ارقام مربوط به 
بازار کار کانادا در ماه ژوئن عمدتاً ثابت 
ماند و حتی در برخی موارد رشد منفی 
داشت، اما اقتصاد کانادا به لحاظ شغل 
آفرینی قوی ترین شش ماهه خود را از 

سال 2۰۰2 تجربه کرد.
طبق آمار و ارقامی که موسســه آمار 
کانادا روز جمعه منتشر کرد، در شش 
ماه ابتدایی ســال 2۰۱۹ دویست و 
چهل وهشــت هزار شــغل جدید در 
اقتصاد کانادا ایجاد شد که تقریباً همه 
آن ها تمام وقت بودند. اطالعات جدید 
منتشرشده توسط موسسه آمار کانادا 
که نشــان دهنده انعطاف پذیری بازار 
اشتغال این کشور است )به رغم کاهش 
رشد اقتصادی در ماه های ابتدایی سال 
جاری( در حالی منتشرشده است که 
بانک مرکــزی کانادا خــود را آماده 
می کند تا چهارشنبه آینده نرخ های 

جدید سود را اعالم کند.

هشدار سازمان  های امنیتی کانادا 
در مورد تاثیرات کمپین های خارجی بر رای دهندگان

ایرانیان کانادا- مرکز اطالعات کانادا 
از شناسایی عوامل خارجی که قصد 
تاثیر گذاشتن بر انتخابات فدرال پیش 

رو را داشتند، خبر داد.
CSE، سازمان دفاع سایبری کشور، 
اطالعاتی راجع به یکی از احزاب که 
قصد تاثیرگذاری آشــکار و پنهان، بر 
انتخابات 2۱ اکتبر را داشت، منتشر 

کرد.
ســازمان جاسوســی داخلی کانادا، 
 ،)CSIS( سرویس امنیت ملی کانادا
همچنین اعالم کرد برخی بازیگران 
تعلیم دیده بــه دنبال تاثیرگذاری بر 
شهروندان کانادایی بودند. این سازمان 
ماهیت دقیق این امر را آشکار نکرده 
است اما اعالم کرد این فعالیت های 
دخالت جویانه بسیار گسترده بوده و 
شامل گروه های پشتیبانی، تاثیرات 
رســانه های اجتماعی، هک کردن و 
شیوه های سنتی جاسوسی می شود.

یک منبع موثق دولتی که خواســت 
نامش فاش نشود، گفت هدف اصلی 

این بازیگران جامعــه یهودیان کانادا 
بوده است.

سابق بر این سازمان اطالعات کانادا 
در مورد احتمال هک شــدن احزاب 
سیاسی توسط یک کمپین خارجی 

هشدار داده بود.
 CSE ســرانجام روز جمعه گذشته
جلســه توجیهی راجع بــه احزاب 
سیاســی اصلی کانــادا در »فعالیت 
های دخالت جویانه آشــکار و پنهان 
خارجــی« با هــدف تاثیر بــر رای 

دهندگان، را برگزار کرد.
این جلســه پیرامون انتخاب ســتاد 
امنیتی سیاسی، و اصول طبقه بنده 
شــده و غیرطبقه بندی شــده، بود. 
اطالعات غیرطبقه بندی شده همان 
اطالعاتی است که در مجامع عمومی 
منتشر می شــود، و اطالعات طبقه 
بندی شده فقط به سمع و نظر افراد 

خاص می رسد.
ایــن ســازمان از هرگونه پاســخ به 
سواالتی نظیر شیوه آموزش، و یا فاش 

کردن دســت های پشــت پرده این 
قضیه خودداری کرد. اما دولت کانادا 
پیش از این روابطی بین برخی مهره 
های اصلی میدان جنگ و جاسوس 

ها یافته است.
یکی از آن ها کشــور چیــن، و رابط 
آن ها نیز مدیرعامل شرکت هوآوی، 
بــود. از دیگر بازیکنــان این میدان 
میتوان به روسیه، عربستان سعودی 

و هند اشاره کرد.
این که احزاب سیاسی کانادا در مقابل 
این تهدیدات چه عکس العملی نشان 
می دهند، و چگونه می خواهند این 
تهدیدات را خنثی کنند، سوال اصلی 

می باشد.
CSE نقــش اصلــی در حفاظت از 
اطالعات و برگزاری انتخابات ســال 
2۰۱۹ را بــر عهــده دارد. در کنــار 
 ،RCMP آژانــس هایی چون ،CSE
و Global Affairs نیز برای برگزاری 

یک انتخابات سالم تالش می کنند.

آخرین آمار و نتایج نظرسنجی احزاب کانادا
چرا لیبرالها دنبال پیشرفت هستند؟ 
– ماه جوالی در کانادا فصل اســتخر 
پارتی، جشــنواره تابســتانی کبک، 
جشــنوراه جاز مونتــرال و کلگری 
اســتمپید و بقیه جشنواره هاست، با 
وجود این تفریحات چه کســی واقعا 

حوصله ای برای سیاست دارد، واقعا؟
اما با توجه به اینکه چهار ماه بیشتر 
تا انتخابات نمانده، سیاســت مداران 
کانادایــی امســال تابســتان را به 
خوشگذرانی و تفریح سر نمی کنند. 
شــاید این خبر خوبی باشد و شاید 
هم خبر بــد! باید دید که اصوال ما از 

سیاست مداران چه توقعی داریم.
اما ماجرا به نرفتن تعطیالت تابستانی 
خوشــگذرانی ختم نمی شــود، سه 
نظرســنجی جدید که این هفته در 
رابطه با طرح لیبرالها انجام شده نشان 
داده اند که لیبرالها پس از پشــت سر 
گذاشتن زمستان و بهاری پرمصیبت، 

احتماال از مواضع شان کوتاه می آیند.
 DART/Sun نظرســنجی  اولیــن 
Media بود که در اوایل هفته گذشته 
نشان داد که محافظه کاران 4 امتیاز از 
لیبرالها باالترند البته به جز در انتاریو 

که لیبرالها پیشتاز بودند.
دومین نظرســنجی مربوط به افکار 
ســنجی هفتگی Nanos بود که از 
فوریه تاکنون برای اولین بار نشان داد 
که لیبرالها سه امیتاز بیشتر دارند و در 
استانهای انتاریو و آتالنتیک پیشرفت 

بیشتری داشتند.
 Abacus Data و باالخره نظرسنجی
که آخرین اعداد و ارقام را بیان کرده و 
نشان می دهد برای دومین ماه متوالی، 
لیبرالها و محافظه کاران در شــرایط 

مساوی قرار گرفته اند.

نظرسنجی  کانادا ۳۳۸

این نظرسنجی جدیترین افکارسنجی 
در رابطه با انتخابات اســت. بر اساس 
این نظرسنجی حزب محافظه کار با 
حدود ۳4.۶ درصد امتیاز بیشــتر در 

رده باالتری قرار دارند.
خبر نسبتا عجیب اینکه »اندرو شیر«، 
در کبک رشد خوبی داشته و 2۰درصد 
ارتقاء پیدا کرده است )جایگاهی پیش 
از این در ســالهای 2۰۰۸، 2۰۱۱ و 
حتی 2۰۱۵ استفان هارپر نداشت( و 
در سیاسی ترین استان کانادا که خود 
ترودو اهل مونترال است درصد بسیار 

باالی به حساب می آیید.
و خبــر دیگر آنکه؟ حزب او )شــیر( 
در انتاریو افت داشــت. برخی ناظران 
معتقدند این موضوع می تواند به دلیل 
اقدامات »داگ فورد« و افزایش عدم 

محبوبیت وی در بین مردم باشد.

با این وجود به نظر می رسد این تحلیل 
در نتیجه برخی عوامل بوده است از 
جمله اینکه بر اساس نتایج نظرسنجی 
اخیر Abacus Data ، ۶2 درصد از 
شهروندان انتاریویی موضع منفی در 
قبال دولت داشــته و فقط 2۰ درصد 
آنها رویکردشان با دولت مثبت است.

همانطور که در باال گفته شد، لیبرالها 
زمستان و بهار بدی را گذراندند ولی 
در عوض این هفته شاهد رشد ۳۱.۸ 
درصــد بودنــد و در جایگاهی باالتر 
از حزب ســبز ۱۱ درصــد  و حزب 
نئودمکرات بــا ۱۵ درصد قرار گرفته 

اند.
حزب Bloc Québécois نیز با 4.2 
درصــد  )۱۸.۱ درصــد در کبک( و 
Maxime Bernier’s PPC بــا 2.4 

درصد در ردیفهای بعدی قرار دارند.
اگر شما هم مثل ما از این اعداد کسل 
کننده خســته شدید، حال بیایید بر 
اســاس این نظرسنجی ها به بررسی 

میزان محبوبیت احزاب بپردازیم.
همانطور که در تمام نظرســنجی ها 
مشاهده می کنید، وضعیت لیبرالها رو 

به بهبود است.
بر همین اســاس تعداد کرسی های 
پیشــنهادی این هفته بر اساس آمار 
نشــان می دهد تعداد کرســی های 
محافظه کاران به حدود ۱۵۰ رسیده 
و در مقابل لیبرالها حدود ۱4۳ کرسی 

را اذان خود کرده اند.
آخرین باری که بر اساس پروژه  کانادا 
۳۳۸ ، این فاصله نزدیک شــده بود 
مربوط به 24 فوریه گذشته و زمانی 
است که محافظه کاران در میانه راه 
پرونده اس ان ســی الوالین / جودی 

ویلسون – ریبولد پشت سر گذاردند.
حزب نئودمکرات نیز با کسب حدود 
2۶ کرسی در ردیف های بعدی قرار 
گرفته و جایگاهی به مراتب کمتر از 

سال 2۰۱۵ را کسب کرده است.
و باالخره حزب ســبز که فقط موفق 
به تصاحب ۵ کرسی شد. امید می رود 

این موقعیت را تا پاییز حفظ کرده یا 
بهبود بخشــد. با این وجود برندگان 
این کرســی ها قطعا با جزیره ونکوور 
به خاطــر الیزابت مــی و نامزدهای 

انتخاباتیش چالش خواهند داشت.

باید در روزهای آینده شــاهد بود که 
چطور سرنوشت کشــور رقم خواهد 
خورد، هرچند که شــاید کمی کار و 
تالش نیز در تابستان امسال برای این 

سیاستمدران بد نباشد!
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رویکرد جدی احزاب سیاسی کانادا به بحران مسکن
 و استرس تست وام پیش از انتخابات فدرال

ایرونیا- اگر مســئله مقرون به صرفه 
بودن مسکن قرار است در سال 2۰۱۹ 
تبدیل به یک موضوع انتخاباتی بشود، 
احزاب سیاســی کانادا از همین حاال 
دارند بحث های خــود را برای نحوه 
برخــورد و حل کردن این مشــکل 

تمرین می کنند.
در بحثــی کــه پنج شــنبه در خانه 
نمایندگان برگزار شد، محافظه کاران 
به انتقاد از استرس تست وام مسکن 
پرداختند که از کانادایی ها می خواهد 
نشــان بدهند تا چه حد می توانند با 

نرخ های بهره باالتر کنار بیایند.
تام کمیچ نماینده مجلس محافظه کار 
در ســخنرانی خود گفت: »استرس 
تست ابزاری است که به اشتباه برای 
همه یکســان اعمال می شــود و در 
سرتاسر کشــور کانادایی ها را تنبیه 
می کند. این مسئله برای بانک ها مهم 

است، نه برای کانادایی ها.«
با وجود اینکه بیشتر مشکالت مسکن 
در ونکوور و تورنتو نماد پیدا می کنند، 
کمیچ گفت اســترس تست یک اثر 
نابودکننده متفاوت روی کلگری هم 

گذاشته است.
او گفت صاحبــان خانه ای که تامین 
ســرمایه وام مســکن خود را تمدید 
می کننــد و در نهایــت نمی توانند 
از اســترس تســت عبــور کنند به 
قرض دهنده وام مســکن اصلی خود 
محدود می شــوند و دیگــر فرصت 
اســتفاده از امکانات بیشتر را ندارند. 
او گفــت داســتان های افــرادی را 
شــنیده که چون نمی توانند پس از 
شکست در استرس تست ری فایننس 
کنند مجبور می شــوند خانه شان را 
بفروشــند. او اضافه کرد که بقیه  هم 
به خاطر وضعیت بدتر بازار در کلگری 
نمی توانند وام های مسکن خود را پس 

بدهند.
حزب دموکرات نوین سعی کرد از آن 
ســوی دیگر طیف با مسئله مسکن 
کلنجار برود که این مسئله بحث های 
دیگری پیش آورد. این حزب از دولت 
خواست طی ۱۰ سال آینده ۵۰۰ هزار 
واحد مسکونی مقرون به صرفه تولید 
کند که نیمی از آن ها طی پنج سال 
کامل بشوند. جگمیت سینگ رهبر 
دموکرات نو که می خواهد در انتخابات 
پیش روی برنابی-ساوت در بریتیش 
کلمبیا که مســائل مســکن بسیار 
جدی هســتند جایگاه های جدیدی 
در مجلس پیدا کند، از دولت خواسته 

اعتبار خانه اولی ها را دو برابر کند.
دولت لیبــرال دموکرات گفته کاری 
برای خانه اولی ها انجــام خواهد داد، 

اما با وجود اینکه انتخابات و کمپین 
در راه اســت درباره جزییات آن چیز 
خاصی نگفته اســت. تعدادی امکان 
سیاســت گذاری هســت که دولت 
می تواند در کوتاه مدت از آن استفاده 
کند که از جمله آن هــا می تواند به 
بازپرداخت وام های مســکن،  دوران 
تخصیص اعتبار بیشتر برای خریداران 
و حتی تعیین ســقف برای استرس 

تست اشاره کرد.
ژان-ایو دوکلو وزیر خانواده ها، کودکان 
و توسعه اجتماعی طی بحث پارلمانی 
گفت: »می بینیم که چطور شکست 
در رسیدگی به نیازهای مردم در یک 
سوی طیف مســکن روی افراد تمام 

طیف اثر می گذارد«.
برنامه ۱۰ ساله دولت بیشتر از همه 
روی واحدهــای مقرون بــه صرفه 
مســکن تمرکز می کند که امیدوار 
اســت بتواند عرضه را بهبود ببخشد 
و در کل روی مقرون به صرفه بودن 

مسکن اثر مثبت داشته باشد. 
نکته جالب اینجاســت که هیچ یک 
از احزاب با صحبــت اقتصاددان ها و 
حسابدارها موافق نیست که می گویند 
فقط به خاطر اینکه کانادایی ها قرض 
بیشــتری می خواهند دولت باید به 
آن هــا کمک کند ایــن کار را انجام 

بدهند.
کایل دامز اقتصاددان نشــنال بانک 
کانادا گفت: »اگر بازه بازپرداخت وام 
مسکن افزایش پیدا کند افراد بسیاری 
قرض های بیشــتری قبول می کنند 
و در نتیجه قیمت هــا باالتر می رود. 
ســخت می توان گفت کــه چنین 
کارهایــی راه حل هســتند. به نظر 
می رسد که داده ها نشان می دهند در 
کوتاه مدت وضعیت مقرون به صرفه 

بودن مسکن بهبود پیدا می کند.«

مسئله مسکن این مشکل را هم دارد 
که بسیاری از ابتکارهای مطرح شده 
با هدف بهبود وضعیت مسکن باعث 
می شــوند که بســیاری از خریداران 

جوان از بازار مسکن بیرون بمانند. 
در انتاریو، نخست وزیر داگ فورد راه 
حلی ساده تر برای مشکل مسکن دارد: 

خانه های بیشتری بسازید. این هفته 
بلومبرگ نیــوز گزارش داد که دولت 
فورد می خواهد به دولت محلی قدرت 
بیشــتری در مورد مســئله مسکن 
بدهــد و به توســعه دهندگان اجازه 
بدهد عرضه مسکن را تقویت کنند. 
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 ترودو: رایزنی های ترامپ در گفتگو با چین کارساز بود 
چین: کانادا ساده لوحانه به آمریکا متکی نباشد

چین با انتشــار بیانیــه ای به کانادا 
هشدار داد که فشــارهای آمریکا در 
رفع تنش پکن و اتاوا موثر نیســت و 
کانادا نباید نســبت به حمایت های 

آمریکا ساده لوحانه برخورد کند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
ســی تی وی، این درحالی است که 
پیش از این ترودو گفته بود رایزنی ها 
و حمایت هــای ترامــپ در گفتگو با 
چین کارساز بوده و اطمینان دارد که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در دیدار با شــی جین پینگ، رئیس 
جمهور چین مســئله سرنوشت دو 
تبعه کانادایی زندانی شده را با همتای 

چینی خود مطرح کرده است.
اما »گنگ شوانگ«، سخنگوی وزارت 
امــور خارجه چین در واکنش به این 
خبر طــی یک نشســت هفتگی با 
خبرنگاران گفت: کانادا نباید ســاده 
لوحانه فکر کند با گردهم آوردن چند 
متحد می تواند این کشــور را تحت 
فشــار قرار دهد و کارش را به نتیجه 

برساند.
وی افزود: درست است آمریکایی ها در 
این رابطه کمی تالش کردند ولی در 

واقع این مشکل چین و کانادا است .

»شــوانگ« بدون ذکر مسائل پیش 
آمده بین دو کشور و مسئله دستگیری 
یکی از مدیران ارشد هواویی تصریح 
کرد: کانادا خودش می داند مسئله دو 
کشور چیست و ما امیدواریم در اسرع 
وقت اقدامات الزم را برای از سرگیری 

روابط مطلوب دو جانبه انجام دهد.
چین  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
تصریح کرد: چین یک کشور قانونمدار 
است و نهاد های قضایی ما پرونده های 
مختلف را به طور مســتقل و کامال 

مطابق با قانون بررسی می کنند.
گفتنی اســت ماه گذشــته دونالد 

ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دیدار 
با جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، 
در خصوص حمایت های واشنگتن از 
اتباع  برای آزادسازی  اتاوا  تالش های 
بازداشت شده کانادا در چین اطمینان 

داد.
سران دو کشور در دیدار پایان هفته 
گذشته نیز در حاشیه نشست سران 
گــروه 2۰ در ژاپــن، توافــق کردند 
مذاکرات خود را برای حل اختالفات 
تجاری و پایان دادن به جنگ تجاری 

دو کشور از سر گیرند.

اندرو شییر:
 از کسب حمایت کلگری در انتخابات 

پارلمانی پیش رو مطمئن نیستم
اندرو شــییر رئیس حــزب محافظه 
کار در ادامه مبارزات انتخاباتی برای 
انتخابات پارلمانی پاییز آینده، به منظور 
تقویت حمایت ها از  در منطقه کلگری 
که به طور سنتی دژی مستحکم برای 
حزب او به شمار می رود، شنبه ششم 
ژوییه 2۰۱۹ در جشنواره استمپید در 

کلگری شرکت کرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اندرو شییر روز خود را با تهیه پنکیک 
و توزیــع آن در دو حوزه کلگری که 
در انتخابــات 2۰۱۵ محافظه  کاران 
در آنجا شکســت خوردنــد، گذراند. 
لیبرال ها ســال 2۰۱۵ موفق شــده 
بودند برای نخستین بار در 4۷ سال 
گذشته در این شهر به پیروزی برسند.

امــا در حــال حاضــر عصبانیت در 
آلبرتــا از مدیریت طرح گســترش 
خط لولــه ترانس ماونتیــن فدرال 
توسط  دولت جاستین ترودو و لوایح 
اصالح ارزیابی های زیست محیطی و 
ممنوعیت حمل و نقل نفت در بخشی 
از ساحل بریتیش کلمبیا موج می زند.

با این حال اندرو شــییر می گوید که 
از کســب آرا رأی دهندگان کلگری 

مطمئن نیست.
وی گفــت: »مــا می دانیــم که در 
هــر انتخابــات اینجا بایــد اعتماد 
رأی دهنــدگان را دوباره به دســت 
بیاوریم. ما باید پیام خوشبینی و امید 

بفرستیم.«
شییر روز خود را با صرف صبحانه ای 
دلپذیــر که به طور رایــگان در یک 
ایستگاه در مرکز تجاری چینوک سرو 

می شد، آغاز کرد.
مرکــز تجــاری چینــوک در حوزه 
کلگری-مرکز واقع اســت که کرسی 
 Kent آن اکنــون در اختیار کنت هر

Hehr نماینده لیبرال است.
شــییر همچنین به حــوزه کلگری 
اسکایویو  Calgary Skyview رفت 
که سال 2۰۱۵ دارشان کانگ نماینده 
لیبرال در آنجا پیروز شد و اکنون به 
عنوان نماینده مســتقل در پارلمان 

حضور دارد.
کانگ و ِهر، هر دو با اتهامات بدرفتاری 

جنسی روبرو هستند.
دارشــان کانگ تابســتان گذشــته 
فراکســیون لیبرال را ترک کرد؛ اما 
کنت هر در جناح لیبرال باقی ماند؛ 
اما مجبور شد از سمت وزیر ورزش و 

افراد معلول صرف نظر کند.
گروهی از سیاستمداران هر سال در 
دوره برگزاری جشنواره استمپید در 

کلگری رژه می روند.
اندرو شــییر قرار بود شنبه شب در 
ضیافت شام حزب محافظه کار کانادا 
سخنرانی کند و یکشنبه به استامپید 

برود.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز 
عادت دارد که در جشــن ها شرکت 
کند اما دفتر او هنوز طرح های امسال 

او را اعالم نکرده است.
ماکسیم برنیه که از حزب محافظه کار 
اندرو شییر خارج شد تا حزب مردمی 
کانادا را تشــکیل دهد، روز یکشنبه 
از استامپید برای اعالم نامزدی خود 

استفاده خواهد کرد.
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شکایت بیمار از دولت بریتیش کلمبیا
 به خاطر تاخیر در فراهم کردن داروی 750 هزار دالری

ایرونیا- مــردی 2۱ ســاله از دولت 
بریتیش کلمبیا بــه خاطر تاخیر در 
فراهــم کردن دارویــی گران قیمت 
شکایت کرده چون می گوید این دارو 
می توانست جلوی معلولیت دائمی او 

را بگیرد.
پل چانــگ از لنگلی می گوید وزارت 
سالمت داروی سولیریس را در سال 
2۰۱۷ تنها پــس از این به او داد که 
یک کمپین عمومی البی گری شدید 
شــکل گرفت و استان را مجبور کرد 
هزینه ۷۵۰ هزار دالر در سال را برای 

آن مورد خاص پرداخت کند.
این دانشــجوی دانشــگاه می گوید 
بالفاصله پــس از این که تابســتان 
قبل تشــخیص داده شد او سندروم 
AHUS دارد، یعنی زمانی که بیشتر 
از همیشه به آن دارو نیاز داشت، آن را 
دریافت نکرد. چانگ می گوید حقوق 
چارتری اش بــرای »زندگی، آزادی و 
امنیت فردی« توســط یک تصمیم 
»تصادفی« که باعث شــد او نیازمند 
دیالیز دائمی کلیه شــود و نتواند سر 

کار یا مدرسه برود، نقض شده اند.
در شــکایت چانگ آمده است: »این 
تصمیم بیــش از حد کوچک و بیش 
از حد دیر بود چون باید ســولیریس 
را بالفاصله پس از تشخیص بیماری 

تزریق کرد تا کارا باشد.«
با استناد به شکایت چانگ، او در اوایل 
آگوست 2۰۱۷ به خاطر نقص شدید 
کلیه وارد بیمارستان لنگلی مموریال 
شد.   AHUSیک بیماری خاص است 
که فقط روی یک نفر از یک میلیون 
نفــر و کمتــر از ۱۵۰ کانادایــی اثر 
می گذارد. این بیماری باعث می  شود 
تعداد بیش از حد لخته خونی شکل 
بگیرد و جریان عادی خون به کلیه ها 

مختل بشود.
چانگ می گوید بیمه سالمت شخصی 
نداشت که سولیریس را پوشش دهد 
و نمی توانست خودش آن را خریداری 
کند. ماننــد دیگر بیماران AHUS او 
هم بــه تامین ســرمایه و البی گری 

آنالین رو آورد.
در صفحه گوفاندمی او آمده اســت: 
»مادر پل به شــدت نگــران او بوده 
و خــواب نــدارد. پدر پــل از کارش 
مرخصــی گرفته تا مراقب او باشــد. 
برادر پل واحدهای دانشگاهش را کنار 
گذاشته تا از او حمایت کند. لطفا برای 

پل دعا کنید.«
با اســتناد به دادخواســت عمومی 
چانگ، یک کمیتــه متخصص دارو 
در مــه 2۰۱۵ به این نتیجه رســید 
که بیمارانی مثل چانگ می توانند از 
سولیریس بهره ببرند و تمام استان ها 

غیر از بریتیش کلمبیا پوشــش این 
دارو را تایید کردند. 

روز بیستم نوامبر 2۰۱۷ وزیر سالمت 
بریتیش کلمبیا آدرین دیکس اعالم 
کرد که ســولیریس به صورت مورد 
به مورد پوشــش داده خواهد شد. او 
گفت اســتان این تصمیم را پس از 
بازبینی بیمه نامه  های ساســکچوان، 
آلبرتا، مانیتوبا و انتاریو گرفته که آنجا 
پوشش در موارد خاص ارایه می شود. 
چانگ می گوید ششم دسامبر 2۰۱۷ 
به اندازه سه ماه مصرف سولیریس به 
او داده شــد. اما او می گوید این را هم 

به او گفتند که برای دریافت پوشش 
بیشتر باید تا جایی بهبود پیدا کند که 
دیگر نیازی به دیالیز نداشــته باشد. 
پوشش او در فوریه 2۰۱۸ »به خاطر 
عدم بهبود و باقــی ماندن دائمی در 

دیالیز کلیه« قطع شد.
در صفحه گوفاندمی او آمده اســت: 
»نتایج خون او باثبات شده و پل دیگر 
در وضعیتی نیست که جانش در خطر 
باشد، اما جنبه معجزه کننده دارو که 
بازیابی کلیه است کار نکرد چون کلیه 

از قبل آسیب شدید دیده بود.«
چانگ حــاال دارد از  دولت اســتان 

برای دریافت غرامت از جمله هزینه 
درمان و از دست دادن درآمد شکایت 

می کند.
چانگ همچنین می خواهد اســتان 
اعالم کند که حقوق تضمین شده او 
تحت چارتر حقوق و آزادی ها را نقض 
کرده اســت. در دادخواست او آمده 
است: »چانگ حاال تحت دیالیز دائمی 
کلیه قــرار دارد و امید به زندگی اش 
تحت تاثیر قرار گرفته اســت. اعمال 
سولیریس برای جلوگیری از آسیب 
جدی به او یک ضرورت پزشکی بود.«
چانــگ می گویــد دولــت »درمان 
و داروهــای گران قیمــت را بــرای 
بســیاری از ساکنان بریتیش کلمبیا 
در مجموعــه ای بــزرگ از شــرایط 
مختلف فراهم می کند«. او می گوید 
تصمیم عدم اختصــاص این دارو به 
او »استانداردهای بنیادین شرافت را 
زیر ســوال برده« و »کامال تصادفی، 
غیرمنطقــی و غیرعقالنی بود چون 
هزینــه درمان چانگ با دیالیز دائمی 
بیشــتر از رساندن ســولیریس به او 

است.«
با استناد به صفحه گوفاندمی چانگ، 
ممکن است شش تا هفت سال طول 
بکشــد تا او بتواند یک کلیه دریافت 
کند. با این حال او به سولیریس نیاز 
خواهد داشت تا بتواند از کلیه جدید 
در مقابل عفونت کردن به خاطر این 
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درگذشت زن 93 ساله اهل کبک که 3۶ ساعت در بالکن خانه سالمندان به حال خود رها شده بود

ایرونیا- خانواده یک زن ۹۳ ساله اهل 
کبک که بعد از گذراندن ۳۶ ساعت 
بــدون حرکت در بالکــن یک خانه 
ســالمندان جان خود را از دست داد 
می خواهد شاهد اعمال نظارت بهتر 
بر افراد مسن در چنین مراکزی باشد.

مری-رز گوتیــر در یک آپارتمان در 
یک خانه سالمندان واقع در ساگونی 
کبک زندگی می کــرد و خانواده اش 
باور دارد او روز بیســت و چهارم ژوئن  
در بالکن افتاده و نتوانسته بلند بشود. 
او را بیســت و پنجم ژوئن در حالیکه 
آب بدنش بسیار پایین بود و از دمای 
پایین بــدن رنج می برد پیدا کردند و 
در نهایت  سه روز بعد در بیمارستان 

درگذشت.
دنیس اولت دختر گوتیر گفت مادرش 
تمام حس های خود را در اختیار داشته 
اما بعضی مواقع می افتاده و به خاطر  
ضعف زانوهایش نمی توانســته بلند 
بشــود. او در موقع افتادن زنگ خطر 

روی مچ بند خود را برای اطالع رسانی 
به دیگران همراه نداشته است.

اولت گفت: »او یک زن ۹۳ ساله بود 
کــه هنوز درجــه ای از خودمختاری 
داشــت و حتی غذاهایش را خودش 
درســت می کرد. بله او ۹۳ ساله بود 
اما می توانست تا ۱۰۰ سالگی زندگی 

کند.«
اولــت و بــرادرش بــرای بازدید از 
مادرشــان بعد از ظهر یکشــنبه به 
خانه ســالمندان رفته بودند و وقتی 
برادرش عصر همــان روز دوباره به او 
زنگ زد، مادرشان داشت روی بالکن 
از نوشــیدنی پیش از شام خود لذت 
می برد. اولت گفت: »او گفت برای شام 
چه چیزی می خواهد بخورد و وقتی 
صبح سه شــنبه او را پیدا کردند غذا 
روی کانترش بود، بنابراین برای غذا 
خوردن داخل نیامده بود. مادرم روی 

بالکن افتاد، او خیلی می افتاد.«
با توجه بــه اینکه او قبــال چند بار 

افتاده بود و سالمتش افت کرده بود، 
اولت خواستار انتقال او به یک واحد 
دارای نظارت شــده بود، اما مادرش 
این را رد کرده بود. گوتیه همچنین 
یک سرویس رایگان که از داوطلبان 
می خواســت دو بار در روز به او ســر 
بزنند را کنسل کرده بود و آن ها تنها 
پس از این سانحه متوجه این مسئله 

شدند.
اولت گفت دوست دارد شاهد اعمال 
حــرکات جدید بــرای جلوگیری از 
تکرار این ســانحه بشــود. او گفت 
چنین چیزی شــامل تعریف بهتر از 
خودکامگی در قرارداد واحد آپارتمانی 
می شود. او همچنین خواستار افزایش 
ایمنــی در مکان های اقامــت افراد 

مسن شده و گفت یک در زدن ساده 
می توانست سرنوشت مادرش را تغییر 

بدهد.
مسئله ایمنی افراد مسن اخیرا توجه 
بیشــتری به خود جلب کرده و ماه 
گذشته یک پزشــک قانونی رای بر 
ایــن داد که با وجود اینکه مرگ یک 
زن ۹۳ ســاله که در ژانویه درگذشته 
بــوده، تصاویر دوربین  بود تصادفی 
مداربسته نشان داده اند که می شد از 
مرگ او جلوگیری کرد. این زن سعی 
داشت دوباره وارد محل اقامت لوکس 
خود که مخصوص افراد مســن بود 
بشود، اما در حیاط بسته بود و او آنجا 

گیر کرد و از سرما جان باخت.
مارگریت بلیز وزیر افراد مســن دارد 
قوانین خانه های سالمندان را بازبینی 
می کند، اما استان هنوز نظری رسمی 
درباره مرگ این فــرد تا زمان کامل 
شدن تحقیق پزشــکی قانونی نداده 
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هشدار اداره سالمت در مورد 
کشف مرگبارترین قارچ جهان در کانادا

ایرانیــان کانادا- مرکز کنترل بیماری های بریتیش کلمبیا اعالم کرد یکی از 
مرگبارترین قارچ های جهان به نام »کاله مرگ« سابقا در ساحل غربی ونکوور 
دیده شده بود، اما آنچه اکنون موجب نگرانی شده است دیده شدن این قارچ 

در مرکز شهر است.
این قارچ به شــدت مرگبار بوده و پیش از این موجب مرگ چند شهروند در 
بریتیش کلمبیا شده است. اداره سالمت مجموعه ای از اطالعات مربوط به این 

قارچ را منتشر کرده است تا از بروز اتفاقات ناخوشایند جلوگیری شود.
»کاله مرگ« شبیه قارچ های معمولی و خوراکی می باشد اما به شدت سمی 
و مهلک است. این قارچ معموال در جنگل های بریتیش کلمبیا رشد نمی کند، 

اما اخیرا در شهرهایی مانند ویکتوریا و ونکوور دیده شده است.
مرحله اول عالئم ناخوشی حدود ۶ ساعت پس از مصرف قارچ آشکار می شود 

و شامل دردهای شکمی، استفراغ، و اسهال شدید و احتماال خونی می باشد.
مرحله دوم احســاس سالمت است که حدود 24 تا ۷2 ساعت پس از خوردن 

قارچ بروز می کند و کامال اشتباه است.
مرحله سوم 4 تا ۹ روز بعد اتفاق می افتد. این مرحله شامل تشنج، خونریزی، 

کما و حتی مرگ می شود.
کاله مرگ معموال در محیط ییالقی و ریشــه درختان در اروپا رشد می کند. 
لطفا اگر این قارچ و یا هرگونه قارچی شــبیه به کاله مرگ را دیدید، به هیچ 
عنوان آن را نخورید و از طریق وبســایت دولت بریتیش کلمبیا وجود قارچ را 

اطالع رسانی کنید.
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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

سازمان خدمات مرزی کانادا از 45 هزار مهاجر »غیرقانونی« 
تنها 8۶۶ نفر را دیپورت کرده است

ایرونیا- با اســتناد بــه ارقام جدید 
فــدرال، ســازمان خدمــات مرزی 
کانــادا )CBSA( کمتر از ۹۰۰ نفر از 
پناهجویان »غیرقانونی« که با استفاده 
از خــال قانونی  در قوانین پناهجویی 
درخواست دریافت حمایت مهاجرتی 
از کانــادا داده بودند را دیپورت کرده 

است.
 از اوایل سال 2۰۱۷ تا به حال، بیش 
از 4۵ هزار مهاجــر از طریق ورود به 
کشور با اســتفاده از یک راه جنگلی 
بین ایالت نیویورک و کبک به صورت 
غیرعادی وارد کانادا شــده اند. آن ها 
راه هــای مرزی رســمی را که آن ها 
را پــس می زدند و می گفتند باید در 
ایاالت متحده درخواست پناهندگی 

بدهند را دور زدند.
تا اینجا تنها ۸۶۶ نفر از این افراد بعد 
از رد شدن درخواست پناهجویی شان 
از کانادا اخراج شده اند. ماری-امانوئل 
کادیو سخن گوی بیل بلر وزیر امنیت 
مرزی گفت این رقم اندکی است چون 
دســتور دیپورت تنها می تواند زمانی 
اعمال بشود که یک پناهجوی  تمام 
راه های قانونی برای سعی در ماندن در 

کشور را امتحان کرده باشد.
او در ادامــه گفــت: »پیش از حذف 
شدن، افراد می توانند برای درخواست 
بازبینــی قضایی و همچنین بازبینی 
ریسک  بررسی  پروســه های  دولتی 
بالقوه بازگشــت فرد به کشور زادگاه 
تالش کنند. هر کســی که دســتور 
حذفش از کانادا صادر شده می تواند 
پیــش از اجــرای قانون از پروســه 

حقوقی اش بهره ببرد.«
کانادا در اوایل ســال 2۰۱۷ شــاهد 
شروع ورود موجی جدید از پناهجویان 
شد چون رییس جمهور آمریکا دونالد 
ترامپ اعــالم کرد برنامــه ای که به 
مهاجران چند کشور وضعیت حمایت 
موقتی می دهد را به پایان می رساند 
و می خواهد آن ها را که قبال بیش از 
حد خطرناک تلقی می شدند، به کشور 

خودشان برگرداند. 
این مهاجران با اجتناب از عبورگاه های 
مــرزی در حیــن ورود به کانــادا از 
خالهای قانونی سوء استفاده می کنند. 
در واقع در »تفاهم کشور سوم امن« 
کانادا با آمریکا به افرادی که در خاک 
کانادا هستند اجازه می دهد درخواست 
پناهندگی بدهند. این تفاهم در غیر 
این صورت باعث بازگشــت آن ها به 
آمریکا می شود که کشوری است که 

از نظر کانادا امن تلقی می شود.
لیبرال های حامــی ترودو این افراد را 
مهاجران »غیرعادی« خوانده اند. این 

در صورتی اســت که دیگران از واژه 
»غیرقانونی« استفاده می کنند.

درخواســت پناهندگی آن ها توسط 
 )IRB( هیات مهاجرت و پناهندگی
پردازش می شــود که تــا به حال در 
تالش خود برای پردازش موج عظیم 
درخواســت های جدید طی دو سال 
گذشته صفی طوالنی به وجود آورده 
اســت. این مسئله در ارتباط با مدت 
زمان طول کشیده برای حذف کردن 

درخواست ها یک فاکتور بوده است.
ارقامی که توسط دولت منتشر شده  
نشــان می دهــد که IRB تــا اینجا 
تنهــا ۳۳ درصد از درخواســت های 
پناهندگی دریافت شده از مهاجران 
غیرعادی از ســال 2۰۱۷ تا به حال 
را پردازش کرده است. از آن ها ۶۸۸۵ 
نفر برای حمایــت پناهندگی قبول 
شــده اند و ۵۶۵۰ نفر رد شــده اند. 
۱۳22 درخواست دیگر هم رها شده 
یا پس گرفته شده اند. ده ها هزار نفر در 
صف باقی مانده اند و منتظر پردازش 

شدن هستند.
این در حالی است که تنها ۳۰ درصد 
از 4۷۰۰ درخواســت بازبینــی این 
حتی  شده اســت.  نهایی  تصمیم ها، 
اگر درخواست بازبینی ناموفق باشد، 
پناهندگی در  درخواســت دهندگان 
عین حــال می توانند یــک ارزیابی 
ریســک پیش از حذف داشته باشند 
کــه تعیین بشــود بازگرداندن آن ها 
به کشــور زادگاه شــان بــرای آن ها 
خطرناک خواهد بود یا خیر. کمبود 
اســناد مسافرتی و مســائل پزشکی 
هــم می تواند حذف آن ها را به تاخیر 

بیندازد.
کادیو می گوید تصمیم حذف کسی 
از کانادا »آســان گرفته نمی شود«. با 
این حال ســازمان خدمات مرزی از 
نظر قانونی مجبور اســت به محض 

اینکه تمام راه های درخواست بازبینی 
استفاده شد به سرعت اقدام به بیرون 

کردن مهاجر کند.
کادیو می گوید: »هر کسی که دستور 
بیرون رفتــن از کشــور را گرفته از 
پروســه قانونی عبور می کند، اما به 

محض اینکه راه های قانونی به اتمام 
برسند، از افراد انتظار می رود به قوانین 
ما احترام بگذارند و کانادا را ترک کنند 
یا بر اســاس تعهدهای ما از کشــور 

iroonia.ca ».بیرون گذاشته شوند

ارزش پاسپورت کانادا باال رفت، آمریکا و بریتانیا افت کردند
ایرونیــا- تعدادی از پاســپورت های 
بــه  تبدیــل  دارنــد  آســیایی 
مســافرانی  برای  ارزشــمندترین ها 
می شوند که می خواهند به آسانی وارد 
کشورهای بسیاری بشوند و پاسپورت 
کانادایی هم کمــی قدرتمند از قبل 

شده است.
جدیدترین به روزرســانی شــاخص 
پاسپورت که پاسپورت ها را بر اساس 
قابلیت تســهیل ورود بــدون ویزا یا 
ویزای فرودگاهی به بیشترین تعداد 
کشــورها رده بندی می کند، کانادا با 
هفت کشــور دیگر در رتبه شانزدهم 

قرار دارد.
کانادا در نســخه بهاری این شاخص 
در رتبه هجدهم قرار گرفته بود و در 

پایان 2۰۱۸ هم نوزدهم بود.
در ســال 2۰۱۹ قوانیــن ویزایــی 
مسافران کانادایی تغییر چشمگیری 
نکــرده اســت. برزیل ماه گذشــته 
محدودیت هایش برای بازدیدکنندگان 
کانادایی را تسهیل کرد و اجازه سفر 
۹۰ روزه بدون ویــزا را به آن ها اعطا 

کرد.
بهبــود رتبه کانادا بیشــتر به خاطر 
بدتر شدن عملکرد کشورهای دیگر 
بوده که حاال شهروندان شان با موانع 
سفر بیشتری مواجه هستند. آمریکا، 
بریتانیا و نروژ طی یک سال گذشته 

با افت رده مواجه شده و حاال با کانادا 
مساوی هستند. پاسپورت هر یک از 
این کشورها اجازه ســفر بدون ویزا 
یا ویزا هنــگام ورود را به ۱۸۳ حوزه 

مختلف می دهد.
ویزا  بــدون  دسترســی  کانادایی ها 
به بولیــوی دارنــد کــه در اختیار 
آمریکایی ها قرار نــدارد و همچنین 
دسترسی  مغولســتان  به  می توانند 
بدون ویزا ۳۰ روزه داشــته باشند. بر 
برای  کانادایی ها  آمریکایی ها،  خالف 
بازدید از ونزوئال یا ازبکســتان نیاز به 

ویزا ندارند.
اما همــه کشــورها خوش آمدگوی 
کانادایی ها نیســتند. ارمنســتان از 
کانادایی ها ویــزا می خواهد به آن ها 
اجــازه می دهد حداکثــر ۱2۰ روز 
آنجا بمانند، در حالیکه آمریکایی ها و 
بریتانیایی ها می توانند ۱۸۰ روز بمانند. 
در جزایر مارشــال هــم کانادایی ها 
ویــزا الزم دارند، امــا آمریکایی ها و 
بریتانیایی هــا می توانند بدون ویزا به 
آنجا سفر کنند. بریتانیایی ها می توانند 
بدون ویــزا ۱۵ روز در ویتنام بمانند 

اما کانادایی ها و آمریکایی ها نیازمند 
دریافت ویزای الکترونیک هستند.

ژاپن و سنگاپور با امتیاز ۱۸۹ در صدر 
رده بندی قرار گرفتند. این شــاخص 
که مدت ها در تسیخر آلمان و دیگر 
کشــورهای اروپایی بود، حاال اغلب 
پاسپورت های آسیایی را در صدر خود 
می بیند و کــره جنوبی هم باال رفته 

است.
افــرادی کــه پاســپورت ژاپنــی و 
ســنگاپوری دارنــد می توانند بدون 
نیاز به ویــزا از چین، میانمار، ترکیه 
و پاراگوئه بازدید کنند که پاسپورت 
کانادایی هــا چنین امکانی را به آن ها 
نمی دهد. آن هــا همچنین بر خالف 
کانادایی ها می توانند از ویزای هنگام 
ورود برای بازدید از ایران و پاکستان 

استفاده کنند.
پاسپورت افغانستان بدترین رتبه را در 
میان ۱۹۹ کشور مورد مطالعه داشت. 
یک پاسپورت افغانستانی به صاحبش 
دسترسی بدون ویزا به سه کشور واقع 
در کارائیب و میکرونزی را می دهد و 
حدود 2۵ کشور دیگر خدمات ویزا در 

هنگام ورود ارایه می دهند.
امارات متحده عربــی طی یک دهه 
گذشته شاهد بیشترین رشد در قدرت 
پاسپورتش بوده و نیجریه بیشترین 

میزان افت را تجربه کرده است.

ثبت جهانی ششمین اثر طبیعی آلبرتا 
در میراث جهانی یونسکو

سنگ نوشــته های تاریخی آلبرتا در چهل و سومین نشست یونسکو بعنوان 
ششمین میراث فرهنگی این منطقه به ثبت جهانی رسید.

به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی تی وی، سایت تاریخی آلبرتا با فرهنگ 
و تمدنی غنی و بجای مانده از مردم بومی، از ســوی مجمع جهانی یونسکو به 

ثبت جهانی رسید.
سازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ملل متحد، اعالم کرد سنگ نوشته های 
آلبرتا  شامل عالئم و نشانه ای مهمی از قبایل بومی اولیه این منطقه است که 

بعنوان ششمین اثر در آلبرتا به ثبت جهانی رسید.
بنابر این گزارش برخی از کنده کاری و نقاشی های موجود در این فضای تاریخی 
شامل حروف تصویری و نوشــتاری از قبایل اولیه Blackfoot است که بعضا 

2۰۰۰ سال قدمت دارند.
»جیسون نیکسون«، وزیر محیط زیست و پارک های آلبرتا، در این رابطه گفت: 

خیلی ساده می شود فهمید دلیل این انتخاب چیست.
وی افزود: پارک Writing-on-Stone فضایی اســت با عجایب زیاد طبیعی و 
میراثی که نشــان دهنده نواوری و خالقیت قابل توجه مردم بومی این منطقه 

بوده است.
او تصریح کرد: من امیدوارم تمام ساکنان آلبرتا وقتی را برای بازدید از این بخش 

از آلبرتا اختصاص دهند و از زیبایی های آن لذت ببرند.
رهبر بومیان منطقه البرتا نیز در این رابطه اظهار امیدواری کرد که نسل آینده 

کانادا بیش از پیش با قابلیت های کشورشان آشنا شوند و راجع به آن بدانند.
گفتنی است چهل و سومین اجالس جهانی یونسکو در پایتخت کشور آذربایجان 
در باکو برگزار شد. کشور ایران نیز در این اجالس موفق شد جنگل هیرکانی را 
که سالها بین ایران و آذربایجان محل مناقشه بود به نام ایران به ثبت برساند. اما 

تالش ایران برای ثبت ارسباران بی نتیجه ماند.



شماره ۱4۳2 جمعه 2۱ تیر ۱۳۹۸ ۸8 Issue 1432 Friday July 12, 2019

 دکتر علی قربانی و مهندس مریم صادقی
 در جمع برترین مهاجران سال 2019 کانادا

دکتر علی قربانــی و مهندس مریم 
صادقــی در بیــن 2۵ مهاجــر برتر 
 )Canadian Immigrant Award(

سال 2۰۱۹ کانادا قرار گرفتند.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سایت 
مهنــدس   ،canadianimmigrant
مریــم صادقی مدیرعامل شــرکت 
و   MetaOptima Technology
دکتر علی قربانی از اســاتید دانشگاه 

نیوبرانزویک هستند.
مهندس صادقی فارغ التحصیل علوم 
مهندسی از دانشــگاه تهران است. او 
سال 2۰۰۸ به کانادا مهاجرت کرده 
و در مقطع دکترای علوم محاسبات 
در دانشگاه ســیمون فریزر به ادامه 
تحصیل پرداخته و سال 2۰۱2 فارغ 
التحصیل و در همیــن مدت موفق 
به دریافت بورس تحصیلی در رشته 
 Canadian Institutes of Health
Research in dermatology شده 

است.
مهندس صادقی از سال 2۰۱2 تاکنون 
 MetaOptima مدیرعامل شــرکت
Technology در ونکوور اســت. این 
شــرکت در زمینه شناسایی بهتر و 
ارائه راهکارهای درمانی بیماری های 

پوستی فعالیت می کند.
همچنین بنابر گزارش سایت دانشگاه 
نیوبرانزویک، دکتر قربانی از محققان 
درجه یــک حوزه امنیت ســایبری 
کانادا، استاد علوم کامپیوتر دانشگاه 
دولتــی UNB و از ســال 2۰۱۶ به 
عنوان مدیر موسسه امنیت سایبری 

این دانشگاه برگزیده شده است.
دکتر قربانی در ســال ۱۹۹۱ همراه 
با همســرش مهین، از ایران به شهر 
فردریکتــون کانــادا مهاجرت کرد و 
در حال حاضر ســه فرزنــد آنها نیز 
نیوبرانزویک  التحصیل دانشگاه  فارغ 

هستند.
دکتر قربانــی در ایــن رابطه گفت: 
کانادا کشور خوب و استثنایی است و 
مطمئنا یکی از جوامع موفق و چند 
فرهنگی جهان محسوب می شود که 
درهای خود را به روی میلیون ها نفر 
همانند مــن که به دنبال یک مقصد 
خوب برای مهاجرت هستند باز کرده 

است.
وی افزود: من بعنوان یک شــهروند 
کانادایی شــانس این را داشتم که به 
مدارج باالی علمی برســم، فرزندانم 
تحصیالت عالیه داشته باشند و وظیفه 
ام را بعنوان یک همسر، یک پدر، یک 
محقق، یک کار آفرین و یک موسس 

شرکت به نحو خوبی انجام دهم.
علی قربانی تصریح کرد: کانادا کشوری 
صلح آمیز، پایدار و چند فرهنگی است 

که در آن شهروندان برابرند.
این پروفسور ایرانی در طول فعالیت 
علمی ۳۷ ســاله خــود تحقیقاتی 
بنیادیــن و کاربردی در حوزه امنیت 
سایبری، هوش و یادگیری ماشینی به 

انجام رسانده است.
علــی قربانی همچنین ســه اختراع 
منتخــب در حوزه امنیت شــبکه و 
 )web intelligence( هوشمندی وب
بــه ثبــت رســانده و همزمــان به 
کارآفرینی و خلق فرصت های شغلی 
برای دانشــجویان و همکارانش نیز 

عالقه دارد.
وی در ســال 2۰۱۷ نخستین جایزه 
کارآفرین ارشد استارت آپی در کانادا را 
دریافت کرد و از سال 2۰۰۸ تا 2۰۱۷ 
رئیس دانشکده علوم کامپیوتری بود.

این استاد دانشگاه نیوبرانزویک از سال 
2۰۱۰ تاکنون بیــش از ۱۵ میلیون 

دالر در رابطــه با تحقیق در ۸ پروژه 
بزرگ تحقیقاتی صرف کرده است.

مقامــات  از ســوی  او  تکنولــوژی 
مربوط تایید شــده و بنیانگذار گروه 
تحقیقاتی سیســتم های هوشــمند 
 Intelligent and( ســازگار  و 
 Adaptive Systems Research
Group(  و از موسسان شبکه حریم 
 Privacy,( خصوصی، امنیت و اعتماد
در   )Security, Trust Network

کانادا شده  است.
این مهاجر پرآوازه ایرانی همچنین دو 
استارت آپ در کانادا به راه انداخته و 
به همراهی همسرش به دانشجویان 
شایســته علوم کامپیوتر و مهندسی 
نرم افزار از کشورهای در حال توسعه، 

بورسیه اعطا می کند.

2۵ مهاجر برتر کانادا هرساله توسط 
مجله معتبر »مهاجرین کانادایی« با 
حمایت رویال بانک کانادا، بر اساس 
کارنامه و ســوابق اجرایی مهاجران 
نمونــه و با رأی مخاطبــان انتخاب 
می شــوند. انتخابی که امسال برای 
یازدهمین بار از بین هزاران نفر صورت 

گرفت.
رویال بانک کانادا به این 2۵ نفر یک 
پــالک یادبــود و ۵۰۰ دالر پاداش 
نقدی می کند. لیست کامل برندگان 
این دوره در شــماره ماه جون مجله 
 Canadian( کانادایــی  مهاجــران 

Immigrant( منتشر شد.
گفتنی اســت در بین مهاجران برتر 
امسال کشور هند با ۷ نماینده دارای 
بیشــترین تعداد مهاجران موفق در 

ســال 2۰۱۹ بوده و پس از آن ایران، 
پاکستان و هنگ کنگ با دو نماینده 

در رتبه دوم قرار دارند.
ســایرمهاجران نمونه از کشــورهای 
پاکســتان، جامائیکا، کــره جنوبی، 
ویتنام، نیجریه، اوگاندا، نپال، سوریه، 

ایتالیا، اردن، ونزوئال و لبنان هستند.
از نظر موقعیت محل زندگی نیز ۸ نفر 
از این مهاجران در تورنتو، ۵ نفرشان 
در ونکوور، 2 نفرشان در اتاوا، 2 نفر در 
می سی ساگا )انتاریو(، 2نفر در وینی 
پیگ )مانی توبا( و بقیه در شهرهای 
و  سوری  )نیوبرانزویک(،  فردریکتون 
اوکویل  کلمبیا(،  )بریتیش  ویکتوریا 
)انتاریــو(، مونترال و کال مار )آلبرتا( 

ساکن هستند.

 ایرکانادا مسافر اتاوا را 5 روز
 در نیوجرسی گیر انداخت

به نظــر می آید ایرکانــادا این روزها 
روی دور بدشاســی افتاده چون پس 
از تنها ماندن یک زن در خط پروازی 
کبک – تورنتو و شکایت یک پیرزن 
معلــول برای رها شــدن در خطوط 
ایــن هواپیمایی، این بار یک جوان با 
بی برنامگی این هواپیمایی ۵ روز در 

نیوجرسی زندانی شد.
بنابر این گــزارش، ایرکانادا مردی را 
که تصمیم داشــت روز اول جوالی 
برای شــرکت در مراســم روز کانادا 
به اتاوا برود، پس از چند بار کنســل 
شدن پرواز، او را  ۵ روز در نیوجرسی 

نگهداشت.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی 
تــی وی، ماجرا از آن قرار اســت که 
Royd Aquino، 2۸ جــون به قصد 
رفتن به اتاوا از فیلیپین حرکت کرد 

و بلیط گرفت.
ز آنجایی که فیلیپین بــه اتاوا پرواز 
مســتقیم ندارد این جــوان در بین 
 Newark راه به فــرودگاه بین المللی
Liberty در نیوجرسی رفت تا از این 
فرودگاه با ایرکانادا به اتاوا برود اما این 
پرواز به علت نامساعد بودن هوا کنسل 

شد. فردای آن روز باز هم مجددا هوا 
خراب بود و پرواز اتاوا کنسل شد.

روز ۳۰ جــون نیز پروازها پر بودند و 
بــرای او جایی نبــود. روز اول و دوم 
جوالی نیز پروازها به علت نقص فنی 

کنسل شد.
Aquino در این رابطه با ابراز خستگی 
از ۵ روز توقف اجباری در نیوجرسی 
اظهار داشــت: من برنامه ریزی کرده 
بــودم که روز اول جــوالی برای روز 
کانادا در اتاوا باشم ولی نه تنها به این 
مراسم نرسیده در اینجا گیر کردم و 
سال آینده باید برای روز کانادا مجددا 

اقدام کنم.
این جوان که ســاکن کانادا نیست و 
برای اقامت در اتــاوا پیش پرداخت 
کرده خاطر نشان کرد که با این اوضاع 
پولی هم که بابت اجاره اتاق داده نیز 

از بین رفته است.
ایرکانادا نیز ضمن تایید لغو تعدادی 
از پروازهــا به علت مشــکالت آب و 
هوایی با انتشار بیانیه ای گفت که با 
این مسافر در ارتباط مستقیم است تا  

هرگونه مشکلی دارد را برطرف کند.

افزایش کمک مالی دولت کبک
 به مهاجرانی که در کالس های زبان فرانسه شرکت می کنند

ایرونیــا- کبک خبر ده هــا میلیون 
دالر سرمایه گذاری جدید را با هدف 
یادگیــری زبان فرانســوی توســط 

تازه واردها اعالم کرد.
یکــی از برنامه هــای اصلــی دولت 
کبک که پاییز گذشــته انتخاب شد، 
کاهــش موقتی میــزان مهاجرت و 
اطمینــان حاصل کــردن از این بود 
که تازه واردهایی که قبول می شــوند 
می توانند از طریــق یاد گرفتن تنها 
زبان رسمی این استان، به خوبی وارد 

زندگی آنجا شوند.
نه تنها کالس های فرانســوی برای 
مهاجــران در کبک رایگان اســت، 
بلکه دولــت به آن ها پــول می دهد 
تا با تســلط به زبان فرانســه زندگی 
راحت تری در این استان داشته باشند. 
دولت همچنین هزینه های مراقبت از 
کودکان را برای والدین مهاجری که 
به زبان فرانسوی تحصیل می کنند، 

سوبسیدی کرده است.
مهاجرت  وزیر  ژولن-برت  ســیمون 
بــه خبرنگاران گفــت دولت در نظر 
دارد بودجه بیشــتری در این زمینه 
در نظر بگیرد تــا مهاجرین تازه وارد 
را به ثبــت نام کردن برای درس های 
فرانسوی بیشتر تشویق کند. او گفت 
وزارت خانــه اش ســالی ۷۰ میلیون 
دالر هزینه مــی کند تا ۳۰۰ کالس 
جدید ایجاد کند، ۸۰ معلم بیشــتر 
استخدام کند و پول هفتگی افرادی 
که درس هــای تمام وقت بر می دارند 
را از ۱4۱ دالر بــه ۱۸۵ دالر ارتقــاء 

بدهد. مهاجرانی که فرانسوی پاره وقت 
مطالعه می کننــد هم روزی ۱۵ دالر 

دریافت خواهند کرد.
ژولن-بــرت در یک کنفرانس خبری 
گفت: »دولت شــما دارد فراتر از هر 
شــکی تعهد و اشــتیاق خود برای 
اصالح سیستم مهاجرتی را به نمایش 
می گذارد. دولت کبک در رویکرد خود 
در راســتای افزایش دانش فرانسوی 
حاصل  اطمینــان  بــرای  مهاجران 
کردن از موفقیت کل جامعه بســیار 
جدی اســت.« البته در اعالنیه وزیر 
هیچ حرفی از بخش دیگر استراتژی 
مهاجرتی دولت به چشم نمی خورد. 
دولــت همچنین پاییز گذشــته در 
کمپین خود گفته بود به افرادی که 
نتوانند پس از ســه سال از ورود خود 
به استان تست زبان فرانسوی را پاس 
کنند مدرک اقامت نمی دهد. اخذ این 
مدرک برای دریافت اقامت دائمی از 

دولت فدرال ضروری است.

کبک »الیحه ۹« را پیش از تعطیالت 
تابستانی تصویب کرد و یک چارچوب 
قانونــی به وجود آورد که به اســتان 
محدودیت هــای  می دهــد  اجــازه 
بیشتری در مورد این که چه کسانی 
می تواننــد وارد کبک شــوند و چه 
کسانی می توانند بمانند، اعمال کند. 
این الیحه شامل قوانین خاص درباره 
تست زبان فرانسوی نمی شد و دولت 
هنوز چنین چیــزی را اعالم نکرده 

است.
ژولن-برت گفت کالس های فرانسوی 
یارانه ای دولتی حاال در دسترس تمام 
مهاجران خواهنــد بود، آن هم بدون 
توجه به اینکه چه مدتی را در استان 
گذرانده اند. پیــش از اعالنیه جمعه، 
تازه واردها نمی توانستند پس از پنج 
ســال حضور در استان از کالس های 

رایگان استفاده کنند.
ایــن کالس هــا حــاال بــه صورت 
موقتــی بــه کارمنــدان خارجی و 

دانشــجویان خارجــی و همچنین 
شریک زندگی شــان ارایه می شوند. 
یارانه مراقبت روزانه از کودکان برای 
دانشــجویان پاره وقت فرانسوی از ۷ 
دالر بــه ۹ دالر بــه ازای هر کودک 
افزایــش می یابد. پــول پرداختی به 
والدینــی که کالس هــای تمام وقت 
برمی دارند تغییر نکــرده و 2۵ دالر 
به ازای هر کودک باقی مانده اســت. 
ژولن-برت تخمین زد 4۵۰۰ مهاجر 
بیشتر در ســال از مزیت کالس های 

رایگان استفاده خواهند کرد.
آنایت الکســانیان مدیر اجرایی یک 
مرکز منابع مهاجران در مونترال که 
ارایه می کند  فرانســوی  کالس های 
گفت از این اخبار بســیار خوشحال 
اســت. او گفت: »آن ها تمام شرایط 
الزم برای یادگیری فرانسوی توسط 
مهاجــران را اجرایــی کرده اند. واقعا 
نمی دانــم دیگر چــه کار می توانند 

iroonia.ca ».بکنند

دولت لوگو متهم است بیماران را 
به حال خود رها کرده ا تا بمیرند

دولت فرانسوا لوگو نخست وزیر استان 
کبک متهم شد برخی بیماران را به 
حال خود رها کرده اســت تا بمیرند. 
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
در روزهای اخیر انتشار برخی اخبار 
و اطالعــات مبنی بــر این که دولت 
فرانسوا لوگو از اعزام بیماران قلبی در 

انتظار عمل جراحی به انتاریو یا آمریکا 
برای درمان خودداری کرده، انتقادات 
شدید شورای حمایت از بیماران را بر 

ضد دولت برانگیخته است.
پــل برونــه Paul Brunet رئیــس 
هیئت مدیره شرکت حمایت از بیماران 
گفت من واقعاً درک نمی کنم که چرا 
به رغم سازمان دهی و امکانات درمانی 
خوبی که ما از آن برخوردار هستیم، 
به برخی از بیماران گفته می شــود 
که »شما باید چند روز دیگر بمیرید 

چراکه در تعطیالت قرار داریم«.
برونه روز یکشنبه در گفتگو با رادیو 
کانادا تصریح کرد شبکه درمان کبک 
در وضعیتی بحرانی قــرار دارد و به 
اعتقاد من بخش مهمی از مشــکل 
ناشــی از تأخیرهایی اســت که در 
آموزش کارکنان صورت می گیرد. به 
همین علت شورای حمایت از بیماران 
توصیه می کند که درست شبیه همان 
کاری که ســال های ۱۹۹۰ صورت 
می گرفت، بیماران در کوتاه مدت برای 

درمان به خارج از استان اعزام شوند.
پل برونه افــزود دانیل مک کان وزیر 
بهداشت دولت فرانسوا لوگو از اوضاع 
و شرایط آگاه است و به درد دل های 
بیمــاران گوش می دهد؛ امــا باید با 
تصمیماتی که وزرای بهداشت پیشین 

گرفته اند، کنار بیاید.
در سال 2۰۱۸ هزار بیمار در شرایط 
اضطراری در انتظار درمان بودند. این 
رقم در ســال 2۰۱4 فقط چهارصد 
نفر بود. به عبارت دیگر در عرض چهار 
سال وضعیت نه تنها بهتر نشده بلکه 

وخیم تر هم شده است.
مشخص نیست که چرا شبکه درمان 
استان کبک میزان خدمات خود را در 
فصل تابستان و در ایام جشن که اتفاقاً 
نیاز به خدمات و مراقبت های درمانی 
بیشــتر از دیگر فصول و ایام اســت، 

کاهش می دهد.
اگر قرار نیست بیماران جای دیگری 
درمان شــوند، بهتر است دولت لوگو 
و کارکنان پزشــکی برای مســئله 

تعطیالت راه حلی پیدا کنند.
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بزرگ ترین شرکت غیروابسته وام مسکن در غرب کانادا

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

Member of Mortgage Broker Association of BC

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

پریوش وفایى
مشاوری صدیق و مطلع با 20 سال سابقه

در خدمت هموطنان عزیز

778-233-7939

دسترسی به پائین ترین نرخ بهره از بانک های معتبر کانادا

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

* وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

Office: 604-568-188899% APPROVAL

ثبت بدترین آمار فروش مسکن ماه ژوئن طی 20 سال گذشته 
در ونکوور بزرگ

ایرونیا- فروش خانه در سرتاسر ونکوور 
بزرگ پایین آمده و برای نخستین بار 
در ســه سال گذشــته قیمت معیار 
ترکیبی یک خانه در مترو ونکوور به 
زیر یک میلیون دالر افت کرده است.

هم انجمــن امالک ونکــوور بزرگ 
)REBGV( و هــم انجمــن امالک 
فریزر ولی )FVREB( برای ماه ژوئن 
فروش های پایین تر از میانگین گزارش 
دادند. در ونکوور بزرگ، فروش ژوئن 
در پایین ترین خود گزارش شده خود 
از ســال 2۰۰۰ تا به حال و در فریزر 
ولــی در دومین درجه پایین خود در 

همان بازه زمانی قرار داشت.
در حالیکه فاکتورهــای مختلفی از 
جمله مالیات های جدید و اســترس 
تست وام مسکن در این افت فروش 
امالک نقش دارند، یک عنصر انسانی 

هم در مسئله دخیل است. 
اشلی اسمیت رییس REGBV گفت: 
»چیزی که بیشــتر از همه شاهدش 
هســتیم این اســت که خریداران و 
فروشــندگان این منطقه به سختی 
می توانند انتظارات خود را هماهنگ 
کنند. فروشــندگان در ذهن شــان 
فــروش خارق العــاده  قیمت هــای 
سال های گذشته را دارند و در نتیجه 
یک آستانه قیمتی خاص می خواهند، 
امــا خریــداران نمی خواهند چنین 

پول هایی بدهند. آن ها می دانند بازار 
افت کرده است.«

امــالک ثبتــی REBGV شــامل 
خانه های مناطق برنابی، کوکوئیتالم، 
میپل ریج، نیو وست مینستر، ونکوور 
شــمال و غربی، پیت مــدوز، پورت 
کوکوئیتالم، پورت مودی، ریچموند، 
ویستلر،  اسکوامیش،  جنوبی،  داکوتا 
ونکوور و سانشــاین کوست می شود. 
فروش های نورت دلتا، ســاری، وایت 
راک، لنگلی، ابوتسفورد و میشن هم 

توسط FVREB گزارش می شوند.
 ،REBGV با اســتناد به داده هــای
فروش خانه های مسکونی در منطقه 

در مقایسه با ژوئن 2۰۱۸ با کاهشی 
۱4.4 درصــدی مواجه بــود. داده ها 
نشــان می دهد که روی هم رفته در 
ژوئن امسال در ونکوور بزرگ 2۰۷۷ 
خانه به فروش رفت، در حالیکه طی 
همان ماه ســال گذشته 242۵ خانه 

فروخته شده بود.
فروش بین ماه های مــه و ژوئن هم 
کاهشــی 2۱.۳ درصدی داشــت و 
REBGV می گوید در ماه مه نسبت 
به یک مــاه بعد ۵۶۱ خانه بیشــتر 

فروخته شد.
در فریزر ولــی، میزان فروش در یک 
ماه پایین آمد و تقریبا تعداد خانه های 

فروخته شده در مه ۱4 درصد بیشتر 
از ژوئن بود. فروش امالک ماه گذشته 
در فریزر ولی 2۹.۳ درصد پایین تر از 
میانگین فروش ۱۰ ســاله ژوئن بود. 
سال گذشــته، FVREB گزارش داد 
که در ماه ژوئن ۱4۵2 خانه فروخته 
شــده و رقم امسال به ۱۳۰۶ کاهش 

پیدا کرد.
درین جرمین رییــس FBREB در 
بیانیه ای گفت: »بازار فریزر ولی هنوز 
دارد با نیازمندی های جدید وام مسکن 
دولت فدرال و همچنین با مالیات های 
سفته بازی و خانه های خالی وفق پیدا 
می کند. ما در منطقه مان شاهد میزان 

فروش های پایین تاریخی هستیم.«
قیمت ها هم در فریــزر ولی از ژوئن 
2۰۱۸ تا به حال پایین رفته اند. قیمت 
خانه هــای تک خوابه مســتقل ۶.۱ 
درصد کم شــده، قیمت آپارتمان ها 
۹.۶ پایین  آمــده و قیمت خانه های 

ویالیی ۵.۹ درصد افت کرده است.
با این حال تــام دیویدف اقتصاددان 
دانشگاه بریتیش کلمبیا می گوید این 

هنوز کافی نیست. 
او گفــت: »مــا هنوز بــرای بخش 
اعظمی از بازار با توجه به تعریف های 
استاندارد وارد وضعیت بازار خریداران 
نشده ایم، بنابراین فروش ها ضعیف تر 
از قبل اســت اما هنوز شــاهد وقوع 
تراکنش هایی هستیم و کامال فاجعه 

نیست.«
برای نخســتین بار از مــه 2۰۱۷ تا 
به حال، قیمــت معیار ترکیبی تمام 
امالک مســکونی در ونکــوور بزرگ 
زیر یک میلیون دالر آمده و در حال 

حاضر ۹۹۸۷۰۰ دالر است.
در سمت عرضه، 4۷۵۱ ملک جدید 
در ژوئــن 2۰۱۹ در ونکــوور بزرگ 
بــه ثبت رســید. در منطقــه فریزر 
ولی، FVREB ماه گذشــته 2۸۱۰ 

موجودی جدید ثبت کرد.

کاهش 90 درصدی فروش خانه های نوساز در ونکوور بزرگ 
نسبت به سال گذشته

ایرونیا- ایــن روزها فروش امالک در 
ونکوور بزرگ به شدت کاهش داشته 
است. داده های ام ال ای کانادا که یک 
شرکت بازاریابی پیش فروش شناخته 
شده است، نشانگر کاهشی عظیم در 
فروش ها در ماه مه اســت. سازندگان 
دارند با کنســل کــردن یا به تعویق 
انداختن بســیاری از پروژه ها به این 

کاهش واکنش نشان می دهند.
ونکوور  امــالک  پیش فــروش  ثبت 
بزرگ شاهد کاهش بزرگی بود. تنها 
۵۳۹ واحــد پیش فــروش جدید در 
ماه مه به ثبت رســید که نسبت به 
ماه پیش ۳۷.۹۸ درصد پایین تر بود. 
این نسبت به ســال گذشته نشانگر 
کاهشــی ۶۵.44 درصدی است. رقم 
به ثبت رســیده در ماه مه 2۳ درصد 
پایین تر از تخمین ماه گذشته ام ال ای 
بود. سازندگان دارند با کنسل کردن 
یا به تعویــق انداختن پروژه ها به این 
کاهش فروش ها پاسخ می دهند. آن ها 
منتظر بازگشت تقاضا هستند و فعال 

برای تحقق چنین چیزی دست نگاه 
داشته اند. 

فروش واحدهای نوســاز شاهد افتی 
حتی بزرگ تر بــود. در ماه مه ۱۹۹ 
پیش فروش این چنینی انجام شد که 
۳۱.2۱ درصد نســبت به ماه گذشته 
کمتر بــود. همچنین این نشــانگر 
کاهشــی ۸۹.۱۰ درصدی نســبت 
به ســال قبل بود. این میزان فروش 
کمترین درجه ماهانه به ثبت رسیده 
در حداقل دو سال گذشته برای تمام 

ماه ها بوده است.
تعداد فروش ها نســبت بــه امالک 
ثبت شــده جدیــد شــاهد کاهش 
بزرگ تری بود که باعث شد تقاضای 
نســبی هم افت کند. نرخ فروش به 
ثبــت )SNLR( در مه به 22 درصد 
کاهش یافت که نســبت به ســال 
گذشــته یک کاهش عظیم ۶۸.۵۷ 
درصدی را تجربه کرده اســت. وقتی 
SNLR پایین 4۰ درصد باشــد بازار 
متعلق به خریداران اســت و انتظار 

می رود قیمت هــا کاهش پیدا کنند. 
وقتی بــاالی ۶۰ درصد باشــد بازار 
متعلق به فروشندگان است و انتظار 
می رود قیمت ها بــاال بروند. بین 4۰ 
درصد و ۶۰ درصد بازار متعادل است 

و قیمت ها درست هستند.
در  تازه  پیش فروش هــای  موجودی 
حــال کاهش اســت و به ســطحی 
پایین تر از تخمین های گذشته رسیده 
است. با این حال، کاهش موجودی به 
اندازه افت مشاهده شده در فروش ها 
نبود. این منجر به افت بیشتر تقاضای 
نسبی شــده و پاسخ سازندگان را در 
بر داشته است. واحدهایی که در این 
ماه افتتاح شــدند هم وضعی بدتر از 
پیش بینی های قبلی داشتند و تعدادی 
از پروژه هــای آتی هم حاال به تعویق 
افتاده اند. قیمت پیش فروش کاندوها 
هم دارد به شــدت پاییــن می آید، 
بنابراین باید دید که آیا این می تواند 
منجر به نرم شدن افت قیمت ها بشود 
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بسیاری از قربانیان دزدی اطالعات
 و اعضای دژاردن خواستار تغییر
 شماره بیمه اجتماعی خود شدند

بسیاری از اعضای دژاردن که در بین 
قربانیــان دزدی گســترده داده های 
شخصی قرار دارند، با امضای طوماری 
امکان تغییر شــماره بیمه اجتماعی  

خود را خواستار شده اند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
پی یر النگوا، شهروند کبکی، شش روز 
پیش این طومار را در اینترنت منتشر 
کرد. تاکنون بیش از ۵۰ هزار نفر این 

طومار را امضا کرده اند.
به گفته آقای النگلــوا، درز اطالعات 
مربوط به سه میلیون شخص حقیقی 
یا حقوقی خطر دزدی هویت جدی را 
برای همه شهروندان به همراه دارد و 
این خطر در تمام طول زندگی وجود 

دارد.
النگلوا، تنظیم کننده این طومار، اعالم 
کرد: »ما از دولت می خواهیم راه حلی 
ســریع را برای این مشکل پیشنهاد 
کند، این راه حل می تواند شامل تغییر 
شماره بیمه اجتماعی همه آن هایی 
باشد که قربانی این دزدی شدند و به 

راحتی قابل شناسایی هستند.«
امضا کنندگان این طومار معتقدند که 
دولت مسئولیت دارد اعضای دژاردن 

را به حال خود رها نکند.
تغییر شماره بیمه اجتماعی به سرقت 
رفته کمترین اقدامی است که دولت 
کانــادا می تواند برای اطمینان خاطر 
دادن دوباره به قربانیــان این دزدی 

انجام دهد.
پی یر النگلوا بی آنکه یک کارشناس 
باشــد می گویــد که شــماره بیمه 
اجتماعی یک ابزار منسوخ شده و از 

رده خارج است.

النگلوا در گفتگوی تلفنــی با رادیو 
کانادا اعالم کــرد: »تنها ابزار امنیتی 
که این شماره دارد محرمانه بودن آن 
است اما دولت ما را مجبور می کند که 
آن را به همــه کارفرمایان  و بانک ها 
بدهیــم و آن را روی مدارکمان ثبت 
کنیم. پس این ابزار دیگر کارایی ندارد 

و از رده خارج است.«
 وی افزود اگر نتیجه خوبی بتواند از 
این وقایع اخیر خارج شود این است 
که دولت های ما بیدار شوند و تدابیر 

الزم برای کوتاه مدت را اتخاذ کنند.
این شهروند کبکی به احزاب مختلف 
که به زودی در رقابت های انتخاباتی 
خواهند بود، مراجعه کرده اســت تا 
نظرش را در مورد اوضاع به رسمیت 

بشناسند.
النگلوا می گوید تدابیــری باید برای 
جلوگیری از وقوع موارد جدید مانند 
اتفاقی که در دژاردن افتاد اتخاذ شود.

رادیــو کانادا در تماســی تلفنی نظر 
دفتــر ژان ایو دوکلو وزیــر خانواده، 
کودکان و توسعه اجتماعی را در این 
خصوص جویا شد که نهاد مذکور این 
درخواست را نه پذیرفت و نه رد کرد.

یک عضــو دفتــر وزیــر در نامه ای 
الکترونیک پاســخ داد: »دولت کانادا 
برای حفاظت از شــماره های بیمه 
اجتماعی در مقابــل کالهبرداری و 
استفاده نامناسب همچنین حفاظت از 
زندگی خصوصی کانادایی ها مصمم 
است. ما معتقدیم که هرگونه آسیب 
به امنیت اطالعات مربوط به شماره 
های بیمه اجتماعی موضوع بســیار 

جدی خواهد بود.«

گروه دژاردن نزدیک به هفت میلیون عضو دارد
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شرکت حسابداری 
و مالیاتی ابراهیمی

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

ارائه کلیه خدمات حسابداری و مالیاتی

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

مشاوره و برنامه ریزی برای کسب  و کار

Tel: (604) 757-1279

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

ebrahimi
accounting services ltd.

Are you an 

Internationally 

Trained Professional

 in need of financial 

support for your 

Foreign Credential 

Recognition?

For more information contact:

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

Global Talent Loans program 
is delivered in partnership with 

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

Global Talent Loans Program

حتماً تا كنون راجع به مزاياى چاى بسيار شنيده ايد. چاى را جهت رفع اضطراب 
آن  اثبات شده  فوايد  ديگر  از  مى كنند.  توصيه  بدن  ايمنى  سيستم  بردن  باال  و 
ميتوان اثر ضد افسردگى و ضد پوكى استخوان را نام برد. چاى را دوست قلب 
و مغز مى دانند و گفته مى شود كه مصرف منظم آن از انواع سكته جلوگيرى مى كند. 
بسيارى از محققان علم تغذيه، چاى را جهت كاهش وزن نيز توصيه مى نمايند.  
آنچه مسلم است، چاى از جمله نوشيدنى هاى قديمى با سابقه دارويى مى باشد. 
گويند برگ چاى هنگامى كشف شد كه به طور تصادفى وارد ديگ آب در حال جوش 
خدمتكاران امپراطور چين گرديد و امپراطور با نوشيدن آن احساس خوشايندى نمود 

و از آن پس در ليست نوشيدنى هاى وى قرار گرفت.
آيا مى دانيد كه انواع مختلف چاى (سياه، سبز، سفيد و اوالنگ) همه از برگ 
يك نوع گياه مى باشند و تفاوت فقط در نحوه فرآورى آنهاست؟ چاى سياه در رده 
نخست مصرف در ليست  چاى ها قرار دارد. در حدود 84 درصد مردم جهان اين 
چاى را مصرف مى نمايند. فرايندتوليد چاى سياه از سايرچاى ها طوالنى تر مى باشد 
كه البته اين فرايند توسط بعضى شركت ها تغيير كرده و با افزودن رنگ و طعم 

مصنوعى خواص و اثر چاى را از بين مى برند. 
ازهيچ  آن  توليد  در  و  باشد  مى  چاى  بهاره  برگ  فرآورى  حاصل        
مفتخريم  ما  نمى شود.  استفاده   (... و  نگهدارنده  رنگ،  (طعم،  افزودنى  مواد  گونه 
كه چاى كوه هاى زيباى الهيجان را كه به دست كشاورزان زحمت كش برداشت 
مى گردد، بدون هرگونه واسطه تقديم نماييم. ما مفتخريم كه طعم واقعى چاى و 
لذت نوشيدن چاى طبيعى را به شما هديه كنيم و به اين واسطه به بقاى كشاورزى 

آن منطقه نيز كمك نماييم.

Ï»H ·I\¹Î , ÁIa

1105 Robson Street, 
Vancouver 

      Tel: 604.685.5625

جواهری ساعتچی و ساعتچی
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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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موردکانادا در نظرشانزدھمین نخست وزیر 
.زبان ایشان حضوری بشنویداز را آینده دالر 

کالن شھر چالشھا و فرصت ھایی کھ ونکوور برای تبدیل شدن بھ یکنخست وزیر پیشین کانادا در مورد 
ظیری ھمچنین داستان ھای بی نایشان . صبحت خواھند کردبین المللی در پیش رو داشتھ و خواھد داشت، 

ھمچنین آقای کالرک. از زندگی حرفھ ای خود بھ عنوان یک سیاست مدار پرتجربھ کانادا تعریف میکنند
.ارائھ خواھند دادآمریکا ارز ایران در رابطھ با دالر آینده نظر خود را در مورد 

ازاین . کانادا بوددر ونکوور وزیر امور خارجھ 86Expoآقای کالرک در زمان برگزاری نمایشگاه 
بھ را  NAFTAدر این نقش ایشان مذاکرات . نقطھ شروع رشد سریع ونکوور یاد میشودعنوان نمایشگاه بھ 
وگانگیری او ھمچنین نقش مھمی در فرار دیپلماتھای آمریکایی از ایران در بحران گر. رسانیدتوافق نھایی 

.خود از آن زمان پرده برداری خواھند کردناگفتھ داشت و از خاطرات 1979در سال 

sponsored by:

Sunday, July 14th

Doors at 6 pm

FREE tickets: www.Bijan.law/pm

رکت این برنامھ بھ پشتیبانی ش
حقوقی بیژن انجام شده و 

عداد میتوانند تایرانیان عزیز 
ھای مجانی بلیط محدودی از 

برنامھ را از سایت زیر این 
.درخواست کنند

Rt. Hon. Joe Clark

Stanley Industrial
Alliance Stage
2750 Granville St, Vancouver

www.bijan.law/pm
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مشاورین متخصص و باتجربه در کلیه امور بیمه
بیمه اتومبیل، ساختمان های مسکونی و تجاری،

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

M. Eng, CAIB, CSE
Insurance Advisor

)More than 25 years experience(
Senior Insurance Advisor

778-835-5228
laila@insurebc.ca

#738-2601 Westview Drive, 
North Vancouver

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

رضا مصبریانلیال پرویزیان               

604-329-3329 
reza@insurebc.ca

برای کسب اطالعات بیشتر و مشاوره با ما تماس بگیرید

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

info@marinedentalclinic.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

پارکینگ رایگان

1105 Robson Street, Vancouver 
      Tel: 604.685.5625

جواهری ساعتچی و ساعتچی

 

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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ایرونیا- یک قاضی در انتاریو در یک 
پرونده جنجالــی رای داد  مردی که 
بعد از قبول استفاده از کاندوم، سکس 
محافظت نشده داشته ،مرتکب نجاوز 

جنسی شده است.
ناتالی شــمپین قاضی دادگاه عالی 
انتاریو گفت  از یک سو رفتار آنیبال 
ریورا نوعــی کالهبرداری اســت و  
ریســک آســیب جدی بدنی برای 
شریک جنسی اش ایجاد کرد. از سوی 
دیگر عدم اســتفاده از  کاندوم  که بر 
خالف خواســته طرف مقابل صورت 
گرفته ، حق طرف مقابل برای تصمیم 
گرفتن درباره نحوه رابطه جنســی را  

کامال زیر سوال برده است .
در دادگاه مطرح شــد که ریورا اهل 
ولی فیلــد  و زنی کــه هویتش فاش 
نمی شود  در اکتبر 2۰۱۷ در وبسایتی  
به نام »Plenty of Fish« آشنا شدند 
و چنــد روز بعد برای همخوابگی  در 
خانــه زن در کورن وال در انتاریو قرار 

گذاشتند.
پیش از مالقات، زن به ریورا تکست 
داد تــا گفته باشــد کانــدوم  برای 
جلوگیری از بارداری استفاده می کند 
ضروری است و »نه یعنی نه«. ریورا با 

این شرایط موافقت کرد.
زن بــه دادگاه گفت طی مالقات هم 
قوانین خود را برای مرد تکرار کرد اما 
ریورا علیه خواسته او بدون کاندوم به 
کارش ادامه داد و اصرار داشــت که 
بیماری مقاربتی ندارد . ریورا شهادت 
داد کــه زن قبول کرده بدون کاندوم 
ســکس کند اما او نباید انزال درونی 

داشته باشد. 
با وجود اینکه آن ها توافق کرده بودند 
ریورا شــب را بمانــد، او بعد از چند 
دقیقه مکالمه خانه را ترک کرد. زن 
به دادگاه گفت روز بعد به بیمارستان 
رفته تا چند تست از جمله بارداری و 
بیماری مقاربتــی بدهد . او چند روز 

بعد با پلیس تماس گرفت.
ریورا پیش از نخســتین مصاحبه با 

پلیس یک بیانیــه کتبی ثبت کرده 
بود که در آن گفته بود شاکی سکس 
محافظت نشــده را آغاز کرده اما بعدا 

اقرار کرد که دروغ گفته است.
شــمپین گفت اینکه شــاکی بعد از 
ســکس با مرد کمی صحبت کرده و 
چند روز طول کشــیده تا به پلیس 
مراجعه کند هیچ مشــکلی ندارد. او 
گفت: »منطقی است که شاکی کمی 
صحبت کند تا اوضاع را آرام نگه دارد 
و از برخورد ناخواسته جلوگیری کند 
و همچنین غیرمنطقی نیســت که 
شاکی بخواهد با توجه به اینکه چقدر 
از جزییــات زندگی  خصوصی اش در 
پروسه دادگاه جنایی آشکار می شود 
مدتــی وقت صــرف در نظر گرفتن 

شکایت یا عدم شکایت کند.«
قاضی گفت ســکس بــدون کاندوم 
نسبت به ســکس با کاندوم »از نظر 
کیفی متفاوت« است و زن فقط اجازه 
سکس با کاندوم را داده است. او گفت: 
»از نظر من، آقای ریورا شــاکی را به 
این باور رســانده که کاندوم استفاده 
می کند و در لحظه آخر بدون کاندوم 
دخول کرده و گفته مشــکلی پیش 

نمی آید.«
او اضافه کرد: »رای من این است که  
عدم استفاده کاندوم  او امکان  بارداری 
شاکی را باال برده و ریسکی چشمگیر 
از آسیب بدنی به او اعمال کرده است. 
بنابراین اجازه داشــتن رابطه جنسی 
شاکی  بخاطر عدم استفاده از کاندوم   
منفک شــده و فرد متهم دســت به 

تجاوز جنسی زده است . «
 شمپین  در ادامه گفت  با وجود اینکه 
شهادت زن مبنی بر سکس دهانی به 
زور  و  ســکس محافظت نشده برای 
مرتبه دوم در همان شب را بی اساس 
نمی دانــد، به این نتیجه رســید که 
شــواهدی برای ثبت اتهام بر پایه آن 
شــهادت وجود نــدارد و نمی تواند 
محکومیت بیشتری برای ریورا در نظر 

iroonia.ca .بگیرد

دادگاه، مرد انتاریویی را به دلیل
 عدم استفاده از کاندوم »علیرغم توافق 

اولیه«، متجاوز جنسی شناخت

دانشجوی مونترالی که تنها 20 سال دارد به 19 زبان صحبت می کند
هــر زبان جدید یــک زندگی جدید 
اســت و دری تازه را بــه روی ما می 
گشاید و یک دانشجوی مونترالی ۱۹ 
در متفاوت را تاکنــون به روی خود 

گشوده است.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی 
تــی وی، »جورج آواد«، دانشــجوی 
دانشــگاه مک گیل، بــه ۸ یا ۹ زبان 
دنیا خیلــی روان صحبت کرده و بر 
۱۰ زبان دنیا مسلط است. او درصدد 
است بزودی آموزش زبان »مایایی« را 

آغاز کند.
» آواد« دانشجوی مونترالی 2۰ ساله 
اصالتا اهل کبــک و متولد مونترال 
اســت اولیــن زبانی کــه او آموخته 

فرانسوی است.
زبان عربــی را نیــز از گفتگو با پدر 
بزرگش آموخته و دومین زبانی است 
که یاد گرفته است. وقتی او ۱۰ ساله 
بود، در مدرسه ابتدایی استعداد زبان 

آموزیش کشف و شناسایی شد.
او در گفتگو با سی تی وی نیوز، گفت: 
ما باید موضوعات مختلف را در رابطه 
با انواع زبانهای بدانیم، صدای مختلف 
و آوای آنرا بشناسیم و من می خواهم 

این کار را انجام دهم.
مقطــع  دانشــجوی  کــه  »آواد« 
کارشناسی رشته زبان شناسی است، 

زبانهایی که بر پایه زبان التین هستند 
مانند پرتغالی؛ اسپانیایی و ایتالیایی 
را خیلــی نزدیک زبان بومی خودش 
یعنی فرانســوی می داند با این وجود 
معتقد است شباهتهای زبان زیاد هم 
خوب نیستند و انسان را در آموزش 

زبان دچار مشکل می کنند.

او می گویــد: زبانهایی که بر یک پایه 
انسان دچار  هستند شباهت هایشان 

تداخل بیشتری می کند.
»آواد« زبــان گرجی هــم می داند و 
معتقد است متفاوت ترین زبانی است 
که آموخته و در این رابطه می گوید: 
زبان گرجی گرامری کامال متفاوت با 

سایر زبانها دارد.
یکی دیگر از چالش های زبان آموزی، 
نوشتن آن است و »آواد« زبان چینی 
را از ایــن نظر خیلی دوســت دارد و 

متفاوت می داند.
او در این رابطه می گوید: حروف زبان 
چینی خیلی زیبا هستند و وقتی شما 
با تاریخ این زبان هم آشــنا می شوید 
آنهــا برای شــما تبدیل بــه تصویر 
می شــوند و متوجه می شوی چگونه 
چینی ها طی ۳۰۰۰ سال این زبان را 

تکامل بخشیدند.
وی به کسانیکه می خواهند زبان یاد 
بگیرند توصیه می کند زبانی یادبگیرید 
که دوست دارید و برایتان لذت بخش 

است.
»آواد« تصریــح می کند: شــما برای 
یادگیری یــک زبان بایــد واقعا آنرا 
دوست داشته باشید و به شما انگیزه 
بدهــد. آموزش تان را نیــز از اهداف 
روزانه و ســاده مثل یادگیری روزی 

۱۰ کلمه شــروع کنید تا ببینید در 
طی یکسال چقدر معجزه وار پیشرفت 

می کنید.
او استفاده از فیلم را در این راه خیلی 
موثر می داند و خودش نیز از فیلمهای 
دیزنی برای آموزش زبان استفاده می 

کرده است.
این دانشجوی مونترالی آشنایی با زبان 
افراد مختلف را موجب جلب نظر آنها 
و برقراری ارتباطی معنادار با سایرین 

می داند.
او خــودش در حال حاضر به آموزش 
زبان در معــرض خطر »مایایی« که 
در شــمال گواتماال و جنوب مکزیک 
به Chuj  معروف است، عالقمند شده 

است.
او و دوســتان و اســاتیدش در صدد 
حفــظ و زنده نگه داشــتن زبانهای 

باستانی هستند .
آواد بــه جز زبان فرانســوی که زبان 
مادریش اســت به زبانهای انگلیسی، 
عربی، ژاپنــی، مانداریــن )چینی(، 
اسپانیایی، پرتغالی، ایتالیایی، آلمانی، 
روســی، عبری، رومانیایی، سوئدی، 
گرجــی، ارمنی، کانتونــی، کره ای، 
اســپرانتو و هلندی نیز صحبت می 

کند.

با تشدید بحران در هنگ کنگ،
هزاران شهروند این کشور در نظر دارند به کانادا نقل مکان کنند

ایرونیا- تنها چنــد روز پس از اینکه 
هنگ کنگ شاهد اعتراض های عظیم 
سر قانون پیشنهادی استرداد دولت و 
افزایش اثرگذاری چین روی منطقه 
بود، کریس هو شهروند آن با امنیت 
کامل وارد فرودگاه بین المللی ونکوور 
شد و برنامه اش هم اقامت دائمی در 

بریتیش کلمبیا بود.
هو گفت: »همه در هنگ کنگ بسیار 
محتاط هســتند. هر کاری که دارید 
می کنید و هر حرفی که می زنید واقعا 
می ترسید. از 2۰۰۳ تا به حال ما در 
مورد مسائل مختلف مشغول مبارزه 
خیلی  می جنگیم،  خیلــی  بوده ایم. 

خسته هستیم.«
هو 4۷ ســاله در کانادا به دنیا آمد اما 
از سال ۱۹۹۷ به بعد یعنی سالی که 
کنترل این محــدوده که قبال تحت 
کنترل بریتانیا بود به چین بازگردانده 
شد، در هنگ کنگ زندگی می کرد. 
تحت تفاهمی که دولت آن موقع به 
دست آورده بود، دولت چین قول داد 
به هنگ کنگ اجازه بدهد سیســتم 
قانونی  اقتصادی و  متفاوت سیاسی، 
خــود را تحت رویکــردی که »یک 
کشور، دو سیستم « نام گرفت حداقل 

تا سال 2۰4۷ داشته باشد.
دانشــجویان و دیگر ساکنان هنگ 
کنگی در خیابان ها قانون استرداد را به 
عنوان تهدیدی برای خودمختاری شان 
می بینند. این قانون فعال معلق شده، 
اما معترضان ناراضی باقی مانده اند و 

تاکتیک های شان را گسترش داده اند.
تنش هــای سیاســی رو به رشــد و 
افزایــش هزینــه زندگــی در هنگ 
کنگ باعث شــده هو و افراد دیگری 
ماننــد او بخواهند تغییــرات بزرگی 
در زندگی شــان اعمال کننــد. او از 
دوستانش هم می خواهد همین کار 

را انجام بدهند.
هو می گوید: »من همیشــه کانادا را 
به دوستانم معرفی می کنم. همیشه 
می گویــم ونکوور بهتریــن جا برای 

زندگی اســت. در مقایســه با هنگ 
کنگ، ونکوور بهشــت است. هنگ 
کنــگ فقط جایی بــرای کار کردن 

است.«
در همان پرواز به بریتیش کلمبیا کنار 
او دوســت نزدیکش چانوینگ هنگ 
هم جای داشــت که یکی از ساکنان 
اهل هنگ کنگ اســت که به همان 
دالیل می خواهد به ونکوور نقل مکان 

کند.
هنگ گفت: »شــاید بتوانم در جای 
متفاوتی زندگی بهتری داشته باشم. 

به نظرم از اینجا خوشم می آید.«
داستان هو و هنگ به هیچ وجه خاص 
نیســت. بیش از ۳۰۰ هــزار دارنده 
پاســپورت کانادایی در هنگ کنگ 
وجــود دارد و متخصصان می گویند 
تعــدادی از آن ها دارند وارد کشــور 

می شوند.
به گفته جان هو مشــاور مهاجرتی 
واقع در هنگ کنگ، هزینه های باالی 
زندگی در شــهر باعث بیرون راندن 
شــهروندان شده ، اما تنش های حول 
محور قانون استرداد هم باعث افزایش 

مهاجرت شده است.

هو گفــت: »الیحه اســترداد باعث 
می شــود مردم عالقه بیشــتری به 
رفتن داشــته باشــند. روزانه تعداد 
درخواست ها بیشتر می شود. از ژوئن 
تا به حال که اعتراض ها در خیابان ها 
شکل گرفته کسب و کار ما خیلی بهتر 

شده است.«
او می گوید درخواست های مهاجرتی 
در سازمان او از ۳۰ مورد به ۶۰ مورد 
در ماه رســیده  و انتظار دارد همین 
روند در دفاتر دیگر هم صورت گرفته 

iroonia.ca .باشد

تحقیق مشترک فدرال و استانی
 در مورد دزدی داده ها در »دژاردن«

کمیسیون دسترسی به اطالعات کبک و کمیساریای حفاظت از زندگی 
خصوصی کانادا اعالم کردند درباره درز اطالعات شخصی در گروه دژاردن  

که یک مؤسسه مالی تعاونی است، تحقیق می کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا،  بر اساس بیانیه مشترکی که این دو 
نهاد منتشر کردند  ، این تحقیقات مشخص خواهد کرد که آیا گروه دژاردن 
قانون مربوط به حفاظت از اطالعات شخصی در بخش خصوصی را که در 
کبک اجرا می شود و قانون فدرال مربوط به حفاظت از اطالعات شخصی و 

اسناد الکترونیک را رعایت کرده است یا نه.
قانون حفاظت از اطالعات شــخصی و اسناد الکترونیک مربوط به بخش 

خصوصی در کل کاناداست.
این بیانیه خاطرنشان می کند که دژاردن برای فعالیت هایی که در دیگر 

استان ها دارد  ، مشمول قانون فدرال می شود.
عمده فعالیت های این مؤسســه در کبک است  و در آنجا باید تابع قانون 

استانی باشد و خود را با این قانون مطابقت دهد.
دزدی داده های شخصی که توسط یک کارمند دژاردن صورت گرفته، دو 

میلیون و ۹۰۰ هزار عضو حقیقی و حقوقی را تحت تأثیر قرار داده است.
ژان بونوآ تورکوتی ســخنگوی دژاردن اعالم کرد این شرکت قصد دارد با 

تحقیقات همکاری کند.
تورکوتی در پاسخ به پرسشی در مورد مسئله مجازات احتمالی که دژاردن 
ممکن است با آن ها روبرو شود، گفت: »در حال حاضر، ما ترجیح می دهیم 
تا پایان تحقیقات و زمانی که )کبک و اتاوا( نتایج تحقیقات خود را منتشر 

می کنند، دراین باره اظهارنظر نکنیم.«
از سوی دیگر،  کمیته فدرال امنیت عمومی و ملی ممکن است هفته آینده 
برای بررسی موضوع دزدی داده های شخصی از دژاردن نشست فوق العاده 

تشکیل دهد.
اندرو شــییر، رئیس حزب محافظه کار کانادا از پی  یر پل-هوس، نماینده 
خود که به عنوان معاون رئیس در کمیته حضور دارد خواسته بود با دیگر 
اعضا تماس بگیرد و ببیند که آیا آن ها می توانند به ســرعت برای بررسی 
راه حل های مختلف جهــت جلوگیری از سوءاســتفاده از این داده های 

شخصی با یکدیگر دیدار کنند یا نه.
یکی از این راه حل ها تغییر شماره بیمه اجتماعی است.

به گفته کلود ویژان، کارشــناس حمالت ســایبری، کمیسرها مشخص 
خواهند که آیا عمل کردهای دژاردن با قوانین و مقررات مربوط به حفاظت 

از داده های شخصی مطابقت دارند یا نه.
این کارشناس در گفتگو با برنامه ۶۰/24 با اشاره به مورد بریتیش ایرویز که 
وضعیتی مشابه را تجربه کرد گفت مقررات درزمینه حفاظت از داده های 
شــخصی در آنجا نیز به میزان زیادی همان قوانین حاکم بر کاناداست، 
تفاوت در مجازات است که می تواند تا چهار درصد حجم مبادالت شرکت 

باشد.
در دو درخواســت مجوز برای اقدام جمعی علیه دژاردن ادعا شده است 
که این مؤسسه مالی تعاونی حقوق اعضایش را درزمینه زندگی خصوصی 
نقض کرده یا در حفاظت از اطالعات شــخصی و مالی آن ها سهل انگاری 

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

شعار ماست

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

پارکینگ رایگان در پشت مغازه   براى مشتریان عزیز فراهم مى باشد

حراج فروشگاه بزرگ پارس همچنان ادامه دارد

حراج سینى   در 10 مدل  و 5 سایز مختلف

کتاب جدول موجود مى باشد

برنج ایرانى ساده و دودى
 مخصوص فروشگاه پارس رسید

محل فروش
GL BOX Smart (آخرین مدل)

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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فرانسوا لوگو نظر قاطعی درباره  فراگیری زبان فرانسه
 توسط مهاجران ندارد

فرانســوا لوگو وزیر اول استان کبک 
درباره یادگیری اجباری زبان فرانسه 
توسط مهاجرانی که این استان را برای 
اقامت انتخاب می کنند، با صراحت و 

قاطعیت سخن نمی گوید.
 آیا مهاجرانی که وارد اســتان کبک 
می شــوند به زودی مجبــور خواهند 
شــد زبــان فرانســه را بیاموزنــد؟ 
گمانه زنی هــا  و  حرف وحدیث هــا 

دراین باره زیاد است.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، مسئله یادگیری اجباری زبان 
فرانسه توسط مهاجرانی که وارد کبک 
می شوند، برای بررسی و اعالم نظر در 
اختیار فرانسوا لوگو قرار داده شده اما 
نخست وزیر کبک هنوز پاسخ روشنی 
به این مسئله نداده است. فرانسوا لوگو 
در جمع روزنامه نگاران نیز دراین باره 
مبهم و حتی ضدونقیض سخن گفت.

اما مســئله ای که تردیدی درباره آن 
وجود ندارد این اســت کــه فارغ از 
یادگیری  به  این که مهاجران مجبور 
زبان فرانسه بشوند یا نشوند، مهاجران 
جدیدی که وارد استان کبک می شوند 
اگر بخواهند اوراق هویتی خود را برای 
اقامت در استان کبک دریافت کنند، 
به یادگیری زبان فرانســه عالقه مند 

خواهند بود.
فرانســوا لوگو، نخســت وزیر استان 
کبک روز دوشنبه در جمع مطبوعات 
به دیــدار نماینــدگان مطبوعات با 
کلر سامســون عضو مجمع ملی که 
واکنش  گرفت،  یکشنبه شب صورت 
نشــان داد. کلر سامسون اعالم کرده 
اســت ائتالف آینده کبک در برنامه 
خود یادگیری »اجباری« زبان فرانسه 
توسط مهاجرانی را که در بدو ورود به 

 آیا مهاجرانی که وارد استان کبک می شوند به زودی مجبور خواهند شد زبان فرانسه را بیاموزند؟ 

استان کبک با این زبان آشنا نیستند، 
گنجانده است.

کلر سامسون تصریح کرد دولت کبک 
باید در این مســیر حرکت کند تا در 
آینده نیز وضعیت زبانی استان کبک 
به گونه ای باشد که زبان فرانسوی در 

آن زبان غالب باشد.
ســیمون ژولن بارت وزیر مهاجرت 
کبــک روز جمعه اعــالم کرد دولت 
قصد دارد برای گســترش دسترسی 
شهروندان به کالس های آموزش زبان 
فرانسه تدابیر جدیدی اتخاذ کند اما 
شــرکت در این کالس هــا اختیاری 

است.

فرانســوا لوگو، و روز دوشنبه اذعان 
کرد که ماهیــت اجباری کالس های 
آموزش زبان فرانســه برای مهاجران 
محســوب  حزبش  تعهدات  ازجمله 
می شــود اما دولت قصد دارد در این 

زمینه به طور مرحله ای اقدام کند.
فرانسوا لوگو گفت: »بله درست است 
این موضوع از پیشنهادهایی است که 
ما ارائه کردیم؛ اما فراموش نکنیم که 
دوره من چهارساله است بنابراین باید 
در این زمینه به صورت تدریجی عمل 

کنیم.«
کلر سامسون سال 2۰۱۶ در گزارشی 
به منظور تبیین موضــع حزب خود 
درباره مسئله آموزش زبان فرانسه به 
مهاجران، یادگیری اجباری این زبان 

را برای مهاجران توصیه کرده بود.
فرانســوا لوگو، وزیر اول استان کبک 
روز دوشــنبه یک بــار دیگــر تأکید 
کرد که با این گزارش موافق اســت. 
لوگو درعین حــال افزود درهرصورت 
مهاجران مجبور خواهند شــد برای 
دریافت گواهی اقامت دائم یک آزمون 
زبان فرانسه و یک آزمون ارزش ها را 
بگذرانند و موفقیت در این آزمون ها 
نیــز برای اقامت در اســتان کبک » 

اجباری« است.
فرانسوا لوگو، نخست وزیر استان کبک 
ادامــه داد: »آنچــه )در حال حاضر( 
متعهد به انجام آن هستیم این است 
که کالس های آموزش زبان فرانســه 
را اجبــاری کنیم، اجبــاری نه بلکه 
کالس های آموزش زبان فرانســه را 
قابل دسترسی کنیم. آزمون های زبان 
فرانسه اجباری خواهند بود. من دلیلی 
نمی بینم که مهاجران جدید نخواهند 
در کالس های آموزش زبان فرانســه 

شرکت کنند.«

فرانســوا لوگو، می خواهد ترودو را 
»متقاعد« سازد

بااین حال دولت لوگو پیش  از این که 
در این زمینه جلوتر برود الزم است که 
با دولت فدرال درباره نحوه و شرایطی 
که قصد دارد آموزش زبان فرانسه را 
برای مهاجران جدید به منظور اعطای 
مجوز اقامت دائم به آن ها )مسئله ای 
که در حوزه صالحیــت و اختیارات 
دولت فدرال اســت( اجبــاری کند، 

گفتگو و تبادل نظر نماید.
فرانسوا لوگو روز دوشــنبه قول داد 

»دولــت فــدرال را متقاعــد کند« 
اختیارات الزم در ایــن زمینه را که 
در قانون جدید مصوب ژوئن گذشته 
پیش بینی  شده است، به دولت کبک 

محول کند.
خانم کلر سامســون در گزارش سال 
2۰۱۶ خود که توصیه های متعددی 
نیــز درباره آموزش زبان فرانســه به 
مهاجران در آن گنجانده شــده بود، 
خواســتار آن شــده بود کــه دولت 
ائتالف آینده کبک مسئله یادگیری 
زبان فرانســه توســط مهاجران را به 
یــک »اولویت ملــی واقعی« تبدیل 
کند. اهمیت اجبــار مهاجران جدید 
به شــرکت در کالس های تمام وقت 
یادگیری زبان فرانسه در یک دوره ۳۰ 
تا ۷2 هفته ای از همین موضوع نشات 

می گیرد.
ایــن دوره آموزشــی یادگیری زبان 
فرانســه که البتــه حقــوق نیز به 
شرکت کنندگان در آن تعلق خواهد 
گرفت، برای گرفتــن مجوز انتخاب 
اســتان کبک به عنوان محل اقامت 

ضروری است.

حرکت به ســمت یک وزارت خانه 
جدید؟

همه مهاجرانی ناآشنا به زبان فرانسه 
که وارد کبک می شــوند صرف نظر از 
این که مهاجر اقتصــادی، پناه جو یا 
بخشی از برنامه تجمیع خانواده باشند، 
باید در این برنامه زبان آموزی شرکت 
کننــد. همچنین مهاجــران موظف 
هســتند که بالفاصله پس از ورود به 
کبک این برنامه را دنبال کنند. قرار 
است همچنین قسمتی از این برنامه 
به آشنایی مهاجران جدید با واقعیات 
اســتان کبک، فرهنگ، مؤسســات 
اجتماعی، سیاسی و ارزش های کبک 

اختصاص یابد.
همچنین در این برنامه حمایت مالی 
از والدینی که بچه های کم سن و سال 
دارند، پیش بینی شده است تا بتوانند 
هزینه  نگهداری کــودکان را تأمین 

کنند.
خانم سامسون همچنین در گزارش 
خود ایجاد کالس های جداگانه برای 
آموزش زبان فرانســه بــه افراد بالغ 
را نیــز مدنظر قرار داده اســت. همه 
ایــن برنامه های زبان آمــوزی که در 
حال حاضــر بیــن وزارت آموزش و 
مهاجــرت پراکنده اســت، در داخل 
یک وزارت خانه تحت عنوان » وزارت 
مهاجرت و فرانسوی سازی« متمرکز 

خواهد شد.

ائتالف آینده کبک پیش از به قدرت رسیدن قول داده بود گزارشی را که 
درباره اجباری شدن یادگیری زبان فرانسه منتشر شده است، به اجرا گذارد.

نگاهی به وضعیت طرح های اینترنت
 با حجم نامحدود در کانادا

مداد- شرکت های بزرگ اپراتور تلفن 
همراه، مدتی است به ارائه طرح های 
اینترنت نامحدود به مشترکان روی 
آورده اند. اما نگاهی به وضعیت جهانی 
نشان می دهد کانادا هنوز از بسیاری 
دیگر از کشورهای توسعه یافته مشابه 

در این زمینه عقب است.
سه شرکت اصلی اپراتور تلفن همراه 
در کانادا طی ماه گذشــته، طرح های 
اینترنــت نامحدود را به مشــترکان 
خود ارائــه کردند. در ایــن طرح ها، 
دیگر هزینه اضافه از مشترکان برای 
استفاده بیشتر از سقف حجمی طرح 

گرفته نمی شود.
امــا یــک گــروه حامــی حقــوق 
مصرف کنندگان در کانادا می گوید با 
وجود اینکه چنین طرح هایی در کل 
مثبت هســتند، اما هنوز چندان به 
نفع مصرف کننده نیســتند و هزینه 
دسترسی به اینترنت از طریق گوشی 

همچنان در کانادا باالست.
مری آسپیازو )عضو گروه اُپن مدیا که 
در زمینه حمایت از حقوق شهروندان 
و مصرف کننــدگان فعالیــت دارد( 
می گوید اقدام شــرکت های کانادایی 
بــرای عرضــه طرح هــای اینترنت 
نامحدود، خیلی دیــر صورت گرفته 
اســت. او می گوید: »بی تردید، وجود 
چنین طرح هایی از نبودش بهتر است. 
اما هنوز در این زمینه از کشــورهای 
توسعه یافته دیگر عقب تر هستیم. ۷۵ 
دالر برای ۱۰ گیگابایت برای بسیاری 
از مردم، به ویژه اقشار کم درآمد بسیار 

گران است.«
چند روز پیش بود که شرکت تالس 
)Telus Corp.( یــک طــرح جدید 
اینترنت نامحدود را به مشتریان عرضه 
کرد که دیگر در آن خبری از هزینه 
اضافه بابت ترافیک بیشــتر از سقف 
حجمی نبود و در مقابل، پس از عبور 
کاربر از این ســقف، ســرعت انتقال 
داده هــا به ۵۱2 کیلوبیــت در ثانیه 

می رسید.
جیم سنکو )مدیر شرکت راه حل های 
همراه تلوس( می گوید که این شرکت 
مستقر در ونکوور با معرفی این طرح 
جدید، تالش کرده تعادلی بین تامین 
بخشی از تقاضا برای اینترنت همراه و 

ظرفیت فنی شبکه خود ایجاد کند.
طرح اینترنــت نامحدود تلوس چند 
هفته پس از عرضه طرحی مشــابه 
توســط راجــرز )Rogers( به مردم 
معرفی شــد. طرح اینترنت نامحدود 
راجــرز، ۱۰ گیگابایــت اینترنت با 
حداکثر سرعت را ارایه می دهد و پس 
از رسیدن کاربر به این سقف حجمی، 
سرعت دانلود کاهش می یابد. شرکت 
بل )Bell( نیز طرحی مشابه را عرضه 

کرده است. گفتنی است پیش از اینکه 
این سه شرکت اصلی مخابرات همراه 
به عرضه طرح های اینترنت نامحدود 
کوچک تری  شــرکت های  بپردازند، 
)SaskTel(، فریدم  نظیر ساسک تل 
موبایل )Mobile( و چاتر )Chatr( در 

این مسیر پیشگاه بودند.
خانم آسپیازو می گوید که زمان بندی 
طرح های جدید با اقدام کمیســیون 
رادیو-تلویزیــون و مخابــرات کانادا 
در  بازنگــری  بــرای   )CRTC(
سیاست های خود به منظور افزایش 
تنــوع در بــازار مخابــرات همراه و 
کاهش قیمت ها همزمان شده است. 
او می گوید:  »فکر می کنم آنها به این 
خاطر دست به چنین اقدامی زده ا ند 
که نشان دهند مساله گرانی اینترنت 
همراه برایش مهم است و می خواهند 
طرح های بیشتری را در برابر مشتریان 
قرار دهند. اما این تالش کافی نیست. 
مشــکل، نبود رقابت است. این نبود 
رقابت، مســاله اصلــی در بازار تلفن 

کاناداست.«

بهترین و بدترین طرح های اینترنت 
نامحدود در کانادا

انتخاب بهترین و بدترین ارائه دهندگان 
اینترنت وایرلس به عوامل زیادی نظیر 
نحوه استفاده مشتریان از گوشی و نیز 
موقعیت آنها بستگی دارد. وب سایت 
 )WhistleOut.ca( »ویســل اوت« 
ارزان تریــن و گران تریــن طرح های 
اینترنت همراه را به این صورت معرفی 

می کند:
ارزان ترین: بسته ۱۰ گیگابایتی بیگ 
 Big Gig + Talk( گیــگ + تــاک
10GB( شرکت فریدم موبیل که ۵ 
گیگابایت نیز اینترنت هدیه دارد. این 

بسته ۱2 ماهه، ۵۰ دالر قیمت دارد.
گران ترین: بســته پلــن ویت پالس 
)Plan with Pulse( شــرکت فیدو 
که شامل ۱۵ گیگابایت اینترنت روی 
شبکه راجرز است. هزینه ماهیانه این 

بسته ۱۷۰ دالر است.
بــرای اطالعات بیشــتر و مقایســه 
طرح هــای موجــود می توانیــد به 
وب ســایت زیــر مراجعــه کنیــد: 

WhistleOut.ca

علیرغم بازار اشتغال پر رونق،
 کیفیت مشاغل در کانادا

 به شدت افت کرده است

ایرانیان کانادا- وقتی صحبت از کار می شود، کانادا بهشت مشاغل مختلف 
است ولی به شرطی که خیلی روی نوع کار دقیق نشوید.

ابتدا، اخبار خوب: براســاس تحلیل های اطالعات آمــاری کانادا، تعداد 
شــاغلین کانادایی به باالترین میزان خود رسیده است.  مشکلی که این 
هفته گزارش شده است، افت کیفیت مشاغل در کانادا می باشد. در طول 
سال گذشته مشاغلی با درآمدهای پایین به شدت رشد داشته است، اما 

مشاغل پردرآمد هیچگونه پیشرفت و رشدی نداشته است.
بنجامین تال، اقتصاددان کانادایی، معتقد است در کانادا نیروی کار کافی 
و شایسته برای مشاغل عالی وجود ندارد. وی افزود مهاجرین یک راه حل 
موقتی برای این مشکل هستند در حالی که راه حل اصلی تغییر سیستم 

آموزشی کشور می باشد.
کانادا یکی از بیشترین فارغ التحصیالن دانشگاهی را دارد ولی متاسفانه 
سیستم آموزشی با نیازهای کشور هماهنگ نیست. همه می دانند کشور 
به کارمندانی در زمینه تکنولوژی نیاز دارد، ولی متاســفانه کسی از نیاز 
کشــور به نیروی کار متخصص باخبر نیست. تال به کنایه گفت: »سعی 

کنید یک برق کار بیابید. موفق باشید!«
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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 

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

C.I.S Canada
Immigration
Services

Paralegal & Immigration Graduate
Business License #R614310

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

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

آیا کانادایی ها باید منتظر افزایش قیمت بلیت هواپیما باشند؟
مداد- چند روز پیش بود که خبر ادغام 
دو شرکت بزرگ هواپیمایی کانادا در 
رسانه ها منتشر شد. اما مقایسه قیمت 
کنونی هزینه سفر هوایی در کانادا از 
یک ســو و ســهم بزرگی که این دو 
شرکت در دست دارند، این احتمال 
که قیمت  بلیت بیش از پیش افزایش 

یابند را جدی تر کرده است.
مسافرت هوایی برای بیشتر شهروندان 
کانــادا، گران تر از ســفری با همان 
مسافت در ســایر نقاط دنیاست. اگر 
نگاهی به قیمت بلیت خطوط هوایی 
کانادا بیاندازیــد، خواهید دید که با 
پرداخت مبلغی تقریبا معادل سفر از 
یک نقطه از کانــادا به نقطه ای دیگر 
در این کشور، می توان به اروپا یا آسیا 

سفر کرد.
آژانس مســافرتی کیوی )Kiwi( در 
جدول شاخص قیمت پرواز خود در 
ســال 2۰۱۷ اعالم کرد که هزینه ای 
کــه کانادایی ها برای یک مســافت 
مشخص در سفرهای هوایی پرداخت 
می کنند، دو برابر هزینه ای است که 
یک نفر در آمریکا برای سفری مشابه 
در آن کشــور برای خرید بلیت خرج 

می کند.
چند روز پیش، نگاهی به فهرســت 
قیمت  بلیت از مونترال به ونکوور بین 
روزهای ۱ تا ۸ ســپتامبر انداختیم. 
قیمت ارزان ترین بلیــت این پرواز با 
خطوط هوایی ایر کانادا برابر با ۷۵۹ 
دالر کانــادا )۵۸۰ دالر آمریکا( بود. 
جالب اینجاســت که اگــر ۷۹ دالر 
کانادا دیگــر روی این مبلغ بگذاریم، 
می توانیم یک بلیت پرواز از مونترال 

به پاریس بخریم!
جالب اینجاست که پرواز مستقیم از 
نیویــورک به لس آنجلس فقط ۳44 

دالر کانادا بود!
به همین دلیل اســت که خبر خرید 
 )Air Transat( شرکت ایر ترانســت
به قیمت ۵2۰ میلیــون دالر کانادا 
از ســوی شــرکت ایر کانادا را باید 
نگران کننده دانســت. چنین ادغامی 
سبب کاهش رقابت بین شرکت ها و 
در نتیجه، افزایش قدرت آنها برای باال 

بردن قیمت بلیت می شود.
این اقدام به تثبیت هر چه بیشــتر 
قدرت و افزایش انحصار شــرکت ایر 
کانادا در این بازار کوچک می انجامد. 
به ایــن ترتیب، ایر کانــادا به همراه 
رقیــب اصلی اش یعنی وســت جت 
)WestJet( انحصار ۸2 درصد از بازار 
پروازهای داخلی کانادا را در دســت 
می گیرنــد. ایر کانــادا این فرصت را 
می یابد که قیمت سفرهای هوایی را 
افزایش دهد. البته برخی کارشناسان 
هم هستند که چنین افزایش قیمتی 

را بعید می دانند.
 Competition( البته شاید اداره رقابت
Bureau( در کانادا بخواهد با این روند 
مخالفت کند. با این وجود، حتی در 
این صورت هم نمی تواند جلوی این 
کار را بگیــرد. در اوایل ســال جاری 
میــالدی، اداره رقابت به این نتیجه 
رســید که ادغام دو شرکت کوچک 
هواپیمایی کانادا، با قوانین ضد رقابت 
در تضاد اســت. با این وجود، دولت 

فدرال با این ادغام موافقت کرد.
البته کارایی عملکرد شــرکت ها نیز 
عامل مهمی اســت که باید در نظر 
گرفته است. ونسان گلوسو که عضو 
موسســه اقتصادی مونتــرال و نیز 
استاد اقتصاد در کینگز یونیورسیتی 
کالج اســت می گوید: »گاهی اوقات، 
شرکت ها ۱۰۰ درصد سهم بازار را به 
دست می آورند. اما این کار به خاطر 
کارآمد عملکرد آنهاست. این شرکت ها 
می توانند هزینه و قیمت های خود را 

کاهــش دهنــد و بر کیفیــت خود 
بیافزاینــد. اما به محــض اینکه یک 
شرکت به سهم بزرگی از بازار دست 
یابد، توانایی اش برای آزار مشتریان، به 
میزان تهدیدی که ممکن است برایش 

ایجاد شود بستگی خواهد داشت.«
دکتر گلوسو می گوید که شرکت های 
هواپیمایی کانادا بــه همین راحتی 
تهدید نمی شوند، زیرا دولت فدرال به 
شدت کوشیده که رقبای خارجی را 
دور نگه دارد. هر نوع اقدام دولت برای 
کاهش ســخت گیری در زمینه ورود 
می تواند  خارجی  هوایی  شرکت های 
به کاهش قیمــت پروازهای داخلی 
بیانجامد. البته چنین اقدامی ســبب 
ایجاد شبکه گســترده ای از پروازها 
و امــکان حضور بهتر شــرکت های 
هوایی کانادایی در جابه جایی مسافران 

بین المللی خواهد شد.
اما نبــود رقابــت، تنها مســاله ای 
نیســت که به باال بودن قیمت بلیت 

ســفرهای هوایی در کانادا انجامیده 
اســت. کارمزدهــای دریافتی هم از 
دیگر هزینه هایی است که سبب باال 
رفتن قیمت بلیت می شود. در کانادا، 
مســافران باید هزینــه امنیت و نیز 
کارمزد بهبود و توسعه فرودگاه را نیز 
پرداخت کنند که برای یک بلیت رفت 
چیزی بین ۳۰ تا ۶۰ دالر خواهد بود.
افزون بر این، دولت کانادا مالک بیشتر 
فرودگاه های این کشور است و آنها را 
به صورت اجاره واگذار می کند. بیشتر 
مناطق در کانــادا فقط یک فرودگاه 
دارند که همین ســبب کــم بودن 
گیت های موجود می شود. گیت کمتر 

هم به معنای قیمت بیشتر است.
خالصه اینکه الگوی موجود در نظام 
هوایی کانادا همــه پیش نیازها برای 
انحصــار را در خــود دارد. اما آیا این 
انحصار به زودی سبب افزایش هر چه 
بیشتر قیمت بلیت سفرهای هوایی 

می شود؟

آغاز ارسال 
دعوت نامه های جدید برای

 متقاضیان مهاجرت شغلی به کبک
مداد- ارســال نخســتین ســری از 
دعوت نامه ها برای کســانی که پس 
از تصویــب قانون جدید مهاجرت به 
کبک به عنوان نیروی انســانی ماهر 
ثبت نام کردند، از چند روز پیش آغاز 

شد.
وزارت مهاجرت کبک اعالم کرد اولین 
دعوت نامه ها بــرای متقاضیانی که از 
طریق برنامه نیروی انسانی ماهر کبک 
ثبت نام اولیه را به انجام رســانده اند، 
ارســال کرده اســت. در این ثبت نام 
اولیه، متقاضیان یک سری اطالعات 
پایه را از طریق سامانه موسوم به آریما 

)Arrima( ثبت می کنند.
افــرادی کــه دعوت نامــه مذکور را 
دریافت می کنند تــا ۶۰ روز فرصت 
دارنــد اطالعــات جامع تــری را از 
طریق سامانه مربوطه در اخیتار این 

وزارتخانه قرار دهند.
سامانه آریما در ســپتامبر 2۰۱۸ و 
بــرای مدیریت هر چه بهتر داده های 
متقاضیان برای مهاجــرت کاری به 

کانادا راه اندازی شد.
دولــت کبک می گوید آن دســته از 
متقاضیانی که دارای پیشنهاد شغلی 
معتبر از یک کارفرما اســتان کبک 

هســتند و یا کســانی که در کبک 
به صورت موقت مشــغول به کار یا 
تحصیل بوده اند و قبــل از ۱۶ ژوئن 
2۰۱۹ تقاضای مهاجرت به کبک را 
ارائه کرده اند، اولویت باالتری نسبت به 

سایر متقاضیان خواهند داشت.
گفتنی اســت ۱۶ ژوئن همان روزی 
اســت که مقررات جدید مربوط به 
مهاجرت به کبک در مجموع ملی این 
استان تصویب شد. این مقررات جدید 
که به نام قانون ۹ شــناخته می شود، 
به ابطال ۱۶ هزار پرونده درخواســت 

مهاجرت انجامید.
می گوید  کبــک  مهاجــرت  وزارت 
سامانه جدید آریما از کارایی بیشتری 
در انطبــاق متقاضیــان شــغلی با 
نیازمندی های واقعی در بازار کار این 

استان برخوردار است.
متقاضیانــی که در یکــی از این دو 
دسته اولویت دار قرار می گیرند و قبل 
از ۱۶ ژوئن درخواست مهاجرت خود 
را داده اند، تا ۱۸ دسامبر امسال وقت 
دارند تا پروفایلی در سامانه آریما برای 
خود ثبت کــرده و از فرصت محدود 

موجود استفاده کنند.

صدور مجوز اقامت دائم 
برای پرستاران خانگی

ایرانیان کانادا- بار دیگر برنامه موقت 
صدور مجوز اقامــت دائم کانادا برای 

پرستاران خانگی اجرا می شود.
برنامه کوتاه مــدت کانادا راهی برای 
گرفتن اقامت دائــم برای افرادی که 
از تاریــخ ۳۰ نوامبر 2۰۱4 به عنوان 
پرستار کودک یا مربی مهد خانگی، 
مــددکاران خانگی و یا ترکیبی از هر 
دو، در کانادا مشغول به کار بوده اند، 

فراهم می سازد.
البته شایان ذکر است که تجربه کاری 
این افراد می بایست با توصیف اولیه و 
لیست وظایف اصلی مربوط به گروه 
44۱۱ یا 44۱2 طبقه بندی شــغلی 

کانادا )NOC( مطابقت داشته باشد.
این برنامه موقت که از تاریخ ۸ جوالی 
افتتاح شــده است، برای دومین بار و 
پس از لغو آن توســط دولت در اوایل 
سال جاری، طی فرصتی سه ماهه در 
کانادا اجرا گشــته، و برای افرادی که 
قصد اقامت در خارج از کبک را داشته 
و یا افرادی شــامل موارد زیر امکان 

پذیر خواهد بود:
دارای مجوز کار کانادا، البته به غیر از 

مجــوز کار از طریق برنامه مددکاران 
تمام وقت خانگی که در منزل بیمار 

یا کودک زندگی می کنند )LCP(؛
متقاضیان تجدید مجوز کار به غیر از 

مجوز کار مددکاران LCP؛
متقاضیان و واجدین شرایط تجدید 
وضعیت و گرفتن مجوز کار برای کار 

جدید خود غیر از مجوز کار LCP؛
دارای حداقــل مهارت هــای زبانی 
CLB / NCLC 5 به زبان انگلیســی 

یا فرانسوی؛
۱2 ماه تجربــه کاری تمام وقت در 
شــغل مربوطه در کانادا از تاریخ ۳۰ 

نوامبر 2۰۱4؛
دارای حداقــل مدرک دیپلم کانادا یا 
سایر کشورها، یا مدرک تحصیلی غیر 
کانادایی معادل مدرک دیپلم کانادایی.

ارزیابی  نیازمنــد  مدارک خارجــی 
مدرک تحصیلــی )ECA( بوده - که 
پنج ســال پیش از تاریخ درخواست 
اقامت و توسط سازمانی معتبر صادر 
شده – که نشان می دهد این دیپلم، 
گواهی نامه یا مدرک خارجی معادل 

دیپلم متوسطه کانادایی می باشد.
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مصاحبه با وزیر نوآوری کانادا: 
»ما از نوآوری ها 

در عرصه محیط زیست
 حمایت می کنیم«

مشکل تغییرات آب و هوایی که بیش از  نیم قرن پیش مورد توجه دانشمندان 
و محافل علمی قرار گرفت امروز دیگر تبدیل به یک دغدغه عمومی شده تا 
حدی که، دست کم در کانادا، به یکی از سه دغدغه اصلی مردم تبدیل شده 
است. طوری که یک نظرسنجی جدید و مقاله تحلیلی سی.بی.سِی مربوط به 
آن نشان می دهد، بعد از هزینه های معیشتی و بیمه درمانی، چالش تغییرات 

آب و هوایی دغدغه اصلی رای دهندگان کانادایی شده است.

یکی از راه های مقابله با تغییرات آب 
و هوایی نوآوری هایی هســتند که به 
کاهــش مصرف انــرژی و همچنین 
کاهش تولید گازهــای آلوده کننده، 

بویژه CO2 کمک می کنند.

 Navdeep Bains ،آقای نودیپ بینز
از ســال 2۰۱۵ وزیر نوآوری، علوم و 
توســعه اقتصادی کابینه جاســتین 
ترودو اســت. نودیپ بینز در تاریخ 2 
ماه می در مونتــرال بود تا در برنامه 
اعــالم یــک ســرمایه گذاری بزرگ 
شرکت اریکســون در تکنولوژی های 

نوین شرکت کند.
این فرصتی شــد تا نشریه »هفته« 
امکان مصاحبــه اختصاصی با آقای 
وزیر، نودیپ بینز را به دســت بیاورد. 
محــور گفت وگوی »هفتــه« با وزیر 
نوآوری کانادا بحث سرمایه گذاری در 

تکنولوژی های سبز بود.

جنــاب وزیر، آقــای نَودیــپ بی نز، 
سرمایه گذاری ها و راهبردهای شما برای 
حرکت به سمت کانادایی سبزتر، کانادایی 
که تالش جدی دارد تا محیط زیست را 

کمتر آلوده کند، چیست؟
ما بــاور داریم که از نظر اقتصادی در 
یک حالــت گذار هســتیم، و داریم 
به ســمت اقتصادی که وابســته به 
سوخت های فســیلی نیست حرکت 
می کنیم. به همین خاطر باید جداً بر 
روی فّناوری های پاکیزه سرمایه گذاری 
کنیــم، و در بودجه هایی کــه ارائه 
می دهیم این ســرمایه گذاری ها قابل 
مشاهده است. مثالً در زمینه حمایت 
از شرکت های تازه تأسیس. شما اگر 
یک ایده فّناوری پاکیزه داشته باشید 
برای اجرایی کردن آن نیاز به سرمایه 
دارید، خب این سرمایه گذاری بسیار 
بلندمــدت خواهد بود، چرا که چنان 
پروژه ای مدت زیادی طول می کشد 
تا به سوددهی برســد. ما در بودجه 
دولت ۷۰۰ میلیون دالر برای حمایت 
از چنیــن شــرکت هایی تخصیص 
داده ایــم. این پــول در اختیار بانک 
توســعه تجارت کانادا است و هدف 
اصلی اش کمک به شرکت هایی است 
که یا مستقیماً به محیط زیست کمک 
می کنند و یا فرآورده هایشان به محیط 

زیست آسیب نمی زند.

آیا این عدد در مقایســه با چهارونیم 
میلیارد دالری که دولت به پروژه»ترانس 
ماونتین« و برای ساخت لوله های نفت و 

گاز کمک کرد، ناچیز نیست؟
 نه، این ۷۰۰ میلیون فقط یک نمونه 
بود که ذکر کردم. یک 4۰۰ میلیون 
دیگری برای صنعتی کردن ایده های 
محیط زیستی سرمایه گذاری کرده ایم. 
ببینید شــما وقتی یک ایده ای برای 
تولید محصول جدیدی دارید که به 
محیط زیست آسیب نمی زند، نیاز به 
مشتری دارید، نیاز به راهنمایی دارید 
که به شما یاد بدهد چطور بازاریابی 
کنید. این 4۰۰ میلیون بودجه دولتی 
را برای کمک به این ایده ها اختصاص 
کمک  سرمایه گذاری ها  این  داده ایم. 

می کنــد شــرکت هایی کــه حافظ 
محیط زیســت اند پا بگیرند و رشد 
کنند. مثالً یک ســال و نیم قبل به 
نمایندگی از طرف دولت کانادا با یکی 
از این شــرکت ها به هند رفته بودم. 
این شرکت روی کاهش آلودگی هوا 
کار می کند، و خب در هند، در اواخر 
پاییز هوا به شدت آلوده بود. و در ایام 
جشن دیوالی Diwali سه روز مدارس 
را به خاطر آلودگی هوا تعطیل کرده 
بودند. منظورم این است که نه تنها به 
رشد شــرکت ها در خود کانادا کمک 
می کنیم، بلکه حتی تالش می کنیم 
برای آن ها مشتری های خارجی هم 
پیدا کنیــم. در مجموع بودجه ای که 
برای کمک به این فّناوری های حافظ 
محیط زیست در نظر گرفته ایم حدود 
دو ممیز شش میلیارد دالر است، که 
بخشی از برنامه دولت ما برای حرکت 
به اقتصادی پاکیزه تر و غیرفســیلی 

است.

آگوست ســال گذشــته هیأت دولت 
چهارونیم میلیــارد دالر از بودجه را به 
شــرکت آمریکایی کیندرمورگان برای 
ساختن یک خط لوله پرداخت کرد. این 
پول از جیب مردم کانادا به سهام داران 
این شــرکت ریخته شد. موضع شما در 
قبال این معاملــه چه بود؟ آیا در هیأت 

دولت به آن رأی مثبت دادید؟
ما در هیأت دولت در مورد این معامله 
بحث های جدی انجام دادیم، و در آخر 

به اتفاق آرا تصویب شد.

به نظر رفتار دولت دوگانه می آید. از یک 
طرف برای فّناوری هــای حافظ محیط 

زیست سرمایه گذاری می کند و از سوی 
برای یک  میلیارد دالر  دیگر چهارونیم 

پروژه خط لوله؟
نه، ببینید، ما در حال گذار هستیم. 
مــا نمی توانیم همین امــروز تولید 
سوخت های فسیلی را متوقف کنیم. 
نه عملی اســت و نه اقتصــادی. ما 
حرکتــی آهســته و باطمأنینه را به 
سوی اقتصادی مبتنی بر سوخت های 
غیرفسیلی آغاز کرده ایم و داریم روی 
آن سرمایه گذاری می کنیم. ولی زمان 
زیادی الزم است تا اقتصادمان کاماًل 
غیرفســیلی بشــود. در این میان، از 
این که در کشــورمان منابع طبیعی 
چون نفت و گاز داریم هم باید نهایت 
استفاده را ببریم و آن را در بازارهای 
جهانی با نرخ مناســب بفروشــیم. 
بخشی از آن چهارونیم میلیارد دالر 
خرج این می شود که مطمئن شویم 
این خط لوله با کم ترین میزان آسیب 
به طبیعت ســاخته می شود. در این 
زمینه با جامعه بومیان کانادا هم در 
حال مشاوره  هســتیم. بنابراین اگر 
پروژه خط لوله به سمت اجرایی شدن 
پیش برود، مــا می خواهیم مطمئن 
شویم روند درست خود را طی می کند 
و به کسی یا چیزی آسیب نمی زند. 
ما می خواهیم این پروژه را مسئوالنه 

پیش ببریم.

به خاطر اصرارم مرا ببخشید، ولی دلیلش 
این است که شما خوب می دانید این پول 
از جیب مردم کانادا به جیب سهام داران 
این شرکت آمریکایی ریخته می شود. این 

دغدغه برحِق برخی از مردم کاناداست.
خواهش می کنم، سؤاالت شما بسیار 
متین است. ببینید، برای ما مهم است 
به دنیا نشــان دهیم کانادا می تواند 
پروژه های عظیــم صنعتی را به نحو 
احســن انجام دهد. مثالً ما اخیراً بر 
که  کردیم  پروژه ای ســرمایه گذاری 
گاز طبیعــی مایع شــده اســتخراج 
کنیم و به چین بفروشــیم، که باعث 
می شود این کشور کم تر زغال سنگ 
دی اکسیدکربن اش  تولید  و  بسوزاند 
کاهــش یابد. خــب، این پــروژه ای 
حدود 4۰ میلیــارد دالری بود. پروژه 
کیندرمورگان هم پروژه بزرگی است. 
ما هنوز تصمیم قطعی برای ساختن 
خط لوله را نگرفته ایم، ولی این بودجه 
را اختصاص داده ایم تا تحقیقات الزم 
انجام شــود. دغدغه هایی  درباره اش 
در ارتبــاط با این پروژه وجود دارد، از 
سوی جوامع بومی و حافظین محیط 
زیست، که باید در نظر گرفته شود. ما 
نمی خواهیم آن شرکت بدون تحقیق 

و تفحص کافی آغاز به کار کند.

نیم ســاعت پیش از آغاز این مصاحبه، 
کنگره آمریکا تصمیــم گرفت که این 

کشــور در معاهده پاریس )برای کاهش 
و  از ســوخت های فسیلی  اســتفاده 

جلوگیری از گرمایش زمین( باقی بماند.
بله، خبر بسیار خوشحال کننده ای بود.

 بلــه، البته آقای ترامــپ خالف آن را 
می خواســت. تصویر روی جلد نشریه 
»هفته« که دربرابر شماســت نشــان 
می دهد ما که به عنوان یک رسانه صدای 
جامعه هستیم وظیفه داریم دغدغه های 
جامعه را در ایــن رابطه منعکس کنیم. 
محیط زیســت برای ما موضوع بسیار 

مهمی است.
صددرصد، برای من هم بســیار مهم 
اســت. من دو دختر کوچک، یکی ۸ 
ساله و دیگری ۱۱ ساله دارم، که پاره 

تن من اند.

عالی اســت! پس با سرمایه گذاری برای 
حفظ محیط زیســت در حقیقت برای 
آنان سرمایه گذاری  برای  آینده روشنی 

می کنید؟
دقیقاً! و برای همین بود که برای تولید 
بیش از اندازه دی اکسید کربن جریمه 
تعیین کردیم. و ســرمایه گذاری مان 
روی فّناوری هــای پاکیــزه هــم به 
همین خاطر اســت. بایــد در چند 
جبهه هم زمان فعالیــت کنیم. ولی 
جریمه ای که بــرای آلوده کردن هوا 
تعیین کرده ایم، تبدیل به یک جنجال 
ملی شده است، حزب محافظه کار و 
رهبرش آندرو شــی یر شــدیداً با آن 

مخالفت می کنند.

با شما موافقم، ولی هنوز نمی فهمم آن 
سرمایه گذاری چهارونیم میلیارد دالری 
در خط لوله نفت چــه کمکی به حفظ 

محیط زیست می کند؟
نــگاه مــا بایــد همه جانبه باشــد. 
نمی توانیم یک شبه به اقتصادی بدون 
دی اکسید کربن برسیم، باید به تدریج 
و آگاهانه به آن سمت حرکت کنیم، 
با اقداماتی نظیر ســرمایه گذاری در 
فّناوری هــای پاکیزه و جریمه کردن 
آلوده کننــدگان. درضمن باید توجه 
کنید که ساخت این خط لوله )باز هم 
تأکید می کنم، با رعایت تمام جوانب 
احتیاطی( به ما این امکان را می دهد 
که نفت و گازمان را به کشــورهایی 
غیر از ایاالت متحده نیز بفروشــیم. 
وقتی فقط یک مشتری داشته باشیم، 
مجبوریم زیر قیمت بازار بفروشیم. لذا 
این خط لوله از نظر اقتصادی خیلی به 

سودمان خواهد بود.

حرف شما متین است. ولی در عین حال 
با انجام این پروژه ما داریم پول در جیب 

یک شرکت آمریکایی می ریزیم.
بله، ولی مردم کانادا به خاطر فروش 
نفت و گاز خود به آمریکا زیر قیمت 
بازار، ســاالنه 2۰ میلیارد دالر ضرر 

می کنند!

 و با این حال ما می خواهیم بیش تر پول 
در جیب آن ها بریزیم؟

 نه، به محض این کــه این امکان را 
پیــدا کنیم که نفــت و گازمان را به 
قیمت  بفروشیم،  دیگر  کشــورهای 
فــروش باالتر مــی رود و درآمد ملی 
کشور زیاد می شــود. بعد می توانیم 
این درآمد را در تولید فّناوری پاکیزه 
و ســاخت مدارس و بیمارســتان ها 

سرمایه گذاری کنیم.

بسیار خب. می دانیم که ابداع فّناوری در 
مجموع به نفع انسان هاست، اشتغال زایی 
می کند، وضع اقتصاد و بهداشت را بهبود 
می بخشد، و قص علی هذا. ولی در عین 
فّناوری ها مضرات جانبی هم  اکثر  حال 
دارند که گاهی نادیده گرفته می شوند. 
آیا پروژه ای یا تحقیقاتی برای بررســی 
و کاهش این اثرات جانبی منفی در نظر 

گرفته شده است؟
یکی از فّناوری های پاکیزه جالب »گیر 
انداختن دی اکســیدکربن« است که 
ابداع شــرکت CarbonCure است. 
می دانیم که سیمان یکی از مهم ترین 
مواد در ســاختن جاده و ساختمان 
اســت ولــی در فراینــد تولید آن 
آزاد می شود.  دی اکسیدکربن زیادی 
حال ایده این شــرکت کانادایی این 
اســت که یک نحوه تولید ســیمان 
جدیدی اختراع کرده است که نه تنها 
دی اکسیدکربن تولید نمی کند، بلکه 
حتی مقداری دی اکسیدکربن جذب 
هم می کند. خب ما طی ۱۰ ســال 
آینده قرار اســت ۱۸۰ میلیارد دالر 
در زمینه ســاخت جاده و ساختمان 
سرمایه گذاری کنیم، و در این فرآیند 
مقدار زیــادی ســیمان الزم داریم. 
اگر چشم بسته و بدون تحقیق فقط 
روی ســاخت و ساز ســرمایه گذاری 
می کردیم، منجر به تولید ناخواسته 
مقدار زیادی دی اکسیدکربن می شد، 
همان اثرات جانبــی منفی که ذکر 
کردیــد. بنابرایــن این یــک نمونه 
فّناوری پاکیزه عالی است که هم برای 
پروژه های عمرانی کشور کارگشاست 
و هم به حفظ محیط زیســت کمک 

می کند.

 به خاطر نفوذ زیادی که دارید، به شــما 
قدرت  ولی  داده اند.  وزیر همه کاره  لقب 
همیشه با خودش مسئولیت می آورد. به 
عنوان سؤال آخر ازتان می پرسم، با این 

مسئولیت سنگین چه می کنید؟
من به خاطر موقعیت خودم بســیار 
شکرگزارم. پدرم ســال ۱۹۷2 وارد 
خاک کانادا شــد. با کابینت ســازی 
کارش را شــروع کــرد. کاری که از 
ایتالیایی ها در تورنتو یاد گرفت. حتی 
تصورش را هم نمی کرد که 4۰ سال 
بعد پسرش وزیِر پســِر نخست وزیر 
محبوبش باشد. بله، او از طرف داران 
پی یر تــرودو بــود، و االن من وزیر 
جاستین ترودو هستم. وقتی یاد این 
می افتم که ما چقدر خوش شانســیم 
و از چه کســب وکار ســاده ای شروع 
کردیم، متواضع می شــوم. هم چنین 
بــه دو دختــرم فکر می کنــم، و به 
این فکر می کنم کــه هر تصمیمی 
که می گیریم اثــر بلندمدتی خواهد 
داشــت. فقط روی چند ماه آینده یا 
انتخابات بعدی تأثیر نمی گذارد، بلکه 
ممکن است یک یا دو نسل را تحت 
تأثیر قرار بدهــد. این دید بلندمدت 
به کمک می کند بهتر تصمیم گیری 
کنم. به هر حال، از این که همسرم، 
دخترانم و کنارم هستند شکرگزارم، 
و فکر می کنم خوش شانس بودیم که 
والدینم تصمیم گرفتند ریسک کنند 
و 4۰ سال قبل از دهکده ای دور افتاده 
در هندوســتان به این کشور غریب 
مهاجرت کنند. همواره و موقع گرفتن 
تک تک تصمیمات، این گذشته جلوی 

چشم من است.

افزایش ارزش دالر کانادا
 چه تاثیری بر تصمیم بانک مرکزی کانادا خواهد داشت؟

ایرونیا- اســتیون پولوز رییس بانک 
مرکزی کانادا  امســال یکی از چند 
رییس بانک مرکزی در دنیا بوده است 
که هنوز تمایلی به تغییر ایده کاهش 

نرخ بهره ندارد.
این هفته  یک دالر کانادا برابر ۷۶.۶2 
ســنت آمریکا معامله شــد و به این 
ترتیب افزایش حدود 4 درصدی این 
ارز در ســال 2۰۱۹ می تواند تردید 
سیاســت گذاران بانک مرکزی درباره 
نرخ بهــره را از بین ببرد  به ویژه اگر  
رونــد افزایش ارزش دالر کانادا  ادامه 
یابد. البته نباید فراموش کرد افزایش 
ارزش دالر کانــادا می تواند به معنی 
نگرانــی  برای آن بخــش از  اقتصاد 
کانادا باشد که توسط صادر کنندگان 

اداره می شود. 
در نهایت مســوالن بانــک مرکزی 
کانادا ممکن است حتی اگر بخواهند 
افزایش ارزش ارز را تصدیق کنند آن 
را به عنوان نتیجه رشــد قوی توجیه 
کنند. داده های اخیر نشان داد اقتصاد 
در دومین فصل ســال خیلی قوی تر 
از هــر زمان دیگری بود، در حالی که 

رشد اقتصاد آمریکا آرام  تر شده است. 
از سوی دیگر  تورم تقریبا بیش از یک 
سال است که در حدود 2 درصد مورد 

نظر بانک مرکزی باقی مانده است.
بیشــتر اقتصاددان ها باور دارند بانک 
کانادا احتماال می تواند با هر نوع روند 
تســکین جزیی از سوی بانکمرکزی 
آمریکا و کاهش نــرخ بهره مخالفت 
کند و نرخ فعلــی بهره را حفظ کند 
ولی در این میان برخی اقتصاد دانان 
است برای ســال آینده  کاهش نرخ 

بهره را پیش بینی می کند.

داده های بازار نشان می دهد برخی از 
سرمایه گذاران همچنان شانس زیادی 
بــرای کاهش مجدد نرخ بهره در ۱2 
ماه آینده دارند.  اما این با تقریبا یک 
درصد کامل کاهش بهــره که برای 
بانک مرکزی آمریکا پیش بینی شده 

بسیار فرق دارد.
فرانسس دونالد اقتصاددان ارشد یک 
شرکت ســرمایه گذاری نیز می گوید: 
االن در دوره ای هســتیم که اسمش 
را فاز چسبندگی می گذارم جایی که 
کانادا می تواند منطقی تر  از بقیه دنیا 
به مقوله نرخ بهره نگاه کند، حداقل در 

آینده قابل پیش بینی.
بانک مرکــزی  کانــادا در ماه های 
اخیر کامال آرام بــوده، اما در ماه می 
و آخرین باری که پولوز صحبت کرد، 
ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد زیرمایه 
قدرتمنــدی دارد ، اشــاره کرد نرخ 
بهره دوباره بعد از گذر از بازه ســخت 
فعلی افزایش می یابد. بانک کانادا نرخ 
بهره را از نیمه 2۰۱۷ تاکنون پنج بار 

iroonia.ca .افزایش داده است
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فرار دو تبهکار از زندان ویکتوریا
 درخواست پلیس از مردم برای شناسایی

دو مــرد زندانی از جملــه یک فرد 
متهم به قتل روز یکشــنبه  از زندان 
William Head در جنــوب غربــی 

ویکتوریا گریختند.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
سی تی وی، به گفته پلیس بریتیش 
کلمبیا، از زمان اعالم این خبر پلیس 
از زمیــن و هوا )با بالگــرد( در حال 
جســتجو برای یافتن ایــن زندانی 

هاست.
به گفته آر.ســی.ام.پی و سخنگوی 
خدمات اصالحــی کانادا در بریتیش 
کلمبیا ایــن زندانی ها کــه »جیمز 
لی بوش« و »زاخــاری آرمیتاژ« نام 
داشــتند حدود ســاعت ۶:4۵ صبح 

یکشنبه از زندان فدرال فرار کرده اند.
»بوش« 42 ســاله  و در یک قتل به 
عنوان متهم ردیف دوم شراکت داشته 
وی همچنین  سابقه آزار و اذیت نیز 
داشته اســت. این مرد عالوه بر این 
ســابقه فرار از جرایم قانونی و آزار و 
اذیت جنسی همراه با خشونت را در 

سابقه کیفری خود دارد.
وی متهم اســت در ســال 2۰۱۰ با 
دادن بیش از 2۰ دالر کرک کوکائین 
به زنی از اهالی ساســکاتون موجب 
مرگ وی شــده و سپس جسدش را 
تکه تکه کرده و در یک سطل اشغال 

انداخته است.

او همچنین به دلیل تجاوز وحشیانه 
به یک دختر بچه ۷ ســاله به ۷ سال 

زندان محکوم شده بود.
یکی از نگرانی های مســئولین زندان 
»بوش«  روانی  روحــی  بیماری های 
اســت بطوریکه معموال صداهایی را 
می شــنود و پزشــکان بیماری او را 
که  داده اند  تشــخیص  اسکیزوفرنی 
تاکنون از این بیمــاری رنج می برده 

است.
در عین حال به گفته مقامات زندان 
وی مدیریتی روی مســائل جنسی و 
خشــونتش ندارد و از این نظر فرار او 

خیلی نگران کننده است.
»آرمیتاژ« ۳۰ ساله نیز به دلیل برخی 
جرایم به ۱4 سال محکوم بوده است.

با توجه به این که هر دوی این مردان 
خطرناک و احتماال مســلح هستند 
چهره شان منتشر و از مردم درخواست 
شده مراقب بوده و در صورت مشاهده 

آنها با پلیس ۹۱۱ تماس بگیرند.
گفتنی اســت این زندان از سه طرف 
با آب محصور است و پیش از این نیز 
چندین بار زندانی ها ســعی کرده اند 
با شــنا از آنجا فرار کنند از جمله در 
ســال های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۷ دو مرد از 
این زندان فرار کردند که هر دو کشته 

شدند.

عکس ماکسیم برنیه با اعضای یک گروه ضد مهاجرت جنجال برانگیز شد
رئیس حزب مردمی کانادا، ماکسیم 
برنیــه روز یکشــنبه ۳۰ ژوئــن،  با 
اعضای یک گروه ملی  گرای افراطی 
ضد مهاجرت در یــک رویداد حزبی 
در کلگــری عکس گرفت. در عکس، 
ماکســیم برنیه در کنار سه مرد که 
عضو گروه نورثرن گارد هستند دیده 

می شود.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
این عکس در صفحه فیس بوک کایل 
پوچالســکی Kyle Puchalski که 
خود را به عنوان رئیس آلبرتایی شاخه 
کانادایی نورثرن گارد معرفی می کند، 

منتشر شد.
او و دو نفــر دیگر کــه لباس هایی با 
برچســب پرچم نورثرن گارد به تن 
دارند در کنار ماکســیم برنیه خندان 

قرارگرفته اند.
شبکه ضد نفرت پراکنی کانادا که یک 
نهاد غیرانتفاعی است که بر گروه های 
مروج نفــرت نظارت می کند، نورثرن 
گارد را از زمان تأسیســش در پاییز 

2۰۱۷ دنبال می کند.
این گــروه توســط اعضــای گروه 
راســت گرای تندرو ســربازان اودین 

تأسیس شد.
اِوان بالگور مدیر این شــبکه توضیح 
داد: »ما آن ها را گروهی ضد مسلمانان 
و مرتبط با نازی ها توصیف می کنیم.«

باربارا پــری مدیر مرکــز مطالعات 

مربوط به نفــرت پراکنی، تعصبات و 
افراط گرایی در دانشگاه انتاریو، نورثرن 
گارد را در بین گروه های مروج نفرت 

دسته بندی کرده است.
وی می گویــد اعضای ایــن گروه در 
حال حاضر به شدت بر اسالم ستیزی 
و احســاس ضد مهاجــرت متمرکز 

هستند.
کایل پوچالسکی بااین حال می گوید 
که نــه او و نه اعضــای نورثرن گارد 
طرفدار برتری نژادی سفیدپوستان یا 

نئونازی نیستند.
حزب مردمی کانــادا در بیانیه ای در 
این خصوص نوشــت ماکسیم برنیه 
سه نفری را که در این عکس هستند 

نمی شناسد.
جــان منی مدیرکل حــزب مردمی 

کانادا گفت آقای برنیه صدها عکس با 
همه کسانی که در تجمعات و هرکجا 
که مــی رود از او درخواســت عکس 
می کنند، می گیرد. او پیش از عکس 
گرفتن از این افراد نمی پرسد که شما 

چه عقاید سیاسی دارید.
ماکســیم برنیه در پاسخ به پرسشی 
درباره این عکس جنجالی سعی کرد 

آن را کم اهمیت جلوه دهد.
وی گفت: »من یک شخصیت عمومی 
هستم. ما رویدادهای عمومی برگزار 
می کنیم که به روی همگان باز است. 
وقتی افراد از من درخواســت عکس 
می کنند، من با آن ها عکس می گیرم. 
این عکس به ســرعت گرفته شد، به 
همراه کلی عکس دیگر که قبل و بعد 

از آن گرفته شده بود.«

دین برات اســتاد علوم سیاســی در 
دانشگاه ماونت رویال کلگری اما قضیه 

را جور دیگری می بیند.
وی معتقد است که ماکسیم برنیه با 
این گروه ها معاشــرت دارد و گرفتن 
این عکس ســهوی نیست و کاری از 

روی عمد است.
باربارا پــری از مرکز مطالعات نفرت 
پراکنی، تعصبــات و افراط گرایی نیز 
معتقد اســت پیام سیاســی حزب 
مردمی کانادا در همان راستای پیام 
بســیاری از گروه های مــروج نفرت 

ازجمله نورثرن گارد است.
این محقق خاطرنشان کرد همبستگی 

عجیبی اینجا وجود دارد.

دولت بریتیش کلمبیا تقاضا برای سرویس
 تاکسی اینترنتی را از سپتامبر قبول می کند

اعتراض به قانون21 الئیسیته در دیوان عالی کبک بررسی می شود

مداد- پس از اعتراضات مختلف نسبت 
به قانون 2۱، ظاهرا قرار است فرجام 
این قانون به شکلی دیگر رقم بخورد. 
دو نهاد مردم نهاد از دولت کبک برای 
تصویب این قانون شکایت کرده اند و 
از دادگاه درخواست تعلیق اجرای این 
قانون را دارند. روز سه شنبه )۹ ژوئیه( 
وکالی معترضــان و نیــز دولت در 
نخستین جلسه دادگاه حاضر شدند 

و به مواضع خود پرداختند.
کترین مک کینــزی به عنوان وکیل 
مخالفــان قانــون 2۱ در این دادگاه 
حضور داشــت و خواسته موکالنش 
که توقف چندین بخش جنجالی این 
قانون بود را مطرح کرد. گفتنی است 
این جلسه اســتماع در دادگاه را باید 
اولین چالــش جدی حقوقی در برابر 
اجــرای قانــون 2۱ از زمان تصویب 
تاکنون دانســت، زیرا تا پیش از این، 
اعتراضــات صورت گرفتــه صرفا در 
قالب اظهارنظر شخصی و یا تظاهرات 

صورت می گرفت.
در شــکایت مطرح شــده از سوی 
شورای ملی مســلمانان کانادا و نیز 
اتحادیه آزادی های مدنــی کانادا، از 
دادگاه خواسته شده پیش از بررسی 
جامع تر همخوانی قانون 2۱ با اصول 
قانون اساسی کانادا، جلوی اجرای آن 

گرفته شود.
البته دادگاه ها معموال تمایلی به توقف 
قوانین جدید ندارند. خانم مک کینزی 
نیز به این مساله اشاره کرد و به قاضی 
میشــل یرجو گفــت: »می دانیم که 
خواســته ای که از شما داریم، دشوار 

است.«
در بخشی از دادگاه، خانم مک کینزی 
به بیان ســخنانی برای رد این ادعای 
حزب ائتــالف آینده کبک که قانون 
2۱ هیچ آســیب جبران ناپذیری بر 
افراد ندارد پرداخت. او به یک ســری 
اســناد که به دادگاه تحویل شــده 
اشــاره کرد که در آن، افراد مختلفی 

از جمله چندین معلم دانشجو اعالم 
کرده بودند که آینده شغلی شان با این 

قانون در کبک به خطر می افتد.
او گفت: »اینها افرادی واقعی هستند 
که تحــت تاثیر ایــن قانــون قرار 
می گیرند.« ســپس با اشاره به شش 
وکیــل دولت که در جایگاه شــهود 
حضور داشــتند گفت: »چطور اینها 
می توانند با خیال آسوده بگویند که 
این قانون هیچ نــوع پیامد منفی به 

همراه ندارد؟«
جلسه استماع دادگاه بسیار شلوغ بود 
و یکی از کارمندان حتی مجبور شد 
چندین صندلی از بیــرون به داخل 
صحن دادگاه بیاورد. در این جلســه، 
چندین زن محجبه نیز حضور داشتند.
گروه های حقوق مدنی تاکید زیادی 
دارنــد که قانون 2۱ بــا اصول قانون 
اساســی کانادا در تضاد است. با این 
وجود، معترضان نمی توانند با استناد 
به بخــش ۳۳ قانون اساســی کانادا 
)بخش مربــوط به حقوق و آزادی ها( 
قانــون 2۱ را زیــر ســئوال ببرند. 
قانون گذاران کبکی در زمان تصویب، 
عبارتی را در این قانون قرار دادند که 

بر اساس آن، کسی نمی تواند درستی 
مفاد آن را بر اساس بخش ۳۳ قانون 

اساسی کانادا زیر سئوال ببرد.
بــا این حال، گروه های حقوق بشــر 
اعالم کرده اند که حداقل ۳ راه دیگر 
برای اثبات تضــاد قانون 2۱ با قانون 
اساسی کانادا وجود دارد که به شرح 

زیر است:
این قانــون با تحمیل یــک دیدگاه 
اخالقی خاص درباره شــیوه اجرای 
امور دینی، حقوق شهروندان را نقض 

می کند.
تعریف نمادهای مذهبی در این قانون 
بسیار مبهم است و می توان آن را به 

شکلی سلیقه ای اجرا کرد.
این قانون، حراست از حقوق اقلیت ها 
را که در قانون اساســی بر آن تاکید 

شده نقض می کند.
خانم مک کینزی اعالم کرد این سه 
مورد به قدری جدی هستند که توقف 

اجرای این قانون را طلب می کند.
در جلسه عصر، نوبت به وکالی دولت 
رسید که به بیان دفاعیات خود و رد 

ادعای خانم مک کینزی بپردازند.
استفنی روبرتز )نماینده دادستان کل 
کبک( در این جلسه گفت که استان 
کبــک از این حق قانونــی برخوردار 
اســت که قوانین مربوط به کارکنان 
خود را به شکلی مجزا از دولت فدرال 
تصویب کند. او همچنین به این نکته 
اشاره کرد که دولت حق دارد دیدگاه 
اخالقــی خاصــی را در قوانین مورد 
نظر قرار دهــد که این امر در قوانین 
مربوط به قمار یا نوشیدنی های الکلی 
دیده می شود. از دیدگاه خانم روبرتز، 
ســکوالریزم نیز می توانــد جزو این 

حوزه ها باشد.
امــا جدی تریــن ایــن بخــش، به 

صحبت های یــک وکیل دیگر دولت 
یعنی اریک کانتن اختصاص داشت. 
آقای کانتن در سخنان خود به بررسی 
نگرانی هایــی که دربــاره پیامدهای 
اجــرای این قانون مطرح می شــود 

پرداخت.

او گفت که قانون 2۱ را نباید به خاطر 
فرآیند طوالنی بررســی انطباقش با 
ارزش های مندرج در قانون اساســی 

متوقف کرد.
در اینجا بود که قاضی یرجو، سخنان 
آقای کانتن را قطع کرد و گفت: »در 
این صــورت، افراد درســتکاری که 
در مــدارس کبــک درس می دهند، 
در معرض خطر از دســت دادن این 

فرصت قرار می گیرند.«
آقای کانتــن اعالم کــرد که منافع 
جمعی این قانون بــر منافع افرادی 
که شهادت آنها در پرونده وجود دارد 
مهم تر است. او گفت: »اگر این قانون 
هیچ اثری نداشته باشد، آن گاه همه 
قوانین را باید متوقف کرد.« او در ادامه 
از قاضی یگرو خواست که به انتخاب 

قانون گذاران کبک احترام بگذارد.
قاضــی یگــرو در پایــان از خانــم 
مک کینزی خواست تا ۵ دقیقه پایانی 
را به موارد مطرح شده از سوی وکالی 

دولت پاسخ دهد.
او در بخشــی از صحبت هایــش در 
جواب گفته آقــای کانتن که گفته 
بود باید به انتخاب قانون گذاران کبک 
احترام گذاشته شــود، گفت: »برای 

همین است که ما دادگاه داریم!«
قاضی یگــرو اعالم کرد که ســعی 
می کند تصمیم نهایی خود را طی ۱۰ 

روز آینده اتخاذ کند.

ایرونیا- شرکت های تاکسی اینترنتی از سوم سپتامبر می توانند در بریتیش 
کلمبیا رسما شروع به کار کنند، البته هنوز مشخص نیست که چند مجوز 
در دســترس خواهد بود، رانندگان چقدر می تواننــد پول بگیرند و کجا 

می توانند مسافرها را سوار و پیاده کنند.
دولت بریتیش کلمبیا از تعــدادی از قوانین جدید خود برای این صنعت 
پرده برداری کــرده که از جمله آن ها می توان به قوانینی اشــاره کرد که 
از راننــدگان می خواهد بکگراند چک کیفــری و رانندگی پاس کنند و به 
رانندگانی که طی دو سال چهار یا تعداد بیشتری محکومیت داشته اند اجازه 
کار نمی دهد. خودروهای اشــتراکی بدون دسترسی ویژه برای حمایت از 
تامین سرمایه برنامه های دسترسی ویژه به ازای هر سفر یک کارمزد جدید 

۳۰ درصدی پرداخت خواهند کرد.
رانندگان تاکسی های اینترنتی همچنین باید گواهینامه کالس 4 دریافت 
کنند. مسئله گواهینامه بحث برانگیز بوده و هم اوبر و هم لیفت نگرانی های 
خود درباره نحوه اثرگذاری آن روی تعداد رانندگان و افت کیفیت خدمات 
فراهم شــده را بیان کرده اند. دولت بریتیش کلمبیا بارها گفته گواهینامه 
کالس 4 امنیت مســافران را باال می برد اما هیچ اطالعاتی برای حمایت از 
این ادعا فراهم نکرده است. اداره پلیس ونکوور حامی نیازمندی گواهینامه 

iroonia.ca .کالس 4 است
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مهاجرپذیری کانادا ســبب شده این کشور نتواند بر خالف بسیاری دیگر 
از کشورهای توسعه یافته، از ساختار اجتماعی یکدستی برخوردار باشد. 
پدیده دینداری و گرایش های مذهبی از جمله شاخص ترین نمودهای زندگی 
اجتماعی اســت. با این دیدگاه، آیا می توان کانادایی ها را مردمی مذهبی 

دانست؟ الگو گرایش های مذهبی در این کشور به چه شکلی است؟

مداد- اســتان کبک به تازگی قانونی 
را تصویب کــرد که بر اســاس آن، 
برخی کارکنان دولت )نظیر معلمان 
و افســران پلیس( حق اســتفاده از 
نمادهای مذهبی را در محل کارشان 
ندارند. طرفــداران این قانون )که به 
قانون 2۱ معروف است( این اقدام را 
گامی مهــم در جدایی دین از دولت 
می دانند. حــال آنکه مخالفان بر این 
باورند که این قانون بــه آزادی های 
مذهبی در این استان آسیب زده و به 
طور خاص برای زنان مسلمان مشکل 

ایجاد می کند.
اما دیدگاه کانادایی ها به دین و مذهب 
چیست؟ آیا می توان مردم این کشور 
را مذهبی تلقی کرد؟ نظر کانادایی ها 
درباره جایگاه دین در زندگی عمومی 
 Pew( چیســت؟ مرکز پژوهشی پیو
مطالعــات   )Research Center
مختلفی را درباره موضوعات گوناگون 
در سراسر جهان ترتیب می دهد. در 
ادامه به بررســی ۵ یافته جالب این 
موسسه درباره وضعیت دینداری در 

کانادا می پردازیم.

۱.تعداد کانادایی هایــی که خود را 
مسیحی می دانند، در حال کاهش و 
تعداد آنهایی که هیچ دینی ندارند، 

در حال افزایش است.

البته این روند متعلق به کانادا نیست 
و در ایاالت متحــده و اروپای غربی 
نیز روند مشــابهی دیده می شــود. 
جدیدتریــن نظرســنجی صــورت 
گرفته موسســه پیو در سال 2۰۱۸ 
نشــان می دهد که ۵۵ درصد از افراد 
بزرگســال کانادایی، خود را مسیحی 
می دانستند که از این تعداد 2۹ درصد 
کاتولیــک و ۱۸ درصد پروتســتان 
بودند. از هر ۱۰ کانادایی، ۳ نفر خود 
را اتئیست )۸ درصد(، آگنوستیک )۵ 
درصد( و یا »فاقد دیدگاهی خاص در 
این زمینه« )۱۶ درصد( می دانستند. 
داده های اداره آمــار کانادا نیز از این 
حکایت دارد که سهم کانادایی هایی 
که خود را به هیچ دین خاصی مرتبط 
نمی دانند، از 4 درصد در سال ۱۹۷۱ 
به 24 درصد تا ســال 2۰۱۱ افزایش 
یافته اســت و در کبک نیز کمترین 
میــزان را دارد. افزون بر این، افزایش 
تعداد کانادایی هایی که خود را به سایر 
ادیان )اسالم، هندوئیسم، سیکیسم، 
یهودیت و بودائیسم( مرتبط می دانند 
هم به خاطر آمــار مهاجران در حال 
افزایش است. مطالعه مرکز پژوهشی 
پیو نشــان می دهد کــه این ۵ دین 

روی هم رفتــه، ۸ درصد از جمعیت 
بزرگساالن کانادا را به خود اختصاص 

می دهند.

که  می گویند  کانادایی ها  بیشتر   .۲
تاثیر دین بر زندگی اجتماعی آنها رو 

به کمرنگ شدن است.

این مرکز  نظرسنجی ســال 2۰۱۸ 
نشان داد حدود دو سوم از بزرگساالن 
کانادایــی )۶4 درصد( می گفتند که 
نقش دین در کشورشان نسبت به 2۰ 
سال گذشته، کمتر شده است. البته 
۱2 درصد نیز اعالم کردند که دین در 
جامعه کانادا مهم تر شده است. هیچ 
اتفاق نظری درباره خوب یا بد بودن 
این پدیــده وجود ندارد. ۳۷ درصد از 
کانادایی ها بر این باورند که نقش دین 
باید در جامعه بیشتر شود، در حالی 
کــه 2۹ درصد با آن مخالف بوده و با 
هر نوع تاثیر دین در زندگی اجتماعی 
شــهروندان مخالفند. از هر ۵ نفر نیز 
یک نفر هیچ نظر خاصی در این باره 

نداشت.

۳. کانــادا کمترین میــزان ایجاد 
محدودیت از ســوی دولت در قبال 

ادیان را دارد.

البته این نتیجه گیری بر اساس نتایج 
مطالعه مرکز پژوهشــی پیــو که از 
داده های ســال 2۰۱۶ به دست آمد. 
قانون اساســی کانادا از آزادی ادیان 
حراســت می کند و دادگاه  عالی این 
کشــور نیز در ســال 2۰۰۶ قانونی 
گذاشت که مدارس کبک نمی توانند 
جلوی کودکان خانواده های ســیک 
برای به همراه داشتن کیرپان )نوعی 
خنجر( را بگیرنــد. همچنین مردان 
سیک شــاغل در پلیس سواره کانادا 
نیز از پوشیدن کاله یونیفرم این نیرو 
مستثنی هستند و می توانند عمامه 
پارچه ای ویژه ای را که جزو ملزومات 
دینی شان است، به سر کنند. در سال 
2۰۱۸ نیز یک دادگاه در کبک اعالم 
کرد که مجبور کردن یک زن مسلمان 
به درآوردن حجابش در محیط دادگاه 
اشــتباه بود و اگر حجاب منافاتی با 
منافع عمومی نداشته باشد، استفاده 

از آن منعی ندارد.

بیشــتر  تازه وارد  کانادایی های   .۴
از ســایرین، به انجام آداب مذهبی 

می پردازند.

انجام عبادت روزانه و هفتگی از جمله 
آداب مذهبی هســتند که مهاجران 

5 حقیقت جالب
 درباره دینداری کانادایی ها 

از نگاه آمار

جنجال بر سر عکس وزیر مدافع قانون ضد حجاب کبک 
با مالله یوسف زی محجبه

وزیــر آموزش کبــک جمعه )پنجم 
ژوئیه 2۰۱۹( پس از انتشــار عکسی 
از او در کنار مالله یوســف زی دختر 
مسلمان پاکستانی و برنده جایزه نوبل 

صلح به ریاکاری متهم شد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
ژان فرانسوا روبرژ در سفرش به فرانسه 
با این فعال جوان حقوق بشــر دیدار 

کرد.
او در توییتــر اعالم کرد آن ها فرصت 
داشتند درباره دسترسی به آموزش و 

توسعه بین المللی گفتگو کنند.
اما منتقدان بالفاصلــه به او یادآوری 
کردند که مالله یوسف زی که حجاب 
بر سر دارد ، بر اساس قانون مربوط به 

»گوگل« و طرح جنجالی شهر آینده
 در تورنتو

بی بی سی- یکی از شرکت های همکار گوگل برنامه جنجالی خود را برای 
ساخت یک شهر هوشمند در تورنتوی کانادا منتشر کرده است.

شــرکت سایدواک لبز در یک سند ۱۵۰۰ صفحه ای هدف خود را از این 
برنامه کمک به »بهبود محیط شــهری« با اســتفاده از انواع نوآوری های 

پیشرفته اعالم کرد.
این شرکت در سال 2۰۱۷ برنامه های خود برای احیای بخشی از شهر به 

عنوان نمونه ای برای توسعه شهری آینده، اعالم کرد.
دون داتوروف، مدیر اجرایی شرکت، با خوشحالی در مورد اهدافش گفته 
اســت: »می خواهم »چیزی غیرمعمول« در ساحل شرقی تورنتو ایجاد 

کنم.«
اما برخی از شهروندان می خواهند که کل این پروژه برچیده و متوقف شود. 
آنها نگران تبدیل شدن به »موش آزمایشگاهی« هستند و انگیزه سایدواک 

لبز را ساخت شهری »بناشده از اینترنت« می دانند.

ایرونیــا- مالک یک ســاختمان در 
ونکوور که برای ســکونت و کار مورد 
استفاده قرار گرفته از این که مالیلت 
خانه های خالی را به مبلغ حدود ۱۷ 
هزار دالر دریافت کرد، دچار شــوک 
شد. این در حالی است که این ملک 

در بیشتر طول سال خالی نبود. 
خانه مدرن سه طبقه شاون مور واقع 
در نبش خیابان های پاسفیک و هاو 
یکی از چهار خانه در آن ردیف است 
که هــم به عنوان دفتر، هم به عنوان 
محل سکونت شخصی و هم به عنوان 
هر دو مورد با هم، مورد استفاده قرار 

 گرفته است.
وقتی زمان آن رسید که او بخواهد به 
عنوان مالیات خانه های خالی شهر که 
اوایل سال مطرح شد اعالم وضعیت 
کند، مور گفــت ملک او خالی نبوده 
و آژانس بازاریابی وی از آن به عنوان 
دفتر در بیشــتر طول سال استفاده 
کرده اســت و در نوامبر یک مستاجر 

دیگر هم به آنجا نقل مکان کرد. 
وقتی مور فهمید که مورد حسابرسی 
قرار گرفته گفت نگرانــی ندارد زیرا 
مطمئن اســت کــه نبایــد مالیات 

جدیدی پرداخت کند. 
اما او وقتی صورت حساب را دریافت 
کرد حسابی شوکه شد. وی گفت: ما 
واقعا هرگز برای آن بودجه ای تعیین 
نکردیم و افزود که این کار به کسب 
و کار او آســیب می رساند و مثل این 
است که بخواهد ۱2۰۰ تا ۱۳۰۰ دالر 

هزینه اضافی در ماه متقبل شود. 
مور این خانه شــهری را چند ســال 
پیش خریده و در این مدت کسب و 

کارش را راه انداخته است. 

قبض مالیات 17 هزار دالری 
برای ساختمان تجاری-مسکونی در ونکوور

ابتــدا او همانجا زندگــی می کرد اما 
بعــد یک خانه دیگر در مرکز شــهر 
خرید که آن را امسال به عنوان محل 
اصلی اقامتش  معرفی کرد. وی گفت 
چندین شب در طول سال 2۰۱۸ را 
نیز در خانه واقع در خیابان پاسیفیک 
گذرانده اســت امــا از آن در اصل به 

عنوان دفتر استفاده کرده است. 
وی گفت: ما هر روز با کل کارمندانمان 
به صورت تمام وقت در این مکان کار 
کرده ایم. این خانه حتی این امکان را 
فراهم کرد که در هشت سال اخیر، در 

طبقه سوم آن اقامت هم بکنم. 
مور گفت در حالی که سعی می کرد با 
این مالیات مقابله کند کارکنان شهری 
خیلی به او کمک کردند اما این روند 
خیلی وقت گیر بــود و او حدود ۳۰ 
ساعت وقت گذاشت که شامل گرفتن 

وکیل و حسابداران مالیاتی هم می شد 
و در نهایت حسابرسان هیچ انعطافی 

از خود نشان ندادند. 
به گفته وی حسابرسان می دانستند 
این مکان برای کار و زندگی است، اما 

اهمیتی به این مساله ندادند. 
از سوی دیگر مالنی کر که مدیر یک 
سرویس خدمات مالی در شهر ونکوور 
است، می گوید ســوال این است که 
چگونه امالک کاری-ســکونتی باید 
مالیات بدهنــد در حالی که مالیات 
خانه های خالی یک مالیات شــهری 

است. 
وی گفت تصمیــم طبقه بندی این 
امالک باید توســط ارزیابی اســتان 
بریتیش کلمبیا انجام شود نه توسط 

ارزیابان شهر. 
وی افزود: اگر ایــن امالک به عنوان 
سکونتی ارزیابی شــوند باید شامل 
مالیات خانه های خالی شــهر شوند 
و اگر بــرای اهداف ســکونتی مورد 
استفاده قرار نگرفته اند نباید مالیات 

پرداخت کنند. 
مور می گوید با توجه به این امر ممکن 
است او مجبور شــود تا این ملک را 
فقط به مســتاجری اجاره بدهد که 
می خواهد از آن اســتفاده مسکونی 
بکند. وی گفــت در غیراین صورت 
مجبور خواهد بود یک مالیات جداگانه 
۱۶ یا ۱۷ هزار دالری در سال از این 
بابت پرداخت کنــد؛ در صورتی که 

اصال آمادگی چنین چیزی را ندارد. 
این مالک افزود امیدوار است که شهر 
موقعیــت او را درک کند و معافیت 
مالیات خانه خالــی را برای مالکانی 

iroonia.ca .مثل وی در نظر بگیرد

تازه وارد بیشتر از سایر کانادایی ها به 
آن پایبند هستند. موسسه پژوهشی 
پیو در ســال 2۰۱۳ بــه انجام یک 
نظرســنجی گســترده در این مورد 
پرداخت. در آن زمان، از هر ۵ نفر یک 
نفر اعالم کرد که حداقل در آئین های 
مذهبی هفتگی شرکت می کند و 2۹ 
نفر اعالم کردنــد که هر روز تکالیف 
دینی خــود را انجام می دهند. حدود 
یک سوم )۳۶ درصد( نیز گفتند که 
هرگز نماز نمی خوانند. 24 درصد از 
افراد نیز گفتند به ندرت به کلیســا 
بــرای عبادت  یا مکان های مذهبی 
می رونــد و 2۵ درصد نیــز اصال به 

چنین مکان هایی نمی رفتند.

در نظرسنجی سال 2۰۱۸، همچنین 
بیــش از نیمــی از کانادایی ها )۵۵ 
درصد( اعالم کردند که دین همچنان 
تا حدی در زندگی شــان مهم است. 
۳ نفــر از هر ۱۰ نفر )2۹ درصد( هم 
گفتند که دین نقشی بسیار مهم در 
زندگی آنها دارد )گفتنی اســت این 
درصــد از مقدار مشــابه در بریتانیا، 
فرانسه و بیشتر کشــورهای اروپای 
غربی باالتر بــود(. افزون بــر اینها، 
نوجوانان گرایش کمتری نســبت به 

سالمندان به دین داشتند.

)۶۷ درصد(  کانادایی ها  ۵. دو سوم 
گفتند که بــاور داشــتن به خدا 
پیش نیاز اخالقی بودن و برخورداری 
از ارزش های خوب در زندگی نیست.

این رقم در نظرســنجی های صورت 
گرفته طی ســال های 2۰۰2، 2۰۰۷ 
و 2۰۱۳ تقریبا ثابت بوده اســت. از 
هــر ۱۰ کانادایی، ۳ نفــر دیدگاهی 
مخالف این داشــتند و می گفتند که 
برای برخورداری از اصول اخالقی در 

الئیسیته که توسط دولت او تصویب زندگی، باور به خدا ضروری است.
شــد، احتماالً نخواهد توانســت در 

مدارس استان کبک تدریس کند.
کریستین سن-پی  یر نماینده لیبرال و 
وزیر سابق فرهنگ در توییتی نوشت: 
»این باورکردنی نیست! آیا آقای وزیر 

در مورد قانون 2۱ حرف می زند؟«
کاربران اینترنتی نیز به شــدت از ژان 
فرانســوا روبرژ انتقاد کردنــد و از او 
خواستند به این ســؤال پاسخ دهد 
که اگر مالله یوسف زی می خواست 
این کار را در کبک انجام دهد، او چه 
پاسخی به این فعال پاکستانی می داد؟

وی در پاسخ به این پرسش در توییتی 
نوشــت: »من قطعاً بــه او می گفتم 
که این افتخار بزرگــی خواهد بود و 
در کبک همان گونه که در فرانســه 
)جایی که ما در حال حاضر هستیم( 
و در کشورهای باز و تحمل پذیر وجود 
دارد، معلمان نمی توانند هنگام انجام 
کار نشانه های مذهبی به همراه داشته 

باشند.«
جان هوتون کاربر اینترنتی در پاسخ به 
او در توییتی نوشت: »شما کارآموزشی 
او را تمجید می کنید هم زمان انجام 
این کار را در کبــک برای او ممنوع 
می کنید. شما برای عکس گرفتن در 
کنار او قرار می گیرد، این توهین آمیز 

است.«
قانون 2۱ که ماه گذشته در پارلمان 
کبک تصویب شد ، حمل نشانه های 
مذهبی را هنگام کار برای چند دسته 
از کارمندان دولــت ازجمله قضات، 
مأموران پلیس، دادستان ها همچنین 
معلمان و مدیــران مدارس ابتدایی و 
متوسطه بخش دولتی ممنوع می کند.
مالله یوســف زی ســال 2۰۱4 به 
جوان ترین برنده جایــزه نوبل صلح 
تبدیل شــد، جایزه ای کــه به پاس 
تالش هــای او درزمینــه آموزش و 
تحصیل بــرای همه کــودکان به او 

اختصاص یافت.
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دونالد ترامپ: تحریم های ایران به شکلی قاطع افزایش می یابد
رادیو فــردا- رئیس جمهوری آمریکا 
روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ایران 
را متهم کرد که برای مدتی طوالنی 
به صــورت مخفیانه »غنی ســازی« 
می کــرده اســت و اعالم کــرد که 
تحریم ها علیه تهران به شکلی قاطع 

افزایش می یابد.
دونالد ترامپ در توئیتی نوشت: »ایران 
برای مدت های مدیــدی به صورت 
مخفیانه غنی ســازی می کرده است، 
کــه در تناقض با توافق ۱۵۰ میلیارد 
دالری وحشتناک منعقد شده توسط 

جان کری و دولت اوباما بود«.
وی افزوده اســت: »به خاطر داشته 
باشــید، آن توافق ظرف چند ســال 
منقضی می شــد. تحریم ها به زودی 
افزایش خواهد یافت، به شکلی قاطع!«
اشــاره آقای ترامپ به ۱۵۰ میلیارد 
دالر دریافتی ایران پس از برجام، در 
حالی است که مقام های دولت پیشین 
آمریکا این رقم را حدود ۵۰ میلیارد 

دالر ارزیابی کرده بودند.
آدام زوبیــن، معاون موقــت وزارت 
خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و 
اطالعات مالی، سال 2۰۱۵ در جریان 

یک نشست پرســش و پاسخ گفته 
بود که برآوردهای وزارت خزانه داری 
حاکی از ۵۰ میلیــارد دالر »دارایی 
نقدی قابل اســتفاده« توسط ایران 

است.
دولــت آمریکا آخرین بار روز ســوم 
تیرماه در واکنش به سرنگونی پهپاد 
این کشور بر فراز تنگه هرمز، آیت اهلل 
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی 

و منصوبان او را تحریم کرد.
بر اســاس این تحریم، هر شــخص 
منصوب رهبر جمهوری اســالمی یا 
منصوب شده به عنوان مقام حکومتی، 
یا به عنــوان مدیر یک بنیاد واقع در 
ایران یا خارج از کشور که مالکیت یا 
اداره آن در دســت یک یا چند بنیاد 
داخل ایران اســت نیز در فهرســت 

تحریم ها قرار خواهند گرفت.
تازه  مشخص نیست که تحریم های 
ایاالت متحده قرار اســت چه افراد یا 

گروه هایی را هدف قرار دهد.
دو هفتــه پیــش وزارت خزانه داری 
آمریکا گفتــه بود کــه محمدجواد 
ظریف، وزیــر خارجه ایــران، را در 
فهرســت تحریم های اقتصادی قرار 

خواهد داد ولی هنــوز این اتفاق رخ 
نداده است.

ایــران طــی دو هفته  اخیــر ذخایر 
اورانیوم با غنای ۳.۶۷ درصد خود را 

که بر اساس برجام باید در سقف ۳۰۰ 
کیلوگرم حفظ می کرد، افزاش داد و 
سطح غنی سازی را نیز به 4.۵ درصد 

رساند.
ایــاالت متحــده آمریــکا کــه ۱۸ 
اردیبهشــت پارسال از برجام خارج و 
تحریم های شدیدی علیه ایران وضع 
کرده اســت، تهران را به »باج گیری 
هسته ای« متهم کرده و از طرف های 
اروپایی خواســته اســت تا مشــوق 

اقتصادی در اختیار ایران قرار ندهند.
رئیس جمهوری ایــاالت متحده روز 
سه شنبه هم در این زمینه گفته بود: 
»ایران کارهای بد بسیاری می کند و 

بهتر است مواظب باشد«.
آقــای ترامــپ از ابتدای مبــارزات 
انتخاباتــی خود در ســال 2۰۱۶ به 
شدت با توافق هسته ای شش قدرت 
جهانی از جمله آمریکا با ایران مخالف 
بود، و دولت باراک اوباما را متهم کرده 
که میلیاردها دالر پول نقد در اختیار 
ایران گذاشته که  جمهوری اسالمی 
از آن بــرای تقویت نفوذ منطقه ایش 
و برهم زدن ثبات در خاورمیانه و نه 
بهبود وضعیت اقتصادی مردم ایران 

استفاده کرد.
رئیس جمهوری آمریکا بارها خواستار 
مذاکــره بــا مقام های ایرانــی برای 
دســتیابی به یک توافق تازه به جای 
برجام شده است که فعالیت هسته ای، 
موشــکی و نقش منطقه ای تهران را 
در بر گیرد، ولــی رهبران جمهوری 
اسالمی این درخواست را رد کرده اند.

آقای ترامپ پنجم تیرماه با اشاره به 
ایران گفت: »آنها کشــوری دارند که 
دچار پریشانی اقتصادی است. در حال 
حاضر یک فاجعه اقتصادی است، آنها 
می تواننــد االن به ســرعت به اوضاع 
اقتصادی شــان سروســامان بدهند 
یا این که ۱۰ ســال دیگر آن را حل 
کنند. هرچه که بخواهند من مشکلی 
ندارم. وقت کافی دارم. در میان مدت، 
قدرتمندی  خیلی  تحریم های  تحت 

هستند«.
وی همچنین هشدار داده بود که در 
صورت وقوع درگیری بین دو کشور، 
»جنگ ]ایران[ با ایاالت متحده زیاد 

طوالنی نخواهد کشید«.
تنش بین دو کشور پس از سرنگونی 
پهپاد آمریکایی توسط یگان موشکی 
سپاه پاســداران در روز ۳۰ خرداد به 
اوج خود رســیده است و این نگرانی 
بوجود آمده که یک درگیری تصادفی 
بین ایران و آمریکا ممکن اســت به 
جنگی تمام عیار در خاورمیانه منجر 

شود.

هشدار روحانی به بریتانیا: 
تبعات توقیف نفتکش ایرانی را بعدا درک خواهید کرد

حسن روحانی در ســخنان تازه ای 
هم به بریتانیا و آمریکا تاخت و هم 
اتحادیه اروپــا. او بریتانیا را به دلیل 
توقیف نفتکش ایران آغازگر ناامنی 
دانست و گفت این کشور پیامدهای 
اقدام خود را بعداً خواهد دید. روحانی 
رجــوع آمریکا به شــورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمی را هم 
»خنــده آور« توصیف کرد و نگرانی 
اروپا از کاهش تعهدات برجامی ایران 

را بی جهت خواند.

رادیو زمانه- حســن روحانی، رئیس 
جمهــوری ایــران، چهارشــنبه ۱۹ 
تیر در جلســه هیأت دولــت، درباره 
توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق 
گفت: »اقدام انگلیسی ها کاری بسیار 
ســخیف، غلط و اشــتباه بــود و به 
زیان آن ها است. )…( به انگلیسی ها 
گوشزد می کنم که شما آغازگر ناامنی 
هســتید و تبعات آن را بعــداً درک 

خواهید کرد.«
روحانی بریتانیا را به عنوان کشــوری 
»اشــغالگر« در منطقه جبل الطارق 
عنوان کرد و گفت: »این ســرزمین 
متعلــق به اســپانیا اســت و دولتی 
اشــغالگر که به ناروا در این منطقه 
حضور دارد این کار ســخیف را انجام 
داده اســت و این در حالی است که 
مردم اســپانیا هم از این کار انگلیس 

اعالم انزجار دارند.«
فابیان پیکاردو، سر وزیر جبل الطارق 
پنج شنبه ۱۳ تیر / 4 ژوئیه با انتشار 
بیانیــه ای اعالم کرد کــه یک فروند 
ســوپرتانکر با نام »گریــس ۱« در 
حال انتقال نفت خــام ایران به بندر 
»بانیاس« در سوریه بود که بر اساس 
حکم قضائی توســط نیروی دریایی 
پادشــاهی بریتانیا به دلیل دور زدن 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه 

توقیف شد.
سرپرســت وزارت خارجه اسپانیا اما 
ســاعتی بعد اعالم کرد کــه ایاالت 
متحده از بریتانیا خواســته بود این 
نفتکش را که در تملک یک شرکت 
ســنگاپوری اســت و با پرچم پاناما 

حرکت می کرد توقیف کند.
جوزپ بورل، سرپرست وزارت خارجه 

اسپانیا نیز گفت بر اساس اطالعاتی 
که دولت اسپانیا در اختیار دارد، این 
نفتکش در منطقه آبی توقیف شده که 
اسپانیا بر آن حاکمیت دارد، اما بریتانیا 
گفته است این منطقه تحت حاکمیت 

بریتانیاست.
ایران می گوید مقصــد این نفتکش 
سوریه نبوده و بریتانیا را به »راهزنی 

دریایی« متهم کرده  است.
روحانــی این امکان را داد که بریتانیا 
»به دســتور آمریکا« دست به چنین 
اقدامی زده باشد که به گفته او »باز هم 

اقدام غلط و اشتباهی است«.
رئیس جمهوری ایران وضعیت داخلی 
بریتانیا را »به هم ریختــه« و »بدون 
انسجام« خواند و گفت: »اما در عین 
ایــن سراســیمگی و به هم ریختگی، 
توقیف کشــتی نفتکش ایرانی کاری 

احمقانه بود.«
حســن روحانی در بخش دیگری از 
سخنان خود به درخواست آمریکا از 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی برای بررســی نقــض تعهدات 
هســته ای ایران اشــاره کرد و گفت: 
»آن ها درخواســت جلسه فوق العاده 
برای شــورای حکام دادنــد که چرا 
ایــران برخی از تعهــدات برجامی را 
کنار گذاشــته اســت و این داستان 
خنده آوری است که امروز آمریکایی ها 
آن را انجام می دهند )…( آن ها دلیلی 
برای عدم غنی ســازی ایــران اعالم 
نمی کنند و صرفاً می گویند کار بدی 
اســت و یا این که هدف ایرانی ها بد 
است. اما نمی توانند بگویند که اگر کار 
بدی اســت چرا خودشان آن را انجام 

می دهند.«
روحانی در این باره افزود: »آمریکایی ها 
از یک طرف برجام را یک توافق بسیار 
بد و به تعبیر خودشان بدترین توافق 
می داننــد و بدون هیچ بهانه ای از آن 
خارج می شوند و از طرف دیگر وقتی 
ایران برخی از تعهدات خود را کاهش 
می دهد، همگــی از آن ابراز نگرانی 
می کننــد در حالی که باید از آمریکا 
نگران بــود که کل برجــام را زیر پا 

گذاشته است.«
حســن روحانــی در مــورد این که 
اروپایی ها هــم از این که ایران برخی 
تعهدات برجامی خود را کنار گذاشته 
اظهــار نگرانــی می کننــد، خطاب 
بــه آن ها، گفت: »شــما نمی خواهد 
نسبت به ایران نگران باشید، نگرانی 
شــما باید از آمریکا باشد که کل این 
تعهد و برجام را زیر پا گذاشته است. 
جمهوری اسالمی ایران در چارچوب 
برجــام و توافق حرکــت می کند و 
نیســتیم و ساختار  ساختارشــکن 
برجام را برهم نزدیــم، ما ۱4 ماه به 
شــما فرصت دادیم و باز هم با اقدام 
جدید خود 2 ماه دیگر فرصت دادیم 
و اقدامات ایران کامالً صحیح، درست 

و در چارچوب قانون است.«
ایران از اروپا توقع دارد که با راه اندازی 
کانال مالی ویژه )اینستکس(، تجارت 
با ایــران را بــا دور زدن تحریم های 
آمریکا آغاز کند و پــول نفت را هم 
به این کانال بریزد. قرار بود نخستین 
تراکنش مالی اتحادیــه اروپا جمعه 

گذشته انجام شود که انجام نشد.

شمخانی در دیدار با مشاور مکرون: 
کاهش مرحله ای تعهدات هسته ای 

سیاست راهبردی ایران است

دویچه وله- روز چهارشــنبه ۱۹ تیر 
)۱۰ ژوئیــه( امانوئــل بون، مشــاور 
فرانسه،  رئیس جمهوری  دیپلماتیک 
با علی شــمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی و محمد جواد ظریف وزیر 

خارجه امور ایران مالقات کرد.
محور اصلی گفت وگوی فرانسه و ایران 
موضوع تصمیم ایران مبنی بر کاهش 
تعهدات خود در قبال این توافق اتمی 
و همچنین ساز و کارهای کشورهای 
اروپایــی برای مقابله بــا تحریم های 

آمریکا علیه ایران است.
دبیر شــورای عالی امنیــت ملی در 
دیدار با بون تاکید کرد »اجرای برنامه 
کاهــش مرحله به مرحلــه تعهدات 
هســته ای راهبرد غیــر قابل تغییر 
ایران« اســت. به گفته شمخانی این 
اقدام ایران در چارچوب بندهای 2۶ و 
۳۶ برجام بوده و تا زمان تحقق کامل 

حقوق ایران ادامه خواهد یافت.
شمخانی از کشــورهای اروپایی هم 
انتقاد کرد که اراده کافی برای مقابله با 
اقدامات تخریبی آمریکا در توافق نامه 
برجام ندارند. او گفت اروپا از فرصت 
یک ســاله اجرای تعهدات یک طرف 

برجام استفاده نکرده است.
حداکثری  فشار  »سیاست  شمخانی 
آمریکا را راهبردی شکست خورده« 
توصیف کــرد و گفت که بــا ایران 

نمی توان با زبان زور صحبت کرد.
دبیر شــورای عالی امنیــت ملی در 
ادامه به تحریم های آمریکا علیه ایران 
هم اشــاره کرد و گفت که »آمریکا 
اســتقالل اروپــا را هم بــه گروگان 
گرفته« و کشورهای اتحادیه اروپا باید 
برای دفاع از هویت و استقالل خود در 
برابر یک جانبه گرایی آمریکا بایستند.

مشــاور دیپلماتیک رئیس جمهوری 
فرانســه در دیدار با شمخانی صریحا 
گفت که به عنــوان میانجی به ایران 
نیامده  و حامل هیچ گونه پیامی هم از 

سوی آمریکا برای تهران نیست.
خبرگزاری ایرنا به نقل از مشاور رئیس 
جمهوری فرانســه آورده اســت: »با 
توجه به نقــش و اثرگذاری غیر قابل 
انکار ایران در منطقه، پاریس عالقمند 
به تداوم گفت وگو و همکاری با ایران 
برای مدیریــت بحران های جاری در 

سوریه، یمن، عراق و لبنان است.«

رویترز می گوید ایران قصد داشت
 با آزادی »نزار زکا« به آمریکا پیام بدهد

صدای آمریکا- خبرگزاری رویترز در 
گزارشــی به نقل از چند منبع گفته 
است که ایران دو روز قبل از حمله به 
نفتکش ها در دریای عمان، نزار زکا را 
که در زندان بود، به نشانه حسن نیت 
و به امید آغاز گفت و گو با آمریکا آزاد 

کرده بود.
این گزارش که روز چهارشنبه ۱۹ تیر 
ماه منتشــر شده است، می گوید این 
اقدام اما با واکنشی که ایران انتظارش 

را داشت، روبرو نشد.
یک منبع رســمی در وزارت خارجه 
آمریکا بــه رویترز گفت که ایران اگر 
می خواست تنش ها با آمریکا را پایین 
آورده و وارد گفت وگو شــود،  دستکم 
باید یکــی از »شــهروندان بی گناه 
آمریکایــی« که به گــروگان گرفته 
است را آزاد می کرد؛ چرا که آن اقدام 

»انسان دوســتانه« بــه نتایج بهتری 
می انجامید.

ایران روز ۱۱ ژوئن، نزار زکا، شهروند 
لبنانــی دارای اقامت دائــم آمریکا 
که چهار ســال در زندان بود، را آزاد 
کرد. یک مقام رســمی که نخواسته 
نامش فاش شود به رویترز گفت که 
جمهوری اســالمی زکا را به عنوان 
راهی بــرای کاهش تنش ها از جانب 
ایران، آزاد کرد و انتظار داشت آمریکا 

هم واکنشی مشابه نشان دهد.
در حــال حاضر چهــار آمریکایی، از 
جمله ســیامک و باقر نمــازی، ژیو 
وانگ، و مایکل وایت، در ایران زندانی 
هستند. از سرنوشت رابرت لوینسون 
که آخرین بار در جزیره کیش دیده 

شده، خبری در دست نیست.

عراق با وجود تحریم آمریکا 
تجارت با ایران را ادامه می دهد

دویچــه وله- با تشــدید تحریم های 
آمریکا علیــه ایران عراق در موقعیت 
بسیار پیچیده و دشواری قرار گرفته 
است. این کشور می خواهد بدون آنکه 
تحریم های آمریــکا را نقض کند به 

تجارت خود با ایران ادامه دهد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام 

بپیوندید
عــراق برای پرداخت پــول کاالهای 
ایرانــی قصد دارد ابزار و ســاز و کار 
مالی جدیدی را )اینس تکس عراقی( 

را ه اندازی کند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این 
رابطه به نقل از برخی محافل دولتی 
عراق می نویسد که به عراقی ها اجازه 
داده شده است بابت واردات برق خود 

از ایران دینار عراقی بپردازند.
طبــق گفتــه مقامــات عراقــی به 
خبرگزاری فرانسه ایران بابت برقی که 
به عراق صادر می کند دینار دریافت 
خواهد کــرد که برای خرید کاالهای 
اساســی و انسانی می تواند بکار ببرد. 

مقامــات بغداد گفتند که در این باره 
با آمریکا هماهنگی هــای الزم انجام 

گرفته است.
یک نماینده دولت عراق تأیید کرد که 
بغداد بابت واردات گاز خود از ایران با 
دینار پرداخت خواهد کرد و پول گاز 
وارداتی را به »حســاب و بانک ویژه« 
در بغداد واریز خواهد کرد. به گفته او 
ایران نمی تواند از این حساب برداشت 
کند ولی می تواند در خارج با پول این 

حساب کاال بخرد.
یک نماینده دیگــر دولت عراق هم 
به خبرگزاری فرانسه گفته است که 
دولت این کشور بر روی یک مکانیسم 
مالــی با آگاهی آمریــکا کار می کند 
و دولــت عراق راهی جــز این برای 
پرداخت پول گاز و بــرق وارداتی از 

ایران ندارد.
بیژن زنگنه، وزیــر نفت ایران، گفته 
اســت که عراق یک میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون دالر بابت گاز و برق وارداتی 

از ایران بدهی دارد.
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طرح تشکیل ائتالف نظامی آمریکا 
برای تأمین امنیت تنگه هرمز

آمریکا در تالش است تا حداکثر دو هفته آینده برای تأمین امنیت دریایی 
و آزادی کشتی رانی و جریان آزاد تجاری در تنگه هرمز و تنگه باب المندب 
با حضور و مشارکت کشــورهایی که نفت خود را از خلیج فارس عبور 
می دهند یک ائتالف نظامی تشــکیل دهد.   ۹۰ درصد از نفت چین و ۸۰  

درصد از نفت ژاپن از تنگه هرمز عبور می کند.

رادیو زمانه- به گــزارش خبرگزاری 
رویترز ژنــرال جوزف دانفورد، رئیس 
ستاد مشــترک ارتش آمریکا بعد از 
ظهر سه شنبه ۱۰ ژوئیه بعد از دیدار 
و گفت وگو با مارک اسپر، سرپرست 
وزارت دفاع آمریکا در جمع خبرنگاران 
گفت: »ما با برخی از کشــورها برای 
تشکیل یک ائتالف نظامی برای تأمین 
امنیت کشــتی رانی در تنگه هرمز و 
باب المنــدب در گفت وگو هســتیم. 
فکر می کنــم در هفته هــای آینده 
کشــورهایی که از اراده سیاسی الزم 
برخوردارند به این ائتالف می پیوندند 
و ما بالفاصلــه می توانیم قابلیت های 
ویژه این کشــورها را شناســایی و از 

آن ها حمایت کنیم.«
پنج شــنبه ۱۳ ژوئن همزمان با سفر 
شینرو آبه، نخست وزیر ژاپن به تهران، 
به دو نفتکــش فرانت آلتر و کوکوکا 
کوریجوس در دریــای عمان حمله 
شــد. نفتکش دوم متعلــق به ژاپن 
بود. دونالــد ترامپ، رئیس جمهوری 
و مایک پمپئــو، وزیر خارجه آمریکا 
با اتکا به ویدیویی که ستاد فرماندهی 
مرکزی آمریکا )ستنکام( منتشر کرده 
اعــالم کردند که حمله به نفتکش ها 
کار ایران است. خالد الفالح، وزیر نفت 
عربستان سعودی در حاشیه برگزاری 
اجالس جی 2۰ خواهان مشــارکت 
جامعه بین الملــل در تأمین امنیت 
تنگه هرمز و باب المندب شد. رئیس 
جمهوری آمریکا نیــز اعالم کرد که 
ایاالت متحده بــه نفت خلیج فارس 
نیاز ندارد و کشورهایی مانند چین و 
ژاپــن که عمده انرژی مورد نیاز خود 
را از خلیــج فارس عبــور می دهند، 
می بایست هزینه تأمین امنیت تنکه 
هرمز را بپردازند. ژاپن اعالم کرده که 
قصد ندارد نیــروی نظامی به خلیج 
فارس اعزام کند.  هند اما از هم اکنون 
برای تأمین امنیت نفتکش هایش یک 
ناو جنگی به خلیج فارس اعزام کرده 

است.
عربستان ســعودی و امارات متحده 
عربی همچنین خواهان تأمین امنیت 
تنگه باب المندب اند. از این تنگه هر 
روز چهار میلیون بشــکه نفت خام 
به اروپا و کشــورهای آسیایی صادر 
ائتالف عربی ادعا  می شود. سه شنبه 
کرد که حوثی های یمن قصد داشتند 
با یک قایق تندروی بمب گذاری شده 
یک نفتکش در باب المندب را هدف 

قرار دهندو این ادعا اما ثابت نشد.
به گفته ژنرال دانفورد قرار است ایاالت 
متحده در چارچــوب ائتالف نظامی 
برای تأمین امنیت این آب راه ها یک 
کشتی فرماندهی در اختیار نیروهای 
ائتالف قرار دهد و ســایر کشورهای 
عضو می بایســت ناوهای جنگی به 
منطقه اعزام کننــد و نفتکش هایی 
را که با پرچم آن کشــورها حرکت 

می کنند اسکورت کنند. رئیس ستاد 
مشــترک ارتــش آمریــکا در جمع 

خبرنگاران گفت:
»عملی اســت؟ نه؟ با تعداد کمی از 
کشورها می توان یک ائتالف نظامی 
با مأموریت مشــخص تشکیل داد و 
بعد که تعداد کشــورها زیادتر شد، 

مأموریت آن را گسترش داد.«
در همان حال برخــی از نمایندگان 
طرحی  اســالمی  شــورای  مجلس 
ارائــه داده انــد که بر اســاس آن از 
کشتی هایی که از آب های سرزمینی 
ایران در خلیج فــارس و تنگه هرمز 
عبور می کنند عوارض دریافت شود. 
کشورهایی که با ایران روابط تجاری 
آزاد دارنــد و تحریم های آمریکا را به 
رســمیت نمی شناســند از پرداخت 

عوارض معاف اند.
طول تنگه هرمز ۵۵ کیلومتر اســت. 
کشــتی هایی کــه از آب هــای آزاد 
بین المللی وارد این تنگه می شــوند 
از آب های ســرزمینی ایــران عبور 

می کنند.

نشست شورای حکام: 
آمادگی ایران برای بازگشت به برجام به شرط لغو تحریم ها

نشســت فوق العاده شورای حکام 
ایران  هسته ای  برنامه  بررسی  برای 
کارشناســان  بــا حضور  وین  در 
بین المللی و دیپلمات ها آغاز به کار 
آمریکا  نماینده  ولکات،  جکی  کرد. 
وین  در  بین المللی  سازمان های  در 
ایران را متهم به اخاذی و باجیگیری 
کــرد. نماینده ایران در ســازمان 
بین المللی انــرژی اتمی از آمادگی 
به  بازگشت  برای  جمهوری اسالمی 
همه تعهداتــش در برجام خبر داد 
طرف های  سایر  برآنکه  مشروط  اما 
قرارداد نیز به طور کامل به تعهدات 

خود عمل کنند.

رادیــو زمانه- ایــاالت متحده آمریکا 
جمعــه ۵ ژوئیه/ ۱4 تیر از شــورای 
حکام خواســت برای بررســی نقض 
برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( 
توســط ایران نشســت فوق العاده ای 
برگزار کند. شــورای حــکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی ۳۵ عضو دارد و 
معموالً پنج بار در سال تشکیل جلسه 
می دهــد. هر یک از اعضــا می تواند 
اضطراری  جلسه  تشکیل  درخواست 
دهد. ایــران تاکنــون در دو گام در 
واکنش به عدم اجرای تعهدات بانکی و 
نفتی کشورهای اروپایی تعهدات خود 

در برجام را کاهش داده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس 
جکی ولــکات، نماینــده آمریکا در 
ســازمان های بین المللــی در ویــن 
در نشســت شــورای حــکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی اقدامات ایران 
برای کاهــش تعهداتــش در توافق 

هسته ای را »باج خواهی« نامید:
 »توسعه برنامه هسته ای ایران، تالشی 
روشن برای اخاذی از جامعه بین الملل 
اســت. خطرپذیــری و تاکتیک های 

باج خواهی، ســبب کاهش تحریم ها 
نخواهد شد.«

ولکات گفت ایران هیچ دلیل معتبری 
برای کاهــش تعهداتــش در توافق 
هسته ای ندارد. نماینده آمریکا از ایران 
خواست فوراً برنامه هسته ای خود را به 

عقب بازگرداند.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
چهارشنبه ۱۰ ژوئیه/ ۱۹ تیر همزمان 
با برگزاری نشست فوق العاده شورای 
حکام با انتشار پیامی در توییتر ایران 
را به غنی سازی محرمانه اورانیوم متهم 
کرد. ترامپ نوشت: »ایران مدت ها به 
صــورت مخفیانــه و در نقض کامل 
توافق ۱۵۰ میلیارد دالری وحشتناک 
جان کری و دولت اوباما غنی ســازی 
کرده است. به این فکر کنید که این 
توافق باید در زمــان کوتاهی به هم 
بخورد. تحریم ها بــه زودی به میزان 

قابل توجهی افزایش می یابد.«
سه قدرت اروپایی، بریتانیا، فرانسه و 

آلمان با قرائت بیانیه مشترکی از »عدم 
پایبندی ایران به برجام و اقدامات آتی 
جمهوری اسالمی در خصوص کاهش 
تعهداتش در توافق هسته ای« عمیقاً 

اظهار نگرانی کردند.
این سه کشور اروپایی اعالم کردند که 
همچنان به توافق هسته ای پایبندند 
اما حمایت آنــان از برجام به اجرای 

کامل تعهدات ایران بستگی دارد.
سه قدرت اروپایی خواهان تغییر رویه 
ایران شــدند و از جمهوری اسالمی 
خواســتند از اقداماتی که به تضعیف 
بیشــتر برنامه جامع اقدام متشرک 
بینجامد خودداری کند. آن ها خواهان 
تشکیل جلســه اضطراری مشترکی 
برای بررسی کاهش تعهدات ایران در 

برجام شدند.
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمی 
چهارشــنبه ۱۰ ژوئیــه/ ۱۹ تیر در 
گزارشی به شورای حکام  اعالم کرد 
که خلوص غنی سازی اورانیوم ایران از 
۳.۶۷ درصد که در توافق هســته ای 
مقرر شــده، بــه 4.۵ درصد افزایش 
یافته اســت. بر اســاس این گزارش، 
میــزان ذخایر اورانیوم با غنای پایین 
ایران بــه 2۱۳.۵ کیلوگــرم )حدود 
۳۱۶ کیلوگرم UF6( رســیده است. 
بر اساس توافق هسته ای سال 2۰۱۵، 
ســقف ذخایر اورانیوم با غنای پایین 
ایران 2۰2.۵ کیلوگرم تعیین شــده. 
در گــزارش پیشــین آژانس که ۱۰ 
روز قبل بــا اجرای اولین گام کاهش 
تعهد ایران منتشر شد، این رقم 2۰۵ 

کیلوگرم بود.
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه 
در آژانــس بین المللی انرژی اتمی با 
قرائت بیانیه ای از اعضای شورای حکام 
خواســت که عدم پایبنــدی آمریکا 
به برجام را محکــوم کنند. اولیانوف 
در بیانیه خود گفــت: »هدف توافق 
هسته ای، تنها رفع مسئله هسته ای 
ایران نبوده و برای عادی سازی روابط 
اقتصــادی و تجاری بــا ایران منعقد 
شده اســت. ایران می بایست تنها در 
قبال برداشته شدن تحریم ها، برنامه 
هسته ای خود را صلح آمیز نگه دارد.«

نماینــده دائــم روســیه در آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی در ادامه این 
بیانیه یادآوری کرد: »حفظ یک طرفه 
توافق بسیار ســخت است. سیاست 
آمریکا در خصوص فلج کردن اقتصاد 
ایــران، تأثیر منفی بر بازرســی های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران 

گذاشته است.«
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران 
قبل از آغاز نشست فوق العاده شورای 
حکام با انتشار پیامی در توییتر نوشت 
که ایران به طور کامل به برجام پایبند 
بوده و کاهش تعهدات ایران بر اساس 

بند ۳۶ این توافق قانونی است.
کاظــم غریب آبادی، نماینــده ایران 
در سازمان بین المللی انرژی اتمی با 
قرائت بیانیه ای از آمادگی ایران برای 
بازگشت به همه تعهداتش در برجام 
خبر داد اما مشــروط برآنکه ســایر 
طرف های قرارداد نیز به طور کامل به 
تعهدات خود عمل کنند. غریب آبادی 
در این بیانیه گفت: »به اعضای اروپایی 
برجام و اتحادیه اروپا توصیه می کنیم 
تا به جای ابراز نگرانی از اقدامات ایران 
برای اعاده تعادل به برجام، از اقدامات 

آمریکا ابراز نگرانی کنند.«
نماینده ایران در سازمان بین المللی 

انرژی اتمی در ادامه این بیانیه افزود:
»جمهوری اسالمی ایران مصمم است 
تا حمایت خود از برجام را با حســن 
نیت و در جوی ســازنده تا زمانی که 
همه طرف ها به طور کامل تعهداتشان 
را رعایــت مــی کنند، ادامــه دهد. 
جمهوری اســالمی ایران آماده است 
تا اجرای کامل برجام را متناســب با 
اجرای تعهدات توســط همه طرفین 
حاضر در برجــام و آنهایــی که در 
کمیســیون مشــترک از هشتم می 
2۰۱۸ )مربوط به خــروج یکجانبه 
آمریکا از توافق( اتخاذ شــد را از سر 

بگیرد.«
علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی 
امنیت ملی ایران چند ساعت قبل از 
آغاز نشست فوق العاده شورای حکام 
در دیدار و گفت وگو بــا امانوئل بن، 
نماینده رئیس جمهوری فرانسه گفت:
» بــا توجه به عدم اســتفاده اروپا از 
فرصت یک ساله اجرای تعهدات یک 
طرفه از ســوی ایران، تصمیم قاطع 
کشور ما اجرای تعهدات، متناسب با 
اقدام متقابل طرف های دیگر است و 
زمان انجام اقدامات یک طرفه به پایان 

رسیده است.«
بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی 
ســازمان انرژی اتمی بعد از ظهر روز 
چهارشــنبه اعالم کــرد که چنانچه 
اتحادیه اروپا به تعهدات بانکی و نفتی 
خود عمل نکند، از ۱2 شب ۱۶ تیر به 
بعد ایران در گام سوم غنی سازی 2۰ 
درصد و سپس ۶۰ و ۹۰ درصد را آغاز 

خواهد کرد.
کاظــم غریب آبادی، نماینــده ایران 
در آژانــس بین المللی انــرژی اتمی 
با روزنامه  چهارشــنبه در گفت وگو 
آلمانی »دی تسایت« گفت: »کارهایی 
که ما می کنیم فقط یک هدف دارند: 
می خواهیم توافق هسته ای را حفظ 
کنیم. در صورتی که همه شــریکان 
ما در توافق به تعهداتشان عمل کنند، 
همه اقدامات ما را ظرف یک ساعت 

می توان به عقب برگرداند.«

برایان هوک: هیچ کانال ارتباطی مخفی میان ایاالت متحده و جمهوری اسالمی وجود ندارد

تلویزیون اسرائیلی: دیدار محرمانه ای
 بین نمایندگان سپاه پاسداران و آمریکا برگزار شد

رادیو پیام اســرائیل - یک شــبکه 
تلویزیونی در اســرائیل اعالم کرد که 
اخیرا دیدار بســیار محرمانه ای بین 
ایران و  نمایندگان حکومت اسالمی 
ایاالت متحده در خاک عراق صورت 
گرفته که در آن پیرامون مسائل مورد 
اختالف دو کشور رایزنی شده است. از 
پیامد گفتگوها هنوز خبری در دست 
نیست. همچنین، این گزارش هنوز از 
منابع دیگر تائید نشــده، ولی شبکه 
تلویزیونــی »اســرائیل 24« که این 
گزارش را انتشار داد، معموال از منابع 

خبری خوبی برخوردار است.
در گزارش آمده اســت که از جانب 
ایران در این دیدار دو تن از افســران 
سپاه پاسداران، و همچنین فردی به 
نام ایرج مسجدی شرکت کردند که 
فرستاده ویژه جمهوری اسالمی ایران 
به عراق معرفی شده است. ابتکار انجام 
این دیدار را حســن خمینی نوه روح 

اهلل خمینی به دست داشت.
محل این دیدار هتلی در شهر اِربیل در 
منطقه خودمختار کرد در شمال عراق 
بود. از محتویات مذاکرات و پیامد آن 

هنوز خبری در دست نیست.
در ادامــه گــزارش آمده اســت که 
در هفتــه های اخیــر اختالف نظر 
عمیقی در صفوف فرماندهی ســپاه 
پاسداران رخ داده که انتصاب چندین 
چهره جدید را در پســت های ارشد 
فرماندهی سپاه و نیروهای بسیج به 

دنبال آورده است.
در ادامه گزارش شبکه خبری اسرائیلی 
آمده است که دیدار دیگری نیز بین 
نمایندگان حکومت ایران و گروه های 
سیاســی کرد برگزار شده که درباره 
جزئیــات و پیامدهای آن نیز خبری 
در دست نیست. در یک گزارش دیگر 
ادعا شــده است که در دو سال اخیر، 
نمایندگان جمهوری اسالمی و گروه 
های چریکی کــرد، چندبار به طور 
محرمانه با هم دیدار داشته اند. صدای 
آمریکا- برایان هــوک، نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران، گفت که در حال 
حاضر هیچ گونه کانال ارتباطی میان 
ایاالت متحده و جمهوری اســالمی 

وجود ندارد.
به گزارش صــدای آمریکا هوک در 
گفت وگویــی با العربیه، با اشــاره به 
کارزار »فشار حداکثری بر جمهوری 
اســالمی«، خبــر داد کــه رئیــس 
جمهوری آمریکا از ایــن کارزار ابراز 

خشــنودی کرده و گفت با افزایش 
تحریم ها »رژیم ایــران را تنها از راه 
درآمدهای نفتی، ساالنه از ۵۰ میلیارد 

دالر محروم کردیم.«
نماینده ویــژه وزارت خارجه آمریکا 
در امــور ایران اضافه کرد که در حال 
حاضر هیچ گونــه کانال مخفی برای 
رابطه میان ایران و آمریکا وجود ندارد.
بــه گفته هــوک، ۱2 شــرطی که 
پیشــتر مایک پمپئــو،  وزیر خارجه 
آمریکا، مطرح کرده بود، اســاس هر 
گونه مذاکره میــان ایاالت متحده و 

جمهوری اسالمی خواهد بود.
وزیر خارجه آمریکا اول خرداد ســال 
گذشته با اعالم راهبرد جدید آمریکا 
در قبــال ایــران، ۱2 شــرط ایاالت 
متحــده بــرای توافق بــا جمهوری 
اســالمی را برشــمرد کــه در واقع 
متحده  ایاالت  فهرست خواسته های 
از جمهوری اســالمی یــا به عبارتی 

جزئیات تغییر رفتار رژیم ایران است.
برخی از این شــروط شــامل توقف 
حمایت از تروریســم و خــودداری 
از اقدامات مخــرب در منطقه نظیر 
حمایــت از حزب اهلل لبنان و دخالت 

در کشورهای منطقه است.
برایان هوک گفــت در هر مذاکره ای 
با ایران »به کلیه چالش ها«، از جمله 
»پرونده هسته ای ایران، موشک های 
بالســتیک و حمایت از تروریســم« 

رسیدگی خواهد شد.
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پورمحمدی: 
قتل های زنجیره ای 

خودسرانه نبود،
 در سیستم اتفاق افتاد

مصطفی پورمحمدی، از چهره های اطالعاتی جمهوری اسالمی، گفته که 
قتل های سیاسی موسوم به »قتل های زنجیره ای« در ایران خودسرانه نبوده 
و »در سیستم اتفاق افتاده« است. او نقش سعید امامی در طراحی و اجرای 

قتل ها را نیز منکر می شود.

مصطفــی پورمحمدی، وزیر ســابق 
دادگستری و از چهره های اطالعاتی 
امنیتــی جمهــوری اســالمی، در 
اظهاراتــی جنجالی و برخالف روایت 
رسمی حکومت ایران، گفته است که 
عامالن قتل های سیاســی موسوم به 
»قتل های زنجیــره ای« در چارچوب 
وزارت اطالعــات فعالیت می کرده و 

»هیچ خودسر« نبوده اند.
او همچنین باز هــم برخالف روایت 
رســمی جمهوری اسالمی که سعید 
امامــی و دیگــر عوامــل قتل های 
زنجیره ای را »آلت دست بیگانگان« 
عنوان می کند، گفته است که سعید 
امامــی نه »مدیر پــروژه« و نه مقام 
تصمیم گیری یا طراحی و اجرا، بلکه 

تنها »مشاور وزیر« بوده است.
علــی خامنــه ای، رهبــر جمهوری 
اسالمی، در نخســتین واکنش خود 
بــه ترورهای سیاســی در ایران روز 
2۳ آذرماه ۱۳۷۷ مسیر تحقیقات در 
این خصوص را با این جمله مشخص 
کــرده بود: »مطمئنــا اگر تحقیق و 
دنبال کنند، ســرنخ ها را به دســت 
خواهند آورد. بدون شک، مستقیم و 
یا غیرمستقیم، دست دشمن در کار 

است.«
اســالمی  جمهوری  مقام های  دیگر 
واکنش هــای  نخســتین  در  نیــز 
بیگانه  امنیتی  ســرویس های  خود، 
به خصــوص اســرائیل را عامل قتل 
سیاسی دگراندیشان معرفی کردند و 
وزارت اطالعــات ایران نیز در دی ماه 
۷۷ عوامل قتل ها را »خودسر« نامید.

»آن بخــش وزارت اطالعات هیچ 
خودسر نبود«

مصطفی پورمحمدی اما در مصاحبه 
خود با مجلــه »مثلث«که متن آن 
روز دوشــنبه ۱۸ تیر )نهم ژوئیه( در 
روزنامه شرق منتشر شده، می گوید: 
»در بحــث قتل هــای زنجیره ای که 
شــما بحث خاصتان خودسر بودن 
بــود، نه آن بخــش وزارت اطالعات 
هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش 
یک سری تصمیمات بد می گرفتند. ما 
داشتیم جاهایی که خود من موضع 
و انتقاد داشتم که بیخود کردید این 

تصمیم را گرفتید.«
مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشــین 
دادگســتری و وزیر اســبق کشــور 
جمهوری اسالمی، دست کم ۱2 سال 
میان سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۸ معاون 
و جانشین وزیر اطالعات بوده است. 
او در عیــن حال در جریان کشــتار 
زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ عضو 
هیأت موســوم به »هیأت مرگ« و 
نماینده وقــت وزارت اطالعات در آن 

بود.
پورمحمــدی در مصاحبــه خود در 
عین اشاره به اختالف نظرهای موجود 
در وزارت اطالعــات وقت می گوید: 
»امــا این جور نبود که از دســت رها 
باشــد؛ حتی این داســتان قتل های 
اتفاق افتاد،  زنجیره ای در سیســتم 
جانشین امنیت؛ یعنی معاونت امنیت، 

جانشــینش مدیر این پروژه بود که 
گرایش چپ داشتند؛ یعنی جایی نبود 
که پنج نفر خودســرانه آمده باشند 

دست به این کار زده باشند.«

عوامل قتل ها »برای خودشان تحلیل 
داشتند«

ایــن چهره اطالعاتی دربــاره عوامل 
»اینها  می گوید:  قتل های سیاســی 
برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر 
می کردند طبق آن تحلیل باید به نظام 
خدمت کنند و اصالح طلبان را از ورطه 
خطرناکی کــه در آن خواهند افتاد، 
نجات دهند؛ تحلیلشان هم این بود 
که ضدانقالب دارد به اصالح طلب ها 
می چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث 
سال ۶۰ و جنگ های خیابانی را تکرار 

و تجربه کنیم.«
مصطفی پورمحمدی می افزاید: »اینها 
گفتند ما عملیات پیش دستانه انجام 
بدهیم تا ایــن اتفاقات نیفتد و اتفاقا 
مدیران اصلی ایــن تصمیم گرایش 
چپ داشــتند؛ یعنی نسبت به آقای 
خاتمی که رئیس جمهور شــده بود، 

نظر مثبت داشــتند و طرفدار آقای 
خاتمی بودند.«

پورمحمدی همچنین روایت رسمی 
در مــورد نقــش ســعید امامی در 
قتل های سیاسی را زیر سؤال برده و با 
اشاره به اعترافات اعضای دستگیرشده 
وزارت اطالعــات مبنی بــر اینکه او 
»مشاور وزیر« بوده، می گوید: »مدیر 
پروژه که نبــود، مدیر تصمیم گیری 
نبود، نه مقام تصمیم گیری داشت، نه 
مقام طراحی و اجرا داشت، حداکثر با 
ایشان مشورت کردند که ما از ایشان 
سؤال کردیم، گفت نه، من در این کار 
نبودم، تــا آخرین لحظه هم حرفش 

این بود که من نبودم.«

وزیر سابق دادگستری ایران با اشاره به 
ادعای عامالن قتل های زنجیره ای در 
مورد داشتن »اجازه«  می گوید: »اینکه 
فکــر کنیم جماعتــی همین جوری 
خودســر آمدند و انجام دادند به این 
شکل که نبود، اینها تحلیل داشتند، 
حاال اینکه در این تحلیل اینها نفوذی 
وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که 
نمی توانیم صرفا روی تحلیلمان کار 
کنیم، آدم هایش موجودند، محاکمه 
شدند، زندان رفتند، همه شان تحمل 
حبــس طوالنــی کردنــد، اینها که 
موجودند، بعــد هم اینکه وزارت، کار 

کردند.«

بشته شدن پرابهام یک پرونده

داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو 
تن از سرشناس ترین چهره های ملی 
ایران، روز اول آذرمــاه ۷۷ در محل 
زندگی خود در تهران با ضربات چاقو 
به دســت مأمــوران وزارت اطالعات 
جمهوری اســالمی به طرز فجیعی 
به قتل رســیدند. تنها به فاصله چند 
روز از ایــن فاجعــه بود کــه پس از 
مدت ها بی خبری از محمد مختاری 
و محمدجعفــر پوینده کــه پس از 
خروج از منزل دیگر به خانه هایشان 
بازنگشــته بودند، پیکر بی جان این 
دو عضو کانون نویسندگان ایران، در 
روزهای ۱2 و ۱۸ آذرماه همان سال، 

در جاده های اطراف تهران پیدا شد.
به  زنجیــره ای«  »قتل های  ماجرای 
ســرعت رسانه ای شد و به مطبوعات 
نسبتا آزاد این دوران راه یافت. گفته 
می شــد که این قتل های سیاسی با 
فتــوای برخی روحانیــان بلندپایه و 
توســط تیم وزارت اطالعات دوران 
وزارت علی فالحیان )وزیر اطالعات 
دولت هاشمی رفسنجانی( و قربانعلی 
دری نجف آبادی )وزیر اطالعات دولت 

محمد خاتمی( انجام گرفته است.
سپس محمد خاتمی، رئیس جمهوری 
وقت ایران، هیأتی را بدون حضور وزیر 
اطالعات وقت، مسئول رسیدگی به 
پرونده قتل های سیاسی کرد؛ هیأتی 
که پس از یک ماه تحقیق تأیید کرد 
که شمار زیادی از مسئوالن بلندپایه 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در 

قتل ها دست داشته اند.
این »عوامل« دستگیر شدند و محمد 
خاتمی بالفاصله دری نجف آبادی، وزیر 
اطالعات وقت را برکنار و علی یونسی 
را جایگزیــن او کرد. وزارت اطالعات 
ســپس به ریاســت علی یونسی در 
بیانیه ای بی سابقه در دی ماه ۷۷ اعالم 
کــرد که عامالن قتل هــا »معدودی 
از همکاران کج اندیش و خودســر« 
بوده اند که »آلت دست عوامل پنهان 

و مطامع بیگانگان شده اند.«
سپس در پی توقیف مطبوعات در بهار 
سال ۱۳۷۹ و بازداشت و زندانی کردن 
روزنامه نگاران پیگر ماجرای قتل های 
زنجیره ای، دادگاه متهمان این قتل ها 
بدون حضور خانواده قربانیان و وکالی 
آنها، در فاصله سوم تا ۳۰ دی ماه آن 
ســال برگزار شد. آن دسته از اعضای 
وزارت اطالعات که به عنوان »عوامل« 
قتل ها معرفی شده بودند به چند سال 
زندان محکوم شدند و پرونده با ابهام 

بسیار بسته شد.

ابعادی  سیاســی  قتل هــای  گرچه 
بسیار وســیع تر داشت، اما جمهوری 
اســالمی تنها قتل داریوش فروهر، 
پروانه اســکندری، محمد مختاری و 
محمدجعفر پوینده را توسط عوامل 
»خودسر« وزارت اطالعات به رسمیت 

شناخت.
حاجی زاده،  حمید  میرعالیی،  احمد 
مجید شــریف، غفار حسینی، احمد 
تفضلی، ابراهیم زال زاده و پیروز دوانی 
از جمله ده ها نفری هستند که از آنها 
به عنوان قربانیان قتل های سیاســی 
موسوم به قتل های زنجیره ای نام برده 

می شود.
بسیاری از فعاالن سیاسی و رسانه ای، 
قتل هــا و ترورهای خارج از کشــور، 
پرونده  قربانیــان  قتــل  همچــون 
میکونوس )صادق شــرفکندی، فتاح 
عبدلــی، همایــون اردالن و نــوری 
دهکردی(، و ترور عبدالرحمن قاسملو 
و فریدون فرخزاد را نیز در چارچوب 

قتل های زنجیره ای ارزیابی می کنند.
در اســناد بازجویی ســعید امامی، 
مشــاور وزیر اطالعات و معاون سابق 
امنیت این وزارتخانه، به عنوان یکی 
از »عوامل« قتل های زنجیره ای آمده 
اســت: »علی فالحیان با وجود آنکه 
خود حاکم شرع بود، اما معموال و در 
موارد حساس احکام حذف محاربان را 
شخصا صادر نمی کرد. او این احکام را 
از آیت اهلل خوشوقت، آیت اهلل مصباح، 
آیــت اهلل خزعلی، آیــت اهلل جنتی و 
گاهی نیز از محســنی اژه ای دریافت 
می کرد و به دست ما می داد. ما فقط 
به آقایان اخبار و اطالعات می رساندیم 

و بعد هم منتظر دستور می ماندیم.«
سپس اعالم شد که سعید امامی که 
در پنجم بهمن ۷۷ دستگیر شده بود، 
در زندان اوین با خوردن داروی نظافت 
خودکشی کرده اســت. اما برخی از 
دوستان سعید امامی، همچون روح اهلل 
حســینیان، اعالم کردند که »سعید 
امامی کشته شد تا طراحی قتل ها را 

به گردن او بیندازند.«
بســیاری نیز بر این باورند که سعید 
امامی کشــته شــده تا آمران اصلی 
قتل های زنجیره ای معرفی نشــوند. 
همچنیــن مطبوعات ایران ســعید 
امامی را یکی از عوامل قتل های دهه 
۶۰ و ۷۰ دانسته و از جمله قتل علی 
اکبر سعیدی ســیرجانی و ماجرای 
اتوبوس ارمنســتان )عملیات ناموفق 
به قصد به دره افکندن اتوبوس حامل 
2۱ نویســنده ایرانی( را به او نسبت 

می دهند.

کارشناسان سازمان ملل خواستار 
دسترسی زندانیان سیاسی در ایران به خدمات درمانی شدند

رادیو فردا- شــماری از کارشناسان 
حقوق بشر ســازمان ملل متحد روز 
چهارشنبه ۱۹ تیر با انتشار بیانیه ای 
نسبت به عدم دسترســی زندانیان 
سیاسی در ایران به خدمات پزشکی 

ابراز نگرانی شدید کردند.
امضاکنندگان این بیانیه نوشــته اند 
کــه ماه هاســت در تماس های خود 
با مقامات ایرانی نســبت به وضعیت 
جســمی و روحی زندانیان سیاسی 
در این کشــور ابراز نگرانی می کنند، 
امــا به رغم اطمینانــی که حکومت 
جمهوری اسالمی می دهد، همچنان 
گزارش هایی به دست آنها می رسد که 
حکایت از عدم دسترسی این زندانیان 
بــه امکانات درمانــی دارد، حتی در 

شرایطی که جان شان در خطر است.
کارشناسان سازمان ملل سپس تاکید 
کرده اند که »دیگر به نظر نمی رســد 
این  مســئله صرفا یک مورد خاص و 
معدود باشد، بلکه به یک الگوی ثابت 

تبدیل شده است«.
بیانیه در ادامه به آرش صادقی اشاره 
می کند که بر اساس گزارش ها به یک 
مورد نادر سرطان استخوان مبتال شده 
است و می گوید این فعال حقوق بشر 
که اکنون در زندان رجایی شهر کرج 
به سرمی برد از امکانات درمانی محروم 
مانده و از سال گذشته که پس از یک 
عمل جراحی برخالف توصیه پزشکان 
به زندان بازگردانده شــد، شــرایط 

جسمانی اش رو به وخامت است.
آرش صادقــی به اتهــام »اجتماع و 
تبانی علیه امنیت داخلی«، »توهین 
به رهبر جمهوری اسالمی« و »تبلیغ 
علیه نظام« به ۱۵ سال حبس محکوم 

شرایط جســمانی  آرش صادقی از پارسال که پس از یک عمل جراحی و 
برخالف توصیه پزشکان به زندان بازگردانده شد، رو به وخامت است.

شده است.
امضاکنندگان بیانیه همچنین نسبت 
به وضعیت سالمت احمدرضا جاللی 
و کامران قادری ابراز نگرانی کرده اند. 
آقای جاللی که تابعیت ســوئد دارد 
به اتهام »فســاد فی االرض« از طریق 
»جاسوســی« به اعدام محکوم شده 

است.
کامران قادری نیز که تابعیت استرالیا 
را دارد به اتهام »جاسوسی« محاکمه 
و به ده سال حبس محکوم شده است. 
هر دو آنها در زندان اوین به سرمی برند 
و به گفته کارشناسان سازمان ملل، 
مقامات مســئول اجازه ارائه خدمات 
درمانی به آنها را نمی دهند در حالی 
که بر پای کامران قــادری یک غده 

سرطانی به وجود آمده.
نازنین زاغری و نرگس محمدی هم دو 
زندانی دیگری هستند که کارشناسان 
ســازمان ملل در بیانیه خود به آنها 
پرداخته و نسبت به شرایط جسمانی 

آنها در زندان ابــراز نگرانی کرده اند. 
نرگس محمــدی به اتهام »اجتماع و 
تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت 
کشور« و »فعالیت تبلیغی علیه نظام« 
در مجموع به ۱۶ سال زندان محکوم 

شده است.
همچنین نازنین زاغری که شهروندی 
بریتانیــا را دارد در حال گذران حکم 
پنج سال زندان خود به اتهام »توطئه 

برای سرنگونی حکومت ایران« است.
کارشناسان سازمان ملل در نهایت از 
حکومت ایران خواســته اند که فوری 
و بدون هیچ شــرط و شروطی امکان 
دسترســی همه این افــراد و دیگر 
زندانیان سیاسی را به خدمات درمانی 

فراهم آورند.
جاوید رحمان، گزارشــگر ســازمان 
ملل در امور حقوق بشــر در ایران، و 
پوراس، گزارشــگر سازمان  دانیوس 
ملل در رابطه با حق درمان، از جمله 

امضاکنندگان این بیانیه هستند.
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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

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

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

10-3595  Salal Drive,  North Vancouver

$999,000

Open by Appointment

Open by Appointment

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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احمد رافت

امپراتوری شبه نظامی 
جمهوری اسالمی
 در آسیا و آفریقا

عــادل عبدالمهدی نخســت وزیــر عراق بــه نیروهای 
حشدالشعبی یک ماه فرصت داده است در ارتش این کشور 
ادغام شوند یا سالح را به زمین گذاشته و به عنوان نیروی 

سیاسی  فعالیت های خود را ادامه دهند.
حشدالشــعبی که در سال 2۰۱4 در بحبوحه جنگ علیه 
حکومت اســالمی و داعش تشــکیل شــد، و حدس زده 
می شــود بیش از ۱۵۰هزار شــبه نظامی را در بر گیرد، از 
همان ابتدا از حمایت جمهوری اســالمی برخوردار بود و 
تحت اوامر قاسم ســلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی عمل می کرد. جمهوری اسالمی 
رسما تجهیز حشدالشعبی را از ابتدای تشکیل آن بر عهده 

دارد.

انحالل حشدالشعبی

قبل از فرمان نخست وزیر عراق به خلع سالح حشدالشعبی، 
دو سال قبل مقتدی صدر یکی از رهبران شیعه عراقی که 
شبه نظامیانش با عنوان »سرایا السالم« در این تشکل حضور 
داشتند، خواهان خلع سالح آنان شده بود. »سرایا السالم« 
اگرچه تحت لوای حشدالشعبی در مبارزه علیه داعش حضور 
داشت، ولی هرگز همسویی با قاسم سلیمانی و جمهوری 
اســالمی را نپذیرفت. در سال 2۰۱۶، دو سال پس از آغاز 
فعالیت های حشدالشعبی، مجلس نمایندگان عراق قانونی 
را به تصویب رساند که بر مبنای آن حشدالشعبی به عنوان 
بخشــی از نیروهای مسلح این کشور به رسمیت شناخته 
می شد و تحت نظارت ارتش قرار می گرفت. قانونی که هرگز 
اجرایی نشد و حشدالشعبی، به ویژه نیروهای تحت حمایت 
جمهوری اسالمی، به فعالیت های مستقل خود ادامه دادند.

بسیاری از رسانه ها در روزهای گذشته نوشتند که تصمیم 
عــادل المهدی مبنی بــر خلع ســالح آن گروه هایی که 
نخواهند پذیرفت در ارتش ادغام شوند، تحت فشار آمریکا 
اتخاذ شده است. آمریکا اخیرا ابومهدی مهندس، قائم مقام 
فرمانده حشدالشعبی را در فهرست تحریم های خود قرار 
داده است. امانوئل ماکرون نیز در دیداری که چندی پیش 
با همتای عراقی خود داشت، خواهان انحالل حشد الشعبی 
شــده بود. برهم صالح، رئیس جمهور کرد عراق ،که اخیرا 
در تهران با علی خامنه ای مالقات داشت می گوید برخالف 
رئیس جمهور فرانسه، رهبر جمهوری اسالمی معتقد است 

»بهتر است حشدالشعبی بماند«.
اصیل هاشمی روزنامه نگار در بغداد به کیهان لندن می گوید 
»تصمیــم عادل عبدالمهدی بدون شــک بــا باالگرفتن 
تنش میان آمریکا و جمهوری اســالمی ارتباط دارد. عراق 
نمی خواهــد رســما وارد جنگ احتمالی بین دو کشــور 
بشــود و از ســوی دیگر می داند که به دالیل مختلف، از 
جمله جغرافیایی، نمی تواند بی طرفی خود را حفظ کند«. 
اصیل هاشمی در ادامه می افزاید »استقبال مقامات ایرانی 
و رهبران برخی از گروه های هوادار جمهوری اســالمی از 
فرمان عادل المهدی می تواند تعجب برانگیز باشد، ولی اگر 
با دقت بیشتری این تصمیم مورد بررسی قرار گیرد خواهیم 
دید که به نوعی از ســوی قاسم سلیمانی به نخست وزیر 

عراق پیشنهاد شده است«.

»ساتراپ «های قاسم سلیمانی

یک هفته قبل از علنی شدن این تصمیم نخست وزیر عراق، 
قاسم سلیمانی در بغداد در نشستی با حضور رهبران عمده 
گروه های عضو حشدالشــعبی چون »عصائب اهل حق«، 
»ســپاه بدر« و »کتائب حزب اهلل« شرکت کرده بود. چند 
روز قبل از آن تهران میزبان نشســتی با عنوان »خون ما 
یکی است« بود که رهبران عمده تشکل های حشدالشعبی 
در آن حضور داشتند و اعالم کردند در صورت حمله آمریکا 
به جمهوری اسالمی در کنار سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

خواهند بود و به مصاف آمریکا خواهند رفت. »عصائب اهل 
حق« که رهبری آن با قیس خزعلی است، مدت ها است به 
عنوان بازوی نیروهای قدس حمالتی را به خاک پادشاهی 

سعودی و یا منافع آمریکا در عراق آغاز کرده است.
اصیل هاشــمی یادآوری می کند که »پرتاب یک موشک 
کاتیوشا به منطقه سبز بغداد که در حیاط سفارت آمریکا، 
البته بدون خسارات جانی، منفجر شد، یا حمله به کارکنان 
شــرکت های نفتی آمریکایی در شهر بصره که به زخمی 
شدن دو کارگر عراقی منجر شد، و شلیک موشک کاتیوشا 
دیگری به ساختمانی در موصل که دفتر مشاوران نظامی 
آمریکایی است، را باید هشدارهایی از سوی شیعیان عراقی 

هوادار جمهوری اسالمی به آمریکا به حساب آورد«.
از سوی دیگر، وال استریت ژورنال می نویسد پهپادهایی که 
برخی از تاسیسات نفتی پادشاهی سعودی را هدف گرفتند، 

نه از یمن بلکه از خاک عراق به پرواز درآمده بودند.

تالش عراق برای بی طرفی

روزنامه نگار عراقی در اشاره به تصمیم اخیر عادل المهدی 
در ارتباط با حشدالشعبی می افزاید »این تصمیم از سوی 
دولت ما قابل درک است، زیرا اگر حشدالشعبی ها به منافع 
آمریــکا یا متحدینش در عراق، یــا از عراق، حمله کنند، 
گروه های غیرقانونی هســتند که مسئولیت آنها به گردن 
دولت نخواهد افتاد. از ســوی دیگر حشدالشــعبی پس از 
ادغام در ارتش به نوعی مصونیت خواهد داشت و حمالت 
تالفی جویانه احتمالی از سوی آمریکا می تواند عواقبی در 
روابط واشــنگتن با بغداد داشته باشد. بی دلیل نیست که 
قیس خزعلی این تصمیم عادل المهدی را اقدامی در جهت 

درست خوانده است«.
اصیل هاشمی نفوذ جمهوری اسالمی در عراق را »ریشه ای 
و عمیق تر از نفوذ آمریکا می دانــد« و می افزاید »در حال 
حاضر بخشی از تسلیحات ایرانی، از راه زمینی و از طریق 
خاک عراق به ســوریه فرستاده می شوند، و آمریکایی ها با 
وجود اطالع از این مسئله نتوانســته اند تا کنون مانع آن 
شوند«. منابع امنیتی غربی این اظهارات اصیل هاشمی را 
تائید می کنند. دو هفته پیش محموله ای که  ده ها موشک 
را شامل می شد از طریق زمینی و گذرگاه مرزی آلبوکمال 
به سوریه فرستاده شده است. جمهوری اسالمی در ماه های 
گذشته در حاشیه این گذرگاه مرزی در مرز عراق و سوریه، 
ترمینالی برای عبور نظامیان و تسلیحات خود اخداث کرده 
است که نه دولت بغداد و نه حکومت دمشق بر آن نظارت 

دارند.
سازمان های عراقی تنها نهادهای شبه نظامی منطقه نیستند 
که به عنوان بازروی مسلح جمهوری اسالمی عمل می کنند 
و در صورت گســترش تنش با آمریکا می توانند به عنوان 
نیروهای نیابتــی برای حمله به آمریــکا و متحدانش در 
منطقه مورد اســتفاده قرار گیرند. زیدی های یمنی که از 
سال 2۰۱4، پس از اشغال صنعا، درگیر جنگ با پادشاهی 
سعودی و چند کشــور عربی دیگر هستند نیز در صورت 
شعله ور شــدن آتش های دریگری نظامی بین جمهوری 
اسالمی و آمریکا، بدون شک در این درگیری ها سهمی به 
عهده خواهند گرفت. سال هاست که جمهوری اسالمی از 
حوثی های یمن حمایت تسلیحاتی می کند و بدون شک 
در صورت ضرورت از آنها برای حمالتی علیه کشــتی های 
نظامــی در حــول و حوش تنگه هرمــز و حمله به خاک 

پادشاهی سعودی کمال استفاده را خواهد کرد.

شبکه نظامی جمهوری اسالمی در منطقه

حماس و جهاد اســالمی در نوار غزه نیز دو نیروی قدیمی 
هستند که جمهوری اسالمی در صورت باال گرفتن تنش و 
آغاز هرگونه درگیری نظامی می تواند از آنها برای حمالتی به 

خاک اسرائیل استفاده کند. البته شرکت حماس در جنگ 
نیابتی احتمالی در ابعاد قابل مقایسه با حشدالشعبی و یا 
حوثی ها نخواهد بود. اگرچه حمایت تسلیحاتی جمهوری 
اســالمی از حماس سال ها پیش آغاز شده و پس از توقف 
موقتی همزمان با آغاز جنگ داخلی در ســوریه  همچنان 
ادامه دارد، ولی امیرنشــین قطر است که با حمایت مالی 
سخاوتمند خود حماس را در اداره نوار غزه یاری می کند. 
وابستگی مالی حماس به امیرنشین قطر، که میزبان یکی 
از مهم ترین پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه نیز هست، 
اجازه نخواهد داد این گروه فلســطینی بــه عنوان بازوی 
نظامی جمهوری اسالمی منافع آمریکا را نشانه رود. البته 
در غزه، جمهوری اسالمی می تواند روی »جهاد اسالمی« 
نیز حســاب کند. گروهی که به دلیل نداشــتن نقشی در 
اداره دولت محلی می تواند از آزادی عمل بیشــتری برای 

خرابکاری و درگیری برخوردار باشد.
همچنین در بحرین امیرنشــین که اکثریت جمعیت آن 
را شیعیان تشکیل می دهند، دو گروه شبه نظامی »سرای 
االشــتر« و »المختار« در هماهنگی کامل با نیروی قدس 

عمل می کنند.
البته بازوی اصلی نظامی جمهوری اسالمی حزب اهلل لبنان 
اســت که در ســال ۱۹۸۵ میالدی در دمشــق، در دفتر 
علی اکبر محتشــمی پور، سفیر وقت جمهوری اسالمی در 
سوریه ، تاسیس شد. حزب اهلل لبنان که دبیرکل کنونی آن 
حسن نصراهلل است، فرزند خلف جمهوری اسالمی است، 
علی خامنه ای را به عنوان رهبر معنوی خود می شناســد 
و وابســتگی آن به نظام حاکم در ایران به گفته رهبرانش 
کامل و بدون چون و چراســت. حسن نصراهلل در آخرین 
سخنرانی اش گفت »آمریکا بداند که در صورت وقوع جنگ 
در منطقه درگیری به مرزهای ایران محدود نخواهد شد.« او 
در ادامه تهدید کرد که در صورت وقوع جنگ »کل منطقه 
خواهد سوخت«. او در بخش دیگری از سخنان خود تأکید 
کرد که در صورت وقوع جنــگ »کل نیروهای آمریکایی 
و منافعشــان در منطقه نابود خواهند شد«. حسن نصراهلل 
همچنین تهدید کرد که »جمهوری اسالمی به اندازه کافی 
موشک های نقطه زن در اختیار حزب اهلل قرار داده است که 

بتواند چهره منطقه را تغییر دهد«.

شاخه آفریقایی نیروی قدس

جمهوری اسالمی در خاک سوریه نیز عالوه بر »مستشاران« 
سپاهی و »مدافعان حرم«، گروه هایی متشکل از شیعیان 
افغان با نام »فاطمیون« و شیعیان پاکستان با نام »زینبیون« 
را نیز ســازماندهی کرده که نه تنها اســلحه بلکه حقوق 
ماهیانه خود را نیز از جمهوری اسالمی دریافت می کنند. 
شبه نظامیانی که قبل از اعزام به سوریه در پایگاه های سپاه 

در حومه تهران و قم دوره دیده اند. »لشــکر باقر« نیز چند 
هزار شیعه علوی سوری را در بر می گیرد که آموزش نظامی 
و سازماندهی آنها را حزب اهلل لبنان عهده دار است. »لشکر 
باقر« را می توان شاخه ســوری حزب اهلل لبنان به حساب 
آورد و ماننــد »حزب اهلل« و »حماس« از دو بخش نظامی 
و سیاســی تشکیل شده اســت. بخش سیاسی این گروه 
شبه نظامی ســوری در انتخابات پارلمانی سال 2۰۱۶ که 
توسط رژیم بشار اسد  برگزار شد نیز شرکت کرد و توانست 

نمایندگانی را راهی مجلس فرمایشی این کشور کند.
ارتش نیابتی جمهوری اسالمی در دیگر کشورها نیز دارای 
شاخه های فعال اســت. از بحرین تا پادشاهی سعودی، از 
کویت تا جیبوتی و حتا در آفریقای سیاه، جمهوری اسالمی 
در صورت افزایش تنش های موجود می تواند با استفاده از 
گروه های افراطی که با حمایت نیروهای قدس و هزینه  های 
عظیم فعال شــده اند، منافع آمریــکا و متحدین غربی و 

منطقه ای اش را هدف قرار دهد.
اخیرا رســانه بریتانیایی دیلی  تلگراف گزارشــی مبنی بر 
اطالعاتی که در اختیار نهادهای امنیتی اروپایی قرار دارد، 
در این رابطه منتشــر ساخته است. بر مبنای آنچه در این 
گــزارش آمده اســت، »واحد 4۰۰« نیروی قدس ســپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، که مسئولیت آن بر عهده حامد 
عبدالهی اســت، در چند سال گذشــته موفق شده است 
شــبکه  هایی با قابلیت انجام عملیات تروریستی در برخی 
کشورهای آفریقایی چون سودان، چاد، غنا، نیجر، گامبیا 

و آفریقای مرکزی سازماندهی کند.
بسیاری از عوامل این گروه ها برای دیدن دوره های عملیاتی 
و خرابکاری به لبنان و جنوب عراق ســفر کرده  و توسط 
حزب اهلل یا »عصائب اهل حــق« آموزش دیده اند. محافل 
امنیتی غربی شدیدن نگران این شبکه تروریستی در آفریقا 
هستند. ضعف دولت های این کشورها و ناکارآیی نهاد های 
امنیتی شان، چنانکه در گذشته نیز بارها اتفاق افتاده است، 
می توانند فرصت های مناسبی برای جمهوری اسالمی در 
راستای جنگ های نیابتی اش با آمریکا و متحدانش به وجود 

آورد.
یک منبــع امنیتی اروپایی به به کیهــان لندن می گوید، 
»ما بیش از آنکه نگران یک درگیری نظامی کالسیک در 
منطقه با جمهوری اســالمی باشیم، از شعله ور شدن یک 
جنگ تروریستی نگرانیم که می تواند در هر نقطه جهان 
و در هر لحظه منافع مــا را هدف گیرد«. همین منبع در 
ادامه می افزاید »در یک جنگ کالسیک هوایی یا دریایی، 
جمهوری اسالمی از چنان قدرتی برخوردار نیست که بتواند 
در مقابــل یک غول نظامی چون آمریــکا و حتا برخی از 
کشورهای منطقه که از نظر تسلیحاتی برتری کامل بر ایران 
دارند، مقاومت کند، ولی می تواند همزمان در چندین کشور 

سگ های هار خود را به جان ما بیاندازد«.

قاسم سلیمانی و هادی العامری قائد حشدالشعبی

بازوی اصلی نظامی جمهوری اســالمی حزب اهلل لبنان است که در سال ۱۹۸۵ میالدی در دمشق، در دفتر علی اکبر 
محتشمی پور، سفیر وقت جمهوری اسالمی در ســوریه ، تاسیس شد. حزب اهلل لبنان که دبیرکل کنونی آن حسن 
نصراهلل است، فرزند خلف جمهوری اسالمی است، علی خامنه ای را به عنوان رهبر معنوی خود می شناسد و وابستگی 
آن به نظام حاکم در ایران به گفته رهبرانش کامل و بدون چون و چراست. حسن نصراهلل در آخرین سخنرانی اش گفت 
»آمریکا بداند که در صورت وقوع جنگ در منطقه درگیری به مرزهای ایران محدود نخواهد شد.« او در ادامه تهدید 
کرد که در صورت وقوع جنگ »کل منطقه خواهد سوخت«. او در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که در صورت 
وقوع جنگ »کل نیروهای آمریکایی و منافعشان در منطقه نابود خواهند شد«. حسن نصراهلل همچنین تهدید کرد 
که »جمهوری اسالمی به اندازه کافی موشک های نقطه زن در اختیار حزب اهلل قرار داده است که بتواند چهره منطقه 

را تغییر دهد«.
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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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ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
کیهان لندن

سپاه مقر دو حزب کرد ایرانی در کردستان عراق  را گلوله باران کرد
کردســتان بار دیگر صحنه درگیری های خونین شــد. پس از انتشار خبر 
مذاکرات چهار حزب کردی ایرانی با نمایندگان جمهوری اســالمی در نروژ 
و سپس درگیری پیشمرگه های کرد و سپاه پاسداران در پیرانشهر و کشته 
شدن سه نفر از اعضای سپاه پاسداران، توپخانه سپاه به دو مقر احزاب اصلی 

کردستان ایران در خاک اقلیم کردستان شلیک کرد. 

منابــع نزدیک به حــزب دموکرات 
کردســتان بــه دویچه وله فارســی 
گفتند که دو پایگاه در ناحیه چومان  
کردســتان عراق از صبح چهارشنبه  
زیر گلوله باران سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی بوده است.
بــه گفته این منابــع، در جریان این 
گلوله باران حداقل یک دختر و یک 
پســر جوان کشته شــده اند. این دو 

غیرنظامی و از اهالی محلی بوده اند.
گلوله باران مقر این حزب دموکرات 
کردستان )حدک( و حزب دموکرات 
کردستان ایران )حدکا( در سیدکان 
و آالنــه تنها دو روز پس از انتشــار 
خبر دیدار نمایندگانی از چهار حزب 
عمده کرد با نمایندگانی از جمهوری 
اســالمی در اســلو، پایتخت نروژ، از 
سوی دویچه وله فارسی صورت گرفته 

است. 
این گلوله باران از صبح چهارشنبه، ۱۹ 
تیر و در آستانه سی امین سالگرد ترور 
عبدالرحمان قاســلمو، رهبر پیشین 
حزب دموکرات کردستان، آغاز شد اما 
به گفته شاهدان عینی در حوالی ظهر 
به وقت محلی شدت بیشتری یافت. 
منابع نزدیک به احزب کرد همچنین 
از پرواز پهپادهای ســپاه پاسداران بر 

فراز این دو اردوگاه خبر داده اند.
روابــط عمومــی قــرارگاه حمــزه 
سیدالشــهداء نیروی زمینی ســپاه 
پاسداران، سه شنبه شــب  با انتشار 
بیانیه ای به مناسبت کشته شدن سه 
عضو سپاه در پیرانشهر در جریان یک 
درگیری مسلحانه نسبت به اقدامات 

تالفی جویانه هشدار داده بود.
عصر روز سه شــنبه این قــرارگاه با 

انتشــار این بیانیه اعالم کرد سه تن 
از پاسداران پیشمرگه مسلمان ُکرد، 
حاصل احمدی، ستار پیروتی و امید 
مالزاده کشته و یک نفر دیگر مجروح 
شده است. حاصل احمدی، سرهنگ 
و از فرماندهان محلی سپاه بوده است.

در بیانیه قرارگاه حمزه سیدالشهداء 
تاکیده شده اســت: »قطعاً به زودی، 
انتقام این شهید ســرافراز به دسِت 
عشــایر هوشیار و همیشــه همراه با 
انقــالب اســالمی و همرزمانش، از 
اشرار و تروریست های مورد حمایت 
و  غربی  جاسوســی  ســرویس های 

صهیونیستی گرفته خواهد شد.«
روز چهارشــنبه برخی منابع کردی 
اعالم کردنــد که »مدافعان شــرق 
کردســتان«، بــا انتشــار بیانیه ای 
مسئولیت حمله دیروز در پیرانشهر را 

پذیرفته اند.
مدافعان شرق کردستان، یک نیروی 
نظامــی نزدیک به حــزب دموکرات 

کردستان است.
حوادث روز سه شــنبه و چهارشنبه، 
پــس از آن روی داد کــه دویچه وله 
فارسی روز دوشــنبه برای اولین بار 
خبر دیدارها و تماس هایی بین چهار 
حزب عمده کــرد مخالف جمهوری 
اســالمی را با نمایندگانی از ســوی 

حکومت ایران منتشر کرد.
عمر ایلخانی زاده، دبیرکل حزب کومله 
زحمتکشان کردســتان روز دوشنبه 
در گفت وگــو با دویچه وله فارســی 
تایید کرد که نمایندگان چهار حزب 
عمده کــرد ایرانی؛ حــزب دمکرات 
کردستان  دمکرات  کردستان، حزب 
ایران، حزب کومله کردستان ایران و 

حزب کومله زحمتکشان کردستان، به 
عنوان اعضای »مرکز همکاری احزاب 
کردستان ایران« در اروپا با نمایندگان 

جمهوری اسالمی دیدار کرده اند.
او کــه در حــال حاضر مســئولیت 
رهبری دوره ای مرکز همکاری احزاب  
کردســتان ایران را بر عهــده دارد، 
گزارش ها در این باره را تکذیب نکرد 
که این دیدارهــا با میانجیگری یک 
سازمان غیردولتی نروژی، نزدیک به 
وزارت امور خارجه این کشــور به نام 
 NOREF − Norwegian( »نورِف«
 )Centre for Conflict Resolution

انجام گرفته است.

دویچه وله فارسی از نورف نیز سواالتی 
در همین زمینه پرسیده، اما این نهاد 
هنوز به این پرســش ها پاسخ نداده 

است.
برخی منابع نزدیــک به احزاب کرد 
به دویچه وله فارسی گفتند که دست 
کــم در یک دیــدار بــا نمایندگانی 
عالی رتبــه از وزارت امــور خارجه و 
دفتر علی خامنه ای، رهبر جمهوری 
اسالمی، دبیران کل این احزاب حضور 

داشته اند.
با این حال، ایلخانی زاده در پاســخ به 
این پرسش که این مالقات ها در چه 
سطحی صورت گرفته، تنها گفت: »از 

طرف جمهوری اسالمی نمایندگانی 
در ســطح باال و از طرف احزاب کرد 
هم نمایندگانی در سطح رهبری در 

این دیدارها شرکت کرده اند.«
مقامات جمهوری اسالمی تا کنون در 
باره دیدار با رهبران چهار حزب عمده 
کردســتان ایران هیچ اظهار نظری 

نکرده اند.
به گفته منابع نزدیک به احزاب کرد، 
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران 
احتماال در روزهای آینده بیانیه ای در 

همین زمینه منتشر خواهد کرد.
ایلخانی زاده در گفت وگو با دویچه وله 
فارســی گفت: »جواب مثبت احزاب 

حمله توپخانه سپاه به مقر حزب دموکرات کردستان )حدک( و حزب دموکرات کردستان ایران )حدکا( در سیدکان

کــردی برای مذاکره با ایران بر ســر 
کردســتان، با خواســته های کردها 
مغایرنیســت و تغییری در سیاست 

احزاب کردی صورت نگرفته است.»
عمر ایلخانی زاده گفت: »احزاب اصلی 
موجود در جنبش کردستان که از اول 
هم طرف جمهوری اسالمی بوده اند، 
قبال هم در سال  ۷۹ مذاکراتی انجام 
داده بودند و هیچ گاه اصل مذاکره بر 
سر مسائل کردستان را رد نکرده  اند.»

ایلخانــی زاده افــزود: »در طول یک 
سال و یک سال نیم گذشته از طرف 
شــخصیت ها و نهادهای بین المللی 
تماس هایــی با ما گرفته شــد. آنها 
می خواهند که راه حل آشــتی برای 
جنبش کردســتان پیدا بشــود. ما 
پاسخ مثبت دادیم و اعالم کردیم که 
حاضر به مذاکره هستیم و باالخره این 

تماس ها برقرار شد.«
رئیس دوره ای مرکز همکاری احزاب  
کردســتان ایران گفت: »ما شرایطی 
برای مذاکره داشــتیم. شرط اول ما 
این است که هر مذاکره ای باید علنی 
باشد. شرط دوم این است که مذاکره 
روی مســائل کردستان باشد، مساله 
کردســتان را به رسمیت بشناسد و 
از طرف رهبری و نهادهای جمهوری 
اسالمی اعالم بشود. شرط سوم ما این 
اســت که یک نهاد معتبر بین المللی 

هم بر این مذاکرات نظارت کند.»
ایلخانــی زاده تاکید کــرد که چهار 
حزب عمده کرد در جریان تماس ها 
و دیدارهای خود با مقامات جمهوری 
اسالمی تنها این حد پیش رفته اند و از 
طریق نهادهای معتبر و بین المللی در 
آلمان، نروژ، سوئد و بریتانیا، به رهبران 

جمهوری اسالمی پیام داده اند.
او در عیــن حال تاکید کرد که هنوز 
هیچ »مذاکره ای« انجام نگرفته است 
و تنها نشست ها و مالقات هایی برای 
فراهم ســاختن زمینــه »مذاکره« 

صورت گرفته است.
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زیبا کالم بهتر است
 از قدیانی و »14 نفر« ممد جوید

در زندان، »خوش باوری« گناه بزرگی است و بزرگتر آنکه 
آنرا به دیگــران نیز تلقین نمایی! صادق زیباکالم بدجایی 
گیر افتاده است. نه راه پیش دارد نه راه پس را بلد است.  و 
هیهات که این آدم تحصیلکرده و دانشجو پرورانده تا این حد 
مقام مبارزه ی انسان ایرانی را، در ارزیابی های خود از درستی 
و نادرستی تصمیم های سیاسی اصالح طلبان، پایین می آورد 

و آنها را صغیر می شمارد.

انتخابات و گزیدن رییس جمهور بهتر

در ماه ژوالی سال 2۰۱۹ میالدی هستیم. اگر به محتوی 
ســاده و ابتدایی آخرین حرف های صادق زیبا کالم نگاهی 

داشته باشیم، او می گوید که:
۱- اصالح طلبان در برابر پرســش مهــم »چه باید کرد؟« 

دست شان خالی است.
2 - اصالح طلبان از منظر راهکار )تاکتیک(  های پیش رو سه 
گروه در بین خود دارند: الف( جریان تاج زاده که معتقد است 
باید یک سری شرایط حداقلی را برای شرکت در انتخابات 
تعیین کرد و شرکت کرد. ب( جریان حزب کارگزاران که 
باور دارند فارق از هر چیزی باید در انتخابات شرکت کرد. 
پ( جریان حجاریان که می گوید نباید در انتخابات شرکت 

و به شرکت در آن اصرار کرد.
۳ - اصالح طلبان استراتژی تازه ای را ندارند.

4 - بخش اصلی تقصیر ها به گردن شخص حسن روحانی 
است.

صادق زیباکالم همســو با تاج زاده است و می گوید اگر چه 
حســن روحانی به آنها پشت کرده است اما باید باز هم در 
انتخابات شرکت جست. او می گوید من انتقادات زیادی از 
روحانی کرده ام زیرا به وعده هایش عمل نکرده اســت و دو 
سال اســت که اصالح طلبان نیز در برابر عدم پاسخگویی 

روحانی در سکوت بسر می برند.
زیبا کالم بیان کرده اســت که: »مردم بازیچه ی دست ما 
نیستند!« و خیلی از کسانی که نمی خواستند در انتخابات 
شرکت کنند، به اصرار اصالح طلبان وارد این میدان شدند. 
زیبــا کالم پیش بینی می کند که نبــود رهبری در جریان 
اصالح طلبان به افت نیروهای چپ ) بخوانید اپوزیسیون؟!( 

خواهد انجامید.

نیاز به تظاهرات مردمی

نزدیک به یکســال پیــش،  علیرضا علوی تبــار در باره ی 
اصالحات چنین گفت:

۱- اصالحات نیروی اجتماعی پویایی اســت که از انقالب 
دوری می جوید و به بهبود )اصالحات( باور دارد!

2- او اصالح طلبــان را از زاویــه ی انگیزه هــای کنــش 
سیاسی، تبار شناســی، دارای الیه هایی دید که عبارتند از: 

ثروت اندوزان، قدرت جویان، اصالح طلبان.
۳- اصالح طلبان را از دید جایگاه در قدرت به دو دست کرد: 
تکنوکرات ها و بوروکرات ها. دو الیه ای که کمرنگ هستند و 

تنش را پایین می آورند.
4 - الیــه ی ســخت و مقــاوم اصالح طلبــان، که همان 

نظریه پردازان و تئوریسین ها هستند.
۵ - ویژگی شــرایط سیاســی ایــران را علوی تبار همین 
تکنوکرات هــا )فــن ســاالرها )جــواد ظریــف و وزرای 
دولــت(( و بوروکرات ها )دیوان ســاالرها )علی مطهری و 
شورای شــهری ها(( نامید. او این دو الیه را قدرت اصلی و 
ویژگی برتر اصالح طلبان برای بخشیدن شفافیت و قدرت 

مردم در مبارزات سیاسی کشور دانست.
۶ علوی تبار اما تشکیالت اصالح طلبان فعلی را – یکسال 
پیش – بدون بازده و ناکارآمد و تشکیالت جدید را بسیار 

گران دانست.
۷ - نبود احزاب در فضای سیاســی ایران را فقدانی بزرگ 

دیده و تاکید کرد باید بدنبال تشکیل احزاب رفت.
۸ - او گفت تظاهرات خیابانی باید مد نظر باشند و ترس از 

تظاهرات بیهوده است.
)محمد نــوری زاد، از اصالح طلبان شــکایت دارد که چرا 
راحتی می گزینند و جاییکه باید حضور داشته باشند، دیده 
نمی شوند. این تشــر به جا و الزم نوری زاد به این جماعت 
در زمانی صورت می گیرد کــه تظاهرات مردمی می تواند 

استخونبندی رژیم را تکان خطرناکی دهد.(

راهکارهای تازه

نقطه اصالح طلبان را  »کاتالیزور« ماشین قدرت و سرکوب 
علی خامنه ای دید. آنها دانسته و یا ندانسته، آگاه و یا ناآگاه، 
مردم ایران را بارها از ســال ۱۳۷۶، یعنی 22 ســال پیش 

تاکنــون، به پای صندوق های رای کشــاندند. این عمل را 
می توان همچون کارکرد مواد شیمیایی کاتالیزوری دانست 
که در پیوند و ایجاد فعل و انفعاالت شیمیایی بین دو ماده 
که تمایلی به فعل و انفعال بــا هم ندارند، دخالت کرده و 
ترکیب شیمیایی را ممکن می سازد. مردم ایران بطور واضح 
سال هاســت که با بیت رهبری و دم و دستگاه ترسناک و 
فاســد او خواهان هیچ مشارکت سیاسی نیستند. از سال 

۱۳۷۶ این فاصله ی کالن بین این دو دیده می شد.
ابوالفضل قدیانی در۱۱ شــهریور ۱۳۹۷ یعنی نزدیک به 
یکسال پیش پیشــنهاد داده بود که »برکناری خامنه  ای 
خواست علنی خودمان شود!«. آنزمان نقطه نقدی بر دیدگاه 
قدیانی نوشت که فراز خوبی در دیدگاه قدیانی است اما او 
هم فرود خوبی را کنار فراز نمی چیند؛ جمهوری اســالمی 
تفاوت ماهیتی و نهادین با اتحاد جماهیر شوروی و دوران 

گذار آن دارد.
راهکار قدیانی این بود که ؛ نخست، »خواست علنی فعالین 
سیاســی، مدنی و فرهنگی بر برکناری آقای خامنه ای از 
قدرت باشد«. دوم اینکه،  این حرکت مدنی با قیام های ملی 
غیر قابل اجتنابی که در راه است پیوند بخورند – خواهند 
خورد. سوم اینکه از ظرفیت های قانون اساسی فعلی برای 
بسط خفقان سیاســی فعلی تا انجام رفراندوم برای تغییر 
قانون اساسی جدید استفاده گردد. و طبعا ایشان این شیوه 
را بهتریــن و کم هزینه ترین برای برونرفت کشــور از بن 
بست فعلی می داند. اما، اشتباه آقای قدیانی دراین چینش 
محاسبات و احتماالت سیاسی آن است که ایشان شرایطی 
چون دوران گذار اتحاد جماهیر شــوروی را به تصویر می 
کشد اما مثال از تونس و اندونزی می آورد، که اینها ابدا در 

قاب  و قالب سیاسی کنارهم نمی نشیند.

امروز، با این همه  ادعای علوی تبار از سازمان و ساختارهای 
اجتماعی اصالح طلبان، می رســیم باز به حرف صادقانه ی 
صــادق زیباکالم که؛ »ما از اول اش هــم جز دعوت مردم 
و آنهم چند ســال یکبار به پای صندوق رای، کار دیگری 
نکرده ایم و اکنون هم که کشور در حال از هم پاشیدن است 
باز کار دیگری بلد نیستیم که نیستیم«: رییس جمهوری های 
عمامه ای مورد تایید شــورای نگهبان به کار ملت نیامدند. 
حصر برداشــته نشد. قوه  قضاییه فاســد تر و ظالم تر شد. 
سیاســت منطقه آشوبی بال و پر بیشــتری یافت. دوست 
آمریکا نشدیم هیچ، دشمنی مان تا مرز جنگ رسیده است. 
تازه تعریف خصمانه و تحریفی دســتگاه قضایی از »متهم 
سیاسی«، گلوی فعاالن سیاســی را بدتر از پیش خواهد 

فشرد و الی آخر.

امروز اما، که جامعه با مشــکالت بزرگتری روبرو اســت و 
تقدم ها و الزام ها و تعهد های جدیدی روبرو شــده اســت، 
مهم ترین چالش مردم دیگر »شرکت در انتخابات« نیست، 
باید صریح گفت که از این ســخت جانی »زیباکالم « ها بر 
کشــاندن مردم به پای انتخابات فرمایشــی و استصوابی 
شورای نگهبان  و علی  خامنه ای، بوی ناخوشایندی به مشام 
میرســد. مهم ترین چالش مردم همان چیزی است که در 
دیدگاه قدیانی در یکســال پیش نبود اما امروز در بیانیه ی 
دوم ۱4 نفر اســت: »نفی جمهوری  اسالمی و قطع امید از 

بهبودی در ساختار آن«.
بهتر اســت تا دیر نشــده دیگران هــم در داخل به طرح 
پیشنهادی قدیانی و اقدام عملی در قالب »بیانیه ی ۱4 نفر« 
بپیوندند. رضا مهرگان یکی ۱4 تن، که مورد ضرب و شتم 
ماموران رژیم قرار گرفته است، چند روز پیش در گفتگو با 
مجله ی نیمه شب رادیو فردا می گفت که: »حمایت رسانه ها 
از فعالین داخل کشور موجب شده است که حاشیه ی نسبتا 
امنی برای ما فعالین بوجود بیاید و حداقل اش این است که 

در مقابله با جمهوری اسالمی تنها نباشیم.«
سایت تحلیلی نقطه

»گاندو« به اختالف دولت با سپاه دامن زد
مجموعــه تلویزیونــی »گاندو« به 
اختالفات دولت با ســپاه دامن زده 
است. بحث بر سر تصویری است که 
در این سریال از وزارت خارجه ایران 
و  نفوذپذیر  مجموعه  عنوان یک  به 

غرب زده ارائه می شود.

رادیــو زمانه- محور همه اتفاقاتی که 
در مجموعه تلویزیونــی گاندو اتفاق 
می افتد، تالش یک نهاد اطالعاتی در 
ایران برای بازداشت جیسون رضائیان 
)در فیلم: مایکل هاشــمیان با بازی 
پیام دهکردی( در قالب پرونده ای به 
نام »گاندو« اســت. در این مجموعه 
تلویزیونی مایکل هاشمیان به عنوان 
یک مأمور بلندپایه سازمان سیا معرفی 
می شود که عده ای از روزنامه نگاران، 
منتقدان هنــری، دالالن و صاحبان 
صنایــع را در محفلی گرد آورده و در 
تالش اســت که تحریم های آمریکا 
علیه ایران اثرگذارتر شوند. اطالعات 
ســپاه امــا موفق می شــود که ربط 
بین شــخصیت ها و فعالیت های ضد 
امنیتی آن ها را پیدا کند و این شبکه 
را بــر محور تعقیــب و گریز بر گرته 

سریال های نت فلیکس منهدم کند.
علی مطهری، نماینده مجلس شورای 
اسالمی چهارشنبه ۱۹ خرداد درباره 
این مجموعه تلویزیونی که نخستین 
قســمت آن ۱۸ خرداد از شبکه سه 
پخش شــد و بعد از ۳۰ قسمت هم 
به پایان رسید، نوشــته است: »این 
ســریال غیر از اینکــه عملکرد نظام 
را زیر ســؤال برد، بــا توجه به اینکه 
اختالف میان بخش های نظام ایجاد 
کرده پخش آن در شرایط امروز صالح 
نبود، چرا که امروز باید صدای واحد از 
کشور شنیده شود. من این اقدامات 
را افراطی و دنباله اقدامات کســانی 

می دانم که مصمم بودند برجام اجرا 
نشــود و آنقدر کارشکنی کردند تا به 
هدف شان رســیدند و زمینه خروج 
ترامپ از برجام فراهم شــد. اگر آن 
بخش از نظام مصمم به اجرای برجام 
بود، امروز سرنوشــت کشــور چیز 

دیگری بود.«
حسام الدین آشنا، مشــاور رسانه ای 
روحانی هم روز گذشــته با انتشــار 
پیامی در توییتر تلویحــاً اعالم کرد 
که مؤسسه »شــهید آوینی« پشت 
تهیه ســریال پرخرج »گاندو« است: 
» ۱. دولــت نه اجازه و نــه پول دارد 
که سریال بسازد. 2. صدا و سیما هم 
پول ندارد سریال بسازد. ۳. ولی گویا 
جای دیگری هست که برای تضعیف 
نهاد دولت هــم پول فراوان دارد، هم 
مجوزها و مشوق های الزم را دریافت 
کرده است و هم می تواند صدا و سیما 
را الزام به پخش کند. 4. با گاندو، گنده 

نمی شوید.«
مریم امینی، همســر مرتضی آوینی 

اعــالم کرده کــه مجتبــی امینی، 
تهیه کننده گاندو  و مدیرعامل سابق 
این مؤسســه از نام »مرتضی آوینی« 
سوءاستفاده کرده است. این احتمال 
وجود دارد که مانند ســایر تولیدات 
مشابه، مؤسســه اوج وابسته به سپاه 
پاسداران پشــت تهیه سریال گاندو 
تلویزیونی،  این مجموعه  باشــد. در 
اطالعات سپاه به عنوان یک مجموعه 
منسجم و حافظ امنیت ایران معرفی 
می شــود، دولــت و وزارت خارجــه 
به عنــوان یک مجموعــه نفوذپذیر 
و غرب زده.  در این داســتان »سیما 
عزیزی« خواهرزاده حســن روحانی، 
رئیس جمهــوری اســالمی نیز در 
ارتباط با ســازمان مجاهدین خلق و 
شبکه جاسوسان قرار دارد و از طریق 
اوســت )با بازی نیلوفر شهیدی( که 
آن ها موفق به نفوذ در وزارت خارجه 
ایران می شوند. خبرگزاری های نزدیک 
به ســپاه ادعا کرده اند که بخش های 
مربوط به ســیما عزیزی تحت فشار 
دولت سانسور شده است. حسام الدین 
آشنا در انتقاد از عملکرد اطالعات سپاه 
بر اساس سناریوی مجموعه گاندو، با 
اشاره به قسمتی از این مجموعه که در 
چین اتفاق می افتد و به نفوذ به وزارت 
نفت از طریق یک »آقازاده« ربط دارد 
نوشته اســت: »به عنوان یک مثال 
فقط بخش سفر چین را از نظر داده 
و ستانده عملیاتی و اطالعاتی تحلیل 
کنید. عامل در مقابل چشمان ماموران 
کشته شد، دیده بان هیچ اقدامی نکرد، 
اطالعات مربوط به تحریم ها به دست 
طرف مقابل رسید، پول معامله به طور 
کامل توسط حریف مصادره شد.  هیچ 
ردی از گروهی که اطالعات را گرفت، 
متهم را کشت و پول ها را دزدید دنبال 
نشد، هیچ اطالع جدیدی از کل مساله 
بدست نیامد و هیچ کس نیز بابت این 

افتضاح اطالعاتی مواخذه نشد.«
  آرش قادری، نویسنده سریال گاندو 
در نشســت خبری عوامل فیلم که 
روز سه شــنبه در تهران برگزار شــد 
ادعا کرد کــه ماجراهایی که در این 
مجموعــه اتفاق افتــاده صد در صد 
واقعی اســت. پیش از آن قادری ادعا 
کرده بود کــه ۸۰ درصد ماجراهای 
فیلم واقعی است. در این میان برخی 
رسانه های نزدیک به دولت با انتشار 
فیلم کوتاهی از صحنه تبادل جیسون 
رضائیان نشــان دادند کــه کل این 
مجموعه تبلیغــی – اطالعاتی برای 
ایجاد توهم واقعیت به قصد تحریف 
چهره ها ساخته شده است. دولت به 
فکــر وجهــه وزارت خارجه و رئیس 
جمهوری اســت، نهادهای اطالعاتی 
در پی قهرمان سازی از بازجویان. آنچه 
که در این میان فراموش شده حقوق 
شــهروندی یک روزنامه نگار ایرانی – 
آمریکایی اســت که مدتی در ایران 

زندانی بود.

چهره ای که در سریال گاندو از محمد جواد ظریف ارائه می شود: نفوذپذیر

محمد نوری زاد، از امضاکنندگان 
بیانیه استعفای خامنه  ای بازداشت 

و به زندان اوین منتقل شد

رادیو زمانه- به گزارش خبرگزاری هرانا چهارشنبه ۱۹ تیر محمد نوری زاد، 
روزنامه نگار و سینماگر ایرانی پس از احضار به شعبه اول دادیاری دادسرای 
اوین و تفهیم اتهام و تعیین قرار، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. یک 
منبع مطلع به هرانا گفته اســت بازپرس پرونده با تعیین قرار وثیقه ۱۰۰ 
میلیون تومانی، نوری زاد را به بند قرنطینه و ســپس به بند کارگری زندان 

اوین منتقل کرده است. 
محمد نوری زاد در تاریخ ۱۷ تیر با دریافت ابالغیه ای به شعبه اول دادسرای 
اوین احضار شــده بود. او 2۱ خرداد ســال جاری همراه با ۱۳ نفر دیگر از 
کنشگران مدنی در ایران بیانیه ای مشترک مبنی بر ضرورت استعفای علی 

خامنه ای از رهبری جمهوری اسالمی امضا کرده بود. 
فعاالن در این بیانیه نوشــته بودند: »وقت آن رســیده که مردم، فعاالن، و 
اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایالت مصلحت جویانه ای که اسباب 
نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای 
به میدان گذارده و با درخواســت تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای 
رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می افزاید، پیشقراول این 

حرکت ملی باشند.« 
افراد ناشناسی محمدحسین سپهری و جواد لعل محمدی دو فعال صنفی 
معلمــان و از دیگر امضاکنندگان این بیانیه را تهدید کرده بودند. نوری زاد 
2۷ مرداد ســال گذشته نیز همراه به سه تن از وکیالن دادگستری مقابل 

ساختمان مجلس شورای اسالمی بازداشت شده بود.
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»جاسوس -پاسداران« 
در جمهوری اسالمی

تغییــرات گســترده طــی ماه های 
جاری در ســپاه پاســداران موجب 
گمانه زنی های فراوانی درباره ساختار 
این بازوی نظامی جمهوری اسالمی 
شده است. خاصه اینکه این تغییرات 
از یک ســو هم زمان به »تروریستی« 
خوانده شــدن این نیروی نظامی از 

سوی آمریکا صورت گرفت.
اما »هم زمانی« دیگری نیز در بین بود. 
برکناری تعدادی از سران سپاه پس 
از نشــت اطالعاتی گسترده از اسناد 
فعالیت های هســته ای ایران توسط 

اسرائیل رخ داد.
بنیامین نتانیاهو در بهار ۱۳۹۷ در یک 
کنفرانس خبری از حــدود ۵۰ هزار 
ســند و هزاران لوح فشرده از آرشیو 
اتمی ایران رونمایی کرد. تغییرات در 
سپاه نیز تقریبا از همان تاریخ شروع 
شد؛ اگرچه طی ماه های اخیر به اوج 

خود رسیده است.
این هم زمانی در کنار اخبار دیگری که 
»در گوشی« منتشر می شود؛ می تواند 
موید وجود »جاسوس-پاسدارانی« در 
سپاه باشد. جاسوســانی در باالترین 

رده های نظامی و امنیتی.

سرداران غیب می شوند

در بین ســردارانی کــه طی ماه های 
اخیر نامش با دو کلمه »جاسوسی« 
و »دستگیری« گره خورده است، علی 

نصیری معروف ترین آن هاست.
علی نصیری، فرمانده حفاظت انصار 
سپاه، ۳۰ فروردین ماه امسال برکنار 
شــد و خبر هایی از فرار و درخواست 
پناهندگی او از یکی از کشــورهای 

حاشیه خلیج فارس منتشر شد.
پــس از باالگرفتن ایــن اخبار چند 
»مشــرق«  جملــه  از  وب ســایت 
گفت وگو هایی با این فرمانده ســابق 
سپاه منتشــر کردند، مبنی بر اینکه 
از کشور خارج نشده است و به زودی 
در »پســتی« دیگر به خدمت گرفته 

خواهد شد.
اما پس از آن روز تا کنون نه تنها علی 
نصیری عنوان جدید سازمانی در یافت 
نکرده است،  حتی دیگر خبری از او 
نیز منتشر نمی شود. سردار سابق پس 
از برکناری یا عــزل دیگری در هیچ 
مراسمی رسمی دیده نشده و خبری 

از او  انتشار نیافته است.
تنها ده روز پس از انتشار خبر برکناری 
نصیری،  سردار باقرزاده رییس کمیته 
جســتجوی مفقودیــن ســتاد کل 
نیروهای مسلح،  به خبرگزاری فارس، 

وابسته به سپاه پاسداران گفت: »دو 
ساعت قبل شــخصا با سردارنصیری 
تلفنی صحبت کردم. حالشان خوب 
اســت و کماکان در خدمت انقالب و 

اسالم و کشور هستند.«
روند تغییرات در سپاه پس از برکناری 
عزیز جعفری و آغاز به کار حســین 

سالمی شتاب گرفت.
حســن ســالمی پــس از تصــدی 
فرماندهی ســپاه در نخســتین گام 
در ۱۸ اردیبهشــت مصطفی  ربیعی، 
فرمانده بازرسی ســپاه پاسداران، را 
بدون تعریف پست سازمانی جدیدی، 

برکنار کرد.
برکناری این سردار سپاه نیز با توجه 
به اینکه به رغم شــیوه مرســوم در 
ســپاه، در پستی دیگر به کار گمارده 
شود،موجب آن شد که مجددا شائبه 
جاسوســی برخی از سرداران سپاه و 
فرار یا دستگیری آن ها مطرح شود؛ تا 
جایی که سرتیپ دوم پاسدار رمضان 
شــریف، سخنگوی ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمی، مجبور به واکنش شد. 
او 2۱ خردادماه امسال  گفت که »فرار 
و دستگیری چند تن از فرماندهان« 

صحت ندارد.
رمضــان شــریف در گفت وگــو با 
خبرگزاری تســنیم، وابسته به سپاه 
پاســداران، تاکید کرد: »این عزیزان 
از نیروهای مخلص و فعال سپاه بوده 
و در جایگاهی جدید در ســپاه فعال 
و بــا جدیت به ایفــای ماموریت ها و 
مســئولیت های محوله، اشــتغال به 
خدمت دارند و حتی اخباری از حضور 

آنان در محافل منتشر شده است.«
افرادی که سخنگوی سپاه از آنها نام 
برده سرتیپ پاســدار علی نصیری، 
فرمانده سابق ســپاه حفاظت انصار، 
ســرتیپ پاســدار مصطفی ربیعی، 
فرمانده سابق بازرسی سپاه پاسداران و 
سرتیپ پاسدار محمد توالیی، معاون 

پیشین راهبردی سپاه بودند.
محمد توالیی سومین سردار سپاهی 
بــود که طــی ماه های اول امســال 
اخباری منبی بر »جاسوس« بودن او 

منتشر شد.
اردیبهشت ماه امسال خبری منتشر 
شــد مبنی بر اینکــه محمد توالیی 
معاون ســابق امور راهبردی ســپاه 
در حالی کــه قصد خروج از تهران را 
داشت، توسط سازمان اطالعات سپاه 
و با همکاری وزارت اطالعات دستگیر 
شد. گفته می شد که او به عنوان عامل 
نفوذی شناسایی شده اما بهمن سال 
سولماز ایکدر )سایت زیتون(۹۶ از سمت خود کنار گذاشته شده 

بود.
همچنین سازمان حقوق بشر ایران، 
در گزارشــی روز ۳۱ خــرداد مــاه 
امســال، اعالم کرد جمــال حاجی 

زواره  ، کارمند ســازمان هوا و فضای 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 
که به اتهام جاسوســی برای کشــور 
متخاصم )آمریــکا( در خانه های امن 

سپاه پاسداران زندانی بوده و به اعدام 
محکوم شده بود، در یک مکان نامعلوم 

در تهران اعدام شده است.
جمال )ســیاوش( حاجی زواره ، 4۷ 
ســاله، کارمند هوا و فضای سپاه در 
تاریخ ۱4 شــهریور ۱۳۹۶ به همراه 
همسرش لیال تاجیک بازداشت شده 

بود.
سازمان حقوق بشــر ایران به نقل از 
منابع مطلع آورده است: جمال حاجی 
زواره  تا زمان اعدام در ســلول مرگ 

نگهداری شده است.
همین منبــع افزوده اســت که این 
زندانی امنیتــی، مدتها زیر بازجویی 
بوده و به سختی با استفاده از شوک 
الکترونیکی شکنجه شده و بارها مورد 
ضرب و شتم شدید قرار گرفته است.

بر اســاس این گزارش، لیال تاجیک، 
همسر جمال )سیاوش( حاجی زواره ، 
که به ۱۵ ســال حبس محکوم شده 
اســت هم اکنون در زنــدان کچویی 
کرج زندانی اســت. او بارها، با تهدید 
به بازداشت دو فرزند نوجوانش، تحت 

فشار قرار گرفته است.

انتشار اخباری از این دست محدود به 
سال جاری نمی شود.

آذرماه سال گذشته نیز خبری مبنی 
بر اینکه ســردار عباداهلل عبداللهی، 
ســازندگی  قــرارگاه  فرماندهــی 
خاتم االنبیاء، با ۱۰۰ میلیون دالر پول 
نقد در دبی دســتگیر شده،  منتشر 

شد.
پس از انتشار این خبر بود که سردار 
عبداللهــی برکنار و ســردار محمد 
سعید به جای او به فرماندهی قرارگاه 

سازندگی خاتم االنبیاء منصوب شد.
آذرماه سال گذشته نیز خبری مبنی 
بر اینکه ارســالن خودکام، از اعضای 
سپاه پاســداران،  با اتهام همکاری با 
احزاب مخالف جمهوری اسالمی به 

اعدام محکوم شده، منتشر شد.
خــودکام کــه از پنج مــاه پیش در 
بازداشت به سر می برد، به اتهام اقدام 
علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی 
برای یکی از احزاب اپوزیســیون ُکرد 
تفهیــم اتهام و توســط شــعبه ۳2 
دادســرای نظامی ارومیه بــه اعدام 

محکوم شد.

تایید دستگیری سرداران سپاه 

مهرماه همان سال علی مطهری نایب 
رییس وقت مجلس، در مصاحبه ای با 
روزنامه فرانسوی لوموند گزارش ها از 
دستگیری چندین فرمانده ارشد سپاه 
پاسداران به اتهام فساد مالی و امنیتی 

را تأیید کرد.
این گفت وگو در حالی منتشر شد که 
پیش از آن حســین نجات، جانشین 
گزارش ها  ســپاه،  اطالعات  سازمان 
از دســتگیری تعــدادی از معاونان 
سازمان اطالعات سپاه به علت »فساد 
اقتصــادی یا امنیتــی« را »کذب و 
دروغ سازی برخی رسانه های وابسته 

به دشمن« خوانده بود.
فایننشال تایمز در این رابطه گزارشی 
از دستگیری »دست کم ۱2 عضو سپاه 
و بازرگانان مرتبط با آنها« خبر داده 

بود.
منابع فایننشال تایمز در این گزارش 
 یک مقام دولتی بــود و یک نفر که 
»بــا رهبر جمهوری اســالمی رابطه 

خویشاوندی دارد«.
با توجه به سیســتم اطالعاتی ویژه 
سپاه پاســداران و به رغم افشای نام 
چندین سردار ســپاه، می توان گفت 
که هنوز تشــت رســوایی  از بام به 
زمین نیافتاده اســت و شاید همین 
شب هایی که مردم به تماشای اعمال 
»محیرالعقــول« اطالعات ســپاه در 
سریال »گاندو« نشستند، جاسوسی 
در بین سرداران سپاه مشغول »رد« 
کــردن اطالعــات و اســناد به یک 

»سرویس اطالعاتی« بیگانه  است.

رضا خاتمی 
دفاعیات خود در دادگاه »تقلب هشت میلیونی« را منتشر کرد

رادیــو فــردا- محمدرضــا خاتمی، 
دبیرکل سابق حزب مشارکت ایران، 
متن دفاعیــات خــود در دادگاه را 
منتشــر کرد. در این متن، بر »تقلب 
هشت میلیونی« در انتخابات ریاست 

جمهوری سال ۸۸ تاکید شده است.
بر اســاس ایــن دفاعیــات، وزارت 
کشــور برگه های مصرف نشــده در 
صندوق های رای را ۱۳4 هزار و ۶2۶ 
اعالم کرده، در حالی که »رقم واقعی 
دو میلیــون و ۱۸۹ هزار و ۶۱۷ بوده 

است«.
وی تاکید کرد: »واقعیت صندوق ها با 
آمار ارائه شده از سوی شورای نگهبان 
تفــاوت چشــمگیری دارد و حداقل 
برای دو میلیــون و ۵4 هزار و ۹۹۳ 

رای عدد سازی شده است.«
در این دفاعیه همچنین مصاحبه های 
مقامات ۱۱ استان کشور درباره تعداد 
تعرفه های رای منتشر و با جمع بندی 
این ســخنان نتیجه گیری شده که 
»حداقل ســه میلیــون و ۳۵ هزار 
برگه تعرفه رای کمتر از میزان چاپ 
شده ارسال شده است و این تعرفه ها 

سرنوشت نامعلومی دارند«.
وی همچنیــن گفت که بــا وجود 
سخنان مقامات وزارت کشور درباره 
چــاپ دو میلیون برگــه رای در روز 
انتخابات »این برگه ها چاپ نشــده 

است«.
آقای خاتمی با جمع بندی این عددها 

اعالم کرد که »هشت میلیون و ۵۸۹ 
هزار و ۹۹۳« رای در انتخابات تقلب 

شده است.
نایب رئیس مجلس ششــم پیش از 
ایــن در یک مصاحبه تصویری گفته 
بود، که در انتخابات سال ۸۸ »حتما 
تقلب« شــده اما ایــن »تقلب« در 
صندوق های رای انجام نشده بلکه در 
ستاد انتخابات کشور، به مجموع آرا 

هشت میلیون رای اضافه شده است.
وی گفته بــود: »ما معتقد بودیم که 
انتخابات در حالت عادی به دور دوم 
می رفــت و رای آقــای احمدی نژاد 

بیشتر بود.«
نایب رئیس مجلس ششم تاکید کرده 

بود که »گفته می شود در کل کشور 
۳۹ میلیــون رای دادند، در حالی که 
آرای صندوق هــا ۳2 میلیون بوده« 

است.
وی به دلیل این ســخنان و به اتهام 
»نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان 
عمومی«، به دو ســال زندان محکوم 

شده است.
در همیــن حال آقــای خاتمی روز 
سه شنبه گفته بود: »متأسفانه رئیس 
دادگاه به اســتناد تأیید انتخابات ۸۸ 
توسط شــورای نگهبان اساساً ورود 
محتوایی به موضوع تقلب نکرده است 
و رأی خود را با استناد به نظر شورای 

نگهبان صادر کرده است.«
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وقتی اهدای عضو
 با اعدام گره می خورد....

قوه قضاییه منکر هرگونه ابالغیه، آیین نامه یا دستورالعملی در مورد اهدای 
عضو محکومان به اعدام شده، اما جامعه پزشکی و حقوقی ایران کماکان 
از تصویب چنین طرحی بیمناک است و نسبت به جوانب »غیرانسانی« 

موضوع هشدار می دهد.

دویچه وله- بحث پیرامون جنبه های پزشــکی، اخالقی، حقوقی و فقهی 
»پیوند عضو محکومان به اعدام« در رســانه ها و محافل مختلف ادامه دارد. 
موضوع با نامه  رئیس جامعه جراحان ایران بر سر زبان ها افتاد که خواستار 
جلوگیری از ماده ۴۷ آیین نامه اجرای احکام کیفری شــد و به رئیس قوه 

قضاییه نوشت که زیر بار چنین کاری نخواهد رفت.
دکتر ایرج فاضل که از پایه گاران پیوند عضو در ایران است، به جریان افتادن 
این ماده به هر شــکل و هر پیش زمینه  را موجب تشــویش خاطر جامعه 
پزشــکی، به ویژه جراحان ایران دانســت و گفت: »شخصا هرگز حاضر به 
استفاده از این شــیوه مذموم نخواهم بود و مطمئنم بسیاری از همکاران 

شریف و بلندآوازه ام نیز در چنین احساسی شریک می باشند.«
رئیس قوه قضاییه، آیین نامه مربوطه را در ۲۷ خرداد ۹۸ ابالغ کرده و ماده 
۴۷ آن می گویــد: »چنانچه محکوم داوطلــب اهدای عضو پیش یا پس از 
اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی 
اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می کند که ظرف سه ماه از 
تاریخ تصویب این آئین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه با همکاری 
وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه شده و به تصویب رئیس 

قوه قضاییه می رسد.«
 محمود عباســی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران نیز استفاده از 
اعضای پیوندی محکومان به اعدام را امری غیراخالقی، موجب خدشــه دار 
شــدن حیثیت سیاسی و بین المللی جمهوری اسالمی و زمینه ساز ترویج 

سوداگری و قاچاق اعضای پیوندی دانسته است.

عقب نشینی قوه قضاییه

دکتر علی جعفریان، رئیس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی تهران، 
این طرح را غیراخالقی  خوانده و گفته که گروه پزشکی زیر بار چنین کاری 
نخواهد رفت: »چنین اقدامی اشــتباه است و فضای اهدای عضو در کشور 
را به شــائبه  اجباری بودن آلوده می کند.« او افزوده که موافقت فرد سالم 
با اهدای عضو برای پس از مرگ با ابراز تمایل یک محکوم به اعدام تفاوت 

ماهوی دارد.
کامران لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت نیز در مخالفت با چنین اقدامی گفته 
اســت که مبنای پیوند عضو، »اهدا« است و این موضوع نباید با اعدام گره 
بخورد: »حتی اگر محکومان به اعدام خودشان هم بگویند که رضایت داریم، 
چون در شــرایط خاصی قرار دارند، پیوند عضوشان مورد قبول نیست زیرا 

اهدای عضو باید کامال داوطلبانه انجام گیرد.«
قــوه قضاییه در واکنش به اعتراض  جامعه جراحان اعالم کرده که هنوز در 
مورد موضوع اهدای عضو محکومان تصمیمی اتخاذ نشده است. غالمحسین 
اسماعیلی، سخنگوی این قوه گفت: »قطعاً موضوع اهدای عضو به صورت 
داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی های فقهی، حقوقی، بهداشتی و 
پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتاً 

تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد.«
کامران لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت نیز در مخالفت با چنین اقدامی گفته 
است که اســاس پیوند عضو »اهدا« است و این موضوع نباید با اعدام گره 
بخورد: »حتی اگر محکومان به اعدام خودشان هم بگویند که رضایت داریم، 
چون در شــرایط خاصی قرار دارند، پیوند عضوشان مورد قبول نیست زیرا 

اهدای عضو باید کامال داوطلبانه انجام گیرد.«

»پلیدترین شیوه«

در این میان، گروهی از وکالی دادگســتری نامه ای به رئیس قوه قضاییه 
نوشته و دستورالعمل پیوند اعضای محکومان را نافی »کرامت ذاتی بشر« 
دانســته اند. امضاکنندگان این نامه خطاب به ابراهیم رئیســی نوشته اند: 
»شــوربختانه حضرتعالی اخیرا با صدور آیین نامه و دســتورالعملی ١۴۸ 
ماده ای در خصوص نحوه اجرای احکام حدود، ســلب حیات نفس و قطع 
عضو محکومان به این مجازات ها در ماده ۴۷ آن، کرامت بنیادین بشــر را 
نقض نموده اید. اگرچه نفس این مجازات ها نیز مورد قبول نبوده و منطبق 
با کرامت ذاتی بشر نیست اما واگذاری یا اهدای اعضای بدن محکومان برای 
پیوند نه تنها امری انسانی نیست بلکه بدترین، پلیدترین و غیرانسانی ترین 
شــیوه برای این امر است زیرا این محکومان فاقد اراده کافی بوده و بخاطر 
نبود یک دادرسی منصفانه و عادالنه و اجبار و الزام به این امر نقض تمامی 

قواعد حقوق بشر است.«
ده وکیل دادگســتری این نامه را امضا کرده اند که مهرانگیز کار، حســین 

احمدی نیاز و محمد مصطفایی از جمله آنها هستند.
امضاکنندگان نامه یادآوری کرده اند که قوه قضاییه جمهوری اســالمی در 
چهل سال گذشته با اعدام، سنگسار، شکنجه، قطع عضو، شالق و... تمامی 
ابعاد قواعد حقوق انســانی را نقض و پایمال کرده است: »لذا اینجانبان به 
عنوان جمعی از وکالی دادگستری ایران خواستار حذف این دستورالعمل و 

پایان دادن به شیوه های غیر انسانی در قوه قضاییه هستیم.«
در شــبکه های اجتماعی نیــز بحثی در این زمینه جریــان دارد. کاربری 
می نویسد جمهوری اسالمی به جای آن که مجازات غیرانسانی اعدام را لغو 

کند، در صدد استفاده از اعضای بدن محکومان  برآمده است.

احمد باطبی: به اشتباه فکر می کردیم خاتمی نمی گذارد 
حق دانشجو پایمال شود

۲۰ســال از ١۸ تیــر ١۳۷۸، رویداد 
حمله به کــوی »دانشــگاه تهران« 
می گذرد. روزنامه »ســالم« سه روز 
پیش از آن به جرم چاپ نامه محرمانه 
»ســعید امامی« به »قربانعلی دری 
نجف آبادی«، وزیــر اطالعات دولت 
»محمــد خاتمی« که مفــاد قانون 
جدید مطبوعــات را توصیه می کرد، 
توسط دادگاه ویژه روحانیت به مدت 

پنج سال توقیف شد.
در واقــع، روزنامه ســالم از دخالت 
ماموران اطالعات در نوشــتن قانون 

مطبوعات جدید خبر داده بود.
دانشجویان دانشگاه تهران روز هفدهم 
تیرمــاه در اعتراض بــه توقیف این 
روزنامه تجمع اعتراضی برگزار کردند 
اما نیمه شب ١۸ تیر، نیروهای لباس 
شــخصی »انصار حزب اهلل« به کوی 
دانشگاه و خوابگاه دانشجویان حمله 
کردند و درگیری شدیدی بین آن ها 
و دانشــجویان شــکل گرفت. در آن 
شب دانشجویان زیادی مورد ضرب و 
شتم قرار گرفتند و اتاق های خوابگاه و 

وسایل دانشجویان تخریب شدند.
بنا به گفته مجموعه فعاالن حقوق بشر 
در ایران، در این درگیری که پنج روز 
طول کشید، دست کم هفت دانشجو 

کشته و ده ها نفر بازداشت شدند.
یکی از مهم ترین تصاویری که از حمله 
به کوی دانشجویان منتشر شد، عکس 
دانشجوی جوانی بود که یک پیراهن 
خونی بالی سر خود در دست گرفته 
بود. این تصویر که توسط »جمشید 
بایرامی«، دبیر گــروه عکس روزنامه 
»جامعه« گرفته شــده بــود، توجه 
همه دنیا را به جنبش دانشــجویی 
ایران جلــب کرد. »احمد باطبی«، از 
فعاالن جنبش دانشجویی در همان 
روزها بازداشت شد. او را به جرم بلند 
کردن آن پیراهن خونی، ابتدا به اعدام 
و سپس به ١۵ ســال زندان محکوم 

کردند.
باطبی ۹ ســال را در زنــدان گذراند 
و ســال ١۳۸۷ وقتی برای یک دوره 
مرخصی اســتعالجی از زندان بیرون 
آمد، از ایران خارج شــد. »ایران وایر« 
به همین مناســبت با احمد باطبی 
گفت وگویی کرده اســت که از  ۲۰ 
سالگی کوی دانشــگاه آغاز شد و به 
موضع گیری هــای سیاســی اخیر او 

رسید.

پس از ۲0 سال از واقعه کوی دانشگاه، آیا 
احساس و نگرش  شما نسبت به آن روزها 

عوض شده است؟
آن اتفاق، بخشی از هویت و شخصیت 
من شده است. من بچه بودم و آن زمان 
نه اینترنت و شبکه های اجتماعی فعال 
بودند و نه ماهــواره بود. تمام فعاالن 
سیاسی موقع انقالب یا نسل قبل از 
مــا را که انقالب کرده بودند، در دهه 
۶۰  کشــته بودند. بنابراین، در نیمه 
دوم دهه ۷۰ کســی در بین ما نبود 
که حداقل با ما حرف بزند و بگوید اگر 
یک اعتراض اجتماعی داشتید، باید به 
این شکل انجام شود؛ یعنی کسی نبود 
که تجربیاتش را به ما منتقل کند. ما 
کامال نادان در شــرایطی قرار گرفته 
بودیم که می دانستیم دارد یک اتفاقی 
می افتد اما نمی دانستیم باید این اتفاق 
را چــه طور مدیریت کنیم و یا حتی 
مطالبات خود را چه طور به شــکل 
منطقی مطرح کنیم؛ مثال در همان 
حوادث، دیدم یک سری از جوان هایی 
که دانشجو نبودند اما هم سن و سال 
ما بودند، یک دفعه ریختند و شروع به 
تخریب سر در دانشگاه تهران کردند. 

گفتم چــرا این کارهــا را می کنید؟ 
گفتند داریم اعتراض می کنیم، مگر 
در تلویزیون ندیده ای؟ مگر ندیده ای 
در کره جنوبی دانشــجوها چه طور 
اعتــراض می کنند؟ یعنــی ما حتی 
نمی دانســتیم چه طور باید اعتراض 

کنیم.
من با یــک روحیه جوان و پرشــور 
ولی بــدون هیچ تجربــه ای وارد آن 
داســتان شــدم. لحظه به لحظه از 
اعتراضات تا زندان و بازجویی تجربه 
بود و من آزمــون و خطا کردم. پس 
من نمی توانــم بگویم حمله به کوی 
دانشگاه برای من خاطره است. ١۸ تیر 
مراتب ساختار هویت و شخصیت من 
است. برای من تمام این سال ها یک 
آموزش بوده است و معتقدم کاری که 
االن انجــام می دهم و به آن معتقدم، 

درست است.

اولین تصویری که بعد از شنیدن کلمات 
۱۸ تیر یا حمله به کوی دانشگاه به ذهن 

شما می رسد، چیست؟
برگه های بازجویی پرشــده ای است 
که بازجــو جلوی من می گذاشــت 
تــا اعتراف دروغین بکنــم به این که 
جریــان ١۸ تیر با کمــک امریکا و 
اســراییل ایجاد شده اســت. یکی از 
سناریوهایشان این بود که »سازمان 
مجاهدین خلق« یک کامیون سالح 
فرستاده و یکی از دانشجویان به نام 
»خالد« که کرد بود، این ها را به من 
رسانده و من در دانشگاه سالح پخش 
کرده ام. من می گفتم خب فرض کنید 
من این اعتراف را کردم، یک کامیون 
ســالح از کجا می آید؟ می گفتند به 
آن کاری نداشــته بــاش. یکی دیگر 
از سناریوهایشــان این بــود که من 
اعتراف کنم چهره های اصالح طلب 
در تخریب اموال عمومی و حتی قتل 
دانشجوها نقش داشتند. دیگر این که 
در تلویزیون اعتراف کنم عکسی که از 

من با آن پیراهن خونی منتشر شده 
بود، دروغی اســت و من برای تبلیغ 
علیه نظام این پیراهن را با سس گوجه 
فرنگی و یا خون گوسفند و حیوانات 
قرمز کرده  و جلوی دوربین گرفته ام. 
من حاضر نشدم جلوی دوربین بروم 

و این ها را بگویم.

بزرگترین حسرت  شما درباره آن روزها 
چیست؟

من بیش تر افسوس این را می خورم 
کــه در دوره ای از تاریخ معاصر ایران 
این امکان بود که تغییر و تحولی رخ 
دهد اما به دلیل تعلــل، ناکارآمدی 
و خلــف وعده یک عــده، این اتفاق 
نیفتاد. جریان اصالحــات در ابتدای 
امر پشتوانه مردمی داشت و بسیاری 
از آدم ها، از جمله من، بابتش هزینه 
دادیم. من ادعایی بابت چیزهایی که 
می گویم، ندارم. شــکنجه می شــدم 
که بیایم و بگویــم اصالح طلبان در 
آشــوب های خیابانی نقش داشته اند. 
شکنجه می شدم که بگویم »مصطفی 
تاج زاده« به ما دســتور داده است که 
اموال عمومــی را تخریب کنیم و یا 
خیلــی از چهره های شــاخص دیگر 
جریــان اصالحات افراد در مســایل 
خــالف عرف اخالقــی جامعه نقش 
داشــته اند و برایشان پرونده باز کنم. 
من کامال مقاومت کردم و حتی یک 
برگه دربــاره آن ها امضا نکردم. برای 
این که آن زمان احســاس می کردم 
آن ها واقعا به اصالحات اعتقاد دارند 
و الویت شــان آزادی و دموکراسی و 
تغییر و تحول در جامعه است. اگر آن 
زمان این اعتراف ها را قبول می کردم، 
نزدیک یک دهه در زندان نمی ماندم.

چه طور شــد که عقیده  شما نسبت به 
اصالح طلبان عوض شد؟

برای ایــن که متوجه شــدم الویت 
آن ها دموکراســی و آزادی و تغییر و 

اصالح در جامعه نبود بلکه فقط حفظ 
نظام بود. بســیاری از اصالح طلبان و 
اصول گرایان نسبت های فامیلی دارند 
و از حفظ این حکومت نفع می برند. 
الویت  آقایان تغییر و تحول نبود بلکه 

حفظ نظام و استمرار طلبی بود.

یادتان می آید زمانی که نتیجه دادگاه های 
حوادث کوی دانشگاه را منتشر کردند، 
دزدی  خاطر  به  ببرزاده«  »اروجعلی  نام 
ریش تراش مطرح شد؟ در آن زمان کجا 
بودید و چه احساسی به شما دست داد؟

»کیهــان« تنها روزنامــه ای بود که 
به زنــدان می آمــد. مــن در زندان 
کمیته مشــترک ضد خــراب کاری، 
یا همان زندان »توحیــد« بودم. در 
دلم می گفتــم ما باید مقاومت کنیم 
و خاتمی نمی گذارد حق دانشــجو و 
مردم پایمال شــود. آن قدر ما ساده 
بودیم. ما احکام اعدام گرفته بودیم و 
می دیدیم سرباز نیروی انتظامی که در 
همه جای دنیا عامل اجرای دستورات 
مافــوق خود اســت، محکوم شــده 
اســت. عامل تخریب و ضرب و شتم 
و کشتن دانشجوها انصار حزب اهلل با 
همراهی پلیس بود؛ یعنی حتی پلیس 
در درجه دوم بود. امــا هیچ کدام از 
عوامل اصلی نه تنها دستگیر نشدند 
بلکه شــاید ترفیع هم گرفته باشند. 
توهین آمیزترین نتیجه و دهن کجی 
که می توانست به مردم و دانشجویان 
بشود، این بود که تمام آن داستان ها 
را کنار بگذارند و بعد یک ســرباز را 
به جــرم دزدیدن ریش تراش جریمه 
کنند. این نشان می داد که حکومت 
اصالح پذیر نیست. مهر این عدم امکان 
تغییر زمانی خورد که دولت اصالحات 
هم در قبال این داستان از حق مردم 
و دانشــجو دفاع نکرد و پــا به پای 
حکومت جلو آمد و پذیرفت که این 

دهن کجی رخ دهد.

من بیش تر افسوس این را می خورم که در دوره ای از تاریخ معاصر ایران این امکان بود که تغییر و تحولی رخ دهد 
اما به دلیل تعلل، ناکارآمدی و خلف وعده یک عده، این اتفاق نیفتاد. جریان اصالحات در ابتدای امر پشــتوانه 

مردمی داشت و بسیاری از آدم ها، از جمله من، بابتش هزینه دادیم.
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نامه ای از  هادی خرسندی

شکنجه تازه:
 رونویسی از کتاب آقا!

یک تکه از ویکی پدیا: ابوالفضل قدیانی )زاده ١۳۲۴( از اعضای ارشد سازمان 
مجاهدین انقالب اسالمی ایران و از زندانیان سیاسی و شکنجه شدگان دوران 
پهلوی و همچنین از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران 
)١۳۸۸( است. وی برای اتهام تبلیغ علیه نظام به دو سال زندان و برای اتهام 

توهین به رهبری به سه سال زندان دیگر محکوم گردید.

یک تکه پایین تر: ابوالفضل قدیانی، به تحمل ســه ســال حبس تعزیری و 
همچنین رونویسی از سه کتاب منتشر شده آیت اهلل خامنه ای، رهبر جمهوری 

اسالمی، محکوم شده است.

یک تکه پایین تر: واکنش دفتر رهبر جمهوری اســالمی به حکم رونویسی 
از کتاب ها: پس از انتشــار خبر حکم رونویسی از سه کتاب، یکی از اعضای 
دفتر سیدعلی خامنه ای گفت: »انتشار آثار مرتبط با رهبر معظم انقالب برای 
آشنایی با رأی و اندیشه و نیز زندگی و سیره اخالقی و اجتماعی معظم له است 
و به کارگیری آن به عنوان مجازات یک مجرم،  بدسلیقگی است. دفتر حفظ و 
نشر آثار رهبر معظم انقالب هیچ توصیه ای به دادگاه ها جهت مطالعه اجباری 
آثار رهبر انقالب توسط محکومان ندارد و این کار را مغایر با اثربخشی و روح 

کار فرهنگی می داند.«

نمایش کوتاه بازجو در سلول قدیانی:

- نوشتی؟
- چی را؟

- جریمه هایت را.
- میخوای چیکار؟

- میخوام خط بزنم.
- نه خیر ننوشتم.

- چرا ننوشتی؟
- چرا بنویسم. اینهمه سال در زندان ساواک بودم، مجبورم نکردند یک خط از 

روی کتاب »مأموریت برای وطنم« بنویسم.
- زندان های ما با زندان های شاه فرق میکنه. ما به خاطر همین فرقش انقالب 

کردیم.
- نه خیر، ما انقالب کردیم که زندانی سیاسی نداشته باشیم.

- ما هم سعی مونو می کنیم ولی هرچی اعدام می کنیم، تمامی نداره.
- البته قرار ما این بود که فقط زندانی سیاسی مسلمان نداشته باشیم!

- دیگه ما وسواس نداریم.
- نامردیه!

- حاال چرا جریمه هاتو ننوشتی؟
- می دونی برادر؟ این کار مغایر با اثربخشی و روح کار فرهنگیه. یکی از اعضای 

دفتر آقا فرموده.
- اوالً که دفتر آقا اعضا نداره. همه این چیزا را خود آقا با لقب های جورواجور 
صادر می فرمایند. حضرت آقا خودشــان چند نفرند، همه شــان اعضای یک 

دفترند، که در آفرینش بهترین رهبرند.
- به هر حال من نمی نویسم.
- نمیشه، قاضی حکم داده.

- بی سلیقگی کرده، آقا فرمودند.
- حاال قاضی مقیسه هم بی سلیقه شد؟

- بعله که شــد. اگر سلیقه داشت دســتور می داد از روی نامه های فروغ به 
گلستان بنویسم!

- نه! فقط کتاب های آقا را باید رونویســی کنی. اونم برای آشــنایی با رأی و 
اندیشه و نیز زندگی و سیره اخالقی و اجتماعی معظم  له. برات خوبه. یعنی 
برای همه خوبه. آقا فرموده اند از خودی ها شروع کنیم. هیتلر هم از خودی ها 

شروع کرد.
- ما که نفهمیدیم چه وقتی خودی هســتیم، کی ناخودی هســتیم، کی 
بی خودی! ولی بی خیال. من با رأی و اندیشه و نیز سیره اخالقی و اجتماعی 

معظم له آشنام.
- از کجا معلوم که آشنایی؟

- از همونجا که براش نوشتم »آقای خامنه ای، از سر راه این ملت مظلوم کنار 
بروید. لحظه ای با این پرسش ساده خلوت کنید که: چه تفاوتی است میان من 
و حسنی مبارک، یا سرهنگ قذافی و چرا استبداد در مصر و لیبی نامبارک و 

مذموم است، در ایران و سوریه ستودنی است؟«
- بدبخــت یعنی تو فرق مقام معظم رهبری را با حســنی مبارک و قذافی 

نمیدونی؟
- چرا می دونم. اونها دیگه زندانی رو مجبور نمی کردند از روی دری وری هاشون 

رونویس کنه!
- این نامه های مفصل را چرا برای مقام معظم رهبری می نویسی؟

- اینها ظاهرش نامه اســت، حقیقتش اینه که صورت حسابه! من این نامه ها 
رو برای آشــنایی ایشان با رأی و اندیشه ما اسالم زده هایی نوشتم که بقیه را 
قلع و قمع کردیم به خاطر ایشــون، حاال خودمون داریم قلع و قمع می شیم 

به دستور ایشون.
بگین از روی نامه های من ســه بار رونویس کنه، بیارین من خط بزنم. براش 

خوبه!

دانشجویی  جنبش  می گویند  خیلی ها 
بعد از ۱۸ تیر ضربه محکمی خورد و دیگر 

سرپا نشد. تحلیل شما چیست؟
قشر دانشــجو چند ویژگی دارد که 
قشر معلم و کارگر و… ندارد؛ جنبش 
دانشجویی یک جنبش موقت است. 
شما چهار یا شــش و نهایت هشت 
ســال در این جنبش می مانید چون 
بعــد فارغ التحصیل می شــوید و از 
دانشــگاه بیرون می رویــد. دوم این 
 که جنبش دانشــجویی یک جنبش 
فقیر اســت؛ یعنی به لحــاظ مادی 
هیچ منبع مالــی تامین کننده ندارد. 
دانشــجو یا باید برای مخارجش کار 
کند یا وابسته به کمک خانواده است 
و نمی تواند دســت به کارهای بزرگ 
بزند و مثل یک حزب، مراسم بزرگ 
برگــزار کند. بنابراین، یــا باید مثل 
»بسیج دانشجویی« و شاخه وابسته 
به حکومــت »دفتر تحکیم وحدت« 
از امکانات حکومت استفاده کند و یا 
بشود مثل یک سازمان اقماری برای 
اهــداف بزرگ تر. ایــن همان اتفاقی 
است که در سال های اصالحات برای 
جنبش دانشجویی افتاد؛ یعنی جنبش 
مثل یک سازمان اقماری برای »جبهه 
مشارکت« بود و جبهه مشارکت مثل 
یک بازو از جنبش اســتفاده می کرد. 
حــاال اگر می بینیــد در حال حاضر 
جنبش دانشجویی فرود و نزول داشته 
و پایین رفته است، به این معنا نیست 
که همیشه آن جا می ماند یا مثال آن 
اتفاق و ســرخوردگی باعث این فرود 
شده است. نه؛ آدم های جدید آمده اند 
که با توجه به وضع اقتصادی مملکت، 
مشــکالت زیادی دارند. اما کمی که 
وضع مملکت بهتر شــود و دانشجو 
بتواند به موضوعی غیــر از نیازهای 
اولیه اش فکر کند، قطعا دوباره جنبش 

دانشجویی جان می گیرد.

شــما اصالح طلب و از اعضای جنبش 
دانشجویی بودید،. چه طور شد حاال در 
امریکا جزو طرف داران جمهوری خواهان 
هســتید و به طیف دست راستی تمایل 

بیش تری دارید؟
من جمهوری خواه محسوب می شوم 
چــون در ایالت متحــده جمهوری 
دموکرات هــا،  برعکــس  خواهــان 
مســوولیت کارهــای خودشــان را 
می پذیرند؛ مثال در مورد سقط جنین، 
دموکرات ها می گویند بدن زن است و 
این آزادی است اما جمهوری خواهان 
می گویند شــما قبل از بارداری باید 
مســوولیت این کار را بپذیری. یعنی 
باید دو پله به عقب برگردی و آموزش 
بدهی و وسایل پیش گیری در اختیار 
زنان قــرار بدهی تا اصــال نیازی به 
سقط جنین وجود نداشته باشد. اما 
کارهایشان  مســوولیت  دموکرات ها 
را نمی پذیرند و پشــت کلماتی مثل 
پنهــان   . و.  دموکراســی  و  آزادی 
می شــوند. در مورد سیاست خارجی 
هم جمهوری خواهان خیلی جدی تر 
از دموکرات هــا در مــورد ایران فکر 
می کنند و تصمیم می گیرند و واقعا به 
دموکراسی در ایران معتقدند. به اعتقاد 
من، در ایاالت متحده بیزنس من ها و 
کسانی که دموکراسی برایشان معنا 
نــدارد و از ارتباط ایران و امریکا فقط 
در پی منافع خودشــان هستند، در 
پوست دموکرات ها می روند. اما بنا بر 
ده ها دلیل، الویت جمهوری خواهان 
آزادی و دموکراسی برای مردم ایران 

است.

به نظر می رسد دالیل شما برای حمایت 
از جمهوری خواهان، جواب های طرف دار 
یک حزب است. باور عمومی این است که 
جمهوری خواهان بیش تر از دموکرات ها 
در حوزه بیزینس هســتند یا در مورد 
ســقط جنین، به موضوعی که اشــاره 
می کنید که نقدهای بسیاری به آن وارد 

است.

به تاریخ نگاه کنیم؛ هر وقت در ایران 
فاجعه ای رخ داده است، دموکرات ها 
در امریکا سر کار بوده اند. در کودتای 
۲۸ مرداد ســال ١۳۳۲، دموکرات ها 
روی کار بودنــد. در انقــالب ١۳۵۷، 
دموکرات ها باعث شدند. در جنبش 
ســبز که قرار بود تغییر و تحولی رخ 
دهد، »باراک اوباما« حضور داشت و 
آن را خراب کــرد. بنابراین، هروقت 
دموکرات هــا روی کار بوده انــد، در 
ایران  درباره  خارجی  سیاســت های 

ضعیف عمل کرده اند.

االن شما موافق جنگ با ایران هستید؟
نه، من موافق جنگ نیستم. هیچ کس 
موافق جنگ نیســت. مقوله جنگ 
یک ابزار و شیوه برای فیگور سیاسی 
گرفتن شده است. هرکس می خواهد 
بگوید من آدم خوبی هستم، دیگری را 
به جنگ طلب بودن محکوم می کند و 
خودش را در طرف مقابل می گذارد. اما 
ما درباره کدام جنگ حرف می زنیم؟ 
به ده ها دلیل جنگی اتفاق نمی افتد 
مگر این که خود جمهوری اســالمی 
جنگی را شــروع کند. دولت امریکا 
بدهی های کالن دارد و به لحاظ مادی 
االن امکان واردشــدن به یک جنگ 
تمام عیار را ندارد. افکار عمومی امریکا 
االن آمادگی پذیرش جنگ را ندارند. 
اگر در جنگ خلیج  فارس مردم حاضر 
شدند هزینه بدهند و جنگ آغاز شود، 
دلیل  آن اتفاق ١١ســپتامبر بود که 
هزاران بی گناه در آن کشــته شدند. 
بنابراین برای آغــاز جنگ باید یک  
١١ سپتامبر دیگر شروع شود که آن 
هم امکان ندارد. فقط در یک صورت 
امکان وقوع جنگ وجود دارد و آن هم 
این است که جمهوری اسالمی آغازگر 
جنگ باشد. کســانی که ژست ضد 
جنگ می گیرند و جمهوری خواهان 
را متهــم به جنگ طلبــی می کنند، 
هیچ راه حلی برای کنترل جمهوری 
اسالمی، به عنوان حکومت بحران زایی 
که پهپاد و نفت کش را می زند، ندارند.

همین موضوعاتی که االن مطرح می کنید، 
پیکان منتقدان که  نوک  باعث شده اند 
بعضی از آن ها حتی دوستان قدیمی شما 
هستند، سمت شما باشد ومتهم به جنگ 
طلبی و نداشتن حس وطن پرستی شوید.

اول این که دموکراسی یعنی همین؛ 
یعنی هرکس بیاید و هر چه دوست 
دارد، دربــاره مــن بگویــد. یکی از 
جنبه های تکاملی من در این سال ها 
ایــن بود که وقتــی وارد یک جریان 
سیاسی می شــوید، نمی توانید کاری 
کنید که همه شــما را دوست داشته 
باشــند. چون در این صــورت باید 
حقیقــت را کنار بگذاریــد و مجبور 
هســتید کاری را بکنیــد که تایید 
شــوید و این یعنــی آدم بی مصرف. 
من نمی خواهم بی مصرف باشم. من 
بــا دل و جان تمام فحش های تاریخ 
و لعنت های دوســتان قدیمی خود 
را می خرم اما می روم ســراغ تحریم 
ســپاه، »علــی خامنــه ای« و صداو 
سیما. بگذارید تاریخ تصمیم بگیرد. 
بعضی می گویند این ها دنبال تحریم 
مردم ایران هســتند، اما نه، ما دنبال 
تحریم سازمان تروریستی سپاه بودیم 
و موفق هم شدیم. به زودی هم دنبال 
تحریم صداوسیما و جاهایی مثل بنیاد 
شهید، آستان قدس رضوی، سازمان 
اوقاف که گردش مالی شــان سالیانه 
میلیاردها دالر است، هستیم تا جایی 
که حکومت نتواند پــول مردم ایران 
را از کشــور خارج و خرج گروه های 
»حوثــی« یمن و »حشدالشــعبی« 
عراق و »حزب اهلل« لبنان و »بشــار 
اسد« کند. حاال بگذارید فحش هایش 

به من برسد!
شیما شهرابی )ایران وایر(

دادستان کل کشور تهدید کرد: 
برخورد جدی با متخلفان

 در خطوط قرمز نظام الهی
 به ویژه در بخش حجاب

زیتــون-  محمد جعفــر منتظری، 
دادستان کل کشــور، روز سه شنبه 
مجددا »افرادی که معتقد به اختیار 
در پوشش خود هســتند« را تهدید 

کرد.
او گفت: »از نظر ما حجاب به عنوان 
یک امر شــرعی و قانونــی در نظام 
اســالمی دارای جایگاه خاص و ویژه 
اســت و آنهایی کــه می خواهند از 
فضا سوءاســتفاده کرده و به برخی 
بدحجابی ها دامن بزنند برخورد جدی 

خواهند کرد.«
منتظری همچنین به برخورد جدی 
دســتگاه قضائی و نیــروی انتظامی 
بــا متخلفان در خطــوط قرمز نظام 
الهی، ارزشــی و احکام دینی به ویژه 
در بخش حجاب و عفاف اشــاره کرد 
و گفت: با آنهایــی که این حق الهی 
را زیرپا می گذارند باید به عنوان جرم 
مشهود دستگاه انتظامی برخورد کند 
و بیشتر تالش ما بر این است تا این 
موضوع جنبه سیاســی پیدا نکرده و 
برخی خارج نشینان به بدحجابی ها و 

بی حجابی ها دامن نزنند.«
سه روز پیش از این نیز حسن مهری، 
فرمانده پلیس فرودگاه های کشور، نیز 
از برخورد با کشف حجاب در محیط 

فرودگاه ها خبر داده بود.
او گفتــه بود: »مأمــوران پلیس اگر 
مواردی را مشاهده کنند که پوشش 
افــراد مروج مدل های غربی اســت، 

حتماً با آن برخورد خواهد کرد.«

فرمانده پلیس فرودگاه های کشــور 
درباره اینکه آیــا امکان جلوگیری از 
ســفر افراد بدحجاب نیز وجود دارد 
یا خیر؟ توضیح داد: »ممکن اســت 
از ســفر جلوگیری شود. برای چنین 
افرادی پرونده قضائی تشکیل شده و 

تحویل مقامات قضائی خواهد شد.«
در همیــن رابطه برخــی از کاربران 
فضای مجــازی از حضــور ماموران 
گشت ارشاد در کنار سکوهای قطار 

مترو خبر می دهند.
هفته گذشته نیز دادستان کل کشور 
»بدحجابی و بی حجابــی« را »خط 
قرمز« نظام جمهوری اسالمی توصیف 
کرد و گفت که دستگاه قضایی اجازه 

بی حجابی در کشور را نمی دهد.
محمد جعفر منتظــری در این باره 
گفــت: دســتگاه قضایــی و نیروی 
انتظامی در مقابله با بدحجابی کوتاه 
نیامده و تمام تالش خود را در مبارزه 
بــا آنچه بی بندوبــاری خواند، ادامه 

خواهد داد.
او مســئله  »حجــاب و عفــاف« را 
دســتاویزی برای رواج فرهنگ غربی 

در کشور عنوان کرد.
با آغاز فصل تابســتان در ایران موج 
برخورد با افراد موسوم به »بی حجاب« 
از ســوی ماموران نیــروی انتظامی 
شــدت می گیرد که بعضا با حبس و 
جریمه  نقدی افراد بازداشــتی همراه 

می شود.

دادسرای ارشاد پس از مسدود شدن
 صفحه اینستاگرامی خبرچینی اش: 

اینستاگرام نداریم!

کیهان لندن- کانال دادســرای ارشاد تهران در شبکه اینستاگرام که با هدف 
جاسوسی و خبرچینی از زندگی شخصی و خصوصی مردم راه اندازی شده بود، با 
گزارش های مردمی توسط اینستاگرام مسدود شد. این درحالیست که دادسرای 

ارشاد تهران می گوید هیچ صفحه اینستاگرام یا تلگرامی ندارند!
دادسرای ارشاد تهران چندی پیش با راه اندازی یک صفحه در اینستاگرام و دیگر 
شبکه های اجتماعی زیر نظر حکومت، از مردم خواست تا از زندگی شخصی و 
خصوصی دیگران جاسوسی و خبرچینی کنند و تصاویر و ویدئوهای آنها را برای 

دادسرای ارشاد ارسال کنند!
در فاصله کمتر از یک روز از رسانه ای شدن فعالیت این کانال اینستاگرامی، در 
پی گزارش مردم از فعالیت این کانال  بر خالف قوانین اینستاگرام و همچنین 

حقوق فردی شهروندان، این صفحه توسط اینستاگرام مسدود شد.
نکته جالب توجه اینجاســت که حکومت در پی دریافت گزارش های مردمی 
در راســتای اجرای قوانین سرکوب کننده مورد نظر خود بود، ولی حاال توسط 

گزارش های مردمی به اینستاگرام، امکان مجازی خودش مسدود شده!
گفتنی است در پی مسدود شدن این صفحه، دادسرای ارشاد تهران به یکباره 

ادعا کرده که اصال چنین صفحه ای در فضای مجازی نداشته است!
خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، در حســاب توئیتری خود در این باره نوشــت: 
»دادسرای ارشاد تهران هیچ صفحه ای در توییتر و تلگرام ندارد. پیرو راه اندازی 
برخی از صفحات به نام دادسرای ارشاد تهران به اطالع می رساند که این دادسرا 
هیچ فعالیتی در شبکه های اجتماعی توییتر و تلگرام ندارد و تمامی صفحات به 

نام این دادسرا در این دو شبکه اجتماعی، تقلبی است!«
این درحالیست که قوه قضاییه پیشتر درباره این شبکه های اجتماعی تبلیغ کرده 
و حتی گفته بود که با هدف »حفظ خانواده« و در پی درخواست های مردم برای 

داشتن مرجع دریافت اطالعات، راه اندازی شده!



32 Issue 1432 Friday July 12, 2019شماره ۱4۳2 جمعه 2۱ تیر 3۲۱۳۹۸

بحران ایرانی بودن
 در این روزگار

خبرها و روایت ها ایــن روزها چنان 
مایه ی بهت و دردند که حتی گاهی 
در نوشــتن یک خط تفسیر زیر یک 
پســت یا دو جمله همدلی در کنار 
یک عکس در می مانم. انگار واژه ها در 
بیان کم می آورند، در سطح می غلتند 
و می گذرنــد، حس آدمــی در بهت 
و خشــم دســت وپا می زند، آخ و آه 
می شود… پس ماندش می شود ناسزا 
که می کوشی با نهیب خودداری آن 

را فروخوری.
آنچه می گویم را در امتداد این ناتوانی 
از تبیین نوشته ام، کلنجاری ست در 

وصف حال.
شاید بســیاری از ما در این روزها در 
چنین حال و هوایی به ســر برند؛ در 
تعلیق میان خشــم زدگی و اضطرار 
واکنــش بــا دل زدگــی و گاه حتی 
ناامیدی. برای من برآیندش می رسد 
اغلب به یک توداری خاموش. روزمره 
را در ریتم و روال های منظم اینجایی 
با تالش و کار می گذرانم، اما اغلب دلم 
جای دیگری ست، نگاهم رو به جاها 
و معضل هایی ســت که این روزمره، 

الپوشانی و حتی نفی شان می کند.
اگر دریافت هایــم را از این روزگاری 
که بر زیست اجتماعی ما چیره شده 
در یــک واژه خالصه کنــم، آن واژه 
می شــود، بحران. بحران ایرانی بودن 
در این روزگار و بحران مهاجر بودن، 
آواره بودن، پناه جوی جهان ســومی 
بودن در ایــن روزگار، بحران دیگری 
بودن. تصویر وضعیت در ذهنم عین 
آینه های شکســته و تیز، تکه تکه و 
هولناک شــده اســت. هر جایش را 

لمس کنی می برد و زخمی می کند.
من در آلمان زندگی و کار می کنم و 
به مناسبت حرفه ام به اینجا و آنجای 
اروپا ســفر می کنم، در امنیت و رفاه 
قاره ای که در همین سال ها و ماه های 
اخیر هزاران انسان در رؤیای رسیدن 
به آن در آبهای مجاورش غرق شده اند 
و به یقین باز هم غرق خواهند شــد. 
قاره ای که زیر پوست شهرهای خوش 
آب و رنگ و مدرن اش دیگری ستیزی 
کمین کرده و رشد می کند؛ مکانی که 
حس تعلق ام به آن، که طی سال ها با 
تالش بسیار ساختم و پرداختم، دارد 

فرار و پوشالی می شود.
دغدغــه ی ایران اما از هــر بارِ دیگر 
برایم سنگین تر شده است؛ تصویرش 
در ذهنم مانند پیکره ی عزیزی شده 
پــر از زخــم و درد و ناتوانــی که به 
هزار طناب انگار به تخت تشریح اش 
بسته اند، شیره ی جانش را می کشند 
و او نمی تواند خود را از این موقعیِت 
ســخت و تلخ برهاند. و من نه همراه 
روزمرگــی کمرشــکن و تنگناهای 
هر لحظه ی مردمانش هســتم، و نه 
می توانم از فکر این همراهی ناممکن 

دل بکنم.
در این ماه های گذشته حتی بیش از 
ســال های پیش، انگار معتاد به ایران 
شــده ام. در یک التهاب مزمن دنبال 
خبرهایش می دوم، دنبال روایت های 
هرروزه شان.  از تالش های  کنشگران 
بیــش از پیش ســراغ دوســتان و 
آشــنایانم را در ایــران می گیرم تا از 

چگونگی اوضاع سر درآورم.
هرچه بحران بــاال می گیرد، نیازم به 
درک شــرایط، به وصل کردن خود 
به آنجا که از آن دور مانده ام، بیشــتر 

می شــود. و با اینهمه، دریغ از دست 
یافتن به برداشــتی که بتوانم به آن 

اطمینان کنم.
همه چیز لغزنده و شکننده شده؛ دارد 
فرومی پاشد. اگر یقینی هست، تنها 
یقین نســبت به این بحران بی امان 
اســت که از همه سو هجوم آورده، از 
همه جا دارد باال می زند، و بیشــمار 
فاجعــه  را در زمینه هــای گوناگون 
نمایان می کند؛ هر روز و هر ســاعت 
انگار بازتولید می شــود و هربار خود 
را چرکین تر از پیش نشــان می دهد. 
بحران چنان همه سویه و عاجل شده 
اســت و چنان فضا را از خود اشباع 
کرده که ذهــن از دور تباه آن بیرون 

نمی رود.
آدم حتی در برشــمردن شواهد این 
تباهی کم می آورد. هرچه را که بگویی 
انگار همیشه چیز دیگری هست که 
از قلم افتاده، کــه همزمان همانقدر 
تلخ و مهیب است، که باید آن را هم 
بگویی. روی هر فاجعه که تأکید کنی 
این شبهه  هست که فاجعه دیگری 
را مســکوت گذاشــته ای. این دوران 
عین هیوالیی شده اســت با هزاران 
چنــگ و دندان، که هریک قربانی به 
کام می کشد؛ بی وقفه. و شواهد گواه  
آنند که هنوز هزار چهره ی مخوفتر در 

چنته دارد تا رو کند.
زهر این دریافت، وقتی به آینده فکر 
می کنی حتی کاری تر می شود. نه آن 
آینده ی دوردســت و ذهنی که هنوز 
مأمن امید اســت، بلکه آن آینده ی 
واقعی کــه از همین حال برمی آید و 
باید نطفه های بهگــرد آن را همین 
امــروز ببینی تــا بتوانــی در امتداد 
رشدشان نگاهت را به جلو سوق دهی.

فقــر و فالکــت در جامعه هــر روز 
پیشــروی می کند و شمار بیشتری 
را در خود فــرو می بلعد، هزینه های 
روزمره رشدی بی وقفه دارند، بیکاری 
و بحران مســکن بیــداد می کند. در 
تبیین تنگنای زندگی مردم واژه هایی 
ساخته اند و تصویرهایی ثبت شده اند 
به غایت هولناک. شرارت این واژه ها 
و تصویرها اما از شــدت تکرار عادی 
شده. میان نامیدن و واقعیِت زیسِت 
این موقعیت ها فاصلــه ای تباه ایجاد 
شده که ما را از درک آن دور می کند. 
تکرار می شــوند، عــادت می کنیم: 
مالباخته،  گورخــواب،  کارتن خواب، 
کولبر، بیشــمار تصویر کودکانی که 
در سطل های آشــغال پس ماندها را 
جمع می کننــد و گونی هایی در پی 
خود می کشند بزرگ تر از جثه شان، 
شــماره تلفن هایی برای »واگذاری« 
اعضای بدن یا نوزاد، کودک همسری، 
تصویرهــای آوارگــی از زلزله زدگان 
پارسال و سیل زدگان امسال، تصویر 
سوختن جنگل ها و خشکسالی زمین 

که پیشروی می کند.
خطر نفس بر جنگ باالی سر مردم، 
روی خانه هــای مــردم کمین کرده 
است. حرفش مانند شایعه ای مخوف 
می پیچد و تکرار می شود. هم واهمه و 
خشم تولید می کند و هم جدی گرفته 
نمی شــود. شــاید هم این فشارهای 
ملموس روزمره بر گرده مردم اند که 
لمس خطر جنگ را که تا بیخ گوش 
همه پیش آمده، به پس زمینه می راند. 
آنکس که از امروز عاصی شــده است 
دســت و ذهنش از فــردا نیز کوتاه 

می شود.
تداوم سرکوب با اوج گیری های ادواری 
و دگردیسی های موذیانه همراه است 
و زمینه های مختلف زیست اجتماعی 
را در برگرفته؛ از اعتراض های صنفی و 
سیاسی تا آب بازی نوجوانان در پارک 
و رقص کودکان در مدرسه. سرکوب 
مانند بختک بر گرده ی جامعه افتاده، 
امکان ســازماندهی و رشد اعتراض 
را مســدود کرده و ذره ای مــدارا با 
هیچ کس ندارد، که از قیمومیت نظام 

بر جامعه، حتی اندکی سر باز زند.
و  دائمــی  کشــمکش های  ایــن 
بن بســت های فراگیر سبب انباشتی 
از خشم و نفرت و سر خوردگی شده 
است که مانند خوره به جان مدنیت 
و انســانیت مردم افتاده. گروهی هم 
با کوته بینــی یا عرض ورزی زیر لوای 
رادیکالیســم از این انباشت خشم و 
نفرت، ســرمایه سیاســی برای خود 
می ســازند و به مــوج تخریب دامن 
می زننــد. بــه جای نقــد، عصبیت 
کاری  زخم زبان های  و  می پراکننــد 
تولید می کنند، که به یمن شبکه های 
مجازی دســت به دســت می گردد 
و حافظــه ای می ســازد از دریدگی 
ایــن دوران. گروه دیگــری هم که با 
تقلیل گرایی به عادی ســازی بحران 
نشسته اند، همچنان زیر لوای اصالح 
توهم تولید می کنند، دائم هشــدار 
می دهند، تسلیم پذیری می پراکنند و 
حافظه ای می سازند از دریوزگی این 
دوران. هیچیک اما از رنج این دوران 

نمی کاهند که خود مزید بر آن اند.
ســال ها عادت داشــتم به یادداشت 
نویسی؛ جمله هایی برای ثبت و درک 
وضعیت ها. حاال اما مدتی ســت که 
فقط اسکرین شــات می گیرم. خبرها 
چنان مهیب و غریب شده اند که تنها 
خودشان بار مفهومی شان را می توانند 
بکشند، تنها خودشــان سند واقعی 

بودنشان هستند.
یکی از این اسکرین شــات ها عکسی 
ســت که برای من مصــداق تعبیر 
آخرالزمانی شده. عکس تصویر گودال 
بزرگی ست که ته آن اندک آب کدری 
مانده، از درون آب، لوله های متعددی 
به قطر حدود ۳۰ ســانت بیرون زده 
و امتــداد یافته تا بیرون گودال، مثل 
لوله هایی که از تن بیماری بیرون زده 
باشد. مردانی درون گودال نشسته اند 
و دســت ها و بازوهایشــان را در آب 
گودال فرو کرده اند، در همانجاها که 
آن لوله ها بیرون زده اند. البد آن لوله ها 
را به عمق تن گــودال فرو می کنند 

تا اندک آبش را بکشــند. دور تا دور 
گودال را تراکتورها و پمپ ها و مردانی 
که البالی آن لوله هــا در تکاپویند، 
گرفته اند. تصویری نمادین از کشیدن 

شیره ی جان آن سرزمین.
»مغاک تیره ای بر هستی ملی ما کام 
گشوده …« این جمله را مادرم، پروانه 
فروهر، ۲۳ سال پیش در نشست بنیاد 
پژوهش های زنان گفت. او دو ســال 
پس از آن کشــته شد و ما همچنان 
در مغاک تیــره ای که او از آن گفت، 

گرفتار مانده ایم.
هر بار که به نشســت  های این بنیاد 
آمده ام، یاد او را همراه خودم آورده ام. 
هر کس که شاهد سخنرانی او بوده، 
مرا که دیده از او گفته. از حضور او در 
بنیاد متنی هم باقی مانده است شیوا 
و عمیق، نمایانگر تالش او برای تبیین 
موقعیت اجتماعی و مسئولیت فردی 
خویش. من این متن را بسیار دوست 
دارم و برایم الهام بخش بوده اســت، 

مانند خودش.
اما یادآوری حضور او در این کنفرانس 
ســویه ی دیگری هم دارد. مستندی 
ســت از همان آفت تخریب و توهین 
که همچنان در فضای سیاســی ما 
می پلکد، حریم می شــکند، به روح و 
حیثیت انسان ها دست اندازی می کند 

و فضای گفتگو را مسموم می کند.
در ســالروز خودســوزی هما دارابی 
چند عکــس از ســال های جوانی او 
به همراه مادر و پدرم گذاشــتم روی 
صفحه هایی که در فضــای مجازی 
دارم. واکنش ها بیشتر قدردانی هایی 
بود در قالب الیک و قلب و جمله های 
کوتاه همدالنه. چنــد نفری در باب 
اینکه خودکشــی راه حل نیست داد، 
سخن دادند؛ با چاشنی رهنمودهای 
کلیشه ای در لزوم تالش برای تغییر. 
انگار او که خودکشــی کرد و ما که با 
احترام به یادش می آوریم داریم تجویز 
خودکشی می کنیم و یا حتی تجویز 
تسلیم در برابر قضا و قدر. بیش از آن 
پرت و بی مایه بود که بتوانم پاســخ 
بدهــم. اما چند کامنــت هم بود که 
پاک کردم به این امید که فراموششان 
کنم. در یکی از آن ها نویسنده با ابراز 
خوشحالی از مرگ فجیع هر سه نفر 
نوشته بود که متاسف است از اینکه 
آن ها به اندازه کافی زجر نکشیده اند. 
آن ها را مســئول هر آنچه جمهوری 
اسالمی بر سر مردم و مملکت آورده، 
دانسته بود زیرا که در انقالب سهیم 
بوده اند. نویســنده یک فرد حقیقی 
بود، ســاکن جایی بیرون از ایران. از 

همین هایی که با زدن یک هشــتک 
براندازم یکباره به قله ی مبارزان صعود 
کرده اند. البته اینگونه لطف ها تنها از 
جانب این گروه از هم میهنان شامل 
حال جان باختگان ما نمی شــود. در 
همین روزهای اوج گیری خطر جنگ 
که عــده ای با آب و تاب شــعارهای 
حکومتی را تکرار می کنند و در باب 
لزوم دفاع از عــزت و ناموس و غیره 
داد سخن می دهند، یکی از چهره های 
نوظهوری که از ســوی بی بی ســی 
فارسی به لقب کارشناس هم مفتخر 
شده، در پستی پس از قاتل خواندن 
پدرم، نوشته بود اگر اعدام های ۶۷ و 
قتل های زنجیره ای رخ نمی داد االن 
تعداد بیشــتری موجود ظاهراً ایرانی 
شبانه روز خود را گذاشته بودند پای 
عملی شــدن بمباران ایران و کشتار 

وسیع ایرانیان.
ایــن دو نمونه را آوردم تا برســم به 
این پرسش که وقتی شکستن حریم 
مباح می شود واقعا چه فرقی دارد که 
سنگ ها از کدام سو حواله ات می شود؟
در همین چند هفته ی اخیر ســه بار 
دیگر هــم به خانه پــدر و مادرم در 
تهران دســتبرد زده انــد. از آنجا که 
نفوذ بــه درون خانــه از راه حیاط و 
وردوی آن حاال بســیار دشوار شده، 
دستبردزنندگان از پشت بام می آیند. 
بار اول از یک نورگیر به قطر هشــتاد 
ســانت با طنــاب وارد و ســپس از 
همان راه خارج شــده اند. آن نورگیر 
را با سیمان مســدود کردیم. بار دوم 
در حــال تخریب نرده هــای حفاظ 
پنجره هــای ایوان طبقــه دوم خانه 
بودند که همسایه ای متوجه می شود و 
پلیس را خبردار می کند، که با حدود 
نیم ساعت تأخیر از راه می رسند. حاال 
در این ایوان یک ردیف سراسری نرده 
بــه فاصله ای از نرده های سراســری 
پیش کار گذاشــته شده. بار آخر هم 
پنجره ی کوچک و حفاظ داری را که 
کنار در پشت بام بوده از جا درآورده اند 
و از آنجا وارد شدند. حاال پنجره با آجر 

و سیمان مسدود شده …
خالصــه اینکــه آن خانــه ای کــه 
آزادگــی  یــادآور  می خواســتیم 
باشــد، حاال خودمان  کشته شدگان 
دورش ردیف ردیف نرده کشیده ایم، 
بر هــر درش چندیــن و چند قفل 
زده ایم. و تصویر خانه با آنچه قرار بود 
یادآور آن باشــد تضادی نمادین پیدا 

کرده است.
در زبان آلمانی واژه ای هســت به نام 
سردستی اش  ترجمه ی   .Vogelfrei

می شــود پرنده آزاد. واژه اما معنایی 
اساســاً  متفاوت دارد. ریشــه اش در 
قرون وســطی ســت. بــه آن هایی 
اطالق می شده که تکفیر می شدند، 
مهدورالدم می شــدند و در شــهر و 
جامعه هیــچ امنیتی بــرای جان و 
مالشــان قائل نبود. نه تنها مأموران 
کلیسا و حکومت که مردم عادی هم 
حق آوردن هر بالیی را بر سرشــان 
داشتند. حاال آن خانه هم شاید چنین 
موقعیتی پیدا کــرده و تجاوز به آن 

مباح شده است.
یکــی از واژه هــای پلید ایــن روزها 
»برون سپاری« بود. یکی از وابستگان 
به دار و دسته ی آقای احمدی نژاد، که 
به تازگی کانال افشاگری راه انداخته 
و به شــدت داغ محرومان را به سینه 
می زند، این واژه را به کار برده اســت. 
وقتی وزیر و شــهردار ســابق پس از 
کشته شــدن همسر جوانش به قتل 
او اعتــراف کرد، آن جناب مســئول 
افشــاگری در پی کاسه زیر نیم کاسه 
گشته بود و این پرسش را طرح کرده 
بود که چرا فــردی با امکانات و نفوذ 
یک وزیر و شــهردار ســابق، قتل را 
»برون سپاری« نکرده است. منظورش 
این بود که چرا آن جناب، قاتل اجیر 
نکرده و خودش انجام قتل را بر عهده 
گرفته اســت. از زوایه قربانی که نگاه 
کنی اما هیچ تفاوتی ندارد، زیرا که او 

او در هر دو صورت به قتل می رسد.

حاال من هم نمی دانم وقتی حریمی 
شکسته می شــود، دســت اندازی و 
دســتبردی اتفاق می افتد، چقدرش 
چقــدرش  ســت،  برون ســپاری 
خودسری ست و غیره. البد واژه هایی 

هم در راهند …
منیــرو روانی پور در صحبت زیبایش 
در همیــن کنفرانــس از معجزه ی 
خیام خوانــی در تارانــدن ارواح پلید 
نابودی و مرگ گفت. راست می گوید! 
باید قــدر چیزهایی که مــا را حتی 
بــرای لحظــه ای از ایــن ارواح پلید 
نجات می دهند، بدانیم.   یکی دیگر 
از اسکرین شــات هایی کــه گرفته ام 
تصویری ســت از یک دیوارنگاره در 
یکی از شهرهای سیل زده. روی دیوار 
نــم زده ی خانــه ای در گل فرو رفته 
و مخروبــه، با خطی به رنگ ســرخ 
نوشته شده: لبخندت تعادل شهر را 
بهم میزند. تو بخند من شهر را از نو 

میسازم.
در این شــعرگونه، تخیلــی پر توان 
هســت که ذهــن آدم را از واقعیت 
ویرانگر ســیل رها می کند. آن که بر 
دیوار این دو جمله را نوشته است، چه 
بتواند آن خانه و شهر را دوباره بسازد 
و چه نتواند، تنها با همین بشارتش، به 
ذهن ما شــیار گرمی از نور می تاباند. 
چیــزی را حفظ می کنــد از جنس 
مانند گل دوزی های  انسانیت،  تجلی 
زندانیان دم اعدام برای عزیزانشان که 
در اوج از دست دادن، زیبایی زندگی 

را ماندگار می کنند.
سال پیش که رفته بودم ایران در یک 
بعدازظهر پنج شــنبه که در خانه به 
سنت دیرین به روی مهمانان گشوده 
بود، زنی ناشناس و به غایت جوان به 
دیدارم آمد. برایــم یک کتاب هدیه 
آورده بود.]١[ گفت آن کتاب برایش 
الهام بخش بوده و امیدش را به عدالت 
استوار کرده است. گفت آن کتاب را 
برایم آورده تا مبادا دســت بکشم، تا 
بدانم که او هر از گاه مرا به یاد می آورد 
و دلگرم می شود و حاال می خواهد با 
این کتاب دلگرمم کند. وقتی می رفت، 
در حیاط خانــه نزدیکی های در از او 
پرســیدم که چه می کنــد؟ گفت از 
شــغلی که دارد دستمزدی می گیرد 
برای گذران یک زندگی تنگدستانه، 
اما حرفه اش شــاعری ســت. شــعر 

متن سخنرانی پرستو فروهر در کنفرانس بنیاد
 پژوهش های زنان ایران در فلورانس )۲۸ تا 30 ژوئن ۲0۱۹(

یکی از این اسکرین شات ها عکسی ست که برای من مصداق تعبیر آخرالزمانی شده. عکس تصویر گودال بزرگی 
ســت که ته آن اندک آب کدری مانده، از درون آب، لوله های متعددی به قطر حدود 30 سانت بیرون زده و امتداد 
یافته تا بیرون گودال، مثل لوله هایی که از تن بیماری بیرون زده باشــد. مردانی درون گودال نشسته اند و دست ها 
و بازوهایشــان را در آب گودال فرو کرده اند، در همانجاها که آن لوله ها بیرون زده اند. البد آن لوله ها را به عمق تن 
گودال فرو می کنند تا اندک آبش را بکشند. دور تا دور گودال را تراکتورها و پمپ ها و مردانی که البالی آن لوله ها در 

تکاپویند، گرفته اند. تصویری نمادین از کشیدن شیره ی جان آن سرزمین.
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می گویــد و ایــن روزگار را تصویــر 
می کند. گفت تمام تالشــش در این 
است که شاعر خوبی باشد. گفت باید 
هریک از ما آن مســئولیت را که بر 
عهده گرفته ایم با جان و دل و تمامی 
نیرو و صداقتمان به پیش ببریم و از 
پا نیافتیم. گفت اگر خالصی در پیش 
رو باشد از جنس همین تعهدهاست، 
از جنس ما  که از انسانیت مان دست 
نمی کشــیم؛ و از یافتن این انسانیت 
در میان مردم دســت نمی کشــیم. 
چنین بلوغی در آن جوانسالی که او 
داشت، مســحورم کرده بود. وقتی از 
ایران برگشتم دوست عزیز و نازنینی 
همان کتاب را از آن ســر دنیا برایم 
فرستاده بود، با پشت نویسی زیبایی از 
خواهرش از تهران که در آن نوشــته 
بود »با قدردانی از کســانی که شعله 
امید به عدالت و آزادی را در دل خود 
و دیگــران زنده نگه می دارند و ناجی 

وجدان جمعی کشورند.«
و حاال چه مناســبتی بجاتر از امروز 
و اینجا بــرای قدردانی من از این دو 
زن جوان، که شعله امید به عدالت و 
آزادی را در دل خود و دیگران و من 
زنده نگه داشته اند. کاش شمارشان و 
نیرویشان آنقدر باشد که بتوانند ما را 
از گردنه ی این دوران مهیب بگذرانند.

مادرم در همان گفتارش بیست وسه 
ســال پیش عبارتی زیبا و شــریف 
ســاخته بود به نام »همبود انسانی«. 
کاش برســیم به این عبارت که از او 

مانده است. کاش!

پانویس:
]١[ شکستن طلسم وحشت؛ محاکمه ی 
شگفت انگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو 

پینوشه
نویســنده: آریل دورفمن، مترجم: زهرا 

شمس، انتشارات کرگدن،  ١۳۹۷
کتابی درخشان که خواندنش را صمیمانه 
توصیه می کنم، با ســپاس فراوان از زهرا 

منبع: رادیو زمانهشمس.

»کار، کار انگلیسی هاست« 
کتاب جک استرا درباره روابط ایران و بریتانیا

کتاب ۴00 صفحه ای جک استرا با 
انگلیسی هاست«  کار  »کار،  عنوان 
که بــزودی در بریتانیا منتشــر 
می شود تماما به مســائل ایران و 
بریتانیا بــا درون مایه ای تاریخی 
پرداخته است. نام کتاب برگرفته از 
ضرب المثلی مشهور در بین ایرانیان 
است که در کتاب دایی جان ناپلئون 
نوشته ایرج پزشکزاد آمده و پشت 
به  را  پدیده مشــکوکی  هر  پرده 

»انگلیسی ها« نسبت می دهد.

بی بی سی- جک استرا، سیاستمدار نام 
آشنای بریتانیایی برای ایرانیان، کتابی 
درباره روابط تاریخی دو کشور نوشته 
و به طرح این موضــوع پرداخته که 
»چرا ایرانی ها به بریتانیا بی اعتمادند«

آقای استرا اولین وزیر خارجه بریتانیا 
و عالی ترین مقام این کشــور بود که 
پس از انقالب بهمن ١۳۵۷ به تهران 
سفر کرده و در فاصله ای کوتاه مجددا 
از ایران بازدید و با رهبران این کشور 
مالقات کرد. دیدار اول او از تهران به 
فاصله بسیار کوتاهی پس از حمالت 
یازدهم ســپتامبر بود. جک اســترا 
مهرماه سال ١۳۸۰ برای اولین بار به 
تهران رفت و تا زمانی که وزیر خارجه 
بود چهار بار دیگر هم به ایران ســفر 

کرد.
کتاب با ذکر سفر تفریحی جک استرا 
در پاییز ســال ١۳۹۴ بــه ایران آغاز 
شده اســت، زمانی که او دیگر هیچ 
ســمت رسمی نداشت و با همسرش 
عازم تعطیالت در ایران بود. ســفر او 
با وضعیتی شــروع می شــود که به 
تعبیــر او »عجیب و غریب« اســت. 
آقای اســترا خود را میان دو سازمان 
جداگانه امنیتی جمهوری اســالمی 

می بینید که یکــی تالش می کرد از 
او در برابر خطــرات احتمالی که در 
ایران تهدیدش می کرد، محافظت کند 
و سازمان امنیتی دیگرکه در سفر او 

اخالل ایجاد می کرد.
کتاب »کار، کار انگلیسی هاست« به 
موضوع روابط ناسازگار ایران و بریتانیا 
پرداخته و یادآوری کرده که در میان 
دیپلمات های بریتانیایی شوخی تند 
و تلخی وجــود دارد که »ایران تنها 
کشور جهان است که هنوز بریتانیا را 
به عنوان یک ابرقدرت باور دارد« اما به 
تعبیر استرا این برای بسیاری از ایرانی 

ها، این یک شوخی نیست.
اســترا می گوید در زمانــی که وزیر 
خارجه بوده تالش کرده به بهتر درک 
شدن ایران در بریتانیا و در حدی که 
می تواند در سطح جهانی کمک کند.

او پیــش از این هم در کتاب زندگی 
خاطرات  بازمانده،  »آخرین  نامه اش، 
یک سیاستمدار جان سخت« فصلی را 
به موضوع ایران اختصاص داده بود و 
از خاطرات سفرش به تهران گفته بود.

آقای استرا در کتاب جدیدش هم به 
نوعی آن خاطرات را مرور می کند که 

در زندگی نامه اش آورده بود: »دیگر 
به جریان عادی کار آشنا بودم، وقتی 
زن  کارمندان  می نشســت،  هواپیما 
همراه با شوخی های بسیار - که من 
هم معموال ســردمدارش بودم - باید 
روســری و مانتوهای خــود را به تن 
می کردند. ترافیک تهران وحشتناک 
بود و بیشــتر ماشین ها، خودروهایی 
فرسوده بودند که در اصل ساخت یک 

کمپانی تعطیل شده انگلیسی بود«.
آقای استرا سال ها پیش درباره تاریخ 
روابط دو کشور به بی بی سی فارسی 
گفته بود »برداشــت مــن این بود 
که بریتانیا در گذشــته با ایران رفتار 
بدی داشــته و احترام کافی را به این 
کشور نگذاشته، و عملکرد بریتانیا به 
تندروهای نظام ایران امکان داده که 
به این افکار دامن بزنند. واقعیت این 
اســت که ما در ایران خیلی محبوب 
نبوده ایم. اما در سفرهایم به ایران در 
عین حال متوجه شدم که با مردمی 
بسیار فرهیخته سر و کار دارم، و اگر 
بخت کمی یارم باشد مردم خواهند 
فهمیــد که مــن از مشــرب فکری 

متفاوتی می آیم«.

آمار عجیب از کانکس نشینی در تهران

روزنامه شرق در گزارشی نوشت: بر اساس آخرین آمارها در حال حاضر، 
دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در قالب ۵۶١ هزار خانوار در اســتان تهران و 
یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در قالب ۳١۸ هزار خانوار در سکونت گاه های 

غیررسمی زندگی می کنند.
 بر اســاس این آمــار تکان دهنده و با در نظرگرفتــن جمعیت بالغ بر 
١۵میلیونی در اســتان تهران، اکنــون ١۵ درصد جمعیت پایتخت در 

سکونت گاه های غیررسمی زندگی می کنند
.بر اساس شــواهد موجود، زاغه نشینی، کپرنشینی و کانکس نشینی در 
حالی  که از ســوی مرکز، مذموم قلمداد شده است و تالش برای احیای 
زندگی اقشار آسیب پذیر در این مناطق صورت می گیرد، به نظر می رسد 
تمایل چندانی برای تغییر زندگی در این ســکونت گاه ها وجود ندارد.در 
حال حاضر، در هشت هزارو ۷۷۲ هکتار در استان تهران و پنج هزارو ۵۵۳ 
هکتار در شهر تهران، سکونت گاه غیررسمی وجود دارد. این مساحت در 
کل کشــور ۶١ هزارو ۶۵۷ هکتار است که نشان می دهد ١۴.۲۳درصد 
مســاحت کل سکونت گاه های غیررسمی در استان تهران قرار دارد. این 

رقم برای شهر تهران، ۹درصد است.
دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن در سکونت گاه های غیررسمی 
در اســتان تهران و یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در شــهر تهران زندگی 
می کنند که بعد خانوار در اســتان تهران، ۴.١ و در شهر تهران ۳.۹ نفر 
اســت. با در نظرگرفتن این موضوع، در حال حاضــر، ۵۶١ هزار خانوار 
در اســتان تهران و ۳١۸ هزار خانوار در شهر تهران در سکونت گاه های 

غیررسمی به سر می برند.
در حال حاضر در اوشون تپه، کپرنشینی، کانکس نشینی و زندگی بدون آب 
و برق و گاز در جریان است.ســکونت گاه های غیررسمی به خاطر همین 
اطالق، به لحاظ مالکیتی دچار مشکل هستند. در بافت های فرسوده در 
برخی از جاها دچار مشکل هستند؛ اما در سکونت گاه های غیررسمی به 
خاطر همین اصطالح، مشکل مالکیتی داریم و اسناد غیررسمی مالکیتی 
در حال دســت به دست شدن و مبادله اســت و هیچ نظارتی نیز روی 
آنها وجود ندارد.یکی از مهم ترین مشکالت در سکونت گاه های غیررسمی 
آن اســت که ســاکنان تمایلی به تغییر زندگی خود ندارند و تمایل به 
کانکس نشینی یا زاغه نشینی دارند. تالش ما در اوشون تپه برای جابه جایی 
افراد و زندگی بهتر با بی رغبتی ســاکنان این مناطق روبه رو می شود یا 
به عنوان نمونه دیگر، در شهرستان قدس و مالرد، امکاناتی را برای تبدیل 
قولنامه به سند در نظر گرفته ایم؛ اما ساکنان تمایلی به تغییر آن ندارند؛ 
زیرا نگران آن هستند که مجبور باشند هزینه های مالیات و عوارض و... 
بپردازند.برخوردهای یک شبه و گازانبری نمی تواند جلوی سکونت گاه های 
غیررسمی را بگیرد؛ همان گونه که برخورد ضربتی در خاک سفید نتوانست 
جلوی تجمع معتادان و زندگی غیررسمی در این منطقه را بگیرد و اکنون 

شاهد ساخت خانه های یک شبه در این مناطق هستیم.

اى واى هك از عمر جهان رهنفسى رفت                            ديديم زكين جمع رپاكنده كسى رفت
اين عمر سبك ساهي ما بسته هب اهىست                                  دودى ز رسشمع رپيدو نفسى رفت

ردگذشت انگهانى شاردوان رضانجفى از فعاالن اجتماعى
 ويكى از رموجين ورزش فوتبال رد ونكوور زبرگ همه ما دوستان،

كاران و شارگدان ايشان را اندوه گين نمود.  هم
 رباى خانواده ، افميل دوستان بوژيه رفزندان آ ن شاردوان رفيد،حيفا و شادى نجفى 

آرزوى شكيبايى و تندرستى داريم. 

عباس خليلى،گوردز طهماسبى،بابك شهبازى،رفشيد شهبازى،رشوين نبى،شاهين نبى،شهرام رحريى،
بهروز اسدى،اميرعبادى،داريوش مهرگان،احمد هودجى،محسن آرذى،حسن كاظمى،پيمان خدارحيمى،

سعيد بابادى،على آاقيى،محمديوسفى، حسين وكيلى،مسعود فياض     و حسين ميراهشمى

مراسم خاكسپارى: جمعه نوزدهم جوالى ساعت يك بعد از ظهر در
Robinson Memorial Park Cemetery , 621 Robinson street ،Coquitlam

مراسم يادبود همان روز )جمعه نوزدهم( جوالى ساعات 6.30 بعداز نظهردر:
Burnaby Lake sport complex 1& 2 , 3677 Kensington Ave ,Burnaby.
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زیان دهی استقالل و پرسپولیس دروغ است
»آری هان« سرمربی پرسپولیس بود. 
ستاره سابق تیم ملی هلند که یکی 
از ده گل منتخب فیفا در قرن بیستم 
را به ثمر رســانده بود، آن قدر شهرت 
داشت که بزرگ ترین مربیان فوتبال 
جهان وقتــی در نزدیکــی اش قرار 

می گیرند، مایل به دیدنش باشند.
ســال ۲۰۰۶ و اردوی تابستانی تیم 
پرسپولیس در اتریش. باشگاه آرسنال 
در یک کیلومتری کمپ پرسپولیس 
اردو داشــت. »آرسن ونگر« سرمربی 
وقت آرسنال، از سرمربی پرسپولیس 
دعوت کــرد تا به کمپ تیمش برود. 
آری هان با یک غرور کاذب ابتدا قبول 
نکرد. گفته بود »حتی فابیو کاپلو هم 
برای دیدن و بازی تنیس به کمپ ما 
آمد« اما در نهایت همراه دستیارش 
»تئودور یونگ« به اردوی آرســنال 
رفت؛ با استقبال گرم ونگر روبرو شد و 

ساعتی را با او گذراند.
در اولین دقیقه های دیــدار، ونگر با 
لبخند خطاب به ســرمربی هلندی 
»ایران؟ چرا  پرســپولیس می گوید: 
ایران؟ اســم ایــن تیمی کــه االن 
مربی اش هستی چه بود؟« آری هان 
اینگونه جواب داد: »پرسپولیس. سی 
میلیــون هوادار دارد. می دانی ســی 

میلیون نفر را چطور می نویسند؟«
واکنش آرســن ونگر را باید در تاریخ 
ثبت کرد: »ســی میلیون هــوادار؟ 
پس شما ثروتمندترین باشگاه آسیا 
هستید. اگر هر نفر فقط یک دالر به 
این باشگاه بدهد، می شود سی میلیون 

دالر. حاال منهای سایر درآمدها.«
آری هان نگاهش کرده و خندیده بود: 
»آن ها همیشه به همه دنیا بدهکارند.«

ایــن فقط یک تصویر خیالی اســت 
از کمتریــن درآمــد باشــگاه هایی 
کــه می توانند فقط بــا فروش حق 
عضویت ســالیانه خود به قیمت یک 
دالر، درآمــدی بیش از ۴۰۰ میلیارد 
تومان در سال داشته باشند. اما هر دو 
باشگاه، هر لحظه در خطر کسر امتیاز 
یا سقوط و انحالل به دلیل بدهی های 
خارجی و داخلی قرار می گیرند. هم 
استقالل و هم پرسپولیس؛ کودکان 

نامشروع حاکمیت.
اســتقالل و پرسپولیس در عمل زیر 
نظــر وزارت ورزش و جوانــان اداره 
می شــوند. وزیر ورزش و پیش از آن، 
رییس سازمان وقت تربیت بدنی طی 
احکامی، مدیران عامل دو باشــگاه را 
تعیین می کند. با این حال مدت هاست 
که دولت، هر گونه کمک مالی به دو 
باشگاهی که »باید« براساس قوانین 
کنفدراســیون فوتبال آسیا به بخش 
خصوصی واگذار شده باشند را منکر 

می شود.
سال ١۳۹۳ »ســید مناف هاشمی« 
معاون پشتیبانی و منابع انسانی وزارت 
ورزش و جوانان در کنفرانس خبری 
خود تاکید کرد هرگونه کمک مالی 
این وزارتخانه به باشــگاه ها از سوی 

مجلس ممنوع شده است.
همیــن طور اســفندماه ســال ۹۵ 
»مسعود سلطانی فر« وزیر ورزش و 
جوانان که برای پاسخگویی به سواالت 
نماینده های مجلس به بهارستان رفته 
بود، در پاسخ به ابهامی که برای چند 
نماینده مجلس در مورد مشــکالت 
مالی این دو باشــگاه به وجود آمده 
بود گفت: »سرخابی ها یک ریال هم 
از بودجه دولت  استفاده نمی کنند و 
اصال خود شما این را ممنوع کردید؛ 
ما ممنوعیت داریم و قانونا نمی توانیم 
یک ریــال به تیم لیگ برتری کمک 

کنیم.«
امــا این ادعاها مبنی بر عدم حمایت 

مالــی وزارت ورزش از باشــگاه های 
تهرانی چقدر واقعیت دارد؟

هشــتم تیرماه امســال، خبرآنالین 
نوشت: »اســتقالل و پرسپولیس با 
مشکالت مالی زیادی روبرو هستند. 
این دو باشــگاه در جذب ســرمربی، 
بازیکــن و پرداخــت مطالبات قبلی 
خود مشکالتی دارند. به همین دلیل 
وزارت ورزش بــا پرداخت ۵۰۰ هزار 
یورو حواله به هر یک از این باشــگاه 
ها، سعی در رفع مشکالت مالی آنها 

کرده است.«
ســاعاتی بعد »اسماعیل خلیل زاده« 
عضو هیات مدیره اســتقالل با تایید 
دریافــت کمک ۵۰۰ هــزار یورویی 
گفت که ایــن مبلغ به صورت حواله 
دریافت شده: »نمی دانم پرسپولیس 
این حواله را تبدیل به ریال کرده است 
یا نه ولی ما داریم منابع را تامین می 
کنیم تا از مازاد حواله استفاده کنیم.«

دوازدهــم تیرماه »ژالــه فرامرزیان« 
معــاون توســعه مدیریــت و منابع 
وزارت ورزش و جوانان به ایرنا گفت: 
»صحبتهای مبنی بر پرداخت ۵۰۰ 
هزار یورو از ســوی وزارتخانه به این 
دو باشــگاه صحت نــدارد و رویه ما 
برای جلوگیری از رجوع باشــگاه ها و 
فدراســیون های تابعه وزارت ورزش 
به بــازار غیررســمی، معرفی آنها به 
بانک مرکزی و بهره گیری از خدمات 
تســهیل  تامین ارز از مســیر نظام 

یکپارچه معادالت ارزی است.«
به عبارتی وزارت ورزش مســئولیت 

خود را برای پرداخــت بودجه به دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس برداشته 
اســت. اما همین بودجه یک میلیون 
یورویی را از خزانه بانک مرکزی به دو 

باشگاه می بخشد.
یک میلیون یورو، با حساب و کتابی 
که »آرســن ونگر« سال ۲۰۰۶ برای 
باشــگاه پرسپولیس انجام داد معادل 
هزینه سالیانه یک میلیون هوادار دو 
تیم، فقط برای خرید کارت هواداری 
این باشــگاه ها )بــه ارزش یک یورو( 
است. منهای حق پخش تلویزیونی، 
منهای بلیت فروشی، منهای فروش 
پیراهن و پرچم و منهای اسپانسرهای 

باشگاه و البته درآمدهای محیطی.
چهارم دی ماه سال ۹۷ ایسنا خبر داد 
که باشگاه های استقالل و پرسپولیس 
به عنوان بنگاه های سودده در فهرست 
بودجه ســال آینده دولت قرار گرفته 
اســت. ایســنا نوشــت: »دو باشگاه 
اســتقالل وپرسپولیس که قرار است 
به زودی بــه بخش خصوصی واگذار 
شوند، در لیست شرکت های سودآور 
قرار گرفتــه اند که پیش بینی درآمد 
این دو باشگاه در سال  آینده، حدود 
۵۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.«

یعنی اســتقالل و پرسپولیس برای 
دولت به ســودآوری مالی رسیده اند 
اما هنوز مهم ترین بدهکارهای فوتبال 
آسیا هستند. پرونده »پروپیچ« کروات، 
آینده باشگاه استقالل را در فدراسیون 
جهانی فوتبال بــا خطر مواجه کرده 
شکایت  احتمال  همین طور  اســت. 

»بشار رســن« و »برانکو ایوانکوویچ« 
در آینده ای نزدیک به فیفا هم وجود 

دارد.
با ایــن اوصــاف امــا اســتقالل و 
پرســپولیس هم چنــان در انتظــار 
خصوصی شــدن قرار دارند. باشگاه 
اســتقالل با ۵۰۰هزار یــورو کمک 
دولتی، بــا »آندره آ اســتراماچونی« 
قرارداد ١.۶میلیون دالری امضا کرده 
و باشگاه پرســپولیس هم با همین 
رقم کمک از بانک مرکزی، »گابریل 
کالــدرون« آرژانتینی را با ۸۵۰ هزار 

دالر روی نیمکت تیمش نشاند.
در تاســف بار بودن وضعیت مالی دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس همین 
بس که آن ها به جــای طلب کردن 
درآمدهای ســالیانه خود از اسپانسر 
مشــترک، از آن پول قرض می کنند. 
بانک ورزش اسفندماه سال ۹۷ مدعی 
شــد که »حمیدرضا گرشاسبی« و 
»رضا افتخاری« مدیران عامل سابق 
این دو باشــگاه، از شــرکت »امین 
سیما کیش« که یکی از اسپانسرهای 
مشــترک این دو باشگاه است چهار 

میلیارد تومان پول قرض کرده اند.
در ایــن گــزارش می خوانیم: »نکته 
جالب در این مراوده مالی اینجاست 
که در تفاهم نامه رســمی امضا شده 
توسط گرشاسبی و افتخاری آمده که 
براساس این تفاهم نامه، قرض مالی ۴ 
میلیارد تومانی از شرکت امین سیما 
کیش، هیچ ارتباطی به بدهی قدیمی 
این اسپانســر و  قرارداد اسپانسری 
ندارد و این دو باشگاه باید تا دی ماه 

۹۷ پول را پس داده باشند.«
مدیران عامل دو باشــگاه ســرخابی 
در حالی از اسپانســر مشترک پول 
قرض می گیرند که خردادماه امسال 
مشخص شــد مرز درآمدزایی آن  ها 
حتــی از پیش  بینی هــای دولت هم 
گذشته است. »افشین داوری« مدیر 
کل امور باشــگاه های وزارت ورزش 
در گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: 
»هر یک از دو باشــگاه پرسپولیس و 
استقالل در سال گذشته رقمی بالغ 
بر ۴۰ میلیــارد تومــان درآمدزایی 
داشــتند.« این درآمد البته در جیب 

دولت است.
این درآمدزایی البته منهای حق پخش 
تلویزیونی اســت که از سوی سازمان 
صداوســیما به باشــگاه  ها پرداخت 
نمی شود و همین طور پول آگهی های 
محیطی که از سوی سازمان لیگ به 
صورت دقیق در اختیار هیچ باشگاهی 

قرار نگرفته است.
پرسپولیس و استقالل با وجود همه 
این درآمدهــا، با وجود پتانســیلی 
برای تبدیل شــدن به ثروتمندترین 
باشگاه  های آسیا، هم چنان دست نیاز 

به سوی دولت دراز می کنند.

پیام یونسی پور )ایران وایر(

آمریکا برخورد توهین آمیز با
 تیم ملی والیبال ایران را تکذیب کرد

رادیو زمانه- رسانه های ایران گزارش 
دادند که اعضای تیــم ملی والیبال 
ایران برای حضــور در مرحله نهایی 
لیــگ ملت های ۲۰١۹ در ســفری 
۳۰ ســاعته راهی آمریکا شدند و در 
ورود به خاک این کشــور در فرودگاه 
بین المللی اوهر شیکاگو با معطلی ۴ 
ساعته مواجه و حتی چند نفر از آن ها 

برای مصاحبه دعوت شدند.
این موضوع ابتدا با اعتراض فدراسیون 
والیبال ایران به فدراســیون جهانی 
همراه شد و سپس وزارت ورزش ایران 

نیز بیانیه ای در این رابطه صادر کرد.
در این بیانیه آمده بود: »رفتار مقامات 
آمریکایــی به عنــوان میزبان مرحله 
نهایی لیگ ملت هــای جهان با تیم 
ملی والیبال ایــران زننده و برخالف 
منشــور المپیــک و روح حاکــم بر 
مناســبات ورزشی جهان است. )…( 
انتظار داریم بــرای جبران این رفتار 
ناشایســت مقامات آمریــکا از ملی 
پوشان عذرخواهی کنند و فدراسیون 
جهانی والیبال نیز دلجویی شایسته ای 
از تیم ایــران و قهرمانان آن به عنوان 

نمایندگان مردم ایران داشته باشد.«
محســن بهاروند، مدیرکل آمریکای 
وزارت امور خارجه ایران هم از طریق 
سفیر ســوئیس در تهران به معطل 
کردن تیم ملی والیبــال در فرودگاه 
شــیکاگو اعتراض کرد و گفت: »اگر 

آمریکا نمی تواند منصفانه و بی طرفانه 
میزبان همه تیم های ورزشــی باشد 
بهتر است از میزبانی مسابقات ورزشی 

خودداری نماید.
 )FIVB( فدراسیون بین المللی والیبال
در بیانیه ای از این موضوع ابراز نگرانی 
کرد. اما اســتیو بانسباخ، سخنگوی 
امور گمرکــی و مــرزی آمریکا، به 
شــبکه ســی ان ان گفت در فرودگاه 
اوهر شــیکاگو »روش هــای معمول 
اداره گمرک و حفاظت مرزی ایاالت 
متحده دنبال شد و همه بدون وقفه 

مورد بازرسی قرار گرفتند«.
ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی 
والیبــال ایــران نیــز در گفت وگو با 
یک سایت لهســتانی گفت: »عوامل 
اف بــی آی برای مــدت طوالنی ما را 
در فضایی محدود نگه داشتند. آن ها 
به همه گفتند تا به برخی ســئواالت 
احمقانه پاسخ دهند. مثال عکس هایی 
را به ما نشــان می دادند که بگوییم 

آن ها را می شناختیم یا خیر.«
حضور پرحاشیه تیم ملی والیبال ایران 
در آمریکا در حالی انجام می شود که 
تنش بین ایران و آمریکا بر سر توافق 
هسته ای شدت گرفته است. آمریکا از 
این توافق خارج شــده و تحریم های 
سختی را علیه ایران به اجرا گذاشته 

است.

ادعای برخی سایت ها: 
باشگاه لیورپول به دنبال »سردار آزمون« 

مهاجم تیم ملی ایران است

صدای آمریکا- برخی از سایت های اینترنتی و نشریات ورزشی در روسیه 
و بریتانیا از عالقه تیم فوتبال لیورپول به جذب »سردار آزمون« مهاجم 

ایرانی باشگاه »زنیت سنت پترزبورگ« خبر دادند.
در این گزارش ها به نقل از منابع آگاه گفته شده است، نمایندگان لیورپول 
برای تماشای بازی سردار آزمون به روسیه رفتند و مسابقه سوپرجام این 

کشور را از نزدیک تماشا کردند.
در این بازی ســنت پیترزبورگ با نتیجه ســه بر دو مقابل »لوکوموتیو 
مسکو« شکســت خورد ولی هر دو گل این تیم را سردار آزمون به ثمر 

رساند و حضور درخشانی در میدان داشت.
روزنامه »مترو« انگلیس سه شنبه مطلبی درباره احتمال انتقال آزمون 
به لیورپول منتشر کرده است. سایت باشگاه لیورپول نیز این گزارش را 
بازتاب داده است و به نظر می رسد انتقال مهاجم تیم ملی ایران به این 

باشگاه انگلیسی جدی باشد.
به نوشته این روزنامه نمایندگان لیووپول آمادگی جسمانی، خالقیت و 
توانایی گلزنی سردار آزمون را تأیید کردند و مشاهدات خود را با »یورگن 

کلوپ« سرمربی آلمانی این باشگاه در میان گذاشته اند.
سردار آزمون ۲۴ ساله اول فوریه سال جاری از باشگاه »روبین کازان« به 

سنت پترزبورگ رفت و در ١۷ مسابقه، ١۴ بار گلزنی کرده است.
لیورپول زمستان گذشته نیز عالقمند به جذب سردار آزمون بود.

علیرضا جهانبخش دیگر ملی پوش ایرانی عضو تیم فوتبال برایتون است 
و در لیگ برتر انگلیس بازی می کند.

شکایت»وینفرد شفر« سرمربی سابق 
استقالل از این باشگاه به فیفا

پس از باشــگاه پرسپولیس، این بار با شکایت سرمربی پیشین استقالل، پای 
باشگاه آبی پوشان نیز به فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا باز شد.

خبرگزاری ایســنا روز چهارشــنبه ١۹ تیرماه گزارش داد که »وینفرد شفر« 
سرمربی پیشین استقالل پرونده شکایت خود را به فیفا ارسال کرد تا فدراسیون 

جهانی فوتبال نسبت به وصول مطالبات این مربی آلمانی اقدام کند.
آقای شفر در پست اینستاگرامی خود که روز دوشنبه ١۷ تیرماه منتشر شده، 
اعالم کرده بود که به دلیل بی توجهی مدیران استقالل تصمیم دارد برای وصول 

مطالباتش از آبی های پایتخت، به مراجع قضایی فیفا شکایت کند.
ایسنا نوشته است که این مربی در همان تاریخ قراردادش را به صورت یک طرفه 
با استقالل فسخ کرد و حاال ساشا شفر، پسر سرمربی سابق استقالل، تایید کرده 
است که آقای شفر پرونده اش با استقالل را برای رسیدگی به فیفا فرستاده و از 

این باشگاه شکایت کرده است.
در پی ناکامی استقالل در لیگ برتر ایران وینفرد شفر از سرمربی گری این تیم 
کنار گذاشته شد و پس از آن به این مربی اجازه حضور در تمرین تیم استقالل 
نیز داده نشد. همچنین برخی از خبرها حاکی از آن بود که اخراج شفر غرامت 

»نیم میلیون یورویی« برای این باشگاه به همراه خواهد داشت. 
در هفته های اخیر نیز برانکو ایوانکویچ، ســرمربی سابق پرسپولیس، و ماریو 
بودیمیر، مهاجم کروات این تیم، از باشــگاه پرسپولیس به فیفا شکایت کرده 

بودند.

احضار رئیس سابق ورزشگاه آزادی
 در پی برگزاری دو همگانی

 رئیس سابق ورزشگاه آزادی می گوید برخی تصاویر این همایش واکنش هایی 
منفی به دنبال داشته است

رئیس سابق مجموعه ورزشی آزادی خبر داد که به دلیل برگزاری همایش دو 
همگانی در این ورزشگاه به دادسرای ارشاد احضار شده است.

علی اکبر شعبانلو در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که پیش از حضور او در 
دادسرا و بیان دفاعیات »مشکل رفع شده است«.

وی گفت: »ظاهراً برخی تصاویر از حاشیه برگزاری این همایش واکنش هایی 
داشته و در نهایت موضوع به دادسرای ارشاد کشیده شده بود.«

این همایش روز ١۳ اردیبهشت، با همکاری شهرداری تهران و با حضور چند 
هزار نفر برگزار شده بود.

دویدن زنان در برنامه های گروهی معموال ممنوع اســت. در همین حال سال 
گذشته اولین ماراتن بین المللی تهران بدون حضور زنان برگزار شد.

تعدادی از زنان که برای شرکت در این رقابت  ثبت نام کرده بودند، در اعتراض 
به این جداسازی زنان از مردان، از حسن آباد به سمت میدان آزادی دویدند و 

در آنجا به تشویق دوندگان در مسیر اصلی مسابقه پرداختند.
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باامکل اتسف و اترث ردگذشت
 دوستى زعزی وانسانى رشیف

  و استادى ارجمند   ومعلمى با اخالق

 دکتر محمد رضا نجفى
 را باطالع دوستان واشنايان مى رسانيم.

بازگشت همه بسوى اوست

Robinson Memorial Park Cemetery , 621 Robinson Street, Coquitlam

كان ونكوور از رطف خانواده نجفى،  دمريیت وخانواده آكادمى فوتبال پی

ضمن رعض تسلیت هب خانواده زعزی نجفى  و دوستان و آشنايان

 رماسم خاكسپارى رد روز جمعه  ۱۹ جوالى از ساعت ساعت  ۱ بعدازظهر رد نشانى زري ربزگار مى رگدد

رماسم يادبود ايشان نيز رد همان روز از ساعت ۶:۳۰ ات  ۱۰ شب  رد نشانى زري ربرقار مى باشد

با تشریف رفمايى خود روح آن رمحوم را شاد   ورباى بازماندگان و دوستان آن رمحوم تسالى خارط باشيد

Burnaby Lake west complex, 3677 Kensington Ave, Burnaby
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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
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- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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•	 Marco	Von	Antal
•	 Claire	Hong

فرشاد	حسین	خانی	)مشاور	و	مترجم(
Farshad H. Khani (Manager)

Cell: 604-727-4555
E-mail:farshadx@hotmail.com
ساعات	کار:	۹	صبح	تا	۹	شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056
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مشاوره اولیه رایگان

مستند »آواز خدا«
 و جایگاه ساز اسطوره ای تنبور درتمدن چندهزارساله ایرانی

ایــن ترجمه متن ترانه کردی »پرزهِ  
ئه رمه واران« )نم نم باران( از بخشی 
از فیلم مســتند ۶۰ دقیقه ای »آواز 
خدا« ساخته عارف محمدی فیلمساز 

ایرانی- کانادایی ساکن تورنتو است:
 تو نم نم لطیف بارانی

تو گل زرد بهارانی
از حال من  تو کی خبر داری

که در دل من هزار درد و رنجه…
تو نور درخشان آفتابی، با گیسوانی به 

سیاهی شب
از حال من تو کی خبر داری

که من هزاران درد و رنج در ســینه 
دارم…

همچون ماهی یک حوضم
مثل جوانه ای در حال رویش ..سرسبز 

سرسبزم.
با همه دردهایی که بر دل دارم…

این فیلمســاز در جستجوی رد پای 
سالخورده ترین استاد تنبورنواز ایران، 
»قــدم یار« که در ١۲۰ ســالگی در 
»یارسان« کردستان درگذشت، یک 
سفر موسیقایی کم نظیر را به نمایش 
می گذارد و از طریق پژوهش هایی که 
در این مورد انجام شده، تماشاگر را با  
قومی  که از هزاران سال پیش ازطریق 
مدیتیشن و نواختن تنبور با خالق و 
آفریدگار خود ارتباط برقرار کرده اند 

آشنا می سازد.
عــارف محمــدی در پــی کشــف 
جنبه هــای عرفانی کــه از دیرباز در 
میان قوم »یارسان« و »تنبور«- این 
قدیمی ترین ابزار موســیقی ایرانی-  
وجود داشــته، با درون نگری خاص و 
از دیدگاه پژوهشگران و نوازندگان، به 
بررسی این ساز قدیمی  که  نگاره هایی 
از آن از شش هزار سال پیش براغلب 
بناهای تاریخــی و باســتانی ایران 
و بین النهریــن از شــوش تا موصل 
نقش بســته پرداخته و تاثیر آن را بر 
موسیقی کشــورهای همجوار و نیز 

موسیقی جهانی دنبال کرده است.
فیلم به همین صورت با نوای تنبور و 
دف، تماشاگر را برای مدتی به عالمی  
فراسوی  دنیای مادی و خالی اما شّر و 

شور امروز می برد.
در فیلم »آواز خدا« کــه در روز ۲۷ 
ژوئن برای نخستین بار در لس آنجلس 
در سینما »میوزیک هال« شهر بورلی 
هیلز به نمایش درآمد و به شدت مورد 
توجه تماشــاگران ایرانی و غیرایرانی 
قرار گرفت، فیلمســاز ماجرای سفر 
خود به ایــران و به مناطق دورافتاده 
کردســتان را  ضمن گفتگو با اهالی 
تنبورنواز منطقه نیز نشــان می دهد 
و اینکه چگونه در باور اهالی یارسان 
نواختن تنبور نه تنها بخشی از هویت 
قومــی  آنها، بلکه مرهمی  اســت بر 
دردها و حس تنهایی که انســان از 
زمان آفرینش تا به امروز با آن روبرو 

بوده است.
به باور قوم یارســان، عدم از سکوت 
شــروع شده و نه از تاریکی و هستی، 
و پیدایــش کائنــات با یــک انفجار 
موسیقایی آغاز شده و نه با انفجار نور.

پس از خلقت، روح از ورود به جســم 
خودداری می کرده و می اندیشــیده 
است که »من از عالم مینوی هستم 
چگونه در زندانی تنگ و تاریک جای 
بگیرم؟« اما در نهایت با نوای موسیقی 
تنبور و وساطت فرشته ای که نور الهی  
یا رابط میان آفریدگار و بشر )یا همان 
»جبرئیل«( اســت،  روح در جســم 

آدمی  جان می گیرد.
معتقدنــد  یارســانی  تنبورنــوازان 
»مقام های موســیقی همان آواهایی 
است که روح بشری در  ذاتش به آن 
گوش می داده است. آواهای اهورایی 
کــه در تاریخ و ادب ایران هم رّد پای 
آن دیده می شــود و حتی اردشــیر 
بابکان و رســتم دستان هم هرگاه از 

جنگ و ستیز خسته می شدند دست 
به تنبور می برده اند.«

عارف محمدی با فیلــم »آواز خدا« 
به بررسی بخشی از اعتقادات پیروان 
اهل حق یا »یارسانی ها«ی کردستان 
ایــران- موســیقی و تنبورنــوازی-  
پرداخته که از نظر اســالم مطرود و 
موجب جدایی مســلک اهل حق از 

تشیع و دین اسالم است.
عــارف محمــدی که سال هاســت 
موسسه غیرانتفاعی به نام »موج نو«- 
نهادی بــرای گردهمایی عالقمندان 
فرهنگ و سینمای ایران- را در تورنتو 
بنیاد نهاده می گوید در مستندسازی 
دوســت دارد به کاری بپــردازد که 
برایش معنایی داشته باشد. کاری که 
از طریق آن بتواند بخشــی از درون 
تماشاگر را لمس کند. او درباره انگیزه 
ســاختن فیلم »آواز خدا« می گوید: 
»اکثر ایرانی ها با تنبور به شکلی آشنا 
هســتند و صدای آن را شــنیده اند. 
خود من هــم از دوران نوجوانی نوای 
تنبور را  می شــنیدم اما هرگز بطور 
جدی به آن نگاه نکرده بودم. دوست 
موسیقیدانی بعد از تماشای مستند 
دیگرم- »بازمانده ای از ماگادان«- به 
من درباره قدم یار حسینی، تنبورنواز 
کهنسال اهل کردستان گفت. هرچند 
مدت ها درخــالل کارهایــم به این 
نوازنده ١۲۰ ساله که در آن زمان زنده 
بود فکر می کردم اما همین مسئله به 
تنهایی مرا مجاب نکرد که به دنبال 
ساختن فیلمی  درباره او باشم. تا اینکه 
با پژوهشــگری، دکتر کاظمی ، آشنا 
شــدم  که درواقع  بنیاد فیلم »آواز 
خدا« بر اســاس  پژوهش های ایشان 

گذاشته شده است.«
وی ادامه می دهــد: »دکتر کاظمی  

ســال های زیــادی را بــرای ضبط 
نغمه های یارســان،  آئیــن الحق و 
مقام های تنبــوری با قدم یار گذرانده 
بود. مــن از همان زمان به مدت یک 
ســال روی این آئین و ارتباط آن با 
تنبورنوازی مطالعه کردم و درحقیقت 
قدم یار بهانه یا انگیزه ای شــد تا وارد 
دریایی از اندیشه های اساطیری این 

قوم بشوم.«
عارف محمدی می گوید پس از کنار 
گذاشتن مسائل دینی »یارسانی«ها، 
هرآنچه جدا از اندیشــه های دینی و 
فقط به ســاز تنبور مربوط می شد را 
مورد بررســی قرار داده است. اینکه  
چگونه آدمی می تواند با اســتفاده از 
چوب و ســیم و ناخن که صد درصد 
مادی هستند به عالم معنا که اثری از 
ماده در آن نیست برسد: »رفته رفته 
متوجه شدم که اندیشه های اساطیری 
این قوم نموداری از اسطوره هایی است 
که از دل  تمدن و فرهنگ چندهزار 
ســاله ایران باستان، آئین میترائیسم 
و مهرپرســتی برخاســته است. این 
فلسفه های ایرانی است که همه جا به 
چشم می خورد. به همین جهت هم 
فیلم را با شعری از موالنا آغاز کرده ام 
که می گوید، خشــک سیمی خشک 
چوبی خشک پوست،  از کجا می آید 

این آوای دوست؟«
عارف محمــدی درباره ی رابطه اش با 
ساز تنبور توضیح می دهد: »خود من 
در طول فیلمبــرداری وقتی با تنبور 
آشنا شــدم… کم کم این ساز برایم 
شــکل یک مهاجر را پیدا کرد. تنبور 
هم مثل هر مهاجری، سفری را از ۶ 
تا ۷ هزار ســال پیش  آغاز کرده به 
سرزمین های گوناگون، از هند و چین 
گرفته تا شمال آفریقا و اروپای شرقی 

رسیده.  از آن با اسامی  چون »تمبره« 
یا »تنبوال« یاد شــده؛ امــا آنچه مرا 
بیش از همه درباره تنبور برانگیخته 
این است که این ساز همواره اصالت 
و ریشه خودش را حفظ کرده است.«

پیش از این هم مستند »بازمانده ای 
از مــاگادان« از این فیلمســاز برنده 
جایزه شــده بــود. »بازمانــده ای از 
ماگادان« روایت زندگی عطا صفوی 
عضو »حزب توده ایران« اســت که 
ســال ها در اردوگاه های کار اجباری 
و زندان هــای مخوف اســتالینی در 
ســیبری در اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی اسیر بود. فیلمساز در 
این فیلم نیز می کوشد عشق و امیدی 
که انسان را درسخت ترین شرایط به 
ادامه زندگی وا مــی دارد به نمایش 

بگذارد.
فیروزه خطیبی )کیهان لندن(

یک زن در میان ۲۳ مرد
 ساخت سردیس مفاخر ایران پایان گرفت

رادیــو فــردا- دومین ســمپوزیوم 
مجسمه ســازی مفاخر ایران روز ١۷ 
تیرماه در حالی به پایان رسید که از 
۲۴ سردیس هنرمندان معاصر فقط 
یک مــورد به یک هنرمند زن ایرانی 

اختصاص داشت.
هنرمندانی که در دومین سمپوزیوم 
سردیس  آنها  برای  مجسمه ســازی 
ساخته شد از رشــته های گوناگونی 
انتخاب شــدند، از جمله هوشــنگ 
کاظمــی، علی اکبر صادقــی، پرویز 
محمدکریم  کالنتری،  پرویز  تناولی، 
پیرنیــا، هــادی میرمیــران، عباس 
کیارستمی، غالمحسین بنان، مجید 
انتظامی، عربعلی شروه، حسن چلیپا، 
پرویز فنی زاده، داوود رشــیدی، قباد 
ابراهیم حقیقی، محمدعلی  شــیوا، 
کشاورز، هادی شفائیه، علی نصیریان، 
احمد عالی، جــواد حمیدی، محمد 
بهرامی، سیدحســن میرخانی، علی 

حاتمی و جمیله شیخی.
جمیله شــیخی بازیگر سرشناس و 
پرکار ســینما و تئاتر بود که در سال 

١۳۸۰ در ۷١ سالگی درگذشت.
ســمپوزیوم  برگزارکننــدگان 
مجسمه سازی مفاخر ایران اطالعاتی 
درباره شیوه انتخاب مفاخر به خصوص 
نادیــده گرفتــن دیگر زنــان ایرانی 
پیشکســوت و سرشــناس در انواع 
هنرها ارائه نکرده انــد، اما به گزارش 
موســوی،  مجتبی  مهر،  خبرگزاری 
معاون فرهنگی و هنرهای شــهری 
ســازمان زیباســازی، گفــت ایــن 
شــخصیت های هنری »به سختی از 

بین مفاخر انتخاب شده اند«.
آقای موســوی که ســال گذشــته 
با اشــاره بــه راه اندازی مــوزه یا باغ 
مجسمه مختص مجسمه های مفاخر 
معاصر ایــران از تصمیم برای انتقال 
مجســمه های امیرکبیر، فردوسی و 
نظایر این ها به این موزه و جایگزینی 
مجســمه های کپی به جای آنها نیز 
خبر داده بود، همچنین اعالم کرد که 
»در زمینه باغ مجسمه که سال هاست 
پیگیر آن هســتیم، هنوز موفقیتی 

نداشته ایم«.

یک »ستاره« 
و سرمایه اجتماعی اش

ر نخســتین روزهــای تیرماه جاری 
تقریبا تمامی صفحات ســینمایی و 
نیز بســیاری از هنرمندان و کاربران 
فضای مجازی تولد ستاره ای را جشن 
گرفتند که حاال در آســتانه چهل و 
هشت سالگی به جایگاهی بین مردم 
رسیده که برای خیلی ها آرزویی دست 
نیافتنی اســت. اما راز این محبوبیت 

چیست؟
هدیه تهرانی در سال های اخیر اخبار 
فعالیت های زیست محیطی اش بیشتر 
از خبرهــای مربوط بــه فیلم هایش 
دست به دست می شود، تا آن جا که 
اینستاگرامش، کمتر  با مرور صفحه 
کسی است که باور کند او همان هدیه 
تهرانی، ستاره دو دهه سینمای ایران 
است؛ صفحه ای که هیچ نشانی از پرده 
نقره ای سینما در آن یافت نمی شود 
بلکه سراسر بازگوکننده دغدغه های 

محیط زیستی خانم بازیگر است.
تاسیس کمپین یوز ایرانی، حمایت از 
خلیج گرگان، جمع آوری زباله در روز 
طبیعت، همراهی در تاسیس مدرسه 
طبیعت که برای آشــنایی کودکان 
با طبیعت شــکل گرفتــه و حمایت 
از حقوق حیوانــات تنها بخش های 
کوچکی از فعالیت این روزهای هدیه 

تهرانی است.

آذرماه ســال ۸۸ بود کــه با برپایی 
نمایشــگاه عکــس »آبــان گان« در 
خانه هنرمندان، به ستایش و تقدیر 
طبیعت پرداخت. تهرانی در توضیح 
ایــن نمایشــگاه که بــا موضوع آب 
برگزار شــده بود، هدف از اقدام خود 
را توجــه مخاطب بــه زیبایی آب و 
طبیعت عنوان کرد. این نمایشگاه که 
شاید بتوان از آن به عنوان آغاز طرح 
دغدغه های زیســت محیطی او نام 
برد، هرچند با حاشیه هایی که برایش 
ساخت، شــروع دلچسبی نبود، اما او 

این مسیر را رها نکرد.
فروردین ۹۵، مصادف با روز طبیعت، 
هدیه تهرانــی فراخوانی را در صفحه 
شخصی اش منتشر کرد و از هواداران 
خود خواســت که در تجمع »دفاع از 
حقوق حیوانات« کــه در پارک الله 
تهران برگزار می شــد، شرکت کنند؛ 
تجمعی که با حضــور انبوه نیروهای 
امنیتی و لباس شخصی و دستگیری 
و بازداشــت هدیه تهرانی و ١۶ تن از 
فعاالن محیط زیست نیمه کاره پایان 

یافت.
درســت یک ســال بعد، در تاریخ ۹ 
شــهریور ۹۶ بود کــه با همت هدیه 
تهرانی کمپین یــوز ایرانی، با هدف 
جلب مشارکت مردم و افزایش سرمایه 
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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

مرز باریک جعل و الهام هنری
گفت و گو با نقاش ایتالیایی »الهام بخش« یکی از آثار تهمینه میالنی

»فیلم هایی که نساختم«، نام نمایشگاه 
نقاشی های تهمینه میالنی، کارگردان 
سرشناس ایرانی بود که شهریور ماه 
١۳۹۶ در گالری »ایوان« برپا شــد. 
نقاشــی های تهمینه میالنی که در 
این نمایشــگاه ارائه شد به سرعت با 
واکنش های انتقادآمیز عمدتا از جانب 
هنرمندان روبه رو شد. بسیاری معتقد 
بودند که افراد مشهور به واسطه رانت 
اسمی نباید همه حوزه های هنری را 
به تصــرف خود دربیاورند. اما یکی از 
مهم ترین انتقادهایی که در نهایت به 
بسته شــدن نمایشگاه توسط گالری 
ایوان به عنوان برگزارکننده انجامید، 
میالنی  تهمینه  نسخه برداری  شائبه 
از آثار دیگران بود. نقاشــی هایی که 
از آثار هنرمندان ایرانی تا هنرمندانی 
از سراسر جهان را در برمی گرفت. در 
همین رابطه و برای بررسی مرز میان 
الهام پذیــری و جعل در هنر، زمانه با 
 ،)Matteo Arfanotti( متئو آرفانوتی
یکی از هنرمندانی که تهمینه میالنی 
یکــی از آثارش را از نقاشــی او الهام 
گرفته، گفت  و گو کرده اســت. ماتئو 
آرفانوتی یــک نقاش و نقاش بر بدن 

ایتالیایی است.
در روز افتتاحیــه نمایشــگاه، مهیار 
بهرام اصل، دانشــجوی کارشناســی 
ارشــد رشــته نقاشــی طــی یک 
گفت وگو از طریق الیو )پخش زنده( 
اینستاگرامش سعی کرد پرسش هایی 
را مبنی بر دغدغــه تهمینه میالنی 
برای ورود به دنیای نقاشــی و کپی 
کردن آثار دیگــر هنرمندان مطرح 
کند که با واکنــش تهمینه میالنی 
روبه رو شــد. مهیار بهرام اصل در نقد 
آثار تهمینه میالنی نقاشــی های او 
را یک »خام دســتی کودکانه« نامید. 
بعد از بسته شدن نمایشگاه، تهمینه 
میالنی به اتهام »تهدید به آتش زدن 
نمایشــگاه« از مهیــار بهرام اصل به 
دادگاه شکایت کرد. دادگاه بهرام اصل 
را از این اتهام تبرئه کرد، اما در نهایت 
او بــه دلیل اســتفاده از عبارت های 
»دهنشــون سرویس شــد« و »خام 
دستی کودکانه«، به اتهام »توهین« به 

۳۵ ضربه شالق تعلیقی محکوم شد.
متئو آرفانوتــی در گفت و گوی زیر از 
میالنی بیش از هــر چیز دیگری به 
انتقاد  این دانشجو  دلیل محکومیت 

کرده است.

تهمینه میالنی، کارگردان سرشــناس 
ایرانی سال گذشته یک نمایشگاه نقاشی 
برگزار کرد. یکی از نقاشی های ارائه شده 

در این نمایشگاه شباهت زیادی به یکی 
از آثار شــما دارد. در این باره اطالعی 
دارید؟ در مورد آن چه فکر می کنید و آیا 

این اثر کپی برداری از نقاشی شماست؟
از سال گذشته تعدادی از هنرمندان 
ایرانــی عکس هایی را بــرای من در 
اینستاگرام ارسال می کنند که یکی از 
نقاشی های من مربوط به سال ها پیش 
را در کنار نقاشی خانم میالنی نشان 

می دهد.
ابتدا نمی دانستم که چه اتفاقی افتاده 
)همه پست ها به حروف عربی نوشته 
شــده بودند* و اســتفاده از مترجم 
آنالین همه نتوانست کمک زیادی به 

من بکند(. 
فکر کردم نقاشی من الهام بخش اثر 
دیگری از یک هنرمند ایرانی شــده 
)حتی اگــر به کار اصلــی من هیچ 
اشاره ای نکرده باشــد(. اما بعدا یک 
نفر بــرای من توضیــح داد که چه 
اتفاقی افتاده اســت. آن وقت کمی از 
موضوع ناراحت شدم، تا اینکه ماجرای 
محکومیت یک دانشــجوی هنر به 
خاطر اعتراض بــه آثار خانم میالنی 
را شــنیدم )و متوجه شدم میالنی از 
هنرمندان پرشمار دیگری در سراسر 
جهان “الهام” گرفته اســت( و حاال 

احساس سردرگمی می کنم. 
فکر نمی کنم که ایــن ]اثر میالنی[ 
نسخه ی شایسته ای از من است، اما به 
شکلی خاص از آن کپی برداری شده. 
مطمئناً موضوع و ترکیب بندی و طرح 
 »Equilibra« آن از نقاشی من به نام
کپی برداری شده است. من این اثر را 
۲۰۰۵ برای دوســتی کشیدم که به 
تازگی صاحب فرزندان دوقلو شده بود.

 مرز میان جعــل و الهام گرفتن در هنر 
چیست؟

نمی دانم به این پرسش چگونه پاسخ 
دهم، این واقعا مشــکل اســت، زیرا 
در ســال های اخیر با وجود اینترنت 
می توان هر عکسی را که می خواهی 
پیدا کنی و ببینی. چندین بار اتفاق 
افتاده که هنرمندان دیگر کارهای من 
را کپی کرده اند و مرا به عنوان منبع 
“الهام” برای آثار خودشــان معرفی 
کرده اند، یا مــردم عکس های من را 
بدون اجــازه برمی دارند و برای طرح 
روی جلد کتاب اســتفاده می کنند. 
این ناراحت کننده اســت… من فکر 
می کنم بدترین چیز برای یک هنرمند 
این اســت که قدرت تخیل نداشته 
باشد و از کارهای دیگران استفاده کند 
برای معروف شدن، پول دار شدن و با 

دروغ زیستن.

همان طور که خودتان اشاره کردید، در 
زمان برگزاری نمایشگاه تهمینه میالنی، 
یک دانشــجوی هنر به نقاشــی های 
ارائه شده اعتراض، و میالنی را به جعل اثر 
هنری متهم کرد. او اکنون پس از شکایت 
خانم میالنی از ســوی دادگاه به اتهام 
»توهین« به 35 ضربه شــالق تعلیقی 
متهم شده است. شما در مورد این حکم 
از سوی دادگاه چه فکر می کنید، به ویژه 
آنکه به یکی از آثار شما ــ بدون آن که 

ـ گره خورده است؟ خودتان بخواهیدـ 
من در مــورد قوانین و مقررات ایران 

چیزی نمی دانم. 
در هر صــورت به نظــرم این حکم 
مضحک اســت و می توانــم بگویم 
این یک حکم قرون وســطایی است. 
نمی توانــم آن را باور کنم و امیدوارم 

که این حکم لغو شود. 
همچنیــن امیدوارم خانــم میالنی 
عاقالنه متوجه بی عدالتی ای شود که 
در حــق این مرد جــوان انجام داده 

است.

جمهوری اسالمی ایران قانون کپی رایت 
)حق تکثیر( را به رسمیت نمی شناسد. 
اما اگر شما این امکان را داشتید که این 
موضوع را از لحاظ قانونی پیگری کنید، 

این کار را انجام می دادید؟
پیگرد قانونی در مــوارد این چنینی، 
حتی اینجا در کشــورهای غربی که 
حق کپی رایت به رســمیت شناخته 
شده است، همیشه دشــوار و گران 

است.
 اما عموماً در اینجا برایم چنین کاری 
اهمیت ندارد زیرا فایده ای برای کسی 
نخواهد داشت )به جز احتماالً مقدار 
کمی پول(. اما اگر  کســی قرار بود 
در مواردی مثل این مورد رخ داده در 
ایران حکم محکومیت بگیرد ]اشاره 
به دانشــجوی هنر[، قطعاً شــکایت 

می کردم.

 اگر خانم میالنی این مصاحبه را بخواند، 
پیام شما برای ایشان چیست؟

خانم میالنی، لطفا نگذارید این دانشجو 
به دلیل چیزی که به شما گفته است، 
و من و شــما هم می دانیم درســت 
است، محکوم شــود. حقیقت گاهی 
آزاردهنده اســت، امــا فکر نمی کنم 
بیشتر از ۳۵ ضربه شالق آزاردهنده 
باشد. خواهش می کنم، شما هنرمند 
هســتید، پس روحی  بی نظیر دارید، 
و فکــر نمی کنم که خودتــان اصاًل 
راضی به چنان چیزی باشــید. الهام 
گرفتن از دیگر هنرمندان امری عادی 
است، اشتباه نیست. اما به کسی که 
از او الهــام گرفتید، ارجــاع دهید و 
اعتبار کارش را به او بدهید. همه چیز 
بدین ترتیب خوب پیش می رود. هنر 

همه ما را نجات خواهد داد.

فرزاد صیفی کاران )رادیو زمانه(

اجتماعی برای حفاظت حیات وحش، 
تشکیل شد. تاسیس این کمپین در 
کنار حمایت و پیگیری او از حال و روز 
فعاالن محیط زیســت بازداشت شده 
دست به دست هم داد تا پروژه تخریب 
خانم بازیگر توسط رسانه های وابسته 
به سپاه از جمله تسنیم رقم بخورد. 
تســنیم در گزارشــی ضمن تقبیح 
دغدغه محیط زیستی هنرمندان، از 
فعالیت آنــان در این عرصه با عنوان 
»ســونامی« یاد کرد و هدیه تهرانی 
را با تاســیس کمپین یــوز ایرانی به 
اختالس مالی متهم ساخت. اتهامی 
که البته راه بــه جایی نبرد و این بار 
هم قدرت محبوبیت خانم بازیگر نزد 
مردم و مخاطبین، از زور کم جاِن این 

تالش ها بیشتر و بزرگتر بود.
چند روز مانده به سال نو، وقتی خبر 
وقوع ســیل در اســتان های شمالی 
ایــران کام همه را تلخ کــرد، هدیه 
تهرانی از نخســتین کسانی بود که 
به عنــوان عضو داوطلب هالل احمر، 
راهی اســتان گلستان شد اما این بار 
هم ایران دوســتی و مهــر به مردم 
سرزمینش، در او قدری متفاوت بود 
با انبوه ستاره های ریز و درشت که هر 
یک به سودای عکس یادگاری با مردم 
زلزله زده، صندوق عقب ماشین خود 
را با مواد غذایی پر کردند و به معرکه 
نرسیده، با گرفتن چند عکس و ویدئو، 
با سرعتی باورنکردنی محل حادثه را 
ترک کردند. او هفته ها پس از وقوع 
ســیل، زمانی که حتی خبرگزاری ها 
هــم دیگر رغبتی به پوشــش اخبار 
مربوط به ســیل زده ها نداشتند، در 
استان های گلستان و لرستان مشغول 
شناسایی و ســاماندهی خانواده های 

آسیب دیده بود. روزهایی که از پشت 
دوربین به تنها گزارشــگر حال و روز 
تلخ آسیب دیدگان این حادثه طبیعی 

تبدیل شده بود.
البته چنیــن هویتــی بی ارتباط با 
پیشینه شــخصیت او نیست؛ هدیه 
تهرانی از ۲۰ ســالگی برای بازی در 
سینما از سوی ناصر تقوایی پیشنهاد 
همکاری داشته، در ۲۴ سالگی برای 
نقش آفرینی در مقابل دوربین مسعود 
کیمیایی به توافق می رسد. اما قبل از 
کیمیایی، این داریوش مهرجویی بود 
که برای »لیال«، یکی از ماندگارترین 
کاراکترهایــش ســراغ هدیه تهرانی 
مــی رود اما دختر جوان، بی توجه به 
سودای بازیگری و زرق و برق های این 
عرصه، تنها به علت نپسندیدن داستان 
فیلم و تضاد با عقایدش، عطای حضور 
در مقابــل دوربیــن مهرجویی را به 
لقایش می بخشد تا از همان ابتدا ثابت 
کند که او برخالف ســنت سینمای 
ایران، انتخاب نمی شود، بلکه انتخاب 
می کند. او در اوج سال های محبوبیت 
و شهرت هم گزیده کاری را رها نکرد 
و بازی افتخاری در فیلم های کوتاه یا 
کارگردان اولی را به دستمزدهای چند 
صد میلیونی سینما ترجیح می داد. اما 
حجم محبوبیتی که او همیشه داشته، 
با کناره گیری چند ســاله از سینما و 
حضــور دوباره مقابل دوربین، آن هم 
جسته و گریخته، هیچ ربط و نسبتی 
ندارد. بلکه دلیل این محبوبیت را آنجا 
باید جست که به دور از سهم خواهی 
و حاشیه سازی، هر جا نیازی یافته در 

کنار مردمش ایستاده است.

آوا مشرقی )زیتون(

هدیه تهرانی در مناطق سیل زده
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مصاحبه با آرمیتیس شفیعی
 در رابطه با پژوهش هایی

 در مورد شاهنامه
دکتــرای  شــفیعی  آرمیتیــس 
جامعه شناسی سیاسی از فرانسه دارد. 
او بیش از یک سال است که به صورت 
منظــم و مــداوم روی ابعاد مختلف 
شــاهنامه کار تحقیقاتی می کند. به 
قول خــودش او با برش »موضوعی« 
به تحقیق در شاهنامه می پردازد. وی 
تا حال چندین تحقیق با موضوعات 
مختلــف از جمله ایران بــه روایت 
شــاهنامه و زن در شاهنامه داشته و 
در گردهمایی های مختلف ایرانیان در 

لندن ارائه داده است.
لنــدن دربــاره تحقیقات و  کیهان 
انگیزه هــای آرمیتیس شــفیعی در 
پرداختن به شــاهنامه گفتگویی با او 

داشته است.

ممکن اســت کمــی  در مــورد روش 
تحقیقتان توضیح بدهید.

با ۵۰ هزار بیت موجود در شــاهنامه 
کنید؛  برخورد  هزارگونــه  می توانید 
بررسی ارزش کالمی  و زبانی، مفهومی  
یا داستانی، نگاه تاریخی، اسطوره ای، 
جامعه شناسی…  یا  فرهنگ شناسی 
و برای انجام این تحقیقات می توانید 
شــاهنامه را برش عمــودی بزنید یا 
افقی. می توانید داســتان به داستان 
جلو بروید- همان کاری که بسیاری 
تا به حــال کرده اند- برای همین هم 
از رستم و سهراب می دانیم، از بیژن و 
منیژه اندکی، نام هفت خوان رستم را 
شنیدیم، از جریره اصال! و یا اینکه آن 

را موضوعی بررسی کنید.
من بُرش موضوعی را انتخاب کردم، 
چون به نظرم به این ترتیب عمیق تر 

می توان به مفاهیم دست یافت.
اولین موضوعی را که به آن پرداختم 
تصویری است که شاهنامه از »ایران« 
ارائه می دهد و از زاویه جامعه شناسی 
و فرهنگ شناســی به ایــن موضوع 
پرداختم. می خواستم بدانم کجا و چرا 
در شاهنامه نام ایران آمده، و آیا ایران 
فردوســی، مثل امروز یک محدوده 
جغرافیایی سیاسی ست یا فراتر از آن. 
خالصه به دنبــال کم و کیف حضور 
کلمه و معنی ایران در شاهنامه بودم. 
بــرای همین هم نامش را گذاشــتم 

»ایران به روایت شاهنامه«.
در »زن بــه روایــت شــاهنامه« باز 
موضوع بررســی کمی  و کیفی زن و 
حضور و جایگاهش در شاهنامه است.  
محور بحث یکــی همان بیت »زن و 
اژدهــا در خاک به« بــود و یکی هم 
بررسی نقطه نظر یک محقق آلمانی 
در مورد منفعل بودن زن در شاهنامه. 
درواقع مایل بودم به ســواالت خودم 

پاسخ بدهم، بی تعصب و با تحقیق.

چه انگیزه ای باعث شد که اصال به سراغ 
شاهنامه بروید؟

می توان گفت تصادفــی! حدود یک 
ســال پیش در جلســه بزرگداشت 
شاهنامه، از من دعوت شده بود که در 
مورد شاهنامه و بزرگداشت فردوسی 
سخنرانی کنم. تصمیم گرفتم جلسه 
را با پرســش و پاســخ پیــش ببرم. 
پرسش های ابتدایی، موضوعات کلی 
در مورد شــاهنامه و فردوسی بود، از 
جمله اســم کوچک و دوره ی زمانی 
که فردوســی می زیسته که بسیاری 
می دانستند. ولی وقتی پرسش از این 
شد که فردوسی غیر از شاهنامه چه 
اثری دارد و یا نام دیگر شاهنامه چه 
می تواند باشــد، و یا اینکه اسم چهار 

شخصیت غیر از رستم و سهراب را نام 
ببرید، پرسش ها بی پاسخ ماند.

این پرســش ها را از آن جهت طرح 
کردم که برســیم به این نکته که ما 
که اینقدر َدم از شاهنامه می زنیم، آن 
را یکی از ستون پایه های هویت ملی 
خودمان می دانیم، برایش سینه چاک 
می کنیم و سنگش را به سینه میزنیم 
خیلی چیزها درباره ی آن نمی دانیم و 
آنچه می دانیم هم نامتقن و ناصحیح 

است.
در آن زمان به این نتیجه رسیدم که 
چه کسانی که شــاهنامه را دوست 
دارند و چه کســانی که شاهنامه را 
دوســت ندارند، در یــک مورد با هم 
اشــتراک دارند و آن این اســت که 

هیچکدام آن را نخوانده اند!
به واسطه دوســتانم، می دانستم که 
ایرانیــان غیرفارســی زبان هم گمان 
دارند ســه عنصری کــه »فارس ها« 
و یا پان ایرانیســت ها بنای استدالل 
خــود را بنا کرده انــد و به گمان آنها 
»مثلث شوم« هویت ایرانی را تشکیل 
می دهند شامل زرتشت، فردوسی و 
کوروش اســت. معتقد بودند که این 
»فارس ها« با این ســه ضلع پدر آنها 

را درآورده اند!
ولــی وقتی مــا اندکــی نازک بینی 
می کنیم، می بینیم که اساســا آیین 
زرتشــت بیش از آنکه دین باشــد، 
فلسفه است. در شاهنامه هم بیش از 
آنکه در مدح و ثنای قوم ایرانی گفته 
شود، صحبت از خرد و انسانیت است. 
کوروش هم پادشــاهی نبود که فقط 
در صدد برقرار کردن هژمونی ایرانیان 

باشد.
حاال اینجا نقطه تقاطع من و دغدغه ها 
و تحصیالتم شــد! علوم سیاســی و 
ادبیات و جامعه شناســی و وقایع روز 
و من و گرز و افراســیاب و شاهنامه 

و بررسی صحت و سقم این حرف ها!

شــما گفتید که از زاویه دیــد اقوام 
غیر فارسی زبان، شاهنامه یکی از اضالع 
تشکیل دهنده هویت ایرانی است. از دید 
نیز چنین  فارسی زبان هستید  که  شما 

است؟
ایــن برمی گردد بــه اینکه اساســاً 
»هویت« را چگونه تعریف کنیم. این 
موضوع دغدغه ی سالیان دراز من بود، 
از همان وقت که در پاریس دانشجو 
بودم و مجبور به تعریف خودم برای 
دوستان غیرایرانی شدم، این سوال که 
من کیستم و از کجا آمدم، تا چطور 
بتوانم آن را برای دیگران تعریف کنم 
ســوال من از خودم شد. درواقع این 
ســوال در تقابل با »غیرخود« معنی 
دارد. طبیعی ســت که برای پاسخ به 
این پرسش ها شما سعی می کنید به 

منابع قدیمی  مراجعه کنید.
در پاسخ به سوال شما، به نظرم هویت 
ایرانی یک مقوله تک بعدی نیست و 
نمی توان بدون بررسی چندین و چند 
عامل، آن را تعریف کرد. ولی می توانم 
بگویم که شاهنامه عنصر و مبنع مهم 

در این پاسخ است.
ولی، اینجا نباید به اغراق بیافتیم، قرار 
نیست تنها با همین منبع خودمان را 
غنی و بی نیاز از هرچیز دیگر ببینیم. 
شــاهنامه یک کتاب تاریخ نگاری، یا 
تحقیق جامعه شناســی نیست، یک 
اثر ادبی و داستانی ست با آبشخوری 
عمیق از تاریــخ و فرهنگ. بنابراین 
می توان در آن مطالبی را یافت ولی نه 

این همه حقیقت است نه تصویر کامل 
و دقیق. من اصرار دارم به این موضوع 
تاکید کنم تا ما در تله مدح یا ذم این 
اثر نیفتیم. در نتیجه آن تصویری که از 
زن ایرانی در گذشته باستانی ترسیم 
می کند نمی تواند تصویر صد درصد 
واقعی باشــد، ولی احتمال نزدیک به 
واقعی بودنش هم کم نیســت. ولی 
توجه داشــته باشیم همینکه مردی 
در گوشــه ای از خراسان، در بیش از 
هزار سال پیش بر »گردآفرید« لباس 
رزم می پوشاند و سوار اسبش می کند 
و غیــورش می نامد و همیــن را در 
مورد زنان دیگر  تکرار می کند، جای 
شگفتی دارد. یعنی این قابلیت وجود 

داشته که بتوان آن را تعمیم داد.

آیا معتقدید شاهنامه نگاهی پیشرو به 
زن داشــته؟ یعنی نسبت به زنان زمان 

نگارش شاهنامه یا حتی زمان حاضر؟
شاید نتوان گفت پیشرو، برای اینکه 
فردوســی از زنان گذشــته حکایت 
می کند، ولی نگاه برابر، ارزشــمند و 
انسانی بله، حتما دارد. توجه کنید که  
نگارش مربوط به بیش از هزار ســال 
پیش است. ولی در ذهنیت فردوسی 
و همینطور در محیــط اجتماعی و 
فرهنگی او، مســلماً عواملی حضور 
داشــته اند که اجازه چنین تخیل و 
بزرگســازی از زن ایرانی را به او داده 
است. شاید آن تصاویری که شاهنامه 
از »گردآفریــد« و یا »ســنیدخت« 
ارائــه می دهد در واقعیــت تاریخی 
قبل از اســالم دقیقاً به آن شکل در 
ایران وجود نداشته ولی به قول عطار 
در مقدمه »تذکره االولیا«، مهم این 
اســت که »می تواند« وجود داشــته 
باشد، یعنی تخیل مطلق هم نیست. 
می دانیم که فردوسی به زبان پهلوی 
مســلط بوده و از منابــع پهلوی هم 
استفاده کرده، پس تصویرش می تواند 
با واقعیت انطباق باالیی داشته باشد،  
ولی باز برای اطمینان بیشتر از درصد 
این انطباق، یک تاریخدان متخصص 

آن زمان باید پاسخ دهد.
البتــه ناگفته نماند که کســانی هم 
هستند که با اشــاره به برخی ابیات 
مانند »زن و اژدها هــر دو در خاک 
به، جهان پاک ازین هر دو ناپاک به« 
می خواهند ثابت کنند که فردوســی 
نگاهی واپســگرا و متعصب به زنان 
داشته اســت. که من ســعی کردم 
با توجه به منابع شــاهنامه، بررسی 
مفاهیم غالب و قالب بیانی در شاهنامه 
و همینطور اصل داســتانگویی این 

مطلب را بررسی کنم و پاسخ بدهم.

آیا شــما در پژوهش خودتان از روش 
تطبیقی و مقایسه ای هم استفاده کرده اید 

و برای مثال  روایت زن در شاهنامه را با 
تصویری که شاعران معاصران فردوسی و 
بعد از او از زن ایرانی پرداخته اند، مقایسه 

کرده اید؟
در متن سخنرانی خیر ولی برای خودم 
البتــه. وقتی با اســطوره های یونانی 
مقایسه کردم متوجه شدم که در آنها، 
زنان مانند اکثریت شخصیت های زن 
در فیلم های سینمایی امروزی بودند 
که معموالً نقش تکمیلی دارند و بسیار 
به ندرت نقش قهرمان پیشبرنده را در 
داستان ایفا می کنند. ولی روایت زنان 
در شاهنامه از این نقش تکمیلی فراتر 
می رود. در مقایســه با یک اثر ادبی  
مانند »هفــت پیکر« نظامی گنجوی 
باید گفت که زنان در آثار نظامی  هم  
بســیار حضور دارند و بسیار هم مهم 
هســتند ولی جایگاه آنان متفاوت از 
جایگاه زنان در شــاهنامه است. هیچ 
داستانی در شاهنامه وجود ندارد که 
در آن زن حضور نداشــته باشد. در 
بیشتر موارد هم زنان پا به پای مردان 
می آیند و مستقل نیز عمل می کنند 
و هم زیبا هســتند و هم هوشیار.  به 
عبارت دیگر نمی توان شخصیت زن 
را از داســتان های شــاهنامه حذف 
کرد و داستان دســت نخورده باقی 
بماند. یعنی مانند آجری است که اگر 

برداشته شود دیوار فرو می ریزد.
چرا راه دور می رویم! به قصه کودکان 
نگاه کنید در داستان های غربی، زنان 
در مطبخ و برج منتظرند یا خوابیده اند 
تا مردی آنهــارا از فقر و خواب و دیو 
واژدها و نامادری بدجنســی برهاند! 
نقشی منفعل و منتظر، در حالی که- 
حداقل در شاهنامه– زنان سیاستمدار، 
جنگجو، صاحب رای و کالم، فعال یا 

به قول امروزی کنشگر هستند!

خواندن شاهنامه و عمیق شدن در معانی 
آن چگونه بــه درد زندگی ما در دنیای 

امروز می خورد؟
بگذارید پاســخ شما را اینطور بدهم؛ 
به نظر مــن آدمی  کــه تاریخش را 
نمی داند یا نمی شناسد و یا گم کرده، 
شبیه آدمیســت که آلزایمر دارد. نه 
می داند آدم های اطرافش کیستند و 
نسبت شــان با او چیست، نه می داند 
دوســت اند یا دشمن، نه می داند چه 
خاطره ای دارد و نمی تواند در تنهایی 
به چیــزی بخندد یا بــرای دیگری 
تعریــف کند، چیزی بــرای گفتن و 
تاسف و شادی ندارد، بنابراین آینده و 
گذشته و هدف و الگو و نوستالژی اصال 
معنی ندارد. همین اتفاق برای ملت ها 
می افتد. ملتی که با تاریخش رابطه ای 
ندارد، اصال نمی داند چه بوده از کجا 
آمده، معیاری برای تشخیص االن هم 
ندارد. به نظرم خواندن شاهنامه ما را 

دارای پشت و سایه می کند. به ما بُعد 
می دهد و آرزو، امیــد و قد و قامت. 
غریب اســت که تصویری از گذشته 
اینقدر بتواند پیشــبرنده و آینده ساز 
باشــد، ولی هســت! هم در زندگی 
شــخصی و هم در زندگی اجتماعی 
بسیار مفید است، نه! بگذارید بگویم 

الزم است. خیلی الزم است.
وقتی شما می فهمید که »ایران« تنها 
نام یک سرزمین و محدوده جغرافیایی 
در شاهنامه نیست، بلکه یک مفهوم 
فرهنگی ســت و ایرانی بودن مطلقا 
به معنی فارس بودن نیســت و یک 
فلسفه عمیق ورای همه این تعاریف 
وجــود دارد، و یــا روح این کتاب را 
درمی یابید که غرق اســت از تبلیغ 
و احتــرام به تنوع و کنار هم بودن با 
هر زبان و آیینی و تشویق برای دلیر، 
سربلند و محترم زندگی کردن، باور و 
احترام به دیگری که فراتر از تقابل و 
دوگانگی ایرانی و انیرانی ست، طبیعتا 
همان آدم سابق نمی مانید. تصویرتان 
از خودتان و حضورتان در پیرامونتان 

متحول می شود.
این امر، جزو مهمتریــن آموزه های 
جهان مدرن اســت، مــا می بینیم با 
این مفاهیم بیگانه نبودیم، پس چرا 
حاال طاقت هیچکســی جز خودمان 
را نداریم؟! یعنی با خواندن شاهنامه 
و با درک فلسفه آن ما می فهمیم که 
شاهنامه وصف تضاد و تخاصم ایرانی 
و انیرانی نه تنها نیست بلکه درست 
بر عکس در وصف عظمت و اهمیت 

درک دیگری است.

یعنی شــما می گویید کــه درونمایه 
شاهنامه درست در نقطه مقابل برخورد 
تنگ شوونیستی و نژادپرستی از آن قرار 

دارد…
بی شک! وقتی می گویم که شاهنامه 
وصف عظمت درک دیگران اســت 
یعنی شاهنامه تنها تعلق به ما ایرانیان 
ندارد و به کل انســانیت تعلق دارد و 
نباید با محدود کردن به یک ملت آن 
را کوچک کرد. شــاهنامه حکایت در 
نوردیدن مرزها و رسیدن به دیگران 
و در ستایش یاد گرفتن از دیگران و 
مدارا و احترام به مرام انسانی و خرد 
دیگران است. در شاهنامه این خرد و 
اندیشه  وانسان بودن است که حاکم 
اســت و این اصل هم کامــالً به درد 

زندگی کنونی ما می خورد.
فردوسی از جایگاهی بلند که در ایران 
و فرهنگ ایران قرار دارد به تعریف و 
داستانســرایی می رود. او جایی ثابت 
و محکــم دارد ولی برای همه جهان 
و از همه جهــان می گوید. از اهمیت 
خرد و مردانگی می گوید، دریغ ندارد 

که به »شغاد« برادر نااهل رستم که 
قاتل اوســت ناسزا بگوید، ابایی ندارد 
که شجاعت کتایون دختر قیصر روم 
را بســتاید، شک نمی کند که همسر 
رستم و مادر سهراب را تُرک برگزیند، 
ایــرادی نمی بیند کــه قدرت طلبی 
نابجــای همای را تقبیــح کند، او به 
کیکاوس پادشــاه کیانی می تازد که 
نوشدارو را از سهراب دریغ می کند…

او به کردار و خــرد بیش از ملیت و 
کنیه و زبــان بها می دهد. بحث زبان 
فارسی و من ایرانی خوبم و بقیه بد، 
یک کج فهمی عجیب اســت که واقعا 
نمی دانم از کجای شــاهنامه بیرون 

کشیده شده!

آیا می توان از صحبت های شــما نتیجه 
گرفت که نگرش ها و ارزش هایی که شما 
از آنها صحبت کردید  و در شــاهنامه 
موجود هستند در صورت نهادینه شدن 
در ایرانیــان می تواننــد در رفتارهای 

اجتماعی آنها بازتاب پیدا کنند؟
شاهنامه خواندن یا درست تر، شاهنامه 
شــنیدن، یک سنت دیرینه در ایران 
بوده و از دیرباز شــاهنامه خوانی در 
قهوه خانه ها، و نقالی و پرده خوانی در 
میان مردم کوچه و بازار ایران وجود 
داشــته اســت. این فعالیت ها مانند 
نقش رسانه ها در آن زمان بوده و ارائه 
شــاهنامه از طریق آنها بر روی روان 
ایرانی تاثیرات عمیق بر جای گذاشته 
است. شاهد آن، نفرت غیرایرانیان از 
این کتاب و سعی در منفور کردنش 

است.
اینکــه لرهــا و کردهای مــا اینقدر 
بــا شــاهنامه عجین انــد و نام های 
شــاهنامه ای روی فرزنــدان خــود 
می گذارند و یا زنان و دختران عشایر 
اسب ســوار و تیرانــداز داریم، یادگار 
و مانده از این سنت هاســت. از کجا 
معلوم که آن زن عشایری که در حال 
تاخت اسب، تیراندازی می کند، خود 
را گردآفرید نمی بیند؟ چنانکه عمال 
در وقت نیاز، مثل جنگ، زنان ایرانی 
در مرزها، چقدر شجاعانه جنگیدند 
و مطلقا منفعل نبودند. در حوزه های 
اجتماعی هم زنانی ایرانی یک سر و 
گردن و قدم ها جلوتر از کشــورهای 
همسایه و هم سنگ اند، شجاع ، زبانزد 
و مثــال زدنی اند. اینها همه حاکی از 
داشــتن تاریخ و پشت است. یعنی با 
وجود همه کوشش ها، نشد که آنها را 

به گوشه انفعال و آشپزخانه راند!
بنابراین شــاهنامه خواندن، یک کار 
لوکس و تجملی متعلق به طبقه مرفه 
و روشنفکر نبوده و نیست. باز عرض 
می کنم یک ضرورت اســت، در این 
وانفسای سیاسی و اجتماعی، خواندن 
و درک شــاهنامه مثــل دیدن یک 
فانوس دریایی میان دریای توفان زده 
اســت. یک نقطه امن کــه امید به 
بودنش موجب حرکت و نجات است.

آیا فکــر نمی کنید کــه مطلق کردن 
ارزش های شاهنامه این خطر را در بر دارد 
کهَ آن را تبدیل به آیین و دین و فردوسی 

را پیامبر آن کند؟
ایــن همان تفکــر افــراط و تفریط 
ایرانی ست، دو مطلق! ولی آیا واقعا یا 
باید به شاهنامه ناسزا گفت یا باید تا 
حد قداســت آن را باال کشاند؟ میانه 
ندارد؟ نمی توان با شاهنامه مثل کتابی 
مهم و قابل خواندن و درک روبرو شد 

و به قدر تشنگی از آن نوشید؟
شخصا مخالف قداســت دادن به هر 
چیزی از جمله کتاب و سنگ و آدم 
هستم، دقیقا برعکس! اصرار دارم که با 
نگاه منتقدانه، بخوانیم. ما، شدیدا نیاز 
داریــم بخوانیم، بدانیم، نقد و تحلیل 

کنیم و گذر کنیم به مرحله بعدی!
شاهنامه و فردوسی هیچکدام قداست 
ندارند، ولی اهمیت دارند. تفاوت عمده 

و ظریفی ست بین اهمیت و قداست.
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Offer(s) available on select new 2019/2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from June July 3 to July 31, 2019. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to 
change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,795, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also 
available. 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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 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black
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LEASE FROM
Sportage SX shown‡

48MONTHS≠
$2,020 DOWN

$53WEEKLY1.99%
FOR

LEASE FROM

OFFER INCLUDES:
• WIRELESS PHONE CHARGER

• BLIND SPOT DETECTION SYSTEM∑

• APPLE CARPLAY® AND ANDROID AUTOTMΩ

LX V6 Premium

2019

  FINAL CLEAROUT EX

2019

0%Φ
OR GET 
UP TO 

$5,000 CASH  
DISCOUNT«

FINANCE FROM

ON SELECT REMAINING 2019 SORENTO MODELS

Forte EX Limited shown‡

Sorento SXL shown‡

LX AWD

   NEWLY REDESIGNED 2020

48 MONTHS≠
$2,825 DOWN

$66WEEKLY 1.99%
FOR

AT

AT

INCLUDES $1,000 BONUS

“BEST  
SMALL CAR  
IN CANADA  
FOR 2019”

/ 100,000 KM  WARRANTY
/ UNLIMITED KM ROADSIDE ASSISTANCE °

COMPREHENSIVE  •  POWERTRAIN  •  100% TRANSFERABLE  •  ROADSIDE ASSISTANCE ANYWHERE IN NORTH AMERICA
5 YEARS

Offer(s) available on select new 2019/2020 models through participating dealers to qualified retail customers who take delivery from June July 3 to July 31, 2019. Dealers may sell or lease for less. Some conditions apply. See dealer for complete details. Vehicles shown may include optional accessories and upgrades available at extra cost. All offers are subject to 
change without notice. All pricing includes delivery and destination fees up to $1,795, $22 AMVIC, $100 A/C charge (where applicable). Excludes taxes, licensing, PPSA, registration, insurance, variable dealer administration fees, fuel-fill charges up to $100 and down payment (if applicable and unless otherwise specified). Other lease and financing options also 
available. 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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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

ادامه دارد...

آیا استفاده از گوشی هوشمند 
محرک میگرن است؟

گوشی های هوشــمند و تبلت ها از 
محبوب ترین ابزا هــای حال حاضر 
در جهان محسوب می شوند و افراد 
بســیاری روزانه مدت زمان زیادی را 
صرف کار با این دســتگاه می کنند 
و فعالیــت هایی مانند جســتجو در 
اینترنت، تماشــای فیلم یا برقراری 
ارتبــاط با دوســتان خــود را انجام 

می دهند.
گوشی های هوشــمند به رغم تمام 
مزایای که برای انسان به همراه داشته 
و انجام کارهای مختلف با دستگاهی 
که در جیب جا می شــود را تسهیل 
کــرده انــد، امــا دارای مضراتی نیز 
هســتند. مدت زمانی که پیش روی 
یک نمایشــگر صرف می کنید می 
تواند در شکل گیری میگرن و سردرد 

نقش داشته باشد.
 

ارتباط بین میگــرن و مدت زمان 
استفاده از نمایشگر

بنابر نتیجه مطالعه منتشــر شده در 
نشــریه Cephalalgia صرف زمان 
بیش از اندازه مقابل نمایشگر دستگاه 
هایی مانند گوشی هوشمند و تبلت 
یکــی از عوامــل بروز ســردردهای 
میگرنی اســت. در این مطالعه که با 
حضور پنج هزار فرد بزرگسال جوان 
)میانگین سنی ۲۰ سال( انجام شد، 
مدت زمانی که هر فرد مقابل نمایشگر 
سپری می کرد شــامل کار با رایانه، 
تبلت، گوشــی هوشمند، و تلویزیون 
و ایــن که آیا میگرن یا نشــانه های 
ســردرد غیر میگرنی را تجربه کرده 

بود، بررسی شد.
مدت زمان اســتفاده از نمایشــگر با 
استفاده از یک مقیاس شش نمره ای 

اندازه گیری شد که شامل:
عدم استفاده از نمایشگر = ۰ 

کمتر از ۳۰ دقیقه = ١
سی دقیقه تا دو ساعت = ۲

دو تا چهار ساعت = ۳
چهار تا هشت ساعت = ۴

بیشتر از هشت ساعت = ۵
نتایج نشــان داد که هــر چه مدت 
زمان استفاده از یک نمایشگر افزایش 
داشــته، خطر ابتال به حمله میگرنی 
نیز افزایش یافته است. هیچ ارتباطی 
نیز بین مدت زمان اســتفاده از یک 
نمایشگر و ســردردهای غیرمیگرنی 

مشاهده نشد.
بیان این که چه پیوند بیولوژیکی بین 
مدت زمان استفاده از یک نمایشگر و 
ابتال به میگرن وجود دارد، دشوار است 
زیرا به احتمــال زیاد از فردی به فرد 

دیگر متفاوت است.
 بــرای برخــی، این مــی تواند یک 
رابطه مستقیم باشد. به عنوان مثال، 
نور آبی ســاطع شده از نمایشگر یک 
تلویزیون یا تلفن همراه یا درخشش 
نور نمایشگرمی تواند زمینه ساز شکل 
گیری میگرن شــود. در مقابل، برای 
برخی دیگر پیونــد می تواند حالتی 
پیچیده تر داشته باشد. به عنوان مثال، 
مدت زمان اســتفاده از یک نمایشگر 
ممکن است آستانه میگرن کلی یک 
فرد را کاهش دهد. از این رو، مواجهه 
با محرک های میگرن دیگر احتماال 

زمینه ســاز یک حمله میگرنی می 
شود.

به بیان دیگر، مدت زمان سپری شده 
مقابل یک نمایشگر یک فرد را نسبت 
به ابتال به میگرن آسیب پذیر می کند 

اگر مستعد ابتال به آن بوده باشد.
همچنین، ایــن امکان وجــود دارد 
که مدت زمان زیاد اســتفاده از یک 
نمایشــگر احتمال وقــوع میگرن را 
افزایش دهد. به بیان دیگر، فردی که 
بیش از اندازه تلویزیون نگاه می کند، 
ممکن است وعده های غذایی روزانه 
را نادیده بگیرد که این شــرایط می 
تواند محرک شــکل گیری میگرن 
باشــد. به همین ترتیب، فردی که تا 
دیر وقت بیدار می ماند و به انجام بازی 
های ویدئویی می پردازد، ممکن است 
با یک الگوی خــواب نامنظم مواجه 
شود. از آنجایی که غذا نخوردن و کم 
خوابی از جمله محرک های شــایع 
میگرن هستند، استفاده بیش از اندازه 
از گوشی هوشــمند یا دیگر اشکال 
مواجهــه با یک نمایشــگر می تواند 
به صورت غیر مســتقیم به حمالت 

میگرنی بیشتر منجر شود.
از دیگر محرک های بالقوه میگرن که 
ممکن اســت در نتیجه صرف زمان 
بیش از اندازه مقابل یک نمایشــگر 
رخ دهند می توان بــه وضع اندامی 
نامناسب، خستگی چشم، یا خوردن 
هر چه بیشــتر مواد غذایی محرک 

میگرن اشاره کرد.
اســترس بیش از حد نیز یکی دیگر 
از محرک های شناخته شده میگرن 
است. هنگامی که دچار استرس می 
شوید، احتمال این که وقت بیشتری 
را صرف کار با گوشــی هوشــمند یا 
تماشــای تلویزیون کنیــد می تواند 

افزایش یابد.

چگونه می توانم تلفن همراه یا تبلت 
خود را کنار بگذارم؟

 در شرایطی که پژوهش ها هنوز این 
مســاله را ثابت نکرده اند که کاهش 
مدت زمان اســتفاده از یک نمایشگر 
می تواند حمالت میگرنی را کاهش 
دهد، امــا احتیاط حکم می کند که 

این کار را انجام دهید. البته این می 
تواند وظیفه ای چالش برانگیز باشد، 
اما بهترین تالش خود را انجام دهید. 
راهبردهای زیر می توانند کمک حال 
شما در کاهش مدت زمان استفاده از 

یک نمایشگر باشند:
- برنامه ریزی اوقــات بدون فناوری 
در خانــه، به ویژه هنگام صرف غذا و 

دورهمی های خانوادگی.
- تنظیــم یک تایمــر روی رایانه یا 
تلویزیــون برای خاموشــی خودکار 

دستگاه.
 - رها کردن تلفن همراه در خودرو به 

مدت یک شب.
 - مد نظر قرار دادن سرگرمی هایی 
که شــما را از فناوری دور می کنند 
مانند شنا، طبیعت گردی، نقاشی، یا 

رفتن به کتابخانه.
ـ  مشورت با یک پزشک برای کاهش 
مدت زمان استفاده از یک نمایشگر به 

ویژه اگر بسیار زیاد است.
 اگر متوجه شدید مدت زمان استفاده 
از یک نمایشــگر زمینه ســاز شکل 
گیری میگرن می شــود، بررســی 
عمیق تری برای یافتن علت انجام داده 
و روی بــر برطرف کردن آن متمرکز 
شوید. آیا کار زیاد زمینه ساز میگرن 
اســت؟ آیا به یــک آزمایش بینایی 
سنجی نیاز دارید؟ آیا استراحت های 
کوتاه و انجام حرکات کششی گردن و 

پشت می توانند کمک کنند؟
در پایان، باید به این نکته اشاره داشت 
که کاهش مدت زمان استفاده از یک 
نمایشگر احتماال دارای فواید سالمت 
بیشــتری افزون بر کاهش احتمال 
ابتال به میگرن است. به عنوان مثال، 
پژوهش ها نشــان داده اند که مدت 
زمان زیاد استفاده از یک نمایشگر با 
چاقی، مشکالت بینایی، سطوح پایین 
فعالیت جسمانی، مشکالت توجه، و 

بیش فعالی مرتبط است.
در نتیجه، کاهش مدت زمان وبگردی 
و انجام بازی هــای ویدئویی نه تنها 
می تواند به سر شما کمک کند، بلکه 
بخش های دیگر بــدن مانند کمر و 
چشم ها نیز از فواید آن بهره مند می 

شوند.

همه چیزهایی که باید در مورد کیست دندان بدانید

یکی از سوال های رایج از دندانپزشکان، نگرانی در مورد 
کیست های دندانی است. متاسفانه تلقی اشتباهی در 
مورد کیســت های دندانی در میان مــردم وجود دارد 
و گاه خیلــی از همکاران دندان پزشــک هم با کاربرد 
نادرست واژه کیست در توضیح به بیمارانشان، به این 
تلقی اشتباه دامن می زنند؛ اما فی الواقع کیست دندانی 
چیست؟ چه طور درمان می شود و آیا خطرناک است یا 
خیر؟ در این مقاله به این سؤاالت شما به صورت کامل 

پاسخ می دهم.

کیست چیست؟

دندانپزشکان از اصطالح »ضایعه« برای مواردی که در 
رادیوگرافی ها )عکس های فک و دندان شما( می بینند 
اســتفاده می کنند. کیســت در اصل یــک اصطالح 
پاتولوژیک است؛ یعنی در واقع تشخیص قطعی کیست 
بر اساس شواهدی که زیر میکروسکوپ دیده می شود 
مسجل می شــود؛ بنابراین در بیشتر موارد اطالع واژه 
کیســت تا زمانی که جواب پاتالوژیســت به دستمان 
نرســد یعنی بعد از خارج شدن با جراحی و فرستادن 
به پاتولوژیســت، اطالق درستی نیست؛ اما در مواردی 
با توجه بــه تکنولوژی های جدید و نه چندان معمول 
)مانند اســتفاده از رادیوگرافی CBCT یا با استفاده از 
سونوگرافی( امکان تشخیص نسبتاً قطعی قبل از خارج 
کردن برای کیست های ناحیه فک و صورت و دندانی 
وجود دارد؛ بنابراین استفاده از اصطالح ضایعه درست 
است و نه کیست. کیست در واقع یک حفره توخالی به 
صورت کیسه مانند یا حاوی مایع )مواد نیمه جامد( با 

دیواره یا غشای متمایز از بافت اطراف است.

کیست ها چند نوع هستند؟

کیست های ناحیه فک )در سینوس ها و بافت نرم ناحیه 
دهان و صورت تقسیم بندی کیست ها متفاوت است( 
به طور کلی به دو نوع کیســت ها با منشــأ التهابی و 
کیست های با منشأ تکاملی تقسیم می شوند. کیست های 
منشأ التهابی که به خاطر پوسیدگی یا ضربه به دندان ها 
یا عفونت دندان ترمیم شــده ممکن است ایجاد شوند 
موضوع صحبت ما هستند که شایع ترین آن ها کیست 
رادیکوالر یا پری آپیکال )کیست مربوط به ریشه دندان( 
است.طبقه بندی کلی کیست ها پیچیده و طوالنی است 
و سایرکیست های غیر التهابی و خارج استخوان فکین 

موضوع صحبت ما نیستند.

آیا کیست همان عفونت است؟

کیســت همان عفونت نیست. کیست ها می توانند که 
عفونی بشــوند که در این صــورت درد هم می توانند 
ایجاد کنند. آبسه های عفونی که با تورم همراه هستند و 
فیستول های چرکی که از آن ها ترشحات چرکی خارج 
می شود کیست نیستند. هر چند که عفونت می تواند 
از طریق مکانیسم هایی با تحریک دسته ای از سلول ها، 
به ایجاد کیست منجر بشــود ولی این دو، مقوله های 

متفاوت از هم هستند.
بعد از گذشت مدتی از یک پوسیدگی یا ضربه منجر به 
مرگ پالپ )محتویات کانال های عصبی( دندان، ممکن 
اســت که در پای ریشــه یک ضایعه تشکیل شود. در 
بیشــتر موارد این ضایعه که فقط در رادیوگرافی های 
دندانی مشــاهده می شــود، یک گرانولوم است )و نه 
کیست یا آبسه(. گرانولوم می تواند در آینده تبدیل به 
کیست شود یا حتی می تواند تبدیل به آبسه هم بشود. 
ولی دردناک نیست و شاید در ضربه دندان اندکی درد 

یا حس متفاوت داشته باشد.

فرق آبسه با کیست چیست؟

آبسه یک حالت التهابی کلینیکی است که دندان پزشک 
بــا معاینه آن را تشــخیص می دهد. آبســه در عکس 
رادیوگرافی اغلب ممکن اســت دیده نشــود. آبسه به 
تنهایی بعد از مرگ پالپ )عصب( دندان و عفونی شدن 
کانال های دندان می تواند به وجود آمده باشد یا بعد از 

وجود یک کیست یا گرانولوم ایجاد شده باشد.

کیست های دندانی چه طور درمان می شوند؟

در درجه اول وقتی با ضایعه ای مواجه هستیم نمی دانیم 
که واقعاً کیست هست یا نه! شیوع کیست های حقیقی 
باال نیســت بنابراین برای درمان ابتدا به سراغ درمان 
منشأ )دندان( می رویم. برای ددندان پزشک در مرحله 
درمان فرقی نمی کنــد که آن چه ر عکس رادیوگرافی 
می بیند کیست باشــد یا گرانولوم ، چرا که در مرحله 
درمان اولیه بیشــتر موارد فقط درمان ریشه مشکل را 
حل می کند. بعد از درمان منشأ احتمالی که یک دندان 
پوســیده یا ضربه دیده یا پرشده است، معموالً منتظر 
می مانیم که ضایعه به سمت کوچک شدن برود. درمان 
دندان دو راه دارد، اولی درمان ریشه )عصب کشی( است 
و راه دوم حذف صورت مسئله با کشیدن دندان است. 
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تغذیه
وکی استخوان بی صدا می آید و بی 
صــدا زمین گیر می کنــد. عادت ها 
متعــددی از جمله عادت های غذایی 
در ابتال به این مشکل نقش دارد که 
با بروز آن مشــکالتی مانند خمیده 
تر شدن و کوتاهی قد به اندازه چند 
سانتی متر، شکســتگی مچ و غیره 
همراه است. برای کاهش این بیماری 
خامــوش توصیه های زیــر را جدی 

بگیرید.

ویتامین D بیشتری جذب کنید

ویتامیــن D باعــث افزایش تثبیت 
کلســیم روی اســتخوان ها شده و 
قدرت عضالنی بــدن را افزایش می 
دهد. این مســئله نیــز از بین رفتن 
کلسیم استخوان ها را کاهش داده و به 
این ترتیب خطر بروز پوکی استخوان 
و زمین خوردن هــای مکرر کاهش 

پیدا می کند. 
توصیــه می کنیــم بــرای افزایش 
ویتامین D بدنتان ماهی آزاد، ماهی 
ساردین، ماهی خال مخالی، تخم مرغ 
 D و شیر سویا غنی شده با ویتامین

مصرف کنید. 
در عیــن حال الزم اســت که روزانه 
حداقــل ۲۰ دقیقــه در معرض نور 

خورشید قرار بگیرید.
 از آنجایی که کمبود این ویتامین در 
اکثر کشورها شــایع است می توانید 
با نظر پزشــک بخصوص در روزهای 
کوتــاه و فصل ســرد ســال مکمل 

ویتامین D نیز مصرف کنید.

حواس تان به محصوالت لبنی باشد

برخالف آنچه یاد گرفته ایم محصوالت 
لبنی مانع از بروز پوکی استخوان نمی 
شــوند. حتی در مواردی عکس این 

مسئله نیز مشاهده شده است.
 براساس نتایج پژوهش هایی که در 
ســال های اخیر انجام شده است در 
کشــورهای پرمصرف لبنیات مانند 
انگلســتان و فرانسه پوکی استخوان 
بیشتر است. اما در کشورهای دیگری 
که مصرف لبنیــات در آن ها چندان 
زیاد نیســت مانند برخی کشورهای 

آسیایی این بیماری شایع نیست. 
میزان باالی مصــرف لبنیات عامل 
پیشــگیری کننده از ابتال به پوکی 
استخوان محسوب نمی شود و حتی 
ممکن اســت عاملی بــرای افزایش 
خطر ابتال باشــد. اگر به دنبال دلیل 
آن هســتید باید بگوییم که شیر گاو 
حاوی میزان زیادی کلسیم است اما 
در عین حال فســفر زیادی نیز دارد. 
این ماده معدنی نیز باعث تحریک غده 
پاراتیروئید می شود. حتماً می دانید 
که این غده مسئول تثبیت کلسیم در 

استخوان ها است.
شــیر گاو همچنین سرشار از میزان 
زیادی چربی های اشباع شده و فقیر 
از اسیدهای چرب غیراشباع مانند امگا 

۳ است. در نتیجه باعث ایجاد
 و افزایش التهاب در بدن 

می شود. در این 
شرایط نیز استخوان ها از

 التهاب در امان نمانده و کلسیم
 استخوان ها به هدر می رود.

یادتان باشد که تمام محصوالت لبنی 
ارزشغذایی باالیی برای

حفظ استحکام استخوان ها 
ندارند.  اولین متهم

 محصوالت تهیه شــده از شــیر گاو 
اســت.  به عنوان مثال پنیرها برای 
سالمت استخوان ها  توصیه نمی شوند 

پوکی استخوان را  با این عادت های غذایی از خود دور کنید

چون باعث کلسیم زدایی از استخوان 
ها می شوند. 

در عوض ماســت تأثیــر کمتری در 
کلسیم زدایی از استخوان ها دارد اما 
توصیه می شود در مصرف آن نیز حد 

تعادل رعایت شود.
بهتر است به سراغ ماست گوسفندی 

بروید.
 مــی توانیــد کلســیم مــورد نیاز 
استخوان ها را در ماهی ساردین، کلم 
ها، لوبیاها، ســویا و آب معدنی های 

غنی شده از کلسیم جذب کنید.

گوشت قرمز کمتری مصرف کنید

گوشــت قرمز حاوی میــزان زیادی 
اســیدآمینه های گوگردی است که 
باعث بروز ترکیبات اسیدی زیادی می 
شوند. این ترکیبات باعث از بین رفتن 
مواد معدنی استخوان ها مانند منیزیم 
و به ویژه کلسیم می شوند. توصیه می 
کنیم حد تعادل را در مصرف گوشت 
قرمز رعایت کنید. بهتر است مصرف 
این ماده غذایــی را به یک مرتبه در 
هفته محدود کنید. اما یادتان باشد که 
نباید از پروتئین محروم شوید. چون 
پروتئین نقش زیادی در جذب کلسیم 

و دیگر مواد معدنی دارد. 
توصیه مــی کنیم به میــزان کافی 
پروتئین حیوانــی و گیاهی )عدس، 
نخود، سویا( مصرف کنید. الزم است 
که برای داشتن اسکلتی قوی، فعال و 
مقاوم از توده عضالنی خوبی برخوردار 

باشید.

در رژیم های الغری افراط نکنید

رژیم های الغری ســفت و سخت و 

افراطی اثرات منفی روی ســالمتی 
همه به ویژه خانم ها دارد. چون باعث 
کاهش توده اســتخوانی می شــود. 
زمانــی که به طور افراطی، ناگهانی و 
زیــاد وزن کم می کنید خطر از بین 
رفتن توده اســتخوانی نیــز افزایش 
می یابد. بنابراین ممکن است تعادلتان 
دچار اشکال شده و در صورت زمین 
خوردن عضالت باســن و ران ها به 
درستی ضربه وارده را تحمل نکنند. 
در نتیجه خطر شکستگی استخوان 

ران باال می رود.
در گام اول نباید در دام این رژیم های 
سخت قرار گیرید. در عین حال باید 
وزنتان کنتــرل کنید و از اضافه وزن 

دور باشید. 
یادتان باشــد که چاقی و اضافه وزن 
در هــر قدمی که برمی دارید فشــار 
زیادی روی مفاصل می گذارد. توصیه 
می کنیم مراقب تغذیه خود باشــید 
چون تغذیه نامناســب، عدم مصرف 
میوه و ســبزیجات، عــدم دریافت 
پروتئین، کلسیم و ویتامین D کافی، 
مصرف زیاد غذاهای شور، اسیدی و 
پرکالری می تواند عاملی برای افزایش 
شــکنندگی اســتخوان ها و پوکی 

استخوان شود.

پروبیوتیک جذب کنید

پروبیوتیک ها باعــث حفظ باکتری 
هــای روده ها می شــوند. فلور روده 
باعث تســهیل جذب مــواد غذایی 
می شــود. چون بدن بــه کمک این 
میکروارگانیســم ها بهتــر می تواند 
ریزمغذی های مورد نیاز اســکلت را 

جذب کند. 
عالوه بر این پروبیوتیک ها می توانند 

واکنش های التهابی را کاهش دهند. 
یادتان باشد هر چه التهاب گوارشی 
کمتر باشــد واکنش های التهابی در 

دیگر نقاط بدن نیز کمتر می شود.
 می توانید مکمل های پروبیوتیک را 
به صورت مکمل از داروخانه ها تهیه 
کنید. عالوه بر این پروبیوتیک ها به 
صورت طبیعی در برخی مواد غذایی 
مانند ماســت و همچنیــن در کلم، 
خیارشور، ســرکه سیب و همچنین 

زیتون وجود دارند.

سیگار را ترک کنید

دخانیات به واسطه ایجاد واکنش های 
بروز  سمی روی اســتخوان ها خطر 
پوکی استخوان را افزایش داده و باعث 
ایجاد یائســگی زودهنگام می شود. 
توصیه می شود که مصرف دخانیات 
را ترک کنید چون عاملی برای پیری 
زودهنگام ســلول ها می شــود که 
غضروف ها و استخوان ها نیز از این امر 

مستثنا نیستند.

الکل ممنوع

مصرف الکل یک عامل شناخته شده 
برای بروز پوکی اســتخوان به ویژه در 
بین آقایان است. چون این نوشیدنی 
ها به طور مستقیم باعث اختالل در 
کار ســلول های استخوان ساز شده و 

اختالالت هورمونی ایجاد می کنند.
 از مصرف الکل خودداری کنید چون 
باعــث واکنش های نامناســب روی 

مفاصل و استخوان ها می شود.

یادتان باشد

یادتان باشد که حفظ وضعیت درست 
بدن باعث تسکین مفاصل می شود.

 توصیــه می کنیم از نشســتن ها و 
خوابیدن های طوالنی مدت به حالت 
خمیده یا به پهلو خــودداری کنید 
چون فشار زیادی به اسکلت وارد می 

شود. 
همیشه حواستان باشــد که ستون 

فقراتتان صاف باشد.
از بــی تحرکی و خانه نشــینی دور 
باشــید. چون ورزش منظم و سبک 
باعث افزایش اســتحکام اســتخوان 
ها شــده و در این صورت سلول های 
استخوان ســاز نیز کالژن بیشتری 

تولید می کنند. 
توصیه می کنیم از پیاده روی روزانه 
غافل نشوید. یادتان باشد ورزش زمانی 
مؤثر خواهد بود که به صورت روزانه 
و منظم انجام شــود. یادتان باشد که 
استرس و فشارهای روحی نیز در بروز 
پوکی استخوان نقش دارند. بنابراین 
توصیه می شود که استرس، اضطراب، 
عصبانیت و خشم را از خود دور کنید 

و به فکر آرامش بیشتری باشید.

مواد الزم: 
 

سیب زمینی، مکعبی خرد شده: ۲۲۵ گرم
 گوشت بره یا گوساله، چرخ کرده: ۲۲۵ گرم

 پیاز، ریز خرد شده: ١ عدد
 ساقه کرفس، ریز خرد شده: ١ عدد

 سیر، له شده: ۲ حبه
 کره: ۲ قاشق غذاخوری

 روغن نباتی: ١ قاشق غذاخوری
 نمک: به میزان الزم
 فلفل: به میزان الزم

 گشنیز تازه، خرد شده جهت تزیین: مقداری

مواد الزم جهت تهیه سس:

روغن نباتی: ١ قاشق غذاخوری
 پیاز، ریز خرد شده: ١ عدد

 عصاره سبزیجات سرد: ١۵۰ میلی لیتر
 شکر نرم قهوه ای: ۲ قاشق چای خوری

 کنسرو گوجه فرنگی، خرد شده: ۴۰۰ گرم
 فلفل پاپریکا: ١ قاشق چای خوری

 فلفل سبز چیلی، خرد شده: ١ عدد

طرز تهیه:

ســیب زمینی ها را به مدت ١۰ دقیقه در یک قابلمه آب جوش بپزید تا 
کامالً نرم شوند. آن ها را آبکش نمایید و داخل یک کاسه بزرگ له نمایید 

تا پوره ای نرم و یکدست حاصل شود.
 گوشت چرخ کرده، پیاز، گشنیز، کرفس و سیر را به آن بیفزایید و خوب 

مخلوط نمایید.
 مخلوط گوشت را به ۲۰ گلوله کوچک تقسیم نمایید.

 جهت تهیه ســس، ابتدا روغن را در یک ماهیتابه گرم نمایید و پیاز را 
به مدت ۵ دقیقه در آن آرام تفت دهید. در یک کاســه کوچک آرد ذرت 
و عصاره ســبزیجات را مخلوط نمایید و آن را با بقیه مواد ســس داخل 
ماهیتابه بریزید. بگذارید مواد به جوش بیایند. سپس آن ها را به مدت ۲۰ 

دقیقه با حرارت کم بجوشانید.
 در همین فاصله، جهت سرخ نمودن گوشت های قلقلی، کره و روغن را 
در یک ماهیتابه گرم نمایید. گوشت ها را در چند مرحله اضافه نمایید و 
هر بار به مدت ١۰ تا ١۵ دقیقه بپزید تا سرخ شوند. فراموش نکنید که باید 
آن ها را مرتب، زیر و رو نمایید. در مدت سرخ نمودن باقیمانده گوشت ها، 
قلقلی های سرخ شده را گرم نگه دارید. سپس آن ها را داخل یک ظرف 
گرم مخصوص پذیرایی ریخته، سس گوجه را اطراف آن ها بریزید. گوشت 

قلقلی با سس ادویه دار را با گشنیز تزیین نموده و سرو نمایید.

گوشت قلقلی با سس ادویه دار

 نوشیدن آب با برش های لیمو
سوخت و ساز بدن را تسریع می کند

برخی افراد اولین کاری که صبح بعد از بیدار شــدن از خواب برای به کار 
انداختن دســتگاه گوارش خود انجام می دهند، نوشیدن آب با برش های 
لیمو اســت. در حقیقت مدرک مستندی مبنی بر اینکه افزودن لیمو به 
آب تفــاوت بزرگی ایجاد می کند وجود ندارد اما در کل نوشــیدن آب با 
معده خالی می تواند به آغاز سوخت وســاز بدن بعد از یک دوره استراحت 

کمک کند.
 این کار بر این دلیل استوار است که پس از گذراندن هشت ساعت بدون 
نوشیدنی، آب رسانی فوری به بدن مهم و ضروری است. همچنین مصرف 
آب کافی برای جلوگیری از ابتالء به یبوســت ضروری است. بنابراین اگر 
افزودن برش های لیمو به آب نوشیدنی، شما را به نوشیدن آب، صبح ها بعد 

از خواب تشویق می کند، این کار را حتماً انجام دهید.
از دیگر فواید نوشــیدن آب با برش های لیمو، کمک به کاهش وزن بدن 
اســت؛ البته نوشیدن روزانه آب با برش های لیمو، تنها اقدام برای کاهش 
وزن محســوب نمی شود اما مطالعات نشان داده اند ورزشکارانی که آب با 
برش های لیمو می نوشــند راحت تر وزن کم می کنند. هرچند دلیل این 
موضوع هنوز مشخص نیست اما این احتمال وجود دارد که نوشیدن بیشتر 
آب طعم دار به انســان کمک می کند تا در میــان وعده های غذایی خود 

احساس سیری کند. 
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امام بدون برنامه قبلي به ميان مردم رفت 
امام خميني روز گذشته بدون برنامه  قبلي به ميان 
انبوه جمعيتي ك���ه در دو طرف اقامتگاه وي اجتماع 
ك���رده بودند رفت و با آنها كه تقاضاي ديدار با رهبر 
انقالب اسالمي خود كرده بودند از نزديك به گفتگو 

پرداخت. 
در اين ديدار مردم بدون توجه به اطالعيه هاي 
دفتر امام مبني بر عدم تس���ليم نامه به امام و دفتر امام 
تقاضاهاي كتبي خود را شخصاً به امام دادند و گروهي 
نيز با استفاده از فرصت التماس كنان از ديگران كاغذ 
مطالبه مي كردند تا خواستهايشان را تسليم امام كنند. 

امام نيز با وجود آمدن اين وضع 10 دقيقه منتظر 
ماند تا مردم نامه هاي خود را نوشته و تسليم كنند.

كمك هاي بالعوض ايران به كشورهاي ديگر
 قطع مي شود

وزارت امور اقتص���ادي و دارائي اعالم كرد: 
دولت هاي گذش���ته ايران تعهد ك���رده بودند مبلغ 
548 ميليون دالر به كشورها و برخي از سازمان هاي 
بين المللي به ص���ورت كمك هاي بالعوض اعطاء 
كنند كه تا زمان به ثمر رسيدن انقالب از مبلغ فوق 195 

ميليون دالر آن پرداخت شده بود. 
دولت جمهوري اسالمي ايران هم اكنون جلوي 
بقيه اين كمك هاي بالعوض را گرفته است و درباره 
اينگونه كمك ها فقط در مورد صندوق اوپك مشغول 
مطالعه اس���ت تا كمك به اين صندوق را براساس 
ضوابط منطقي و صحيح برقرار س���ازد، زيرا دولت 
گذشته قرار بود 420 ميليون دالر به صندوق اوپك 
پرداخت كند در حالي كه عربستان سعودي كه اولين 
توليد كننده نفت در دنيا است 415 ميليون دالر تعهد 

پرداخت كرده بود. 
مالقات 3 ساعته دكتر بهشتي و موسوي اردبيلي با امام

ساعت17/45 ديروز آقايان دكتر بهشتي رهبر 
حزب جمهوري  اسالمي و حجت االسالم موسوي 

اردبيلي با امام خميني مالقات و مذاكره كردند. 
اين مذاكرات تا ساعت 20/30 دقيقه ادامه داشت 

و از مفاد آن اطالعي به دست نيامد. 
دكتر بهشتي هنگام بازگشت از خانه امام در پاسخ 
به سؤال خبرنگار ما كه پرسيد موضوع مذاكرات ترور 
حاجي طرخاني و حوادث اصفهان، مشهد و تهران و 
يا تشكيل مجلس خبرگان و قانون اساسي بود؟ گفت: 
انشاء اهلل همه چيز درست خواهد شد و سؤاالت را بهتر 

است در تهران مطرح كنيد تا جواب بدهم. 
براي جبهه  ملي نگران هستم 

دكتر سيدعلي شايگان  يار وفادار مصدق و يكي 
از مبارزين سرسخت نظام ديكتاتوري در مصاحبه اي 
گفت وضع امروز جبهه ملي به هيچوجه متناسب با 
س���نت و ارزش تاريخي آن نيست و من از اين بابت 

بسيار نگران هستم. 
دكتر شايگان درباره انشعابات جبهه ملي گفت: 
� علي االصول به انشعابات جبهه ملي خوشبين 
نيس���تم. در مورد حزب ملت ايران و جامعه اصناف 
بايد بگويم كه جامعه اصناف و بازاريان از جبهه ملي 
جدا نشده اند بلكه عده اي از اصناف كه طرفدار حزب 
ملت ايران بودن���د بعد از خروج اين حزب از جبهه 

جدا شده اند. 
خلع سالح عمومي در آذربايجان پيگيري مي شود 

تبريز � مهندس غروي استاندار آذربايجان شرقي 
در يك مصاحبه مطبوعاتي در مودر حادثه روز جمعه 
دانشگاه تبريز گفت: هيچ اشكالي ندارد در اين دانشگاه 
مثل »هايد پارك« لندن هركس تفكر خاص خود را 
بيان كند و در اينصورت اعمال فش���ار و خشونت 

مطرود است. 
استاندار آذربايجان شرقي در مورد خلع سالح 
عمومي گفت: هركسي كه مسلح باشد بايد زير نظر 
دولت باشد و بالفاصله پس از تصويب اليحه خلع 
سالح عمومي، در اين منطقه كار خلع  عمومي را دنبال 
مي كنيم، البته تالش بر اين است كه مأموران انتظامي 
به صورت فعال در شهر مستقر شوند و از 17 تيرماه نيز 
نيروهاي انتظامي شهر مسلح شدند و نخستين گروه 

مسلح پليس در استانداري مستقر گرديدند. 
همافران چندشهر متحصن شدند

* گزارش هاي رسيده از شهرهاي تبريز � بابل 
بندر بوشهر و شيراز حاكي است كه همافران پايگاه هاي 
اين شهر ضمن اعالم خواست هاي خود در راه ايجاد 
ارتشي مردمي و اسالمي، و تأييد رهبري امام خميني 
دست به تحصن زده اند و در شيراز همافران تا 25 تير 
ماه براي رسيدگي به خواست  هاي پيشنهادي خود 

مهلت داده اند. 
تبريز � همافران پايگاه دوم شكاري تبريز با انتشار 
اعالميه اي ضمن تأييد رهبري امام خميني در سالن 

سخنراني پايگاه متحصن شدند. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز دوشـنبه 18 تیرماه 1358 
)برابر با 14 شعبان 1399، 9 ژوئیه 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 
نافرماني ساتراپ تخارستان و تدبير شاه وقت ايران

اختالف نظر ميان س���اتراپ تخارس���تان و شاه 
ايرانزمين از جوالی 127 پيش از ميالد آغاز شد. شاه وقت 
از دودمان اش���كاني سركوبي فرماندار ياغي با فرستادن 

سرباز را بر مذاكره با او ترجيح داد. 
پس از رسيدن سپاه اعزامی به تخارستان، نظاميان 
محل���ی حاضر به جنگ با دولت متبوع و برادرُكش���ی 

نشدند.  
ارزش خاک ميهن براي ناصرالدين شاه!

اس���ناد قرارداد مورخ 27 ماه می 1893 روسيه و 
ايران 9 جوالی همين س���ال ميان دو دولت مبادله شد و 
در اروپا ]نه در تهران![ انتش���ار يافت!.     به موجب اين 
قرارداد، ناصرالدين شاه قاجار منطقه مرزي »فيروز« را به 
»اعليحضرت تزار همه روسيه!« بخشيده بود و خط مرزي 
دو كشور به سود روسيه تغيير يافته بود. اين ناحيه اينك در 

جمهوري تركمنستان واقع شده است .
سركوب شدن اميرمؤيد سوادكوهي

18 تير 1300 زد و خورد نيروي اعزامي قزاق با افراد 
اميرمؤيد س���وادكوهي كه در مازندران بناي مخالفت با 
دولت وقت را گذاشته بود آغاز شد و روز بعد با شكست 
اميرمؤيد و فرار او پايان يافت. اين مخالفت با خشونت 

تمام سركوب شده بود.  
اعتراض ايران نسبت به عضويت بحرين در اتحاديه امارات

در سال 1347 خورشيدي  دولت وقت ايران نسبت 
به عضويت بحرين در فدراسيون امارات عربي جنوب 
خليج فارس اعتراض كرد. دولت وقت در اين اعالميه 
اعتراضيه خود يادآور شده بود كه بحرين يك استان ايران 

است.
 انديشمندي كه مخالف انقالب بود 

نهم جوالي 1792 ادموند بورك فيلسوف محافظه 
كار و دولتمرد انگليسي در 64 سالگي درگذشت. وي از 
مخالفان انقالب فرانسه و هر گونه تغيير در نظامات يك 
كشوراز طريق انقالب بود و عقيده داشت كه زيان تخريب 

وارده، بيش از منفعت حاصل از آن است.  
الينوتايپ در ايران

61 سال پيش )1337( مؤسسه مطبوعاتی اطالعات 
حروف چينی خودرا از دستی و گارسه ای به الينوتايپ 
تبديل كرد و اين كار به قدري بااهميت جلوه داده شده 
بود كه برای گشايش سالُن الينوتايپ ها از شاه دعوت به 
عمل آمده بود. در آن زمان از گارد و محافظ به صورت 

امروزه خبری نبود.

امروز در تاريخ

www.iranianshistoryonthisday.com

قاب امروز

مسافران تابستانی در گنجنامه همدان /عکس از: بهزاد علیپور

 سرایه

دير است كه دلدار پيامی نفرستاد
ننوشت سالمی و كالمی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
پيكی ندوانيد و سالمی نفرستاد

سوی من وحشی صفت عقل رميده
آهوروشی كبك خرامی نفرستاد

دانست كه خواهد شدنم مرغ دل از دست
وز آن خط چون سلسله دامی نفرستاد

فرياد كه آن ساقی شكرلب سرمست
دانست كه مخمورم و جامی نفرستاد

چندان كه زدم الف كرامات و مقامات
هيچم خبر از هيچ مقامی نفرستاد

حافظ به ادب باش كه واخواست نباشد
گر شاه پيامی به غالمی نفرستاد

حافظ
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امام بدون برنامه قبلي به ميان مردم رفت 
امام خميني روز گذشته بدون برنامه  قبلي به ميان 
انبوه جمعيتي ك���ه در دو طرف اقامتگاه وي اجتماع 
ك���رده بودند رفت و با آنها كه تقاضاي ديدار با رهبر 
انقالب اسالمي خود كرده بودند از نزديك به گفتگو 

پرداخت. 
در اين ديدار مردم بدون توجه به اطالعيه هاي 
دفتر امام مبني بر عدم تس���ليم نامه به امام و دفتر امام 
تقاضاهاي كتبي خود را شخصاً به امام دادند و گروهي 
نيز با استفاده از فرصت التماس كنان از ديگران كاغذ 
مطالبه مي كردند تا خواستهايشان را تسليم امام كنند. 

امام نيز با وجود آمدن اين وضع 10 دقيقه منتظر 
ماند تا مردم نامه هاي خود را نوشته و تسليم كنند.

كمك هاي بالعوض ايران به كشورهاي ديگر
 قطع مي شود

وزارت امور اقتص���ادي و دارائي اعالم كرد: 
دولت هاي گذش���ته ايران تعهد ك���رده بودند مبلغ 
548 ميليون دالر به كشورها و برخي از سازمان هاي 
بين المللي به ص���ورت كمك هاي بالعوض اعطاء 
كنند كه تا زمان به ثمر رسيدن انقالب از مبلغ فوق 195 

ميليون دالر آن پرداخت شده بود. 
دولت جمهوري اسالمي ايران هم اكنون جلوي 
بقيه اين كمك هاي بالعوض را گرفته است و درباره 
اينگونه كمك ها فقط در مورد صندوق اوپك مشغول 
مطالعه اس���ت تا كمك به اين صندوق را براساس 
ضوابط منطقي و صحيح برقرار س���ازد، زيرا دولت 
گذشته قرار بود 420 ميليون دالر به صندوق اوپك 
پرداخت كند در حالي كه عربستان سعودي كه اولين 
توليد كننده نفت در دنيا است 415 ميليون دالر تعهد 

پرداخت كرده بود. 
مالقات 3 ساعته دكتر بهشتي و موسوي اردبيلي با امام

ساعت17/45 ديروز آقايان دكتر بهشتي رهبر 
حزب جمهوري  اسالمي و حجت االسالم موسوي 

اردبيلي با امام خميني مالقات و مذاكره كردند. 
اين مذاكرات تا ساعت 20/30 دقيقه ادامه داشت 

و از مفاد آن اطالعي به دست نيامد. 
دكتر بهشتي هنگام بازگشت از خانه امام در پاسخ 
به سؤال خبرنگار ما كه پرسيد موضوع مذاكرات ترور 
حاجي طرخاني و حوادث اصفهان، مشهد و تهران و 
يا تشكيل مجلس خبرگان و قانون اساسي بود؟ گفت: 
انشاء اهلل همه چيز درست خواهد شد و سؤاالت را بهتر 

است در تهران مطرح كنيد تا جواب بدهم. 
براي جبهه  ملي نگران هستم 

دكتر سيدعلي شايگان  يار وفادار مصدق و يكي 
از مبارزين سرسخت نظام ديكتاتوري در مصاحبه اي 
گفت وضع امروز جبهه ملي به هيچوجه متناسب با 
س���نت و ارزش تاريخي آن نيست و من از اين بابت 

بسيار نگران هستم. 
دكتر شايگان درباره انشعابات جبهه ملي گفت: 
� علي االصول به انشعابات جبهه ملي خوشبين 
نيس���تم. در مورد حزب ملت ايران و جامعه اصناف 
بايد بگويم كه جامعه اصناف و بازاريان از جبهه ملي 
جدا نشده اند بلكه عده اي از اصناف كه طرفدار حزب 
ملت ايران بودن���د بعد از خروج اين حزب از جبهه 

جدا شده اند. 
خلع سالح عمومي در آذربايجان پيگيري مي شود 

تبريز � مهندس غروي استاندار آذربايجان شرقي 
در يك مصاحبه مطبوعاتي در مودر حادثه روز جمعه 
دانشگاه تبريز گفت: هيچ اشكالي ندارد در اين دانشگاه 
مثل »هايد پارك« لندن هركس تفكر خاص خود را 
بيان كند و در اينصورت اعمال فش���ار و خشونت 

مطرود است. 
استاندار آذربايجان شرقي در مورد خلع سالح 
عمومي گفت: هركسي كه مسلح باشد بايد زير نظر 
دولت باشد و بالفاصله پس از تصويب اليحه خلع 
سالح عمومي، در اين منطقه كار خلع  عمومي را دنبال 
مي كنيم، البته تالش بر اين است كه مأموران انتظامي 
به صورت فعال در شهر مستقر شوند و از 17 تيرماه نيز 
نيروهاي انتظامي شهر مسلح شدند و نخستين گروه 

مسلح پليس در استانداري مستقر گرديدند. 
همافران چندشهر متحصن شدند

* گزارش هاي رسيده از شهرهاي تبريز � بابل 
بندر بوشهر و شيراز حاكي است كه همافران پايگاه هاي 
اين شهر ضمن اعالم خواست هاي خود در راه ايجاد 
ارتشي مردمي و اسالمي، و تأييد رهبري امام خميني 
دست به تحصن زده اند و در شيراز همافران تا 25 تير 
ماه براي رسيدگي به خواست  هاي پيشنهادي خود 

مهلت داده اند. 
تبريز � همافران پايگاه دوم شكاري تبريز با انتشار 
اعالميه اي ضمن تأييد رهبري امام خميني در سالن 

سخنراني پايگاه متحصن شدند. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز دوشـنبه 18 تیرماه 1358 
)برابر با 14 شعبان 1399، 9 ژوئیه 1979( نقل شده است. 

چهل سال پيش در همين روز 
نافرماني ساتراپ تخارستان و تدبير شاه وقت ايران

اختالف نظر ميان س���اتراپ تخارس���تان و شاه 
ايرانزمين از جوالی 127 پيش از ميالد آغاز شد. شاه وقت 
از دودمان اش���كاني سركوبي فرماندار ياغي با فرستادن 

سرباز را بر مذاكره با او ترجيح داد. 
پس از رسيدن سپاه اعزامی به تخارستان، نظاميان 
محل���ی حاضر به جنگ با دولت متبوع و برادرُكش���ی 

نشدند.  
ارزش خاک ميهن براي ناصرالدين شاه!

اس���ناد قرارداد مورخ 27 ماه می 1893 روسيه و 
ايران 9 جوالی همين س���ال ميان دو دولت مبادله شد و 
در اروپا ]نه در تهران![ انتش���ار يافت!.     به موجب اين 
قرارداد، ناصرالدين شاه قاجار منطقه مرزي »فيروز« را به 
»اعليحضرت تزار همه روسيه!« بخشيده بود و خط مرزي 
دو كشور به سود روسيه تغيير يافته بود. اين ناحيه اينك در 

جمهوري تركمنستان واقع شده است .
سركوب شدن اميرمؤيد سوادكوهي

18 تير 1300 زد و خورد نيروي اعزامي قزاق با افراد 
اميرمؤيد س���وادكوهي كه در مازندران بناي مخالفت با 
دولت وقت را گذاشته بود آغاز شد و روز بعد با شكست 
اميرمؤيد و فرار او پايان يافت. اين مخالفت با خشونت 

تمام سركوب شده بود.  
اعتراض ايران نسبت به عضويت بحرين در اتحاديه امارات

در سال 1347 خورشيدي  دولت وقت ايران نسبت 
به عضويت بحرين در فدراسيون امارات عربي جنوب 
خليج فارس اعتراض كرد. دولت وقت در اين اعالميه 
اعتراضيه خود يادآور شده بود كه بحرين يك استان ايران 

است.
 انديشمندي كه مخالف انقالب بود 

نهم جوالي 1792 ادموند بورك فيلسوف محافظه 
كار و دولتمرد انگليسي در 64 سالگي درگذشت. وي از 
مخالفان انقالب فرانسه و هر گونه تغيير در نظامات يك 
كشوراز طريق انقالب بود و عقيده داشت كه زيان تخريب 

وارده، بيش از منفعت حاصل از آن است.  
الينوتايپ در ايران

61 سال پيش )1337( مؤسسه مطبوعاتی اطالعات 
حروف چينی خودرا از دستی و گارسه ای به الينوتايپ 
تبديل كرد و اين كار به قدري بااهميت جلوه داده شده 
بود كه برای گشايش سالُن الينوتايپ ها از شاه دعوت به 
عمل آمده بود. در آن زمان از گارد و محافظ به صورت 

امروزه خبری نبود.

امروز در تاريخ
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مسافران تابستانی در گنجنامه همدان /عکس از: بهزاد علیپور

 سرایه

دير است كه دلدار پيامی نفرستاد
ننوشت سالمی و كالمی نفرستاد

صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
پيكی ندوانيد و سالمی نفرستاد

سوی من وحشی صفت عقل رميده
آهوروشی كبك خرامی نفرستاد

دانست كه خواهد شدنم مرغ دل از دست
وز آن خط چون سلسله دامی نفرستاد

فرياد كه آن ساقی شكرلب سرمست
دانست كه مخمورم و جامی نفرستاد

چندان كه زدم الف كرامات و مقامات
هيچم خبر از هيچ مقامی نفرستاد

حافظ به ادب باش كه واخواست نباشد
گر شاه پيامی به غالمی نفرستاد

حافظ
جدول سودوکو

فروردین : نشانه هایی که شــما در رویاهایتان با آنها روبرو می شوید شاید در 
زندگی واقعی شکل واقعی به خود بگیرند. اگرچه این اتفاق اتفاق شگفت انگیزی 
اســت، ولی وقتی تخیالت شما تبدیل به واقعیت می شــوند زندگی شما نیز 
پیچیده تر می شــود. آنچه که اتفاق می افتد مهم نیســت، فقط در دام ترسها و 

تردیدهایتان نیفتید.

اردیبهشت :  شما با دیدی کلی به زندگی می نگرید به همین دلیل بسیاری از 
پیشامدهایی که رخ می دهد را نمی بینید یا این که با بی تفاوتی از کنار آنها رد 
می شوید. شما درک صحیحی از مسائل زندگی دارید و اکثر اوقات حدس هایی 
که در رابطه با جریانات زندگی می زنید درست هستند. ذهن خود را عادت دهید 

که با تصمیم گیری های منطقی پیش برود.

خرداد : حتی اگر شما از زندگی روزمره تان راضی هم هستید، با فکر کردن و 
تمرکزکردن توانایی بهتر شدن را هم دارید. به جای اینکه بی هدف رویاپردازی 
کنید، در حالیکه با احتیاط افکارتان را به مسیری می کشانید که تصاویر مثبتی 
را در ذهتان می پروراند، آنها را تحت کنترل خود درآورید. شما همانگونه هستید 

که خودتان فکر می کردید.

تیر: بی ثباتی که این روزها آن را احساس میکنید آنقدر ادامه می یابد که زندگی 
شما را به چالش خواهد کشید. شما هنوز زیر فشار شدید تغییرات هستید، اما 
کامال آماده نیستید. به رویاهایتان توجه کنید و روی آنها متمرکز شوید، به خاطر 
اینکه آنها هیچ وقت شما را گمراه نمی کنند. از این که دیگران در مورد شما چه 

فکر می کنند نگران نباشید.

مرداد : شما از درون دارای افکار مثبتی هستید اما در ظاهر خود را با افکار منفی 
نشان می دهید، بهتر است درون و بیرون خود را به یک شکل نشان دهید نه این 
که درون و بیرون وجودیتان حرف های متفاوتی برای گفتن داشته باشند زیرا در 
این صورت دارای دو شخصیت مختلف می شوید، افراد دیگر به خاطر این صفت 

از شما دوری خواهند گزید. 

شهریور :  شــما کامالً قادر هستید برنامه هایتان را مدیریت کنید، تا آنجایی 
که می توانید هر کاری را که الزم اســت انجام دهید، اما اکنون ادامه دادن این 
روش مشکل شده است. این مشکل به این دلیل نیست که هم چیز برای شما 
پیچیده تر شده است. فقط شما چیزهای بیشتری از زندگی می خواهید.  زمانی 

را برای استراحت کردن اختصاص بدهید .

مهر : شما بیش از حد در حالت سکون و بی حرکتی مانده اید، زیرا فکر می کنید 
که در همین مقطعی که هستید خوب است و همه اتفاقات به همین نقطه ختم 
می شود به همین دلیل تالشی را انجام نمی دهیددر بعضی از مراحل الزم است 
که تالش و فعالیتی از خود نشــان دهید. بیش از حد در آینده به سر می برید 

کمی نیز در امروز زندگی کنید.

آبان : شما موقعیت خوبی دارید، موقعیتی که باعث می شود در جامعه خالق 
و ســازنده ظاهر شــوید. به جای اینکه هرچه در دلتان دارید را افشا کرده و بر 
زبان بیاورید، به خاطر اینکه دیگران برای کار شــما ارزش بیشتری قائل شوند 
کمی  خویشتن داری پیشه کنید. منطقی بودن بیشتر از احساسی برخورد کردن 

برایتان مفید خواهد بود.

آذر : جدا کردن مشــکالت افراد دیگر از مشــکالت خودتان برای شما تبدیل 
به چالش شــده است، برای اینکه بیش از اندازه نسبت به احساسات افراد دیگر 
حســاس شده اید. شما واقعا باور کرده اید که می توانید به همه چیز رسیدگی 
کنید، به جز این یک مورد که محدودیت های شما نیز مثل محدودیت های افراد 

دیگر است.

دی : ممکن است شما تجربه ها و پنداره های تکراری ای داشته باشید که نتوانید به 
راحتی برای فرد دیگری توصیفشان کنید. سعی نکنید که تجربه های درونی تان 
را با افراد دیگر سهیم شوید. در حالیکه از تصاویر خیالی محو احساسیتان لذت 
می برید، تا جایی که الزم اســت با دیگران صحبت کنید. شما در روزهای بعد 

خواهید توانست بیشتر در موردشان صحبت کنید.

بهمن : بــا اتفاقاتی که برایتان پیش می آید زیادی جدی و ســخت بر خورد 
می کنید زیرا خیلی از این اتفاقات ســاده و معمولی هستند، نیازمند این همه 
تحقیق را ندارند، با این کارهای اضافی فقط خودتان را خســته می کنید. اجازه 
دهید به شــما خوش بگذرد و به وقایعی که پیش می آید لبخند بزنید. شــما 

ریسک های بزرگی را در زندگی تان انجام می دهید.

اسفند : گیر کردن در جزییات ممکن است شما را آزار دهد به خاطر اینکه شما 
معموال ترجیح می دهید که روی مسائل کلی و بزرگ تمرکز کنید. با این وجود 
ممکن است با مسئله مهم و ضروری مواجه شوید که به مسائل اساسی بازگردید. 
شما می خواهید که از زندگی لذت ببرید بنابراین یک تعادل سالم بین جاه طلبی 

ها و افکار ماجراجویانه خود ایجاد کنید.
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ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذكر شماره مجله، اسم 
شهر، نام و نام خانوادگي )در ساعت های 8 تا 16:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه(  به شماره سامانه 09304740289 پیامك 
نمایند، یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود. البته به شرطي كه تنها یک بار پیامک زده 

شود و كدپستي،نشاني و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
توضیح ضروری اینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور اتوماتیک از سامانه حذف می شود

آن دسته از خوانندگانی که نسبت 
به جدول های این صفحه پیشنهاد 
و ی�ا انتق�ادی دارن�د می توانن�د 
فق�ط ب�ه ش�ماره تلف�ن هم�راه 

09304740289 پیامك نمایند.
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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

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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1. هم وزن شدنـ  تولید نسلـ  از خشكبار

2. توقیفـ  بهبود يافتن
3. فلز چكش خورـ  پاكیزهـ  ولیكنـ  وسیلهـ  يك ورق 
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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
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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؟
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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.

 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

عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3832
  1ـ سعید علیزادهـ  کرج

2ـ سمیه نورمحمدیـ  تهران
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5. متضاد مرئوسـ  آب شرعيـ  دست افزار بنايانـ  
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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
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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. 

۶۰۴-۹۲١-۴۷۲۶

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!

شراکت

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 ۲0 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

فروش

3 هفته آگهی  در نیازمندی های پیوند
  فقط ۲0 دالر

جای شما  در این صفحه  خالی است!

استخدام

١۴۴۰
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

١۴۳۴ 
------------------------------

لوازم منزل
به علت مسافرت 
به فروش می رسد.

۷۷۸-۲۳۳-۵۶۷۸ ١۴۳۲

------------------------------

به یک سرمایه گذار برای شراکت
 در باز کردن یک مغازه فروش
 اجناس دست دوم نیازمندیم.

اجناس هنری، آنتیک، آالت موسیقی
موجود می باشد.

۶۰۴-۴۲۸-۶١۶۰ ١۴۳۴

------------------------------

جای شما  
در این صفحه 

خالی است!

3 هفته آگهی 
 در نیازمندی های پیوند

  فقط ۲0 دالر
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

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 

امور اجاره مسکن
فروزان یزدان            604-817-9933
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان

امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303
مهندس صانعى     778-708-0520

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

تعمیردرب گاراژ
778-773-8012        Craftsman

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416
کاملیا لیزر                604-561-4885

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016

Zula.ca/farsi                         شایان
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

ادونسد تراول          604-904-4422
ضیا آرمین               778-836-3583
آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه

حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  604-931-3220
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615

خدمات ساختمانی

منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک
رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474

رادیو

صداى بهایى ونکوور    778-809-1200
فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

رستوران

کازبا                       604-980-7373
خلیج فارس            604-971-5113

سازمان های اجتماعی

کلیساى فارسى زبان 604-904-8883
کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268
 امیدحیدرى                778-954-9344

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
سارا (تاروت)           778-881-3999
پورى فقط خانم ها           604-988-2913
مریم گیسا (تلفنى)   778-998-1059

فروشگاه  مواد غذایی

دانیال                      604-669-6766
پارس                     604-988-3515
رز مارکت                604-472-0049
افرا                        604-987-7454

کپیالنو مارکت          604-971-5999

قنادی
رکس                      604-973-0119
گلستان                   604-990-7767

گل فروشی
گلباران                    604-987-1413

مشاور امالك

مجید طالبى             778-558-8272
فرشته رحیمى         778-893-2275
شیدا عقدا               604-721-8545
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

شیرین مشیر فاطمى   778-989-5280

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
میترا امین زاده          604-614-4444
سودى موسوى        604-722-6565
بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
شهرزاد فرزین        604-499-2530
Canpars مهتاب عطار   778-400-8787
ایرج رضایى           604-356-6032

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
آلتامونت (وست ونکوور)    604-922-3435
Durant (کوکیتالم)      604-724-6555
---------------------------
آرزو                     604-787-9314 

Paulin Johnson Preschool
  Full Day Program (وست ونکوور) پیش دبستانى

Cypress Park Preschool 
Full Day Program (وست ونکوور) چهار ساعته

تدریس خصوصی-تقویتی
مهندس ابریشمى    604-724-4592
امتیازى  604-710-9602 دکتر حسن 
معصومى (انگلیسى)     778-340-6247
(ریاضى)  778-895-5040 عرفان  مهندس 
(ریاضى، شیمى) 604-949-0201 رحمتى  فریده 
استاد خیام              604-904-8881
مهندس فیروزى      604-727-4883
بیولوژى) 778-862-4035 (شیمى،  پریسا فرمند 
604-764-8810 فیزیک)     (ریاضى،  ُدر  مهدى 
778-227-8771 علیرضاعشقى(ریاضى) 
دروس)    604-816-8360 (کلیه   Elite
604-727-5960 شیمى)   ) لطفى زاده  مونا 
778-888-2123 فیزیک)  (ریاضى،  بیات  دکتر 
مهندس سعیدى (ریاضى، فیزیک) 604-862-7120

پرده و کرکره

اکسپرس                604-816-3535

امور اجاره مسکن
محمدامین مقدسیان    604-219-9744

باربری ، حمل و نقل
آریا مووینگ            604-788-6030
مترو ونکوور            604-970-2233
هرکول                   604-318-1390
پانوراما                  604-200-1282
هرکول                   778-846-2573
باربرى پروژه (آرمین)   778-929-2725
  604-259-2545      Ship To IRAN
آلبرت                   604-603-9099

   

شیشه اتومبیل
604-460-0490    Auto Glass

بازرسی فنی  ساختمان
امیر اخالصى          604-518-0078
سعید فاضلى پور     604-512-1682
دکتر امیر به کیش   604-500-0303

کتایون روحانى        604-988-5556
فریبرز خشا             604-922-4600
نیلپر هنرور              604-230-9767
حسین کاموسى       604-986-5005
یونکس                   604-987-1413
فراستى (گواهى امضا)   604-839-9938

آموزشگاه دروس
کپیالنو (ابتدایى، دبیرستان) 604-281-0244

کامپیوتر
حمید                       604-506-8319
 778-918-2815  (Apple ،نرم افزار) سبز
تعمیرات ( امیدحیدرى)  778-954-9344

اجاره وسایل جشن ها

604-436-1418  Parallel Rentals

مشاور استخدام
فرید غروى زاد        778-713-2494

دفتر ازدواج و طالق شرعی

مرکز امام على (ع) 604-715-7712
على فراستى           604-839-9938

دفتر ازدواج رسمی
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

وکالت پناهندگی
رامین ژوبین            604-440-9562

قفل و کلید

604-773-7375                  Tidey

وکالت   دادگستری ایران
جعفر مصطفى          604-364-6830

* طراحى  * نجارى   * کابینت نوسازى و تعمیرات ساختمان
* در وپنجره * کاشى کارى 

* نقاشى  * نصب انواع کفپوش
* دراى وال * برق و لوله کشى

* مسکونى کردن زیرزمین 
* نوسازى حمام و آشپزخانه

      Fence و Deck ساخت و نصب *
* اخذ پروانه و جواز از شهردارى

منوچهر 604-761-7745
«داراى تمامى بیمه هاى کارى و ساختمانى»

با تجربه کار در کانادا از سال 1988

ساختمان هاى مسکونى و تجارى

« با ضمانت»
604-839-9938  

مشاور امالك و عضو رسمی 
نظام مهندسی ایران و آمریکا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى 
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

Realtor

داراى مجوز گواهیامضاءرسمی-  از دواج شرعى وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامههایonline سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

Home Office

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  ۵ تا 6 بعدازظهر 

 در کتابخانه  میپل ریج 
برای اطالعات بیشتربا خانم اعظم  تماس بگیرید. 

 akaveh9@hotmail.com    604-944-9677

شرکت  ساختمانی
Home Floor Decor

 نوسازی ساختمان
 انواع کفپوش

(چوب،لمینیت،موکت،کاشی،...)
ساخت و نصب کابینت

 نقاشی ساختمان
انواع پرده 604.781.7778

License, Warranty,
Insurance and WCB

همین حاال  تماس بگیرید

مسکونی کردن زیرزمین
درای وال

 لوله کشی و برق
نوسازی حمام وآشپزخانه

(امین)
www.HomeFloorDecor.ca
Info@HomeFloorDecor.ca

فرزندان خود را از سنین کودکى با موسیقى آشنا سازید

604-551-3963

تدریس خصوصى گیتار
توسط محمد خرازى

(لیسانس موسیقى از کانادا)
با بیش از 30 سال سابقه تدریس

(604)937-0122

آموزش
مجسمه سازى

توسط:  
پروانه رودگر
فارغ التحصیل از ایتالیا

 

BC 44357 دفتر رسمی ازدواج

براى تعیین وقت حضورى با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

داراى مجوز گواهی امضاء رسمی-  از دواج شرعى وكانادايى- 
طالق شرعى- امور كنسولى و وکالتنامه های online سايت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرين -دعوت نامه - 

PR Card. Citizenship. Sponsorship  وصیت نامه

ع�يرضا  رفاستى

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  5 تا 6 بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  60۴-۹۴۴-۹677

 akaveh9@hotmail.com  



46 Issue 1432 Friday July 12, 2019شماره ۱4۳2 جمعه 2۱ تیر ۴6۱۳۹۸

از مجموعه کارهاى خوش نویسى 
رامین مهجورى دیدن کنید

Ramin Mahjouri

ramin mahjouri - art gallery

تالش اینستاگرام برای مقابله با 
کامنت های آزاردهنده کاربران

مسئوالن شبکه اجتماعی اینستاگرام معتقدند که ابزار جدیدی برای 
مقابله با اظهارنظرهای آزاردهنده طراحی کرده اند که از کامنت گذاران 
می خواهند که درباره نظرشــان مجددا فکر کنند، و امیدوارند با این 
روش، میزان آزار یا به عبارتی »بولی کردن« در این شبکه اجتماعی 

را کمتر کنند.

احیای »اوفیلیا« در دنیای مجازی
 چرا دختران نوجوان 

غمگین هستند؟
۲5 ســال پیش بود که ماری الیزابت پیفر، نویســنده و روانشناس بالینی 
آمریکایی، در کتابش با عنوان »تجدید حیات اوفیلیا« تالش کرد ســبک 
زندگی دختران نوجوان را پیشگویی کند. او پیشگویی کرده بود که نوجوان ها 
با والدین خود درگیری های بیشتری خواهند داشت و رفتارهای پرخطری که 
به عقیده او نتیجه فرهنگ ضد زن و خشونت  آمیز عصر جدید است، افزایش 
پیدا خواهد کرد. اما او اکنون با نگاهی دوباره به سبک زندگی دختران نوجوان 
بر این باور اســت که آنها درگیری کمتری با والدین خود دارند، رفتارهای 

خشونت آمیز کمتری دارند و به امنیت خانه و خانواده وابسته هستند.

این خبر خوبی برای والدین اســت. 
اما در واقع مدت زمانی که نوجوان  ها 
صرف می کنند تا در اینســتاگرام و 
فیس بوک تصویــری غیرواقعی برای 
بســازند،  خود  مجازی  شــخصیت 
عملکــرد آنها را بــرای انجام وظایف 
روزمــره ای که برای ایــن مرحله از 
زندگی بســیار مهم است تحت تاثیر 

قرار می دهد.
پیفر که فارغ التحصیل دانشگاه برکلی 
است، بر این عقیده است که نوجوانان 
اســکرین باز به اندازه کافی با دنیای 
واقعــی تعامل ندارند تــا یک هویت 
مستحکم وظیفه شناس بسازند. پیفر 
بــا تمرکز بــر گفت وگوهای جمعی 
و یــک به یــک متوجه شــد میان 
نوجوان  آنالین دختران  شــخصیت 
که خود را باهوش و دوست داشــتنی 
نشــان می دهند و هویت واقعی آنها 
که معموال شــخصیتی ترســیده و 
آسیب پذیر و به طور غیر قابل باوری 

تنهاست، تفاوت وجود دارد. 
واقعیت این اســت که بلوغ طبیعتا 
با درگیری های روانی همراه اســت. 
بســیاری از والدین از این شــکایت 
دارند که نوجوان های امروزی نسبت 
به اطرافیان و به ویــژه والدین خود 
بی توجه هســتند و همــواره درگیر 
دنیایی هســتند که گویی والدین در 
آن نقشــی ندارند. آمارها نیز نشــان 
می دهنــد از ســال ۲۰۰۸ تا ۲۰١۷ 
میزان اســترس ناشــی از فشارهای 
روانی در میان نوجوانان١۲ تا ١۷ سال 

۵۲ درصد افزایش پیدا کرده اســت. 
پژوهشــگران دلیل افزایش ناگهانی 
فشــارهای روانی بر نوجوانــان را به 
دو عامل نســبت می دهند. به عقیده 
افزایش روابط دیجیتال  پژوهشگران 
و رســانه های اجتماعی و همچنین 
کاهش مدت زمــان خواب نوجوانان، 
دو دلیل مهم افزایش مشکالت روحی 

و ناراحتی های روانی هستند. 
یکی از مادران درباره یافته های جدید 
می گوید: »ایــن دقیقا همان چیزی 
است که پیش از این درباره تلویزیون 
می گفتیم و معتقد بودیم تماشــای 
تلوزیون مغز مــا را پوک می کند. اما 
در حقیقت زندگی در دنیای دیجیتال 
باعث می شود دختران در روابط رو در 
رو با همساالن خود فقط درگیر خود 
باشند، غمگین باشند، آماده یک رابطه 
واقعی نباشند و از چنین رابطه هایی 
پرهیز کننــد. آنها اگر با پیشــنهاد 
مالقــات در زندگی واقعــی روبه رو 
شوند، نگرانی زیادی درباره طرد شدن 
دارند و اگر در یک جمع قرار بگیرند 

نمی  دانند چگونه باید رفتار کنند.«
به گفته ماری پیفر، اوفیلیاهای امروزی 
خودعملکردی مناسبی ندارند و البته 
این تعجبی ندارد چون نزدیک ترین 
روابــط آنها در دســتگاه های موبایل 
پنهان شده است. نویسنده می گوید 
متاســفانه باید نظر بیشتر والدین را 
تایید کرد که گوشــی های هوشمند 
اعتیادآورند و شــبکه های اجتماعی 
عامل اضطراب هستند. ترس از دست 

دادن رخدادی مهم در شــبکه های 
اجتماعی باعث نگرانی آنها می شود و 
فشار همساالن برای قرار دادن زندگی 
خود در دنیــای آنالین در این میان 
عاملی برای ایجــاد نگرانی نوجوانان 
اســت. پیفر می گوید: »مدت زمانی 
که شما در دنیای مجازی می گذرانید، 
تمام جنبه های بلوغ را تحت تاثیر قرار 
می دهد. به این ترتیب بلوغ جسمی، 
عاطفی، شــناختی و جنسی و روابط 
تاثیر این مســاله  نوجوانان تحــت 

هستند.«
واقعیت این اســت که کنترل مدت 
زمان استفاده از گوشی های هوشمند 
حتی برای افراد بالغ و بزرگســال نیز 
کار دشــواری است. این کار حتی در 
محیط با نظم و ترتیب مدرسه نیز با 
دشواری های فراوانی همراه است. برای 
نوجوانــان دور زدن محدودیت های 
اعمال شده در استفاده از اینترنت نیز 

بسیار آسان است.  
به عقیــده پیفر اگر عــدم اتصال به 
دنیای مجازی که برای آنها بســیار 
مهم و حیاتی است، دلیل ناامیدی و 
یاس نوجوانان به ویژه دختران است، 
راه حل این مشــکل آن است که به 
نوجوانــان یاد بدهیم چگونه باید هم 
از تنهایــی لذت ببرند و هم در جمع 
دیگران از معاشرت لذت ببرند. کاری 
که والدین باید انجام بدهند برگزاری 

خانوادگی،  بیشــتر  دورهمی هــای 
تشویق نوجوان ها برای انجام کارهای 
نیمــه وقت و بــه طور کلــی انجام 
فعالیت هایی است که آنها را در ارتباط 
و معاشرت با افراد واقعی قرار می دهد 

و نه چند آواتار مجازی.
پیفر می گوید این وظیفه ماست که 
نوجوانان را از مضرترین جنبه زندگی 
بشــر دور کنیم و آنها را به زیبا ترین 
جنبه هــا و الهام بخش تریــن عناصر 
فرهنگی آشــنا کنیم. ما باید شکل 
خانواده ها را به قبل از ســال ۲۰۰۷؛ 
یعنی زمانی که شبکه های اجتماعی 
وارد زندگــی ما شــدند برگردانیم. 
نظــارت بر میزان اســتفاده کودکان 
و نوجوانان از وســایل الکترونیکی و 
میزان خــواب آنها می تواند در بهبود 
سالمت روان فرزندان تاثیری داشته 
باشــد اما آنچه مهم تر است نزدیک 
شدن به نوجوان ها برای درک خلق و 
خو و روحیات اســت. این کار اگرچه 
دشوار است اما برای فهم احساسات 

آنها مهم است.
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان نیازمند 
همدلی است و ما باید مراقب باشیم 
در ایــن کار زیاده روی یــا کم کاری 
نکنیم. فقط کافی است که بدانیم چه 
وقت باید آنها را همراهی کنیم و چه 

وقتی آنها را تنها بگذاریم.
منبع: رادیو زمانه

بی بی سی- به دنبال چندین مورد ایجاد مشکالت برای افراد سرشناس 
و همچنین یک مورد خودکشی یک نوجوان بریتانیایی، اینستاگرام به 
شدت برای برخورد با مساله آزار و بولی کردن افراد در اینستاگرام تحت 

فشار است.
آدام موســری، مدیراجرایی اینستاگرام، در یک پست وبالگی گفت که 
شــرکت او این امکان را دارد که کارهای بیشتری برای مقابله با آزار در 
فضای اینستاگرام انجام دهد. او نوشت: »ما می توانیم برای اینکه نگذاریم 
بولی کردن و آزار در اینستاگرام اتفاق بیافتد کارهای بیشتری انجام دهیم 
و همچنین می توانیم با دادن اختیارات و قدرت بیشتر به افرادی که هدف 

آزار قرار می گیرند به آنها کمک کنیم تا از خودشان دفاع کنند.«
او گفت که این دو ابزار بر پایه درک عمیقی از شیوه بولی کردن افراد و 
واکنش به این نوع آزار و فشار در فضای اینستاگرام طراحی شده است اما 

این تازه دو قدم تازه در یک راه طوالنی است.
اینســتاگرام می گوید که برای کنترل کامنت هــای آزاردهنده از هوش 
مصنوعی کمک گرفته تا بر اســاس اظهارنظرهایی که بیشــتر از همه 
بــه عنوان یک نظر آزاردهنده گزارش شــده، یک کامنت را آزار دهنده 
تشخیص دهند. مثال اگر شخصی به زبان انگلیسی تایپ کند »تو زشت و 
احمق هستی« قبل از پست این کامنت، پیامی از اینستاگرام می آید که 
»آیا مطمئنی که می خواهی چنین چیزی را منتشر کنی؟ بیشتر بدانید.«

اگر کاربر روی گزینه »بیشتر بدانید« کلیک کند این پیام می آید: »ما از 
افراد می خواهیم که برای گذاشتن کامنت هایی که مشابه نظراتی است که 
بیش از همه از آنها شکایت شده، تامل کنند و درباره گذاشتن این کامنت 
بار دیگر فکر کنند.« کاربر می تواند این پیام را نادیده بگیرد و کامنت خود 
را نگهدارد اما اینستاگرام می گوید که آزمایشهای اولیه نشان می دهد که 
این روش بعضی ها را تشویق کرده است که اظهارنظر آزاردهنده خود را 

پاک کنند و یا اینکه اظهارنظری کمتر آزاردهنده منتشر کنند.
به گفته مسئوالن اینستاگرام این سیستم فعال فقط درباره زبان انگلیسی 
اجرا می شــود اما اینســتاگرام قصد دارد امکان آن را برای همه زبان ها 

فراهم کند.
شــرکت اینســتاگرام می گوید که به زودی امکان جدیــدی را به نام 
محدودیت "Restrict" به این شــبکه اجتماعــی اضافه می کند که به 
نوجوانان کمک می کند بدون بالک کردن دیگران بتوانند بوسیله فیلتری 
مانع اظهارنظرهای آزاردهنده شوند، اقدام قاطعی که می تواند تاثیر مثبتی 

در دنیای واقعی داشته باشد.
آقای موسری می گوید: »ما با نوجوانهای زیادی صحبت کردیم و دریافتیم 
کــه آنها چندان تمایلی به بالک کردن، »آنفالو کردن« یا گزارش دادن 
آزارگران خود ندارند؛ زیرا فکر می کنند که ممکن است این وضعیت را 

بدتر کند، به خصوص اگر مساله درباره زندگی واقعی آنها باشد.«
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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ١۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶١۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره 
۸۸۶۸-۸۸۲-۷۷۸ از طریق »واتس اپ« تماس حاصل فرمایید.

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

S.U.C.C.E.S.S.

» خدمات مشاوره خانواده  برای فارسی زبانان «
سرویسی جدید برای خانواده های فارسی زبان

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با 
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ١(۶١۰۰- 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 ١۰ صبح تا ١۰ شب، یکشنبه از ١۰ صبح تا ۵ عصر
برای سمینار رایگان لطفا با سارا صادقی تماس بگیرید

 ۶۰۴-۷۷۳-١۶۷۰

.

ایرانیکا از آن همه ماست 
و به تشویق  و حمایت مالی 

همه ایرانیان نیاز دارد.

www.iranica.com

دانستنی های مفید 
در مورد سیستم های اداری در کانادا

باوند زنجانی

انواع پناهندگی
مدرسه ایرانیان )ترم تابستانی(

مدرسه ایرانیان برای آموزش زبان فارسی وایجاد ارتباط بین 
نسل ها، دوره تابستانی خود را برای کودکان، نوجوانان و 

بزرگساالن ، در محیطی آموزشی و شاد آغاز می کند.
خدمات ما در سطوح پیش دبستانی، اول تا پنجم و پیشرفته، 
متناسب  با دانش و ظرفیت دانش آموزان با روش های متنوع 
شامل درس، قصه گویی )خوانی(، روزنامه و مقاله خوانی است .

کتابخانه مدرسه ایرانیان نیز برای وسعت بخشیدن به دایره لغات 
و مطالعه بیشتر در دسترس دانش آموزان این مرکز قرار دارد.

کوکیتالم ) سه شنبه ها( ١۰:۳۰ تا ١۲، ١۲ تا ۳۰:١
Poirier St. Coquitlam

پورت مودی ) سه شنبه ها(١:۳۰ تا ۳ و ۳ تا ۴:۳۰
Ioco Road, Port Moody

ونکوور ) چهارشنبه ها( ١۰:۳۰ تا ١۲، ١۲ تا ۳۰:١
Oakridge- W. 41st. Ave.

نورت ونکوور ) پنج شنبه( ١۰:۳۰ تا ١۲، ١۲ تا ۳۰:١
W. 14th. St. N. Van.

وست ونکوور )پنج شنبه ها(۰ تا ۳ و ۳ تا ۴:۳۰
Marine Dr.

)روز و ساعات کالس ها به درخواست خانواده ها قابل
 تغییر است.( لطفا برای ثبت نام و رزرو جا با تلفن موبایل 

۹۵۹۳-۵۵١ )۶۰۴ ( یا ۶۵۶۴-۲۶١)۶۰۴( 
با ژیال اخوان تماس حاصل فرمائید.

بنیاد کانادا و ایران

 برگزار می کند: برگزاری جشن اعطای کمک هزینه تحصیلی به 
دانشجویان منتخب و سپاس از حمایت کنندگان و داوطلبین.

ازخانواده ها، بستگان و دوستان منتخبین دریافت کمک هزینه 
تحصیلی وعالقمندان به شرکت دراین برنامه تقاضا میشود که هر 
چه زودتر با بنیاد تماس گرفته و تعداد مهمانهاي خود را اطالع 

دهند.  پذیرایی این برنامه به صورت »پات الک «  انجام می گردد 
لذا ازخانواده ها تقاضا دارد غذای مختصر) فینگرفود (

 به همراه داشته باشند. ورود برای دانشجویان ، همراهانشان
 و اعظاي بنیاد رایگان و سائرین با دونیشن میباشد.

یکشنبه ١۸ آگوست ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر 
 شماره ١۴۵خیابان یکم غربی نورت ونکوور، 

کامیونیتی سنترجان بریت ویت. جهت ثبت نام ،اطالع 
بیشترواعالم مشارکت ازطریق زیرتماس حاصل نمایید:
info@cif-bc.com تلفن ۶۰۴۸۰۰١۹۷۷ 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 ١۷ جوالی ساعت ١۲

John Lawson Park located on
 Bellevue and 17th in West Vancouver

تلفن :۶۰۴۸۰۰١۹۷۷
 admin@ cif-bc.com: ایمیل

  خیریه پردیس در ونکوور

 اخالق 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، ١۲ و ١۹ جوالی (  از ساعت ۶:۳۰ عصر  تا ۹ 

شب در  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 

مسابقات دوره ای تخته نرد 

بنیاد کانادا و ایران از عالقه مند ان دعوت میکند تا در 
مسابقات دوره ای تخته نرد ثبت نام و شرکت نمایند.

برای هر بار شرکت مبلغ ١۰دالر و یرای حضور در این برنامه 
ثبت نام انجام میشود ، این برنامه در چهار هفته در تاریخ های  
۲۴ و ۳١ جوالی ،۷و ١۴ اگست برگزار میگردد ، به برندگان  

این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد ، 
نحوه ثبت نام واریز مبلغ ١۰دالر به حساب توسط ایمیل 

زمان چهارشنبه ساعت ۴ بعد از ظهر
 در تاریخ های گفته شده 

John Lawson Park at West Vancouver
Tel: 694-800-1977

Email: admin@cif-bc.com

مراسم یادمان جانباختگان در ونکوور

تابستان هر سال در ایران و کشورهای مختلف، انبوه انسانهای 
آزاده، زندانیان سیاسی سابق و خانواده های جانباختگان حیات 
خونبار و فاشیستی چهل ساله جمهوری اسالمی – بویژه دهه 
شصت - گردهم می آیند تا به اشکال گوناگون هم یاد دهها 
هزار عزیز از دست رفته را گرامی بدارند و هم تاکید مجددی 
داشته باشند بر اهمیت جنبش دادخواهی و افشای جنایات 
رژیم اسالمی ایران. در ونکوور نیز ما همچون سالهای گذشته 

مراسمی را بدین منظور تدارک دیده ایم. ما از هنرمندان، 
مدافع آزادی و برابری و خانواده هایی که عزیزان خود را از 
دست داده اند دعوت می کنیم که با کمیته برگزاری این 

مراسم همکاری کنند.
سخنران میهمان از سوئد : احمد موسوی ) از زندانیان سیاسی 
سابق و از جان بدر بردگان کشتار دهه خونین ۶۰ و از فعاالن 

جنبش دادخواهی(
سایر جزئیات مراسم متعاقبا اعالم می شود

زمان: شنبه ۲١ سپتامبر ۲۰١۹ از ساعت ۵ تا ۹ عصر
مکان: کتابخانه مرکزی ونکوور – سالن آلیس مک کی 

 شماره ۳۵۰ خیابان وست جورجیا در داون تاون ونکوور 
تلفن تماس:  ۶۰۴۳۴۵۴۷۶۵ 

کمیته برگزاری یادمان جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم 
۲۰١۹ – ونکوو )کانادا(

پناهنده شهروندی است که برای فرار یا ترس ازآزارواذیِت 
نژادی، مذهبــی، قومی و ملّیتی یا برای عضویت  در یک 
گروِه اجتماعِی خاص یا داشتِن عقایِد سیاسِی اقلیتی، نقض 
حقوق بشر، تبعیض، کشمکش های قومی، حوادث طبیعی 
همچون خشکسالی، زلزله، سیل، توفان و مانند اینها و یا 
فقر و تهی دستی توانایِی به دست آوردِن پناهگاهی امن در 
کشورِخود را ندارد و یا کســی که دارای تابعیت و ملّیِت  
ویژه ای نیســت و یا در بیرون از کشوری که پیشتر در آن 
بوده به سر می برد و به دلیِل ترس از جان، ترجیح  می دهد 

به کشوری که پیشتر در آن به  سر می برده، باز نگردد.

پناهندگی سیاسی:  برپایه ماده چهاردهم از اعالمیه حقوق 
بشــِر ژنو، اگر شخصی مورد تعقیب و پیگرِد دولت یا یک 
گروه قرار گرفته باشــد، حّق پناهندگی را در کشورِ دیگر 
دارد؛ بنابراین آن عده از افراِد سیاســی که مخالِف دولت یا 
گروهی خاص هستند و مورِد پیگرد و تعقیب قرار گرفته 
و جاِن آن ها در خطر ممکن اســت باشد  ویا مهمتر ار ان 
احساس کنند که اگر به کشورشان برگردند ممکن است 
مورد آزار و اذیت قرار بگیرند حّق پناهندگی سیاســی را 

دارند.
در مواردی بسیار خاص اگر فردی تمایالت سیاسی مخالف 
نداشــته باشــد و حتی عضو حزبی نباشــد ولی مقامات 
کشورش براین عقیده باشند که فرد دارای عقاید سیاسی 

است امکان گرفتن پناهندگی وجود دارد.
اکثر کشورهای دنیا بحدی از رشد و بلوغ سیاسی رسیده 
اند که درک میکنند که ممکن است افراد به دالیل مختلف 
بخواهند ترک وطن کنند و به کشــوری دیگر پناه ببرند. 

ایران هم این موضوع را پذیرفته است. 

پناهندگي مذهبي: پناهندگان مذهبی آ کسانی هستند 
که عضو گروه یا مذهب خاصی هســتند که عقایدشان با 

سیاست های کشورشان یا عرف جامعه همگونی ندارد و 
کاری خالف قانون در آن کشور به حساب می آید. مثال در 
ایران، مثل بهاییان، گروه هایی مثل حلقه عرفان و کسانیکه 
تغییر مذهب داده اند مثل نو کیشان مسیحی ، ایزدیهای 
عراق، آسوریان سوریه، سیک ها. بطور کلی هر کسی که 
بخاطر عقاید مذهبی و اظهار ان )تظاهر( در کشور خودش 
از خدمات کلی اعم از دولتی و غیر دولتی  برخوردار نمی 
شوند ، مورد تمسخر قرار میگیرند  به انها اهانت می شود یا 
مانع فعالیت مذهبی انها میشوند ویا مجبور به ترک محل 
زندگی خود میشــوند در مجموع  کیس مذهبی شمرده 

میشوند.

پناهندگي اجتماعي: پناهنده اجتماعی به پناهجویانی گفته 
می شود که بدلیل مشکالت در جامعه خود از کشور خارج 
می شوند .مثل افردای که همجنسگرا هستند و اگرچه این 
موضوع یک امر طبیعی اســت اما با جامعه آنها سازگاری 
نــدارد . یا زنان که در یک جامعه خــاص مورد آزار اذیت 
قرار میگیرند و دولت آن کشور به کمک آنها نمیرسد. مثل 
زنان مکزیکــی که در اکثر موارد مورد ازار واذیت فیزیکی 
و جنسی همســر خود و یا افراد با نفوذ مجری قانون قرار 
میگیرند. و لذا آنها به قصد زندگی در یک جامعه آزاد و با 
ضریب سازگاری بیشتر که آنها را قبول می کند  و پذیرش 

افکار و عقاید آنها را دارد را ترک می کنند .
موضوع اصلی برای یک  تمام پناهندگان حفظ جان  خود و 
اطرافیان خود است. برای اینکه چرا که جان آدمی با ارزش 
ترین موهبت است که باید حفظ شود. پناهنده وقتی در 
کشور خود نمی تواند آزادانه افکارش را ابراز کند و  پیوسته 
در معرض دستگیری، شکنجه آزار و اتهام و محکومیت قرار 
می گیرد ، چاره ای جز ترک وطن ندارد .گاهی فشــارها 
برای او بحدی میرسند که چاره ای ندارد بجز فرار به سمت 

کشورهای پناهنده پذیر بشود .

نورت شور مولتی کالچرال سوسایتی

 برگزار میکند:  نحوه تمدید کارت پی آر 
 برای افراد دارای اقامت دائم کانادا

نورث شورمولتی کالچرال سوسایتی از شما دعوت میکند که 
در جلسه اطالعاتی رایگان به منظورآشنایی با نحوه ی تمدید 
کارت پی آر شرکت فرمایید. در این جلسه با نحوه پر کردن 

برگه های مربوطه و مدارک الزم  آشنا خواهید شد.
این برنامه رایگان میباشد ودر پایان، جلسه پرسش و پاسخ 

برگزار خواهد شد .    
سه شنبه١۶ جوالی از ساعت  ۳ تا ۵ بعداز ظهر

نورث شورمالتی سوسایتی شماره ١۲۳خیابان پانزدهم شرقی 
برای ثبت نام در جلسه و کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

۲۹۳١-۹۸۸-۶۰۴ تماس حاصل فرمائید.  

اطالعیه مهم 

پس از وقوع سیل اخیر در فروردین امسال بالغ بر چهار ماه 
پیش در ایران، عده سی از ایرانیان مقیم ونکوور بزرگ و برخی 
از سازمان های اجتماعی دور هم جمع شدیم و بنیادی را به 

نام Iranian Canadian Disaster Outreach برای کمک به سیل 
زدگان، مردم نیازمند، دانش آموزان و دانشجویان دائر نمودیم
متاسفانه نزدیک به دو ماه پس از تشکیل بنیاد در ماه ژوئن 
گذشته شادروان امیر صدقی مهندس منابع طبیعی در حین 

ماموریت برای جلوگیری آتش های جنگلی در شمال بی سی در 
عنفوان جوانی جان خود را از دست داد. در مراسم یادبود آن 
شادروان که صدها نفر از جمله ما شرکت داشتیم بنیادی به 
نام »بنیاد امیر صدقی« به تصویب رسید. از آنجا که این بنیاد 
همان اهدافی را دارد که ما در نظر داشتیم، درنتیجه هیات 
مدیره ما با اتفاق آرا تصمیم گرفتیم ما هم برای پشتیبانی 

بیشتر به این بنیاد نوپا بپیوندیم. علیرغم پشتیبانی هم میهنان، 
کسبه نورت شور، رستوران ها، خواربارفروشی ها، قنادی ها، 
مشاوران امالک، فروشگاه های اتومبیل، فرش فروشی ها 

شرکت های بیمه، صرافان و سازمان های اجتماعی ما تاکنون 
هیچ گونه اعانه یا ککی به این منظور جمع آوری نکرده ایم. از 
همگان دعوت می نماییم که کمک های مالی خود را درصورت 
تمایل در این راه بزرگ ارزانی نمایند و به بنیاد »امیر صدقی« 

کمک کنند. با سپاس، هیات مدیره: زهرا حقیقی، علی رحمانی، 
حسین توکلی، رضا فردین و حسین میرهاشمی
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مکانیکی  بهروز
604-8۲8-6589

تعمیرات در منزل و محل کار شما نیز پذیرفته می شود
تعویض روغن

 با فیلتر
فقط 30 دالر

تهیه لوازم یدکی
نو و دست دوم
با قیمت مناسب

تعویض لنت ترمز جلو 
با قطعه

پر کردن گاز کولر اتومبیل فقط 50 دالر

به قیمت مناسب

تعمیر و تعویض 
گیربکس، ترمز، دینام، 

استارت،کالچ، 
Aircare ،تایمینگ بلت 

دفتر نوتاری پابلیک 
و دارالترجمه رسمی خشا

ثبت قانونی معامالت امالک و وام های مسکن، تنظیم وکالت نامه، 
وصیت نامه، دعوت نامه، برابری با اصل اوراق وترجمه رسمی 

ICBC مدارک تحصیلی، پاسپورت و گواهینامه مورد تائید
Suite 5-1742 Marine Dr., West Vancouver

604-922-4600
NotaryKhasha@yahoo.ca

NotaryKhasha.ca

 خشا، مشاور کاردان و معتمد شما
در خرید و فروش امالك

Cell: 604.377.9225
 Facebook.com/KhashaHomes 

#3110-233 Robson St., 
Vancouver

 

JUST LISTED
و الندری داخل با انباریشيکخوابه  یکواحد

با ،۲ن تی وی تاورساختما۳۱طبقه درسویيت
 ،دلبازآشپزخانه شهر و آب و کوه،گستردهمنظر
سالن جيم، سونا، جکوزی،،نورگيربزرگهایپنجره 

ساعته۲۴پارکينگ نبش آسانسور  و نگهبان سينما،

$620,000
3110-233 Robson St.

امالک فروش و خريد مشاور خشا،
604.377.9225

Open Sat-Sun Jul 9-10 2-4 pm

 
3110-233 Robson St., Vancouver

 
۳۱طبقه درشيکخوابه  یکواحد

....یل تاونتی تاورنساختما

310 – 523 Whiting Way, Coquitlam


آپارتمان یک خوابه بزرگ و دن نوسازی 

..فضای مفيد..اسکورفوت۸۲۶،شده

#310-523 Whiting Way,
Coquitlam

SOLDSOLD

YA Law Corporationدفتر حقوقی  هـما یحـیوی
Homa Yahyavi, J.D.

Barrister & Solicitor, Attorney at Law

 - Cross Border Immigration Law
 - Family Law (Divorce)

وکیل رسمی دادگاه های کانادا (بریتیش کلمبیا)
و آمریکا (واشنگتن دی سی و ایالت مریلند)

»مشاوره با تعیین وقت قبلی«

ـ مهاجرت به آمریکا

ـ مهاجرت به کانادا
ـ دعاوی خانوادگی (طالق)

Email: info@yalaw.ca
#304-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9

604-620-9598
(EB-5 Investor Visa-Green Card, E-2 Visa, Waiver)

امکان برداخت هزینه بلیت در تهران

Issue No. 1311

Pacific Rug galleRy مجموعه ای از فرش های درجه یک ایرانی، مدرن و اصیل

با جدیدترین نقشه های طراحان معروف فرش

در بزرگترین و کاملترین گالری فرش در ونکوور کانادا

 تنها مرکز تخصصی قالیشویی و تعمیرات فرش
 با گواهینامه از اتحادیه صنف فرش در ونکوور

با 3 نسل تجربه موفق در تولید، عرضه و خدمات

 گالری و خدمات

 فرش  دلیـری

 1478 Marine Dr., North Vancouver, BC                 1629 Marine Dr., North Vancouver, BC                 www.pacificruggallery.com     Tel: 604.986.8585)1شعبه( )شعبه2(
Designed by: Daneshmand.ca

هما سروشیساناز عالی نسب
778-317-9707
HomeByHoma@gmail.com

778-320-6326
SanazAlinasab88@gmail.com

«تعهد ما صداقت در خرید و فروش منزل شماست «

تیم ما با ارزیابی رایگان ملک شما
 و ارائه خدمات تخصصی امالك در ونکوور، 

راه را برای خرید و فروش منزلتان هموار می کند. 

Issue No. 1432

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

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

صرافى فاینکس

ارسال حواله به کانادا از ایران و بالعکس
 با کارت هاى عضو شتاب

بدون هزینه ترانسفر

داراى مجوز رسمى صرافى از دولت کانادا
778-279-2062 & 604-404-6633
finex@finexcurrencyexchange.com
www.finexcurrencyexchange.com

1771 Marine Drive, West Vancouver BC V7V 1J5
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