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سپاه پاسداران از توقیف یک کشتی در خلیج فارس خبر داد

ظریف: اگر کسی جنگ با ایران را آغاز کند، 
پایان دهنده آن نخواهد بود

روابــط عمومی منطقه یکــم نیروی 
دریایی سپاه پاسداران روز  پنج شنبه 
با انتشــار اطالعیه ای که متن آن در 
ایران منتشــر شده اعالم  رسانه های 
کرده که گشــت های شناوری منطقه 
یکم سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز 
»طی عملیات رصد و کنترل ترددهای 
شــناوری در خلیج فــارس به منظور 
کشف و مقابله با قاچاق سازمان یافته« 
روز یکشنبه گذشته ،پس از اطمینان 
از حمل قاچاق ســوخت توسط یکی 
از کشــتی های خارجــی در اقدامی 

غافلگیرکننده این کشتی را که حامل 
یک میلیون لیتر سوخت قاچاق بود، 
پس از هماهنگی و حکم مراجع قضائی 
در جنوب جزیره الرک توقیف کردند«. 
این اطالعیه همچنین خبر رسانه های 
غربی درباره توقیف یک کشتی دیگر 
در روزهای اخیر توسط ایران را تکذیب 
کرده اســت. در روزهــای اخیر با باال 
گرفتن تنــش میان ایــران و آمریکا 
کشمکش ها در زمینه تردد نفتکش ها 
در خلیج فارس و آزاد بودن تنگه هرمز 

و دارالمندب نیز افزایش یافته است.

در همیــن حال نیویــورک تایمز روز 
پنج شــنبه به نقــل از دو مقام وزارت 
دفاع آمریکا گزارش داد که این کشور 
قصد دارد ۵۰۰ نیروی نظامی جدید در 
عربستان سعودی مستقر کند. این نیرو 
بخشــی از نیروی وسیع تری است که 
آمریکا ظرف دو مــاه اخیر و به دنبال 
افزایش تنش با ایران در آب های خلیج 

فارس به منطقه اعزام کرده است.
محمدجواد ظریف، روز چهارشنبه در 
مصاحبه ای با سی ان ان به وضع پرتنش 
در تنگه هرمز پرداخت و در پاســخ به 

این ســوال که آیا جنگی میان آمریکا 
و ایران درخواهد گرفــت، گفت: »ما 
آغازگر جنگ نبوده و نخواهیم بود اما 
اگر کســی جنگ با ایران را آغاز کند، 

پایان دهنده آن نخواهد بود.«
او از تنگه هرمز به عنوان »خط زندگی« 
ایران یاد کرد و گفت: »آمریکا مداخله 
می کند تا این آب ها را برای ایران ناامن 
سازد. شما نمی توانید این آب ها را برای 
یک کشور ناامن و برای دیگران ایمن 
سازید.« این تهدیدها را پیشتر حسن 

روحانی نیز تکرار کرده است.
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هر جمعه منتشر می شود

علی کشتگر

قمار خطرناک
 ترامپ-خامنه ای

در شــرایط خطرناکی که طبقات حاکم ایران و آمریکا بر 
ســر منافع و مطامع خود شبح جنگ را در مرزهای ایران 
به پرواز درآورده اند، دو مســاله مبرم در برابر ماست. یکی 
طرح مطالبه مذاکره بی قید و شــرط با حکومت آمریکا و 
تبدیل این مطالبه به خواســت فراگیرعمومی. بی تردید 
اکثریت مردم ایران از بهبود مناسبات ایران و آمریکا و پایان 
دادن به سیاست دشمن محور جمهوری اسالمی که پس 
از چهل سال پیامدهای فاجعه بار آن همین شده که امروز 
شاهدیم حمایت می کنند. در شرایطی که ایران زیر فشار 
تحریم و در لبه پرتگاه جنگ قرار گرفته طرح و پافشــاری 
بر شعار مذاکره با آمریکا با هدف اجتناب از جنگ و تحریم 
و عادی ســازی مناسبات دو کشورعالوه بر آن که حرکت 
موثری علیه جنگ و در دفاع از منافع ملی ایران است، یکی 
از کارآمدترین راههای مبارزه با سیاستهای ضد ملی والیت 
مطلقه فقیه و گسترش ارتقا جنبش ملی دموکراسی خواهی 
اســت. دومین مساله نقد تبلیغاتی است که سیاست های 
کنونی ترامپ را عامل مثبت بین المللی ارزیابی می کنند و 
با این تبلیغات به روند شکل گیری جنبش مسئوولیت پذیر 
درون زا آسیب می زنند، در میان صفوف ملت شکاف ایجاد 
می کنند و بخشــی از مردم را به جــای حمایت فعال از 
مذاکره با آمریکا، هواداربدتر شدن مناسبات ایران و آمریکا 
و ادامــه تحریم ها و تهدیدها که به زعم طرفداران تحریم 

عاملی مثبت تلقی می شود، می کنند.

خدمت ترامپ به خامنه ای

دونالد ترامپ با خروج از برجام و اتخاذ سیاســت تحریم و 
تهدید ایران فرصت و دستاویزی برای هسته اصلی قدرت 
جمهوری اسالمی به رهبری آیت اهلل خامنه ای فراهم آورده 
که آن را از خدا طلب می کرده اند. و در عوض مشکالت و 
موانع مهمی برسر راه دموکراسی خواهی درون زای ایران 
ایجاد کرده است.اینک بیش از یکسال پس از خروج آمریکا 
از برجام و تشدید تحریم های ایران، دو کشور در سراشیب 
جنگی خطرناک قرار گرفته اند که اگر درگیرد شعله های 
آن همه خاورمیانه را فرا خواهد گرفت و معلوم نیست به چه 
فجایعی ختم می شــود و چگونه پایان می گیرد. اما درهر 
ســناریوی محتمل برنده قماری که ترامپ شروع کرده در 
یک ســو سوداگران جهانی جنگ افزار و کاسبان »کلنگی 
کردن«* و بازسازی مجدد کشورهای نفت خیز خاورمیانه و 
در سوی دیگر تندروهای ایران به رهبری خامنه ای خواهند 
بود و این مردم ایران اند که از این رهگذر بزرگترین مصیبت 
ها را متحمل خواهند شــد. کافی است به این واقعیت ها 
توجه کنیم که در نتیجه تشدید تحریم ها صدها هزار تن 
از کارگرانی که در مجتمع های صنعتی ایران کار می کرده 
اند، به خیل بی کاران پیوســته اند و طبقه متوسط ایران 
زیر بار تحریم ها به شدت تضعیف شده و این به معنی آن 
است که دو رکن اساسی خاستگاه آزادی و عدالت نخستین 

قربانیان تحریم ها هستند.

ایدئولوژی انقالب دائم

در تحلیل شرایط پیچیده کنونی آن چه که متاسفانه بسیاری 
از سیاســتمداران دو طرف و تحلیل گران به آن کم توجه 
مانده اند شناخت ماهیت ایدئولوژیک –سیاسی هسته اصلی 
قدرت جمهوری اسالمی و اهداف و استراتژی درازمدت آن 
است. نیروهای ایدئولوژیک و اصول گرا به رهبری خامنه ای 
بر اســاس باورها و برداشت های ایدئولوژیک شان از آنچه 

اسالم ناب می نامند همچون ســایر جریانات بنیادگرای 
اســالمی خود را حق مطلق و »دشمنانشان« که به زعم 
آنان آمریکا و اسرائیل اند باطل مطلق می پندارند. آنها بر 
ایــن باورند که جنگ میــان دو جبهه حق و باطل دائمی 
است و تعطیل بردار نیست، مگر در شرایطی ویژه و با اتخاذ 
تاکتیک هایی که در خدمت اهداف و استراتژی آنان باشد 
)چفیه ای که به گردن خامنه ای و سرداران سپاه و بسیج 
پیچیده، نماد همین نگرش است(. آنها جمهوری اسالمی 
ایران را حاصل مبارزه مجاهدانی می دانند که در ایران به 
پیروزی رسیده اند تا آغازگر انقالب جهانی اسالم و در فاز 
نخست انقالب اسالمی در سرزمین های مسلمان باشند)در 
مقدمه قانون اساســی جمهوری اســالمی نیز عباراتی به 
همین مضمون وجــود دارند(. از نظر آنها نگرش متعهد و 
مومن به صدور انقالب به سرزمین های اسالمی همانگونه 
که در مقاله »ناموس انقالب در برابر صلح« به آن اشــاره 
شد »ناموس« جمهوری اسالمی اصلی غیرقابل مذاکره و 

مصالحه دانسته می شود.

تحلیل خامنه ای از شرایط

خامنه ای فرد خود شــیفته ای است که به خود و تحلیل 
هــای خود ایمــان دارد. او هرگونه انتقاد و انــدرزی را با 
عصبانیت پس می زند و به حساب دشمنی و یا حماقت می 
گذارد. بنابه تحلیل و توهم او، شرایط امروز ایران، منطقه و 
جهان برای تحقق اهداف الهی توسعه جمهوری اسالمی به 
سرزمین های همسایه از هر زمان مساعدتر است. و او این 
آمادگی را نتیجه نبوغ سیاسی خود در سی سال گذشته و 
نیز حماقت های پی در پی »دشمن« از جمله حمله جورج 
بوش به عراق و افغانستان و خروج ترامپ از برجام می داند.
خامنه ای بر این باور است که دولت های عرب متحد آمریکا 
از درون به شــدت آســیب پذیرند و مردم این کشورها از 
وابســتگی و نزدیکی رژیم های عرب به آمریکا و اسرائیل 
خشــمگین و درکمین شــورش و قیام علیه این رژیم ها 
هستند. او می داند که از این پس آمریکایی که می خواهد 
هر طوری شــده با مصالحه با طالبــان نیروهای خود را از 
افغانســتان خارج کند مایل و حتی قادر به اعزام گسترده 
نیروهای زمینی برای حمله به ایران آن چنان که در عراق 
و افغانســتان اتفاق افتاد نیست و تازه ایران هم که عراق و 
افغانســتان نیست و اگر قرار به اشغال نظامی ایران و ورود 
ارتش آمریکا و متحدان آن به تهران باشد باید صدها هزار 
و شاید یک میلیون ســرباز آمریکایی به ایران اعزام شود. 
و آمریــکا در چنین جنگی دهها هزار کشــته خواهد داد. 
بنابرایــن او می داند که اگر جنگی میــان ایران و آمریکا 
درگیرد حداکثر به تهاجم هوایی آمریکا به تاسیسات اتمی 
و زیرســاخت های نظامی و اقتصادی کشور محدود است. 
خامنه ای نه فقط از چنین جنگی که هواداران و نیروهای 
مسلح رژیم را منســجم تر می کند و بخشی از ناراضیان 
از حاکمیــت را موقتا با رژیم همراه می کند نمی ترســد، 
بلکه آن را نقطه عطفی در گسترش انقالب اسالمی به تمام 
کشورهای اسالمی خاورمیانه می داند. برخالف تصور برخی 
از تحلیــل گران امور ایران که فکر می کنند خامنه ای در 
نهایت و اگر سمبه پرزور باشــد اهل سازش و مصالحه با 
آمریکا است، او خود را در شرایطی می بیند که اگر مقاومت 
کند پیروز میدان نبرد حق علیه باطل خواهد بود و درسلسله 
مراتب تاریخ جهان اسالم در جایگاهی باالتر از صالح الدین 
ایوبی خواهد نشست. و این به زعم او مسیر تاریخ خاورمیانه 

را به سود اسالم انقالبی دگرگون خواهد شد.

خامنه ای در سالهای اخیر در مقام رهبر جمهوری اسالمی 
و فرمانده کل قوا مدام به توسعه صنایع نظامی ایران و نیز 
تقویت اهرم های ســرکوب داخلی مشغول بوده است و با 
بی بصیرت خواندن جناح های موسوم به میانه رو و اصالح 
طلب جمهوری اسالمی با حداکثر شتابی که توانسته توان 
نظامی جمهوری اســالمی را برای چنین روزهایی آماده 
کرده اســت، به طوری که امروزه ایران به لحاظ اقتصادی 
نیمه ویران و از نظر اجتماعی پریشان، در همه عرصه های 
نظامی و تسلیحاتی دارای زیرساخت های صنعتی موثر و 
مهمی است که در نقاط مختلف ایران پراکنده اند و ظرفیت 
تولید انبوه موشکها، پهبادها، قایق ها و دیگر ابزار جنگی را 
دارد و متحدان منطقه ای خود را نیز به این سالح ها مجهز 

کرده است.

اگر جنگ درگیرد

خامنه ای بر آن است که اگر جنگ درگیرد پس از چند روز 
مقاومت جمهوری اسالمی تمام منطقه خاورمیانه شعله ور 
می شــود، مسلمانان بنیادگرا و متعصب شیعه و سنی که 
لبریز از خشــم و نفرت از آمریکا و اســرائیل و حکام خود 
هستند، دست به شورش می زنند و همه رژیم های عرب 
متحد آمریکا از درون با خشم انقالبی مردم مسلمان دست 
به گریبان شــده و در سراشیب بی ثباتی و فروپاشی قرار 
می گیرند و این ســرآغاز تغییر موازنه قوا به سود »انقالب 
اسالمی« و بازسازی خاورمیانه درجهت اهداف بنیادگرایانه 
او اســت. او بر آن است که جنگ اوال طرفداران جمهوری 
اسالمی و نیروهای نظامی و انتظامی را هرچه منسجم تر 
خواهد کرد و ثانیا آسان تر از شرایط عادی بر بحران های 
سیاسی و اجتماعی داخلی فائق می آید و هرگونه اعتراضی 
را بهتــر از هر زمان ســرکوب خواهد کرد. او در تشــدید 
خصومــت و یا جنگ احتمالی ایــران با آمریکا و متحدان 
منطقــه ای اش روی حزب اهلل لبنان، انصــار اهلل در یمن 
)حوثی ها(، متحدان نظامی و سیاســی جمهوری اسالمی 
درعراق، حضور و نفوذ خود در ســوریه و جریانات رادیکال 
فلسطینی برای دعوت جوامع خود به قیام علیه اسرائیل و 
آمریکا و به آتش کشــاندن کل منطقه، نابودی تاسیسات 
نفتی عربســتان و امارات و مقاومت تا پیروزی بر دشمن 
حساب کرده اســت.او بر این باور است که جنگ حداکثر 
می تواند به ویرانی اقتصادی ایران و تلفات انسانی بیانجامد، 
اما در نهایت نظام های متحد آمریکا در منطقه روبه زوال 
و فروپاشی می گذارند بدون آن که جمهوری اسالمی نابود 
شــود. و برای خامنه ای که حاضر است منافع ملی ایران 
و همه چیز این کشــور را فدای اهداف مذهبی خود کند، 
ویرانی ایران در مقایســه با مقاومت در برابر دشمن و بی 
ثبات کردن دولت های متحد آمریکا اهمیت چندانی ندارد. 
پس بر خالف ادعای طرفداران تحریم و جنگ، سیاســت 
های زورمدارانه ترامپ در خدمت تحکیم حکومت افراطیون 
ایران و تضعیف روندهای دموکراسی خواهانه است. به همه 
این دالیل، خامنه ای از رویارویی با آمریکا نمی ترسد، بلکه 
در همه سالهای گذشته از شکاف میان مردم و حکومت و 
رشــد جنبش دموکراسی خواهانه و عدالت جویانه داخلی 
که در صورت فراگیر شــدن بقای جمهوری اسالمی را در 
مخاطره قرار می دهد ترســیده اســت و به همین دلیل 

نیزهمواره با کنشــگران دموکراسی خواه و فعاالن جامعه 
مدنی به زبان ســرکوب بیرحمانه پاســخ داده اســت. در 
مساله تقسیم کارحوزه سیاست خارجی جمهوری اسالمی، 
سپاه قدس پیشبرنده اســتراتژی صدور انقالب است، اما 
دیپلماتهای وزارت خارجه کارشــان به مسایل تاکتیکی و 
رفع و رجوع موانع این اســتراتژی محدود می شود. برجام 

هم برای خامنه ای یک تاکتیک بود در خدمت استراتژی.

سیاست ترامپ و ترمیم شکاف های جمهوری اسالمی

پیش از به قدرت رســیدن ترامپ شکافهای درونی نظام 
جمهوری اسالمی و شــکاف میان اکثریت عظیم مردم با 
حکومت در حال عمیق تر شدن بود. میانه روهای جمهوری 
اســالمی مدام موافقتنامه برجام را به رخ می کشــیدند و 
تندروها و شخص رهبر کم و بیش در موضع دفاعی بودند 
اما خروج ترامپ و تحریم ها و تهدیدهای او شکافهای درونی 
جمهوری اســالمی را ترمیم کرد و ورق را دوباره به ســود 
خامنه ای و ایدئولــوژی او برگرداند و حاال همان گونه که 
اشاره شد امروز اگر جنگی درگیرد بسیاری از مخالفان رژیم 
و مرددهای کنونی دوباره پشت سر جمهوری اسالمی می 
ایستند و به موازات آن جامعه مدنی و تالشهای دموکراسی 

خواهانه در محاق قرار می گیرند.

تضعیف دو خاستگاه اصلی جنبش ملی

توجــه هم وطنانی که از خروج ترامپ از برجام و تشــدید 
تحریم ها دفاع می کنند به این واقعیت جلب می کنم که 
کاهش اشتغال و افزایش بیکاری در طبقه کارگر ایران برای 
جنبش دموکراسی خواهی ایران یک فاجعه جبران ناپذیر 
است. درست است که در ایران کارگران از حق تشکل های 
صنفی محروم اند، اما در هر منطقه و مجتمع بزرگ کارگری 
ایران هزاران و یا دهها هزار کارگر در کنار و نزدیک هم مثل 
هر جای جهان از نوعی تشکل طبیعی توده ای برخوردارند 
که به آنــان در شــرایط اعتراضی قدرت همبســتگی و 
هماهنگی هم زمان می دهد. اما تحریم ها با کاهش شدید 
اشــتغال و از دســت رفتن صدها هزار شغل و حتی بسته 
شدن کامل برخی صنایع این تشکل های طبیعی را نابود 
می کند و با پراکنده کــردن کارگران قدرت هماهنگی و 
اعتراض جمعی را از آنان سلب می کند. این روند بر خالف 
توهم کسانی که امیدوارند فشار تحریم به اعتراضات توده 
ای منجر شود نه در خدمت رشد اعتراضات توده ای بلکه در 
خدمت یاس و نومیدی و سردرگمی آنان است. و این یک 
قاعده عمومی در همه دنیا است که تهدید خارجی، جنبش 
های اعتراضی داخلی را ســرد می کند. حتی در کشوری 
مثل ونزوئال که اخیرا در آســتانه یک انقالب محفلی قرار 
داشت تهدید های آمریکا و دعوت گوایدو)رهبر اپوزیسیون( 
از آمریکا به دخالت در امور ونزوئال موجب فروکش کردن 
اعتراضا و به نفع دیکتاتوری مادرو تمام شــد. در حالی که 
برعکس جنبش اعتراضی مردم الجزایر که قدرت خارجی 

در آن دخیل نبود به پیروزی نسبی رسید.

* این اصطالح را نخســتین بار دکتر همایون کاتوزیان به 
کار برده است

خامنه ای بر آن است که اگر جنگ درگیرد پس از چند روز مقاومت جمهوری اسالمی تمام منطقه خاورمیانه 
شعله ور می شود، مسلمانان بنیادگرا و متعصب شیعه و سنی که لبریز از خشم و نفرت از آمریکا و اسرائیل و 
حکام خود هستند، دست به شورش می زنند و همه رژیم های عرب متحد آمریکا از درون با خشم انقالبی 
مردم مسلمان دست به گریبان شده و در سراشیب بی ثباتی و فروپاشی قرار می گیرند و این سرآغاز تغییر 

موازنه قوا به سود »انقالب اسالمی« و بازسازی خاورمیانه درجهت اهداف بنیادگرایانه او است.
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دستگیری یک تبعه کانادایی
 به جرم قاچاق موادمخدر در چین

در شــرایطی که روابط میان پکن و 
اتاوا دوره به شدت متشنجی را سپری 
می کند، مقامات چین روز دوشــنبه 
پانزدهم ژوئیه خبر بازداشت یک تبعه 
کانادایی را به جرم دســت داشتن در 
قاچاق مواد مخدر در کشورشان تایید 

کردند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، روابط میان چیــن و کانادا از 
دسامبر گذشته که منگ وانژو مدیر 
مالی شرکت بزرگ مخابراتی هواوی 
چین در ونکوور بازداشت شد، متنشج 

گشت.
گنــگ شــوانگ ســخنگوی وزارت 
امــور خارجه کانادا روز دوشــنبه در 
کنفرانسی مطبوعاتی در پکن گفت: 
»وزارت امــور خارجــه در جریــان 
بازداشت یک شــهروند کانادایی در 
شهر یانتایی قرار گرفته است. تحقیق 
درباره این پرونده آغاز شــده اســت؛ 
امــا فعال با توجه به قانون حفاظت از 
اطالعات شخصی نمی توان به جزئیات 

بیشتری در این باره اشاره کرد.«
ســخنگوی وزارت امور خارجه چین 
افــزود اداره امنیت عمومی اســتان 

شــاندونگ به تازگی یــک ماجرای 
قاچــاق مواد مخدر را افشــا کرد که 
دانشــجویان خارجی در آن دســت 
داشته  اند. یکی از افراد دخیل در این 

ماجرا کانادایی است.
این مقام چینی با اشــاره به این که 
یــک ابالغیه کنســولی بالفاصله به 
سفارت کشورهای ذیربط ارسال شده 
است، خاطرنشــان ساخت مسئوالن 
کنســولگری کمک های کنســولی 
الزم را به این شــهروند کانادایی ارائه 

خواهند کرد.
به گفته یک منبع نزدیک به پرونده، 
هیچ نشــانه ای وجود نــدارد که این 
ماجرا با بازداشــت دو کانادایی دیگر 
به نام های مایــکل کاوریگ و مایکل 

اسپاوور مرتبط باشد.
اتاوا بازداشــت دو تبعه خود در چین 
را اقدامــی خودســرانه و کینه توزانه 
خوانده و معتقد است بازداشت این دو 
کانادایی در واقع اقدامی تالفی جویانه 
از سوی پکن در واکنش به بازداشت 
مدیر مالی شرکت بزرگ چینی، منگ 

وانژو، هواوی در کانادا بوده است.
چین سیاست مدارای صفر را در قبال 

مصرف کنندگان مواد مخدر در پیش 
گرفته است.  قاچاق مواد مخدر در این 
کشور نیز غالبا با مجازات مرگ همراه 

می شود.
پس از بازداشت منگ وانژو در کانادا، 
چین مایکل کاوریگ دیپلمات سابق 
کانادا و هموطن وی مایکل اسپاوور را 
که یک مشــاور است، به اتهام دست 
داشــتن در فعالیت های جاسوسی 
بازداشت کرد. مقامات چین همچنین 
دو کانادایــی دیگر را که به دســت 
داشتن در قاچاق مواد مخدر اعتراف 
کرده بودند، به اعدام محکوم کرده  اند.

پلیس منطقه شوژو در استان جیانگسو 
)در شــرق چین( روز چهارشنبه از 
بازداشت ۱۹ فرد مرتبط با یک مدرسه 
زبان در این شهر خبر داده بود که در 
بین این افراد هفت معلم و ۹ شاگرد 
خارجی وجود داشت. ملیت این افراد 
اعالم  نشــده است؛ اما گفته می  شود 
 چهار تن از این افراد انگلیسی هستند. 
بااین حال گنگ شوانگ تصریح کرد 
این ماجرا هیچ ربطی به ماجرای تبعه 
شاندونگ  در  بازداشت شده  کانادایی 

ندارد

تشدید بازرسی محصوالت غذایی چینی در گمرک کانادا
طبق فهرســت های داخلــی دولت 
فدرال کانادا، مامــوران گمرک کانادا 
از ســال 2۰۱7 تا اوایل سال 2۰۱۹ 
حدود نهصد محصول غذایی وارداتی 
از چیــن را بــه علت برچســب های 
معیوب، داشتن آلرژن های اعالم نشده 
و همچنیــن آالینده های خطرناک از 

قبیل شیشه و فلز رهگیری کردند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا 
در اسناد داخلی دولت فدرال فهرستی 
از محصوالت وارداتی از چین گنجانده 
شده اســت که ظاهرا منطبق نبودن 
آن هــا با معیارهای کیفیــت در کانادا 
شک و تردید مقامات دولت فدرال را 

برانگیخته است.
با توجه به قانون دسترسی به اطالعات، 
نسخه ای از این فهرست توسط آژانس 
نظارت بر محصوالت غذایی کانادا در 

اختیار الپرس کانادا قرار گرفته است.
انتشار این فهرســت در زمانی اتفاق 
می افتد که افــکار عمومی کانادا به 
نظارت بر محصوالت غذایی وارداتی از 
کشورهای خارجی به ویژه چین توجه 

ویژه ای دارد.
بازرسی دقیق محصوالت کشاورزی و 
غذایی چین که به کانادا وارد می شود 

در کانون اختالفــات دیپلماتیک دو 
کشــور قرار دارد. تنش ها میان پکن و 
اتاوا از دسامبر گذشته که منگ وانژو 
مدیر مالی شــرکت مخابراتی هواوی 
چین به درخواســت آمریکا در خاک 
کانادا بازداشــت شد، شدت گرفت و 
از آن زمــان به بعــد نیز این تنش ها 
همواره روندی صعودی داشته است. 
بازداشت دو تبعه کانادایی در چین به 

جرم جاسوسی پس از ماجرای مدیر 
مالی هواوی، تنش ها میان دو کشور 

را بیش ازپیش افزایش داد.
جنــاح مخالف، حــزب محافظه کار 
کانادا به دولت فدرال فشــار می آورد 
تا بــه اقدامات چین واکنش نشــان 
دهد و خط  مشی  سخت گیرانه تری را 
درزمینه واردات از چین به اجرا گذارد.
در هفته هــای اخیر پکــن از کانادا 

دبیرکل پیمان آتالنتیک شمالی: 
ناتو با کانادا و کانادا در کنار ناتو

 قوی تر هستند
»ینس استولتنبرگ«، دبیرکل پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( روز گذشته در 
جریان سفر به کانادا و دیدار با نخست 
وزیر جاستین ترودو از عملکرد کانادا 
برای افزایش بودجه دفاعی در برقراری 

امنیت جهانی قدردانی کرد.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
سایت ناتو، »ینس استولتنبرگ« در 
این ســفر همراه با ترودو از نیروهای 
نظامی کانادا مستقر در اردوگاه پتاواوا 

نیز دیدار کرد.
دیــدار  ایــن  در  »اســتولتنبرگ« 
نیــز از اقدامــات کانــادا در رابطه با 
آموزشــهای نظامی ناتــو در عراق و 
لتونی قدردانی کرد و اظهار داشــت: 
وقتی با هم هستیم ایمن تریم. با هم 
بودن قابلیتهای دفاعی ما را افزایش 
می دهــد و می توانیم از ارزشــهایی 
مانند دموکراسی، آزادی های فردی و 
حاکمیت قانون بیشتر پاسداری کنیم.

وی بــا تاکید بــر لــزوم فعالیتهای 
موسســات چند منظــوره در اوقات 
بی ثبات )بالتکلیــف( بیان کرد: ناتو 
با کانــادا و کانادا در کنار ناتو قوی تر 

هستند.
ینس اســتولتنبرگ و نخست وزیر 

جاســتین تــرودو، در ادامه راجع به 
چالش هــای امنیتی موجود از جمله 
تقویت نیروهای بازدارنده و دفاعی ناتو 
به بحث و بررسی پرداخته و گفت ناتو 
در ماه دسامبر نشستی مهم در لندن 

خواهد داشت.
دبیــرکل پیمان آتالنتیک شــمالی 
)ناتــو(  و نخســت وزیر جاســتین 
ترودو، همچنین با ســرمایه گذاری 
بیشتر کشــورهای عضو ناتو و کانادا 
متحدان برای پنجمین سال متوالی 
موافقت کردند. »اینس استولتنبرگ« 
همچنین به دلیل پذیرفتن مسئولیت 
فرماندهی نیروهای نظامی و آموزشی 
ناتو در عراق برای دومین سال پیاپی 

از کانادا قدردانی کرد.
ناتو در حال حاضر با همکاری کانادا 
به نیروهای نظامی عراق برای مقابله 

با داعش آموزش می دهد.
دبیــرکل پیمان آتالنتیک شــمالی 
)ناتو( همچنیــن از عملکرد کانادا در 
رابطه با آموزش هــای ناتو و تامین 
نیازهای مالی آنها نیــز قدردانی و از 
بکار گماردن زنان توانمند در هدایت 
نیروهای حافظ صلح و امنیت در این 

کشورها نیز استقبال کرد.

خواسته است کلیه مجوزهای صادرات 
گوشــت به چین را بــه حال تعلیق 
درآورد. این درخواست پکن پس ازآن 
مطرح شد که ظاهراً بازرسان چینی 
به وجود باقیمانده یــک افزودنی در 
گوشت خوک به نام راکتوپامین پی 

بردند.
سفارت چین در اتاوا با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد تحقیقات صورت گرفته به 
کشف یک صد و هشتادوهشت گواهی 
دامپزشکی جعلی و همچنین نقایص 
و کاستی های آشکار امنیتی در نظام 
صادرات محصوالت غذایی کانادا منجر 

شده است.
مقامات چین همچنیــن واردات بذر 
کلــزا را به علت این که در آن ها انگل 
کرده اند.  متوقف  است،  مشاهده شده 
دولت فــدرال کانادا اعالم کرد تالش 
کرده  اســت هیئتی از بازرسان خود 
را برای بررسی اسناد و شواهد ادعایی 
چین در این زمینه به پکن اعزام کند 

اما موفق به این کار نشده است.
بســیاری از کارشناســان معتقدند 
مقامــات پکــن تــالش می کنند از 
تجاری  اقدامات  اقتصادی  پیامدهای 
کشورشان بر ضد صادرات محصوالت 
غذایی کانــادا و همچنیــن پرونده 
بازداشــت مایکل کاوریگ و مایکل 
اسپاوور به عنوان ابزاری برای تشدید 
فشار بر اتاوا اســتفاده کنند و دولت 
فدرال کانادا را مجبور کنند منگ وانژو 

را آزاد نماید.
فهرســتی کــه آژانس نظــارت بر 
محصوالت غذایی کانادا منتشر کرده 
نشان می دهد که محصوالت غذایی 
چین همیشه مایه نگرانی بوده است. 
در فاصله اول ژانویه 2۰۱7 تا بیست 
و نهــم فوریه 2۰۱۹ مأموران گمرک 
چیــن در ۸۸۹ محصــول غذایــی 
واردشــده از چین مشــکالتی پیدا 

کردند.

 دیدار و مذاکرات ترودو
 با اعضای اتحادیه اروپا در مونترال

سران 2۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در 
مونترال با نخست وزیر جاستین ترودو 
در رابطه با معاهده »ســتا«، پیمان 
تجارت آزاد بین کانادا و اتحادیه اروپا، 

دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی 
تی وی، »ترودو« درصدد است پس از 
پیروزی در به سرانجام رساندن توافق 
تجارت آزاد نفتا ، که درپی دو ســال 
پیگیری و تحمل مشــکالت حاصل 
شد، به حل و فصل مشکالت تجاری 

پیش آمده با چین بپردازد.
این دیدارها در حالی انجام می شــود 
که مجلس ملی فرانسه الیحه بررسی 
روند تصویب قوانین را آغاز کرده و در 
کانادا نیز تمام تمرکز نخســت وزیر 
لیبرال، بر روی انتخابــات فدرال در 

پاییز امسال است.
به گفته منابع آگاه فرانســه و کانادا، 
»امانوئــل مکــرون«، رئیس جمهور 
فرانسه و »جاستین ترودو«، نخست 
وزیر کانادا، طی یکســال گذشــته 
بخصوص ماه گذشته در پاریس دیدار 
کــرده و راجع به این موضوع بحث و 

گفتگو داشته اند.
تقریبا همــه )۹۰ درصــد( اعضای 

»سیتا« در ســپتامبر 2۰۱7 با این 
توافقنامه موقتا موافقت کردند اما هنوز 
تاییدیه های کشورها به طور جداگانه 

و کامل انجام نشده است.
»جیمز کار«، وزیر تجارت بین الملل 
کانادا، نیز در ایــن رابطه گفت: این 
اقدام قدیم مهم است که خوشحالیم 

با همکاری فرانسه برمی داریم.
بنا بر این گزارش »ترودو« ماه گذشته 
پــس از برگزاری »روز دی« و یادواره 
نبرد نورماندی در انگلیس، به فرانسه 
رفت و در این دیدار ماکرون از تصویب 
ســیتا خبر داد که قدمی و تاثیرگذار 

برای کانادا بود.
گفتنی است توافقنامه جامع تجاری 
و اقتصادی یا ستا، یک پیمان تجارت 
آزاد بین کانادا و اتحادیه اروپا اســت 
که به آن هــا اجازه می دهد با حداقل 
ممیزی هــای قانونــی بــه بازارهای 

یکدیگر دسترسی پیدا کنند.
این توافق را جاستین ترودو نخست 
وزیر کانادا و مقام های ارشد اتحادیه 
اروپا ۳۰ اکتبر 2۰۱۶ در بروکســل 
امضا کردند؛ ستا ۹۹ درصد تعرفه ها 
را حذف می کند و باعث افزایش ۱2 

میلیارد دالری مبادالت تجاری شود.
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 ممکن است مالیات مسکن ونکوور 
برای جبران برنامه های شورای شهر 

تا 10 درصد باال برود

ایرونیا- با استناد به یک گزارش اولیه 
بودجه ای، مالیات مسکن در ونکوور 
ممکن است تا سقف ۱۰ درصد طی 
سال آینده افزایش پیدا کند تا بتواند 
از حرکات جدید  هزینه مجموعه ای 
تاییدشــده توسط شــورای شهر را 

پرداخت کند.
بودجــه 2۰24-2۰2۰  چشــم انداز 
کارمندان شــورای شــهر کــه روز 
چهارشنبه هفته گذشته توسط شورا 
تایید شــد نشــان می دهد که این 
مجموعه حرکات فشار افزوده ای بین 
2۱ میلیــون دالر تا 24 میلیون دالر 
فقط در سال 2۰2۰ وارد خواهند کرد.

ایــن ارقام که کارمنــدان می گویند 
هســتند،  باال  دســت  تخمین های 
نیازمنــد افزایــش مالیــات حداقل 
۶درصدی و شاید 7درصدی در سال 
خواهند بــود. این باالتــر از افزایش 
تخمین زده شــده سال گذشته است 

که 4.۹ درصد بود.
نخستین بودجه شورای فعلی از زمان 
انتخاب شدنش که در دسامبر 2۰۱۸ 
تایید شــده بود، این افزایش را برای 
سال 2۰۱۹ تا 4.۵ درصد پایین آورده 

بود. 
گزارش چشم انداز بودجه جدید برای 
این افزایــش هزینه ای به چند ابتکار 
کلیدی شورای شــهر اشاره می کند 
که از جمله آن می توان به تالش هایی 
برای مقابله با تغییرات اقلیمی و یک 
برنامه شهری پیشنهادشده اشاره کرد 
که هنوز مورد بحث و بررســی است. 
دیگر ابتکارهایی که به صورت فردی 
در گزارش مورد اشاره قرار نگرفته اند 
روی هــم رفتــه در ســال 2۰2۰ 
هزینــه ای معادل 7 میلیون دالر تا ۸ 

میلیون دالر وارد می کنند.
ربکا بال عضو شورای شهر گفت این 
چشم انداز نشــان می دهد که شورا 
ممکن اســت مشــغول ارسال بیش 

از حــد پیغام و آیین نامه به اعضایش 
باشد. 

او گفت: »ما سیلی از ابتکارهای جدید 
داشــته ایم و نگران هستم که دارند 
اعضا را به جهات بیش از حد زیادی 
می فرستند که همه این ها به قیمت 
دالرهــای مالیاتی تمام می شــود تا 
مورد برنامه ریزی و گزارش قرار بگیرد. 
هنوز ندیده ام که جایی بگوییم دست 
از انجام فالن کار بردارید و شــروع به 

انجام این کار بکنید.«
بالی گفت ســخت می توان شورای 
شهر را به سمت اولویت های مهم که 
حول محور تغییرات اقلیمی و کیفیت 
زندگی می چرخند ســوق داد، چون 
این اولویت ها ممکن است در تضاد با 

اولویت های شورای قبلی باشند.
کریســتین بویل که در مــاه ژانویه 
پیشــنهاد ابتکارهایی برای مقابله با 
تغییرات اقلیمــی از جمله تغییر در 
درجه هوا و افزایش ســطح آب دریا 
را مطرح کرد، چهارشــنبه گفت بعد 
از تایید شورا بر چشم انداز بودجه یک 
مشاوره عمومی برگزار خواهد شد که 
از مردم پرســیده می شود چه حسی 

نسبت به افزایش هزینه ها دارند.
او گفت: »می دانیم مقابله با تغییرات 
اقلیمی هزینه های بیشــتری خواهد 
داشت، اما بر پایه آن چیزی که داریم 
در محدوده هــای دیگر می بینیم اگر 
کاری برای پاسخ دادن انجام ندهیم 

هزینه اش حتی بیشتر خواهد بود.«
او اضافــه کــرد: »امیــدوارم یکی از 
ســوال ها این باشــد که آیا باید یک 
افزایش یک درصدی مالیات داشــته 
باشــیم تا به خوبی با بحران اقلیمی 
که می دانیم وجود دارد مقابله کنیم. 
ونکووری هایی که من حرف های شان 
را می شنوم تعهدی قوی نسبت به این 
مســئله دارند و می فهمند این اتفاق 

iroonia.ca ».رایگان نخواهد افتاد

آغاز اجرای قانون حمایت از مسافران هوایی در کانادا
مداد- همزمان با اجرای قانون جدید 
و جنجالــی حمایت از مســافران در 
سفرهای هوایی، مخالفان و موافقان 
ایــن قانون یــک بار دیگــر در برابر 

یکدیگر قرار گرفته اند.
نخســتین مرحلــه اجــرای قانون 
حمایــت از حقوق مســافران هوایی 
از روز دوشــنبه )۱۵ ژوئیه( آغاز شد. 
طبــق قانون جدید خطــوط هوایی 
موظف هســتند بابت تاخیرهایی که 
علت آن در محــدوده اختیارات این 
شــرکت ها قرار دارد تا مبلغ 24۰۰ 
دالر به مســافران غرامــت پرداخت 
کنند. همچنین مســافرانی که کیف 
و چمدان آنها گم شــده و یا آسیب 
می بیند می توانند تا مبلغ 2۱۰۰ دالر 
دریافت کنند و هزینه حمل بار آنها 

نیز بازگشت داده می شود.
شرکت های هوایی همچنین باید یک 
سری اســتانداردهای مشخص را در 
زمان هایی که پروازهایشــان با تاخیر 
روبرو اســت رعایت کننــد. عالوه بر 
اینها، اگر تا سه ساعت پس از حضور 
مسافر در هواپیما امکان پرواز وجود 
نــدارد، باید در صورت درخواســت 
مســافران به آنها اجازه داده شود که 

از هواپیما خارج شوند.
بــا وجود تغییر قانون و بهتر شــدن 
اوضــاع امــا همچنــان برخــی از 
تشکل های حامی حقوق مسافران بر 

این باورند که حتــی پس از اجرایی 
شدن این قانون، باز هم کانادا از ایاالت 

متحده و اروپا عقب تر است.
الزام این شرکت ها به تعیین مقرراتی 
مشخص درباره وسایل پخش موسیقی 
مســافران از جمله الزامات دیگر این 
قانون است. ارائه اطالعات به مسافران 
درباره حقوق شــان و نیز به روزرسانی 
منظــم اطالعات دربــاره تاخیرها و 
پروازهای لغو شــده از دیگر اقداماتی 
است که شرکت های هواپیمایی باید 

انجام دهند.

همچنین از ۱۵ دســامبر، یک سری 
دیگر از مقررات اجرایی می شــود که 
برای نمونه می تــوان به الزام خطوط 
هوایی به رزرو یــک بلیت دیگر و یا 
بازگرداندن مبلغ آن به مســافران در 
پروازهــای دارای تاخیر اشــاره کرد. 
رزرو یــک بلیت دیگــر می تواند به 
معنای رزرو بلیت از یک شرکت دیگر 
هوایی باشد. ارائه خوراکی و نوشیدنی 
و محل اقامت طی بازه تاخیر پرواز و 
نیز اطمینان از اینکه بچه های زیر ۱4 
سال بدون هیچ هزینه اضافه در کنار 

والدین خود بنشینند، از دیگر مواردی 
است که خطوط هوایی بر اساس این 

قانون باید به انجام برسانند.
البته شرکت های هوایی می توانند در 
راستای برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی 
خود، غرامت بیشتری پرداخت کنند 
یا امکانات گســترده تری در اختیار 

مسافران خود قرار دهند.
بســیاری از کارشناسان بر این باورند 
که عبارت »در محــدوده اختیارات 
خطوط هوایــی« که در قانون جدید 
آمده، می تواند ابهامات و مشــکالتی 
را به همراه داشته باشد. اگر تاخیر یا 
لغو پرواز به خاطر وضعیت بد جوی، 
تعمیر اضطــراری، عملیات  مختلف 
در فرودگاه و یا فوریت های پزشــکی 
باشد، هیچ مبلغی به عنوان جریمه به 

مسافران پرداخت نمی شود.
بــا وجود تغییر قانون و بهتر شــدن 
اوضاع اما همچنان برخی از تشکل های 
حامی حقوق مســافران بر این باورند 
که حتی پس از اجرایی شــدن این 
قانون، باز هم کانادا از ایاالت متحده 
و اروپا عقب تر است. البته شرکت های 
هوایی نیــز در کانادا نیــز اقداماتی 
را در مخالفت بــا این قانون به انجام 
رسانده اند. برای نمونه، ایر کانادا و نیز 
پورتر ایرالینز به همراه چندین شرکت 
دیگر، چند هفته پیش دادخواستی را 
تقدیم دادگاه کرده اند که در آن، لغو 
این قانون درخواست شده است. این 
شــرکت ها اعالم کرده اند که الزام به 
پرداخت پول، نقض اســتانداردهای 
بین المللی بوده که می تواند ســبب 
سردرگمی مسافران شود. همچنین 
اتحادیه حمل ونقل هوایی کانادا )که 
به نوعی نماینده شــرکت های بزرگ 
هوایی این کشور است( می گوید این 
مقررات ممکن است به افزایش قیمت 

بلیت سفرهای هوایی بیانجامد.

در واکنش به سخنان نژادپرستی ترامپ 
جاستین ترودو : ما مثل ترامپ نیستیم

هدهد- نخست وزیر جاستین ترودو 
در واکنش به اظهارات نژادپرســتانه 
اخیر ترامپ علیه زنان رنگین پوست 
کنگره آمریکا واکنش نشان داده و این 
اظهارنظر های ترامپ را محکوم کرد 
و این نحوه برخــورد ترامپ را مغایر 
با رفتار رهبران کانادا با شــهروندان 

کشورشان دانست.
جاســتین ترودو، دونالــد ترامپ را 
نژادپرســتانه  به خاطر صحبت های 
اخیــرش و این کــه از چند نماینده 
زن اقلیت کنگره آمریکا خواســت تا 
“به کشور های جرم خیزی که از آنجا 
آمده اند برگردند” محکوم و تاکید کرد: 
در کانادا اینگونه با شــهروندان رفتار 

نمی شود.
تــرودو در یــک کنفرانــس خبری 
مشــترک با ینس استولتنبرگ دبیر 
کل ائتالف نظامی ناتو گفت: من فکر 
می کنم کانادایی هــا و در واقع مردم 
سراسر جهان دقیقا می دانند که من 

چه عقیده ای درباره این اظهارنظر های 
مشخص ترامپ دارم.

او خاطــر نشــان کــرد: در کانادا ما 
اینگونه عمل نمی کنیم. از نظر ما یک 
کانادایی فقط یک کانادایی است. تنوع 
جمعیتی کشــور ما در واقع یکی از 
بزرگترین نقاط قوت ما و سرچشمه 
انعطاف پذیری چشــمگیر ما و مایه 
مباهات کانادایی ها است و ما به دفاع 

از آن ادامه می دهیم.
به گزارش پایگاه هیل، ترودو در این 
صحبت هایش مشــخصا نگفت آیا از 
نظر او اظهارات ترامپ علیه نمایندگان 
زن اقلیت کنگره آمریکا نژاد پرستانه 

به حساب می آیند یا خیر.
ترامپ روز یکشــنبه در توییت هایی، 
نمایندگان دموکــرات اقلیت جدیدا 
وارد شــده به مجلــس نمایندگان 
آمریــکا را مــورد حمله قــرار داد و 
خطاب به آن ها نوشت: “آن ها باید به 
به کشور های جرمخیزی که به آنجا 

تعلق دارند برگردند و وضعیت کامال 
در هم شکسته آنجا را ترمیم کنند و 
بعدا بیایند درباره این که دولت آمریکا 

باید چطور اداره شود حرف بزنند!”
رئیس جمهــور آمریکا در عین حال 
مدعی شــد، ایــن دموکرات ها اهل 
کشور هایی هستند که “دولت هایشان 
یک فاجعه کامل وتمام عیار محسوب 
می شوند”. با این حال ترامپ مشخصاً 
از این قانونگذاران با ذکر اسم یاد نکرد، 
اما اشاره او به 4 نماینده اقلیت کنگره 
آمریکا شــامل ایلهان عمر، آلکساندر 
اوکازیو-کورتز، رشــیده طلیب و آیانا 

پرسلی است.
بــا  ترامــپ  اظهارنظر هــای  ایــن 
محکومیت های گســترده در عرصه 
سیاست این کشور از جمله از جانب 

هم حزبی های خود او روبه رو شد.
ترامپ با وجود این محکومیت ها، اما 
مجددا در یک سخنرانی دیگر از این 
حرف های نژادپرستانه خود دفاع کرد.
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در بازداشتگاه های مهاجران 
در کانادا چه می گذرد؟

پرژن میرور- وضعیت بازداشتگاه های 
مــرزی آمریکا مدتی اســت موضوع 
اعتراضات گروه هایی از مردم آمریکا، 
ســازمان های مدافع حقوق بشــر و 
بویژه گروه هایــی از یهودیان آمریکا 
شده است. شــرایط غیر بهداشتی و 
ازدحام بیش از حد در بازداشتگاه های 
مرزی آمریکا و نحوه رفتار با مهاجران 
برای گروه های معترض یهودی یادآور 
نازی در زمان  بازداشتگاه های آلمان 

جنگ دوم جهانی است.
در کانادا هم تعدادی بازداشتگاه برای 
نگهداری مهاجران و پناهجویان وجود 
دارد. نگاهی به نحوه رفتار دولت کانادا 
با مهاجران بازداشــت شده موضوع 
گزارشی است که کنیدین پرس چند 

روز پیش منتشر کرده است.
براســاس این گزارش اداره خدمات 
مــرزی کانادا تحت شــرایط خاصی 
می تواند افرادی از ملیت های خارجی 
را بازداشــت کند. اگر این افراد برای 
امنیت کانادا خطرناک باشند و یا در 
دادگاه های مهاجــرت حضور نیابند 
ممکن است بازداشت شوند، اما پیش 
از آن تمام گزینه های منطقی باید در 
نظر گرفته شوند. اداره خدمات مرزی 
کانادا می گوید که ســالمت روانی و 
جسمی بازداشــت شدگان برای آنها 

اولویت دارد.
فرد بازداشت شــده ممکن است در 
مرکز نگهداری مهاجران اداره خدمات 
مرزی کانادا در تورنتو، الوال در کبک، 
و ونکوور نگهداری شــود. در مناطق 
دیگر، افراد ممکن است در زندان های 

استانی نگهداری شوند.
بازداشــتگاه مهاجران تورنتو ظرفیت 
نگهــداری ۱۹۵ نفر، و مرکز الوال در 
استان کبک ظرفیت نگهداری ۱۰۹ 
نفر را دارند. بر اســاس اعــالم اداره 
خدمات مرزی کانــادا، در هر دو این 
مراکز، مردان، زنــان و خانواده ها به 
صورت جداگانه نگهداری می شــوند، 
و از امکانــات تفریحی در محوطه باز 
و محــل مالقات برخوردار هســتند 
و به غذای روزانــه، تلویزیون، تلفن، 
سرگرمی و خدمات پزشکی دسترسی 

دارند.
مرکز ونکوور در فرودگاه این شــهر 
قرار دارد و ظرفیت نگهداری 24 نفر 
تا مدت زمان حداکثر 4۸ ســاعت را 
دارد. زنان و مــردان به طور جداگانه 
و کــودکان همــراه با مــادران خود 
نگهداری می شوند. در این مرکز نیز 
افراد بازداشت شده به تلویزیون، تلفن 

و بازی و سرگرمی دسترسی دارند.

اداره خدمات مرزی کانادا گفته است 
که تمامی افراد بازداشتی در این مراکز 
سه وعده غذای روزانه و دو میان وعده 
دریافــت می کنند، و برای افرادی که 
دارای حساسیت های غذایی هستند، 

غذای مناسب آنها ارائه می شود.
این اداره گفته اســت در مناطقی که 
مرکز نگهداری ویژه مهاجران ندارند 
به مراکــز تادیبی اســتانی که برای 
نگهداری بازداشت شدگان خطرناک 
دارای ســابقه جنایی در نظر گرفته 
شــده اند اتکا می کند، و بازداشــت 
شدگانی که خطرناک نیستند و بیش 
از 4۸ ساعت در بازداشت می مانند را 
به این زندان ها می فرستند. این اداره 
تاکید کرده است که سعی می کند تا 
کمترین میــزان تعامل بین زندانیان 
جنایی و بازداشت شدگان مهاجرتی 

برقرار شود.
اداره خدمات مرزی کانادا همچنین 
اعالم کرده اســت، در سال 2۰۱7 و 
2۰۱۸ تعداد افراد بازداشــت شده در 
ایــن مراکز ۶۶۰۹ نفر بوده که از رقم 
424۸ نفر در سال 2۰۱۶ بیشتر شده 
است. در سال 2۰۱۸ تعداد ۱۸۳۱ نفر 
مهاجر در زندان نگهداری شدند، در 
حالیکه در سال 2۰۱۶ و 2۰۱7 این 

رقم به ۹7۱ نفر می  رسید.
اســتفانی ســیلورمن، که با یکی از 
گروه های مدافع حقوق مهاجران به نام 
)تینکینگ فوروارد نتوورک( همکاری 
می کند می گوید، پرونده افراد مهاجر 
بازداشــت شــده در فواصــل زمانی 

مشخص تحت بررسی قرار می گیرد. 
اولین مرحله ظرف 4۸ ســاعت اول 
بازداشت، ســپس بعد از هفت روز، و 
در آخر بعد از هر ۳۰ روز تا زمانی که 

بازداشت آنها رفع شود.
بر اساس گفته خانم سیلورمن:» رفع 
بازداشــت این افراد از طریق ورود به 
جامعه، معموالً تحت شرایط خاص، و 
یا اخراج از کشور خواهد بود، و توجه 
داشــته باشــید که هیچ محدودیت 
زمانــی برای نگهداری یــک فرد در 
بازداشــت وجود ندارد. امــکان دارد 
پیش از آزاد شدن به مدت 4۸ ساعت 
در آنجا باشید یا سه ماه و یا به مدت 

پنج سال در بازداشتگاه بمانید.«
اداره خدمــات مرزی کانــادا گزارش 

داده است که در ســال 2۰۱7-۱۸، 
رقمی معادل ۳،۸ درصد از بازداشت 
شدگان بیش از ۹۹ روز در بازداشت 
به سر بردند، در حالیکه 47،2 درصد 
از آنها به مدت 24 ساعت یا کمتر در 
بازداشــت بودند. مابقی آنها بین 2۵ 
الی 4۸ ســاعت و 4۰ الی ۹۹ روز در 

بازداشت بودند.
اداره خدمــات مرزی کانــادا هزینه 
نگهداری هر فرد بازداشــتی را ۳2۰ 

دالر در روز تخمین زده است.
ژانــت ِدنــچ، مدیر اجرایی شــورای 
پناهندگان کانادا، می گوید افرادی که 
در مراکز نگهداری مهاجران بازداشت 
می شوند به غذا و آب کافی دسترسی 
دارند اما امکانات محدودی دارند. به 

گفته وی:» این افراد اجازه دسترسی 
به اینترنت را ندارند و این کار را برای 
آنها سخت می کند تا با خانواده خود 
و دیگران تماس بگیرند تا مدارکی که 
نیاز دارند را به دستشان برسانند، در 
عین حال دسترسی به تلفن نیز بسیار 

محدود و کنترل شده است.«
اداره خدمات مرزی کانادا می گوید که 
امکان دسترسی به مشاور حقوقی و 
نماینده سازمان های غیر انتفاعی در 
محل نگهداری بازداشت شدگان را در 
حد امکان فراهم کرده است، و تایید 
کرده است که هر فرد بازداشت شده 
می تواند در هر زمان دلخواه با یکی از 
ماموران اداره خدمات مرزی صحبت 
کند و یا با مشاور حقوقی یا نماینده 
سازمان های غیر انتفاعی مالقات کند.

این اداره همچنین اعالم کرده است 
که در مراکــز نگهــداری مهاجران 
بازداشت شده که تحت مدیریت اداره 
خدمات مرزی کانادا هستند خدمات 
مراقبت های  پرســتاری،  پزشــکی، 
روانشناسی و روانپزشکی ارائه می شود 
و بــه پرونــده افرادی کــه نیاز های 
خــاص دارند به صورت مورد به مورد 

رسیدگی می شود.
خانم دنچ می گوید بازداشت شدگان 
مهاجر در زندان ها مانند دیگر زندانیان 
تحت قوانین خاص هســتند. اگر در 
یک زنــدان وضعیت قرنطینه و منع 
رفت و آمد اعالم شود، این بازداشت 
شــدگان باید از دستور اطاعت کنند 
و در این صورت مالقــات خانواده ها 
و دیگر افراد با آنها با مشــکل مواجه 

خواهد شد.
به گفته او:» ما درباره افرادی صحبت 
می کنیم که به هیــچ جرمی متهم 
نشــده اند و تحت رفتار بــا قوانین و 
مقرراتی قرار گرفته اند که برای افرادی 

ایجاد شده است که متهم و مرتکب 
یک عمل مجرمانه شده اند و این کاماًل 

ناعادالنه است.«
قوانین کانادا تصریح داشته است که 
در بازداشــتگاه های مهاجران، منافع 
کودکان باید به بهترین شکل مراعات 
شــود. اداره خدمــات مــرزی کانادا 
می گوید که کودکان فقط در صورتی 
که هیچ راه چاره ای باقی نمانده باشد 

بازداشت می شوند.
بر اســاس آمــار اداره خدمات مرزی 
کانــادا، در ســال ۱۸-2۰۱7، تعداد 
۱۵۱ کودک بازداشــت شدند، که از 
این تعداد، ۱44 نفر همراه با والدین 
یا قّیم خــود بودند و هفت نفر بدون 

همراه بودند.
از نظر تئوری، والدین در مورد اینکه 
فرزندان آنها به همراه خود در بازداشت 
بمانند تصمیم گیرنده هستند. اما حنا 
گروس، وکیل مهاجرت و پناهندگی 
گفته اســت:» این واقعاً یک انتخاب 
اشتباه است. وقتی شما در یک کشور 
تازه وارد هستید، لزوماً در اینجا هیچ 
فردی را نمی شناســید، هیچ دوست 
خانوادگی و هیچ نوع حمایت جامعه 
را ندارید، شما با افرادی مواجه هستید 
که کشــور خود را با شــرایط بسیار 
بحرانی و ترســناک ترک کرده اند و 

حاال در این موقعیت قرار گرفته اند.«
بــه گفته خانم گــروس، اگر کودک 
شهروند کانادا باشد و والدین او هنگام 
بازداشــت غیر شــهروند باشند، در 
صورتی که والدین این کودکان آنها را 
همراه خود در بازداشت نگه دارند، این 
کودکان به عنوان فرد بازداشت شده 

در نظر گرفته نمی شوند.
خانم سیلورمن می گوید:» در صورتی 
که یک فرد مهاجر به کشور دیگری 
دیپورت شود، هر دو کشور باید بر سر 
اینکه این فرد یک کشــور را ترک و 
به کشور دیگر فرستاده می شود توافق 
داشته باشــند. اخراج از کشور، یک 
توافق دو جانبه بین کشورها است، و 
به خود شخص بستگی ندارد. به یک 
شکلی فرد دیپورت شــده باید وارد 

کشور دیگری شود.«
به گفته خانم ســیلورمن اگر هر یک 
از دو کشــور و یا فرد اخراجی نتوانند 
هویت فرد را تایید کنند، این شخص 
بایــد هویت خــود را از داخل مرکز 
نگهداری مهاجران به اثبات برساند که 

کار بسیار مشکلی است.
این مرحله برای مهاجران دارای سابقه 

جنایی به مراتب سخت تر است.
در پایان خانم سیلورمن اضافه کرده 
است، بعضی از کشورها برای افرادی 
که دارای ملیت بیگانه هســتند و در 
کشــور دیگری مرتکب جرم شده اند 
هیچ نــوع مدرک مســافرتی صادر 
نمی کنند، کــه این مســئله باعث 
طوالنی تر شــدن مراحل بازداشــت 

می شود.    

3 دانشگاه کانادایی در میان بهترین دانشگاه های جدید جهان

ایرانیان کانــادا- اگرچه فکر میکنید 
دانشــگاه هــای کانادا اغلــب دارای 
ساختمان های سنگی با محوطه های 
بزرگ و قدمت صد ساله هستند، اما با 
پیشرفت مداوم این کشور شاهد ظهور 
چندین دانشــگاه جدید در سرتاسر 
کانادا بــا رتبه بندی بــاالی جهانی 

بوده ایم.
در رتبه بندی دانشــگاه هــای تازه 
تأسیس ) پنجاه ســال یا کم تر( که 
 Times Higher Education توسط
بر اساس عوامل مختلفی نظیر درآمد، 
تحقیــق و تدریس در ســال 2۰۱۹ 
صورت گرفت، ســه دانشــگاه کانادا 

حضور داشتند.
دانشگاه کنکوردیا که در مونترال کبک 
قرار دارد توانست یکی از بهترین رتبه 

ها را کســب کند، این دانشــگاه در 
آگوست ۱۹74 تأسیس شد که تنها 

4۵ سال از تأسیس آن میگذرد.
بعد از آن دانشــگاه رجینا به عنوان 
دومین دانشــگاه برتــر در این رتبه 
بندی قرار گرفت. یکی از دالیلی که 
دانشگاه رجینا یکی از بهترین دانشگاه 
های دنیا در نظر گرفته می شود این 
است که وام های تحصیلی متفاوتی 
را در اختیار دانشجویان قرار می دهد 
و دانشــجویان می تواننــد در طول 
تحصیالتشــان با موسسات مختلف 

همکاری کنند.
دانشــگاه بریتیش کلمبیا شــمالی 
 )Northern British Columbia(
نیز توانست به دلیل تحقیقات فشرده 
به عنوان ســومین دانشگاه جوان در 

این فهرست قرار گیرد و یکی از پنجاه 
و پنج دانشگاه برتر کانادا باشد.

در حالی که دانشــگاه های کانادایی 
در میان این رتبه بندی قرار داشتند، 
متأسفانه به رتبه سه دانشگاه جدید 

برتر در سراسر جهان دست نیافتند.
دانشــگاه علم و صنعت هنگ کنگ 
رتبه اول، دانشگاه پلی تکنیک لوازن 
در ســوئیس رتبه دوم و دانشــگاه 
تکنولوژي Nanyang در ســنگاپور 
ســومین رتبه را به خــود اختصاص 

دادند.
بر اســاس این رده بندی ، دانشــگاه 
تورنتو به عنوان بهترین دانشــگاه در 
کانادا و 2۱امین دانشــگاه در جهان 

رتبه بندی می شود.
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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

نگرانی فعاالن اجتماعی
 از درخواست تصادفی کارت شناسایی ازمهاجران در تورنتو

ایرونیا- حامیان حقوق مهاجران بعد 
از شنیدن گزارش هایی از چک کردن 
مهاجران  شناسایی  مدارک  تصادفی 
توسط افسران مهاجرتی در تورنتو این 

هفته اخطار داده اند.
زنی که نمی خواست شناسایی بشود 
به سیتی نیوز گفته پدرش دوشنبه بعد 
از خریدن سیگار در مغازه ای نزدیک 
الرنس و وستون متوقف شده است. 
او گفت: »وقتی بیرون آمد یک مرد و 
یک زن که هر دو جین و ژاکت تیره 
پوشیده بودند و شاید حدود ۳۰ سال 
داشتند افرادی )که مسلما همه شان 
رنگین پوست بودند( را نگه می داشتند 

و آن ها را کنار می کشیدند.«
او گفت آن ها خود را به عنوان افسران 
مهاجرتی شناسایی کردند، نشان شان 
را بیرون آوردند و از پدرش خواستند 
کارت شناسایی اش را نشان بدهد تا 
ثابت کند به صــورت غیرقانونی در 
کانادا زندگــی نمی کند. او گفت: »او 
گواهینامه رانندگی خود را نشان داد 
و آن هــا او را متهم بــه دروغ گفتن 

کردند.«
در نهایت وقتی او نام همسرش را گفت 
آن ها باور کردند که راست می گوید و 
گفتند »به نظر پرتغالی نمی رسی«. 
آن زن گفته نگران است که این نوع 
حرکت ممکن است کالهبرداری باشد 

و آن را به پلیس گزارش کرده است.
اما ســیتی نیوز با پیگیری از سازمان 
خدمات مرزی کانــادا تایید کرد که 
افســران مهاجرتی روز دوشــنبه در 
منطقه وســتون رود و الرنس اونیو 
بوده انــد. این ســازمان نگفت آن ها 
آنجــا چه کار می کردند یا با کســی 

فعل و انفعالی داشتند.
سخنگوی این ســازمان در بیانیه ای 
گفت: »ســازمان به صورت عمومی 
تحقیق های ادامه دار را مطرح نمی کند 
و اطالعاتی درباره تکنیک های بررسی 
یا برنامه های تحقیقات قانونی خاص 

فاش نمی کند. اما ســازمان خدمات 
مرکزی کانادا چــک کردن تصادفی 

خیابانی انجام نمی دهد.«
با ایــن حــال چند حامــی حقوق 
مهاجران با این بیانیه مخالف هستند. 
کریس رمساروپ سازمان دهنده نهاد 
»عدالت بــرای کارمنــدان مهاجر« 
گفت: »تجربه ما نشان می دهد که در 
مناطق روستایی مانند جنوب غرب 
انتاریو یا محدوده ویندزور-اســکس، 
تایید کرده ایم که ســازمان خدمات 
مرزی چنیــن چک های پروفایلینگ 

نژادی انجام داده  است.

او می گوید افســران مهاجرتی اغلب 
ون هایــی را در حــال رفت یا آمد به 
محل های کار هستند متوقف می کنند 
و حتی به جاهایی کــه افراد مهاجر 
بدون مدرک ممکن اســت کار کنند 
حمله ور می شوند تا وضعیت اقامتی 

آن ها را چک کنند.
او گفــت: »مردم فکر می کنند این ها 
رویه های بســیار خاص هستند و هر 
چند وقت یک بار اتفاق می افتند. اما 

این کارها همیشه انجام می شود.«
زنی که ماجرای پدرش را تعریف کرد 
گفت بعد از پدرش ماموران مهاجرتی 
به زنی مسن نزدیک شدند و وقتی او 
مدارک درست را به آن ها نشان نداد با 
یک ون اسکورت شد. رامساروپ گفت 
اگر ماموران مهاجرتی واقعا داشته اند 
چک خیابان تصادفی انجام می دادند 

کارشان غیرقانونی بوده است.
او گفت: »درک ما این است که سازمان 
خدمات مرزی در حین انجام چک یا 
صحبت کــردن با مــردم باید اجازه 
دادگاهی داشته باشد و در بسیاری از 

موارد مردم این را نمی دانند.«
حامیان حقــوق مهاجران می گویند 
یکی از بزرگ ترین مشکالت این است 
که هیچ بدنه نظارتی برای بازبینی امور 

سازمان خدمات مرزی وجود ندارد.
ســید حوســن از ســازمان »اتحاد 
کارمندان مهاجر برای تغییر« می گوید: 
»می تــوان درباره ســازمان خدمات 
مرزی به همین سازمان شکایت کرد، 
که ما می دانیم کامال بی تاثیر اســت. 
حقیقت این اســت که این سازمان 
مانند غرب وحشی می ماند. آن ها هر 
کاری که دل شان می خواهد می کنند، 
افراد را مورد هدف قرار می دهند، برای 
همیشه آن ها را زندانی می کنند و بعد 

هیچ کس آن ها را کنترل نمی کند.«
iroonia.ca

اطالعات مشتریان دژاردن به باندهای 
جنایت کار فروخته شده است

اطالعات و داده های به ســرقت رفته 
از مشتریان در استان کبک از طریق 
»دارک وب« Dark Web به گروه ها 
و باندهای جنایت کار فروخته شــده 

است.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
طبق آمار و ارقام منتشرشده توسط 
منابع آگاه، دو میلیون و نه صد هزار نفر 
از اعضای دژاردن تحت تأثیر سرقت 

اطالعات قرارگرفته اند.
چنــد هفته پیش اعالم شــد که در 
اتفاقی بی ســابقه، داده های شخصی 
دو میلیون و نه صد هزار نفر از اعضای 
موسسه دژاردن به سرقت رفته است. 
یکی از کارمندان سابق این موسسه 
به سیستم متصل شده و اطالعات و 
داده های شخصی مشتریان دژاردن را 
در اختیار یک شخص ثالث قرار داده 

است.
بــه نوشــته ژورنــال دو مونتــرال، 
سباســتیان بوالنــژه دوروال کارمند 
سی وهفت ســاله دژاردن که اکنون از 
این شرکت اخراج شــده، بخشی از 
داده های به سرقت رفته مشتریان را از 
طریق دارکوب به گروه های جنایت کار 

بین المللی فروخته است.
داده های مشــتریان دژاردن  سرقت 
بیست ونه میلیون مشتری و بیش از 
یک صد و پنجاه هزار شــرکت را تحت 
تأثیر قرارداد. اطالعات به سرقت رفته 
و افشاشده شــامل شماره های بیمه 
الکترونیک،  آدرس هــای  اجتماعی، 
تاریخ تولد و اسامی کامل افراد می شد.
نیوز،  سی.بی.ســی  اعــالم  طبــق 
گذرواژه ها و مســائل امنیتی اعضای 
دژاردن در این ماجرا افشا نشده است.

به محــض این که این ســرقت اتفاق 
افتاد اعضای دژاردن از طریق ایمیل 
در جریان این اتفاق قرار گرفتند. قرار 
است آن دسته از اعضای دژاردن که 
تحت تأثیر این سرقت قرارگرفته اند 
به مدت پنج ســال به طــور رایگان 
 Equifax از بیمه نظارت بر اعتبــار
برخوردار شوند. ظاهراً کارمند برکنار 
شده شرکت دژاردن که چنین تخلفی 
را مرتکب شــده به علت نیاز به پول 

دست به چنین کاری زده است.
ژورنــال دو مونترال بــه نقل از یک 
منبع پلیس نوشــت احتماالً نزدیک 
بــه دوازده گروه جنایی یا فرد اکنون 
اطالعات افشاشده اعضای دژاردن را 
در اختیاردارنــد. ردیابی اطالعات و 
داده های به سرقت رفته کار دشواری 
است اما بازرسان پلیس الوال و پلیس 
ملی کبک در تحقیقات خود در این 
زمینــه پیشــرفت هایی باورنکردنی 

داشته اند.

ممکن است گروه  های جنایت کار که 
این اطالعات را خریــداری کرده اند 
آن  ها را بــه افراد یا گروه  های دیگری 
بفروشند؛ اما درعین حال این احتمال 
نیز وجود دارد کــه جنایتکاران این 
اطالعات را برای تحقق اهداف شــوم 

خود حفظ کنند.
مهم ترین نگرانی در این ماجرا سرقت 
اطالعات هویتی است چراکه مسئوالن 
دژاردن خیلی زود اعالم کردند هیچ 
گذرواژه حساب یا هیچ گونه اطالعات 

امنیتی به سرقت نرفته است.
تصور می شود که گروه های جنایت کار 
داده ها و اطالعاتــی را که خریداری 
کرده اند به بخش های مختلف تقسیم 

کنند.
یک منبــع در گفتگو بــا ژورنال دو 
مونتــرال اعالم کرد نگــران امنیت 
کارکنان دولت کبک اســت چراکه 
تعدادی از آن ها از مشتریان موسسه 

دژاردن هستند.

بازداشت 26 نفر در پی تحصن طرفداران محیط زیست در مونترال
در مبــارزه با تغییــرات آب و هوایی 
تعطیــالت وجــود ندارد. ایــن پیام 
دست کم 2۰۰ تظاهرکننده به دولت 
کبک در راهپیمایی و تحصنی است 
که شــنبه ۱۳ ژوئیه 2۰۱۹ در مرکز 
شهر مونترال برگزار شد و در آن بیش 

از 2۰ نفر بازداشت شدند.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، این نخســتین بــاری بود که 
 Extinction بین المللــی  جنبــش 
Rébellion )کــه برای جلوگیری از 
انقراض گونه هــای گیاهی و جانوری 
تالش می کند( به تظاهرات مشترک 
انجمن های محلی ملحق می شــود. 
حرکت تظاهرکنندگان از پارک مون 
رویال آغاز شــد. معترضان از خیابان 
پارک تا تقاطع خیابان شــربروک و 
خیابان کالج مک گیل نزدیک دفتر 
کار وزیر اول، فرانسوا لوگو در مونترال 

راهپیمایی کردند.
اینجا بود که حدود 2۰ تظاهرکننده به 
خاطر نشستن در خیابان که به بسته 

شدن خیابان شربروک در تقاطع مک 
گیل کالج منجر شد، دستگیر شدند.

برخی تظاهرکنندگان کــه از آن ها 
خواسته شده بود لباس سبز بپوشند 
و گل به همراه بیاورند، شعارهایی نیز 
نوشته بودند یا با استفاده از گچ های 

رنگی روی آسفالت نقاشی کردند.
 Extinction Rébellion اعضــای 
که می خواســتند حرکتشان بیشتر 
به چشم بیاید، روی زمین پشت سر 

هم نشستند و اعالم کردند تا زمانی 
که پلیــس آن ها را بیــرون نکند از 
سر جایشــان تکان نمی خورند. ده -
ها تظاهرکننده دیگر نیز به نشــانه 

همبستگی اطراف آن ها نشستند.
کمی پیش از ساعت ۱۶ و 2۰ دقیقه، 
پلیس شهر مونترال به آن ها هشدار 
داد که خیابان باید دوباره باز شود. در 
لحظه ای که دستور ترک محل رسماً 
داده شــد، حــدود 2۰ تظاهرکننده 

همچنان روی زمین نشسته بودند و 
یک تیم میانجی تالش کرد که نظر 

آن ها را تغییر دهد اما بی فایده بود.
گروه مداخله پلیس درنهایت حدود 
ساعت ۱7 مستقر شد. تظاهرکنندگان 
بدون مقاومت اجازه دادند پلیس آن ها 
را بــا خود ببرد. درمجموع، 2۶ نفر از 

آنان دستگیر شدند.
تعداد تظاهرکنندگان در مقایســه با 
راهپیمایی های قبلــی کمتر بود اما 
انتظارش  می گفتند  برگزارکنندگان 

را داشتند.
فرانســوا ژئوفروی سخنگوی جنبش 
اعالم کرد هدف به ویژه اطمینان یافتن 

از تداوم این حرکت در تابستان بود.
وی افزود ما هم زمان دولت جاستین 
ترودو و دولت فرانسوا لوگو را خطاب 
قرار می دهیم. پیامی که ما می خواهیم 
برای آن ها بفرستیم روشن است و آن 
این است که طرح های بهره برداری از 
انرژی های فســیلی باید فوراً متوقف 

شود.
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کاهش شمار مهاجران
 چه تاثیری بر بازار مسکن کانادا خواهد داشت؟

ایرونیا- اگر مهاجرت به کانادا به شدت 
کاهش یابد یا حتی به صفر برسد چه 
اتفاقی برای بازار مسکن کانادا خواهد 
افتاد؟ این سوالی حیاتی برای عموم 
مردم و برای سازندگان مسکن است 
که پروژه های ساخت وســاز جدید را 
بر پایــه تخمین فــروش آینده آغاز 

می کنند.
هیچ نشان سریعی از کاهش درجات 
مهاجرت دیده نمی شود و نخست وزیر 
جاســتین ترودو نرخ مهاجرت را با 
افزایشی بیش از ۳۰ درصدی به ۳۵۰ 
هزار تازه وارد در ســال رسانده است. 
این مسئله تبدیل به موضوعی مرکزی 
برای رویاها و اضطراب های شهروندان 
کانادایی شده که یا مالک خانه هستند 
یا می خواهند چنین امکانی را در نظر 

بگیرند.
جاش گوردون از دانشــگاه سایمون 
فریزر می گوید خانه ها باید ســریع تر 
ساخته بشــوند چون جمعیت کانادا 
دارد به ســرعت رشد می کند و دلیل 

اصلی آن  هم مهاجرت است.
گــوردون گفــت اخطارهــای مکرر 
صنعت توســعه مسکن که می گوید 
امالک متــرو ونکــوور و تورنتو باید 
جابه جا بشوند تا تراکم بیشتری داشته 
باشــند و اجاره خانه به افزایش خود 
ادامه می دهد، در صورت شکل گیری 
سناریو پایان مهاجرت به هم می ریزد.

او گفت: »اعمال این ســازمان ها این 

ایده را تقویت می کنند که مهاجرت 
اثر خیلی زیادی روی قیمت ها نخواهد 

داشت«.
جمعیت مترو ونکوور و تورنتو سالی 
یک درصــد افزایش پیــدا می کند 
کــه تقریبا همه آن هــا تازه واردهای 
متولدشده در خارج از کشور هستند 
که نیاز بــه جایی برای زندگی دارند. 
این شامل درصد باالیی از تقریبا یک 
میلیون دانشجوی بین المللی کانادا هم 
نمی شود که این شهرها قبول می کنند 
و باید به کارمندان ویزایی هم اشاره 

کرد که حاال در کانادا هستند.

یک مطالعه جدید توســط محققان 
مرکــز آمــار کانــادا نشــان داد که 
خانه های مســتقل خریداری شــده 
توســط مهاجران جدید مترو ونکوور 
به طور متوسط ۸24 هزار دالر ارزش 
بیشتری نســبت به خانه های مشابه 
تحــت مالکیت افراد متولدشــده در 
کانادا دارند. در تورنتو، هزینه خانه های 
مهاجران جدید حدود ۵۰ هزار دالر 
بیشتر از مالکین متولد داخل کشور 

بود.
دنیــل هایبرت جغرافیــادان هم در 
یک مطالعــه نشــان داد مهاجران 

شکایت 20 میلیون دالری از باشگاه بدنسازی مشهور ونکوور

ایرونیا- زنی اهل مترو ونکوور دست به 
شکایت از بزرگترین باشگاه بدنسازی 
شــهر زده و مدعی اســت به صورت 
سیستماتیک و به عنوان روشی برای 
افزایش ســود شرکت به او پول نداده 

است.
شــرون فریمن که مدت هاســت به 
کار تعلیم گروهی فیتنس مشــغول 
استیو  کارفرمایش  می گوید  اســت، 
نش فیتنس وورلد )اس ان اف دبلیو( از 
زمانی که بعد از سال 2۰۰۹ با باشگاه 
دیگری که بــا او کار می کرده ادغام 

شده، از او سوء استفاده کرده است.
فریمــن گفت: »واقعا شــوکه کننده 

است. حس خیانت می کردم.«
این شکایت که شــامل کارفرمایان 
فعلی و قبلی غیرمدیریتی شــرکت 
از جوالی 2۰۱7 تــا جوالی 2۰۱۹ 
می شود، خواســتار 2۰ میلیون دالر 
خسارت شــده است. در این شکایت 
آمده که به عنوان راهی برای افزایش 
این شــرکت ساعت های  سوددهی، 

کاری را دستکاری می کرده است.
همچنیــن ادعا می شــود کــه این 
شرکت به طور سیستماتیک قرارداد 
کارمندانش را طوری نادیده گرفته که 
درآمد درست آن ها برای اضافه کاری، 

تعطیالت و نرخ کار قراردادی به ازای 
ساعت های کار شده را پرداخت نکند.

فریمــن می گوید چیــزی بیش از 
۱۵ هــزار دالر فقــط در دو ســال 
گذشــته از این شرکت طلب دارد اما 
نمی تواند برای مدتی فراتر از آن بازه 
زمانی از شرکت شکایت کند. بیشتر 
شــکایت های مرتبط با محیط کاری 
در استان توســط الیحه محدودیت 
بریتیش کلمبیا که در ســال 2۰۱۳ 
اجرایی شد، در معرض یک محدودیت 

دو ساله قرار می گیرند.
فریمن که از ســال 2۰۰4 تا به حال 
در این باشگاه مشــغول به کار بوده، 
می گوید همــه چیز در مــاه نوامبر 
گذشته آغاز شــد چون فهمید برای 
یک تعطیالت رســمی کــه در آن 
مشغول کار بوده پول دریافت نکرده 
و از بخش مالی شــرکت سوال کرده 
است. تحقیقات او از دفاتر کارمندی 
شــرکت به شــعبه اســتانداردهای 
کارفرمایی استان گسترش پیدا کرد 
و در نهایت به این نتیجه رســید که 
شــرکت به او درست پول نمی دهد و 

افراد دیگر بسیاری مانند او هستند.
شعبه استانداردهای کارفرمایی هم در 
حال اجــرای یک تحقیقات جداگانه 

اســت چون می گوید چند شکایت 
درباره این شرکت دریافت کرده است.
در شکایت فریمن همچنین آمده که 
مدیران رتبه باالتر هم از تاکتیک های 
ترساندن کارمند اســتفاده کرده اند. 
گفته می شــود وقتی کارفرما متوجه 
تحقیقات کارمندانش شد، از فریمن 
و دیگر همکارانش درباره شرکت در 
فعالیت قانونی بالقوه ســوال پرسیده 

شد.
فریمن گفت: »اینطور شــروع به آزار 
دادن من کردند. دنبالم می کردند، از 
دیگران می خواستند درباره کارهایم 
اطالعات جمع آوری کنند و بپرسند 
دیگر چه کســی در این پرونده نقش 
دارد. این فقــط به خاطر این بود که 
از ســازمان استانداردهای کارفرمایی 
شــکایت کرده بودم و آن موقع هنوز 
نمی دانســتند که قرار است شکایت 

قضایی هم شکل بگیرد یا نه.«
شــرکت استیو شــنش فیتنس در 
بیانیه ای گفت شــرکت بــه اعضای 
تیمــش ارزش می دهــد و »کامــال 
منصفانــه و در تطابــق بــا قوانین 
کارفرمایی بریتیش کلمبیا« به آن ها 
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جدید، مخصوصا آن هایی که از چین 
می آیند، نسبت به شهروندان متولد 
کانادا تعهــد بزرگ تری برای خریدن 
خانه در یکی از سه شهر بزرگ کشور 
نشان می دهند. او گفت: »اول از همه، 
سیاست مهاجرتی به نحوی یک نوع 

سیاست مسکن هم هست«.
مطالعــه  دیگری که اخیــرا گوردون 
انجام داد نشان داد که یک هم خوانی 
تقریبــا کامل بین مقــرون به صرفه 
نبودن مســکن و مالکیــت خارجی 
در تعدادی از محدوده های شــهری 
مترو ونکــوور وجــود دارد. گوردون 
کشف کرد که به طور مثال، ونکوور، 
ریچموند و وست ونکوور نه تنها غیر 
مقرون به صرفه تریــن محدوده های 
شهری هستند، بلکه از جمله مناطقی 
هستند که بیشتر از هر جای دیگری 
مهاجــران و ثروت آن هــا را به خود 

جذب می کنند.
گوردون تاکید کرد که درجه مهاجرت 
و مالکیــت خارجی با هــم مرتبط 
هستند، اما تفاوت هایی هم دارند. او 
گفت: »تا این حد کــه مهاجرت در 
کانادا شــامل افرادی می شــود که با 
ثروت قابل توجه از راه می رسند، یک 
تالقی بین این مسائل وجود دارد. اما 
بحث های دربــاره مهاجرت تا حدود 
زیادی نسبت به بحث های حول محور 
مالکیت خارجی متمایز هستند، حتی 
با وجود اینکه بعضی ها سعی کرده اند 

این دو را با هم مخلوط کنند.«
مالیات های خریداران خارجی مسکن 
در بریتیش کلمبیا و انتاریو و همچنین 
مالیات سفته بازی بریتیش کلمبیا چه 
اثری بر قیمت مسکن دارند؟ گوردون 
گفت این ابتکارها متمرکز بر مالکیت 
خارجی هستند، نه درجات مهاجرت.

او گفت: »هــدف ایــن ابتکارها در 
ارتباط با مالکیت خارجی این اســت 
که از جدایی بازار مسکن از بازار کار 
جلوگیری کنند و اجازه ندهند مقادیر 
باالیی از ســرمایه خارجی به منظور 
خرید ملک در کانادا مورد اســتفاده 

قرار بگیرد.«
گوردون گفت: »ابتکارهای انجام شده 
حول محور مالکیت خارجی مرتبط با 
مساوی کردن زمین بازی برای افراد 
ابتکارهای  هســتند.  محلی  کارمند 
حول محور مهاجرت با این ها تفاوت 
دارند. نکتــه جالب اینجاســت که 
ابتکارهای انجام شده برای محدودیت 
یا کاهش مالکیت خارجی ممکن است 
در حقیقت برای بسیاری از مهاجران 
جدید سودمند باشند چون مهاجران 
جدیدی که بــا مقادیر زیادی پول از 
راه نمی رسند مسلما در بازار مسکن 

مزیت بسیار کمی دارند.«

برنامه مهاجرتی اعطای اقامت دائم 
به نیروی های کار فعال

 در بخش مواد غذایی زراعی

ایرانیان کانادا- موقعیتی برای کارگران 
خارجی با اقامت موقت در کانادا که در 
بخش مواد غذایی زراعی تجربه دارند 
فراهم شــده تا بتوانند از ابتدای سال 
2۰2۰ برای دریافت اقامت دائم کانادا 

اقدام کنند.
این برنامه آزمایشــی سه ساله امکان 
دریافت اقامت دائم برای نیروی های 
خارجی غیرفصلی که پیشنهاد شغلی 

معتبری نیز دارند را فراهم میکند.
دولت کانادا می گوید میزان صادرات 
این صنعت در ســال گذشته برابر با 
۶۶.2 میلیارد دالر بوده اســت، و در 
کشور از هر ۸ نفر، ۱ نفر در این صنعت 
مشغول به کار است، اما صنایعی مانند 
گوشت و تولید قارچ با مشکالتی در 
پیدا کردن نیروی کار مواجه شده اند.

در حــال حاضــر نیروی هــای کار 
مهاجری کــه از طریق برنامه نیروی 
کار موقت به کانادا می آیند اجازه کار 
موقت دارند و هیچ راهی برای کسب 

اقامت دائم ندارند.
مشــاغل و صنایعی که در این برنامه 
جدید قــرار خواهند گرفت شــامل 
موارد زیر خواهند بود:  قصاب خرده 
فروش، قصاب صنعتی، کارگر فراوری 
غذا،  نیروی کار برای جمع آوری قارچ 
و تولیدات گلخانــه ای،  نیروی کار 

معمولی برای تولیــد قارچ، تولیدات 
گلخانــه ای، و نگهــداری موجودات 
زنــده،  ناظــر مزرعه و نیــروی کار 

متخصص موجودات زنده

سقف نهایی پذیرش مهاجر برای این 
برنامه 27۵۰ نفر در نظر گرفته شده 
اســت. با درنظر گرفتن خانواده این 
افراد، پیش بینی می شــود ۱۶.۵۰۰ 
نفر طی ســه سال به کانادا مهاجرت 

کنند.
شایســتگی های مورد نیاز برای این 

برنامه بدین شرح است:
-  ۱2 ماه ســابقه کار تمام وقت، غیر 
فصلــی در برنامه نیروی کار خارجی 
موقت، در کاری واجد شــرایط مانند 
فراوری تولیدات گوشتی، نگهداری از 
موجودات زنــده، یا پرورش قارچ و یا 

تولیدات گلخانه ای
-  دارا بــودن ســطح توانایــی 4 در 

بنچمارک زبان انگلیسی یا فرانسوی
-  دارا بودن مدرکی معادل دبیرستان 

در کانادا یا بیشتر
- داشتن پیشــنهاد کار تمام وقت و 
غیر فصلی در کانــادا، خارج از کبک 
با حقوق مکفی. دولــت اعالم کرده 
شرایط دقیق این برنامه متعاقبا اعالم 

خواهد شد.

بهترین شغل کانادا در سال 2019

ایرانیان کانادا- انتخاب مسیر شغلی 
تجربــه ای دلهره آور اســت چرا که 
باور عموم بر این اســت که به محض 
انتخاب آن، دیگر راه برگشتی وجود 
ندارد. اما در اقتصــاد امروز، با وجود 
موقعیت ها و نقش های جدیدی که 
هر روزه پدیدار می شوند، مهم است 

که ذهن بازی داشته باشید.
کاری که هرگز به انجام آن فکر نکرده 
بودید، ممکن است خود را در قالبی 
جدید نشان داده و مسیر زندگی شما 

را برای همیشه تغییر دهد.
پس بهتر است با بهترین شغل های 
کانادا آشنا شــوید، چرا که به وضوح 
دارای موقعیت هایی بوده که دانستن 

آنان خالی از لطف نیست.
طبق گفتــه اداره کار کانادا، بهترین 
شــغل کانادا در سال 2۰۱۹، پرستار 

حرفه ای می باشد.
در مصاحبــه ای با رئیــس اداره کار 
کانادا، کلودیــا ماریانو، دلیل این که 
چرا پرستاری بهترین شغل کانادا در 
حال حاضر بوده را به روشــنی شرح 
داده است، از جمله ذکر دالیل بیشتر 

سوای حقوق ۹۰ هزار دالری آن.
از آنجا که پرستاران حرفه ای بسیاری 
از مهارت های یک پزشک عمومی را 
در اختیار دارند، بازار کار آنان پیوسته 
در حال رشد بوده، و بیمارستان ها نیز 
به تازگی به ارزش کار آنان پی برده اند.
پرستاران جایگزین مقرون به صرفه 
ای برای پزشکان عمومی به شمار می 
روند، البته نه بدان معنا که از حقوق 

باالیی برخــوردار نخواهند بود، دقیقا 
برعکس آن.

برای پرستار شدن، نیاز به تحصیالت 
قابل مالحظه ای بوده. یک پرســتار 
مجاز، پیش از ورود بــه نیروی کار، 
ابتدا می بایست یک برنامه کارشناسی 
را گذرانــده، و پیش از گذراندن طرح 
دو ساله خود نیز مدرک کارشناسی 
خود را کســب نماید. و سپس، پس 
از گذراندن این دو سال می تواند در 
طرح دو ســاله برنامه پرستاری عالی 

شرکت نماید.
و پــس از اتمام دوره هــای مذکور 
نیــز، می تواند تخصص خــود را در 
حوزه کــودکان و مراقبت های اولیه 
بزرگساالن کسب نماید. و در نهایت، 
به محض پاس کردن امتحان نهایی 
مجوز خود را بــرای یافتن موقعیت 

رویایی خود آماده خواهد کرد.
پرســتاری برای کسانی که به دنبال 
زندگی در شــهری جدید می باشند، 
موقعیت عالی بوده، زیرا میزان تقاضا 
برای پرســتاران عمومی در سراسر 
کشور رو به افزایش بوده، بدان معنی 
که شانس بیشتری برای نقل مکان به 

شهری جدید را در بر دارد.
گرچه کسب تحصیالت الزمه ممکن 
اســت تا حدی دلهره آور باشــد، اما 
حقوق و درآمد آن فوق العاده اســت. 
بنا بر وبسایت Neuvoo.com، حقوق 
میانگین پرســتار عمومی در کانادا 
حدود ۹۶.۳۳۰ دالر تخمین زده شده 

است.
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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

رشد شمار آپارتمان های استیجاری
 در تورنتو

ایرونیا- با استناد به گزارشی جدید، با ورود عرضه جدید آپارتمان ها به بازار 
و از بین رفتن کنترل ها بر اجاره خانه ها، مشکل کمبود آپارتمان در تورنتو 

باالخره رو به حل شدن دارد. 
شرکت تحقیقاتی اوربنیشــن گفت در فصل دوم امسال نرخ خالی بودن 
خانه ها به ۱.۵ درصد افزایش پیدا کرد که باالترین رقم از ســال 2۰۱۵ تا 
به حال اســت. افزایش اجاره خانه از ۱۰.۳ درصد در سال گذشته به 7.۶ 
درصد کاهش پیدا کرد و هزینه یک واحد متوسط 7۹4 فوت مربعی را به 

247۵ دالر رساند.
در دوازده مــاه منتهی به ژوئن ۹ ســاختمان کــه روی هم رفته ۳۰7۸ 
واحد دارند وارد بازار شــدند که یک رکورد 2۵ ساله برای تکمیل ساالنه 
ساختمان ها بود. با وجود اینکه ساخت و ساز جدید گامی به عقب برداشته، 

تعداد واحدهای پیشنهادشده توسط سازندگان به رکورد 44۰۹۳ رسید.
با استناد به گزارش اوربنیشن، »رشد واحدهای اجاره ای مسکونی به خاطر 
حذف اخیر کنترل اجاره برای ساختمان های جدید توسط دولت استانی 

بود«.
این شرکت همچنین گفت دیگر برنامه های تشویقی برای مسکن اجاره ای 
جدید از جمله تعویق هزینه های توسعه و گسترش وام های ساخت و ساز 
هزینه پایین توسط سازمان وام مسکن و مسکن کانادا به رشد واحدهای 

iroonia.ca .اجاره ای کمک کردند

 پرونده »ترانس مانتین« در دیوان عالی کانادا بررسی می شود
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
دولت نو محافظه کار بریتیش کلمبیا 
پس از ناکامی در دادگاه اســتیناف 
اســتان، تصمیم گرفته اســت برای 
تأکید بر یکی از قوانین خود در رابطه 
با صدور مجوز فعالیت شــرکت  های 
نفتی به عالی  ترین نهاد قضایی کشور 
متوســل شــود. در قانون مورد نظر، 
ایجاد یک سیستم صدور پروانه برای 
شرکت هایی که مایل به مشارکت در 
افزایش حجم انتقال نفت ســنگین 

استان هستند، پیش بینی شده است.
ستدالل دولت استانی بریتیش کلمبیا 
در دفــاع از این قانون این اســت که 
این قانــون باهدف حفاظت از خاک، 
رودخانه ها و دریاچه های اســتان از 
آلودگی احتمالی بــه هیدروکربورها 
تصویب شده اســت اما آلبرتا و دولت 
فدرال بر این عقیده هستند که هدف 
اســتان بریتیش کلمبیــا به تعویق 
انداختن یا جلوگیری از توسعه خط 

لوله انتقال نفت ترانس مانتین است.
ســونیا لوبل وزیــر دادگســتری و 
دادستان کل استان کبک بعدازظهر 
روز جمعه با انتشــار بیانیه  ای اعالم 
کرد دولت فرانسوا لوگو تالش می کند 
بر موضــع بنیادین خود در خصوص 
اصول مداخله تقســیم صالحیت ها 
تأکید نماید. هدف از این کار حفاظت 
از اختیارات کبــک، تأکید مجدد بر 
این اختیارات و همچنین قالب بندی 
چالش ها و مســائل زیست محیطی 

است که به نوعی استان کبک را تحت 
تأثیر قرار می دهد.

وزیر دادگســتری کبک درعین حال 
تصریح کرد اصالً قصــد ندارد درباره 
انرژی  یا اهمیت پروژه  ســودمندی 
خط لوله انتقال نفت ترانس مانتین 
موضع گیری کند یا در مناقشــه ای 
که استان بریتیش کلمبیا را در برابر 
استان آلبرتا و دولت فدرال قرار داده 

است، وارد شود.
دولت کبک این موضــع را پس ازآن 
اتخاذ کرد که در نشســت پیشــین 
شورای فدراسیون در خصوص ساخت 
خط لوله انتقال نفــت میان آلبرتا و 

کبک اختالف نظر پدید آمد. جیسون 
کنی نخست وزیر استان آلبرتا اعالم 
کرد کبک اجازه و اختیار آن را ندارد 
که بخواهد با ساخت خط لوله نفت در 
خاک خودش مخالفت کند چراکه این 
مسئله در حوزه صالحیت  و اختیارات 

دولت فدرال است.
اما فرانسوا لوگو وزیر اول استان کبک 
با تأکید بر مواضع خود در این زمینه 
تأکید کرد یک استان این حق را دارد 
که با پروژه های انــرژی که از خاک 
خــودش عبور می کنــد، موافقت یا 

مخالفت نماید.
وزیــر اول کبک در نشســت اخیر 
شورای فدراسیون که در ساسکاتون 
برگزارشــده بود، تأکید کرد: واقعیت 
این اســت که ورای آنچــه در قانون 
اساســی به صراحــت اعالم شــده و 
صرف نظر از قانونی بــودن یا نبودن 
برخی اقدامات، سیاســت نیز در این 
زمینه تعیین کننده است و درنهایت 
امر این شــهروندان هستند که باید 
در امور مربوط به اســتان خودشان 
اظهارنظر کنند. در استان کبک اکثر 
مردم مخالف آن هستند که یک خط 
لوله جدید انتقال نفت در سرزمینشان 

کشیده شود.«
اســتان کبک همچنین قصد دارد با 
توسل به دیوان عالی کانادا مخالفت 
خود را با تصمیم دولت فدرال مبنی بر 
تعرفه بندی بر کربن اعالم کند و با این 
کار صالحیت دولت فدرال را درزمینه 

محیط زیست زیر سؤال ببرد.
دولت آلبرتا با ارائه دادخواســتی به 
دیوان عالی کانادا خواســته است در 
پرونــده بریتیش کلمبیــا که تالش 
می کند انتقال نفت از خاک خود را از 
طریق خط لوله ترانس مانتین محدود 

کند، وارد شود.

آلبرتا از دیوان عالی کانادا خواســته 
است تصمیمی را که دادگاه استیناف 
بریتیش کلمبیا دراین باره اتخاذ کرده 

است، تأیید کند.
طبــق حکمی که دادگاه اســتیناف 
بریتیش کلمبیا صادر کرده اســت، 
دولــت فدرال صالحیــت انحصاری 
تصمیم گیــری دربــاره پروژه هــای 

زیربنایی بین استانی را دارد.
جیسون کنی نخســت وزیر آلبرتا در 
بیانیه ای اعالم کرده اســت تصمیم 
دادگاه استیناف بریتیش کلمبیا کاماًل 
روشــن اســت و به موجب آن دولت 
بریتیش کلمبیــا نمی تواند از اجرای 
پروژه های بین استانی که منافع ملی 
در آن ها نهفته است، ممانعت به عمل 

آورد.
توسعه خط لوله ترانس مانتین که در 
غرب کانادا به اجرا گذاشــته می شود 
ازنظر دولت آلبرتا برای صادرات نفت 
این اســتان به بازارهای جدید بسیار 
حیاتی است؛ اما دولت بریتیش کلمبیا 
تأکید کرده اســت برای جلوگیری از 
اجرای این پروژه همه راه های قانونی 

را طی خواهد کرد.
به تازگی  فــدرال  دولت  بااین همــه 
موافقت خود را با توسعه این خط لوله 
اعالم کرده اســت. در صورت عملی 
شدن این تصمیم ظرفیت انتقال نفت 
این خط لوله از سیصد هزار بشکه به 
هشــت صد و نود هزار بشکه در روز 

خواهد رسید.
خــط لولــه ترانــس مانتیــن نفت 
اســتخراجی در اســتان آلبرتا را به 
نفت کش ها خواهد رساند تا آن را به 
بازارهای پرسود در آسیا برسانند. این 
راهکار برای کانادا که در حال حاضر 
همه نفت خود را در آمریکا به فروش 

می رساند، جذاب و فریبنده است.

جاستین ترودو: کارهای مربوط
 به پروژه ترانس مانتین به خوبی

 پیش خواهد رفت
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا روز 
جمعه ابراز اطمینان کرد که کارهای 
مربوط به پروژه ترانس مانتین به خوبی 

پیش خواهد رفت.
به گــزارش هفته، به نقــل از رادیو 
کانادا، جاســتین ترودو، نخست وزیر 
کانــادا روز جمعه هفته گذشــته در 
سخنان کوتاهی در پایانه خط انتقال 
نفت ترانس مانتیــن که به تازگی به 
تصویب دولت فدرال رســیده است، 
تأکید کرد همه چیز در خصوص پروژه 
ترانس مانتین در مسیر مناسبی پیش 

می رود.
جاستین ترودو، نخســت وزیر کانادا 
روز جمعه به ادمونتون سفر کرد تا به 
دست اندرکاران و کارگران صنعت نفت 
این اطمینــان را بدهد که می توانند 

روی دولت وی حساب کنند.
جاســتین ترودو در حضور کارگران 
خط لوله انتقال نفت ترانس مانتین 
تأکید کرد: »شــما به مدت چندین 
دهه در آلبرتا به اقتصاد کانادا کمک 
کرده و برای مردم این کشــور شغل 
مهروموم های  در  کرده ایــد.  آفرینی 
اخیر ما به طورجدی و گسترده تالش 

کرده ایم تا در کنار شما باشیم.«
از هجدهم ژوئن گذشــته زمانی که 
اتاوا موافقت خود را با توســعه خط 
لوله انتقال نفت ترانس مانتین اعالم 
کرد، این اولین بار بود که نخست وزیر 
کانادا، جاستین ترودو در انظار عمومی 

در آلبرتا ظاهر شد.
جاســتین تــرودو از ایــن فرصت 
استفاده کرد تا یک بار دیگر از رویکرد 
محافظــه کاران فدرال و اســتانی در 
انتقال  پرونده بحث برانگیز خط لوله 
نفت ترانس مانتین انتقاد و آن ها را به 
روغن ریختن روی آتش و دامن زدن 

به اختالفات متهم کند.
جاســتین ترودو تأکید کرد: »این که 
سیاســتمداران محافظــه کار تالش 
می کنند وحدت کشور را به مخاطره 
اندازنــد، ازنظــر من اقدامــی کاماًل 

غیرمسئوالنه است.«
نخست وزیر کانادا، ترودو ابراز اطمینان 
کرد که پروژه ترانس مانتین می تواند 
پیشرفت خوبی داشته باشد چراکه به 
گفته وی این پروژه به خوبی و با دقت 
تهیه شــده و هم از مشارکت جوامع 
بومی منطقه برخوردار است و هم با 
محیط  زیست ســازگاری دارد. ترودو 
افزود این دقیقاً همان چیزی است که 
دولت های محافظه  کار پیشین کانادا 
از ده ســال پیــش درک نکرده اند و 
هنوز هم همچنان برایشان قابل درک 

نیست.
انتظار مــی رود پروژه هفت میلیارد و 
چهارصد میلیــون دالری خط لوله 
انتقال نفت ترانــس مانتین ظرفیت 
انتقال نفت این خط لوله را سه برابر 
کند و روزانه هشــت صد و نود هزار 
بشکه نفت از شن های قیر دار آلبرتا به 
سواحل بریتیش کلمبیا منتقل نماید.

دولت فدرال کانادا اولین بار در سال 
2۰۱۶ حمایت خــود را از این پروژه 
اعالم کرد؛ اما دیوان استیناف فدرال 
اعالم کرد اتاوا در این پروژه به وظایف 
خود به خوبــی عمل نکــرده و روند 
مشاوره و ارزیابی های زیست محیطی 
این پروژه آن چنان که شایسته است با 

دقت و سر فرصت انجام  نشده است.
با صدور این حکم، شــرکت کیندر 
مــورگان که اجرای این پــروژه را بر 
عهده داشــت میدان را خالی کرد و 
از آنجا که هیچ شــرکت غیردولتی 
دیگری آمادگی خود را برای هدایت 
این پروژه به جای کیندر مورگان اعالم 
نکرد، دولت فدرال خودش در ســال 
2۰۱۸ خط لوله انتقال نفت و پروژه 
توسعه چهار و نیم میلیارد دالری آن 
را خریداری کــرد. اتاوا اکنون تالش 
می کند تا این پروژه را به شرکت های 

خصوصی بفروشد.
چند روز پیش بیل مورنو، وزیر دارایی 
کانادا نیز با ارسال نامه ای به نمایندگان 
جوامع بومی از آن ها دعوت کرد درباره 
مشارکت اقتصادی خودشان در پروژه 
خط لوله انتقال نفت ترانس مانتین با 
دولت گفتگو کنند. جاستین ترودو نیز 
در ســخنرانی روز جمعه خود به این 
موضوع اشاره کرد و گفت ما با جوامع 
بومــی درباره چگونگــی بهره مندی 
مستقیم این جوامع از امتیازات و آثار 

مثبت این پروژه گفتگو می کنیم.
قرار اســت در همین رابطه در نیمه 
دوم ماه اوت دیدارها و نشست هایی در 
ویکتوریا، ونکوور، کملوپس و ادمونتون 

برگزار شود.
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*Book by December 16, 2019 for travel by December 18th, 2019. Advance booking required. Non-refundable and non-transferable. Offer limited and subject to availability. Offer subject to change and expire without notice. New
bookings only. Not valid on group bookings. Added values have no cash value and will expire at check-out. 1No resort fee when you stay at a Disneyland Good Neighbor Hotel. 2One child rides free (ages 11 years and younger)
per paying adult on Karmel Shuttle Service for a shared van transfer from/to LAX or SNA and is applicable to all Anaheim hotels. Other restrictions apply. As to Disney artwork, logos and
properties: ©Disney. Transat Travel is a division of Transat Distribution Inc. ON Reg. #50015084. BC Reg. #23567. Head Office: 191 The West Mall, Suite 700, Etobicoke, ON, M9C 5K8

Receive added values with your stay at select 
hotels near Disneyland Resort in Anaheim, 

when booking a WestJet Vacations package.*
• No Resort fees1 • Kids ride the Karmel Shuttle free2 • And much more!

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

– Contact your Transat Travel Professional for more details  –

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

چرا مصرف کنندگان ماری جوانا در کانادا
 برای خرید قانونی آن به مراتب پول بیشتری می پردازند؟

ایرونیا- گزارش فصلی مرکز آمار کانادا 
درباره قیمت ماریجوانا نشان می دهد 
که شــکاف قیمتی بیــن نمونه  های 
قانونی و غیرقانونی آن بسیار عظیم و 

در حال بزرگ تر شدن است.
این سازمان گزارش کرده که شکاف 
قیمتی بین ایــن دو نوع ماریجوانا به 
طور متوســط 4.72 دالر به ازای هر 

گرم است. 
ماریجوانای  گذشــته  اکتبــر  کانادا 
تفریحی را قانونی کرد، اما توزیع آن در 
سراسر کشور با چالش هایی از جمله 
تاخیرهای فــراوان، عرضه محدود و 
دیگر مسائل لجســتیک مواجه بوده 

است.
مرکز آمار از کاربران کانادایی ماریجوانا 
خواســته بگویند چقدر از این مواد 
اســتفاده می کنند و وقتی این کار را 
انجام می دهند چــه بهایی برای آن 
پرداخت می کنند. این داده ها تصویری 
جالب از بخشی از جامعه کانادا را به 
نمایش می گذارد کــه قبال کامال در 

خفا عمل می کرد.
بر پایــه ۵72 پاســخ داوطلبانه که 
سازمان آمار در فصل دوم سال معتبر 
حساب کرد، این سازمان گفت نمونه 
غیرقانونی قیمــت ماریجوانا از ۶.2۳ 
دالر به ازای هر گرم در آغاز ســال به 
۵.۹۳ دالر به ازای هر گرم در سه ماه 

منتهی به پایان ژوئن رسید. 
این در حالی اســت که ماریجوانای 
قانونی از ۱۰.2۱ دالر به ازای هر گرم 
به ۱۰.۶۵ دالر به ازای هر گرم رسید. 
این یعنی شــکاف بین این دو حاال 

4.72 دالر است.
و این شکاف دارد بزرگ تر می شود، نه 
کوچک تر. سه ماه پیش، گزارش مرکز 
آمــار از فصــل اول اطالعات قیمتی 
نشانگر این بود که شکاف قیمتی بین 
ماریجوانای قانونی و غیرقانونی ۳.۶2 

دالر به ازای هر گرم است.
این یعنی ماریجوانای غیرقانونی امروز 
تقریبا نصف قیمت نمونه قانونی آن 
است. بنابراین تعجب برانگیز هم نیست 
که ۵۹ درصد از پاسخ دهندگان گفتند 
طی آن بــازه ماریجوانای غیرقانونی 

خریداری کرده اند.
بیــش از یک ســوم از آن ها گفتند 
این کار را بــه این خاطر انجام دادند 
که ماریجوانــای قانونی بیش از حد 
گران قیمت اســت. بقیــه گفتند به 
این دلیل ایــن کار را انجام دادند که 
ترجیح می دهند انتخاب های بیشتری 
در زمینه کیفیت داشــته باشــند یا 
اینکه خریدن جنس قانونی جایی که 

زندگی می کنند سخت است.
با وجود اینکه مرکز آمار برای بخش 
اعظمی از اطالعات خود به فرستنده 
اتکا می کند، داده ها را با نظارت کردن 
غیرقانونی  خرده فروشان  از  قیمت ها 
آنالیــن ماریجوانا تقویــت می کند. 
این ســازمان داده می گوید بیش از 
42۳ هزار قیمت را طی آن بازه ســه 
ماهه جمع   آوری کرد و به این ترتیب 
توانسته حساب کند که در تمام انواع 
ماریجوانا، قیمت متوســط هر گرم 
ماریجوانای خشک شده در فصل دوم 

ســال  ۸.44 دالر بوده است. این در 
حالی است که قیمت فصل اول ۸.۶۱ 

دالر بود.
برد پولوس سخنران مدرسه مدیریت 

تد راجرز واقع در دانشــگاه رایرسون 
در تورنتو می گوید احتماال همیشــه 
شــکافی بین مواد مخــدر قانونی و 
غیرقانونی وجود خواهد داشت و دلیل 
آن بیشتر به خاطر این است که جنس 
قانونی مجموعه ای از هزینه های اضافه 
دارد کــه هزینه کســب و کار را باال 

می برد.
او گفت: »یــک مالیات داخلی وجود 
دارد. بعد، بســته به اســتان، مالیات 
اســتانی هم وجود دارد. هزینه های 
انطبــاق بــا قوانین هم هســت که 
تهیه کنندگان قانونی ماریجوانا دارند 
اما عامالن بازار غیرقانونی نیازی برای 
نگرانی داشتن نسبت به آن ها ندارند. 
همه این ها روی هــم به معنی یک 

iroonia.ca .»مزیت قیمتی است

برداشت غیرمجاز از حساب کانادایی ها 
برای خرید از» اسپاتی فای«

مداد- مدتی است برخی کانادایی ها 
شاهد برداشت پول از حساب بانکی 
خود به منظور پرداخت هزینه خرید 
اسپاتیفای  وب ســایت  در  موسیقی 
شده اند. جالب اینجاست که برخی از 
این افراد، اصال حسابی در این سامانه 
پخــش آنالین موســیقی ندارند. اما 

ماجرا چیست؟
دنلی پران هیچ حســاب کاربری در 
سرویس اسپاتیفای ندارد. اما چند روز 
پیش متوجه شد چهار بار از حسابش 
برای پرداخت در اسپاتیفای برداشت 
شده اســت. مبلغ برداشت در هر بار 
نیز ۸۸/۱۱۹ دالر بود. او فقط یکی از 
کانادایی هایی است که به این دردسر 
دچار شــده اند. در بیشتر این موارد، 
مبلغی از حســاب جــاری قربانیان 
برداشــت و در ســرویس اسپاتیفای 

خرج شده بود.
اما برداشــت پول از حســاب جاری 
شــهروندان، پدیده چنــدان رایجی 
مــوارد  از  بســیاری  در  نیســت. 
کالهبرداری که به برداشت غیرمجاز 
از حساب افراد می انجامد، این کار از 
طریق سوء استفاده از حساب اعتباری 

صورت می گیرد.
خانم پــران بالفاصله پس از اطالع از 
این برداشــت غیرمجاز، موضوع را به 
بانک خود یعنی بانک تی دی اطالع 
می دهد. مسئول مربوطه نیز برداشت 
صورت گرفته را به عنوان کالهبرداری 

گزارش می کند. بانک برای خانم پران 
یک دبیت کارت جدید صادر می کند 
و به بررسی بیشتر موضوع می پردازد.

ما ســئوال اینجاســت که چرا این 
برداشــت ها فقــط بــرای خرید در 

سرویس اسپاتیفای صورت می گیرد.
ســخنگوی بانک تی دی اعالم کرده 
که این موسســه در حال بررسی این 
موضوع با همکاری اســپاتیفای و نیز 
ویزا دبیت اســت و برداشت های این 
چنینی از حســاب های مشتریان را 
نیز خنثی کرده و به حســاب  آنها باز 

می گرداند.
اما سخنگوی بانک مشخص نکرد که 
تابه حال چند نمونه از این موارد روی 
داده است. همچنین مشخص نیست 
آیا مشــتریان سایر بانک ها نیز با این 
مشکل روبرو بوده اند یا فقط مشکل 
به بانــک تی دی منحصر می شــود. 
همچنین اسپاتیفای نیز تاکنون هیچ 
توضیحی درباره ایــن موضوع نداده 

است.
اگر شما هم متوجه برداشت غیرمجاز 
از حساب جاری یا کارت اعتباری تان 
شــدید، الزم اســت خیلی سریع با 
پشــتیبانی بانک یا موسسه اعتباری 
مربوطه تماس بگیرید. به این ترتیب، 
بانک می تواند بــا اعالم کالهبردارانه 
بودن تراکنش صــورت گرفته، مبلغ 
برداشــت شده را به حســاب تان باز 

گرداند.

28 کانادایی در سال 2019  در جمهوری دومینیکن
 به طور مرموزی جان خود را از دست داده ند

ایرانیان کانادا- مطابق گزارش گلوبال نیوز ســال گذشته 2۸ کانادایی نیز 
در جمهوری دومینیکن مرده اند. این اطالعات جدید باعث بیشــتر شدن 

نگرانی ها راجع به امنیت این مقصد توریستی محبوب شده است.
وبسایت مسافرتی دولت کانادا به مسافران تاکید میکند که در هنگام سفر 
به جمهوری دومینیکن »بسیار احتیاط کنند«، اما آن هشدار به علت نرخ 
باالی خالف در دومینیکن است. چیزی که باعث میشود این مرگ ها مرموز 
و عجیب شوند این است که تقریبا در همگی موارد یک شخص سالم ناگهان 
گزارش کرده که بیمار است، این اتفاق در تضاد با این باور است که این افراد 

توسط افراد جنایتکار کشته شده اند.
در حالی که دولت کانادا در گذشته هشدارهایی به علت احتمال سمی بودن 
غذا یا نوشیدنی داده است، آنها اشاره ای نکرده اند که ارتباطی میان غذای 

سمی و مرگ های اخیر وجود دارد.
میانگین کانادایی هایی که بین ســالهای 2۰۰۹ تــا 2۰۱4 در جمهوری 
دومینیکن مرده اند ۳۹ نفر اســت. اما این عدد در بین ســالهای 2۰۱۵ تا 
2۰۱۹ به 47 نفر افزایش یافته اســت. به طور میانگین سالیانه ۵۵۰.۰۰۰ 
کانادایی به دومینیکن ســفر میکنند، بنابراین 2۸ نفری که طی هفت ماه 

گذشته مرده اند بخش بسیار کوچکی از توریست های کانادایی هستند.
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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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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

چرا ممکن است رستوران های زنجیره ای »کاکتوس کالب«
 به زودی تعطیل شوند؟

کــه  اســت  ســال   ۳۰ ایرونیــا- 
رســتوران های کاکتوس کالب و ارلز 
پاتوق بسیاری از اهالی بریتیش کلمبیا 
بــوده اند. این زنجیره ها که به تدریج 
در سراسر کانادا و آمریکا هم گسترش 
پیدا کرده اند، کنار هــم با صلح کار 
می کردنــد و بدون آزار رســاندن به 
یکدیگر برای دریافت همان مشتریان 

رقابت می کردند.
این نباید هم خیلی تعجب آور باشد 
چون کاکتــوس کالب توســط دو 
کارمند سابق ارلز تاسیس شده و اکثر 
ســهام آن هم در حال حاضر تحت 
مالکیت خانواده فولر قــرار دارد که 

صاحب ارلز هم هست. 
امــا دوران رقابت دوســتانه به پایان 

رسیده است.
دعوی هــای قضایی ثبت شــده در 
دادگاه عالی بریتیش کلمبیا طی یک 
سال گذشته نشانگر جنگی تلخ بین 
این دو زنجیره است. رابطه آن ها آنقدر 
خراب شده که فولرها خواستار منحل 
شدن شــرکتی هستند که کاکتوس 

کالب را هدایت می کند.
اســناد دادگاهی نشــان می دهد که 
کاکتوس  رییــس  جفــری  ریچارد 
کالب از پول رســتوران برای خرید 
جت شخصی و آثار هنری برای خانه 
خودش استفاده کرده است. همچنین 
ادعا شده که فولرها از اطالعات مالی 
محرمانه کاکتوس کالب برای دادن 
مزیتی غیرمنصفانه به رستوران رقیب 

»جویی« استفاده کرده اند.
دیوید ایان گری مشاور خرده فروشی از 
شرکت DIG360 ،مالکین موفق ترین 
زنجیره های رســتورانی ونکــوور را 
مانند بازیگران یک »سریال عاشقانه 
قدیمی« توصیف می کند. او می گوید 
از مدت ها پیش نشــانه های درگیری 

بین فولرها و جفری دیده می شد.
او گفت: »پشت صحنه، ما مدت هاست 
که شاهد اصطکاک باالیی بوده ایم و 

احتماال چنین اتفاقی ناگزیر بود«.
لیروی ارل فولر پدرســاالر امپراتوری 
رســتوران های خانواده فولر است و 
ارلز را در سال ۱۹۸2 همراه با پسرش 

استنلی تاسیس کرد.
این دو به جفری و شریکش اسکات 
موریسون که هر دو کارمند سابق ارلز 
بودند کمک کردند نخستین رستوران 
کاکتــوس کالب را در ســال ۱۹۸۸ 
در نورث ونکــوور افتتاح کنند. آن ها 
سرمایه آغازین را فراهم کردند و سهم 
مالکیت حداکثری در شرکت جدید 

خریداری کردند.
مشکل  عمومی  نشــان  نخســتین 
ســال پیش دیده شــد چون جفری 
ارلز  از زیرمجموعه های  از تعــدادی 
و اعضای خانواده فولر شــکایت کرد. 
او می گوید سهام کاکتوس کالب به 
صورت پیچیده و بــدون اینکه به او 
اطالع رسانی بشود به اعضای خانواده 

فولر منتقل شده است.
وکیل جفری گفت او شــکایت کرده 
تا »حقوق قانونی بازرگانی اش تحت 
تفاهم نامه سهامدار را اعمال کند«. اما 
فولرها می گویند تفاهم نامه را زیر پا 
نگذاشته اند و هیچ گونه انتقال سهامی 

صورت نگرفته است.
جویــی هــم داســتان را پیچیده تر 
می کند. بر خالف ارلز، گروه رستورانی 
جویی یک رقیب مســتقیم و فعال 
برای کاکتــوس کالب اســت و در 
لوکیشــن های مشــابه در شهرهای 
کانادایی برای جذب همان مشتریان، 
کارمندان و رســتوران ها می جنگد. 

جویی هم تحت مالکیت فولرهاست 
و در حقیقت جف که پسر پدرساالر 
عامل  مدیــر  فولرهاســت،  خانواده 

شرکت جویی است.
اوایل امسال، شــرکتی که کاکتوس 
کالب را مدیریــت می کند از دادگاه 
عالــی بریتیــش کلمبیا خواســتار 
دســتوری شــد که می گوید جفری 
دیگر مجبور نیست صورت های مالی 
حسابرسی شده خود را تقدیم فولرها 
کند. جفری گفته بود این خانواده به 
جف فولر و دیگر افراد مرتبط با جویی 
اجازه داده به اسناد محرمانه کاکتوس 
کالب دسترســی پیدا کنند و به این 
ترتیب »به جویی مزیت رقابتی داده 

است«.
این  اما قاضــی مارگــو فلمینــگ 
درخواســت را کنار زد و نوشــت که 
»هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان 
بدهد کسب  و کار کاکتوس آسیب دیده 

یا حتی تاثیری پذیرفته است«.
خانواده فولر در بیانیه ای گفت افتخار 

می کند که به جفری راهی برای آغاز 
کــردن کارش در کاکتــوس کالب 
داده و بــه تمام دســتاوردهای او در 
این کســب و کار احتــرام می گذارد. 
در بیانیــه آمده: »با ایــن حال، ما از 
تالش بی اساس ریچارد برای محدود 
کردن قابلیت ما در نظارت کردن بر 
سرمایه گذاری مان به شدت نگران و 

ناامید هستیم«.
اما فولرها در شکایت متقابلی که در 
ماه نوامبــر در دادگاه عالی بریتیش 
کلمبیا به ثبت رســید بسیار فراتر از 
این ها می روند. آن ها خواســتار این 
شده اند که شرکت کاکتوس هلدینگز 
که مسئولیت مدیریت کاکتوس کالب 

را بر عهده دارد، کامال منحل بشود.
در شــکایت متقابل آن هــا آمده که 
جفــری تفاهــم ســهامداران را زیر 
پا گذاشــته چون طوری بــا خزانه 
کاکتوس هلدینگز برخورد کرده که 
انگار کامال متعلق به خودش اســت. 
فولرهــا می گویند جفــری از منابع 

رســتوران برای پرداخت هزینه های 
قانونی شخصی، رسیدگی به خانه و 
خریداری آثار هنری برای آن، استفاده 
از جت هــای خصوصی برای رفتن به 
تعطیالت، برگزار کردن مهمانی برای 
خودش و خرج کردن برای رستوران 
دیگر خودش که شلتر نام دارد، سوء 

استفاده کرده است.
فولرها هنــوز در حالیکه این بخش 
از نبرد قانونــی در دادگاه ادامه دارد 
نمی خواهند صحبتی درباره آن بکنند.
جفری خواستار دریافت یک دستور 
دادگاهی برای از بین بردن شــکایت 
متقابل فولرها شــده است. وکیلش 
می گویــد شــکایت متقابــل »یک 
واکنش ناامیدکننده است چون حاوی 
اتهام های بی پایه و اساســی است که 
فقط می خواهند توجه ها را از مسئله 

اصلی مطرح شده دور کنند«.
هنوز هیچ یک از ادعاهای مطرح شده 
در مورد جفری بــا فولرها در دادگاه 

iroonia.ca .ثابت نشده است

 در ادامه بدشانسی ها، 
این بار ایرکانادا در چاله هوایی افتاد

 37 نفر مجروح شدند

در ادامه بدشانســی هــای ماه های 
اخیر، ایرکانادا این بار در مسیر پرواز 
ونکوور – سیدنی در چاله های هوایی 

و تکان های شدید افتاد.
به گزارش رســانه هدهــد به نقل از 
سی بی سی، پرواز ونکوور به سیدنی، 
ناگهان در جریان هوایی آشفته )چاله 
هوایی( قرار گرفت و موجب شد بیش 
از ۳7 نفر مجروح و عازم بیمارستان 
شوند که ۹ نفر آنها دچار آسیب جدی 

شدند.
پرواز شــماره ای ســی ۳۳ بــا 2۶۹ 
سرنشین و ۱۵ خدمه از ونکوور عازم 
سیدنی اســترالیا بود. وقتی که این 
هواپیمای بوئینگ 777 به یک باره با 
تکان های پیش بینی نشده و ناگهانی 
مواجه شد، ساعت ۱2:۳۳ دقیقه ظهر 
مجبور به فرود در فرودگاه بین المللی 

هونولولو ایالت هاوایی آمریکا گردید.
اغلب زخمی شدگان افرادی بودند که 
کمربندهای خود را نبسته بودند. دو 
زن باردار نیز در بین زخمی شدگان 
بودند. تکان های شــدید زمانی اتفاق 
افتاد که بسیاری از مسافران در فضای 
تاریک کابین در خواب بودند. ۹ نفر 
از زخمی شــدگان به دلیل شــدت 
جراحت به بیمارستان منتقل شده اند.

ویدیوهای منتشر شده از این حادثه 
ماسک های اکسیژن آویزان و خدمه 
پروازی را نشــان می دهد که در حال 

سرکشی به مسافران هستند.
ســخنگوی  فیتزپاتریک،  پاتریــک 
ایرکانــادا ، در ایــن رابطه گفت که 
حدود ۳۵ نفر در اثر این جادثه دچار 
جراحاتی مختصر شدند. این درحالی 
اســت که دیگر منابع تعداد آسیب 

دیدگان را ۳7 نفر عنوان کردند.
وی تصریح کــرد: این هواپیما از نوع 
Boeing 777-200 بوده که عالوه بر 
۱۵ نفر از کادر خدماتی 2۶۹ مسافر 

داشته است.
طی ماه هــای اخیر ایرکانادا به دلیل 
ســهل انگاری در ارائــه خدمات به 
مســافران از جمله تنها ماندن یک 
مســافر خواب در پایان سفر مونترال 
– تورنتو، رها شــدن یک سالمند در 
مقصد برای دریافت کمک و کنسلی 
مکرر و در نهایت لغو پرواز یک مسافر 
از فیلیپین مورد انتقادات شدید بوده 

است.
گفتنی است چاله  هوایی چیزی است 
که شاید اکثر افراد در سفر های هوایی 
آن را تجربه کرده باشند. عموما افرادی 
که ترس از پرواز یــا ارتفاع دارند، با 
افتادن هواپیمــا در چاله های هوایی 

بسیار وحشت زده می شوند.

چاله  هوایی یا آشفتگی چیزی است 
که مسافران مضطرب بیش از هرچیز 
در طــول پــرواز از آن می ترســند. 
همچنین، دلیل اصلی زخمی شدن 
می شود.  محسوب  هواپیما  مسافران 
آمار نشان می دهد که تنها در آمریکا 
و در طول یک سال، چاله های هوایی 
دلیل زخمی شــدن ۵۸ مسافر بوده 

است.
خلبان هــا نیز معموال هنــگام پرواز 
کمربند های خــود را می بندند و به 
مســافران نیز می گویند که همیشه 
این کار را انجام دهند. اما آیا چاله ی 
هوایی چیزی اســت کــه باید از آن 

وحشت داشت؟
وضعیت های مختلف هــوا می تواند 
چاله هــای هوایی مختلــف را ایجاد 
 CAT کنید. شایع ترین نوع چاله هوایی

یعنی آشفتگی هوای پاک است.
باد تمایل به وزش در حالتی افقی را 
دارد و به این صورت جریانی قوی از 
بــاد در جهت موافق را ایجاد می کند 

که به آن جریان جتی می گویند.
جریان جتی می تواند تا صد ها مایل 
ادامه داشته باشد، اما تنها تا چند مایل 
عمیق و عریض است. از آنجایی که این 
جریان های جتی با ســرعتی حدود 
2۵۰ مایل بر ساعت حرکت می کنند، 
برنامه ریز های ســفر بسته به مسیر و 
برای کاهش میزان و هزینه ی سوخت 
یا از این چاله ها دوری کرده یا از آن ها 

استفاده می کنند.
درست مانند جریان آب رودخانه که با 
دیواره ی سد برخورد می کند، برخورد 
جریان  های جتی با هوای آرام سبب 
ادغام هوا های مختلف شده، آشفتگی 

یا چاله ی هوایی را به وجود می آورد.
شما نمی توانید آشفتگی هوای پاک را 
ببینید، آن را پیدا یا پیش بینی کنید، 
اما راه های دیگری برای خودداری از 
مواجه با آن وجود دارد. در درجه ی اول 
می توان به گزارش های دیگر هواپیما ها 
که به طور مستقیم می شنویم یا به برج 
مراقبت گزارش می دهند، اکتفا کنیم. 
پس از آن می توانیم از اختیاراتی که 
این اطالعات به ما داده، استفاده کنیم. 
تالش ما بر این است که در ارتفاع امن 
گزارش شــده پرواز کنیم اما ممکن 
اســت مواردی مانند پرواز هواپیمای 
دیگر در آن ارتفاع یا وزن هواپیما مانع 

این کار شود.
بنا بــه موقعیت های مختلف، خلبان 
سعی می کند امن ترین و راحت ترین 
مسیر را برای پرواز انتخاب کند. چرا  
که همانند شما خلبان ها نیز متوجه 

این تکان ها خواهند شد.
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Lions Gate Village

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

North Shore طراحی شده برای 

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

دفتر فروش جدید برای بازدید از نمونه خانه ها، 
اکنون بازگشایی شده است.
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PRESENTATION
CENTRE

Designed by visionary Architect Foad Rafii- Rafii Architects Inc
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جمع آوری اطالعات شخصی کانادایی ها 
در مرز کانادا و آمریکا

ایرانیــان کانــادا-  بنا بــر فاز جدید 
توافقنامه مرزي، ممکن است برخی 
اطالعات شخصی مسافرین به هنگام 
عبور از مرز کانــادا - ایاالت متحده 

جمع آوری و ثبت گردد.
این برنامه در سال 2۰۱2، زمانی که 
ادارات مرزی هر دو کشــور شروع به 
جمع آوری اطالعــات در مورد اتباع 
کشورهای ثالث و ساکنین دائم قانونی 
در چهار بندر مرزی موجود در ایاالت 
متحده و کانادا نمودند، آغاز گشته و 
طی ســال های آتی، در اقساء نقاط 
مرزی بین دو کشور گسترش یافته، 
و هم اکنون به جمع آوری اطالعات 
شــخصی شــهروندان کانادایــی و 
آمریکایی در مرز منتهی گشته است.

طبق یک بیانیــه مطبوعاتی در وب 
سایت امنیت داخلی ایاالت متحده، 
اداره خدمات گمرکی و مرزی ایاالت 
متحده و اداره خدمات مرزی کانادا، به 
مبادله »داده های بیوگرافیک، اسناد 
مسافرتی و سایر اطالعات الزم که به 
هنگام عبور از مرز جمع آوری شــده 
از مسافرین دو کشور در بنادر ورودی 
و مــرزی« با یکدیگر مــی پردازند. 
داده هــای بیوگرافی حاوی اطالعاتی 
نظیر نام کامل، تاریخ تولد و جنسیت 

می باشد.
گسترشــات اخیر در جمــع آوری 
اطالعات مذکور بنا بر برنامه فراتر از 
مرز، موافقت نامه مرزی امنیتی امضا 
شــده در ســال 2۰۱۱، بین رئیس 
جمهور باراک اوباما و اســتفان هارپر 
نخســت وزیر وقت کانــادا، حاصل 
گشــته، که هدف آن، با توجه به وب 
ســایت وزارت امنیت داخلی ایاالت 
متحده، شناســایی بهتر افرادی که 

بیش تر از زمان قانونی مجوز موقت 
خود در هر دو کشور اقامت داشته اند، 
نگاهی دقیق تر به افراد بایکوت شده از 
هر یک از دو کشور، و بررسی شرایط 

اقامت عنوان گشته است.
با این وجود، سازمان نظارت بر حفظ 
حریم خصوصی کانادا، نگرانی خود را 
در رابطــه با برخی جوانب این برنامه 
ابراز داشته است. دانیل تر ی ین، عضو 
هیئــت حفظ حریــم خصوصی، در 
ســپتامبر 2۰۱7 طی جلسه کمیته 
اخالق مجلــس عوام اعالم داشــت 
که ســازمان وی »با سطح مشاوره و 
بهبود کیفیت تجزیه و تحلیل حریم 
خصوصی انجام شده توسط سازمان 
های مرتبط با امنیت مرزی« مشکلی 
نداشــته، اما همچنــان در رابطه با 
مســائلی نظیر مدت نگهداری داده 
های جمع آوری شــده از مسافرین و 
خطر استفاده از داده های جمع آوری 

شده برای اهداف ثانویه نگران است.
در حالی که این کمیته سال ها پیش 
برگزار گشته، اما به گفته سخنگوی 
کمیســیون حفظ حریم خصوصی، 
هنوز هم بر نظرات و دیدگاه های این 

سازمان تاثیر دارد.
گوودل رالف، وزیر امنیت عمومی، طی 
بیانیه ای که به عنوان بخشی از نشریه 
مطبوعاتی وزارت امنیت ملی ایاالت 
متحده منتشر گشت، بر تعهد دولت 
به حفظ حریم خصوصی تاکید نمود. 
کوین مک الی نن، دبیر سازمان امنیت 
ملی ایاالت متحده، نیز در این بیانیه به 
تمجید از توافقنامه مذکور پرداخته و 
اظهار داشته به »همکاری بین ایاالت 

متحده و کانادا« افتخار می کند.

شهر کبک، برترین مقصد گردشگری مسافران در کانادا
ایرانیان کانادا- بار دیگر شهر کبک به 
عنوان برترین مقصد مسافران در کانادا 
 Travel + شناخته شد. این بار مجله
Leisure این شــهر را برترین مقصد 

گردشگری نامید.
این نتیجه گیری بر اســاس نظرات 
خوانندگان در مورد شهر مورد عالقه 
برای سفر در بخش های گوناگون، به 

دست آمده است.
خوانندگان این شــهر را به دلیل آثار 
تاریخی فراوان و حال و هوای اروپایی 
آن به عنوان بهترین مقصد گردشگری 
برگزیدنــد. در واقــع مســتعمرات 
فرانســوی سبب محبوبیت این شهر 
شده اســت، و دیواری که همچنان 
بخش قدیمی شهر را در برگرفته حال 
و هوایی اروپایی به این شهر می بخشد.

شــهر کبک، حداقل بــه نظر مردم 
آمریکای شمالی، شــبیه به پاریس 
است و همین سبب جذابیت این شهر 

شده است.
خوانندگان همچنین قدردان فراوانی 
جشــنواره ها و فعالیت های مختلف 
در این شــهر هستند که سبب شده 

است حتی در طول زمستان بی رحم، 
این شــهر همچنان یکــی از مقاصد 

گردشگری باشد.
دیگر شــهرهایی که در این لیســت 
هستند به ترتیب شامل ونکوور)2(، 
بریتیش  ویکتوریــا،  مونتــرآل)۳(، 

کلمبیا)4( و تورنتو )۵( می باشند.
جاذبه های فرهنگــی مونترآل این 
شــهر را در رتبه سوم قرار داده است. 
همچنین مونتــرآل باز هم به عنوان 

رمانتیک ترین شهر آمریکای شمالی 
انتخاب شــد. تورنتو نیــز به عنوان 
»پایتخت فرهنگی« کانادا شــناخته 
می شود، و با هتل های محبوبی که 
دارد رتبه پنجــم را از آن خود کرده 

است.
شهر کبک به خاطر معماری و میراث 
مستعمراتی فرانسوی خود، همیشه در 
کانادا یکی از شهرهای برجسته باقی 

خواهد ماند.

پیش بینی تغییرات قیمت مسکن در شهرهای اصلی کانادا
 تا پایان سال جاری

ایرونیا- پیش بینی جدید رویال لوپژ 
این اســت که افت بازار مسکن غرب 
کانادا ادامه خواهد داشت اما تعدادی 
از بازارهایی در شــرق کشور که قبال 
ضعیــف بودند تبدیل بــه قوی ترین 

بازارهای امسال خواهند شد.
این شرکت کارگزاری امالک داده های 
قیمت میانه مسکن ۶۳ جامعه محلی 
در سراسر کانادا را جمع آوری کرده و 
پیش بینی های خود را برای باقی سال 
در ارتبــاط با ۹ مــورد از بزرگ ترین 

آن ها منتشر کرده است.
بر اســاس پیش بینی این شــرکت، 
بازار مسکن ونکوور شاهد بزرگ ترین 
کاهش قیمت ســال خواهــد بود و 
قیمت میانه آن تا پایان سال جاری در 
مقایسه با سال قبل ۵.۵ درصد پایین 

خواهد آمد.
در عین حال، هلیفکــس و مونترال 
بزرگ که معموال به خاطر داشــتن 
بازارهای مســکن پر رونقی شناخته 
نمی شــوند، برندگان بزرگ امســال 
خواهند بود و قیمت آن ها به نسبت 
سال گذشته به ترتیب 4 درصد و 4.۵ 

درصد افزایش خواهد داشت.
البته این در صورتی است که بخواهیم 
جاهایی با رشد سریع قیمت مسکن 
را »برنده« تلقی کنیم که این ایده ای 
بســیار بحث برانگیز خواهد بود چون 
این روزهــا مقرون بــه صرفه بودن 
مسکن به پایین ترین درجات تاریخی 

خود رسیده است.
اگر ترجیــح می دهید،  موفقیت )یا 
شکســت( مونتریال ممکن است تا 
حدودی به خاطر این باشد که شهر 
ناگهان تبدیل به جاذبه سرمایه گذاران 
خارجی در ســال های اخیر شــده، 
مخصوصا آن هایی که از مالیات های 
خریداران خارجی مســکن تورنتو و 

ونکوور فراری هستند.
رویــال لوپژ در گزارشــش نوشــت: 
»جدیدتریــن داده ها حاکــی از این 
هستند که ســهم خریداران خارجی 
در منطقه از نرخ حاشــیه ای کمتر از 
2 درصد در چند سال گذشته به ۳.4 
درصد در ســال 2۰۱۸ افزایش یافته 

است«
مونتریــال در حــال تجربــه کردن 

کاهشی شــدید در مقرون به صرفه 
بودن مسکن است و البته این مسئله 
مورد توجــه هم قرار گرفته اســت. 
شورای شهر اوایل امسال رای بر این 
داد که سازندگان تعهد داشته باشند 
در قالب پروژه های شان مسکن مقرون 

به صرفه تر بسازند.
اما فیل ســوپر رییس و مدیر عامل 
رویال لوپژ در گزارش می گوید چیزی 
که مونترال امروز تجربه می کند حتی 
نزدیک درجات شدید دیده شده چند 

سال پیش تورنتو و ونکوور نیست.
او گفت: »قیمت های شهر هنوز یک 
ســوم ونکوور بــزرگ و نصف تورنتو 
بزرگ هســتند. با نرخ رشــد فعلی 

مسکن مونترال، ۱۳ تا ۱۹ سال طول 
می کشــد تا قیمت خانه مونترال به 

تورنتو و ونکوور برسد«.
بازارهای مســکن غرب کانادا امسال 
شــاهد افت خواهنــد بود امــا اگر 
»مالکان خانه لجباز بریتیش کلمبیا 
و آلبرتا نبودند که نمی گذارند امالک 
عزیزشــان به قیمت کمتر از قیمت 
ارزشــمند انگاشته خودشان فروخته 

شود« اوضاع بسیار بدتر می بود.
در تضاد با این، چنین چیزی در عین 
حال به این معنی اســت که مقرون 
به صرفه بودن پایین اســت. پوشش 
دادن هزینه های یک خانه متوسط در 
ونکوور در نیمه دوم سال معادل ۸2 

درصد میانگین یک خانوار متوســط 
بود. اما این رقم نســبت به شش ماه 
قبل که ۸۶.۹ درصد بود کمی بهبود 
یافته است. این درصد در تورنتو ۶۶ و 

در مونترال 44.۳ است.
از میان ۶۳ شــهری کــه رویال لوپژ 
اطالعاتش را جمع آوری کرد، تعدادی 
از شــهرهای بزرگ تر جنوب انتاریو 
و همینطــور مونترال و اتاوا شــاهد 
سریع ترین رشــد قیمتی طی سال 
گذشته بوده اند. اما وقتی بحث قیمت 
واقعی مسکن می شود، تورنتو و ونکوور 
و شهرهای نزدیک آن ها هنوز در صدر 
لیســت گران قیمت ترین بازارها قرار 

iroonia.ca .دارند

اپلیکیشنی برای خرید ارزان تر از فروشگاه های کانادا

ریبی )Reebee( امکان مشــاهده 
تخفیف های اجنــاس مورد نظر در 
فروشگاه های مختلف، ایجاد فهرست 
خرید و نیز قابلیت هایی دیگر را در 

اختیار کاربران قرار می دهد.

برای  مختلف  فروشــگاه های  مداد- 
جذب مشتری، معموال تخفیف هایی 
دوره ای را بــرای محصوالت مختلف  
خــود در نظر می گیرنــد. اگر تجربه 
اســتفاده از این تخفیف ها را داشته 
باشــید، می دانید که از این شــیوه 
می توان به صرفه جویی قابل توجهی 

در هزینه  زندگی دست یافت.
اما مشکل اینجاست که شاید انبوهی 
از برگه های تبلیغاتی دارای تخفیف 
)فالیر( به دســت تان برسد و ندانید 
چطــور باید بهترین گزینه را از میان 
آنها انتخاب کنید. همچنین شــاید 
برخی فروشــگاه ها تخفیفاتی داشته 

باشند که شما از آن بی اطالعید.
اگر با این مشــکالت روبرو هستید، 
ریبی می توانــد گزینه ای خوب برای 
زندگی تان  هزینه های  بهتر  مدیریت 
باشد. ریبی یک اپلیکیشن کانادایی 
است که امکان آگاهی از تخفیف های 
مختلف عرضه شده در فروشگاه های 
گوناگون در کانادا را در اختیار کاربران 

قرار می دهد.
اســتفاده از ریبی ساده است و امکان 
جستجو پیشــرفته را نیز در اختیار 
همچنین  می دهــد.  قــرار  کاربران 
امکان همزما ن ســازی )سینک( بین 
دســتگاه های مختلف )نظیر گوشی، 
تبلت و لپ تاپ( نیز با آن وجود دارد.

وقتی برای اولین بار این اپلیکیشــن 
را باز می کنید، فهرستی از برگه های 
مشــاهده  را  تخفیف دار  تبلیغاتــی 
می کنید. در باالی این اپلیکیشــن، 
گزینــه ای وجود دارد که با کمک آن 
می توانید دســته بندی مورد نظرتان 
را بیابید. مواد خوراکی و نوشــیدنی، 

ابــزارآالت و لبــاس از جملــه این 
دســته بندی ها هســتند. همچنین 
می توانید برگه هایی کــه از نظرتان 
جذاب هستند و زیاد از آنها استفاده 
می کنید را به دســته بندی شخصی 

ویژه خودتان اضافه کنید.
جستجو در ریبی نیز می تواند بسیار 
جذاب باشــد. کاربــر می تواند نتایج 
را بر اســاس ارتباط با موضوع مورد 
نظر، فروشگاه و یا قیمت مرتب کند. 
همچنین با جستجو می توان اقالمی 
را که اخیرا محبوب شده اند نیز یافت. 
عالوه بر اینها، با ایجاد یک لیســت 
خرید، به راحتی می توانید فروشگاه یا 
محصولی که بیشترین تخفیف برای 
محصوالت مورد نظرتان دارد را بیابید.

فهرست خرید را می توان جذاب ترین 
بخش این اپلیکیشــن دانست. کاربر 
می تواند فهرستی داخل این اپلیکیشن 
ایجاد کند و سپس به جستجو برای 
یافتن تخفیف برای هــر کدام از آن 
مــوارد بپــردازد. پــس از خرید هم 
می توان محصول مذکور را از فهرست 
حذف کرد. همچنین در صورتی که 
همه موارد را از یک فروشــگاه تهیه 
می کنید، جمع مبلغ پرداختی را نیز 
می توان پیش از اعالم صندوق دار، از 

طریق این اپلیکیشن مشاهده کرد.
همزمان ســازی داده ها نیــز از دیگر 

مزایای این شــیوه است. برای نمونه، 
می توانیم فهرستی را بر روی گوشی 
خودمان ایجــاد کنیم تا اطالعات به 
شکل آنی بر روی گوشی همسرمان 
که در راه رفتن به فروشگاه مورد نظر 

است نمایش داده شود.
ریبی به شدت در کانادا مورد استقبال 
قرار گرفته اســت. تاکنون ۶ میلیون 
نفر در کانادا این اپلیکیشن را دانلود 
کرده انــد و 2/۱میلیــون کاربر فعال 

ماهانه نیز از آن استفاده می کنند.
ریبی همچنین اعالم کرده که استفاده 
از این اپلیکیشن به صرفه جویی ۳۹7۸ 
دالری در سال برای یک خانواده چهار 
نفره بــرای خرید مایحتــاج روزمره 

زندگی می انجامد.
داستان شکل گیری ریبی نیز جالب 
اســت. میشــل مارتینیک و توبیاز 
دانکویچ در دوره ای که در شهر لندن 
در استان انتاریو، دانش آموز بودند، در 
وقت های آزاد خود به توزیع برگه های 
فروشــگاه ها  تخفیف دار  تبلیغاتــی 
می پرداختند. این دو نفر پس از اینکه 
وارد دانشــگاه واترلو شدند، تصمیم 
گرفتنــد این کار را در فضای مجازی 
دنبال کننــد و این بــار، برگه هایی 
دیجیتال را به شــهروندان کانادایی 
عرضه کنند. به ایــن ترتیب بود که 

ریبی شکل گرفت.
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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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برخی بیماران آسیب دیده 
از اشتباه پزشکی، سیستم درمانی کانادا 

را فاسد می دانند
ایرونیــا- وقتی آن لواک تقریبا هفت 
سال پیش وارد یک کلینیک پزشکی 
در تورنتو شد، نمی دانست قرار است 
معلولیت هــای دائمــی گریبانش را 

بگیرد.
لواک در سال 2۰۱2 به امید تسهیل 
درد مزمن کمر وارد مرکز مراقبت درد 
روتبارت شد. یک پزشک چند تزریق 
داخل کمر او انجام داد اما ســوزن ها 
آغشــته به یک باکتری آسیب زننده 
بودند. دو هفته بعد لــواک را با درد 
شــدید به بیمارستان رســاندند. او 
هفته ها در بیمارستان بود و باالخره 
فهمید آسیب عصبی دائمی دریافت 

کرده است. 
اشــتباه پزشــکی در کانادا غیر رایج 
نیست. با اســتناد به انستیتو امنیت 
بیمــاران کانــادا، در ســال 2۰۱۳ 
حدود 2۸ هزار نفــر در موارد مزمن 
و خانگی به خاطر سوانح ایمنی جان 
خود را از دســت دادند. این ســوانح 
قابل پیش گیری ممکن است شامل 
اشتباه در تجویز دارو، انتقال عفونت 

و مجروحیت قابل پیش گیری بشود.
سال گذشــته بیش از ۹۰۰ شکایت 
قضایی پزشکی در دادگاه های کانادا 
به ثبت رسیدند. محققان می گویند 
حدود نیمی از تمام اشتباه های پزشکی 
قابل پیش گیری تلقی می شــوند. در 
بسیاری از موارد، بیماران مجروح شده 
نمی توانند کار کنند و برای پرداخت 
هزینه زندگــی نیازمند کمک مالی 
هستند. برای بیمارانی مثل لواک که 
زمانی یک سبک زندگی کامال فعال 
داشــته اند، یک اشتباه پزشکی قابل 
زندگی  پیش گیری می تواند کیفیت 

فرد را از بین ببرد.
به گفته کتلین فیندلی مدیر عامل و 
موسس مرکز حمایت از بیماران، این 
مشکل گســترده در کانادا به درجه 

اپیدمی رسیده است.
فیندلی که این گروه حمایتی را پس 
از مواجه شدن مادرش با چند اشتباه 
پزشکی طی شش ماه بستری بودن 
در بیمارستان تاسیس کرد، گفت: »به 
نظرم این مسئله یک بحران مراقبت 
از ســالمت ملی است و به هیچ وجه 
میزان توجهی که الزم دارد را دریافت 

نمی کند«.
که  سیســتمی  می گویند  منتقدان 
پزشــکان  مســئولیت پذیری  برای 
قرار داده شــده علیه بیماران و کامال 
غیرمنصفانه است و تنها راه دریافت 
غرامت آن ها شکایت از پزشک است. 
منتقدان می گویند دکترها اغلب به 
خاطر انجمن حمایت پزشکی کانادا 
کــه به بیش از ۳ میلیــارد دالر پول 
برای پوشش هزینه های دفاع قانونی 
دسترســی دارد، نســبت به بیماران 

برتری مالی دارند.
با وجود اینکه بیشتر پزشکان در کانادا 
به این سازمان هزینه ساالنه می دهند، 
بیشــتر پول آن از دالرهای مالیاتی 
استانی و منطقه ای تامین می شود که 
منتقدان می گویند یک نبرد قانونی 
غیرمنصفانه بین دکترهای پرپول و 
بیمارانی را شکل می دهد که اغلب در 

حالت بهبود بیماری شان هستند.
فیندلی که انجمن حمایت پزشــکی 
را به عنوان مخلوقی فرنکنستاین وار 
توصیف می کنــد که مخصوصا برای 
حمایت از پزشــکان طراحی شــده، 
می گوید: »به نظرم ما سیستمی فاسد 
داریم که کار بیشتری برای حمایت 
از دکترهایــی انجــام می دهد که به 
بیماران آسیب رســانده اند. ما داریم 
به عنوان مالیات دهنده پول سیستم 
مراقبت از ســالمتی را می دهیم که 
به ما آسیب می رساند و عجیب بودن 
ماجرا اینجاست که باید پول بیشتری 
پرداخت کنیم تا آن ها از پزشــکانی 
حمایــت کنند کــه به ما آســیب 

iroonia.ca .»رسانده اند

افزایش چشمگیر بیماری های آمیزشی در کانادا
ایرانیان کانــادا- اکثر افــراد پس از 
اتمــام کالس هــای آمــوزش های 
جنسی در مدرسه، به ندرت پیرامون 
»کالمیدیا«،  نظیــر  بیماری هایــی 
»ســوزاک« و »ســیفلیس« آگاهی 
دارنــد. با این حــال، در حال حاضر 
کارشناسان هشدار داده اند که افراد 
می بایســت بیشــتر در رابطه با این 
بیماری های آمیزشــی آگاهی یابند، 
چرا که عفونت هایی نظیر موارد ذکر 
شده در بین کانادایی ها رو به افزایش 

است.
در واقــع، از ســال 2۰۰۳ تاکنون، 
عفونت های آمیزشی مانند کالمیدیا 
و ســیفلیس به طور مداوم در کانادا 
افزایش یافته، که اخیرا کارشناسان به 

دلیل آن پی برده اند.
نی تن ناچفسکی، اســتادیار سازمان 
بهداشــت عمومی و سیاســت های 
اجتماعی، توضیح روشــنی در رابطه 
با دلیــل افزایش برخی بیماری های 
آمیزشی در کانادا ارائه داده و معتقد 
اســت که عدم تمایل برخی افراد به 

اســتفاده از کاندوم خطر ابتال به این 
عفونت ها را در پی دارد.

این در حالی است که تعداد افراد مبتال 
به HIV در کانادا، با روند سریعی رو به 
کاهش است. ماه گذشــته، سازمان 
بهداشت ساحلی ونکوور اعالم داشت 
که تعداد افراد مبتال به HIV از سال 
2۰۱۱ تاکنون، در اســتان بریتیش 
کلمبیا، به ۵2 درصد کاهش یافته و 
انتظار می رود که این رقم همچنان 
به پایین ترین سطح خود کاهش یابد.

این در حالی است که بنا بر آمار مرکز 
کنتــرل بیماری ها در این اســتان، 
نرخ ســایر عفونت های آمیزشــی 
نظیر کالمیدیا، سیفلیس و سوزاک، 
همچنان به طور نمادین در کانادا در 

حال افزایش می باشد.
متصــدی  گیلبــرت،  کریســتین 
ســازمان   در  جنســی  آموزش های 
 ،Options for Sexual Health
معتقد است که افزایش این بیماری ها 
در کانــادا به این دلیل نیســت که 
جوانان به خطر ابتال به آنان اهمیتی 

نمی دهند، بلکه به گفته وی اکثرا به 
سالمت جنسی خود اهمیت داده و از 
روش های مختلفی استفاده میکنند، 
از جمله برقراری رابطه جنســی در 
سنین باالتر و یا استفاده از روش های 
کنترل بارداری نظیر قرص یا کاندوم 
)که البته کم تر مورد استفاده قرار می 
گیرد(. وی همچنین متذکر شده است 
که تمامی افراد به آموزش های جنسی 
الزم برای اتخاذ بهترین تصمیم ممکن 

دسترسی ندارند.
وی همچنین خاطر نشــان کرد که 
علیرغم پیشرفت آموزش های جنسی 
در کانــادا، برخی افراد حتی در اواخر 
دوران نوجوانی خود هرگز یک کاندوم 

را از نزدیک ندیده اند.
بــه اعتقــاد وی روش کلیــدی در 
پاکســازی ایــن نوع عفونــت های 
آمیزشــی در کانادا، فراهــم آوردن 
آموزش هــای الزم برای مــردم، به 
ویژه جوانان، در استفاده موثر از موارد 
پیشگیری از بارداری و بیماری های 

آمیزشی است.

»دکتر خدیر«، مهاجر ایرانی، ناجی بیماران »الیم« در کانادا
امیــر خدیر در جامعه ما بیشــتر به 
عنوان یک سیاســتمدار شــناخته 
شده اســت. برخی با خط سیاسی او 
موافق و برخی مخالف آن هستند اما 
کمتر کســی می تواند او را بشناسد و 
دربرابر تالش های فراوان و مردم داری 
پیوســته اش، کاله از ســر برنگیرد. 
اگرتا یک ســال پیش به طور مرتب 
در رســانه های عمومی درخبرهای 
سیاســی او موضوع خبر می شد، در 
روزهای گذشته یک امر انسانی وی را 
تیتر اخبار کرده است: تالِش متفاوت 
وی برای سالمت بیمارانی که از همه 
جا ناامید شــده اند. این پزش ایرانی 
تبارِ کبکی می خواهد آن دســته از 
بیماران مبتال به الیم را که احساس 
می کنند سیستم درمانی آن ها را به 
حال خودشان رها کرده، درمان کند.

به طــوری کــه روزنامــه مونترالی 
الپرس گزارش کرده است، پزشکان 
برای بیماران مبتال به بیماری مزمن 
الیم کــه در نتیجه گزش کنه ایجاد 
می شود، بی مالحظه و به طور فله ای 
آنتی بیوتیک تجویز می کنند بدون این 
که گاهی حتی به لحاظ علمی وجود 
نوع مزمن بیماری الیم در بدن آن ها 
ثابت شده باشد. یک خانواده چهارنفره 
کانادایی )پدر و مادر و دو بچه هفت 
و چهار ساله( ساکن منطقه بوپور که 
از ســال ها پیش از بیماری الیم رنج 
می برند، از جمله بیمارانی هستند که 
بــه کارآیی روش درمانی دکتر خدیر 
چشــم امید دارند. البته احتمال این 
که چهار عضو یک خانواده توسط یک 
کنه ناقل بیماری الیم در یک منطقه 
غیرآندمیک گزیده شــوند، بی نهایت 

کم است.
پزشکان در بررسی های خود به اتفاق 
به این نتیجه رســیده اند که بیماری 
الیم از طریق نیش نوعی کنه پاسیاه 
که حامل باکتری بورلیا بورگدورفری 
است، منتقل می شود. این حشره که 
با گرم شدن زمین به مناطق شمالی 
مهاجرت می کند، هنــوز در منطقه 

کبک دیده نشده است.
پزشکان درباره روش های موثر درمان 
بیماری الیــم اتفاق نظــر ندارند و 
هزینه های این بیماری نیز به حدی 
باال است که گاهی ده ها هزار دالر برای 
روش های مختلف درمان این بیماری 

هزینه می شــود و حتی گاهی خانه، 
بازنشستگی و همه پس اندازهای بیمار 
نیز در این راه صرف می شود. اما سوال 
این است که آن دسته از بیمارانی که 
امکانات و پــول الزم برای این کار را 
ندارند، چه باید بکنند؟ تا مدت ها این 
انجام  بیماران کاری نمی توانســتند 
دهنــد. اما از یک ســال پیش آن ها 
پزشــک منجی خود را پیدا کرده اند. 
این پزشک که یک میکروبیولوژیست 
و متخصص بیماری های عفونی است 
حاضر شده اســت در زمینه درمان 
الیم اجماع علمی را به چالش بکشد 
و یک درمــان طوالنی آنتی بیوتیکی 
برای بیمــاران تجویز کند ضمن این 
که این پزشک بیمه درمانی »کارت 

خورشید« را هم قبول دارد.
همین پزشــک درمان خانواده چهار 
نفره ساکن بوپور را نیز بر عهده گرفته 
اســت. مادر این خانواده می گوید که 
پســر چهار ســاله اش ظاهرا درمان 
شــده و دوره درمانش بــه تدریج به 
پایان می رسد. این پسربچه در هشت 
ماه اخیر »ســه آنتی بیوتیک با دوز 

حداکثری« مصرف کرده است.
به نوشته الپرس امیر خدیر در حیطه 
کار تخصص خود آن قدر شهرت پیدا 
کرده که انتظار برای مالقات با او در 
مطبش گاهی ۹ ماه نیز طول می کشد. 
مبتالیان به الیم در فیسبوک از کار 
او تعریــف و تمجیــد می کنند و در 
گروه های فیســبوکی خود از وی به 

امیر خدیر که در گذشــته از چهره های شاخص حزب همبستگی کبک و 
حامی سرسخت قشــرهای محروم بوده، اکنون رسالت جدیدی برای خود 

تعریف کرده است: کمک به بیماران ناامید.

»ناجی  مهربان«،  »متخصص  عنوان 
ما« یا به زبان ســاده »دکتر خ« یاد 
می کنند. او کســی جــز امیر خدیر 

پزشک ایرانی مقیم کبک نیست.
امیر خدیر آن قدر برای بیماران مبتال 
به الیم یا آن هایی که تصور می کنند 
این بیماری را در خود دارند، معروف و 
مردمی شده که انتظار برای مالقات با 
وی در مطبش گاهی ۹ ماه هم طول 

رکورد دفعات باال رفتن از »گراوس مانونتین«
طی یک روز  بار دیگر شکسته شد

می کشد. اما در جامعه پزشکان کبک 
در خصوص روش های تشــخیصی و 
به ویژه روش های درمانی امیر خدیر 

اتفاق نظر وجود ندارد.
امیر خدیر که در گذشته از چهره های 
شاخص حزب همبســتگی کبک و 
محروم  قشــرهای  حامی سرسخت 
بوده، اکنون رســالت جدیدی برای 
خود تعریف کرده اســت. امیر خدیر 
ناامیدی  اکنون می خواهد بیمــاران 
را که جامعه پزشکی نتوانسته است 
برای آن ها کار مفیــدی انجام دهد، 
نجات دهد و حتی برای تحقق هدف 
خود در این زمینه حاضر است  نظام 

پزشکی را نیز به چالش بکشد.
برخی روزها تا نزدیک نیمه شب در 
بیمارستان پی یر-لو گردور در منطقه 
تربورن به امور بیماران مبتال به الیم 
رســیدگی می کنــد. در حال حاضر 
یکصد و پنجــاه بیمار الیم که تحت 
درمان او هستند، با مشکالت زیادی 
روبه رو هستند و پرونده های پزشکی 

حجیمی دارند.
امیر خدیر در مصاحبه خود با الپرس 
می گوید: »افرادی که برای دیدن من 
می آیند در واقع همه راه های ممکن را 
برای درمان بیماری خود طی کرده اند. 
آزمایش های زیادی برای تشــخیص 
بیماری خود انجــام داده اند که همه 
بی حاصل بــوده اســت. آن ها وقتی 
به ایــن جا می آیند با خود می گویند 
شاید این آخرین روش درمان نیز به 

زحمتش  بیارزد.«
بنابراین اصال جای تعجب نیست که 
برخی از بیماران دکتر خدیر از مناطق 
بســیار دور مثل شیبوگامو به این جا 
می  آیند. خدیر تنها پزشــک استان 
کبک اســت که این روش درمانی را 
برای بیماران خــود تجویز می کند. 
چرا که فقط اوست که توانسته است 
بدون این که مورد توبیخ و مالمت قرار 
گیرد از عقاید رایج و سنن متعارف در 
جامعه پزشــکی فاصله بگیرد. خدیر 
خود معتقد است که شهرت عمومی 
که از آن بهــره می برد به وی در این 

زمینه مصونیت بخشیده است.
امیر خدیر می گوید: »من کارم را در 
یــک چارچوب عمومــی بدون هیچ 
پنهــان کاری انجــام می دهم. خیلی 
صریح بــه بیمارم می گویــم: این ها 
داروهای مدنظر من است. نمی دانیم 
که آیا این یک روش تشخیص مناسب 
اســت اما به نظر مــن تنها آزمایش 
تشخیص واقعی بیماری، همان درمان 

است.«

ایرونیا- به سبک هر سال ، ورزشکارانی از سرتاسر کانادا بار دیگر در »چالش 
 Grouse گراوس گرایند« در یک مســیر کوه نوردی پرطرفدار منتهی به
Mountain در نورث ونکوور بریتیش کلمبیا حضور یافتند و با صرف یک 

روز کامل در باال رفتن از ارتفاعات ، رکوردهای جدیدی را شکستند.
ویلفریــد لبالنک از ونکوور با ۱۹ بار بــاال رفتن  در یک روز یک رکوردی 
جدید را به ثبت رساند و مسافتی بالغ بر ۵۵ کیلومتر را طی کرد.  لبالنک 
۵7 ســاله برای کامل کردن این رکورد روی هم رفته در مســیری که به 
عنوان »ابرپله مادر طبیعت« شناخته می شود ۵۳77۰ گام به سمت باال 
برداشت. همچنین  جیمز استوارت رکورددار قبلی در این زمینه ، رکورد 

خودش را بهبود بخشید و  ۱۸ بار این مسیر  را کامل طی کرد.
در بین ورزشــکاران زن هم بروک اسپنس از نورث ونکوور هم موفق تر از 
سایرین بود و ۱۸ بار به قله رسید تا رکود قبلی خودش  را که سال پیش 
با ۱7 بار صعود ثبت کرده بود، بشــکند. اسپنس و لبالنک بخش اعظمی 
از روز را صرف باال رفتن از گرایند در کنار هم کردند و تجربه قبلی بروک 
در این رخداد به آن ها کمک کرد بتوانند با رکوردهای قبلی خود به رقابت 

بپردازند.
این چالش که هر ســال در تابستان برگزار می شود، تنها رخداد مجوزدار 
برای تعیین رکورد بیشــترین میزان باال رفتن از ارتفاع در یک روز است. 
مشــارکت کنندگان می توانند کار خود را از چهار صبح آغاز کنند و هیچ 

صعودی  نمی تواند دیرتر از ۱۰ شب آغاز شود. 
مسابقه دهندگان از این مسیر سخت باال می روند و بعد از تله کابین برای 
پایین آمدن اســتفاده می کنند که در روز رقابــت هر ۱۰ دقیقه یک بار 

حرکت می کند .
امســال ۶7 ورزشکار در این چالش شــرکت کردند. این چالش در اصل 
برنامه ای برای جمع آوری سرمایه برای بنیاد بیمارستان کودکان بریتیش 
کلمبیاســت. روی هم رفته گرایندرها در روز رقابت ۶۶۰ گرایند را کامل 
کردند و به این ترتیب توانستند بیش از 4۸ هزار دالر پول جمع آوری کنند.
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A State-of-the-Art Auto Body and Collision Repair Facility
and an ICBC Accredited Collision Repairs & Valet Service

Computerized Color Matching
Courtesy Car

Factory Baked Finish
ICBC Accredited

Valet Express Repair
Laser Measuring System
Private Insurance Claims

Qualified Technicians Quality Repair
Lifetime Guarantee

کارگاه صافکاری و نقاشی ابسولوت 
مفتخر است به عنوان اولین تعمیرگاه ایرانی در 

ونکوور بزرگ که موفق به کسب مجوز اکسپرس شاپ 
از  آی.سی.بی.سی شده است، اتومبیل تصادفی 

شما را فقط با گرفتن شماره پرونده، بدون مراجعه به 
آی.سی.بی.سی تعیین خسارت و تعمیر کند.

* مجهز به سیستم تطابق رنگ کامپیوتری
* اتومبیل جایگزین در تمام طول مدت تعمیر

* تخمین و برآورد رایگان
* تعمیر سریع مطابق با استانداردهای آی.سی.بی.سی

* مجهز به کوره پخت رنگ آمیزی
* سیستم اندازه گیری لیزری

* پذیرش کلیه بیمه های خصوصی
* صافکاری توسط تکنسین متخصص

سرویس رایگان انتقال 
اتومبیل آسیب دیده شما 
به تعمیرگاه و تحویل آن

 پس از بازسازی به مکان 
مورد نظر شما

#5-930 Tupper Ave., Coquitlam
Tel: 604-524-3100

Fax: 604-524-3110
www.absoluteautobody.ca

با ضمانت دائمی

انتقال رایگان اتومبیل 
شما از محل کار یا 
منزل به تعمیرگاه

Absolute Auto Body Ltd.
AQUA UNITED 
PLUMBING LTD

خدمات لوله کشی
با مجوز رسمی و بیمه

تجاری و مسکونی
سرویس اضطراری ۲4 ساعته

«ما رضایت شما را تضمین می کنیم»

۶۲۶7-۸34-77۸بهزاد
aquaunitedplumbing@yahoo.ca

ارائه سرویس در تمامی نقاط ونکوور بزرگ
نورت شور، برنابی، ونکوور، داون تاون، کوکیتالم، میپل ریج

اتباع آمریکا  برای فرار از جنگ 
 و بازدا شت به کانادا پناهنده می شوند

از  فزاینده ای  تعداد   - هفته 
فرار  برای  آمریکایی  شهروندان 
از بازداشت یا جنگیدن به کانادا 

پناهنده می شوند. 
به گزارش هفته به نقل از پایگاه 
اینترنتی یو.اس. ای تودی، تعداد 
مردم  از  رشدی  به  رو  اما  کم 
در  پناهندگی  دنبال  به  آمریکا 
کانادا هستند. به گزارش آژانس 
تعداد  کانادا،  مرزی  خدمات 
شهروندان آمریکایی که به دنبال 
در  هستند،  کانادا  در  پناهندگی 
سال های 2۰1۵ و 2۰1۶ بیش از 
دو برابر شده و از ۸۰ تن به 1۸7 
تن رسیده است؛ البته درخواست 

بیشتر آن ها رد شده است.
از  فرار  به خاطر  آن ها  از  برخی 
رفتن به زندان و برخی دیگر به 
خاطر سرپیچی از جنگیدن برای 
آمریکا، خواستار اقامت در کانادا 
هستند. حال و پس از روی کار 
آمریکا،  جدید  دولت  آمدن 
برآورد  مهاجرت  وکالی 
کرده اند که شهروندان آمریکایی 
دونالد  دولت  ترس  از  بیشتری 
ترامپ به سوی مرزهای شمالی 
خواهان  و  کرد  خواهند  فرار 

اقامت در کانادا خواهند بود.
بر اساس گزارش اداره مهاجرت 
و پناهندگی مرزی کانادا، اگرچه 
مهاجران  روی  بر  کانادا  درهای 
باز بوده و از سال 2۰1۵ تاکنون 
شهروند  هزار  چهل  از  بیش  به 
اما  است،  داده  اقامت  سوری 
درخواست  پذیرش  درصد 
پناهندگی شهروندان آمریکایی 

از  کمتر  در حدود  و  کم  بسیار 
یک درصد است.

میلیسا اندرسون سخنگوي دادگاه 
مهاجرت کانادا گفت: من از یک 
آمریکایی بزرگسال خبر دارم که 
سال 2۰1۴ به دلیل نیاز به حمایت، 
با پناهندگی او موافقت شد. باقی 

آن ها تماماً کودک بودند.
پس از ریاست جمهوری ترامپ 
منع  فرمانهای  و  آمریکا  در 
پناهندگان  تعداد  او،  مهاجرتی 
آفریقایی و آسیایی که به سوي 
بیشتر  روند  مي  کانادا  مرزهای 

شده است.
پزشکان  از  یکی  کالفورد  پال 
و  مهاجران  سالمت  مرکز 
فوریه  ماه  در  کانادا  پناهندگان 
هر  به  که  شخصی  هر  گفت: 
دلیلی از آمریکا به سوی مرزهای 
فرار میکند، میگوید: آمریکا  ما 
زندگی  برای  امنی  محل  دیگر 

نیست.

مهاجرتی  فرمان  امضای  از  بعد 
ماه  در  آمریکا  جمهور  رییس 
مبنی  میالدی  سال 2۰17  ژانویه 
بر منع ورود اتباع مسلمان هفت 
نخست  ترودو  جاستین  کشور، 
کانادایی ها  گفت:  کانادا  وزیر 
بدون توجه به ایمان تان، به شما 

خوشآمد می گویند.
عقیده  این  بر  کانادایی  وکالی 
آمریکا  در  ترامپ  تا  هستند که 
کانادا  دولت  است،  کار  سر  بر 
بیشتری  پناهندگان آمریکایی  با 

روبرو خواهد بود.

الین  آن  درخواست  ایرونیا- 
بریتیش کلمبیایی ها برای باال بردن 
حداقل دستمزد استان به 1۵ دالر با 
۵۶ هزار امضا تسلیم پارلمان استان 

شد.
این درخواست که از سوی اتحادیه 
بود  تهیه شده  بریتیش کلمبیا  کار 
موضوع  که  این  امید  به  دیروز 
مبارزات  در  دستمزد  حداقل 
پارلمان  به   ، انتخاباتی مطرح شود 

تسلیم شد .
به  نزدیک  النزینگر  ایرن  گفته  به 
۵۰۰ هزار کارگر با حداقل دستمزد 
در بریتیش کلمبیا زندگی می کنند 
و اگر همه آنها کار تمام وقت هم 

آنها  درآمد  هم  باز  باشند  داشته 
در  فقر  خط  از  کمتر  دالر   ۴۰۰۰
 ۶۰ عده  این  بین  از   . است  سال 
درصد زن هستند و 7۰ هزار نفر هم 

باالی ۵۵ سال سن دارند.
این درخواست توسط جان لورگان 
رهبر حزب ان دی پی تسلیم پارلمان 
در  استان  در  شد. حداقل دستمزد 
حال حاضر 1۰.۸۵ دالر است که 
در  سنت  میزان ۴۰  به  بار  آخرین 
سپتامبر گذشته افزایش یافت. تا قبل 
از سپتامبر بریتیش کلمبیا پایین ترین 
میزان حداقل دستمزد را در کانادا 

داشت.
حمایت  موضوع  این  از  همه  اما 

های  بیزینس  اندو صاحبان  نکرده 
کوچک تحقق این قضیه را مشکل 

بزرگی برای کارشان می دانند.
اتاق  مدیر  لیتوین  وال  گفته  به 
بازرگانی بریتیش کلمبیا ، افزایش 
می  دالر   1۵ به  دستمزد  ناگهانی 
تواند تاثیر منفی داشته باشد. او به 
سی بی سی می گوید :» ما مخالف 
باال رفتن دستمزد ها نیستیم. ولی این 
پیش  و  اطمینان خاطر  با  باید  کار 
اگر  گیرد.  صورت  شرایط  بینی 
افزایش ناگهانی و بیش از حد باشد 
بیزینس در استان را تحت  ، شیوه 

iroonia .ca ». تاثیر قرار می دهد

ارائه درخواست حداقل حقوق ۱۵ دالری
 به پارلمان بریتیش کلمبیا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سایر استانها وجود داشت ، از بین 
رفت.

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

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

 iroonia .ca.به انتاریو دانسته بود

Knockout Graphics knockout@telus.net ART: KO AE: KO DSGN: KO PROD: KO
AD SIZE: 5" x 6.5" PRESS / STOCK: Litho/Nwsp
BLEED: na RES FINISHED: 300 PPI

Paragon_Paivand_July2019 OTHER: Fractional Ad ARTWORK SCALE: 1 : 1
June 26, 2019 3:44 PM FINISHED: per ad size RES ARTWORK: 300 PPI

Paivand FORMAT: Mac InDesign CC NOTE : 

DELIVER: PDF/X1a

Paragon Food Equipment

BLACK

Insert: Friday, July 5 & 19

No translation 
required; run ad
as supplied.

Do not reformat 
or resize.

Visit us online for more great deals!

paragondirect.ca
(604) 255-9991

760 East Hastings Street, Vancouver

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

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

RELIANT
14 Cu Ft Single 

Glass Door Cooler

$1,399

ATOSA
69" Back Bar 

Cooler, S/S Door

$2,200

RELIANT
24 Cu Ft Single 

Glass Door Cooler

$1,589

RELIANT
47 Cu Ft Sliding 

Glass Door Cooler

$2,199

RELIANT
Sandwich Prep Tables

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

RELIANT
Stock Pot Stoves
Single  $495
Double  $850

رشد 30 درصدی گروه های 
دست راستی افراطی در کانادا

پــرژن میــرور- دو فیلم مســتند 
»مستند سازی نفرت« و » نازی های 
آمریکایی جدیــد« تمرکز خود را بر 
روی گروه های نئو نــازی در ایاالت 
متحــده آمریکا قــرار داده اند.این دو 
مستند که پس از تحقیقاتی یکساله، 
ساخته شده تعدادی از گروه هایی که 
در پشت کشتار های خشونت  بار در 
آمریکا هستند را در مرکز توجه قرار 
داده اند، و اینکه چگونه عمل می کنند 
و همچنان بدون مجازات به عملیات 

خود ادامه می دهند.
اما کارشناســان معتقدند که مردم 
کانادا نیز باید درباره افزایش گروه های 
افراطی در این کشــور حساســیت 
بیشــتری از خود نشــان دهند. به 
گزارش ســی بی ســی و طبق گفته 
باربارا پِری، استاد دانشگاه و کارشناس 
در زمینــه جرم و جنایت ناشــی از 
تنفر، در حال حاضر دست کم ۱۳۰ 
گروه دست راستی افراطی در سراسر 
کانادا فعال هستند، که از سال 2۰۱۵ 
تاکنون رشد ۳۰ درصدی داشته است.

ایدئولــوژی اغلب ایــن گروه ها علیه 
ادیان و نژاد های خاص شــکل گرفته 
است. افکار ضد اسالمی و احساسات 
ضــد یهودی از جملــه متداول ترین 
ایدئولوژی های آنها است، و به دنبال 
آنها نفرت از مهاجران، زنان، مردمان 
بومی، جوامــع و گروه های دگرباش 
و دیگر گروه هــای اقلیت در رده های 

بعدی قرار دارند.
خانم پری می گوید:» هر هفته چند 
تظاهرات به اصطالح دست راستی در 
کانادا برگزار می شود و اخیراً گروه های 
نفرت پراکن اقدام به تشکیل ائتالف با 
یکدیگر کرده اند. این عمل که انعکاس 
دهنده شعار )راستی ها متحد شویم( 
در شارلوتسویل است، یک روند آزار 
دهنده را نشــان می دهــد که آنها با 

یکدیگر وحدت دارنــد و دارای یک 
چشم انداز مشترک هستند.«

خانــم پری درباره اینکــه آیا ممکن 
اســت که حوادثی همچون شورش 
شارلوتســویل در ویرجینیا، اینجا در 
کانادا هم اتفاق بیافتد، گفته است:» 
فقــط یکــی دو نفر از خــط خارج 
می شوند. من نمی گویم که در اینجا 
اتفاق نخواهد افتاد، ما نیز در اینجا با 
برخی از گروه های مســلح و تعدادی 
از اعضــاء خیلی تهاجمی آنها مواجه 

هستیم.«
وی بــه گروه هایــی ماننــد )ســه 
درصدی ها( اشــاره می کنــد، که در 
اســتان های آلبرتا و انتاریــو دارای 
شعبه هســتند و اعضای آن به دلیل 
برخورداری از آموزش های شبه نظامی 

و نظامی مشهور هستند.
آمار ها نیز نشان می دهند که جنایات 

بر پایه تنفر در کانادا در حال افزایش 
تا  اســت. مابین ســال های 2۰۱4 
2۰۱7، حوادثی که انگیزه وقوع آنها 
نفرت بوده و به پلیس گزارش شــده 
بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است. 
در این مدت 2۰7۳ مورد از این قبیل 

حوادث گزارش شده بود.
از این تعداد جنایات اتفاق افتاده، ۳۸ 
درصد جرایم خشونت آمیز بودند، که 

شامل حمله فیزیکی، تهدید و آزار و 
اذیت جنایی می شدند. و طبق گفته 
خانم پری، بیشتر جنایاتی که توسط 
پلیس برای آنها پرونده مستند تشکیل 
شده به وسیله افرادی به وقوع پیوسته 
است که در حال حاضر عضو هیچیک 
از این گروه های نفرت پراکن نیستند، 
و نشان می دهد که این مشکل بسیار 
فراگیر تر از چیزی است که ما تصور 

می کنیم.
اطالعات پلیس بر مبنــای اثبات از 
طریق تحقیقات و به طور گســترده 
بســتگی به اراده قربانیان به گزارش 
دادن این جنایــات دارد. باربارا پری 
توضیح می دهد که بسیاری از عوامل 
از جمله عدم اهتماد به پلیس، بر روی 
گــزارش ندادن قربانیــان تاثیر گذار 
است. به گفته او: » بعضی از ماموران 
پلیس دارای ســابقه خشــونت های 
ضد دگرباشی و ضد ترانس هستند، 
بنابرایــن افرادی کــه متعلق به این 
گروه ها هستند کمتر عالقه ای به ارائه 
گزارش خشونت هایی دارند که قربانی 

آن بوده اند.«
خانم پــری ادامه داده اســت که بر 
اساس مطالعات انجام شده، ۸۰ تا ۸۵ 
درصد از جنایات بر پایه تنفر گزارش 

نمی شوند.
ایوان بالگورد، مدیر اجرایی شبکه ضد 
نفرت کانادا، می گوید که جلوگیری 
از گروه هــای نفــرت پراکــن برای 
انتشار اطالعات آنالین بسیار حیاتی 
اســت. این شبکه که در سال 2۰۱۸ 
راه افتــاده اســت، در تعطیل کردن 
بزرگترین پادکســت نئــو نازی های 

کانادا شرکت داشته است.
با این حال، بعضی از این گروه ها برای 
انتشار پیام خود از روش های قدیمی 
استفاده می کنند، اوایل ژوئیه بالگورد 

گزارشی دریافت کرد مبنی بر اینکه 
یک گروه دســت راســتی به منظور 
پذیرش عضو، اقدام به الصاق پوستر 
در اطراف محله های بَِترست و سنت 

کلر در تورنتو کرده اند.
بالگورد می گوید، بــر خالف آمریکا، 
اعضاء ایــن گروه ها در کانادا در مورد 
شناخته شدن حساس هستند و سعی 
می کنند که توجــه زیادی را به خود 
جلب نکنند، بنابراین درباره حرکات 
سیاســی خود جار و جنجــال به پا 

نمی کنند.
خانم پری می گوید که قوانین جاری 
ســازماندهی  عواقب  دربــاره  کانادا 
گروه هــای نفــرت پراکــن هیــچ 
دستور العمل خاصی ندارند، بخصوص 
از زمانی که ماده ۱۳ قانون حقوق بشر 
کانادا، که دربــاره نفرت کالمی بود، 
در ســال 2۰۱۳ توسط دولت هارپر 
لغو شــد. وی اضافه کرده اســت که 
برای جدا کردن گروه های تروریستی 
) برچســبی که تمایــل دارند برای 
گروه های شبه نظامی اسالمی استفاده 
کنند( از گروه های نفرت پراکن توسط 
مقامات و مســوؤلین اجــرای قانون 
اقداماتی صورت گرفته است، اگرچه 
خانم پری اعتقــاد دارد که گروه های 
دســت راســتی باید در رده بندی 

گروه های تروریستی قرار بگیرند.
خانم پری می گوید مــردم کانادا در 
زمینه اعتراض به تظاهرات گروه های 
دســت راســتی حضور اســتثنایی 
داشته اند. تعداد آنها در اغلب موارد از 
تظاهر کنندگان بیشتر بوده است. او بر 
اهمیت داشتن اتحاد در سطح فردی 
به هنگام مشــاهده نفرت کالمی یا 
جنایت بر پایه نفرت تاکید دارد. خانم 
پــری گفته اســت: » بخش آموزش 
عمومــی نیز ضروری اســت. اگرچه 
مــردم کانادا هــر روز در مورد وجود 
گروه های افراطی دست راستی آگاهی 
بیشتری پیدا می کنند، اما عده زیادی 
آگاه نیستند. کانادایی ها بسیار راضی 
هســتند. در آمریکا وضع بدتر است، 
اما بیش از این نمی توانیم آن را انکار 

کنیم، خیلی آشکار است.« 

ایرانیان کانادا- طبق گفته های وزیر 
انتاریو، کریستین الیوت،  بهداشــت 
فصل آنفوالنزای امسال احتماال یکی 
از بدترین ها باشــد و این استان در 
حال آماده سازی برای واکسیناسیون 

فوق العاده قوی است.
کریستین الیوت پس از یک اعالمیه 
غیر مرتبط ابراز کرد: »پیش بینی ما 
بر اساس آنچه که در حال رخ دادن در 
استرالیا میباشد است و انتظار داریم 
که امسال سال بسیار دشواری باشد و 
منتظر آنچه که احتماال در انتاریو رخ 

می دهد هستیم.«
مقامات بهداشت استرالیا خبر از شروع 
آنفوالنزای فصلی داده اند  که در این 

زمان از سال غیرمعمول است. اگر چه 
شــدت کلی این بیماری کم گزارش 
شده اســت، سه بار بستری شدن در 
این زمان عادی است و تا کنون بیش 
از 2۰۰ مورد مرگ و میر گزارش شده 

است.
کریســتین الیوت بیان کرد انتاریو از 
سال گذشته بیشتر از ۳۰۰ هزار دوز 
واکسن آنفوالنزا را سفارش داده است.
این واکســن میزان آنتــی ژن ها و 
قدرتــش چهــار برابر یک واکســن 
آنفوالنزای معمولی است و برای افراد 
آســیب پذیر مانند افراد سالخورده 

تجویز میشود.
الیوت بیان کرد که این واکســن در 

سال گذشــته به طور خاصی اثرگذار 
بــوده اســت و دولت نیــز کمپینی 
تبلیغاتی راه خواهد انداخت تا مردم را 

به زدن این واکسن تشویق کند.
وی در ادامه گفت: مهم اســت که در 
ابتدای کار از بیماری جلوگیری کنیم، 
اما زمانی که انتاریو را درمعرض قرار 
میدهــد، باید برای مقابلــه با آن به 

اشکال مختلف آماده باشیم .
طبق گزارش اداره سالمت و بهداشت 
کانــادا در فصــل بیمــاری آنفوالنزا 
در ســال 2۰۱۸-۱۹، ۳4 درصــد از 
بزرگســاالن در کانادا در فاصله سنی 
۱۸ تا ۶4 سال و 7۰ درصد سالمندان 

واکسن آنفوالنزا را زده اند.

انتاریو برای فصل سخت آنفوالنزا آماده می شود
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تحقیق بازرسان ارتش کانادا 
درباره پرونده سرقت اطالعات حساس مرکز پژوهشی

طبق اعالم منابع آگاه در اتاوا، بازرسان 
ارتــش کانادا درباره پرونده ســرقت 
اطالعات حســاس توســط یکی از 
کارمندان پیشین یک مرکز پژوهشی 

تحقیق می کنند.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
مقامات ارتش کانادا احتمال می دهند 
که این کارمند غیرنظامی ســابق که 
درزمینه بالســتیک تخصص دارد و 
اکنون بازنشسته شــده است، حدود 
سی هزار فایل حاوی اطالعات بسیار 
حساس را دزدیده و از بین برده است. 
بااین حال طبق اعالم منابع آگاه، این 
مظنون هنوز به طور رســمی در این 

پرونده متهم نشده است.
یک ســند قضایی که رادیو کانادا به 
آن دست یافته است نشان می دهد که 
در چارچوب همین تحقیقات، پلیس 
نظامی کانادا حکم دسترسی و بازرسی 
از یک مکان »به شدت امنیتی« را در 
مرکز تحقیقات و توسعه امور دفاعی 
کانادا RDDC گرفته اســت.  مرکز 
تحقیقات و توسعه امور دفاعی کانادا 
در پایگاه نظامی والکارتیه در شمال 

استان کبک واقع شده است.
مقامات نظامی کانادا احتمال می دهند 
دونی لوکلرک پنجاه  و هشــت  ساله 
کارمنــد غیرنظامی پیشــین مرکز 
تحقیقاتی نیروهای مسلح کانادا پیش 
از بازنشسته شدن اطالعات حساسی 
را دزدیده و به عمد آن ها را از بین برده 

است.
طبق حکم تفتیش قضایی که بازرس 
نظامی کانادا در این پرونده درخواست 

کرده و گرفته است، اشیا و وسایلی که 
باید در این تحقیق ضبط شــوند در 
یک مکان فوق امنیتی مرکز تحقیقات 

توسعه دفاعی کانادا قرار دارند.
تحقیق درباره این پرونده حســاس 
نوامبر گذشــته و زمانی آغاز شد که 
برخی از کارمندان این مرکز تحقیقاتی 
از دونــی لوکلرک که متخصص امور 
بالستیک است و آوریل سال 2۰۱۸ 
از این مرکز بازنشســته شده است، 

شکایت کردند.
دونی لوکلرک در حال حاضر به طور 
رسمی متهم نشده است زیرا ادعاهایی 
کــه بر ضــد وی در اســناد قضایی 
مطرح شــده هنوز در مراجع قضایی 

اثبات نشده اند.

در اسناد قضایی این پرونده اعالم شده 
کــه دونی لوکلــرک متخصص امور 
بالســتیک دو ماه پیش از بازنشسته 
شدن در قبال مسئوالن مافوق خود 

مرتکب نافرمانی شده است.
گفته می شود در این فاصله مسئوالن 
مافــوق لوکلــرک از یک متخصص 
کامپیوتــر خواســتند یــک کپی از 
اطالعــات موجــود در کامپیوتر این 

کارشناس بالستیک بگیرد.
پس ازآن که لوکلرک بازنشســته شد 
کپی برداری  اطالعات  تجزیه وتحلیل 
شــده از کامپیوتر وی نشان داد که 
برخی اطالعــات وزارت دفاع ملی و 
نیروهای مسلح کانادا به طور عمدی 

از بین رفته اند.

در ادامه بررسی بیشتر اطالعات نشان 
داد که برخی از این اطالعات حساس 
درســت چند روز پیش از بازنشسته 
شــدن لوکلرک ابتدا به دستگاه های 

خارجی منتقل شده اند.
رئیس بخش حفاظت و آثار تسلیحات 
RDDC در اظهارنظــری مکتــوب 
اعالم کرد دونی لوکلرک می خواست 
مدیران مرکز را مجبور کند دوباره او را 
استخدام کنند تا اطالعات ازدست رفته 

را بازیابی کند.
طبق اعالم رادیو کانادا برخی فایل های 
حــاوی اطالعات بســیار حســاس 
کپی برداری شــده و حذف شــده اند. 
عکس ها و تصاویر مربــوط به نتایج 
فعالیت هــای بالســتیک، فیلم های 
مربــوط به آزمایشــات بالســتیک، 
روش های عملیاتی و اســناد خرید 
مهمات ازجمله فایل هایی هستند که 
در این ماجرا دزدیده شــده و از بین 

رفته اند.
دونی لوکلرک که از چند سال پیش 
برای وزارت دفاع درزمینه بالستیک 
تحقیق می کرد و اکنون مظنون اصلی 
این پرونده محسوب می شود، آوریل 

سال 2۰۱۸ بازنشسته شده است.

آیا امنیت ملی به خطر افتاده است؟

بازرسی از تأسیسات و مراکز دفاع ملی 
یک اقدام بسیار حساس است. هشتم 
ژانویه امسال پلیس نظامی کانادا تحت 
تحقیقاتی  مرکز  مســئوالن  نظارت 
RDDC بازرســی هایی را در یکی از 
بخش هــای این مرکز انجــام دادند؛ 
چراکه به گفته بازرسان ارتش افشای 
احتمالی اطالعات و داده های موجود 
در این مــکان می تواند امنیت ملی 
را به خطر اندازد. یک هارددیســک، 
یک فلش ممــوری و دو دی.وی.دی 
در این بازرســی ضبط شــده و برای 
تجزیه وتحلیل در اختیار مقامات قرار 

گرفتند.
هنوز دونی لوکلرک نظر خود را درباره 

این موضوع اعالم نکرده است.
ازآنجاکه تحقیقات درباره این پرونده 
هنوز ادامه دارد، مقامات نظامی کانادا 
نیــز از اظهارنظر درباره آن خودداری 
کرده اند. بااین حال دفتر روابط عمومی 
نیروهــای نظامی کانــادا در نامه ای 
الکترونیکی تأکید کرده است که هیچ 
دلیلی وجود ندارد که بگوییم سرقت 
احتمالی اطالعات یادشده امنیت ملی 

را تحت تأثیر قرار داده است.
وزیر  هارجیت ســیجان،  سخنگوی 
دفاع کانادا نیــز اعالم کرد:» تحقیق 
دراین باره ادامه دارد اما در حال حاضر 
ارائــه توضیحات بیشــتر درباره این 

پرونده کاری دور از احتیاط است.«

این مرکز که مکانی به شدت امنیتی است نزدیک پایگاه نظامی والکارتیه قرار دارد.

انتقاد شدید اندرو شی یر
 از روابط تیره میان دولت فدرال و استان ها

اندرو شییر رئیس حزب محافظه کار 
کانــادا از روابط بدی که به گفته وی 
میان دولت فدرال و اســتان ها وجود 

دارد، به شدت انتقاد کرد.
به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، 
اندرو شییر که برای تماشای مسابقات 
اتومبیل رانی هونــدا ایندی به تورنتو 
سفرکرده اســت با انتقاد از جاستین 
ترودو نخســت وزیر کانادا تأکید کرد 
روشــی که دولت فــدرال به رهبری 
ترودو برای حل مســائل و مدیریت 
پرونده هــا با دولت های اســتانی در 

پیش گرفته، روشی نادرست است.
رئیس حزب محافظه کار تأکید کرد 
کامالً روشــن اســت که روابط میان 
دولت فدرال و دولت های استانی اصاًل 

خوب نیست.
پیشنهاد ما به کانادایی ها این است که 
در انتخابات آینده دولتی را روی کار 
بیاورند که حوزه صالحیت ها را رعایت 

کند.
اندرو شــییر قول داده اســت اگر در 
انتخابات اکتبر آینده به پیروزی رسید 
مالیات کربن را که دولت فدرال وضع 
کرده است، لغو کند. وی از استدالل 
دولت های اســتانی که با توســل به 
مراجع قضایــی به اقدام دولت فدرال 
مبنــی بر تحمیل مالیــات کربن بر 
اســتان ها، اعتراض کرده اند حمایت 

می کند.
به گفته اندرو شــییر انتخاب نخست 
وزیــران محافظــه کار در چندیــن 
استان کانادا پیشــرفت خوبی برای 
حزب محافظه کار محسوب می شود 
و موقعیت ایــن حزب را در انتخابات 
آتــی فدرال تقویت خواهــد کرد. به 

گفته اندرو شــییر، تقویــت جایگاه 
محافظه کاران نشان می دهد که مردم 
کانــادا باسیاســت های دولت فدرال 

موافق نیستند.
رئیس حزب محافظه کار کانادا تصریح 
کرد: »بــا توجه به نتایــج انتخابات 
اســتانی در کانادا، می بینیم که هر 
بار شهروندان کانادایی فرصت رفتن 
به پــای صندوق هــای رأی را پیــدا 
می کنند به حزبی رأی می دهند که 
قصد حذف کردن مالیــات کربن را 
دارد. موضع حــزب محافظه کار نیز 
حذف مالیات کربن است بنابراین من 
اطمینان دارم کــه می توانیم اعتماد 
شهروندان کانادایی را در همه مناطق 

جلب کنیم.«
اندرو شــییر همچنین به مســئله 
مدیریت خطوط لوله انتقال نفت اشاره 

کرد.
بااینکه دولت فدرال کانادا موافقت خود 
را با توسعه پروژه ترانس مانتین اعالم 
کرده است، این پروژه بحث برانگیز به 

علت مخالفت شدید بریتیش کلمبیا 
و همچنین مخالفت چند گروه بومی 
در  همچنان  محیط زیســت،  حامی 

حالت تعلیق قرار دارد.
پروژه ترانس مانتیــن همچنین در 
ماه هــای اخیر به منبــع تنش میان 
دولت های آلبرتــا و بریتیش کلمبیا 
تبدیل شده است. مقامات دولت آلبرتا 
این پروژه را برای صادرات نفت استان 
خود به بازارهای آســیا بسیار حیاتی 
می دانند امــا بریتیش کلمبیا ضمن 
مخالفت با این پروژه تأکید کرده است 
که برای جلوگیــری از اجرای آن به 
همه ابزارها و راه های قانونی متوسل 

خواهد شد.
رهبر حزب محافظه کار کانادا پیشنهاد 
کرد یک داالن انرژی در کانادا ایجاد 
شــود تا استان ها بتوانند از طریق آن 
منابــع طبیعی خود را بــه بازارهای 

جدید صادر نمایند.
انتخابات آتی فدرال کانادا بیســت و 

یکم اکتبر برگزار خواهد شد.

کودکان بومی کانادا و فقر

یک مطالعه جدید در کانادا نشــان 
داده اســت طی یک دهه گذشــته 
کودکان بومی در سطح باالیی از فقر 
بسر می برند و تقریبا نیمی از آنها در 
خانواده هایی با درآمد بســیار پایین 

زندگی می کنند.
به گزارش رسانه هدهد به نقل از سی 
تی وی، بر اســاس نتایج این تحقیق 
47 درصد از کــودکان جوامع بومی 
کانادا روزگارشان را با فقر سپری می 

کنند.
آمارها همچنین نشان می دهد تعداد 
کودکان فقیر بومی در مناطق تحت 
الحفظ آنها به ۵۳ درصد می رسد که 
باالترین نرخ فقر در سطح کانادا است.

بنابر آمــار ســال 2۰۱۶ میزان فقر 
کودکان در جهان حدود ۱7.۶ است، 
حال آنکه میزان فقر بومیان در مناطق 
محافظت شده کانادا ســه برابر این 

میزان براورد شده است.
بررسی وضعیت بومیان کانادا در طی 
ســالهای 2۰۰۶ تا 2۰۱۶ همچنین 
نشان می دهد که سخت ترین شرایط 
سخت اقتصادی کودکان بومی کانادا 

در این مقطع بوده است.
»دنیل ویلسون«، یکی از نویسندگان 
این گزارش با اشاره به رشد جمعیت 
جوان و افزایش بــاروری در بومیان، 
گفت که رشــد جمعیت جــوان در 
این قشــر چالش جدید آنهاســت و 
لزوم تغییر در شرایطشان را ضروری 

می کند.
وی افــزود: بــر همیــن اســاس ما 
درصددیــم بــه جوانــان ۱۰ تا ۱۵ 
آموزشها کاری بدهمی تا هم از میزان 

فقرشان کاسته شــده و هم در طول 
زمان به سالمتی جسمی و روحی شان 

کمک شود.
در همین مدت تعــداد کودکانی که 
در مناطــق تحت الحفظ زندگی می 
کردنــد به ۱2۰ هزار نفر رســید، در 
حالیکه فاقد هرگونه برنامه اجتماعی 

و اقتصادی بودند.
البته به گفته کارشناسان استثناتی 
هم وجود داشته اســت از جمله در 
سال 2۰۱۶ نرخ فقر کودکان در کبک 
به کمترین ســطح در کشور رسید و 
بومیان این استان بیش ترین میزان 

رضایت از دولت را داشتند.
فرانسوا لوگو، نخست وزیر کبک، در 
ایــن رابطه به خبرنــگاران گفت که 
آموزش کلید کاهش فقر بومیان است.

وی افــزود: خیلــی مهم اســت که 
امکانات و حمایتهای تحصیلی از افراد 
صورت گیرد چراکه بســیاری از آنها 

ترک تحصیل می کنند.
چندین شهر بزرگ مانند ساسکاتون، 
وینی پیــگ و ادمنتون نیز موفق به 
کاهش فقر کودکان بومی شدند، حتی 
در زمانی که نرخ فقر آنها در ســطح 

کشور باال بود.
این موضوع تاکید می کند که می شود 
با تدبیر برای جوامع بومی و بخصوص 
کودکانشان کاری مفید و موثر انجام 

داد. 
موسســه  توســط  مطالعــه  ایــن 
Upstream انجام شده وتحقیقات آن 
توسط مرکز مجمع بومیان و کانادایی 
 ، برای سیاستگذاری های جایگزین 

انجام شده است.

به زودی استارباکس طرح تحویل در منزل
 را در کانادا راه اندازی می کند

ایرانیان کانادا- عاشقان استارباکس خوشحال باشید خبرهای جدید در راه است. 
از این پس می توانید در خانه بمانید و قهوه سرد سفارش دهید. دیگر به خودتان 
زحمت ندهید و انرژی خود را تلف نکنید. قرار است از این پس قهوه به دستتان 
برسد. پیک اوبر اســتار باکس )Starbucks Uber Eats( به زودی در کانادا 

راه اندازی می شود و نوشیدن قهوه را این بار متفاوت تجربه کنید.
Starbucks Delivers با همکاری Uber Eats این مانور جدید در بســیاری 
از شــهرهای بزرگ کانادا از جمله ونکــوور، تورنتو و کلگری صورت می گیرد. 
مشــتریان قادر خواهند بود به منوی استارباکس دسترسی پیدا کنند و آنها را 

سفارش دهند.
شــما با این سرویس می توانید با استفاده از اپلیکیش Uber Eats در سبک 
زندگی خود تغییر ایجاد کنید. این خدمات جدید در فاصله زمانی کمتر از ۳۰ 
دقیقه ســفارش شما را تحویل خواهد داد. فقط مکان مورد نظر خود را دقیق 
وارد کنید. عالوه بر این با بسته بندی جدید استارباکس دیگر جای نگرانی برای 

سفارشات گرم و سرد خود نخواهید داشت.
یکی دیگر از سوپرایزهای Starbucks Delivers آیتم سفارش های بی حد و 
مرز می باشد. بیش از ۱7۰.۰۰۰ انتخاب برای سفارش وجود دارد. بنابراین به 

سهولت می توانید نوشیدنی باب طبع خود را انتخاب کنید.
چنانچه دل کندن از رختخواب و برخاســتن از خواب برای شما دشوار است 
در این مورد نیز آســوده خاطر باشــید. در حال حاضر تاریخ دقیق آغاز به کار 
این سرویس منتشر نشده است اما می توان انتظار داشت که این سرویس در 

تابستان سال جاری راه اندازی شود.
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تورنتو محبوب ترین شهر برای نقل مکان کردن کانادایی ها
ایرونیا- یک گزارش آنالین  می گوید 
وقتی بحــث جاهایی می شــود که 
کانادایی ها بخواهند نقل مکان کنند تا 
صاحب خانه بشوند، تورنتو در مجموع 
گروه های سنی مختلف در مقام اول 

قرار دارد
این گــزارش کــه توســط فایندر 
جمع آوری شــده دربــاره مقرون به 
صرفه بودن مســکن اســت و اینکه 
کانادایی ها بــرای افزایش توان خرید 
خانــه نقل مــکان کردن بــه کدام 
منطقه هــا را در نظــر می گیرند. با 
اســتناد به این گزارش که از ۱2۰۰ 
کانادایی نظرسنجی کرد، ۵4 درصد از 
بزرگساالن گفتند برای خانه خریدن 
نقل مکان می کنند و 4۶ درصد گفتند 

این کار را انجام نمی دهند.
روی هم رفته محبوب ترین شــهری 
کــه کانادایی ها حاضــر بودند به آن 
نقــل مکان کننــد تورنتــو بود که 
گران قیمت ترین شــهرهای  از  یکی 
زندگی در کشــور است. ۱۰ درصد از 
پاسخ دهندگان بزرگ ترین شهر کشور 

را انتخاب کردند.
هلیفکس با ۹.۶7 درصد در رتبه دوم 
قرار گرفت و ســن کاترین و نایاگرا با 
هشت درصد سوم شدند. اتاوا با 7.۸۳ 
درصــد چهارم بــود و کلونا، الندن و 
کیچنر با ۶.۹2 به صورت مشترک در 
رتبه پنجم قرار گرفتند. بعد از آن ها 

مونترال، کلگــری، ونکوور، ویکتوریا، 
سن جانز، همیلتون، کنمور، وینیپگ، 
کبک سیتی و ادمونتون قرار داشتند.

شــهرهایی که کمترین محبوبیت را 
داشتند رجینا با 2.۶7 درصد، ویسلر 
با 2.7۵ درصد، ویندزور با ۳.۵ درصد، 
ساســکاتون با ۳.۵۸ درصد و اشاوا با 

4.۰۸ درصد بودند.
از نظر منطقه ای، کلونا برترین مکان 
مورد انتخــاب بریتیش کلمبیایی ها 
برای خانه خریدن بود و ۱۹.۶۶ درصد 

رای آورد. بعد از آن کلگری و ویکتوریا 
بــا ۱2.۸2 درصد و ونکوور با ۱۱.۹7 
درصد بودند. ساسکاتون هم در رتبه 
پنجم قرار گرفت. بدترین شــهرها از 
این منظر اشاوا با ۰.۸۵ درصد و کبک 
ســیتی و همیلتون هــر دو با ۱.7۱ 

درصد بودند.
در ادامه دسته بندی منطقه ای، کلونا 
بعد از کلگری برای ســاکنان منطقه 
پریری دومیــن انتخاب بــود. برای 
کنمور،  شــهرهای  پریری،  ساکنان 

ادمونتــون و وینیپــگ انتخاب های 
بعدی بودند. کلونــا همچنین برای 
ساکنان منطقه آتالنتیک چهاردهمین 
انتخاب بود و برای افرادی که در کانادا 
مرکزی زندگی می کردند، کلونا تبدیل 

به پانزدهمین انتخاب شد.
آتالنتیک،  برای ســاکنان منطقــه 
هلیفکس بهترین انتخاب بود و اتاوا و 
مونترال در رتبه های دوم و سوم قرار 
گرفتند. تورنتو و کبک سیتی لیست 
پنج شهر اول این ساکنان را تکمیل 
کردند. برای ســاکنان کانادا مرکزی، 
تورنتو نخستین انتخاب بود و بعد از آن 
سن کاترین و نایاگرا به طور مشترک 
در رتبه دوم قرار گرفتند. کیچنر، اتاوا 
و الندن سه شهر بعدی مورد انتخاب 

ساکنان این منطقه بودند.
کلونا برای افراد بین ۵۵ تا ۶4 سال در 
رتبه سوم گزینه های نقل مکان برای 
خرید خانه قرار گرفت. برای افراد ۶۵ 

سال و بیشتر، این شهر چهارم بود.
انگوس کیدمن ســردبیر بین المللی 
فایندر گفت: »با توجه به اینکه بیش 
از نیمی از جمعیت بزرگســال کشور 
حاضر اســت برای مالکیت خانه به 
شهرهای دیگر نقل مکان کند، مطالعه 
نشان می دهد که رویای مالکیت خانه 

کامال زنده و خوب است.«
او اضافه کــرد: »فقط به خاطر اینکه 
یک شهر محبوب اســت ضرورتا به 
این معنی نیست که جایی عالی برای 
زندگی کردن اســت. برای اجتناب از 
نقل مکان به جایی که از آن حسرت 
خواهید خورد، اول اجــاره کردن را 
در نظر بگیرید تا ببینید مناطقی که 
دوست دارید مقرون به صرفه هستند 
و سبک زندگی خوبی به شما خواهند 
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ضرب سکه به شکل نقشه کانادا

ایرونیا- ضرب ســکه سلطنتی کانادا 
تصمیم گرفته تغییری ایجاد کند و به 
افتخار روز کانادا سکه ای طراحی کرده 

که به شکل کانادا است.
اریک ماگا مدیــر محصوالت ضرب 
سکه سلطنتی کانادا به سی ان ان گفت 
چنین حرکتی نخستین بار است که 
توسط این ســازمان انجام می شود. 
تیم هــای مهندســی و تحقیقاتی و 
توسعه ای این سازمان با هم کار کردند 
تا این شکل نوآورانه را خلق کنند و در 
نهایت طراحی پایانی آن انتخاب شد. 
این سازمان با آلیشا ژیرو هنرمند برای 
این پروژه تماس گرفت چون او قبال 
نقشه کانادا را با یک حیوان متفاوت 

برای هر استان طراحی کرده بود.
ماگا گفت: »یادم می آید که چند سال 
پیش مالقاتی با خانم ژیرو داشتیم و او 
یک پرینت از نقشه خودش از طراحی 
کانادا برای مان آورد. در همان لحظه 

می دانستم ایده آل خواهد بود.«
ژیرو به سی ان ان گفت نقشه کانادا را 
سال ها پیش فقط برای تفریح طراحی 
بنابراین دیدن طراحی اش  کرده بود 
روی یک سکه بسیار عجیب و جالب 
بود. او گفت: »اشــک شوق ریختم. 
آماده بودم آن طراحی را کنار بگذارم و 
این بهترین استفاده ممکن از آن بود.«

ژیرو متخصص طراحی حیات وحش 
و مخصوصا حیوانات کانادایی است. او 
می گوید: »خود نقشــه با تمام جزایر 
مختلف و نقش های استانی اش اغلب 
از نظر من در دوران کودکی شــبیه 
بــه حیوانات می رســید. مثال بافین 
آیلند شبیه سگی است که به پشت 
خوابیده و نیوفاندلند همیشــه شبیه 

یک دایناسور بود.«
هزینه این سکه نسخه محدود ۳۳۹ 
دالر کانادا اســت و فقــط 2 هزار بار 
ضرب شده اســت. ماگا گفت هزینه 
سکه به این دلیل تا این حد باالست 
که از ســه اونس نقره خالص ساخته 
شــده و تولید آن بسیار سخت بوده 

است. 
او گفت: »این سکه ها طراحی شدند و 
بعد لبه های آن ها تمام شد و در نهایت 
طراحی رنگی با دقت بســیار زیادی 

اعمال شــد تا اطمینان حاصل شود 
که همخوانی کاملی با ریزه کاری های 

آن دارد.«
این نخستین باری نیست که ضرب 
با  سکه ســلطنتی کانادا سکه هایی 
شــکل های خاص تولید کرده است. 
این سازمان تا به حال مجموعه ای از 
شکل های مختلف از جمله شکل های 
مربعی و همچنین شکل معروف برگ 
درخت افرا را ضرب کرده است. آن ها 
همچنین نخستین ســکه های رایج 
درخشــان در شــب جهان را تولید 
کرده انــد. مــاگا گفت تــا جایی که 
می داند اســترالیا تنها کشور دیگری 
غیر از کاناداســت که تا به حال یک 
ســکه به شکل کشورش ضرب کرده 

است.
سکه جدید کانادا »منظره کانادایی« 
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ثبت رکورد مطلق دمای هوا در شمالی ترین منطقه مسکونی کره زمین
اداره هواشناســی کانادا اعالم کرد 
 دمای هوا روز یکشــنبه در منطقه 
منطقه  شــمالی ترین  کــه  آلرت 
محســوب  زمین  کره  مســکونی 
می شود به 21 درجه سلسیوس رسید 
تا به این ترتیب »رکورد مطلق« دمای 
هوا در این ایستگاه که کمتر از نهصد 
کیلومتر تا قطب شمال فاصله دارد، به 

ثبت برسد.
به گزارش هفته به نقل از خبرگزاري 
فرانســه، آرمل کاستالن، هواشناس 
وزارت محیط  زیست کانادا اعالم کرد: 
»دمای هوا که در منطقه آلرت ثبت 
شــده فوق العاده و بی سابقه است و 
البته فقط یکی از صدها رکورد دیگری 
است که تحت تأثیر پدیده گرمایش 

زمین به ثبت رسیده است.«
پایگاه نظامی دائمی آلرت که در مدار 
۸2 درجه شمالی احداث شده، عمدتاً 
برای رهگیری ارتباطات روسیه مورد 
استفاده قرار می گیرد اما سال ۱۹۵۰ 
یک ایستگاه هواشناسی نیز در آن دایر 

شد.
دمای هوا روز یکشنبه در این منطقه 

به 2۱ درجه سلســیوس رسید. این 
میزان گرما در این منطقه یک رکورد 
مطلق است و در گذشته هرگز چنین 
چیزی در این منطقه دیده نشده بود.

کاســتالن تصریح کرد دمای هوا روز 
دوشنبه در این منطقه 2۰ درجه بود و 
روز سه شنبه حدود ساعت 2۰ به وقت 
گرینویچ ) ۱۶ به وقت محلی( به ۶/۱7 
درجه رســید اما ممکن است باز هم 

افزایش یابد.
داوید فیلیپ هواشناس ارشد وزارت 
محیط  زیست کانادا نیز گفت : »اصاًل 
مبالغه گویی نیست اگر از این افزایش 
دما به عنــوان موج گرمای قطبی یاد 
کنیم زیرا دمای هوایی که در روزهای 

اخیر در منطقه ثبت شده، هرکدام یک 
رکورد محسوب می شود.«

به گفته کاســتالن چنیــن دماهای 
باالیی در منطقه شــمال »بســیار 

وحشتناک« است.
رکورد افزایش دمای هوا تا 2۰ درجه 
سلســیوس در این منطقه به هشتم 
ژوئیه ســال ۱۹۵۶ بر می گردد اما از 
سال 2۰۱2 چندین روز دمای هوای 
۱۹ و 2۰ درجه ای در این ایستگاه که 
در حاشــیه اقیانوس منجمد شمالی 
واقع شــده است، ثبت شد. میانگین 
روزانــه دمای هوا در منطقه آلرت در 
یک ماه ژوئیه 4/۳ درجه سلســیوس 
و میانگین دماهای حداکثری در این 

ایستگاه ۱/۶ درجه است.
کاســتالن تصریح کرد موج گرمای 
فعلی در این منطقه تحت تأثیر توده 
هوای با فشــار بسیار باال که در حال 
حاضر روی منطقه گرینلند قرار دارد، 
به وجود آمده اســت. این یک پدیده 
بسیار استثنایی اســت که به وزش 
اقیانوس  بــر روی  بادهای جنــوب 

منجمد شمالی کمک می کند.
فیلیپ یادآوری کرد که شمال کانادا 
در هفتاد و دو سال گذشته برحسب 
منطقه دومین یا سومین بهار بسیار 
مالیم  خود را تجربه کرده است. وی 
افزود مدل های آب و هوایی نشــان 
می  دهــد که این وضعیت در ماه های 
ژوئیه، اوت و اوایل سپتامبر نیز ادامه 

خواهد یافت.
از نظر کاستالن تغییرات آب و هوایی 
تأثیر بسیار مستقیم یا غیرمستقیمی 
بر ثبت رکوردهای آب و هوایی دارند 
به ویژه این که قطب شــمال سه برابر 
سریع تر از دیگر نقاط جهان در حال 

گرم شدن است.
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ظریف: 
صادرات اسلحه آمریکا خطرناک تر 

از موشک های ایران است

ظریف می گوید صادرات اســلحه آمریکا برای کشورهای عربی، منطقه 
خلیج فارس را بیش از موشک های ایران به خطر می اندازد. او تاکید کرده 
که برنامه های موشــکی جزو خطوط قرمز جمهوری اسالمی و غیرقابل 

مذاکره است.

دویچه وله- وزیــر خارجه جمهوری 
اسالمی با اشاره به جنگ هشت ساله 
میان ایران و عــراق می گوید در آن 
دوران رژیم صدام حســین شهرهای 
ایران را با بمب هــا و راکت هایی که 
کشورهای شرق و غرب در اختیارش 

گذاشته بودند هدف قرار می داد.
محمد جواد ظریف عصر چهارشنبه 
2۶ تیــر )۱7 ژوئیــه( در یک پیام 
توئیتری افــزود که در آن زمان هیچ 
کشوری حاضر نبود هیچ گونه سالح 
تدافعی به ایران بفروشد و جمهوری 
اســالمی انتخاب دیگری نداشت جز 
این که خود به تولید تجهیزات مورد 

نیازش اقدام کند.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با رد 
انتقادهای آمریکا از برنامه موشــکی 
جمهوری اسالمی خاطر نشان کرد که 
واشنگتن بهتر است به جای دور زدن 
موضوع، فروش جنگ افزار به همتایان 

صدام حسین را متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، محمد 
جواد ظریف می گوید بر همین اساس 
مســئله برنامه های موشکی و تولید 
تجهیزات نظامــی جزو خطوط قرمز 
جمهوری اسالمی است و قابل مذاکره 

نیستند.

جنگ افزار  صــادرات  از  انتقــاد 
آمریکایی به منطقه

بنابر این گــزارش، وزیر خارجه ایران 
فروش جنگ افزار نظامی به کشورهای 
عربــی هم پیمان با آمریــکا را برای 
امنیت منطقه خلیج فارس بســیار 
خطرناک تر از موشک های جمهوری 

اسالمی عنوان کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت 
متحده اردیبهشت سال پیش خروج 
این کشــور از توافق هسته ای با ایران 
را اعالم کــرد. در پی آن تحریم های 
تعلیــق یا لغو شــده آمریــکا علیه 

جمهوری اسالمی دوباره اعمال شد.
آمریکا در ماه های گذشــته تحریم ها 
را شــدت داده و هــدف از این کار را 
وارد کردن »فشــار حداکثری« برای 
کشــاندن ایران به میز مذاکره عنوان 
می کند. ترامپ خواستار دست یافتن 
به توافق جدیدی با ایران است که در 
آن خطر دست یابی جمهوری اسالمی 
به ســالح اتمی برای همیشه منتفی 
شود. توقف برنامه ساخت و آزمایش 
موشک های بالســتیک، فعالیت های 
منطقــه ای و حمایــت از گروه های 
نیابتــی از دیگــر نکاتی اســت که 

واشنگتن معتقد است باید در توافق 
جدید گنجانده شود.

ظریف روز سه شــنبه در جریان سفر 
بــه نیویورک در مصاحبه با شــبکه 
اگر  بود  تلویزیونی ان بی ســی گفته 
آمریــکا مایل اســت دربــاره برنامه 
موشکی ایران گفت وگو کند، ابتدا باید 
فروش جنگ افزار به کشورهای منطقه 
را که شــامل موشــک هم می شود 

متوقف کند.

تکذیــب آمادگی بــرای مذاکرات 
موشکی

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی 
با اشــاره به این مصاحبه ادعا کرده 
بود که ایران بــرای مذاکره در مورد 
ابراز تمایل  برنامه های موشکی خود 
کرده است. ظاهرا پیام توئیتری ظریف 
با این گزارش که نمایندگی ایران در 
سازمان ملل هم آن را تکذیب کرده 

بی ارتباط نیست.
ظریف در سفر به نیویورک که برای 
شرکت در اجالس شورای اقتصادی 
اجتماعی ســازمان ملل انجام شد با 

محدودیت های شدیدی روبرو بود.
آمریکا که چندی پیــش از احتمال 
تحریم محمد جواد ظریف خبر داده 
بود اعــالم کرده که روادید ســفر او 
به نیویــورک پس از موافقت همتای 
آمریکایی اش مایک پمپئو صادر شد 
ولی دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی 
و هیئــت همراهش فقط اجازه دارند 
میان مقر ســازمان ملل متحد، دفتر 
نمایندگی و اقامتگاه ســفیر ایران در 
این سازمان و فرودگاه جان اف کندی 

نیویورک تردد کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد 
جواد ظریف روز چهارشنبه گفته این 
محدودیت ها برای او مسئله ای ایجاد 
نکرده چون برنامه ای برای حضور در 
جای دیگری نداشــته اما این رفتار با 
دیگر دیپلمات هــای ایرانی و اعضای 
هیئت نمایندگی ایران در ســازمان 
ملل و خانواده آنها »غیرانسانی« است.

ظریف این ســخنان را در گفت وگو 
با شبکه ســی ان ان مطرح کرد و در 
عین حال ارسال نامه از سوی دونالد 
ترامپ برای رهبر جمهوری اسالمی 
را تکذیب کرد. او گفت نخســت وزیر 
ژاپن، شــینزو آبه در سفر اخیر خود 
به تهران حامل یک پیام شفاهی برای 
علی خامنه ای بــود که در آن »نکته 

تازه ای« نبود.

اختالف مواضع خامنه ای با روحانی و ظریف بر سر مذاکره با آمریکا
الریجانی: نباید برای مذاکره به دستگاه دیپلماسی فشار آورد

با شدت گرفتن تحریم های آمریکا و 
بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی و 
معیشتی مردم در جمهوری اسالمی، 
تعداد کسانی که از حل معضل چهل 
ساله با ایاالت متحده و عادی سازی 
و  دو کشور حمایت می کنند  روابط 
آن را علنی بر زنان می آورد افزایش 

یافته است.
دویچه وله- رئیس مجلس شــورای 
اسالمی ظاهرا در واکنش به این افراد 
می گوید در شرایطی که »دشمنان« 
فشارهایی وارد می کنند اگر در داخل 
ایران همه متحد باشــند آنها موفق 
نخواهند شد زیرا »اکنون چاره ای جز 

مقاومت نداریم«.
به گزارش خبرگزاری »خانه ملت«، 
علی الریجانی چهارشنبه 2۶ تیر در 
مراسمی به مناسب روز ملی صنعت 
و معدن گفت: »من آدم کم سابقه ای 
در بحث امنیتی و ملی نیســتم. اگر 
می خواهیــم ایران با عــزت زندگی 
کند، امروز روزی نیست که در مقابل 
فشارها مقاومت نکنیم. باید دشمنان 

بفهمند که موفق نمی شوند.«
او در بخش دیگری از سخنانش افزود: 
»تصور نشود که در شرایط فعلی ایران 
نمی خواهــد از ظرفیت دیپلماســی 
اســتفاده کند، همه تالش می کنند 
که کشور به ســمت رستگاری برود. 
البته گاهی دعواهای سیاســی افکار 
را مشــوش می کند و این اشکال کار 

است.«

اختالف مواضع خامنه ای با روحانی و 
ظریف

الریجانــی که توصیــه می کند باید 
اختالف نظرهــا را با درایت »هضم« 
کــرد در مورد این اختالف ها توضیح 
بیشــتری نداد. یکی از ایــن موارد 
می توانــد مواضــع متفــاوت رهبر 
جمهوری اســالمی، علی خامنه ای با 
مقامات ارشد دولت در مورد مذاکره 

با ایاالت متحده باشد.
در حالی که خامنه ای مذاکره با آمریکا 
را سم و مذاکره با دولت دونالد ترامپ 
را »ســم مضاعف« خوانده و هر گونه 
گفت وگوی مســتقیم را رد می کند، 
رئیــس جمهوری حســن روحانی و 
وزیــر خارجه، محمد جــواد ظریف 
در روزهای گذشته گفته اند ایران به 
شرط لغو تحریم ها آماده مذاکره است.

رئیس مجلس ایــران ترامپ را »مرد 
رذل صحنه سیاسی« خواند و گفت: 
»امروز باید صحنه دعوا را عوض کنیم، 
نباید به دستگاه دیپلماسی کشور فشار 
آورد تا با عجله کار کند. گاهی کسی 
می خواهد به ما ستم کند و الزم است 
در این شرایط از ظرفیت های مختلف 

استفاده کنیم تا کمر خم نکنیم.«
علی الریجانی می گوید: »شاید برای 
برخی سوال باشــد که چرا دستگاه 
دیپلماسی کشور نمی تواند مشکالت 
فعلی را حل کند؟ در پاســخ به این 
باید گفت دستگاه دیپلماسی  سوال 
به فکر حل مشــکل هست اما گاهی 
باید فشــار را تحمل کرد تا به نتیجه 

رسید.«
با ایــن همه الریجانی گرچه فشــار 
تحریم های آمریکا را »وحشــتناک« 
خوانــده تاکیــد می کند کــه همه 
مشــکالت اقتصادی ایران ناشــی از 
تحریم نیســت و آن بخشــی که به 
تحریم مربوط است باید تحمل شود تا 
آمریکا متوجه ناکارآمدی این سیاست 

بشود.

او به طور تلویحــی مذاکره با آمریکا 
ریاســت  دوران  خاتمــه  از  پــس 
جمهــوری دونالــد ترامپ یــا رفع 
تحریم ها و بازگشــت ایاالت متحده 
به برجام را منتفی ندانســت و گفت 
مذاکرات هســته ای هم زمانی آغاز 
شد که واشنگتن شــرط ایران برای 
ادامه غنی سازی اورانیوم را پذیرفت. 
الریجانی گفته ترامپ که سرکار آمد 
توافق هســته ای را بهم زد بنابر این 

»اکنون نباید عجله کنیم«.

از  حمایت سرتپ حســین عالیی 
مذاکره

مذاکــره بــا آمریکا حتــی در میان 
فرماندهان پیشین سپاه پاسداران هم 
موافقانی دارد. سرتیپ حسین عالیی، 
رئیس پیشین ســتاد مشترک سپاه 
دهم تیرماه گفته بود زمانی که ترامپ 

برای مذاکــره بدون پیش شــرط با 
جمهوری اسالمی اعالم آمادگی کرد، 
ایران هم باید با »دســتور مذاکرات 
خودش« برای مذاکره اعالم آمادگی 

می کرد.
عالیی کــه زمانی فرمانــده نیروی 
دریایی ســپاه بوده همچنین گفته 
اســت که اردیبهشت سال پیش هم 
که آمریکا قصد خارج شدن از توافق 
هسته ای را داشــت ایران باید برای 
جلوگیری از این کار با این کشور وارد 

مذاکره می شد.

»مذاکره هراسی بی معناست«

محسن امین زاده، معاون وزیر خارجه 
در دوران ریاســت جمهوری محمد 
خاتمی، 2۵ خــرداد در گفت وگو با 
بــود: »حتی در  »ایرناپالس« گفته 

بحرانی ترین شــرایط هم هیچ کشور 
قدرتمندی ابزار دیپلماســی خود را 
کنار نمی گذارد. اما متأسفانه به علت 
درک نادرستی که از مذاکره با جهان 
و مذاکره با رقیب و مخالف و دشمن 
در ادبیات سیاســی ایران وجود دارد، 
مخالفت با سیاست ها و اقدامات دولت 
آمریکا را با توقف دیپلماســی یکی 
تلقی می کنند؛ یعنی خواهان توقف 

دیپلماسی می شوند.«
امین زاده با بی معنا خواندن »مذاکره 
هراسی« می گوید در شرایط کنونی 
حتی اگــر مذاکره بــا دونالد ترامپ 
هم درســت نباشــد مذاکره با همه 
منتقــدان او و نماینــدگان کنگره و 
که  آمریکایی  دیگر شــخصیت های 
با سیاســت های کاخ سفید همراهی 

نمی کنند »بسیار ضروری« است.

طرح نمایندگان دموکرات برای تنش زدایی با ایران
 و بازگشت آمریکا به برجام

رادیو فردا- ســه نماینــده دموکرات 
در مجلس نمایندگان آمریکا با طرح 
قطعنامه ای ســعی در ترغیب دولت 
دونالد ترامپ برای تنش زدایی با ایران 

و بازگشت به برجام دارند.
باربارا لی از اعضای دموکرات کنگره 
در وب سایت رسمی خود خبر داد که 
به همــراه دیوید پرایس و خانم جان 
شاکوسکی، دو دموکرات دیگر، طرح 

این قطعنامه را تهیه کرده اند.
خانم لی می گوید به غیر از بازگشت 
آمریکا به برجام، این قطعنامه دولت 
ترامپ را تشــویق می کند که هر چه 
ســریع تر به تنش زدایی با ایران روی 
بیــاورد و از »دیپلماســی پایدار« به 
عنــوان راه حلی بــرای چالش ایران 

استفاده کند.
به گفته وی، »سیاست گذاری ترامپ 
در قبال ایران مســئول بحرانی است 
که خود تحمیل کرده است و کشور 
را در آستانه برخورد نظامی خطرناک 
با ایران قرار داده، چرا که به شــکل 
یک جانبه تصمیم به خروج از برجام 
گرفته اســت. ما نیاز به دیپلماســی 
جــدی و قوی برای خــروج از جاده 
جنگ به مســیر صلــح داریم و این 
قطعنامه در همین راســتا تهیه شده 

است«.
خانــم لی می گویــد تصمیم ترامپ 
برای خروج از برجام در اردیبهشــت 
پارســال »نه تنها ایران را به پای میز 
مذاکره نیاورده، بلکه جناح تندرو در 

ایران را جسورتر کرده، انگیزه ای برای 
جمهوری اســالمی برای بازگشت به 
برنامه های »ممنوعه« هسته ای سابق 
شده و جایگاه و اعتبار رهبری آمریکا 

را در معرض تهدید قرار داده است«.
خانم جان شاکوسکی نیز گفته است 
برجــام همه راه ها بــرای ایران برای 
تولید بمب هسته ای را بسته بود: »این 
تنها نظر من نیســت، دیدگاه جامعه 
اطالعاتــی آمریــکا، وزارت خارجه و 
آژانــس بین المللی انــرژی اتمی نیز 
موید آن است. بدون داشتن استراتژی 
مشــخص در قبال ایران و بینشــی 
نسبت به اوضاع خاورمیانه، ترامپ با 
بی پروایی تصمیم به خروج از برجام 
گرفت و به تنش ها در جهان دامن زد. 
این اقدام، آمریکا و ایران را به رویارویی 

نظامی سوق داد و به شدت بر رهبری 
آمریــکا و قدرت نفــوذ آن ضربه زد. 
ما در مقابل متحدیــن خود منزوی 
شــده ایم، درها را برای عدم تبعیت 
ایران )از تعهدات هســته ای خود( باز 
کردیم و کشورهای دیگر را برای ورود 

به مذاکره با آمریکا دلسرد کرده ایم.«
وی گفت که اکنون زمان بازگرداندن 
ایران بــه تعهدات هســته ای خود، 
بازگشــت دوباره آمریــکا به برجام و 
همکاری با متحــدان آمریکا برای از 
میان برداشتن تهدید تولید تسلیحات 

هسته ای در ایران است.
ایران یک ســال بعد از خروج آمریکا 
از برجام، برخی از تعهدات هسته ای 
خود را تعلیق کرد و تهدید کرد که در 
صورتی که اروپا نتواند منافع اقتصادی 
ایران از برجام را تامین کند، تعهدات 

بیشتری را لغو خواهد کرد.
خانم لی نیز در ســایت رسمی خود 
بــه این موضوع اشــاره کرده و گفته 
است اقدام ایران تنش زا و غیرسازنده 
است، اما آنها همچنین بر لغو تعهدات 
خود محدودیت قائل شــده و تمایل 
به اقدامات برگشــت پذیر را نیز اعالم 
کرده اند: »ما هنوز هم می توانیم اقدام 
به حفظ برجام کنیم و ایران را تشویق 
به رعایت تعهدات خود نماییم. ما باید 

هم اکنون این کار را انجام دهیم.«
این قطعنامه به غیر از ســه قانونگذار 
تهیه کننده آن، از طرف ۱۸ نماینده 

دیگر کنگره نیز حمایت شده است.
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نگاهی به رسانه های 
فارسی زبان کشورهای غربی

که  “حمایت”  روزنامه ی   139۵ بهمن   9 تاریخ  در 
روزنامه رسمی قوه ی قضاییه ی جمهوری اسالمی است، 
زندان های  غیابی  احکام  خود،  آگهی های  بخش  در 
بلند و کوتاه  مدتی را علیه برخی از منتقدان و مخالفان 
جمهوری اسالمی و هنرمندان منتشر کرد. بر اساس این 
آگهی ها خانم گوگوش )فائقه آتشین(، نیک آهنگ 
آرمین  مرضیه  روزنامه نگار(،  و  )کارتونیست  کوثر 
از  آرمین  محسن  دختر  و  وبالگ نویس  و  )نویسنده 
سعید  اسالمی(،  انقالب  مجاهدین  سازمان  اعضای 
اینانلو  تارا  کریمیان )مدیر تلویزیون ماهواره ای ِجم(، 
انواری  امین  حقیقت،  آرمان  هنرمند(،  و  )عکاس 
رستمی، فاطمه طبری قاضی، فرهاد نیکویی و سهراب 
امجدی به زندان )از 1۶ تا یک سال، اکثراً باالی چهار 
سال( محکوم شده اند. اتهام آنها فعالیت تبلیغی علیه نظام، 
توهین به خمینی و خامنه ای، توهین به مقدسات، و اقدام 

علیه امنیت کشور بوده است.
 در این نوشته بحث من در باب چرایی و ماهیت این 
احکام نیست بلکه می خواهم از زاویه ای دیگر یعنی عدم 
انعکاس آن در رسانه های فارسی زبان خارج کشور )به 

جز یک وب سایت( بدین موضوع بپردازم.
       تا زمانی که این نوشته را می نویسم بعد از حدود یک 
ماه، وب سایت “تقاطع” )که مخاطب کمتری در مقایسه 
با رسانه های بزرگ تر دارد( برخی از این احکام را منتشر 
کرده است و وب سایت ها و رادیوها و تلویزیون های 
فارسی  زبان مثل صدای امریکا، رادیو فردا، بی بی سی 
فارسی، رادیو زمانه، دویچه وله، و رادیو فرانسه - که 
همه از منابع عمومی برای کار خود استفاده می کنند 
گروه های  و  افراد  برای  شدن  »صدا  آنها  مأموریت  و 
بی صدا«، جریان آزاد اطالعات، و »شکستن سد سانسور« 

است - از انتشار این خبر بازمانده اند.
 

چرا غفلت از اخبار سرکوب؟ 

 عدم انتشار این خبر سه علت می تواند داشته باشد:
 1( در اولویت خبری نبودن سرکوب ها در جمهوری 
بی بی سی  )مثل  رسانه ها  این  از  برخی  که  اسالمی 
بوده اند.  متهم  بدان  همیشه  امریکا(  صدای  یا  فارسی 
منتقدان این دو رسانه از عدم تنوع مهمان ها )علی رغم 
چپ گرایان  نوشته های  و  دیدگاه ها  همیشگی  انتشار 
رهبر جمهوری  دوستداران  و  مذهبی  اصالح طلبان  و 
برنامه ها داشته  اسالمی که آن هم می تواند جایی در 
اخبار  رفتن  به حاشیه  و  برقرار شود(  توازن  اگر  باشد 
منظر جمهوری  از  ساختارشکن  افراد  و  گزارش ها  و 

اسالمی شکایت می کنند.
 البته بی بی سی فارسی در سیاست های محدود سازی 
خود هوشمندانه تر از صدای امریکا عمل می کند و بدون 
درست کردن فهرست سیاه و با دعوت بسیار محدود 
از افراد ناهمرنگ تالش می کند با درست کردن ظاهر، 

مبانی اسالمگرایی و جریان چپ را که امروز مؤتلف 
اسالمگرایی است کمتر مورد انتقاد قرار دهد. این را هم 
اضافه کنم که سخن من در مورد برخی از کارکنان این 
رسانه ها که با عشق و عالقه کار می کنند نیست؛ در مورد 

تصمیم گیران و سیاست گذاران است.
 توجه کنید که نویسنده ی این مطلب همیشه قدردان 
مالیات دهندگان غربی برای تاسیس و تداوم این رسانه ها 
محدود کننده ی  مرزهای  داشته  تالش  و  است  بوده 
آنها را علی رغم برخی اتهامات بشکند در حالی که به 

نحوه ی سازماندهی و کار آنها نیز انتقاد دارد.
 2( عدم انجام وظایف حرفه ای و ماموریت این رسانه ها 
که در بسیاری از موارد در کار این رسانه ها به چشم می 
خورد. این که نویسنده ی این مطلب قبال و اکنون با برخی 
از آنها به صورت آزاد همکاری داشته و چند سالی است 
از برخی از آنها رسما )رادیو زمانه، صدای امریکا( و از 
برخی از آنها به طور غیر رسمی منع یا محدود شده 
)بی بی سی فارسی( مانع از بیان این انتقادات نمی شود. 
به این رسانه ها  ایران  برخی از روزنامه  نگارانی که از 
کار  )که  براندازی  رهیافت  میان  توانند  نمی  می آیند 
روزنامه نگار نیست( و رهیافت انتقادی و جستجوگرانه 
و  بدیل  رسانه های  در  باالخص  روزنامه نگار  کار  که 
سدشکن سانسور است تمایز ایجاد کنند و بدین علت 

ماموریت خود را فراموش می کنند.
3( همراهی با البی جمهوری اسالمی که البته مانع از 
انعکاس اخبار سرکوب و مخاطرات امنیتی اسالم گرایی 
ریاست  دوم  دوران  در  می شود.  اسالمی  و جمهوری 
سازی  خشنود  دولت،  این  سیاست  اوباما  جمهوری 
جمهوری اسالمی و به دست آوردن دل ولی فقیه بود 
و به همین علت فردی در سردبیری صدای امریکا قرار 
گرفت که سال ها زیر دست احمد جنتی در سازمان 
تبلیغات اسالمی کار می کرد و حتی بعد از خروج از 
ایران برای یک بار انتقادی از آن سازمان و سیاست هایش 

به عمل نیاورد.
شواهد کافی برای حضور افراد نزدیک به البی جمهوری 
پرداخت  مثل  دارد؛  امریکا وجود  اسالمی در صدای 
حق الزحمه یادداشت  نویسی به خانم باربارا اسلوین که از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی است و اخراج چندین 
تن از همکاران این رسانه که نگرش انتقادی به رفتار این 
موسسه در انعکاس اخبار و گزارش ها داشته اند. مدیران 
صدای امریکا به قرارداد و همکاری بسیاری از افراد به 
علت کمبود بودجه یا محدودیت پرداخت به مهمانان 
پایان داده اند و می گویند اصوال بودجه ای برای پرداخت 
به تحلیلگران برای نوشتن مطلب ندارند؛ اما برخی از 
نزدیکان البی جمهوری اسالمی از این جهات مستثنا 

بوده و هستند.
 

شغل و شهروندی به اضافه   انجام ماموریت ممکن است 
برای  محیط هایی  به  تدریج  به  فارسی زبان  رسانه های 

کسب شغل و شهروندی تبدیل شده اند که در اصل 
آن مشکلی نیست و باید قدر آن را برای روزنامه  نگاران 
ایرانی دانست اگر که ماموریت ها فراموش نشود و واقعا 
صدای  در  ویژه  )به  خویشاوندان  نه  و  روزنامه نگاران 
امریکا( استخدام شوند. این موضوع وجه دوم را تقویت 
می کند. از این جمله  است: استخدام روزنامه  نگارانی که 
اسالمی  هنوز در چارچوب محدویت های جمهوری 
عادت  نظام  آن  محدودیت های  )به  می کنند  عمل 
کرده اند( یا بدان نظام دل بسته اند )به صفحات توییتر 
یا فیسبوک آنها رجوع کنید(؛ انتشار اخباری که حتی 
می کنند  منتشر  روز  هر  داخلی  زرد  های  سایت   وب  
نتیجه  و  داخلی  سلبریتی های  موز،  کمبود  اخبار  مثل 
اخبار  به  یا تقدم بخشیدن  دیدارهای ورزشی داخلی؛ 
مقامات در برابر اخبار رویدادها. همه ی افراد حق دارند 
در کشورهای غربی از آزادی بیان خود استفاده کنند اما 
شهروندان غربی نیز حق دارند منابع خود را در اختیار 
کسانی که به نظام سرکوب و تروریسم دلبستگی دارند 

نگذارند.
از  بسیاری  در  پس زمینه  دادن  یا  انتقادی  نگرش   
گزارش های این رسانه ها غائب است. باال بردن میزان 
انعکاس  برای  خوبی  توجیه  روزانه  ویزیت  و  کلیک 
اخبار وب سایت های زرد از جیب مالیات دهنگان غربی 

نیست.
 

دیگر  موضوع  خویشاوندی-   و  محفلی  روابط 
این  کادر  استخدام  در  و خویشاوندی  محفلی  روابط 
رسانه ها است. بسیاری از خبرنگاران این رسانه ها هنوز 
ضد  و  اسراییلی  ضد  امپریالیستی،  ضد  کوله  بارهای 
سرمایه داری خود را یدک می کشند و از منابع غربی 
برای پیشبرد دیدگاه  های مارکسیستی و چپ خود بهره 
می برند. “رادیو زمانه” نمونه  ی خوبی است از این جهت. 
امریکایی  اسراییلی و ضد  این وب سایت موضع ضد 
دارد و حتی حاضر نیست دیدگاه مقابل را منتشر سازد. 
بی بی سی فارسی از منظر عدم نگرش انتقادی به هاشمی 
رفسنجانی و جناحی که میانه رو می داند مثال زدنی است.

 
اسالمی  تبلیغاتی جمهوری  تولیدات دستگاه  رله  
داخلی  اخبار  رله ی  رسانه ها  این  مشکل  بزرگ ترین 
بدون هیج تحلیل یا افزوده ای است. اتفاقاً عدم انتشار 
وب سایت ها  در  غیابی  حبس  احکام  به  مربوط  خبر 
در  آن  انتشار  عدم  هم زمان  و  داخلی  های  روزنامه   و 
رسانه های فارسی زبان خارج کشور نشان می دهد که 
آنها بیشتر به رله کردن اخبار داخلی می پردازند بدون 
و  سیاست ها  داخلی  خبرگزاری های  اینکه  به  توجه 

از آنها رسانه های  پیروی  فیلترهای مشخصی دارند و 
فارسی زبان را از ماموریت اصلی خود دور کرده است. 
در بسیاری از موارد این رسانه ها تا وقتی از چند منبع 
داخلی خبری را نگیرند منتشر نمی کنند؛ گویی تکرار 
یک خبر در وب سایت های زنجیره ای تحت حکومت 

سپاه و نهادهای امنیتی وثوق ایجاد می کند.
یکی از اقداماتی که می تواند در اتاق خبر رسانه های 
فارسی زبان خارج از کشور تحولی اندک ایجاد کند 
)غیر از بازآموزی خبرنگاران در باب افسانه های چپ ها 
ممنوع کردن  امپریالیسم(  و  استعمار  و  دربارهء غرب 
آنها از رله ی اخبار تبلیغاتی و مقاماتی وب سایت ها و 
روزنامه های داخلی است. استفاده از آنها برای آگاهی 
از آنچه در فضای تبلیغاتی جمهوری اسالمی می گذرد 
ابزار تنبلی و آسودگی در باب  مشکلی ندارد اگر به 

اطمینان منبع و “کات و پیست” تبدیل نشوند.
 تا زمانی که این نوشته را می نویسم حدود ۴ هزار شماره 
از روزنامه ی »حمایت« که احکام قوه ی قضاییه را منتشر 
می کنند منتشر شده است. یکی از کارهای رسانه های 
پیدا  و  نسخه  این چهار هزار  بررسی  از کشور  خارج 
کردن مواردی از این قبیل است که البته زحمت بسیار 
بیشتری نسبت به رله ی اخبار دستگاه تبلیغاتی جمهوری 
اسالمی دارد. اگر کوتاهی رسانه های فارسی زبان در حد 
غفلت از مورد فوق بود می شد از آن گذشت اما یک 
الگو در اداره ی این رسانه ها و روال کار آنها وجود دارد 
که مانع از دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها می شود.

 رسانه  بدیل -  ندیدن این گونه اخبار از سوی کارکنان 
بخش خبری رسانه های فارسی زبان قابل پذیرش نیست 
چون ماموریت آنها دیدن این گونه اخبار و گزارش آنها 

است. 
از کارکنان  بسیاری  اینکه  این غفلت، در  از  فراتر  اما 
این رسانه ها هنوز به جمهوری اسالمی یا مبانی فکری 
و نظری این نظام وفادارند و خواهان تداوم آن هستند 
هیچ شکی نیست. نوع مطالبی که آنها می گذارند یا 

نمی گذارند موید این موضوع است. 
می خواهند  کشور  خارج  فارسی زبان  رسانه های  اگر 
رسانه ی بدیل یا آلترناتیو باشند یا یک جای خالی را 
پر کنند هم در سیاست خبری، هم در منابع، هم در 
مبانی و اصول گزارشگری  استخدام، و هم در  نحوه  
باید متفاوت با دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسالمی 
عمل کنند و در واقع »از بی ادبان ادب بیاموزند«؛ چون 
در ایران امروز رسانه  به معنای عرفی اش وجود ندارد. هر 
آنچه وجود دارد دستگاه تبلیغاتی است که برای جلب 
مخاطب یا آتش تهیه، از اخبار مهندسی شده هم در میان 

مطالب ایدئولوژیک خود استفاده می کند.
 

این  که  است  دهه  دو  نهایت  در  و    - اصالح  غیبت 
رسانه ها مدام مورد انتقاد روزنامه نگاران، دانشگاهیان، 
و مخاطبان خود )در اظهارنظرها و رسانه های اجتماعی( 
قرار می گیرند اما حتی یک بار شنیده نشده آنها تالشی 
برای اصالح وضعیت خود انجام دهند: برای کارکنان 
های  سیاست   در  بگذارند؛  بازآموزی  دوره های  خود 
 شان به طور شفاف تجدیدنظر کنند؛ سفارش تحقیق های 
انتقادی در مورد کارشان بدهند و آنها را منتشر سازند؛ و 
کارکنانی را که بر اساس روابط محفلی و خویشاوندی 

استخدام شده اند کنار بگذارند.
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»مالقات با تعیین وقت قبلی«

  پرچم های مصلحتی روی نفتکش های ایران چیست و چرا پاناما آن را پس می گیرد؟

پانامــا می گویــد پرچم خــود را از 
کشتی ها و نفت کش های ایران و دیگر 
تحریم های  مقررات  که  کشتی هایی 
ایاالت متحده را نقــض کنند، پس 

خواهد گرفت.
نفت کــش  توقیــف  ماجــرای  در 
»گریس۱« که نفــت ایران را حمل 
می کرد و توســط دولت جبل الطارق 
به ظــن نقض تحریم هــای اتحادیه 
اروپا علیه سوریه توقیف شده است، 
مشخص شــد که نام پاناما روی این 
نفت کش قرار داشــته و از پرچم این 
کشــور برای عبور و مرور اســتفاده 
می کرده است. اما پاناما پس از اطالع 
از موضوع، اعالم کرد که هفته ها است 
اجازه استفاده از پرچم خود را از این 
کشتی پس گرفته است. پرچم پاناما 

روی کشتی های ایرانی چه می کند؟
ایران یکی از فعال ترین کشــورها در 
حمل و نقــل دریایی و اســتفاده از 
کشتی رانی بازرگانی در جهان است. 
عمده صادرات و واردات ایران از طریق 
می شود  انجام  خطوط کشــتی رانی 
و کل صادرات نفــت خام و میعانات 
گازی که پیش از تحریم های امریکا به 
بیش از دو میلیون و 7۰۰ هزار بشکه 
در روز رسیده بود، با نفت کش انجام 

می شود.
هر کشــتی تجاری مثل نفت کش، 
بــرای عبور و مــرور بین المللی باید 
دارای مالــک، اداره کننده و کشــور 
صاحب پرچم باشد. به طور معمول، 
اغلب کشتی ها و نفت کش های ایرانی 
در خود ایــران و بخش کوچک تری 
در دیگر کشــورها ثبت می شدند و 
عمدتــا با پرچم جمهوری اســالمی 
ایران در آب ها حرکت می کردند. اما 
تحریم های اتمــی این وضعیت را به 

هم زد.
در دوره تحریم های بین المللی علیه 
برنامه اتمی جمهوری اســالمی که 
فــروش نفت خام و دیگــر مراودات 
تجــاری دریایی ایران را هدف گرفته 
بود، کشتی ها و شناورهای ایرانی که 
با پرچم جمهوری اســالمی حرکت 
می کردند، فوری شناسایی می شدند. 
این شناسایی به آن معنا بود که بنادر 
از پذیرش آن ها خودداری می کردند و 
خدمات مورد نیاز کشتی ها هم چون 
بیمــه و خدمات بندری را برایشــان 

تامین نمی کردند.
ایران که دارای شــبکه گسترده ای از 

اســتفاده از پرچــم مصلحتی به 
کشــتی رانی و نفت کش های ایرانی 
امکان دور زدن تحریم های بین المللی 
را می داد و آن ها را از خطر توقیف در 

امان نگه می داشت.

کشتی ها است، خدمات حمل و نقل 
دریایی بین المللی هم ارایه می کرد اما 
با پرچم جمهوری اسالمی ایران ادامه 

این کار غیرممکن بود.
هر وقت یک کشــتی پرچم کشوری 
غیر از پرچم کشور مالک خود را نصب 
و بــا آن در آب های بین المللی تردد 
کند، اصطالحا به آن پرچم، »پرچم 
مصلحتی« می گویند. استفاده از پرچم 
مصلحتی، اقــدام رایجی در صنعت 
حمل و نقل دریایی است. بیش تر از 
7۰درصد ناوگان کشتی رانی در جهان 
بــا پرچم مصلحتی، یعنــی با پرچم 
کشوری غیر از کشــور خود حرکت 

می کنند.
پاناما، تانزانیا، لیبریا و جزایر مارشال 
از کشورهایی هستند که روی کاغذ 
دارای بزرگ ترین ناوگان دریایی جهان 
هســتند اما در واقع پرچم خود را به 

کشتی های خارجی اجاره می دهند.
کشتی ها  با هر پرچمی که در جهان 
حرکت کنند، تا زمانی که در آب های 
بین المللی قــرار دارند، تحت قوانین 
همان پرچم هستند؛ مثال نفت کش 
ایرانی که بــا پرچــم پاناما حرکت 
می کند، تــا زمانی که وارد ســاحل 
ایران نشده باشد، تحت قوانین داخلی 
پاناما اســت. به همین دلیل، زمانی 
که نفت کش »سانچی« دچار سانحه 
آتش سوزی و غرق شد، مدارک آن، 
از جمله جعبه سیاه این نفت کش به 
پاناما، یعنی کشور صاحب پرچم آن 
و ایران، یعنی مالک نفت کش تحویل 

شد.
کشــورهای دارای پرچــم مصلحتی 
دارای شرایط آســان تری برای ثبت 
و قوانین داخلی برای کشــتی رانی یا 
استخدام خدمه هستند. به طور عمده، 
از مالکان کشــتی ها مالیات دریافت 
نمی شــود. برای همین شرکت های 
بین المللی کشتی رانی در کشورهای 
توسعه یافته هم تمایل بیش تری به 

اســتفاده از پرچم مصلحتی دارند تا 
مالیات کم تری پرداخت کنند. هزینه 
اجــاره پرچم در برابــر قانونی بودن 
مالیات ندادن، برای این شرکت ها از 

نظر اقتصادی به صرفه است.
کشــورهای مالک کشــتی گرچه با 
پرچم کشــور دیگری ممکن اســت 
حرکت کنند اما مالک کشتی و خدمه 
آن موظف به رعایت قوانین بین المللی 

و مقررات دریانوردی هســتند و در 
صورتی که تخلف کنند، کشور صاحب 

پرچم پاسخ گوی اصلی نیست.
ایران هم به طور معمول از پرچم های 
بــه روی کشــتی ها و  مصلحتــی 
نفت کش هایــش اســتفاده می کرده 
است اما پس از شــروع تحریم های 
اتمی امریکا، این کار برای دولت ایران 

تبدیل به ضرورت شده بود.

با تشــدید تحریم هــای بین المللی، 
جمهوری اسالمی چاره ای نداشت که 
برای ادامــه فعالیت در دریا و جریان 
داشــتن صادرات نفت بــا دور زدن 
تحریم هــا، برای عمده کشــتی های 
خود پرچم مصلحتی اجاره کند. با این 
همه، گزارش هایی که از کشتی های 
توقیف شده در جهان منتشر می شد، 
نشان می دادند تعداد زیادی از آن ها 
در زمان تحریم های بین المللی، متعلق 
به ناوگان جمهوری اسالمی ایران بوده 

است.
در میان کشــورهایی که پرچم خود 
را به کشتی ها اجاره می دهند، پاناما 
در امریکای  مرکزی رکورد دار اســت 
و بیش تر از هفت هزار کشتی با پرچم 
این کشور در جهان در تردد هستند. 
عمده کشــتی های ایران که از پرچم 
مصلحتی اســتفاده می کردند هم در 
این دوره با پرچــم پاناما در حرکت 

بودند.
اســتفاده از پرچــم مصلحتــی به 
ایرانی  و نفت کش های  کشــتی رانی 
امکان دور زدن تحریم های بین المللی 
را می داد و آن ها را از خطر توقیف در 

امان نگه می داشت.
در زمــان رفع تحریم های بین المللی 
که بخش اصلی آن تحریم های امریکا 
بود، ایران با هدف کاهش هزینه های 
ارزی، بخشــی از ناوگان نفت کش و 
کشــتی رانی خود را زیــر پرچم های 
مصلحتی نگه داشت اما بخشی دیگر 
را دوباره با پرچم جمهوری اســالمی 
ایران به حرکت درآورد. این وضعیت 

زمان زیادی طول نکشید.
با خــروج امریکا از توافق هســته ای 
»برجام« و بازگشت همه تحریم های 
تحریم هــای  جملــه  از  پیشــین، 
بی ســابقه علیه صادرات نفت خام و 
حتی میعانــات گازی، ایران بار دیگر 
بــرای بی اثر کــردن تحریم ها، نام و 
مشخصات شــماری از نفت کش ها و 
کشتی های خود را تغییر داد و آن ها را 
با پرچم های مصلحتی راهی دریا کرد.

دولــت »دونالــد ترامــپ«، رییس 
جمهوری ایاالت متحــده امریکا که 
با کمپین »فشــار حداکثــری« بر 
جمهوری اســالمی، در صدد بستن 
تمــام راه های موجود ایــران در دور 
زدن تحریم ها است، از پاناما خواسته 
که دیگر به ایران خدمات پرچم ارایه 

نکند.
اداره دریانوردی پاناما از زمستان سال 
گذشــته پرچم خود را دست کم از  
۵۹ کشــتی ایرانی پس گرفته است 
و به نمایندگی های پاناما در خارج از 
این کشــور هم دستور داده است که 
قراردادی با کشــتی هایی که از ایران 
یا شــرکت های کشــتی رانی ایرانی 

پیشنهاد می شود، امضا نکنند.
اگر کشتی ها در زمانی که پرچم خود 
را از دســت می دهند، نتوانند پرچم 
دیگری دریافت کنند، از ادامه مسیر 
باز می مانند؛ به طور مثال، اگر کشتی 
ایرانی پرچم پاناما را روی آب از دست 
بدهد، یا باید بالفاصله از کشور دیگری 
پرچــم مصلحتی دریافــت کند یا با 
پرچم ایران حرکــت کند که در این 

صورت خطر توقیف آن باال می رود.
کشــتی های تجاری و نفت کش های 
ایرانی از زمان بازگشــت تحریم های 
امریکا حتی مجبور شده اند سامانه های 
ردیابــی خود را هــم خاموش کنند 
تــا ایاالت متحده نتوانــد آن ها را در 
مسیرهای بین المللی ردیابی و احتماال 

توقیف کند.
ایجاد مانع برای کشــتی های ایرانی 
در استفاده از پرچم مصلحتی، صدور 
نفت خام و میعانــات گازی ایران را 
در شرایط تحریم ، دشــوارتر از دوره 
تحریم های بین المللی، یعنی قبل از 

توافق هسته ای برجام کرده است.
فرامرز داور )ایران وایر(

نفتکش خارجی 
»به دلیل نقص فنی به آب های ایران منتقل شده است«

به گفته ســخنگوی وزارت خارجه 
ایــران، یک نفتکــش خارجی در 
نقص  دچار  فــارس  خلیج  آب های 
فنی شده و پس از درخواست کمک 
به سوی سواحل ایران هدایت شده 
است. یک مقام آمریکایی ظن دست 
داشــتن ایران در ناپدید شدن این 

نفتکش را مطرح کرده بود.

دویچه وله- پس از انتشار خبرهایی 
درباره مفقود شــدن یــک نفتکش 
خارجــی در آب هــای خلیج فارس، 
سخنگوی وزارت خارجه ایران اعالم 
کرد که ایــن نفتکش به دلیل نقص 
فنی به ســواحل ایران هدایت شده 

است.
عباس موســوی روز سه شــنبه )۱۶ 
ژوئیه( به خبرگزاری صدا و ســیمای 
جمهوری اسالمی گفت: »یک نفتکش 
خارجی به دلیل نقص فنی در خلیج 
فارس دچار مشــکل شــد که طبق 
مقررات بین المللــی نیروهای ایرانی 
پس از دریافت درخواســت کمک به 
سوی آن رفته و توسط یدک کش به 
سمت آب های ایران کشیده شده تا 
تعمیرات الزم روی آن صورت پذیرد.«
یک مقام دفاعــی آمریکایی پیش از 
خارجه  وزارت  اظهارات ســخنگوی 

جمهوری اســالمی بــه خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس گفته بودنــد، این 
سوءظن وجود دارد که ایران در ناپدید 
شدن نفتکش مزبور دست داشته بوده 

باشد.
ایــن مقــام آمریکایی،  طبق گفته 
نفتکش مزبور در نزدیکی قشــم که 
محل استقرار یکی از پایگاه های سپاه 
پاسداران اســت، بوده است. او اضافه 
کرده  بود که با گذشــت زمان و عدم 
برقراری تماس، نگرانی از وضعیت این 

نفتکش افزایش یافته است.
این نفتکش کوچک با توانایی حمل 
هزار و ۹۰۰ تن محموله، دو روز پیش 
در حال عبور از تنگه هرمز بوده است. 
آسوشــیتدپرس گزارش داده بود که 
طبــق اطالعات ردیابی کشــتی ها، 
نفتکش مزبور متعلق به امارات متحده 
عربی بوده که پس از ورود به آب های 
متعلق به ایران ارسال سیگنال هایش 
متوقف و دستگاه ردیاب آن خاموش 

شده است.
طبق ایــن گزارش، نفتکــش مزبور 
به اســم »ام تی ریاح« در امارات به 
ثبت رسیده و با پرچم کشور پاناما در 
حال حرکت بوده، اما از شامگاه شنبه 

گذشــته تاکنون اطالعاتی در مورد 
مکان آن در دسترس نیست.

امارات متحده عربی اما تعلق نفتکش 
مزبور به خود را تکذیب کرده اســت. 
خبرگــزاری دولتی امــارات نیز در 
گزارشی اعالم کرده است که هیچ یک 
از خدمه این نفتکش شهروندان این 
کشور نیســتند و این کشور تقاضای 

کمکی دریافت نکرده است.
پلیــس و مأمــوران  تیــر  روز ۱۳ 
محلــی جبل الطارق،  دولت  گمرک 
بریتانیا  فرادریایی  ســرزمین های  از 
واقــع در جنوب اســپانیا، با حمایت 
تفنگداران نیروی دریای ســلطنتی 
بریتانیا ابرنفتکش »گریس۱« حامل 
محموله ســوخت ایــران را توقیف 

کردند.
مقا م هــای دولتــی و نظامــی ایران 
تهدیــد کردند کــه توقیف نفتکش 
ایرانی »بی پاسخ نخواهند ماند«. علی 
خامنــه ای،روز سه شــنبه در آخرین 
واکنش ایران نســبت به این حادثه 
تهدید کرد که »جمهوری اسالمی و 
عناصر مؤمــن نظام، این خباثت ها را 
بی جواب نمی گذارند و در فرصت خود 

و جای خود پاسخ خواهند داد.«
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مزدک بامدادان

در کدام سو
 بایستیم؟

اینکه گفته می شود حکومت اسالمی مردم ایران را گروگان 
گرفته است، سخن گزافه ای نیست. از آن دسته از ایرانیانی 
که بازتاب کیستی خود را در این رژیم سرکوبگر می بینند 
و بــا آن همکاری و همنوائی می کنند اگر درگذریم، مردم 
ایران به راســتی گروگان کسانی شده اند که نه پروای جان 
شهروندان را دارند و نه از ویرانی کشور در هراسند. روزگار 
ما ایرانیان به سرنشینان یک کشتی ماننده است که به دست 
دزدان دریائی افتاده باشد. این دزدان نه تنها هست ونیست 
مــا را به باد چپــاول داده اند، که هر از گاهی کشــتی را 
به جاهایی می کشانند که اگر با آنان همکاری نکنیم، خود 

نیز نابود می شویم.
بگذارید به سال ۱۳۵۹ و آغاز جنگ ایران و عراق بازگردیم. 
در اینکــه ارتش عــراق آغازگر آن جنگ بــود، به گمانم 
جای بگومگویی نیســت. ولی چه اپوزیسیون دست آموز و 
چپ نمایان را خوش آیــد و چه ناخوش، این را نیز امروزه 
می دانیم و نیک می دانیم که حکومت اسالمی از هیچ کاری 
برای برانگیختن عــراق به جنگ فروگذار نکرد]۱[. اکنون 
ســرباز ایران دوستی را در نَگر بگیرید که برای نگاهبانی از 
مرزهای میهن به جبهه های جنگ می شتابد، چرا که اگر 
او نجنگد، جان و دارائی شــهروندان کشورش برباد خواهد 
رفت. جنگ به ســال ۶2 می رسد، انبوه سربازان گمنام با 
پوست و گوشت و اســتخوان خود دیواری در برابر ارتش 
بعثی کشیده اند، تا خانواده و خویشان و هم میهنانشان در 
شهرهای ایران زمین ســر آسوده بر بالین نهند و سرانجام 
با خون خود پلشتی ســربازان بیگانه را از خاک ایرانشهر 
شسته اند. دشمن شکست خورده و بیرون رانده شده است، 
ســرباز دلیر ما که هیچ پیوندی با رژیم اســالمی ندارد و 
تنها مهر میهن پای او را به جبهه گشوده است، اکنون در 
سنگری نشسته و شادمان از اینکه پوزه دشمنان ایران را بر 
خاک مالیده چشم در راه پایان جنگ است. رژیم فقاهتی 
ولی خواهان پایان جنگ نیســت و همانگونه که برای آغاز 
جنگ از هیچ کاری فروگذار نکــرده بود، اکنون نیز برای 
پایان نیافتنش تالش می کند، روزی از برکناری صدام سخن 
می گویــد و روزی دیگر از »جنــگ! جنگ! تا رفع فتنه از 
عالم!«. ســرباز ما در سنگر نشسته و در دویست متری او 
ســربازان عراقی آماده اند تا اگر او گامی پس نهد، دوباره به 
خاک میهن یورش آورند. او بخوبی می داند که رژیم اسالمی 
جنگ را تنها برای سرکوب مردم و دزدی دارائی های کشور 
می خواهد. با این همه او »گروگان« سیاست رژیم اسالمی 
است: اگر بماند و باز هم بجنگد، به رژیم اسالمی در رسیدن 
به آماج های پلیدش یاری رسانده است، و اگر سنگر خود را 
واگذارد و برود، سرباز عراقی از آن سنگر روبرو به در می آید 
و بر ســر هم میهنان و خاندان و خویشان او بمب و آتش 
و مرگ می بارد. این شــیوه را رژیم فقیهان در چهل سال 

گذشته بارها و بارها پیروزمندانه بکار برده است.
نمونه های اینچنینی فراوانند. حکومت اسالمی که در آغاز 
به قدرت رســیدن خود پیمان های ســاخت و راه اندازی 
نیروگاههای هســته ای را با بهانه های پوچ و با زیانی بزرگ 
برهــم زده بود، به ناگهان آغاز به تالش برای رســیدن به 
فن آوری هســته ای نمود و از سر بی خردی پابه پای آن نیز 
سخن از نابودی اسرائیل در میان آورد]2[ و به رویارویی با 
جهان رفت و آتشــی افروخت که دود آن در چشم مردم 
ایران و ســودش در جیب مالیان و ســرداران سپاه رفت. 

همچنین است نمایش انتخابات؛ رژیم اسالمی هر دو سال 
یکبار با برکشیدن چهره هایی که خود می گوید از دیگران 
سرکوبگرتر و خونخوارترند، در همکاری با اپوزیسیون دلبسته 
و دست آموز و با پشتیبانی گسترده رسانه های امپریالیستی و 
بخشی از چپ نمایان مردم را وامی دارد به مشتی شکنجه گر 
و دژخیم و آدمکش ]۳[ رای دهند. سپهر رسانه ای از یکسو 
هراسی زهره شــکن در دل شهروندان می افکند و از دیگر 
سو افســانه »انتخاب در رژیم فقاهتی« را با بهره گیری از 
همه نیرنگ های روانشناسانه به آنان می باوراند. شهروندی 
که باور کنــد رئیس جمهور با رای او برگزیده می شــود، 
گروگان فقیهان شده است، چراکه می پندارد اگر رای دهد، 
شکنجه گران را با دست خود برگزیده است و اگر رای ندهد، 

شکنجه گرانی بدتر سرنوشت او را رقم خواهند زد.
یکی از برتریــن نمونه های این گروگان گیــری مردم در 
سیاســت های رژیم در برخورد بــا گرایش های ایران گریز 
است. در این که نابرابری و تبعیض در ایران چندالیه است، 
سخنی نیســت. اگرچه ناتوان ترین قربانیان این نابرابری 
بهائیان هســتند که نزدیک به »هیچ« حقی در این کشور 
ندارند، فهرست این گونه از آپارتاید با آنان پایان نمی پذیرد. 
در کنار نابرابری جنســیتی، دینی، اندیشــگی، ما با یک 
تبعیض بسیار بزرگ قومی/زبانی نیز روبروئیم]4[. با این همه 
از یاد نباید برد که رژیم فقاهتی با هزینه کردن سرمایه ای 
بزرگ به دشمنی میان قوم های ایرانی دامن می زند]۵[ و در 
این راه از هیچگونه تبه کاری رویگردان نیست. تنها باید به 
سرگذشت باشگاه تراکتورسازی نگریست و دید که هواداران 
این باشگاه در برابر چشمان ســردار آجرلو می توانند یک 
پارچه نوشــته ده-پانزده متری را به درون ورزشگاه ببرند 
 South Azerbaijan« :که بر روی آن نوشته شده اســت
is not Iran«]۶[، و راهپیمایان در ســال ۸۵ زبان پارسی 
را »زبان ســگ« بخوانند و فارس و کرد و ارمنی را دشمن 
ترکان بنامند، تا بخشی از همین مردِم گروگان در هراس از 
فروپاشی ایران و برادرکشی های میان فارس و آذری و ترک 
و کرد و عرب و بلوچ و لر و ترکمن که کســی نمی داند در 
پایانشان چند میلیون کشته برجای خواهد ماند، در کنار 
رژیمی بایســتند که هم چپاولشان می کند و هم دست به 

کشتارشان می گشاید.
راه رسیدن به حق شــهروندی دشمنی با بخشی دیگر از 
شهروندان زیر سرکوب نیســت. جنبش های هویت طلب 
می بایست دست به آگاه سازی شهروندان پارسی زبان بزنند 
و به آنان بفهمانند که درســت به مانند پرسمان زن و مرد، 
»آزادی من، آزادی خود تو هم هست«. به جای آن نهادهای 
امنیتی رژیم توانستند از دل این نابرابری، کینه کور بخشی 
از شهروندان به »فارس های شوینیست« را بیافرینند و به 
شهروند تبریزی و مهابادی و زاهدانی و اهوازی و ... بگویند 
هر فارسی یک شوینیســت و دشمن تو و سرکوب کننده 
درخواست های درست تو اســت، و به شهروند شیرازی و 
اصفهانی بباورانند هر کســی که به ترکی، کردی، بلوچی 
یا عربی و ترکمنی سخن بگوید و یا زبان و فرهنگ مادری 
خویش را ارج نهد یک »تجزیه طلب« و دشمن سوگندخورده 
تو اســت. در اینجا نیز یک شهروند آگاه که می داند رژیم 
اسالمی میدان را از دست هویت طلبان خردمند گرفته و به 
نژادپرستان جدائی خواه سپرده است، می بیند اگر به بهانه 
پشتیبانی از حقوق شهروندی در کنار آنان که فارس ها را 
دشمن خود می دانند بایستد، به نژادپرستی دامن زده و اگر 
در کنار حکومت اسالمی بایستد، در سرکوب همان حقوق 

شهروندی همکار و انباز شده است.
بدینگونه ســردمداران رژیم شکنجه و سنگسار از ما مردم 
ایران گروگان هایی ساخته اند که توان کنشگری را از دست 
داده ایم و تنها می توانیم دست بداریم تا آنان کاری کنند که 

اگر جنگی میان امریکا و رژیم سنگسار و شکنجه 
درگیرد، ما باید در کدام سو بایستیم؟ آیا فقیهان 
باز هم خواهند توانست ما را همچون جنگ ایران 
و عراق گروگان سیاســتهای ایران ستیزانه خود 
کنند و ملتی را به بزنگاهی بکشانند که در آن نه 
راهی به پیش و نه گریزگاهی به پس داشته باشد؟ 
تا هنگامی که این رژیــم را خودی می پنداریم، 
همچنان در تاروپود فریب هایش دست وپا خواهیم 
زد. ولی اگر دریابیم که این رژیم برپایه رفتارهایش 
چه با شــهروندان، و چه با فرهنگ و تاریخ و هنر 
و سرمایه های این آب و خاک همه ویژگی های یک 
رژیم بیگانه و اشغالگر را دارا است، آنگاه پاسخ به 
پرسش این نوشته چندان سخت نخواهد بود، چه 
در کنار تفنگداران امریکایی بایستیم و چه در کنار 
قداره بندان پاسدار، در کنار یک دشمن اشغالگر و 

بیگانه ایستاده ایم.

ما به آن واکنش نشــان دهیم. در سرتاسر این چهل سال 
آنچه که خود را اپوزیسیون می نامد، چه از گونه راستینش، 
و چه از دلبســتگان و دســت آموزانش، هیچگاه کنشگر 
نبوده است. ما همیشه واکنش نشان داده ایم و کسانی که 
مدیریت کالن خوانده انــد می دانند واکنش، پائین ترین و 
بی ارزش ترین سطح برنامه ریزی است، چرا که واکنشگر در 
دراززمان چیستی و کیستی خود را با چیزی بازمی شناساند، 

که به آن واکنش نشان می دهد.
و امــروز نیز به بزنگاه دیگری از این دســت رســیده ایم. 
رژیم فقاهتی با جنگ افروزی و ترور و کشــتار بی گناهان 
و درافتادن با همســایگان و همچنین دامن زدن به کینه و 
دشــمنی کور با امریکا و اسرائیل و یک دندگی دیوانه وار بر 
ســر برنامه هسته ای کشور ما را به لبه پرتگاه رانده است و 
تو گویی این همه بسنده نیست، دست به هرکاری می زند، 
تا جنگ خانمان سوز دیگری را بیاغازد و کیان ایران زمین 
را بر باد دهد. ما مردم ایران و کنشگران پهنه همگانی باید 
بدانیم نه در یک آرمانشهر، که در جهانی زندگی می کنیم 
که قانون آن از قانون جنگل نیز واپس مانده تر است، جهانی 
که در آن همه چیز بر ِگرد سرمایه و سود می چرخد و جان 
آدمی بی ارزشــتر از آن است که رهبران این جهان پلشت 
حتا دمی بدان بیاندیشند. جهانی که به گفته  پومپه در آن 
»مرزها را با شمشیر می کشند، نه با پیمانها«]7[. در چنین 
جهانی باید هرکاری کرد تا جنگی درنگیرد و از هر تالشی 
نیز در این راستا پشتیبانی کرد. نکته پرارج ولی این است 
که ما اگر بخواهیم دســت از واکنش برداریم و پا به پهنه 
کنشگری بگذاریم، بیانیه های پیاپی در نکوهش ترامپ و 
دادخواست های بلند درباره جنگ افروزی امپریالیسم امریکا 
سخنانی یاوه بیش نخواهند بود. حتا اگر این سخن راست 
باشد که کســی مانند برنی سندرز خواهان جنگ با ایران 
نیست، ما ایرانیان نمی توانیم او را به قدرت برسانیم. میدان 
کنشگری ما ایران است، در این میدان است که ما باید همه 
نیرو و هنر خود را بکار بگیریم و به جای تاختن نمایشی به 
دشمنی پندارین که بود و نبود ما را به هیچ می گیرد، پرچم 
ایستادگی را در برابر دشمنی برافرازیم که چهل سال است 
ما را از هســتی انداخته و می رود که ُمهر پایانی بر تاریخ و 

فرهنگ هفت هزارساله سرزمین مان بکوبد.
اگر جنگی میان امریکا و رژیم سنگسار و شکنجه درگیرد، 
ما باید در کدام ســو بایستیم؟ آیا فقیهان باز هم خواهند 
توانســت مــا را همچون جنــگ ایران و عــراق گروگان 
سیاستهای ایران ستیزانه خود کنند و ملتی را به بزنگاهی 
بکشانند که در آن نه راهی به پیش و نه گریزگاهی به پس 
داشته باشد؟ تا هنگامی که این رژیم را خودی می پنداریم، 
همچنان در تاروپود فریب هایش دست وپا خواهیم زد. ولی 
اگر دریابیم که این رژیم برپایه رفتارهایش چه با شهروندان، 
و چه با فرهنگ و تاریخ و هنر و سرمایه های این آب و خاک 
همه ویژگی های یک رژیم بیگانه و اشــغالگر را دارا است، 
آنگاه پاسخ به پرســش این نوشته چندان سخت نخواهد 
بود، چه در کنار تفنگداران امریکایی بایستیم و چه در کنار 
قداره بندان پاســدار، در کنار یک دشمن اشغالگر و بیگانه 

ایستاده ایم.
برای آنکه کار به آن بزنگاه بی گریز نرســد، باید این رژیم 
اهریمنی را سرنگون کرد. ما باید در کنار کسانی بایستیم که 
به چیزی کمتر از نابودی رژیم سنگسار و شکنجه خرسند 

نمی شوند.
خداوند دروغ، دشمن و خشکســالی را از ایران زمین بدور 

دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

]۱[  برای مشــت نمونه خروار: ملت شــریف عراق! شما اخالف 
آنان هستید که انگلیس را از عراق راندند، بپاخیزید و قبل از آنکه 
این رژیم فاســد همه چیز شما را تباه کند، دست جنایتکار او را 
از کشور اسالمی خود قطع کنید. روح اهلل خمینی، پیام به ملت 

ایران، ۱۹ فروردین ۱۳۵۹
]2[  البته این خیلی مهم است دنیای اسالم متقابال مجهز شود 
به این سالحهایی که امروز اسرائیل دارد ]...[ چون استعمال یک 
بمب اتم در داخل اســرائیل هیچ چیزی باقی نمی گذارد اما در 
دنیای اسالم آسیب فقط می زند. رفسنجانی، نماز جمعه 2۳ آذر 

۱۳۸۰
]۳[  روحانی، رفســنجانی، پورمحمدی، آوایی، دری نجف بادی، 

ری شهری و ...
]4[  من در جستار بلندی بنام »زبان مادری و کیستی ملی« به 

آن پرداخته ام.
]۵[  جای شگفتی نباید باشد که یکی از برجسته ترین چهره های 
هویت طلبی در دهه هفتاد و هشتاد بنام محمودعلی چهرگانی 

خود از دل بسیج بیرون آمده بود.
www.youtube.com/watch?v=blOqFiQT-6Q/ ]۶[

]7[  فرهاد ســوم اشــکانی )7۰ تا ۵7 پیش از میالد( به پومپه 
نوشــته بود بر پایه واپسین پیمان میان دو کشــور، فرات مرز 
 Gnaeus دو کشــور اســت و او حق ندارد از آن بگذرد. پومپه
Pompeius Magnus )۱۰۶ تا 4۸ پیش از میالد( این سخن 

را در پاسخ به او گفته است.

مصائب 
»پروفسور حقوق بشر«

 در نیویورک

ذلت و تحقیرشــدگی جمهوری اسالمی به عنوان 
یک حکومت در تاریخ سیاســی ایران بی سابقه 
است. هیچ حکومتی در تاریخ ایران دیده نمی شود 
که تا این اندازه در صحنه بین المللی حقیر و موجب 

سرشکستگی مردم ایران شده باشد.

به گزارش »شبکه رسانه ای بیان« وزیر امور خارجه ایران 
به تازگی برای شــرکت در نشست شورای اقتصادی-
اجتماعی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده 
است. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه ایاالت متحده با 
اشــاره به موافقت با صدور ویزای محمدجواد ظریف 
گفته است »دیپلمات های آمریکایی در تهران پرسه 
نمی زنند، پس ما هم دلیلی برای اینکه دیپلمات های 
ایرانی آزادانه در شهر نیویورک چرخ بزنند، نمی بینیم.«
ظریف در نیویورک بــا محدودیت های زیادی مواجه 
است. بر این اساس او صرفاً می تواند بین دفتر حافظ 
منافع جمهوری اسالمی و مقر سازمان ملل رفت وآمد 
داشته باشد. مسیر بین ساختمان سازمان ملل و دفتر 
حافظ منافع رژیم ایــران در نیویورک حتی از فاصله 
خانه ظریف در تهران تا نانوایی محل زندگی او کمتر 

است.
این اوج تحقیرشــدگی نماینده سیاســی یک کشور 
است که به خاطر لفاظی، دروغ گویی یا به قول پمپئو 
»نشــر اکاذیب« تنبیه می شــود. البته ظریف خیلی 
خوش شــانس بوده که تاکنون از طرف دولت دونالد 

ترامپ هدف تحریم ها قرار نگرفته است.
چندی پیش استیو منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا 
پس تحریم علی خامنــه ای و بیت او، اعالم کرده بود 
که به دستور ترامپ، ظریف را هم در لیست تحریم ها 

قرار خواهد داد.
ظریف شاید هنوز هم برای اصالح طلبان »امیرکبیر« 
باشــد؛ اما برای اکثریت مردم ایران چهره ای دروغ گو 
محسوب می شود که از حضور دیپلماتیک در نیویورک 
و دموکراسی آمریکا سوءاستفاده و در رسانه های این 

کشور چهره جمهوری اسالمی را تطهیر می کند.
ظریــف خنده های خود را از یاد برده اســت و هرگاه 
مقابل دوربین رســانه ها ظاهر می شــود، خشــم و 
عصبانیــت در چهره او مــوج می زند. او بــه ویژه از 
زمانــی که روزنامه نگاران زندانی را انکار کرد و خود را 
»پروفسور حقوق بشــر« خواند، به چهره منفوری در 

بین مردم ایران تبدیل شده است.
این پروفســور حقوق بشــر حــاال در نیویــورک با 
دشواری های زیادی روبرو شده و دیگر مانند گذشته 
نمی تواند به استودیو شبکه های فاکس نیوز، ان.بی.سی 
و ای.بی.سی برود و آزادانه به دروغ گویی بپردازد. محل 
رفت وآمد ظریف یک خیابان کوچک است که ابتدا تا 

انتهای آن به یک کیلومتر هم نمی رسد.
ذلت و تحقیرشــدگی جمهوری اســالمی به  عنوان 
یک حکومت در تاریخ سیاســی ایران بی سابقه است؛ 
به بیان دیگر، هیچ حکومتی در ایران دیده نمی شــود 
که تا ایــن اندازه در صحنه بین الملل حقیر و موجب 

سرشکستگی مردم ایران شده باشد.
تبلیغات رســانه های مجری پروپاگاندای رژیم ایران 
و اظهارات حســن روحانی درباره »انــزوای آمریکا« 
واقعیت ها را تغییر نمی دهند. آنچه در عمل مشاهده 
می شود، تحریم و حقارت جمهوری اسالمی در صحنه 
جهانی اســت. امروزه حتی نزدیک ترین کشــورها به 
جمهوری اســالمی )روسیه، چین، ترکیه و عراق( نیز 
بر اثر نفوذ و قدرت برتر ایاالت متحده آمریکا، حاضر به 

همکاری اقتصادی با این رژیم نیستند.
نباید از یاد برد که یکی از مقصران بازگشت تحریم ها 
و ایجاد مشکالت اقتصادی برای مردم، پروفسور حقوق 
بشــر است. اگر ظریف عقل خود را به کار می انداخت 
و موافقت طرف مقابل را برای تصویب توافق هسته ای 
در کنگره آمریکا جلب می کرد، ترامپ به این سادگی ها 

نمی توانست از این توافق خارج شود.
مجتبی احمدی )گویا(
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»اینستکس« قیمت دالر را پایین آورد
دولت ادعا می کند که به دلیل اعتماد 
مردم به مسئوالن قیمت دالر کاهش 
یافت. اما واقعیت این است که فعال 
شدن مکانیســم ویژه مالی اروپا با 
ایران برای تهاتر کاالهای اساسی با 
وجود شعاع و حجم محدودش موفق 
شــد برخی از نیازهای جاری ایران 
را برآورده کند و از فشــار به سمت 
عرضه بکاهد. خروج بازیگران بزرگ 
از بــازار ارز، تمایل بازیگران خرد به 
فروش اندوخته ارزی خود در بازارها، 
و همچنین افزایش نرخ سود بانکی 
با چراغ خاموش  باالی 2۰ درصد  به 
و  بازار آزاد«  ســبب مالقات »دالر 

»دالر نیمایی« شد.

رادیو زمانه- سایت های تخصصی ارز  
چهارشــنبه 2۶ تیر اعالم کردند که 
قیمت دالر وارد کانال ۱۱ هزار تومان 
شد. در روز چهارشنبه هر دالر آمریکا 
به قیمت ۱۱ هــزار و 2۳۰ تومان به 
فروش رسید. روز گذشته در خیابان 
فردوســی تهران هــر دالر آمریکا به 
قیمــت ۱۱ هــزار و 7۵۰ تومان به 
فروش رســید و به این ترتیب برای 
نخســتین بار از بهمن سال گذشته 

تاکنــون قیمت »دالر بــازار آزاد« و 
»دالر نیمایی« بیش و کم یکســان 
شــد. محمود واعظــی، رئیس دفتر 
روحانی در حاشــیه برگزاری جلسه 
هیــأت دولت  در جمــع خبرنگاران 
گفت: »سیاست ما این است که نرخ 
ارزی که االن هســت بــا نرخ واقعی 
فاصله دارد و دلیل آن هم جنگ روانی 

و تبلیغاتی آمریکا و برخی کشورهای 
کوچــک منطقه بود کــه راه افتاد و 
قیمت ها باال رفت و االن ملت دیدند 
که اینها توخالی اســت و اعتمادشان 
به مسئوالن بیشتر شده است و شاهد 
همکاری و همراهی مردم و مسئوالن 
هستیم که در نتیجه نرخ ارز کاهش 

یافته است.«

وزیر بهداشت: 
با دو میلیون یورو ارز دولتی به جای 

فنر قلب، کابل برق وارد کردند
رادیــو فردا- وزیر بهداشــت ایران از 
بازداشــت تعدادی از کارمندان این 
وزارتخانــه به دلیل نقش داشــتن 
در تخلــف در حــوزه واردات دارو و 

تجهیزات پزشکی خبر داد.
سعید نمکی، روز سه شنبه، 2۵ تیر، 
در یک سخنرانی همچنین گفت که 
برخی از وارد کننــدگان، دو میلیون 
یورو ارز دولتی برای واردات اســتنت 
)فنــر( قلب دریافــت کرده اند، اما به 
جای آن کابل بــرق وارد کرده و فرار 

کرده اند.
آقای نمکی بدون اشــاره به جزئیات 
اعــالم کرد کــه »برخی افــراد« در 
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 
با متخلفــان واردات دارو و تجهیزات 

پزشکی »همکاری کرده اند«.
وی خبر داد که این افراد بازداشــت 
شده و در حال بازجویی هستند. آقای 
نمکی به مقام و هویت این افراد اشاره 

نکرده است.
اســماعیلی، سخنگوی  غالمحسین 
قوه قضائیه، نیز گفت که ســه نفر از 
کارکنان سازمان غذا و داروی وزارت 
بهداشت به اتهام دریافت رشوه تحت 
تعقیب قرار گرفتند و اکنون با وثیقه 

آزاد هستند.
وزیر بهداشت همچنین اعالم کرد که 
برخی از واردکنندگان دارو و تجهیزات 
پزشــکی ارز دولتی دریافت و داروی 

تاریخ مصرف گذشته وارد کرده اند.
وی همچنین گفت کــه در روزهای 
اخیــر هفــت پالــت داروی تاریخ 
مصرف گذشــته بدنسازی در گمرک 

کشف شده است.
وزیر بهداشــت روز دوشــنبه نیز در 

توئیتر خود از نامعلوم بودن سرنوشت 
یک میلیارد و سیصد میلیون دالر ارز 
برای تجهیزات پزشکی خبر داده بود.

نماینده  نقوی حســینی،  حســین 
مجلس، نیز روز دوشنبه گفته بود که 
وزیر بهداشت در جلسه با نمایندگان 
از وقوع »فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی 

در پزشکی« خبر داده است.
با این حال ساعتی پس از انتشار این 
ایران، کیانوش  خبر در رســانه های 
جهان پور، رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت بهداشت، این 
سخنان را تکذیب کرد و گفت که ۵۰ 
هزار میلیــارد تومان »کل حجم بازار 

دارو و تجهیزات پزشکی است«.
سال گذشته و پس از افزایش ناگهانی 
و بی سابقه بهای ارز در ایران، مقام های 
دولتی بــا هدف مهــار تأثیرگذاری 
افزایش بهای ارز بر قیمت کاالها ارز 
چهار هــزار و 2۰۰ تومانــی را برای 

واردات اختصاص دادند.
با این حال، از آن زمان گزارش هایی 
برخــی  سوءاســتفاده  زمینــه  در 
واردکننــدگان از ارز دریافتی مخابره 
شد و برخی واردکنندگان متهم شدند 
که واردات انجام شده با ارز دولتی را با 

نرخ آزاد به بازار عرضه کرده اند.
عالوه بر این گزارش شده که شماری 
واردکننده کاالهای  از شــرکت های 
ضــروری، ارز 42۰۰ تومانی دریافتی 
را یا به مصارف دیگری رســانده اند یا 

به قیمت آزاد در بازار عرضه کرده اند.
مقام های انتظامی و قضایی در ماه های 
گذشته از تشــکیل پرونده هایی در 

حوزه ارز و واردات کاال خبر داده اند.

این سخنان اما واقعیت ندارد. به دلیل 
اعتماد مردم به »مســئوالن دولتی« 

قیمت ارز کاهش نیافت.
مجید رضا حریری، نایب رییس اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و چین، عالوه 
بــر کاهش تقاضا برای ارز به ســبب 
کاهش قدرت خرید مردم و فشار بانک 
مرکزی برای بازگشــت ارز صادراتی، 
توافق بین ایران و اتحادیه اروپا برای 
تأمین کاالهای اساسی را  از مهم ترین 
دالیل ورود دالر بــه کانال ۱۱ هزار 
تومان دانست: »افزایش قیمت ها متاثر 
از جایگاه کشور در سیاست بین الملل 
اســت که هرچه قوی تر باشد، قاعدتاً 
تأثیرگذار در کاهش نرخ دالر خواهد 
بود. یعنی اگر با اروپا تفاهم نامه امضا یا 
مشکالت سیستم بانکی را حل کنیم، 

ارزش دالر در بازار کم می شود.«
ســرگئی  اینترفاکس،  گــزارش  به 
الوروف، وزیر خارجه روسیه چهارشنبه 
تأیید کرد که تاکنون چندین میلیون 
دالر از طریق مکانیسم ویژه مالی اروپا 
با ایران برای تهاتر کاالهای اساسی که 
به نام »اینستکس« شناخته می شود 

انجام شده است.
فدریکا موگرینی، مســئول سیاست 
پایان  خارجی دوشنبه گذشــته در 
اروپا  اتحادیه  نشست وزیران خارجه 
اعالم کرد که نخستین تراکنش های 
مالی از طریق اینستکس انجام شده. 
قرار اســت این مکانیسم فقط برای 
مبادله کاالهای غذایی و دارویی انجام 
شود اما مقامات ایرانی می گویند که 
مقدار این مبادالت بسیار ناچیز است و 
باید شامل فروش نفت ایران نیز باشد. 
این موضوع در دســت بررسی است. 
بعد از اعــالم این خبر بود که قیمت 

دالر سیر نزولی پیدا کرد.
اینســتکس با وجود شــعاع و حجم 
محدودش موفق شد برخی از نیازهای 
جاری ایران را برآورده کند و از فشار 
به ســمت عرضه بکاهد. عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران 
روز گذشــته همزمان با این تحوالت 
گفت: » در نبرد اقتصــادی، ورق به 
نفع ایران برگشــته و اگر کمی تدبیر 
کنیم و اجازه دهیم بازار کار خودش 
را انجــام دهد قطعاً بــه نتایج خوبی 
می رسیم. شوک ارزی سال قبل رفع 
شده و تنش ها و التهابات پیرامونی آن 
دیگر وجــود ندارد و روند قیمتی نیز 
نشان می دهد که ثبات کاهنده بر بازار 
ارز حاکم شــده و شاخص ها در حال 

اصالح هستند.«
عالوه بر اینستکس، خروج بازیگران 
بــزرگ از بازار ارز، تمایــل بازیگران 
خرد به فروش اندوخته ارزی خود در 
بازارها، و همچنین افزایش نرخ سود 
بانکــی به بــاالی 2۰ درصد با چراغ 
خاموش در کاهش قیمت دالر مؤثر 

بوده است.

نیمه کاره ماندن طرح واگذاری شرکت های بزرگ دولتی
به بخش خصوصی

طرح واگذاری ســه شرکت  بزرگ 
دولتی کــه چندی پیش با تبلیغات 
زیاد آغاز شــده بود به دلیل نبود 
مشــتری نیمه کاره مانده است. در 
شرایطی هیچ فرد حقیقی و حقوقی 
نسبت به خرید سهام این سه شرکت 
تمایلی نشــان نداده که رئیس کل 
سازمان خصوصی ســازی از عرضه 
سهام چهار شــرکت بزرگ دولتی 

دیگر خبر داده است.

کیهان لندن- شرکت های بیمه البرز، 
پاالیش نفت شــیراز و پاالیش نفت 
الوان به عنوان ســه شــرکت بزرگ 
دولتی بودند که به دلیل نبود مشتری 
طرح واگذاری سهام آنها نیمه کاره رها 

شده است.
جعفر ســبحانی مشــاور رئیس کل 
سازمان خصوصی ســازی در گفتگو 
با خبرگزاری مهــر این خبر را تأیید 
کرده و گفته اســت »برای واگذاری 
سه شرکت بیمه البرز، شرکت پاالیش 
نفت شــیراز و پاالیش نفــت الوان 

مشتری پیدا نکردیم.«
جعفر سبحانی توضیح داده است که 
»قرار بود تا روز سه شــنبه 2۵ تیرماه 
سهم دولت سه شــرکت بیمه البرز، 
شرکت پاالیش نفت شیراز و شرکت 
پاالیش نفت الوان عرضه شــوند. با 
این حال هیچیک از این شــرکت ها، 
مشــتری نداشــتند از این رو روند 

واگذاری نیمه کاره ماند.«
میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی 
رئیس کل ســازمان خصوصی سازی 
نیــز در گفتگو با خبرگــزاری فارس 
گفته است که »بی مشتری ماندن این 
شــرکت ها ممکن است به دلیل این 
باشد که قیمت ارائه شده مقداری تند 
]باال[ باشــد که در آن صورت هیئت 
واگذاری یــا تصمیم می گیرد قیمت 
واگذاری را قدری تعدیل کند ]کاهش 
دهــد[ و یا اینکه اصــرار کند همان 

قیمت اولیه را دوباره اعالم کند.«
با وجود شکســت عرضه ســهام سه 
شــرکت بیمه البرز، شرکت پاالیش 
نفت شــیراز و پاالیش نفــت الوان، 
اکنون پاالیشگاه های تهران، اصفهان، 
بندرعباس و تبریز بــه عنوان چهار 

شرکت بزرگ دولتی دیگری هستند 
که مقدمات عرضه سهام آنها فراهم 

شده است.
پوری حسینی درباره این چهار شرکت 
به خبرگزاری فارس گفته است: »چهار 
شرکتی که آگهی واگذاری آنها روزنامه 
شده است شامل پاالیشگاه های تهران، 
اصفهان، بندرعباس و تبریز که همه 
شرکت های بورســی و یا فرابورسی 
هستند که آگهی روزنامه آنها منتشر 
شده و آگهی دو شرکت از این چهار 
شــرکت توســط بورس اعالم شده 

است.«
بر اســاس اصل 44 قانون اساســی 
دولت باید بخشــی از شــرکت های 
دولتی را بــه بخش خصوصی واگذار 
کند و این واگذاری از طریق سازمان 

خصوصی سازی انجام می شود.
در سال های گذشــته روند واگذاری 
شرکت های دولتی به بخش خصوصی 
به روند معیوِب واگذاری این شرکت ها 
بــه افراد ناکارآمدی تبدیل شــد که 
غالبا با داشــتن رانت و رابطه عمده 
سهام این شــرکت ها را خریداری و 
سپس یا با فروش اموال و دارایی آنها، 
شــامل زمین و تجهیزات و کارخانه، 
پول هنگفتی به جیب می زدند و یا با 
دریافت وام و سپردن شرکت به عنوان 
وثیقه، مبلغ وام را برداشته و شرکت 
و نیــروی کار آن را به حال خود رها 

می کردند.
اکنون برخی امیدوارند با عرضه سهام 
شــرکت هایی که دولــت موظف به 
واگذاری آنها است، رانت بازی و تخلف 

در این روند کاهش پیدا کند.
ســازمان  واگــذاری  هیئــت 
خصوصی ســازی در جلســه چهارم 

خردادماه امســال دســتور واگذاری 
ســهام دولتی در ۱۸ شرکت و بنگاه 

بزرگ بورسی را صادر کرده است.
با این وجود مشخص نیست چرا دولت 
شرکت هایی برای عرضه سهام انتخاب 
می کند کــه هیچ تمایلی از ســوی 
سرمایه گذاران درباره آنها وجود ندارد!

همچنین دو شــرکت سایپا و »ایران 
خودرو« نیز از جمله شــرکت هایی 
هستند که قرار اســت سهام آنها به 
بخش خصوصــی واگذار شــود. ماه 
گذشته وزیر صنعت این خبر را اعالم 
کرد و طوری وانمود شد که این اقدام 
بــه حل بحران های این دو شــرکت 
اتومبیل ســازی کمک خواهد کرد. با 
این وجود اکنون مشخص شده سند 
این دو کارخانه عظیم اتومبیل سازی 

به عنوان وثیقه سپرده شده است!
جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان 
بــه  این بــاره  در  خصوصی ســازی 
خبرگزاری مهر گفته اســت: »برای 
واگذاری باید ســند به صورت کامل 
در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار 
گیرد اما با توجه به اینکه سند این دو 
شرکت در وثیقه است، در مرحله اول 

باید این اسناد فک وثیقه شوند.«
جعفر سبحانی در مورد اینکه اسناد 
این دو شــرکت در وثیقه چه کسی 
یا کجاســت گفته است: »ما از اینکه 
ســند در وثیقه چه کسی و یا به چه 
میزانی اســت اطــالع نداریم و خود 
ســازمان ایدرو باید در ایــن رابطه 
توضیح دهد. با توجه به تکلیف قانونی 
به جهت واگذاری سهام دولت در این 
دو شرکت، از ایدرو درخواست کردیم 
که ســند ایران خودرو و سایپا را فک 

وثیقه کند.«

رجوع گروه اسرائیلی به دادگاه
 برای برداشت غرامت

 از درآمدهای اینس تکسی ایران
رادیو فردا- یک گروه حقوقی اسرائیلی 
و خانواده هــای قربانیــان حمــالت 
فلسطینی در حال طرح دعوی برای 
برداشــت غرامت از ایــران از طریق 

سازوکار اینس تکس هستند.
بنا بر گزارش هــا، یک گروه حقوقی 
اسرائیلی دوشنبه بیست و چهارم تیر 
درخواســت دریافت غرامت از محل 
معامالت از طریق سازوکار اینس تکس 
با ایران را به بازماندگان اســرائیلی ها 
و آمریکایی هــای کشــته شــده در 
فلسطینی  سازمان های  عملیات های 
مورد حمایت ایــران در دادگاهی در 
پاریس ثبت می کند. این درخواست 
برای ارائه به دادگاه اجرای احکام در 

پاریس تهیه شده است.
روزنامه اســرائیل هیــوم در تل آویو 
که دوشــنبه این گزارش را منتشــر 
کرد، افزود »این درخواست اسرائیلی 
تحریم ها علیه ایران را تقویت می کند 
و عملــی کــردن اینس تکــس را با 

دشواری روبه رو خواهد کرد«.
اینس تکــس، ســامانه حمایــت از 
مبادالت تجاری اروپا با ایران، که در 
ژانویه 2۰۱۹ از سوی فرانسه، آلمان 
و بریتانیا با هدف ایجاد تسهیالتی در 
تجارت غیر دالری با ایران و جلوگیری 
از فروپاشی برجام ایجاد شد، تنها از سه 

هفته پیش قابل استفاده شده است.
هلگا اشمیت، معاون سیاست خارجی 
اروپا، گفته اســت که شمار  اتحادیه 
دیگــری از کشــورهای اروپایی نیز 
ابراز آمادگی کرده اند به این ســامانه 

تجاری بپیوندند اما نام این کشورها 
را نبرده است.

با وجودی که ســه کشــور اروپایی 
تأکید کرده اند که این ابزار ویژه مالی 
صرفاً به شکل دادوستد پایاپای میان 
صادرکنندگان و واردکنندگان، بدون 
ارتباط مســتقیم مالی با ایران است 
و پولــی در آن رد و بــدل نخواهــد 
شد، گروه حقوقی اسرائیلی خواهان 
دریافت غرامت مالی از محل معامالت 
این ســازوکار به بازماندگان عملیات 

تروریستی شده است.
در دادخواست ارائه شــده به دادگاه 
اجرای احکام پاریس نوشته شده است 
که قربانیان ترور در عملیات نیروهای 
حماس و جهاد اسالمی فلسطین، با 

حمایت ایران کشته شدند.
این دادخواست خواهان آن است که 
غیر از درآمد ایران از اینس تکس، سایر 
درآمدهای ناشی از فروش نفت، اموال 
و دارایی های ایران از محل معامالتی 
که با طرف سوم دارد، پیش از آن که 
به حساب مشــترک اروپا و ایران بر 
اساس اینس تکس واریز شود، صرف 
پرداخت غرامات بر اســاس احکامی 
شــود که تا حال دادگاه های آمریکا 

علیه ایران صادر کرده اند.
گروه »شــورات هادیــن« با فعالیت 
نیتســانا دارشــان، یــک حقوقدان 
اســرائیلی با تبار ایرانــی با همراهی 
شارل مایر، یک وکیل فرانسوی، این 
دادخواست را به دادگاه اجرای احکام 

پاریس ارائه کرده است.
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2018

 104-33546 Holland Ave.,  Abbotsford

$399,000

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
$899,000

 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

953 E. 13th St.,
North Vancouver

$1,229,000
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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

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

$869,000

#315-2970 Princess Cr., 
Coquitlam

$379,900
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رضا تقی زاده

چرا حکومت ایران
 موجودیتش را به ادامه »غنی سازی« 

گره زده است؟

پیام توئیتری جواد ظریف در مورد علت »از بین رفتن توافق 
پاریس« و تأکید بر این موضوع که »دنیا باید از گذشــته 
درس بگیرد«، ضمن قبول ســهم بزرگ ایران در شکست 
توافق یاد شده که پیامد »توافق اتمی سعدآباد« بین ایران 
و ســه قدرت بزرگ اروپایی صورت گرفت، نکته با اهمیت 
و حساســی را در لفافه مطرح می سازد: جمهوری اسالمی 
موجودیــت خود را به ادامه غنی ســازی اورانیوم )و حفظ 

ظرفیت موشکی( گره زده است.
پیش از توئیت اخیر جواد ظریف، علی خامنه ای روز هشتم 
خرداد ســال جاری با اشاره به امکان مذاکره با آمریکا و یا 
سایر کشورها، پیرامون وضعیت تحریم ها، تأکید کرد: »ما 
در مورد مسائل ناموسی انقالب )توانایی موشکی( مذاکره 

نمی کنیم. معنی مذاکره در این مسئله، معامله است.«
پس از فاش شــدن موجودیت مرکز غنی ســازی اورانیوم 
در نطنز با ظرفیت پیش بینی شــده تا 4۰ هزار دســتگاه 
ســانتریفیوژ، رآکتــور 4۰ مگاواتی آب ســنگین اراک و 
همچنین کارخانه تولید آب ســنگین )عامل خنک کننده 
کوره اتمی( در همان شــهر، وزیران خارجه آلمان، بریتانیا 
و فرانســه در مهر ماه سال ۱۳۹2 به تهران سفر کرده و در 
مجموعه سعدآباد با نمایندگان جمهوری اسالمی )از جمله 
حسن روحانی، دبیر وقت شورای امنیت ملی( توافقنامه ای را 
امضا کردند که به موجب آن ایران مقید به تعلیق غنی سازی 

اورانیوم و اجرای )داوطلبانه( »پروتکل الحاقی« شد.
در آن زمان پرونده اتمی ایران در شرف گزارش به شورای 
امنیت بود و بعد از هجوم نظامی آمریکا علیه افغانستان و 
رانده شــدن طالبان از کابل، ایــران در کنار عراق، یکی از 
هدف های مطرح برای اقدام نظامی و تغییر رژیم محسوب 

می شد.

چشم پوشیدن از امتیازها

به موجب توافق پاریس، اتحادیــه اروپا در قبال پذیرفتن 
تعلیق غنی ســازی اورانیوم و اجــرای داوطلبانه »پروتکل 
الحاقــی«، امتیازهای متعــددی را در قالب همکاری های 
بلندمــدت برای ایــران در نظر گرفت کــه امضای توافق 
همکاری تجــاری و برخــورداری از تعرفه های ترجیحی، 
)شــبیه به امتیازهایی که ترکیه در سال ۱۹۹۶ میالدی 
از آنها برخوردار شــد(، پشتیبانی از تقاضای عضویت ایران 
در سازمان تجارت جهانی )سازمانی که ۱۶۸ کشور جهان 
از جمله اغلب همســایگان ایران، حتی کشــور جنگ زده 
افغانستان – از سال 2۰۱۶ میالدی- در آن عضویت دارند 
ولی ایران 2۰ سال است در صف نوبت ایستاده(، قبول ایران 
به عنوان »شریک معتبر و تأمین کننده گاز و نفت اروپا« و 
فروش رآکتورهای اتمی پیشرفته برای تولید برق و ضمانت 

تأمین سوخت اتمی از جمله آنها بود.
در ســال 2۰۰۵ که ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق با 
دشــواری های جدی روبه رو بود و طرح »توسعه دمکراسی 
در خاورمیانــه بــزرگ« را نیز دولــت دوم جورج بوش به 
بایگانی سپرده بود، محمد خاتمی تحت فشار جناح راست 
حکومــت، یک ماه پیش از تحویل دادن قدرت به محمود 
احمدی نژاد اعالم کرد که تولیــد گاز اورانیوم در اصفهان 
کلید خورده اســت؛ روندی که در دولت بعدی با اعالم از 
سرگیری غنی سازی اورانیوم سرعت گرفت و البته طی یک 
سال، برای نخستین بار، پرونده هسته ای ایران را به شورای 

امنیت برد.
در طول دولت دوم محمد خاتمی حکومت فرصت داشت 
سیاست تنش زدایی با عربستان را که از زمان دولت هاشمی 
آغاز شــده بود در منطقه تعمیم دهد و با فاصله گرفتن از 
طبیعت انقالبی به قواره های یک حکومت متعارفی نزدیک 

شود، که نشد!
دولت محمود احمدی نژاد با پشــتیبانی مســتقیم علی 
خامنه ای و برخوردار از درآمدهای کالن ناشــی از صادرات 
نفت خام با قیمت باال به جای پرداختن به درون و نوسازی 
زیرساخت های حیاتی کشور و قرار دادن آن در راه توسعه 
اقتصــادی که به نوبه خود دولتــی تکنوکرات و کارآفرین 

می طلبید و نه عقیده گرا و »متعهد«، پس از تغییر فله ای 
مدیران اجرایی و نشاندن مهره های فاقد تجربه ولی برگرفته 
از حلقه دوستان مورد وثوق در مشاغل کلیدی، خزانه کشور 
را در تقابل با اسرائیل و توسعه نفوذ بیرونی، از خاورمیانه تا 

جنوب آمریکا قرار داد.
محصول هشــت ســال اقدامات دولت احمدی نژاد، بعد از 
آغاز غنی سازی اورانیوم، رســاندن شمار سانتریفیوژهای 
فعال در نطنز به ۹ هزار دستگاه، برپایی جشن های اتمی و 
غنی سازی با غلظت 2۰ درصد زیر کوه های روستای فوردو 
در قم بود که راه دست یافتن به غلظت نظامی اورانیوم را به 
نصف می رساند، و در عوض، دریافت پنج قطعنامه تنبیهی و 
توبیخی از شورای امنیت سازمان ملل طی سال های 2۰۰۶ 
تا 2۰۱۱ میالدی و فراهم آمدن شرایط برای قربانی کردن 

نفت و گاز ایران در مسلخ توسعه اتمی.
با وجود در اختیار داشتن حدود ۸۰۰ میلیارد دالر درآمد 
ارزی، احمدی نژاد در روزهای پایانی کار دولت دهم کشور 
را با تورم باالتر از 4۰ درصد و رشد اقتصادی منفی بیش از 

شش درصد تحویل جانشین خود داد.

تکرار تاریخ و سازشی تازه

در تکــرار فاجعه بار تاریــخ و در وضعیتی زار و حالی نزار، 
حاکمیت مذهبی از بیم فروپاشی اقتصادی، بار دیگر دولت 
وقت را از ابتدای کار مأمور ســاخت که به سازش تن دهد 
و در نتیجه قریب به ۱2 هزار کیلوگرم محصول غنی سازی 
اورانیوم که مستقیم و غیرمستقیم صدها میلیارد دالر برای 
کشور هزینه برداشــته بود، عالوه بر قبول محدودیت های 

دیگر، راهی خارج شد.
در زمان انجام مذاکرات اتمی با گروه موســوم به ۵+۱ در 
سال های 2۰۱4 و 2۰۱۵ حکومت اسالمی فرصت داشت 
ضمن دست کشــیدن کامل از غنی سازی اورانیوم، ابتکار 
عمل را به دســت گرفته و از راه تعامل واقعی با کشورهای 
منطقــه درآمده و گام به گام در مســیری قرار بگیرد که 
جهان خارج، کشورهای منطقه و دولت اوباما انتظار داشتند: 
تبدیل شدن تدریجی به یک حکومت متعارفی و دور شدن 

از قواره های یک حکومت انقالبی عقیده گرا و مداخله جو!
در این صورت حکومت احتیاج نداشــت میلیاردهای دالر 
سرمایه های آزادشــده را به بهانه »دفاع خارج از مرزهای 
ملی« صرف تجهیز ســربازان کرایه ای و جنگ های نیابتی 
کند، که در عوض می توانست ضمن تأمین امتیازهای دیگر 
برای ماندگاری، ظرفیت های موشــکی ایران را هم که در 
غیبت یک نیروی هوایی به روز و کارآمد بخشی از نیازهای 

دفاعی کشور را تأمین میکند، حفظ کند.
اما سیاست خارجی حکومت که طی 4۰ سال گذشته تحت 
فشار دوره های کوتاهی از عملگرایی را تجربه کرده، هر بار 
بعد از پشت سر گذاشتن »بحران موجودیت«، به طبیعت 
عقیده گرا، اقتدارطلب و توسعه جوی خود که از ابتدا ماهیت 
ضدغربی، ضدآمریکایی و ضداسرائیلی و ضد سنی داشت، 

بازگشته است.
با چنین نگاه و نظری، غنی ســازی اورانیوم و انگیزه دست 
یافتن بــه قدرت آتش و ظرفیت مخــرب و کوبنده بمب 
اتمی طی ۳۰ و چند سال گذشته در قلب دکترین نظامی 
حکومت جای داده شــده و بند ناف رژیم به حفظ آن گره 
خورده اســت؛ بند نافی که با یــک پیچش تند، می تواند 

گردن آویز شود.

غنی سازی اورانیوم و انگیزه دست یافتن به قدرت آتش 
و ظرفیت مخرب و کوبنده بمب اتمی طی ۳۰ و چند سال 
گذشته در قلب دکترین نظامی حکومت جای داده شده و 
بند ناف رژیم به حفظ آن گره خورده است؛ بند نافی که با 

یک پیچش تند، می تواند گردن آویز شود.

بیانیه جواد لعل محمدی،
 سخنگوی گروه بیانیه 1۴ تن از ایران

ســایت گویــا- ملت شــریف ایران، 
همانگونه که در اخبــار و گزارش ها 
شــنیدید؛ به دســتور مقام های قوه 
قضاییه و امنیتی و انتظامی رژیم دو 
تن از امضاکننــدگان بیانیه ۱4 تن 
آقایــان محمد مهــدوی فر و محمد 
نــوری زاد طی چند روز اخیر با طرح 
شکایات بی اساس و بهانه هایی چون 
توهین به رهبری و مقامات کشوری 
بازداشت شدند. این در حالی ست که 
بر همگان معلوم شده علت بازداشت 
آن دو هموطن شــریف مشارکت در 
طرح و انتشــار بیانیه موسوم به ۱4 
تن است و از همین روی محمد نوری 
زاد با نپذیرفتن قرار کفالت و نامشروع 
فرمایشی  بیدادگاههای  این  خواندن 
ترجیح داد تا اعــالم برائت کامل در 

زندان بماند.
ما و آن دو یار عزیز زندانی مان هنگامی 
که ایــران را بواســطه خودکامگی و 
اســتبداد زدگی در آســتانه نابودی 
دیدیم با طرح مطالبه های مدنی که 
خواســت اکثریت جامعه ایران است، 
تنها راه نجات میهن را در عبور کامل 
از رژیم و گفتن نه به جمهوریاسالمی 
دانستیم اینک با استقبال عمومی و 
فراگیر شــدن وفاق و مطالبات ملی 
نهفتــه در بطن بیانیهها، دســتگاه 
سرکوبگر رژیم تهدیدات و حمالت و 

دستگیری اعضا را آغاز نموده است.
احضار و اقدام ناموفق برای دستگیری 
جواد لعل محمدی، تماس و ارســال 
پیامهای تهدیدآمیز از ســوی مامور 
اطالعات و گماشــتگان آنها با عباس 
واحدیان شاهرودی و همسر ایشان، 
فرســتادن اوبــاش چاقــو کش در 
نیمه شــب و تهدید محمد حسین 
ســپهری و خانواده، کتک زدن رضا 
مهرگان، بازداشت غیر رسمی احمدی 
راغــب پیش درآمــد و مکملی برای 

دستگیریها بودند. در اینجا الزم است 
ملت عزیز ایران و همه جهانیان بدانند 
مقصر هرگونه سوقصد به جان ما ۱4 
تن، حاکمیت نظام و شــخص رهبر، 
قوه قضاییه، سپاه پاســداران، وزارت 
اطالعات، نیروهای خودســر وابسته 
به رژیم و حتی شــورای امنیت ملی 

خواهد بود.
هموطنان گرامی هوشیار باشید؛

کارنامــه گذشــته این رژیم نشــان 
می دهد که ممکن است از هر ترفندی 
مثل برون ســپاری قتــل، تحریک 
نیروهای خودسر از طریق تولید کلیپ 
و انتشار مطالب چرک علیه گروه ما یا 
هر اقــدام دیگری که منجر به حذف 

مان گردد بهره بگیرد.
و بطــور حتم پــس از تــرور و قتل 
ما ســعی میکنند تقصیر را متوجه 
یک شــخص و یا بخشی از یک نهاد 
نماینــد؛ همانگونه کــه در قتل های 
زنجیــره ای دهه 7۰ انجــام دادند و 
پس از دستگیری و گرفتن اعترافات 

تلوزیونی، قائله را ختم شده بخوانند.
اما الزم ست رژیم بداند ازین پس هر 
اتفاقی برای ما بیافتد »اولیاء دم « این 

گروه، ملت ایران است.
ما ۱4 تــن بر آمــده از وجود ملتی 
کهن هستیم که اینک بی محابا و با 
غلبه بر ترس خویش می گویند. من 

نفرپانزدهم هستم.
از همیــن روی الزم ســت ماموران 
امنیتی،  اطالعاتــی،  دســتگاههای 
انتظامی، زندانبانان، نیروهای خودسر 
و همــه ُعمال رژیم بداننــد با اتمام 
حجت ملت در مورد عدم همکاری با 
سران جنایتکار رژیم ازین تاریخ ببعد 
همکاری آنــان در هر جنایتی علیه 
همه آزادیخواهان و زندانیان سیاسی و 
خانواده های ایشان، به مثابه مشارکت 
عمــدی در جنایت ثبــت و پس از 

سرنگونی نظام هیچ عذری از ایشان 
پذیرفته نمی گردد.

حال که این رژیــم دیکتاتوری بجز 
سرکوب پاسخ دیگری به مطالبات بر 
حق مردم نمیدهد، ما از ملت ایران و 
رهبران اپوزیسیون انتظار داریم هرچه 
ســریعتر با اتحاد حول محور ایران و 
بــرای آزاد کردن کشــور خود اقدام 

نمایند.
آزادی کلیه زندانیان سیاسی از جمله 
دو همرزم مان محمد نوریزاد و محمد 
مهدویفر تنها زمانی میســر میشود 
که ملت ایران یکصدا با پیوســتن به 
جنبشها و اعتراضات مدنی، اعتصابات 
عمومی و تحصن در خیابانها حکومت 
را زمینگیــر نمایند. بجز عبور و گذار 
کامل از این نظام فاســد، به کمتر از 
آن قانع نشوید که باقی ماندن حتی 
یک ویروس در هرم قدرت این رژیم 
به مثابه بازگشت دوباره استبدادست.

باری دیگر یک صدا در حمایت از دو 
همرزم مظلوم خویش با اتکا به حمایت 
میلیونها هموطن بیزار از استبدادتان 
اعم از جامعــه کارگــران، معلمان، 
نویسندگان،  پزشــکان،  و  پرستاران 
دانشــجویان، حقوقدانان، هنرمندان 
و روزنامه نگاران مستقل، می گوییم: 
محمدمهدوی فر و محمدنوری زاد را 

بی هیچ قید و شرطی آزاد کنید.
سخنگوی گروه بیانیه ۱4 تن

جواد لعل محمدی
دوشنبه 24 تیر ۹۸

۱۵ ژوئیه 2۰۱۹
به امید رهایی ایران عزیز

ارسال رونوشت به: -دبیر اول سازمان 
ملل متحد -ریاســت شورای حقوق 
بشر سازمان ملل -سازمان عفو بین 
اروپا -کانون  اتحادیه  الملل -شورای 
دفاع از حقوق بشــر در ایران -کانون 

مدافعان حقوق بشر

نازنین زاغری »به بیمارستان روانی منتقل شده
 و در اختیار سپاه است« 

کمپین حقوق بشــر ایران- به گفته 
کمپین حمایــت از نازنین زاغری به 
دنبــال انتقال نازنیــن زاغری به بند 
روانپزشکی بیمارستان امام خمینی، 
تا کنــون هیچ یک از اعضای خانواده 
او قادر بــه تماس تلفنی و یا دیدار با 

او نشده اند. 
براســاس بیانیه ای که توســط این 
کمپین در 2۵ تیرماه منتشــر شده 
اســت نازنین زاغری پیش از بستری 
شدن در بیمارستان گفته است: »من 
قبل از اینکه برای دیدار خانواده ام به 
ایران بیایم، سالمت و خوشحال بودم. 
سه ســال و اندی پس از آن حاال در 
یک کلینیک ســالمت روان بستری 

شده ام.«
نازنیــن زاغری که بیش از دو ســال 
اســت براســاس اتهامــات مبهم و 
غیرمشخص امنیتی در زندان به سر 
می بــرد، به دلیــل وخامت وضعیت 
روحی و جسمی ناشی از تجربه مدتی 
کــه در زندان بوده و پیشــنهاد یک 
پزشک، درخواست بستری شدن در 

این بیمارستان را مطرح کرده بود. 
اگر چه درخواست او برای در تماس 
بودن با دختر پنج ساله و خانواده اش 
که هر دو در تهران ســاکن هستند 
و همچنین همســرش که در لندن 
زندگــی می کند از زمانــی که او به 
بیمارستان منتقل شده است برآورده 

نشــده اســت. مامورانی از اطالعات 
سپاه هم اکنون از او در زندان مراقبت 

می کنند. 
بستری شدن نازنین زاغری دو هفته 
پس از  اعتصاب غــذای او در زندان 
و اعتصاب غذای همزمان همســرش 
ریچارد راتکلیف در لنــدن و در ماه 

گذشته رخ می دهد. 
براساس بیانیه ای که توسط کمپین 
نازنین زاغری بــرای کمپین حقوق 
بشر در ایران ارسال شده است ریچارد 
راتکلیــف در خصوص تحوالت اخیر 
در وضعیت همسرش گفت:  »نازنین 
امیدوار بود که اعتصاب غذایش باید 
بشود که مقامات ایرانی تکانی بخورند. 
امیــدوارم انتقال او به بیمارســتان 

به معنی این اســت که او به معالجه 
پزشکی دسترسی دارد و به او توجه 
می شود علیرغم بی اعتمادی من در 
خصوص فشارهایی که می تواند پشت 

درهای بسته رخ بدهد.«
کمپین نازنین زاغــری اضافه کرده 
است که خانواده او در مورد »دریافت 
داروها و درمان در شرایطی که ممکن 
است او برای امضای چیزی و یا فیلم  
باشــد«، نگران  گرفتن، تحت فشار 

هستند.
کمپین آزادی نازنین یادآورشــد شد 
که سپاه پاسداران در هفته دومی که 
در اعتصاب غــذا بود، او را به افزایش 
مدت زمــان زندان تهدید کرده بودند 
و همچنین او را تحت فشار قرار داده 
بودنــد که بعــد از آزادی برای ایران 
جاسوســی کند و همچنین نامه ای 

علیه دولت انگلیس بنویسد. 
درخواســت های نازنین زاغری برای 
مالقات با اعضــا خانواده اش و یا یک 
نماینده از سفارت بریتانیا در تهران رد 

شده است.
نخســت وزیر  می،  ترزا  ســخنگوی 
بریتانیا، روز چهارشــنبه از وضعیت 
تازه نازنین زاغری-رتکلیف، شهروند 
زندانی ایرانی- بریتانیایی شدیدا ابراز 
نگرانی کرد و از مقامات تهران خواست 

تا او را آزاد کنند.
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ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
کیهان لندن

افشاگری خبرنگار ایرانی 
هافینگتون پست

 در باره بی بی سی

ایران اینترنشــنال - شــریه خبری 
از  »هافینگتون پســت« در گزارشی 
توافق ســرویس جهانی بی بی سی و 
جمهوری اســالمی درباره ادامه کار 
خبرنگار این شبکه در ایران خبر داده 

است.
بنا بر ایــن گزارش، عدم اشــتراک 
با بخش فارسی  مطالب تهیه شــده 
بی بی سی و انتشار آن ها از سوی این 
سرویس شرط ادامه کار خبرنگار این 

شبکه بوده است.
این نشــریه آمریکایی روز دوشــنبه 
24 تیرماه گــزارش داد که از طریق 
دستیابی به یک ایمیل داخلی در این 

شبکه از این توافق مطلع شده است.
یاشار علی خبرنگار هافینگتن پست 
در اینباره  می نویسد: کارکنان بی بی 
سی فارسی که با من صحبت کردند 
از این موضوع خیلی ناامید شــده و 

عصبانی هستند.
گــزارش هافینگتون پســت توضیح 
می دهد که یکی از سردبیران سرویس 
دیجیتال بخش فارسی بی بی سی در 
همین زمینه به تمامی کارمندان این 
بخش ایمیلی ارســال و اعالم کرده 
که خبرنگار خارجی این شبکه با نام 
»مارتین پیشنس« و تیمش در ایران 
بوده اند و »قرار است روز یکشنبه آنجا 

را ترک کنند«.
در ادامه ایمیــل، از کارمندان بخش 
فارسی زبان خواسته شده که »مطلقا 
ضروری اســت هیچ کدام از مطالب و 
گزارش های تهیه شده در ایران را نه 
اکنون و نه در آینده روی خروجی های 
فارسی این شبکه اعم تلویزیون و رادیو 
یا شبکه های اجتماعی و وبسایت قرار 

ندهند.«
مارتین پیشنس، خبرنگار بخش خبر 
بی بی سی از اعزام خود به ایران برای 

پوشش اخبار خبر داد. وی در توئیتر 
خود نوشــت: »بخش خبر بی  بی سی 
انگلیسی پوشش خبرهای ایران را با 
حضور خبرنگار از داخل این کشور از 

امروز آغاز می کند.«
یــک تهیه کننده و یــک فیلمبردار 
»مارتیــن پیشــنس« را همراهــی 

می کنند.
پیش تر، بعضی از رســانه های داخلی 
خبر داده بودند که پس از چند سال، 
شبکه بی بی سی موفق به کسب مجوز 
از وزارتخانه های ارشاد و اطالعات برای 

داشتن خبرنگار در ایران شده است.
پیشنس که خبرنگار بخش خاورمیانه 
شبکه بی بی سی است در توییتر خود 

خبر آغاز مجدد تهیه گزارش از داخل 
ایران را منتشر کرد، اما اشاره ای به این 

توافق نکرد.
هافینگتون پســت می نویسد که این 

نخســتین باری نیست که بی بی سی 
می پذیرد تا به چنین شــرایطی تن 

بدهد.
پیش از این نیز در ســالگرد پیروزی 
انقــالب ســال ۱۳۵7 در بهمن ماه،  
خبرنگار عربی این شبکه مجوز حضور 
در ایران و تهیه گزارش از سالگرد این 
واقعه را دریافت کرده بود. در آن زمان 
نیز شرط مشابهی از سوی جمهوری 
اسالمی برای این خبرنگار بی بی سی 

وضع شده بود.
نشریه هافینگتون پست این توافق را 
مورد انتقاد قرار داده و آن  را »تسلیم 
شدن« در برابر حکومتی دانست که » 

دشمن آزادی مطبوعات است«.
ایران در حال حاضر در شاخص آزادی 
مطبوعات در بین کشــورهای جهان 

رتبه ۱7۰ از ۱۸۰ را دارد.

به  همچنان  بی بی ســی:   بیانیــه 
کارمندان و خانــواده آن ها متعهد 

هستیم

در همین زمینه سخنگوی سرویس 
جهانی بی بی سی بیانیه ای را در اختیار 
نشریه هافینگتون پســت قرار داده و 
پذیرش شروط جمهوری اسالمی را 

تایید کرده است.

در این بیانیه اشــاره شده که تمامی 
رســانه های بین المللــی در ایــران 
محدودیت هایی در تهیه گزارش دارند.
ســخنگوی بی بی ســی گفته است: 
»ما بعضــی از محدودیت ها را در این 
شــرایط پذیرفتیم تا بتوانیم تصاویر 
کمیابی از داخل ایران برای مخاطبان 

خود تهیه کنیم.«
در ایــن بیانیــه همچنین بــر ادامه 
»نظارت کامل بی بی ســی بر مطالب 
منتشرشــده« و همچنین تعهد به 
کارمندان بخش فارســی و خانواده 
آن ها در برابر »تهدیدها  و فشــارهای 
غیرقابل پذیرش از ســوی مقام های 

ایران« نیز تاکید شده است.
بر اساس این بیانیه، این نخستین بار 
پس از پنج سال است که این شبکه 

از داخل ایران گزارش تهیه می کند.

فعالیت با حضور نماینده حکومت

از  بی بی سی روز دوشــنبه گزارشی 
ایران را همراه با یک اطالعیه  منتشر 
کرده که از محدودیت تیم خبری این 
شبکه در زمینه دسترسی و ضبط در 

ایران خبر داده است.
همچنین اعالم شــده کــه در طول 
فعالیت در ایران، یک نماینده از سوی 

حکومت بــا این تیم خبری همراهی 
می کرده اســت. با این حال، در این 
مقاله اشــاره ای به توافق با جمهوری 

اسالمی نشده است.
هافینگتون پست می نویسد که سایر 
رسانه های بین المللی نیز در گذشته 
محدودیت هایی از ســوی جمهوری 
اسالمی در زمینه دسترسی،  آمدوشد، 
تهیه گزارش و مصاحبــه با افراد در 
ایران داشــته اند، اما توافق بی بی سی 
انتشــار مطالب توســط  برای عدم 
سرویس فارسی برای بیشتر از ۱۰۰ 
میلیون فارســی زبان در جهان امری 

»غیرعادی« است.

فشار بر دارایی و خانواده کارمندان 
بی بی سی فارسی

جمهــوری اســالمی در ســال های 
گذشته شبکه بی بی ســی فارسی را 
متهم به دســت داشــتن در تشدید 
اعتراض ها و سازماندهی ناآرامی ها در 
ایران، به خصوص پس از انتخابات سال 

۱۳۸۸ کرده است.
در همین زمینــه،  خانواده کارمندان 
بخش فارســی این شــبکه از سوی 
جمهوری  امنیتــی  ســرویس های 
اسالمی بارها تحت فشار قرار گرفته اند.

هافینگتون پست اشــاره می کند که 
در ســال 2۰۱7 میالدی، جمهوری 
اسالمی دارایی ۱۵2 کارمند پیشین 
و فعلی این شبکه را در ایران را توقیف 
کرد و همچنین شکایت قضایی علیه 
آن هــا در محاکم بین المللــی را در 

دستور کار خود قرار داد.
آن ها متهم بــه »توطئه علیه امنیت 
ملــی« شــده و همچنیــن تحت 
تهدیدهای جانــی نیز قرار گرفته اند. 
در همیــن زمینــه، بی بی ســی در 
آبان ماه سال ۱۳۹۶ شکایتی را علیه 
جمهوری اسالمی به سازمان ملل برد.

هافینگتون پست خبر داده که توافق 
سرویس جهانی بی بی سی با جمهوری 
اســالمی موجب ایجــاد نارضایتی و 
عصبانیت بین کارمندان بخش فارسی 

آن شده است.

وزارت ارشاد ایران »حضور دائمی«
 خبرنگار بی بی سی در کشور را تکذیب کرد

رادیو فردا-معاونت مطبوعاتی وزارت ارشــاد ایران روز چهارشــنبه، 2۶ 
تیرمــاه، گزارش ها دربــاره توافق برای فعالیت خبرنگار شــبکه جهانی 
بی بی ســی در ایران را تکذیب کرد. محسن حدادی، مدیر روابط عمومی 
معاونت مطبوعاتی وزارت ارشــاد، گفت که خبرنگار بی بی سی »به مدت 
چند روز در ایران بود. اما این که در ایران مستقر شود و کار کند، صحت 

ندارد و حدود ده روز پیش از کشور خارج شد«.
وی تاکید کرد که خبرنگار بی بی ســی تنها به ایران سفر و گزارش تهیه 

می کند.
جمهوری اسالمی از ابتدای تاسیس شبکه تلویزیون بی بی سی فارسی به 
خبرنگاران این شــبکه اجازه فعالیت در ایران نداد و اســتفاده از گزارش  

خبرنگاران بی بی سی جهانی از ایران را برای بخش فارسی ممنوع کرد.
محمدحسین صفار هرندی، وزیر وقت ارشاد، در بهمن ماه ۸7 گفته بود: 
»اگر شبکه  انگلیسی بی بی سی براي شبکه  بی بی سی فارسی فرآورده ای 

تهیه کند، طبیعی است در چارچوب قانون برخورد صورت می گیرد.«
بی بی سی جهانی نیز در ایران دفتر و خبرنگار ثابت ندارد و تنها چندین بار 

خبرنگاران این رسانه به صورت موردی به تهران سفر کرده اند.
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»سالطین مسکن« اجاره نشین ها را چادرنشین می کنند؟
قیمت مسکن در یک دوره دو ساله 
بیش از 2۰۰ درصد افزایش یافته و 
تنها  بهترین حالت  در  وام مسکن 
1۰ درصد قیمت خانه را پوشــش 
خرید  شرایطی  چنین  در  می دهد. 
خانه بــه آرزوی محال مزدبگیران 
به روز  اجاره خانــه روز  و  تبدیل 

دشوارتر می شود.

رادیو زمانه- حسام الدین عقبایی، نایب 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک تهران 
یکشنبه 2۳ تیر به خبرگزاری دولتی 
کار ایران )ایلنا( گفت که تســهیالت 
۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن در 
شهری مانند تهران تنها هزینه کمتر 
از 2۰ متر مربع از یک واحد مسکونی 

را تامین می کند.
برپایه اعالم وزارت راه و شهرســازی، 
قیمت مسکن در تهران بیش از ۱2۰ 

درصد افزایش نشان می دهد.
رشد قیمت مسکن تنها مختص شهر 
تهران نیســت، بلکه در سایر مناطق 
ایران نیز قیمت یک متر مربع واحد 
مســکونی حداقل ۶۰ درصد افزایش 

یافته است.
عقیــل یزدان پناه، رئیــس اتحادیه 
مشاوران امالک شیراز در پیوند با این 
مســئله گفت که تسهیالت مسکن، 
یک دهم قیمت واحد مسکونی را هم 

پوشش نمی دهد.
او از دولت خواســته کــه با دخالت 
در بازار مســکن، مانع رشــد بیشتر 
قیمت ها شــود. دولت اما به تازگی از 
طرح کمیته تعیین سقف اجاره بهاء 
عقب نشینی و اعالم کرد؛ تشکیل این 
کمیته به صورت کامل منتفی شده 

است.
وعده دولت از دو ســال قبل افزایش 
سقف تسهیالت خرید مسکن و طرح 

تامین مســکن اجتماعی بوده که تا 
به حال به ثمر نرســیده و نتیجه اش 
افزایش میانگیــن دوره انتظار خرید 
خانه و رشد کم سابقه نرخ اجاره بهاء 

بود.
افزایــش قیمت در ۱۸ ماه گذشــته 
موجب رکــود و کاهش آمار خرید و 
فروش شده اســت. به گونه ای که به 
گفته عقبایی، معامالت در ســه ماه 
نخســت امسال در مقایســه با سال 
قبل )۱۳۹7( ۵۰ درصد کاهش نشان 

می دهد.

در جستجوی مافیا

کاهش خرید و فــروش و رکود هم 
مانع رشد قیمت نشد، حتی موجب 
افزایش تقاضا برای اجاره و رشد نرخ 
اجاره شده است. آنطور که نرخ اجاره 
در برخی مناطق شهری ۵۰ و گاه تا 

۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

عقبایی اما میانگین افزایش نرخ اجاره 
بها را 2۰ تــا 2۵ درصد عنوان کرد. 
مرکز آمار ایران هم همین نرخ را برای 
رشــد اجاره بها اعالم کرده است. در 
واقعیت اما اجاره نشین ها برای یافتن 
واحد مسکونی مناسب با درآمدشان، 
به ناچار به مناطق ارزان تر و حاشــیه 

شهرها کوچ می کنند.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
تهران که تابســتان دو ســال قبل از 
پدیده کوچ احباری و حاشیه نشینی 
در تهران ابراز نگرانی کرده بود، بازهم 
این مسئله را تائید کرد و گفت که این 
وضعیت باعث شد »خانه های خالی 
حاشیه ای تهران خرید و فروش  شود«.

دولت و مجلس شــورای اسالمی که 
ســال ها اســت در تصویب و اجرایی 
کــردن مالیات ســتانی از واحدهای 
مســکونی خالی ناتوان مانده اند، هر 
از گاهــی مافیا یا گروه هــای ویژه را 
مسئول رشــد قیمت مسکن و نرخ 

افزایش دوباره هزینه های یک زندگی خیلی ساده
 کارگران برای داشتن 

حداقل ضروریات به ۵ میلیون تومان 
افزایش حقوق نیازمندند

کیهان لندن- سبد معیشت که شامل 
هزینه های تأمین حداقل زندگی است 
در ایــران به ۶ میلیــون و ۹۰۸ هزار 

تومان رسیده است.
افزایش هزینه معیشت در حالی رخ 
داده کــه کارگران که در اســفندماه 
گذشــته یعنــی 4 ماه پیــش به ۳ 
میلیون و ۶۸ هزار تومان برای حفظ 
قدرت خرید خود نیاز داشتند اکنون 
عقب ماندگی دستمزد آنها به حدود 
۵ میلیون تومان رســیده است. این 
بدان معناست که با افزایش ۵ میلیون 
تومانی حداقــل حقوق کارگران، آنها 
می تواننــد هزینه های یــک زندگی 
معمولی و خیلی ساده را تأمین کنند.

کاهش قدرت خرید کارگران در طی 
ماه های گذشــته موجب شده است 
که گروه کارگری شــورای عالی کار، 
درخواست برگزاری جلسه فوق العاده 
شــورای عالی کار با موضوع »ترمیم 
قدرت خرید کارگــران« را به وزارت 

کار ارائه کند.
این در حالیســت که از یک ســال و 
اندی پیــش و بالفاصله پس از نوروز 
سال ۹7 با افزایش ناگهانی قیمت ها 
در ایــران، شــکاف عمیقــی میان 
دســتمزد و هزینه های اقشار ضعیف 
و آسیب پذیر از جمله کارگران ایجاد 
شــد. از سال گذشته تا کنون فعاالن 
کارگری بارها خواستار ترمیم دستمزد 
کارگران شــدند اما این درخواست از 

سوی دولت بی پاسخ مانده است.
در اســفندماه گذشته نیز که معموالً 
هر ساله میزان حداقل دستمزد برای 
سال پیش رو تعیین می شود دستمزد 
کارگــران افزایش چندانی نیافت و با 
احتساب حق مسکن و حق اوالد برای 
یک کارگر با خانواده چهار نفره کمتر 

از 2 میلیون تومان تعیین شد.
علی خدایی عضو کارگری شــورای 
عالی کار درباره تالش فعاالن کارگری 
برای افزایش رقم حداقل دســتمزد 
کارگــران گفته اســت: »بــه دنبال 
مســتقیم  افزایش  بجز  راهکارهایی 
و ریالی دســتمزد هســتیم؛ اگر این 
راهکارها هرچه ســریعتر در دستور 
کار قرار نگیرد، خانواده های کارگری 
با بحران جدی معیشت روبرو خواهند 

شد.«
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد 
کانون عالی شــوراهای اسالمی کار 
کشور نیز در این باره گفته است: »در 
خرداد ماه، با توجــه به کاهش روند 
افزایشــی نرخ ها در سبد خوراکی ها، 
متاســفانه شــاهد افزایش نرخ سایر 
مولفه ها همچــون اجاره خانه، حمل 
و نقل، تحصیل، درمان، پوشــاک و 
تفریحات هستیم که بدلیل پراکندگی 
آماری تاکنون در محاســبات لحاظ 
نشده است و هر ســاله در مصوبات 
کمیته دســتمزد برای سال بعد، در 
دستور کار قرار می گیرد اما متاسفانه 
تا امــروز )24 تیرماه( نــه خبری از 
برگزاری جلســات کمیته دستمزد 

هست و نه شورای عالی کار.«
او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا افزوده 
اســت: »همچنین الزم به ذکر است 
در هرم غذایی کامل با لحاظ مواردی 
نوشابه،  )چای،  نوشیدنی ها  همچون 
دوغ(، ســس ها )رب گوجه فرنگی، 
ادویــه جــات، ســس های متنوع(، 
صیفی جات و… می توان به ســبدی 
جامع تر و کامل تر دست پیدا کرد که 
با توجه به هزینه باالی این اقالم، سبد 

یک نماینده مجلس: 
روزانه »دو ُتن« مواد مخدر در ایران مصرف می شود

اجاره می دانند.
عقبایی اما گفت که موضوع سلطان 
بخــش مســکن نمی توانــد صحت 
داشته باشد، چرا که او فردی را سراغ 
نــدارد که مالک 7۰۰ یا 2۰۰۰ واحد 

مسکونی باشد.
با این حال او بانک ها را سلطان بخش 
مسکن دانســت و گفت که بانک ها 
مالکیت این تعداد واحد مســکونی و 

تجاری را در اختیار دارند.
روزنامه »جام جــم« ۱۸ تیر به نقل 
از یک نماینده مجلس از شناســایی 
2۵۰۰ واحد مسکونی خالی که مالک 
آنها یک نفر اســت، خبــر داد اما نام  

مالک این واحدها را فاش نکرد.

مافیای واقعی بانک ها هستند

به گفته مقام های دولتی بیش از دو 
میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مســکونی 
خالی در ایران وجود دارد. چند مشاور 
امالک در مناطق مختلف تهران هم 
به روزنامه جام جــم گفتند؛ افرادی 
را می شناســند که در خارج از ایران 
ســاکن و مالک ۳۰۰ واحد مسکونی 

هستند.
جمشــید برزگــر، رئیــس انجمن 
انبوه سازان تهران اما بنیادها و بانک ها 
را مالک عمده واحدهای مسکونی و 

تجاری دانسته است.
بر اســاس گــزارش خبرگزاری های 
داخلی ایران، بانک ها حداقل مالکیت 
۱۰ درصد واحدهای مسکونی خالی 

را در اختیار دارند.
دولت نظاره گر چادرنشینی مستاجران
 وعده هــای دولت بــرای کنترل بازار 
مســکن و اجــاره محقق نشــده و 
اجاره نشین ها تالش می کنند تا پیش 
از شروع سال تحصیلی جدید جابجا 

شوند.
و رشــت،  در کرمانشــاه، کرمــان 
مســتاجران کم درآمد به دنبال اجاره 
چادر یا کانکس هســتند. حال نایب 
رئیس اتحادیه مشاوران امالک شیراز 
هم از افزایش تقاضا واحدهای اجاره ای 
در مناطق حاشیه نشــین شیراز خبر 

می دهد.
یزدان پناه گفت که اگر دولت در بازار 
مداخله نکند و این روند ادامه داشته 
باشــد، »بی شک افرادی که در سال 
جاری در حاشیه شهرها اقدام به رهن 
و اجاره منزل می کنند، در سال آینده 

به چادر و کانکس رو می آورند«.
تقاضا برای اجاره مســکن در مناطق 
حاشیه ای در شرایطی افزایش یافته 
که وزارت راه و شهرســازی جمعیت 
حاشیه نشــین را در حال حاضر ۱۱ 
میلیون نفر برآورد می کند. براساس 
گزارش این وزارتخانه، حداقل هشت 
میلیون تن نیز در بافت های فرسوده 

زندگی می کنند.

خوراکی ها به واقعی شــدن نزدیک 
می شود منتها ما در محاسبات سبد 
برای سهولت بیشــتر، فقط به اقالم 
رســمی خوراکی و نرخ های رسمی 

اعالمی اکتفا کرده ایم.«
به عقیده وی برای »واقعی تر شــدن 
ســبد« نیاز به محاســبات میدانی 
گسترده و در نظر گرفتن اقالم واقعی 
خانوار به همــراه قیمت های واقعی 
است »اما با همین محاسبات حداقلِی 
رســمی نیز کامالً مشخص است که 
برگزاری جلسه شورای عالی کار برای 
ترمیم دستمزد، یک ضرورت غیرقابل 
انکار است: کارگران به ۳ میلیون و ۶۸ 
هزار تومــان برای حفظ قدرت خرید 
خود در ســطح اسفند ۹7 نیاز دارند؛ 
اما اگر ســبد ۶ میلیون و ۹۰۸ هزار 
تومانی را با حداقل دســتمزدهای 2 
میلیون تومانی فعلی مقایسه کنیم، 
درمی یابیم که »عقب ماندگی مزدی 
کارگــران« از 4 میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان هم گذشته است!«

رادیو فردا- یــک نماینده مجلس به 
نقل از اســکندر مؤمنی، رئیس ستاد 
مبارزه با مواد مخــدر، اعالم کرد که 
روزانه بیــش از دو تُن مواد مخدر در 

ایران مصرف می شود.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون 
قضایــی مجلس، روز یکشــنبه 2۳ 
تیرماه با اشاره به حضور رئیس ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در این کمیسیون، 
به نقــل از او گفت: »روزانه دو هزار و 
۸۰ کیلو مواد مخدر در کشور مصرف 

می شود«.
وی به خبرگزاری فــارس گفت که 
رئیس ســتاد مبارزه با مواد مخدر در 
این کمیسیون »گزارشی را در رابطه 
با میزان قاچاق مواد مخدر و همچنین 
مصرف مــواد مخدر در کشــورهای 

همسایه ارائه کرد«. 
بر اســاس آمارهای دفتر مواد مخدر 
و جرائم ســازمان ملــل، ایران یکی 
از بزرگتریــن شــاهراه های ترانزیت 
مواد مخدر در کنار آســیای مرکزی، 

پاکستان و هند است.
ایران همچنین بزرگترین توقیف کننده 
تریــاک در جهان اســت، به طوری 
که ســهمی بیش از ۹۰ درصدی در 
کل کشف و توقیف تریاک در جهان 
دارد. در دیگر انــواع مواد مخدر )به 
غیر از داروهای روانگردان، ماریجوانا، 
کوکائین، قات( نیز ایران در رده های 

باالی جدول است.
ناصر اصالنی، معاون مقابله با عرضه 
و امور بین الملل ستاد مبارزه با مواد 

مخدر، ۱۹ تیرماه اعــالم کرد: »7۰ 
درصد مجرمین زندان ها را حوزه مواد 

مخدر تشکیل می دهد«.
وی شمار کسانی که به صورت دائمی 
مواد مخدر اســتفاده می کنند باالی 
2.۸ میلیون نفر اعــالم کرد و گفت 
طبق آمار سال ۹۶ حدود ۵.4 درصد 
مردم از ســنین ۵ تا ۶4 سال اعتیاد 
دارند. وی شــمار زنان معتاد را ۱۵۶ 

هزار نفر اعالم کرد.
اصالنی در ادامه اظهار داشــت بیش 
از ۸۰ درصد مصرف مــواد در حوزه 

کارگری است.
به گفته وی، در سه ماهه سال جاری 
خورشــیدی 2۱۰ تن مواد مخدر در 
ایران کشف شده که نسبت به مدت 
مشابه ســال گذشــته چهار درصد 
افزایش یافته است. اصالنی می گوید 
ایران ســهمی 7۵ درصدی در کشف 

مواد مخدر در جهان دارد.
البته، بر اساس آمارهای بین المللی، 
این رقم مربوط به کشــف تریاک و 

هروئین است، نه مواد مخدر دیگر.
اصالنی نیز می گوید ساالنه ۸۰۰ تن 
انواع مواد مخدر در کشــور کشف و 

ضبط می شود.
بر اســاس آمارهای سازمان بهداشت 
جهانی، میزان مرگ و میر ناشــی از 
مصرف مــواد مخدر در ایران بیش از 
۵۳ نفر در ســال به ازای هر میلیون 
نفر است که باالترین میزان در منطقه، 

حتی در خود افغانستان است.
در ایران ۶7 درصد مصرف کننده های 
مواد مخدر، هروئین و تریاک استعمال 
می کنند و بر اساس گزارش سازمان 
بهداشت جهانی، 7۰ درصد کسانی که 
به مراکز ترک اعتیاد در ایران رجوع 

می کنند، گرفتار این مواد هستند.

اصالنی می گوید طی سه ماهه ابتدایی 
ســال جاری خورشیدی بیش از ۵2 
هزار و ۳۵۶ نفر در رابطه با مواد مخدر 

دستگیر شده اند.
بر اساس آمارهای سازمان ملل، کشت 
و تولید مواد مخدر در افغانستان طی 
ســال 2۰۱7 بــا ۸7 درصد جهش 
نسبت به ســال قبل آن، به حدود ۹ 

هزار تن رسیده است.
۳2۸ هــزار هکتــار از زمین هــای 
کشاورزی در همین سال برای کشت 
یافته بود که  خشــخاش اختصاص 
نســبت به ســال قبل آن ۶۳ درصد 

افزایش نشان می دهد.
اخیرا محمدحسین باقری رئیس ستاد 
کل نیرو های مسلح ایران اعالم کرد: 
»اگر تحریم ها ادامه یابد، ایران بیش 
از این، هزینه جلوگیری از ورود مواد 

مخدر به اروپا را نمی پردازد«.
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اخیرا ما در »بنیاد میراث پاسارگاد« جلسه ای داشتیم با حضور ۱۱ حزب 
و سازمان سیاسی، و ۱4 تن از افراد عالقمند به میراث فرهنگی و طبیعی. 
این عده دعوت شده بودند تا در اولین جلسه ی بررسی »طرح پیشنهادی 
و پیش نویس قانون نگاهبانی از میراث فرهنگی و طبیعی ایران« شرکت 
کرده و به بهتر شــدن و گسترده تر شدن آن کمک کنند؛ با این توضیح 
از سوی بنیاد که: »دلیل برپایی این جلسه صرفا به خاطر عالقه و توجهی 
ست که تک تک این سازمان ها و افراد نسبت به سرنوشت میراث فرهنگی 
سرزمین مان و حفظ و نجات آن دارند. و ما امیدواریم وقت این جلسه صرفا 
به بررسی و اظهار نظر در ارتباط با »طرح پیشنهادی...« که قبال همگی آن 

را مطالعه کرده اند بگذرد.«
خوشبختانه افراد حاضر در آن جلسه با این که برخی رابطه ای نزدیک با هم 
نداشتند و برخی حتی از نظر سیاسی مخالف عملکردهای یکدیگر بودند، نه 
تنها رفتار بسیار محترمانه و متمدنانه ای با هم داشتند، و نظریات جالب و 
سازنده ی یکدیگر را به دقت گوش دادند، بلکه ما را عالقمند و ملزم کردند 
که در آینده این جلسات را به طور مرتب، برگزار کنیم؛ زیرا در همین یک 
جلسه روشن شد که هنوز بسیاری از مسایل مربوط به میراث فرهنگی، که 
در واقع پشــتوانه ی صنعت توریسم و اقتصاد کشور در آینده می باشد، آن 

گونه که باید مورد توجه اپوزیسیون قرار نگرفته است.
اما دو روز پس از این جلسه، که اعالم عمومی هم نداشت، چند تنی )آشنا 
و ناشناس( شروع کردند به نامه نگاری و پیام گذاشتن خطاب به من و دیگر 
مسئولین بنیاد، و دادن هشــدار که: »فالن آدم خطرناک است«، »فالن 
حزب به درد نمی خورد«، »فالن سازمان دشمن شماره یک بنیاد است« و 
باالخره »جمع شدن این آدم ها با یکدیگر نتیجه اش به زیان بنیاد و میراث 

فرهنگی تمام می شود«!
این نوع برخورد البته برای من تازگی نداشت، زیرا مدتی ست متوجه شده ام 
یکی از مشــکالت عمده اپوزیسیون در ارتباط با مبارزه ای که با جمهوری 
اسالمی دارند )یا باید داشته باشــند(، چه در امور سیاسی، و چه در امور 
فرهنگی و حتی حقوق بشری، وجود افرادی ست که نام شان را باید گذاشت: 
»آتش بیاران معرکه«. یعنی کسانی که بدون انجام دادن هیچ کار اساسی و 
قابل توجهی در مخالفت با حکومت حاکم بر ایران، مدام در تالش اند تا بین 
افراد اپوزیسیون )چه خودی، یعنی چه در درون حزب و سازمان خودشان( 

و چه بین افراد دیگر گروه ها و سازمان ها( آتشی برپا کنند.
البته در مقابل ما افرادی را هم داریم که همیشه اهل نصحیت و آشتی دادن 
و پیوند زدن بوده اند اما متاسفانه این »سفیران حسن نیت«، در مقابل آتش 

بیاران معرکه چند در صد هم نیستند.
چند سال پیش، پس از فروکش کردن اعتراض های مربوط به جنبش سبز، 
و سرازیر شدن عده ای از مخالفین به خارج، مسئولین حکومتی با افتخار 
اعالم کردند که: »حدود ۳۰ هزار مامور برای گرفتن اطالعات }جاسوسی{ 
به خارج فرستاده اند«. همان وقت من در گفتگویی تلویزیونی گفتم: »این ها 
را می گویند یا مردم را بترسانند. و یا همه را به هم بدبین کنند و نگذارند 
مخالفین شان در خارج هم حمایت بشوند«. اما اکنون وقتی می بینم کسانی 
که نه تنها مامور نیستند بلکه جزو مخالفان حکومت هم هستند، این گونه 
همه را به جان هم می اندازند، وحشــت می کنم. به راســتی چه نیازی به 
فرستادن مامور از سوی حکومت هست وقتی که در بین خود ما انسان های 
نادانی پیدا می شــوند که دو به هم زنی و ماجراجویی برایشــان تبدیل به 

عادتی شیرین و لذتبخش شده است.
جالب اســت که این آتش بیاران، همانگونه کــه در یکی از معناهای این 
ضرب المثل هست، بدون توجه یا آشنایی با مسایل جدی و مهمی که دور 
و برشان می گذرد، و حتی گاهی بدون این که ربطی به آن ها داشته باشد، 
خودشان را میان هر مذاکره یا برخوردهای دوستانه یا دشمنانه می اندازند 
و با بدگویی و دو به همزنی ماجرایی »رژیم شــاد کن« می سازند. در واقع 
کارشان این شده که از صبح تا شام در حال جمع کردن هیزم برای آتش 
زدن در جایی و مکانی باشند که قرار است جایگاه مخالفان رژیم باشد و نه 

جایگاه آتش به جان مخالفان آن زدن.

اپوزیسیون
 و نقش آتش بیاران معرکه

شکوه میرزادگی

محمدعلی نجفی: »اتهام قتل عمد را قبول ندارم«
پیشین  شهردار  نجفی،  محمدعلی 
تهران که متهم به قتل میترا استاد 
است، در جلسه دوم رسیدگی به این 
پرونده، گفته اســت اصال قصد قتل 
بودن  مهدورالدم  موضوع  و  نداشته 
را هم مطرح نکرده است. فرزند میترا 

استاد خواهان قصاص او شده است.

دویچه وله- دومین جلسه رسیدگی 
به پرونده قتل میترا استاد، همسر دوم 
محمدعلی نجفی، شــهردار پیشین 
تهــران، صبح امروز چهارشــنبه 2۶ 
تیرماه در شــعبه نهم دادگاه کیفری 
یک تهران برگزار شــد. ریاست این 
جلســه علنــی را قاضــی محمدی 

کشکولی برعهده داشت.
در این جلســه  به نوشته خبرگزاری 
ایســنا بعالوه دو تن از وکالی مدافع 
نجفــی و وکالی اولیای دم به همراه 
دادستان، پسر میترا استاد هم حضور 
داشت که قاضی از خبرنگاران خواست 

عکسی از او منتشر نکنند.
دومین جلسه رسیدگی به پرونده قتل 
میترا اســتاد در حالی برگزار شد که 
داماد محمدعلی نجفی روز پیش خبر 
عزل یکی از وکالی محمدعلی نجفی 
را اعالم کرده و گفته بود: »با توجه به 
دوستی نزدیکی که آقای طباطبایی با 
آقای نجفی داشــت از او خواستیم از 
وکالت در این پرونده استعفا بدهد اما 
نمی پذیرفت و نهایتا مجبور شدیم او 

را عزل کنیم.«
در این جلسه  یکی از وکالی مدافع 
اولیای دم به نــام حاجیلویی به این 
موضوع که پس از جلســه نخســت 
دادگاه، »مهدورالــدم بــودن تیتــر 
روزنامه ها« شــده اشاره کرد و گفت: 
»حرمت اولیای دم خدشه دار شد«. 
وکیل اولیای دم بــا »ناجوانمردانه« 
خوانــدن »دفاعیــات متهــم«، این 
دفاعیات را »بسیار متعارض« خواند. 
او با اشاره به اظهارات نجفی در جلسه 
قبل و اینکه گفته است »او را کشتم و 
اشتباه کردم«، خطاب به وزیر پیشین 
آموزش و پرورش گفت: »آقای نجفی 
شــما وزیر ســابق آموزش و پرورش 
بودید، نوک مداد را نشکســته اید که 
می گویید اشــتباه کردم؛ شــما آدم 
کشتید. اینجا صحنه سیاست نیست 
که به راحتی کنار بکشید شما مرتکب 

قتل عمد شده اید.«
وکیل مدافع اولیای در ادامه جلســه 
افزود: »بهتر است یکبار برای همیشه 
متهم اعتراف کند و بگوید مرتکب قتل 

عمد شده و تقاضای بخشش کند.«
فرزند میترا استاد تقاضای قصاص کرد

در ادامه جلســه مهیار صفری، فرزند 
میترا اســتاد برای ارائه توضیحات در 
جایگاه قرار گرفت و به پرســش های 

قاضی در مورد مشاهدات خود از روزی 
که مادرش به قتل رسید و همچنین 
شب پیش از قتل میترا استاد پاسخ 
داد. او در پاســخ به پرسش قاضی در 
مورد اختالف مادرش با آقای نجفی 
گفت: »کم و بیش اختالف داشتند. 
حتی نجفی چند بار مادرم را با اسلحه 
تهدید کرده و گفتــه که تو را با این 

اسلحه می کشم.«
مهیار صفری همچنیــن از اختالف 
شدید مادرش در شب پیش از حادثه 
ســخن گفت که از حدود ساعت ۹ 
و نیم شــب تا دو نیم بامداد به درازا 
کشیده است. پسر میترا استاد خطاب 

به دادگاه تقاضای قصاص کرد.
پدر مهیار صفری )ولی قهری او( هم 
به درخواست قاضی در جایگاه حاضر 
شــد و گفت »بر اساس چیزی که از 
مهیار شنیدم می خواهم عدالت برقرار 

و قصاص شود.«
در ادامه، محمد علی نجفی در پاسخ 
بــه قاضی که آیا ایــن اتهامات را ]از 
جمله قتل عمد[ می پذیرد، پاسخ داد: 
» آنچه اتفــاق افتاده را قبول دارم اما 
اتهام قتل عمد را به هیچ عنوان قبول 

ندارم .«
نجفی در جلسه دوم دادگاه رسیدگی 
به پرونده اش عنوان کرده اســت که 
از ۶ مــاه قبل از حادثه به این نتیجه 
رسیده که »زندگی مشترک با توجه 
ادامه  به عمق اختالفــات نمی تواند 
یابد« و پیشنهاد جدایی توافقی را داده 
است.  به گفته نجفی میترا استاد این 
پیشنهاد را نپذیرفته و گفته »عاشق« 
اوست . نجفی افزود: »من هم ایشان 
را دوســت داشــتم ولی با این حجم 
اختالفات ترســم این بــود به نفرت 
تبدیل شود و ســعی شد با برخی از 
ریش سفیدان و افرادی تماس گرفته 
و ایشان را به طالق تشویق کنم.« او 

به تعهدی کــه در روز عقد به میترا 
اســتاد داده بود اشــاره کرد و گفت: 
»گفتم هر وقت خواستی جدا شوی 
قبول می کنم و هر وقت به این نتیجه 
رســیدم که جدا شویم با توافق شما 
انجام شــود و نمی خواستم زیر قولم 

بزنم.«
نجفی با اشاره به چهار پنج بار برخورد 
فیزیکی در تمام مدت زندگی با میترا 
اســتاد گفت: »در طول عمرم با هیچ 
خانمی برخورد فیزیکی نداشتم و این 

اتفاق مرا متاثر و افسرده می کرد.«
نجفی در مــورد روز وقوع قتل گفته 
اســت: »گمان می کردم میترا وقتی 
وارد حمــام شــود، داخــل وان قرار 
گرفته باشد می خواستم داخل حمام 
بروم و بــه او بگویم که باید راجع به 
طالق تصمیم بگیریم و اگر او مخالفت 
کرد باید به نحوی کار را برای جدایی 
تمام کنــم.« او در ادامه توضیحاتش 
به نوشــته خبرگزاری تسنیم، گفت: 
»فکر نمی کردم او داخل وان نباشد، 
بالش را کنار زدم که اسلحه را نشان 
دهم و بگویم اگر گفت وگو نکنیم کار 
به خونریزی کشیده می شود که وی 
اسلحه را دید و دچار اضطراب شد. مرا 
هل داد و دســت هایش را روی شانه 
من گذاشت که من عقب رفتم و یک 
گلوله شلیک شد، ابتکار عمل از دستم 
خارج شده بود اسلحه را به سمت باال 
بردم که تیر به ســقف بخورد، میترا 
دست راست مرا گرفت که به او گفتم 
مرا رها کن، 4 گلوله شلیک شد و آخر 
تیــر به وی اصابت کرد و احتماال تیر 
به صورت غیرمستقیم به وی خورده 

است و دیگر تیری شلیک نشد.«
نجفــی در ادامه گفته اســت:»میترا 
عقب عقب رفت و از پشت سر داخل 
وان افتاد، سپس اسلحه را مقابل آینه 
حمام قرار دادم، شوکه شده بودم، بعد 

با دست زدن به میترا فهمیدم حرکت 
نمی کنــد و دیدم باالی ســینه وی 
محل اصابت گلوله است، چند دقیقه 
بدون حرکت ایستادم حالت غیرقابل 
تصوری داشتم، می خواستم خودم را 
کشــته و تنبیه کنم، دو بار کنار وی 
رفتم و داخل وان نشستم، بعدا دیدم 
شلوارک و قوزک پایم خونی شده که 
به نظرم رسید شاید زمان رفتن داخل 
وان، خونی شده باشــد. بعد از چند 
دقیقه از وان خارج شــدم و در اتاق 
قدم زدم و به بالکن رفتم و فکر کردم 

که خودم را از آنجا پرت کنم یا نه.«
در ادامه، به نوشــته خبرگزاری ایرنا، 
نجفی بــه این نکته اشــاره کرد که 
در دفاعیاتش عنــوان مهدورالدم را 
بیان نکرده و گفت: »بازپرس پرونده 
می خواســت آن را در دهــان مــن 

بگذارد.«
او همچنیــن بــه مدارک و اســناد 
خصوصی و همچنین نوشــته ای که 
به گفته او »بعضی چیزها به صورت 
غیردقیق نوشــته شد« اشــاره کرد 
که پس از کشــته شدن میترا استاد، 
توســط راننده اش به دست دخترش 
رسانده و سپس به قم و سر مزار پدر 
و مادرش رفته است. به گفته نجفی 
او اســلحه را با خود بــه همراه برده 
چه برای احتمالی که تصمیم بگیرد 
خــودش را تحویل دهد چــه برای 
گزینه ای که بخواهــد بر مزار پدر به 

زندگی اش پایان دهد.
نجفی در ادامه دفاعیاتش گفته است 
که به هیچ عنوان قصد قبلی برای قتل 
در ذهنش نبوده اســت. او می گوید 
»اگر در فاصله یک متری قصد قتل 
داشــته، یک گلوله کافی بوده اما از 
پنج گلوله چهارتا به ســقف و دیوار 
خورده«. او با اشــاره به آشنایی اش با 
اســلحه تأکید کرده است که با قصد 
شلیک نکرده و »شلیک ها غیرارادی 

بوده است«
در پایان جلســه نخســت محاکمه 
نجفی، مسعود اســتاد، برادر مقتول 
در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا 
امکان سازش از سوی اولیای دم وجود 
دارد یا خیر، گفته بود: »ما از قصاص 

نمی گذریم.«
خبرگزاری ها در ایران می نویســند، 
طبق قانون جمهوری اسالمی، اولیای 
دم شاکیان این پرونده، »پسر ۱۳ ساله 
و پدر و مادر میترا استاد« هستند ولی 
به دلیل »صغر ســنی پسر مقتول« 
پدرش تصمیم گیرنده نهایی اســت؛ 
یعنی سه نفر درباره حکم قصاص نظر 
می دهند اما بجای پســر مقتول پدر 

وی نظر می دهد.. 
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انتخابات در پیــش ایران به بحث 
رئیس  اختیــارات  و  رهبر  جایگاه 
جمهوری دامن زده است. برخی حتی 
احتمال تحریم انتخابات توسط مردم 
را می دهند. اصالحات ساختاری در 
صدر مطالبه ها جای دارد. جامعه در 
انتظار »تعیین تکلیف نهایی«  است.

دویچه وله- با نزدیک شدن انتخابات 
مجلس شورای اسالمی در اسفندماه 
ســال جاری و پــس از آن انتخابات 
ریاســت جمهوری ۱۴۰۰ در ایران، 
بحث تعیین تکلیف در مورد ساختار 
و مرکــز اصلــی قــدرت در ایران و 
مســئولیت پذیری آن بــار دیگر به 

شکل های گوناگون مطرح می شود.
رسانه ها و کارشناسان عموما از نوعی 
سیاســی«در  و ســکون  »بی رمقی 
مقایسه با دوره های پیشین انتخاباتی 
سخن می گویند. روزنامه ابتکار امروز 
سه شــنبه ۲۵ تیرمــاه )۱۶ ژوئیه( 
در گزارشــی تحلیلــی زیــر عنوان 
»خطر بازگشت پوپولیسم به صحنه 
انتخابات« از جمله با اســتناد به نظر 
»بســیاری از کارشناســان« نوشته 
اســت که مردم در انتخابــات آتی 
مجلس و ریاســت جمهوری ایران، 
به خاطــر بی اعتمادی به جریان های 
سیاسی »دیگر اقبالی به اصولگرایی، 
اصالح طلبی و یا اعتدالگرایی نخواهند 

داشت.«
این گزارش به نظــر »برخی« دیگر 
هم مبنــی بر ناامید شــدن مردم از 
اصالح طلبــان به خاطــر حمایت از 
دولت روحانی و فراهم شدن شرایط 
برای اصولگرایان اشاره کرده و افزوده 
است: »در مقابل این دو دیدگاه تفکر 
دیگری وجود دارد که می گوید ممکن 
است هیچکدام از این دو رویکرد رخ 
ندهد و تنها مردم به سوی مستقلین 
رفته و یــا یک جریــان بی هویت و 
پوپولیستی ظهور کند که آسیبی که 
این جریان به جامعه و فضای سیاسی 
کشور می زند کمتر از عدم مشارکت 

سیاسی نیست.«

در انتظار »تغییری معنادار«

گزارش مزبــور همچنین با تأکید بر 
اینکه مردم تنها در صورت مشــاهده 
»تغییری معنادار« رأی خواهند داد، 
»مهم ترین اقدام برای تأمین مشارکت 
بیشــتر« را دادن فرصت به »نیروها 
و چهره هایــی« می داند که به گفته 
نویسنده »از توان ایجاد تغییر و تحول 
برخوردار باشــند. چرا که با توجه به 
بحران های موجود، بدون چرخش های 
اساسی و همه جانبه در سیاست های 
کالن، امکان جلب مشارکت در حد 

وسیع بعید به نظر نمی رسد.«
نویسنده سپس هشدار می دهد: »هر 
دو جریان و جناح سیاسی ]اصولگرا 
و اصالح طلب[ بایــد توجه کنند که 
انتخابات به کارناوال نمایشی تبدیل 
نشود. در واقع اگر مسیرهای موجود 
باعث گره گشــایی از بن بســت های 
موجود نشوند، معنایی جز در جا زدن 
و عقب افتادگی همه جانبه و گسترده تر 
شدن دامنه بحران ها نمی تواند داشته 

باشد.«
اما بحران هایی که جمهوری اسالمی 
به خصوص در دو دهه گذشــته با آن 
مواجه بوده نشان می دهد که موضوع 
اصلی بر ســر تعیین منشــأ همین 

»بن بست های موجود« است.
کمتر تحلیلگر بی طرفی یافت می شود 
که منشــأ این بن بســت را ساختار 
نکرده  عنــوان  اســالمی  جمهوری 
باشــد. محمد خاتمی در سال پایانی 
کار دولت موسوم به اصالحات خود، 
اختیــارات رئیس جمهــوری را در 
حد »تدارکاتچی« دانســت. محمود 

آیا »تکلیف نهایی«
 ساختار قدرت در ایران 

مشخص خواهد شد؟

احمدی نژاد گالیــه می کرد که برای 
تحقق وعده هایــش اختیارات کافی 
نداشته است. حســن روحانی نیز با 
وجود سابقه بیش از دو دهه حضورش 
در عالی ترین سطوح قدرت همچون 
شــورای عالی امنیت ملــی، باز هم 
خواستار برگزاری رفراندوم به عنوان 
راهکاری برای حل »مشکالت« است.

ارتباط »اختیارات« رئیس جمهور با 
مشارکت در انتخابات

عباس عبــدی، تحلیلگر سیاســی، 
یکشــنبه گذشــته در گفت وگــو با 
»نامه نیوز« خاطرنشان کرد که مردم 
گــزاره تکراری و مشــترک خاتمی، 
احمدی نــژاد و روحانــی مبنــی بر 
»اختیارات ناکافــی رئیس جمهور« 
را می پذیرند، »ولــی نتیجه ای که از 
پذیرش این جمله گرفته خواهد شد 
این است که طبیعتا در انتخاباتی که 
بی اثر است و فرد فاقد قدرت را تعیین 

می کند شرکت نکنند.«
این تحلیلگر اصالح طلب با بیان اینکه 
ســاختار جمهوری اسالمی »بهتر از 
احمدی نژاد را در خواب هم نمی دید 
که سرنوشتش چنین شد«، گفته بود: 
»البته کسی که بر اساس یک حرکت 
اجتماعی واقعی و رشــدیابنده بیاید 
شاید بتواند کاری کند همچنان که از 
این نظر دوره اصالحات دست آوردهای 

بهتری داشت.«
نیروهای موســوم به اصالح طلب در 
ایران با نزدیک شدن انتخابات مجلس 
و ریاست جمهوری بحث ناسازگاری 
»اختیارات و مسئولیت ها« را دوباره 
مطرح کرده اند. نطــق دو روز پیش 
مســن ترین نماینده مجلس شورای 
اســالمی نیز در همین راســتا بود. 
عبدالرضا هاشم زایی ضمن تأکید بر 
»نیاز کشور به اصالحات ساختاری«، 
خواســتار بازنگری در قانون اساسی 
ایران شده و از جمله گفته بود: »جریان 
مخالف دولت تالش می کند بحث های 
مخاطره آمیــز و تصمیم گیری هــای 
بزرگ بــه دولت واگذار شــود تا در 
صورت عدم موفقیت با شماتت دولت، 

حاکمیت تبرئه شود.«
اشــاره این نماینده مجلس از جمله 
مذاکرات  موضوعاتی چــون  متوجه 
هسته ای اســت. از یک ســو روشن 
اســت که هیچ تصمیمــی در حوزه 
سیاســت های کالن ایران نمی تواند 
بدون موافقت رهبر جمهوری اسالمی 
گرفته شــود، از ســوی دیگر اما در 
صورت شکست چنین سیاست هایی 
او همواره به قول منتقدانش در نقش 

»اپوزیســیون« ظاهر می شــود. در 
مذاکرات هسته ای نیز  گرچه دولت 
حســن روحانی تأکید کرده بود که 
رهبر همواره در جریان تمام جزئیات 
قرار گرفته بــوده، اما علی خامنه ای 
پس از خــروج آمریکا از برجام اعالم 
کرد که »شرایط« مورد نظر او در این 
توافق رعایت نشده و مذاکره کنندگان 
نیز »از خطوط قرمز معین شده« عبور 

کرده اند.
هاشــم زایی در ســخنان اخیر خود 
مطالبــه »اصالحات ســاختاری« و 
بازنگری قانون اساســی ایــران را با 
انتقاد از »دخالت« حکومت در زندگی 
خصوص مردم، فساد فراگیر در کشور 
و تداوم حصر همــراه کرده و از عبور 
»برخی مشــکالت از آستانه بحران« 
و »ســرافکندگی« در حوزه رشــد 

اقتصادی سخن گفته بود.
البتــه برخــی مخالفــان جمهوری 
اسالمی سخنانی از این دست را صرفا 
با نزدیک شدن انتخابات و تالش های 
برای  جناح های مختلــف حکومتی 
رونق بخشــیدن به فضای انتخاباتی 
به قصد ترغیب مردم به شــرکت در 
آن مرتبط می دانند. از ســوی دیگر 
اما هشــدار بســیاری از چهره های 
نزدیک به حکومت در مورد »بن بست 
موجود« و پیامدهــای خطرناک آن 
برای موجودیت جمهوری اسالمی را 

نیز نمی توان نادیده گرفت.

در  خامنه ای  واتیکانــی«  »والیت 
»انتهای یک فرایند«؟

حسین مرعشی، ســخنگوی حزب 
کارگزاران سازندگی، شنبه گذشته در 
مصاحبه ای با روزنامه شرق گفته بود 
که جمهوری اسالمی در در سه حوزه 
»سیاست های  نظام«،  »ساختارهای 
کالن« و »تعیین تکلیف سیاست های 
داخلی« با »مشکالتی جدی« روبه رو 

است.
معاون ریاســت جمهــوری ایران در 
دولت محمد خاتمی بــا بیان اینکه 
»دیگــر همه می دانیــم اختیارات و 
مســئولیت ها با هم سازگار نیست«، 
تأکید کرده بود: »امروز بدون تعارف 
باید جایگاه و مســئولیت ها را تعیین 

تکلیف کنیم.«
به گفته مرعشــی »در ساختارهای 
نظام و تقسیم قدرت در قوای سه گانه 
عالمت های مثبتی دیده نمی شــود 
که ما بتوانیم  آینده را بر اســاس آن 

پی ریزی کنیم.«

این فعال اصالح طلــب با بیان اینکه 
»دولــت کامال از قدرت تهی شــده 
اســت«، خواستار »تعیین تکلیف در 
ایــن بخش نظام«شــد و گفت: »دو 
جهت هم بیشتر نیست. با تغییر قانون 
اساسی می توان با حذف رئیس جمهور 
و استقرار نخست وزیری، رهبری هر 
فــردی را صالح می داننــد برای این 
مقام به مجلس معرفی کنند. مجلس 
هم بررسی خواهد کرد و رأی خواهد 

داد.«
او ادامــه داد: »اگر ایــن تغییر مورد 
توافق نیست، باید بپذیریم قدرت در 
دولت متمرکز شــود و بخش زیادی 
از اختیارات مستقیما توسط رهبری 
یا بر اساس قانون اساسی؛ »از جمله 
هماهنگی قوای ســه گانه« در حوزه 

دولت بیاید.«
حسین مرعشی ســپس در توضیح 
پیشــنهاد دوم خــود نقــش رهبر 
جمهوری اسالمی را چنین توصیف 
کرد: »رهبری به عنوان مظهر وحدت 
ملی به عنوان مدافــع جمهوریت و 
اسالمیت و مدافع مردم الزم است در 
یک هاله از تقدس باقی بماند و همه 

اختیارات اجرایی به دولت برسد.«
این ســخنان مرعشی با انتقاد شدید 
نیروهای تندرو مواجه شــد. روزنامه 
حکومتی کیهان اظهارات سخنگوی 
حــزب کارگــزاران را بــه عنــوان 
»دیدگاهی که والیت فقیه را والیت 
واتیکانی می دانــد« مورد حمله قرار 
داد و آن را »در تناقــض آشــکار« با 
اندیشه های بنیانگذار و رهبر جمهوری 

اسالمی ارزیابی کرد.

باالخره اصل سیاســت اســت یا 
اقتصاد؟

مرعشی با اشــاره به »سخت شدن 
اداره کشور« بر اثر »افزایش شکاف« 
به تأثیر ساختار کنونی بر موضوعاتی 
چون توافق هســته ای هم پرداخت 
و گفت: »در بحــث مهمی همچون 
برجام، دچار اختالف برداشــت های 
فوق العاده می شــویم تا جایی که به 
نقطه ای می رســیم که خارجی ها به 
این می رسند که نامه را به جای دکتر 

ظریف باید به آقای والیتی بدهند.«
حسین مرعشــی همچنین خواستار 
تدقیــق تصمیم گیــری در مــورد 
»سیاســت های کالن« شد و گفت: 
»جمهوری اسالمی باید تعیین تکلیف 
کند که در دکترین جمهوری اسالمی 
یا سیاســت اصل باشــد یا اقتصاد؛ 

ایــن دو قابل ترکیب با هم نیســت. 
ما نمی توانیــم در منطقه خاورمیانه 
پیشتاز برخی حرکت ها باشیم و بعد 
هم بخواهیم توســعه اقتصادی انجام 

دهیم و اقتصاد برتر منطقه باشیم.«
ســخنگوی حزب کارگزاران در مورد 
ضرورت تغییر در حوزه ســوم مورد 
نظرش یعنی سیاســت های داخلی 
نیــز گفت: »باالخره بایــد تکلیف را 
روشن کنیم؛ یا سیاست داخلی را با 
سیاست بسته اداره کنیم و یک حزب 
دولتی ایجاد کنیم مثل حزب بزرگ 
کمونیست چین، یا مبنا بر رقابت باشد 
که بگذاریم رقابت انجام شود و احزاب 

نیرومند شکل بگیرند.«
مرعشــی تأکید کرد: »بارها گفته ام؛ 
امروز با این ســاختاری که داریم به 
انتهــای یک فرایند رســیده ایم. اگر 
آغازش را زمان آقای هاشمی بگیریم 
انتها را باید دوره فعلی آقای روحانی 
بدانیــم. برای آغــاز دوره جدید باید 

تصمیمات دیگری گرفته شود.«
این فعال اصالح طلب افزود: »کسانی 
که خــود را بــرای انتخابــات گرم 
می کنند و فکر می کنند خیلی کارها 
می توانند انجــام بدهند، االن به آنها 
می گوییم در همین ســاختار آقای 
روحانی تصمیم گرفت رئیس جمهور 
شود پس می دانسته شورای نگهبان 
هست؛ سردار سلیمانی و سپاه قدس 
و نیروهای مســلح اطالعات ســپاه 
هست، همه را می دانسته با وجود این، 
تصمیم گرفته رئیس جمهور شود و در 

چنین شرایطی قرار گرفته است.«
به  همچنیــن  مرعشــی  حســین 
ریاســت  آتی  انتخابات  نامزدهــای 
جمهوری ایران هشدار داد: »از آقای 
عارف گرفته تا آقــای جهانگیری و 
محمد شــریعتمداری و آقای حسن 
دهقان و دکتر هاشــمی وزیر سابق 
بهداشت و درمان که می خواهند نامزد 
ریاست جمهوری شــوند همه بدانند 
که با همین نیروهای مسلح، همین 
مجلس و همین قوه قضائیه قرار است 
کشور اداره شود، اگر می توانید بیایید، 
اگر نمی توانید آمدنتان اشتباه است.«

تعیین تکلیف »دو صدا«

عالوه بر بازیگران صحنه سیاســت، 
بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران 
حوزه سیاست نیز به بن بست کنونی 
و لــزوم تصمیم گیــری در »انتهای 
یک فرایند« پرداخته اند. محمدجواد 
غالمرضا کاشــی، اســتاد دانشــگاه 

عالمه طباطبایی، یکشنبه گذشته در 
یادداشتی تلگرامی زیر عنوان »تعیین 
تکلیف نهایی؟«، نوشــت که همواره 
انتخابات  »بانگــی در پس زمینه«به 
چهار دهه اخیر ایــران معنا می داده 

است.
این پژوهشگر حوزه سیاست نوشته 
است: »انتخابات اگر می خواسته یک 
»اتفاق« باشــد و به تعبیــر امروز از 
صفت »پرشــور« بهره مند شود، باید 
با این بانگ پس زمینه همراهی کند. 
ندای پس زمینه، همیشــه قدرتمند 
است، بر طراحی های ذهنی بازیگران 
تفــوق دارد. منطق خود را مســلط 

می کند.«
به گفته جواد کاشی، بانگ پس زمینه 
انتخابــات در دهه اول پس از انقالب 
»همراهــی و پشــتیبانی« از نظام 
سیاسی و در دهه دوم که به ریاست 
جمهــوری محمد خاتمــی انجامید 

»تغییر« بود.
این استاد دانشگاه ادامه می دهد که 
»بانگ تغییر در دهه ســوم نیز تداوم 
پیدا کرد، اما این بار توسط یک چهره 
دیگر و برای اقشار دیگری از جامعه. 
این بار احمدی نژاد آمد و همســاز با 
طبقات فرودســت و حاشیه با بانگ 

پس زمینه همراهی کرد.«
از نظر این کارشــناس علوم سیاسی، 
از دهــه نود به بعد بانگ »ممانعت از 
نزول در دره وحشت« که در انتخابات 
۸۸ بــه صدا در آمده بود، به اوج خود 
رســید و حسن روحانی را به ریاست 

جمهوری رساند.
به گفته جواد کاشی، با نزدیک شدن 
بــه پایان دهه نــود بانگ پس زمینه 
»تعییــن تکلیــف نهایی« اســت و 
»انتخابات، به ویژه در ســال ۱۴۰۰ 
تنها به شرط همسازی با این صدای 
پس زمینه از صفت »پرشور« بهره مند 

خواهد شد.«
به باور این پژوهشگر، موضوع بر سر 
»تعیین تکلیف« همان ماجرایی است 
که با انتخابــات ۱۳۷۶ که منجر به 
ریاست جمهوری محمد خاتمی شد 
و »فضای رسمی کشور را دو صدایی 

کرد.«
جواد کاشــی در ادامه نوشته است: 
»یک صدا می گفت، همچنان انقالبی 
باید ماند، از قدرت های اســتکباری 
جهان پرهیز باید کرد. موازنه سیاسی 
جهان را باید دگرگون کرد. ارزش های 
دینی را در عرصه هــای اجتماعی و 
فرهنگی تثبیت باید کرد. شریعت را 
باید دائر مدار امور عمومی ســاخت. 
خالصه پــر از »باید« بود و پشــت 
بایدها، تصمیم گرفــت و عمل کرد 
و مــردم را به حربه تبلیــغ یا زور به 

همراهی فراخواند.«
به گفته او »صــدای دیگر می گفت 
دوران انقــالب پایــان یافتــه، باید 
گشــودگی ایجاد کرد، با کشورهای 
جهان به ویژه کشــورهای قدرتمند 
همراه شد. شریعت را از کانون عرصه 
سیاست به حاشیه باید راند. اقتصاد و 
رفاه را باید هدف اصلی عرصه سیاست 
کرد. این دو صدا، بیش از بیست سال 
است یک دیگر را می خراشند و البته 

منابع و فرصت ها را.«

به روال فعلی تداوم یافتنی  »اوضاع 
نیست«

به باور آقای کاشی، در هر حال چه با 
و چه »بدون نقش آفرینی مردم« باز 
هم »تعیین تکلیف نهایی« رخ خواهد 
داد، امــا در صورت نشــنیده گرفتن 
بانگ پس زمینه »این خطر هست که 
گزینه های »تعیین تکلیف نهایی« به 
طرق دیگر نیز کلید بخورند. حرکت 
به سمت انتخابات »پرشور« نیز معلوم 
نیست چه پیامدی در بر داشته باشد. 

ساختار چند پارچه قدرت، موضوعاتی نظیر برجام، مذاکره با آمریکا، نقش سپاه پاسداران و نهادهای زیرمجموعه 
رهبر در اقتصاد ایران و مناقشه بر سر جایگاه وزارت خارجه که تا سر حد استعفای محمدجواد ظریف پیش رفت، 

همگی از »بن بستی« خبر می دهند که در انتظار »تعیین تکلیف نهایی« است.
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فرزندان امیرانتظام 
شیشلیک االغ 

نخورده اند!

فرزندان زنده یــاد عباس امیرانتظام، 
از جمهوری اسالمی به دولت آمریکا 
شــکایت برده اند که پدرشــان را با 
اتهامــات واهی ۳۶ ســال در زندان 
نگه داشــته و از ایثار انواع ستم های 
اســالمی و غیراســالمی در مورد او 
مضایقه نکرده اســت. از جمله اینکه 
مانع می شده اند که او کفش و دمپایی 
به پا کنــد. ظاهرا همان پاپوش هایی 
که خودشــان برایش ساخته بودند، 
به نظرشــان بــس بوده. شــاید هم 
می خواســته اند ثابت کنند حکومتی 
که با شــعار کمک به پابرهنه ها روی 
کار آمــده، حاال که مســلط شــده، 
کفش دارها را هم بی کفش می کند که 

پابرهنه ها حائز اکثریت مطلق شوند!
از آن جالب تــر، یعنــی عادالنه تر و 
انسانی تر و اســالمی تر و چندین تَِر 
دیگــر، اینکه در دادخواســت وکیل 
شــاکیان آمده: »زندان بانان یک روز 
او را همراه بــا دو همبند دیگر )رضا 
علیجانی و تقــی رحمانی( به عقب 
االغ بستند و با گردش در خیابان، در 

مالءعام تحقیر کردند«.
این یکی را نمی دانستم؛ مورد مصرف 
خر را می گویم. مهم ترین مصرف خر 
در جمهــوری اســالمی، همکاری و 
همدلی این حیوان در زمینه خدمات 
غذایی بود. یعنــی من چنین تصور 
می کــردم. فی الواقع از وقتی گندش 
درآمــد که بعضی از رســتوران های 
ایران از گوشــت خر برای پذیرایی از 
مشــتریان محترم استفاده می کنند، 
هموطنان من بــه ارزش واقعی این 
حیوان و ایثارگری اش در چنجه شدن 
و کوبیده شدن و برگ شدن و استیک 

و همبرگر شدن واقف شدند.
پیش از آن، آیت اهلل العظمی خمینی، 
مقام خر را در حد یــک اقتصاددان 
بــاال برده بود و بــا ادای جمله کوتاه 
و حکیمانــه و فراگیــر »اقتصاد مال 
خر اســت«، باعث شــد که نوادگان 
آدام اســمیت اسکاتلندی به شکایت 
برخیزند و تقاضا کنند که دولت آمریکا 
خسارت آن ها را از اموال مصادره شده 
جمهوری اســالمی بپردازد. این در 
حالی اســت که جمهوری اســالمی 
به کلی آدام اسمیت را قبول ندارد و به 
جای او، محمودرضا خاوری را پدر علم 
اقتصاد می شناســد. )طرفداران بابک 
زنجانی در تهران شدیدا در مقابل این 

نظریه مقاومت می کنند.(
از ســوی دیگر، از رساله ها و توضیح 
المســائل های آیات ُعظــام، چنین 
برمی آید که بســیاری از خوانندگان 
این گونه کتــب و رســاالت، گاهی 
بدجــوری از این اقتصــاددان بزرگ 
اســتفاده ابزاری می کنند، طوری  که 
نویسنده هر کتاب فتوا داده است که 
بعد از پایان مراســم عشقبازی با خر 
- که معموال بــدون رضایت نامبرده 
انجــام می گیرد! - او را از دســترس 
دور کننــد و در آبــادی دیگری که 
جماعت از گذشــته غمگین او خبر 
ندارنــد، با آبرومندی بفروشــندش. 
آیت اهلل زنجانــی رک می گوید: »در 
جای دیگری کــه وضعیت حیوان را 

نمی دانند ....«
موضوع »عدم شفاف سازی گذشته« 
که اینجــا در مــورد خــِر »رِیپ« 
شــده )»مورد تجاوز قــرار گرفته«. 
انگلیسی اش کوتاهتر بود، ولی اینجا با 
این توضیحات، درازتر هم شــد.( بله، 
عدم شفاف ســازی راجع به گذشته 
خر ریپ شــده، عنایتی اســت که 

اغلب روحانیون مبارز به صنف خود 
مبذول می دارند، چرا که نمی خواهند 
با پیگیری پرونده و تعقیب ســابقه، 
نام بســیاری از بــزرگان علوم دینیه 
آغشــته به اتهامــات دوران جوانی و 
ایام طلبگی شان گردد و پای خرها و 
کره خرهای دیگر هم به میان کشیده 

شود.
از موضــوع دور نیفتیــم. حکومــت 
و  باصالبــت  زندانیــان  اســالمی، 
شکســت ناپذیری مثل امیرانتظام و 
علیجانی و رحمانی را به پشــت خر 
می بندد تا در دیدرس رهگذران قرار 
دهد. ظاهرا شــکنجه دادن آنان در 
ســلول های انفرادی و زیرزمین های 
تاریک، موفقیتی نصیب شکنجه گران 
و زندانبانان و قاضیــان و رئیس قوه 
قضاییــه و مقام معظم رهبری نکرده 
اســت. چندان از کارآیــی و کاربُری 
خود ناامید شده اند، که دست به دامن 
خر شــده اند، بلکه آن حیوان آبروی 
این ها را در مقابل زندانیان شــریف و 

سرسخت حفظ کند.
اینجاســت که خر عــالوه بر مصرف 
غذایــی، بهره قضایی هم برای آقایان 
دارد. اگر در حین انجام وظیفه پشگل 
هم بینــدازد، آن را به عنوان »عنبر 
نسارا« بسته بندی می کنند و به عنوان 
»پشــگل ماچــه االغ« بــه جماعت 
می فروشند. )اگر هم خر مربوطه ماده 
نباشد، البته که مصرف کننده متوجه 
نخواهد شد که پشگل خر نر را به او 
فروخته اند. شرکت های بزرگ دارویی 

هم از این حقه بازی ها دارند!(
البتــه فرزنــدان هوشــمند آقــای 
امیرانتظام دراین ســی چهل ســال 
در ایران نبوده اند و شیشــلیک االغ 
نخورده انــد، بنابرایــن می دانند چه 
می کنند. بــا این حــال، من گمان 
نمی کنم شکایت این عزیزان )اردشیر، 
انوشیروان، الهام( در آمریکا به جایی 
برسد، چرا که آن جورها هم نیست که 
دولت آمریکا به اندازه امیرانتظام زاده ها 
با جمهوری اسالمی دعوا داشته باشد! 
)حاال خودمانیم(. بعد هم جمهوری 
اســالمی زرنگ تر از آنست که ظلم و 
جور وارده بــر امیرانتظام را به گردن 
عوامل »خودســر« نینــدازد. حتی 
اگر شــده یک خــر را بگیرند و زیر 
شکنجه وادارند اعتراف کند که به طور 
خودســرانه و خودخرانه، امیرانتظام 
را دور شــهر گردانــده، یک »پنی« 
از پول های فریز شــده را به شاکیان 
نخواهند داد. آمریکایی ها هم از خدا 

خواسته.
یک مقام آمریکایی که حاضر نشــد 
خود را معرفی کند، به خبرنگار ما، که 
او هم حاضر نشــد اسم خود را فاش 
کند، اظهار داشت: »مگر ما خودمان 
بد می خوریم که بدهیم به بچه های 

امیرانتظام؟«
جــرم امیرانتظام چه بــود؟ جرم او، 
اتهامــش بــود! در مجموعه قضایی 
جمهوری اســالمی، هر اتهامی، جرِم 
اثبات شده است. امیرانتظام متهم به 
رابطه زیرُجلَکی با آمریکا بود و هنوز 
گندش درنیامده بــود که بنیانگذار 
محترم انقالب، خودش پیشــاپیِش 
انقالب، برای رئیس جمهوری آمریکا 
پیغام داده بــود که »یو َهو مای وِِدر، 

آی َهو یُور وِدرِ!« .
همین دو ســه سال پیش معلوم شد 
که دکتر ابراهیم یــزدی این را برای 

آمریکایی ها ترجمه کرده بوده!
منبع: ایندیپندنت فارسی

می تواند در صورت عدم گشودگی های 
مقتضی آن، به یک تحریم گسترده و 
اعالم نشــده از طرف مردم بیانجامد. 
یا در صورتی کــه آمادگی های الزم 
آن نباشد با خشونت و آشوب همراه 
شود. آنگاه بازهم پروژه های »تعیین 
تکلیف« در طرق گوناگون با هم کلید 
می خورنــد و خدا می داند حاصل آن 

چیست.«
جواد کاشــی در نهایت با بیان اینکه 
»نــدای تعیین تکلیــف نهایی، هم 
هوس انگیز است هم رعب آور«، نوشته 
اســت: »کشــور هیچ گاه مثل امروز 
نیازمند گشــودگی فضــای فکری و 
فرهنگی نیست. باید گزینه طرف های 
تکلیف«به  »تعییــن  برای  گوناگون 
صحنه بیایند. معلوم اســت اوضاع به 
روال فعلی تداوم یافتنی نیســت. اما 
پیش از آنکه مردم با حرکت ایجابی 
یا ســلبی خــود وارد عمل شــوند 
باید در نتیجه گشــودگی و گفتگو، 
میانگین های واقع بینانه تری ساخته 
شــود. واال انتخابات بحــران خواهد 
زایید، چه شــورمند برگزار شود، چه 

سرد و فاقد شور.«
برخی تحلیلگران افزایش جدال های 
لفظی بر سر لزوم تغییر ساختار قدرت 
را بی ارتباط با جنگ قدرت بر سر دوران 
به اصطالح پســاخامنه ای نمی دانند. 
گذشته از این، تعیین نشدن تکلیف 
»جایگاه ها و مسئولیت ها« بارها نمود 
خود را در اختــالف دولت ها با رهبر 
جمهوری اسالمی و دستگاه های تحت 

امر نشان داده است.
ساختار چند پارچه قدرت، موضوعاتی 
نظیر برجام، مذاکره با آمریکا، نقش 
سپاه پاسداران و نهادهای زیرمجموعه 
رهبر در اقتصاد ایران و مناقشه بر سر 
جایگاه وزارت خارجه که تا ســر حد 
اســتعفای محمدجواد ظریف پیش 
رفــت، همگی از »بن بســتی« خبر 
می دهند که در انتظار »تعیین تکلیف 

نهایی« است.

جمهوری اسالمی تحت تحریم و »عملیات حج«
 انتقال حجاج به عربستان پروازهای »ایران  ایر« را مختل کرد

کیهان لندن- عدم همکاری عربستان 
ســعودی با جمهوری اسالمی ایران 
بــرای انتقــال حجاج ایرانــی به آن 
کشور، هواپیمایی ایران ایر )هما( را با 

مشکالت اساسی روبرو کرده است.
تا پیش از باال گرفتن تنش های دوره 
جدید تهران و ریاض هر سال با آغاز 
مراســم حج، تعدادی از هواپیماهای 
عربســتان برای انتقال حجاج ایرانی 
به چند شــهر ایــران از جمله تهران 
و مشــهد پــرواز داشــتند. ظرفیت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی محدود 
است و تراکم زائران ایجاب می کند که 
از چند فروند هواپیمای سعودی برای 
انتقال مسافران کمک گرفته شود. تا 
سال گذشــته نیمی از حجاج ایرانی 
را هواپیماهای ســعودی به عربستان 
منتقــل می کردنــد اما بــا افزایش 

تنش های سیاسی بین تهران و ریاض 
عربستان ارائه این کمک  به ایرانی ها را 

قطع کرده است.
از ســوی دیگر دولت ریــاض پرواز 
هواپیماهای دیگر شرکت های ایرانی 
به آسمان عربســتان را ممنوع کرده 

است.
اواخــر خردادماه، مقصود اســعدی 
ســامانی دبیر انجمن شــرکت های 
هواپیمایی پیش بینــی کرده بود که 
این اقدام عربستان مشکالتی را برای 

هواپیمایی هما ایجاد خواهد کرد.
مدیران ایران ایر برای ارائه خدمات به 
حجاج مجبور شده اند برخی پروازها 
در خطوط داخلی و خارجی را جابجا 
یا لغو کنند تــا انتقال حجاج صورت 
گیرد اما به موازات این اقدام پروازهای 
دیگــری نیز یا لغو شــده یا با تاخیر 

صورت می گیرد.
تــورج دهقانــی زنگنــه مدیرعامل 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران که 
نامش در فهرست تحریم های آمریکا 
قــرار دارد، با بیان اینکه در شــرایط 
جنگ اقتصادی بســر می بریم، گفته 
»صنعت هوانوردی کشــور در خط 
مقدم جنــگ اقتصادی و تحریم های 
ناجوانمردانه دشمنان ایران قرار دارد 
و امسال اولین ســالی است که هما 
تحت تحریِم در حال اجراِی عملیاِت 
حج اســت و تحریم فروش هواپیما و 
قطعات به ایران ایر از آبان ۹۷ اعمال 

شده است.«
وی تاکید کرد، »فــروش تجهیزات 
هواپیما را تحریم کردنــد و ما برای 
آماده کردن هواپیماها برای رسیدن 
به حج تمتع امسال، شبانه روز زحمت 

کشیدیم.«
یکی از مشکالت اساسی ایران ایر پرواز 
هواپیما در گرمای مسیر عربستان در 
فصل تابستان اســت. زنگنه با اشاره 
به این مســئله گفت »ممکن است 
برخی پروازها تأخیر داشــته باشند 
اما تــالش می کنیــم از تأخیرهای 
پروازی جلوگیــری کنیم.« در حالی 
که هواپیماهای عربستان مدرن تر و 
در رابطه با شرایط اقلیمی نیز مجهزتر 

هستند.
شــرکت های  جملــه  از  ایران ایــر 
هواپیمایــی ایران اســت که در کنار 
ماهان، قشم ایر، کاسپین، معراج و پویا 
در جنگ ســوریه  در امور لجستیک 
و تدارکاتی با ســپاه پاسداران انقالب 

اسالمی همکاری داشت.
نظامی گــری جمهوری اســالمی و 
اســتفاده از امکانات غیرنظامی برای 
اهــداف ســلطه گرانه و همچنیــن 
مداخالت تروریستی و تبلیغاتی آن در 
منطقه باعث شده که زائران ایرانی در 
سفر به عربستان نیز با محدودیت های 
بسیار مواجه شوند. رئیس سازمان حج 
و زیارت جمهوری اسالمی می گوید، 
»طرف عربستانی به دلیل مشکالت 
امنیتی در این کشور با برگزاری دعای 
کمیل در جوار حرم رســول اکرم و 

قبرستان بقیع مخالفت کرده است.«
ســعودی ها محدودیت هایی را برای 
زائــران قطر نیــز، کــه حاکمانش 
مناسبات خوبی با زمامداران جمهوری 
اســالمی دارند، به اجرا گذاشته و از 
پرواز مستقیم هواپیماهای قطری از 
دوحه به شهرهای عربستان جلوگیری 
از مســئوالن وزارت  می کنند. یکی 
خارجه قطر به این اقدام عربســتان 
انتقاد کــرده و رفتار این کشــور را 

متناقض و فریبکارانه خوانده است.

همه باید »داوری بر این پرونده را بپذیرند و به آن گردن بنهند« 
تایید آغاز دادگاه فعاالن محیط زیست

رادیو زمانه- به گــزارش خبرگزاری 
جمهوری اسالمی )ایرنا( غالمحسین 
قضاییه  قوه  ســخنگوی  اسماعیلی، 
سه شنبه ۲۵ تیر از آغاز دادگاه فعاالن 
محیط زیســت خبر داد و گفت: »در 
همیــن هفته در نوبت هــای صبح و 
بعدازظهر دادگاه امر رسیدگی را آغاز 
کرده اســت و متهمــان در روزهای 
گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام 
شدند«. اســماعیلی از وصول نظرات 
تخصصی«»مراجع  و  »کارشناســی 
ذی صــالح در حوزه هــای امنیتی« 
به دادگاه متهمــان این پرونده خبر 
داد کــه به گفتــه او کار دادگاه برای 
رسیدگی »روی روال خود« قرار داده. 
او در ادامه گفت: »باید منتظر باشیم 
تا دادگاه رسیدگی ها را پایان برساند 

و داوری دادگاه را در ارتبــاط با این 
پرونده و ســایر پرونده ها بپذیریم و 

گردن بنهیم«.
رئیــس  غضنفرآبــادی،  موســی 
دادگاه های انقالب تهران نیز دوشنبه 
۲۴ تیر اعالم کرده بود فعاالن محیط 
زیســتی  متهم به »جاسوســی« به 
زودی محاکمه می شــوند. تا به حال 
چند جلسه دادگاه برای فعاالن محیط 
زیست در بازداشت برگزار شده است.

اوایل بهمن ماه سال ۹۶ فعاالن محیط 
زیست »مؤسســه میراث پارسیان« 
-هومن جوکار، امیرحســین خالقی، 
ســام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر 
بیانی، سپیده کاشــانی، مراد طاهباز 
بازداشــت  ســیدامامی-  کاووس  و 
شــدند. کمی بعد عبدالرضا کوهپایه 

نیز به جمع آنها اضافه شد. دو هفته 
بعد مســئوالن قضایی اعالم کردند 
کــه کاووس ســیدامامی در زندان 
خودکشــی کرده است، اما خانواده و 
وکیل او خواستار بررسی بیشتر علت 
مرگ شــدند. هنوز گزارش دقیقی از 

مرگ او منتشر نشده است. 
دیگــر دستگیرشــدگان علی رغــم 
مخالفت وزارت اطالعات دولت حسن 
روحانی و سازمان حفاظت از محیط 
زیست، به جاسوسی و فساد فی االرض 
متهم شده اند و با خطر مجازات اعدام 

روبه رو هستند. 
این فعاالن محیط زیســت در زمینه 
حفظ حیات وحش ایران مشغول کار 

بودند.
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گره ای به اسم حجاب 
که حکومت با دندان
 سفتش کرده است

حکومــت ایران با همه ابزارها با »بدحجابی« مبارزه می کند و دســت به 
نوآوری  می زند، »چهارشنبه های سفید« را »طالیی« می کند، پیامک گزارش 
بدحجابی می فرســتد. اما بخش بزرگی از جامعه با حجاب اجباری کنار 

نمی آید. راه حل حکومت چیست؟

دویچه ولــه- مجتبی ذوالنور، رییس 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شــورای اســالمی 
می گوید، »مروجان بی حجابی بر فرق 
حضرت زهرا)س( چوب می زنند. آیا 
زنانی که بــه صورت بدن های مانکن 
متعفن و متحــرک در خیابان و در 
معرض چشم هزرگان ظاهر می شوند، 
از دامن آنها انســان های رشــیدی 
همچون شــهدا رشد خواهند کرد؟« 

)تسنیم، ۲۰ تیر ۹۸(
علم الهــدی می گویــد: »از بعضی 
خواهران کــه حالت ولنــگار دارند، 
خواهش می کنــم اگر به هیچ جهت 
توجیه نمی شــوید، به دلیل عشــق 
فاطمــه )س( با حجــاب شــوید.« 

)۲۱انتخاب، ۲۰ تیر ۹۸(
و ســخنان مجــری و گوینده صدا و 
ســیما در همایش حمایت از حجاب 
در ۲۰ تیر ۹۸ در ورزشگاه شیرودی 
تهران را می شــنویم کــه انتقادهای 
فراوانی را هم به همراه داشــته است: 
»ما بــا آن دســته از بزرگوارانی کار 
داریم کــه جدیدا باید تابلو بزنیم که 

این حیوان پاچه می گیرد...«
این ها تنها نمونه هایی از اظهارنظرهایی 
اســت که در هفته های گذشــته در 
رابطه بــا زنان و مســئله ی حجاب 
آنان در ایران، توســط مســوولین و 
دســت اندرکاران بر زبان رانده شده 
اســت. دســت اندرکارانی که روزی 
نبوغ شان استفاده از بیلبورد »شکالت 
و مگس« برای ترویــج حجاب بوده 

است.
چهل ســال از انقالب اسالمی ایران 
و آغــاز بحــث حجاب اجبــاری در 
این کشــور می گذرد. آیین نامه ها و 
راهکارهای زیادی در این سال ها برای 
»گسترش فرهنگ عفاف و مقابله با 
روند فزاینــده بدحجابی« به تصویب 
رسیده اند و ابالغ شده اند ولی آنچنان 
که شواهد نشان می دهند، نتوانسته اند 
بخــش قابــل توجهی از زنــان این 
ســرزمین را با حجاب اجباری همراه 

کنند.
حکومــت در این ســال ها بــرای به 
کرســی نشــاندن حجاب اجباری از 
ابزارهای انتظامی و امنیتی هم بهره 
گرفته اســت. پلیس ویژه نظارت بر 
پوشــش زنان، »گشــت ارشاد« که 
نوع برخوردش با شــهروندان همواره 
انتقادهای فراوانی را به همراه داشته 
است یکی از این تالش هاست، تالشی 
که بر پایه گزارش ها موفقیتی نصیب 
حکومت نکرده است. آمارها هم این 

مسئله را تأیید می کنند.

۶۴/۸ درصد بدحجاب!

بر پایه گزارش مرکــز پژوهش های 
مجلس ایران، شــمار افراد معتقد به 
حجاب شرعی در میان افراد باسواد، 
جوانــان و افرادی که دسترســی به 
رســانه ها و محصــوالت فرهنگی و 
درآمــد باالتــر دارند، کمتر اســت. 
حدود ۳۵ درصــد از مردم حجاب را 
»ارزشــمند« می دانند؛ یعنی کاهش 
۵۰ درصدی نسبت به سال های اولیه 

پس از انقالب. با استناد به این گزارش 
۸ / ۶۴ درصــد از زنان »بدحجاب« 

هستند.
با وجود این آمارها و شکست تدابیری 
نظیر گشت ارشــاد و برخورد خشن 
با آنچه که حکومتی ها »بدحجابی« 
می نامد، تغییری در موضع حکومت 
نســبت به مقوله حجــاب اجباری 
مشهود نبود و به جای بازبینی جدی 
اجباری، شهروندان  سیاست حجاب 
گاه شــاهد آزادی هــای موقتــی و 
موضعی  شــل کن- ســفت کن های 
در فصل های به خصــوص، پیش از 
انتخابات یا راهپیمایی های مورد تأیید 

حکومت بوده اند.
مخالفت با حجــاب اجباری در ایران 
قدمتش با اجباری کردن حجاب در 
این کشور برابری می کند. کم نیستند 
فعاالن و کنشگرانی که در ایران بر سر 
مخالفت با این موضوع و تالش برای 
»حجاب اختیاری« شــکنجه شده، 
زندان کشــیده اند و شماری هنوز در 

بندند.

از چهارشنبه های سفید تا دختران 
خیابان انقالب

در سطح جامعه و خیابان های شهرهای 
مختلف در این سال ها، بازی موش و 
گربه گشت ارشاد و مردم ادامه داشت 
تا »چهارشنبه های سفید« به راه افتاد؛ 

کمپینی به ابتکار مسیح علی نژاد که 
در آن شهروندانی که به این کمپین 
می پیوندد، بــه عنوان »نماد اعتراض 
به ســیاهی و اجبار« حجاب از سر بر 
می دارند. نماد این اعتراض شال سفید 
اســت. زنان و دختران زیادی در این 
ســال ها عکس ها و فیلم های خود را 
برای علی نژاد فرستادند و می فرستند 
و او هم آنها را در شبکه های اجتماعی 

منتشر می کند.
اعتراض علنی به حجاب اجباری اما از 
دی ماه ۹۶ با انتشار فیلمی از اعتراض 
یــک زن جوان به حجاب اجباری در 
خیابان انقــالب اوج گرفت. »دختر 
خیابان انقالب« روســری خود را بر 
سر چوب بســت و با ایستادن روی 
یک پست برق، آن را مانند یک پرچم 
تــکان داد؛ حرکتی که در نقطه های 
دیگر تهران و شــهرهای دیگر ایران، 
تکــرار شــد. راه حــل حکومت هم 
بازداشت بود و زندان و تهدید و تعیین 
وثیقه های سنگین و البته به تمسخر 
گرفتــن کمپین علی نــژاد و تقویت 
حضور خیابانی آمــران به معروف و 

ناهیان از منکر.
کمپین دیگر مســیح علی نژاد به نام 

»دوربین ما اســلحه مــا« که در آن 
شهروندان از گشت ارشــاد و آمران 
به معروف فیلــم می گیرند، یکی از 
دالیلی بود که باعث شد که حکومت 
ایران مسئله مبارزه با »بدحجابی« را 

سازمان یافته تر از پیش دنبال کند.
امنیتی  انتظامی  نیروهــای  برخورد 
و آتش به اختیارهــا با دخترانی که 
»بدحجاب« بودند یا »کشف حجاب« 
کرده بودند، افزایــش یافت. چندی 
پیش پلیس از شــهروندان خواست 
در صورت مشــاهده »بدحجابی« یا 
»کشــف حجــاب«، آن را به پلیس 
اطالع دهند. اقدامی که با انتقادهایی 
شدید در ایران روبرو شد. کاربرانی در 
شبکه های اجتماعی از دریافت پیامک 
بی حجابی از پلیس گزارش می دهند 

که بی پایه و بی اساس است.
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران 
در نکوهــش این اقدام گفته اســت: 
»رفتار هایی که مــردم را از هم جدا 
می کند، تسویه حساب های شخصی 
اســت. چطور یک راننده به خودش 
اجــازه می دهد که گزارش بدحجابی 
بدهد. این امر توهین به مادر و دختر 
جامعه است. جوانان با این رفتار ها جدا 

می شوند و این رفتار ها نتیجه عکس 
می دهد.«

هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته 
نمی شود مگر اینکه جرم او ثابت شود

ســخنگوی قوه قضاییه هم روز ۲۵ 
تیر در پاســخ به سوال خبرنگاری در 
مورد اینکه آیا بــا توجه به اصل ۳۷ 
قانون اساســی، متن پیامک پلیس 
مبنی بر انجام جرم کشف حجاب در 
خودرو قانونی اســت و محتوای آن با 
اصل قانون اساســی مطابقت دارد یا 
خیر؟ گفت: »بین جرم و مجرم فرق 
است... پلیس می گوید من این جرم 
را دیدم. در پیامک که نمی گوید که 
تو مجرمی، می گوید من این جرم را 

مشاهده کردم. «
البته بــه نوشــته خبرگــزاری پانا 
»سخنگوی قوه قضاییه به این سوال 
پاســخ نداد که اگر پیامک های اعالم 
بی حجابی اتهامی را متوجه سرنشینان 
نمی کند و صرفــا از وقوع جرم خبر 
می دهد، چرا مالکان خودرو احضار و 

از آنها تعهد گرفته می شود؟«
نگاهی به این تمهییدات برای نهادینه 
کــردن حجاب اجبــاری و مبارزه با 
»بدحجابــان« و پرســش هایی که 
پاسخی برای آنها نیست و طرح هایی 
که بدون عاقبت اندیشــی و بدون در 
نظر گرفتن پیامدها اجرا می شــوند، 
گواه ســردرگمی حکومت در مسئله 

حجاب اجباری است.

»باز تولید و رســمیت بخشیدن به 
چهارشنبه های سفید«

برخی مسووالن در ایران دست روی 
گزینــه »کار فرهنگــی« می گذارند 
و معتقدند بــرای اقناع بدحجابان یا 
ترویج حجاب، باید کار فرهنگی کرد.

علم الهدی هم می گویــد، »این امر 
]مبارزه با بدحجابی[ پدافند فرهنگی 
می خواهد.« که پدافند فرهنگی از نظر 
او »تذکر ناهیان امر به معروف و نهی 
از منکر تا برخوردهای قضایی را در بر 

می گیرد«.
برنامه های پخش شــده تبلیغی ویژه 
در صدا و ســیمای ملی و شبکه های 
اجتماعــی و بیلبوردهای فراوانی که 
این روزهــا در خیابان های پایتخت 
و دیگر شــهرهای ایــران در ترویج 
حجاب و نکوهش بدحجابی و حتی 
تمسخر مسیح علی نژاد علم می شوند، 
گو شه هایی از »کار فرهنگی« در کنار 
تذکرهای فزاینــده آمران به معروف 
و ناهیــان از منکر هســتند. از دیگر 
اقدامــات فرهنگی که بــرای خنثی 
کردن تالش های »دشمن« در ترویج 
بدحجابی کلید خورده است، می توان 
به »چهارشــنبه های طالیی« اشاره 

کرد.
در این طرح، زنان بســیجی در شهر 

انزلــی »بــا برخورد مناســب، چند 
جمله ای در مورد حجاب و اهمیت آن 
با خانم ها صحبت کرده و روسری ها 
را با گیره های زیبایی که تهیه شــده 
با حجاب بســته« و به زنــان آیینه 
می دادنــد تا بینند »تا چه حد زیباتر 

شده اند«.
اقدامی که بســیاری در ایــران آن را 
کپی ضعیفی از طرح مسیح علینژاد 
دانســته اند بــا این تفــاوت که »در 
چهارشنبه های سفید مردم کنشگر 
بودنــد و در طرح چهارشــنبه های 
طالیی بسیج محور واکنشگر است که 
به عنوان بخشی از حاکمیت شناخته 
می شود.« سایت »سالم نو«، این اقدام 
»کپی کارانــه را مهر تأییدی بر موثر 
بودن کمپین مسیح علینژاد« می داند 
در حالی که رســانه های اصولگرا آن 
را »کامال شکســت خورده« توصیف 
»چهارشــنبه های  طــرح  کرده اند. 
طالیی« واکنش فراوانی رد شبکه های 

اجتماعی به همراه داشته است.

حکومت با حجاب اجباری چه خواهد 
کرد؟

نه گیر و بندهای گشــت ارشــاد، نه 
گــزارش به پلیس و نه امر به معروف 
و نهی از منکــر، در همراه همه زنان 
ایران با تئوری حجاب اجباری، مؤثر 
نبوده است. پارادوکس های هنرمندان 
و ســلبریتی هایی که خود گاه مروج 
حجاب بوده اند، چون آزاده  نامداری ها، 
یا در فعالیت خود در تلویزیون و سینما 
به حجاب اجبــاری تن داد ه اند اما  با 
داشتن امکانی کوچک، حجاب از سر 
برداشته اند، چون ستاره اسکندری ها 
و نگار جواهریان ها، گویای گسســت 
بزرگ میان مدافعان حجاب اجباری و 
بخش دیگر جامعه ای است که قرائتی 

نو از اجبار ۴۰ ساله را خواهان است.
بهمن ماه گذشــته هــم ۱۲ تن از 
نواندیشان دینی با انتشار بیانیه ای در 
نفی حجاب اجباری، تاکید کردند که 
سیاست های جمهوری اسالمی در این 
زمینه نتیجه ای جز »هزینه های گزاف 
مالی، بی اعتباری دینــی و معنوی، 
ناکارآمدی سیاســی و سرمایه سوزی 

اجتماعی« به دنبال نداشته است.
مراجع هم که همگی در مورد حجاب 
متفق القول نیستند، گزارش مجلس 
هم که می گوید بیــش از ۶۴ درصد 
زنان بدحجاب هستند، نگاهی به طرز 
پوشش در سطح جامعه در ایران هم 
که از کاهش عالقه به حجاب و افزایش 
روز افزون مخالفت با حجاب اجباری 
حکایت می کند. چاره حکومت برای 
برون رفت از این معضل و هزینه های 
صرف شده در این راه که شواهد نشان 

از ناکارآمدی آنها دارد، چیست؟
مرکــز پژوهش هــای مجلــس در 
گــزارش خــود در مــورد حجاب، 
ســناریوهای مختلفی را در برخورد 
با پدیده بی حجابی ارائه داده اســت. 
از »تشــدید فرآینــد جرم نــگاری 
و ممنوعیــت« تــا »جرم زدایــی از 
بی حجابی و اقدامات ترویجی« گرفته 
تــا »اصالح سیاســت های حجاب با 
محوریت اقدامات رسانه ای و تبلیغی« 
تا »تغافــل و جرم زدایی تدریجی از 

بی حجابی.«
بایــد دیــد حکومــت کــدام راه را 
ادامه صرف هزینه های  برمی گزیند؟ 
هنگفــت در راه طرح هــای تاکنون 
ناموفق؟ ادامه دســت و پــازدن در 
طرح های واکنشگرایی چون گزارش 
به پلیس و چهارشنبه های طالیی و 
تشدید »به جان هم انداختن« مردم 
یا شاید محتمل ترین و کم هزینه ترین 

گزینه را انتخاب می کند، »تغافل«؟

مامورانی که یک زن را ضرب وشتم کرده بودند، 
لوح تقدیر و هدیه نقدی گرفتند

رادیو فردا- خبرگزاری تسنیم گزارش 
داده کــه به دســتور فرمانده نیروی 
انتظامی جمهوری اســالمی، رئیس 
پلیس تهــران از عملکــرد مأموران 
سرکالنتری چهارم این شهر قدردانی 
کرده و به آنهــا لوح تقدیر و هدایای 

نقدی داده است.
منظور از عملکرد ماموران سرکالنتری 
چهارم، ماجرای بوستان پلیس منطقه 
تهران پارس اســت که چهارم تیرماه 

امسال رخ داد.
در ویدئویــی کــه از ایــن حادثه در 
شبکه های مجازی منتشر شد، چند 
مأمــور پلیس در حال ضرب وشــتم 
یک زن جوان و مقاومت وی در برابر 

بازداشت شدن دیده می شدند.
پس از انتشار گســترده این ویدئو و 
واکنش منفی شــدید به این حادثه، 
حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران 
گفــت »دو مامور انتظامی این پارک 

عزل شدند«.
پلیس همچنین علــت این حادثه را 
» »هنجارشکنی و اعتراض جمعی از 
شهروندان به رفتارهای دختر یادشده 
و دوســتانش، همچنین تعرض آنها 
بــه مأموران پلیس« را دانســت و از 
بازداشــت آنها خبر داد. یک روز بعد 
اما مرکز اطالع رسانی پلیس اعالم کرد 
که دستور عزل این دو مامور متوقف 

شد تا تحقیقات صورت گیرد.

در همان ایام، اگرچه در مجلس برخی 
از نمایندگان اعالم کردند که به وزیر 
کشور در این زمینه تذکر خواهند داد 
و رفتار پلیس را نکوهش کردند ولی 
روز ۱۲ تیرماه، محمدجعفر منتظری، 
دادستان کل کشور در این زمینه به 
پلیس تذکر داد و تأکید کرد: »دستگاه 
قضایی نمی پذیرد که پلیس تسلیم 

جوسازی ها شود«.
تذکر قضایــی در این زمینه و پخش 
گزارش های متعدد از صداوسیما علیه 
شهروندانی که به پارک رفته بودند، در 
نهایت منجر به تقدیر از مامورانی شد 
که با دختر جوان و دوستانش برخورد 

کرده بودند.
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PERSIAN CULTURE AND ART INSTITUTE

خانـه فـرهنـگ و هنـر ایــران
مرکـز برگـزاری کـالس، گردهمـایی و رویدادهـای فـرهنـگی

موسـیقـی
کمانچه، ویلن: سعید فرج پوری

آواز: پرویز نزاکتی
تار، سه تار: علی رزمی

بربط: علی سجادی
سنتور: ساینا خالدی

متبک، دف: هامین هنری
گیتار: کاوه یغمایی، نازنین صادقی

پیانو: نیلوفر فرزندشاد
آکاردئون: سعید زرگری

آهنگ سازی، نی: امیر اسالمی
ویلن، کمانچه: سینا احتاد

ویلن کالسیک: علی عسگری

facebook . com / percai 
www . percai . com 
info @ percai . com

1181 West 16th Street (at Pemberton Ave) 
North Vancouver, BC V7P 1R4
778.PERSIAN (737.7426)
778 . 889 . 4820

ِمافرهنگ

با سـپاس از همـراهـان همیشـگی خـانـه فـرهنـگ و هنـر ایـران

www . PersianEvents . ca مرکـز اطالع رسانی رویـدادهای فرهنـگی

کودکان و نوجوانان
مدرسه پارسی: مهناز صالحی

نقاشی، کالژ، سفال: شیما دهقان
موسیقی: آرزو ملکی، نازنین صادقی

زبان
انگلیسی: یلدا احمدوند

فرانسه: سام زهره وندی

ادبیات و هنـرهای نمایشـی
داستان نویسی: محمد محمدعلی

تئاتر، منایشنامه نویسی: محمد رحمانیان
بازیگری: مهتاب نصیرپور
فیلمسازی: حسین فاضلی

عکاسی: نیما راهنما

هنـرهای تجسمـی
نقاشی آبرنگ، اکریلیک: محمدرضا آتشزاد

نقاشی رنگ روغن، میکس میدیا: مهتاب فیروز آبادی
نقاشی با مداد رنگی، ذغال و آبرنگ: نازنین صادقی

کاریکاتور، انیمیشن: افشین سبوکی
مینیاتور، تذهیب: فرهاد الله دشتی

طراحی: حمیدرضا جدید
گرافیک: فرزان کرمانی نژاد

سرامیک: املیرا حبیب اله
مجسمه سازی: مجید شیخ اکبری

خوشنویسی: مسعود کریمایی

علوم پایه
ریاضی، فیزیک، کامپیوتر: دامون طهماسبی

شیمی: سهند طهماسبی
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NAVA 
ART CENTRE

 مکاني برای هنرمندان و فرهنگ ياران - زير نظر استاد حسني هبروزي نيا

فروش ساز  و لوازم  موسیقی

کالس هاي جدید نقاشی آبرنگ

زیر نظر
استاد آتشزاد 

Tel: 604-985- 6282 (NAVA)

1169 15th St W, North Vancouver, OFF PEMBERTON

SIMON FRASER UNIVERSITY

DRS FEREIDOUN AND KATHARINE MIRHADY 
E N D O W E D  L E C T U R E  I N  I R A N I A N  S T U D I E S

You are invited to attend the 15th annual Drs 
Fereidoun and Katharine Mirhady Endowed 
Lecture in Iranian Studies.

Speaker: Ali Ansari
University of St. Andrews 

Friday, 24 March 2017, 7 PM 
Fletcher Challenge Theatre, Room 1900
Simon Fraser University, Vancouver Campus
515 West Hastings Street, Vancouver

This lecture is free and open to the public.

As seating is limited, reservations are recommended.

Please register online at 
www.sfu.ca/history/events.html 

www.sfu.ca/history

"This [The Politics of Nationalism in Modern Iran] excellent work asks
these basic questions: what is an Iranian; and how has Iranian
identity been shaped over the past 100 years? ... an insightful
discussion of issues of nationalism in modern Iran." 

Grant Farr (Middle East Media and Book Reviews)

The Politics of Nationalism
in Modern Iran

Ali Ansari is Professor of History at the 
University of St. Andrews. His research 
interests include the development of the 
State in Iran in the modern era, with a 
particular focus on nationalism, mythol-
ogy and the use (and abuse) of history. 
He is also interested in the politics and 
history of the Islamic Republic and the 
broader relations of Britain and the 

United States with Iran. He is the author of Iran: A Very Short 
Introduction (2014), The Politics of Nationalism in Modern Iran 
(2012), Crisis of Authority: Iran's 2009 Presidential Election (2010), 
Iran Under Ahmadinejad  (2008), and The History of Modern Iran 
Since 1921: the Pahlavis & After (2003). Ansari is currently investi-
gating the historiography of modern Iran, both the way in which 
historians have interpreted the development of Iranian state and 
society, as well as the way in which Iranian historians have sought 
to construct a distinctly Iranian identity both in terms of their own 
history but also in relation to regional and international powers, 
most obviously the West. 

کاله قرمزی نوروز 96 هم پخش نخواهد شد

دویچه وله- تهیه   کننده کاله قرمزی 
از توقــف تولیــد ایــن مجموعــه 
تلویزیونی به دلیل مشــکالت مالی 
سازمان صدا و سیما خبر داد. پیش از 
این اعالم شده بود که این مجموعه 

در سال جدید پخش خواهد شد.
حمید مدرسی، تهیه کننده مجموعه  
تلویزیونی کاله قرمزی در یادداشتی 
که در اختیار ایسنا قرار داد از توقف 
تولید این مجموعه برای نوروز ۹۶ 

خبر داد. 
او در این یادداشــت نوشت، تولید 
ســری جدیــد کاله قرمــزی کــه 
همزمــان با »شــرایط وخیــم مالی 
ســیما« از 4 ماه پیش آغاز شده بود 
»با بیش از 5۰درصد فیلمبرداری این 
مجموعه و به دلیل عدم دریافت هر 
گونه کمک مالی از ســوی سیما« 

متوقف شد.
او همچنین از بینندگان این مجموعه 
پوزش طلبید و ابراز تأسف کرد که 
هنر گروه ۹5 نفره دســت اندرکار 

تولیــد ایــن مجموعــه این چنیــن 
»نادیده«گرفته می شود.

در متن این یادداشت آمده است: 
اینجانب با اســتناد به عدم تســویه 
حســاب 3 ســال گذشته ســیما با 
مجموعه در دو دوره تولیدی و عدم 
حل و فصل دیگر مشکالت پروژه، 
آغاز تولید سری جدید را نمی دانم 
دلیــل کافی اســت که وفــاداری 
سازندگان این مجموعه را به اثبات 
برســاند یا خیــر؟ و همچنین دلیل 
محکمی برای همدلی این مجموعه 
با مدیران ســیما که در ســال های 
گذشــته و در اوج مشکالت مالِی 
وقت ســیما، دســت از همکاری و 

همراهی برنداشته بودند.
شــخصیت محبوب و ملــی کاله 
قرمزی و دیگر شخصیت های این 
مجموعه که ســیما خانه آنها تلقی 
می گردد و امــروز بدون هیچگونه 
حمایت و پشتیبانی و دلگرمی تنها 
رها شده اند و از هرگونه مساعدت 

و بی مهری مدیران سیما هم نمکی 
است بر این مرهم ؟!

مجموعــه کاله قرمــزی در نوروز 
سال گذشته نیز پخش نشد. عالوه 
بر این بارها اعالم شد که تولید این 
مجموعه به دلیل عــدم اختصاص 
بودجه کافی از سوی مدیران سیما 
متوقف شــده اما بعد از مذاکراتی 
با مدیران سرانجام این مجموعه به 

روی آنتن می رفت.
کاله قرمزی، مجموعه  عروســکی 
که توسط ایرج طهماسب و حمید 
جبلی خلق شــد بیــش از دو دهه 
است که پا به عرصه تلویزیون ایران 

گذاشته است.
ایــن مجموعه کــه در ابتــدا برای 
کودکان در نظر گرفته شده بود به 
مرور زمان توانست توجه مخاطبان 
بزرگســال را نیز به خود جلب کند 
تا جایی که به گفته حمید سرمدی، 
در حال حاضــر بیش از ۲۰ میلیون 

بیننده ایرانی در سراسر جهان دارد.

Vancouver Pars National Ballet
Iranian Folk and Traditional Dance

@vanpnb

Connect with us!

Beginner/Intermediate 
Dance Classes for 
Ages 5 and up!

Directed by Azita Sahebjam

سخنگوی قوه  قضاییه درباره شکایت از زشتگویان علیه زنان:
باید دید افکار عمومی خدشه دار شده است؟!

کیهان لنــدن- در حالــی  که طی 
چند روز اخیر آیــت اهلل علم الهدی و 
مجری یــک برنامه تبلیغاتی حجاب 
اجباری، اظهارت زشت و اهانت آمیز 
علیه زنان ابراز داشــته اند، سخنگوی 
قوه قضاییه درباره دخالت دادســتان 
عمومی یا »مدعی العموم« نسبت به 
این توهین های پایان ناپذیر ابراز تردید 

کرده است!
طی چنــد روز اخیــر، تریبون های 
مختلف نظام، علیــه زنان و دختران 
مخالــف حجاب اجبــاری، توهین و 
زشــتگویی را افزایــش داده  و آنان 
را »حیــوان«، »هــرزه« و »الابالی« 
خطاب کرده اند. حاال امروز سخنگوی 
قوه قضاییــه در پاســخ بــه ســوال 
خبرنــگاری مبنی بر عــدم دخالت 
دادســتان به عنوان مدعی العموم به 
موضوع توهین آشکارا به بخش بزرگی 
از جامعه، گفته که باید دید مردم مثل 

شما فکر می کنند یا خیر!
سخنگوی  اســماعیلی  غالمحسین 
قوه قضاییه در نشســت خبری روز، 
سه شــنبه ۲۵ تیرماه، درباره ارسال 
پیامک به دلیل »کشــف حجاب در 
خودرو« و احضار رانندگان به پلیس 
گفته اســت: »فرق است بین جرم و 
مجرم، جرم به محض وقوع، مشخص 
است. قتلی انجام شده و جرم مشخص 
است. اما به کســی نمی توان گفت 
مجرم است تا ارتکاب عمل از طریق 

او به اثبات برسد.«
وی اضافه کــرد: »پلیس در پیامک 
می گوید من جرم را مشاهده کردم. 
نمی گویــد تو مجرمی! می گوید عدم 
عایت موازین شــرعی در پوشش را 
مشــاهده کردم که قانونا جرم است. 

نمی گوید تو مجرمــی. می گوید بیا 
بررسی کنیم!«

اســماعیلی در پاســخ به خبرنگاری 
درباره عدم واکنش دادستان به عنوان 
مدعی العموم به موضوع توهین برخی 
چهره ها به مــردم مثل صحبت های 
اخیر آیــت اهلل علم الهــدی در بحث 
حجاب و عفاف گفت: »مدعی العموم 
وظیفه دارد از حقوق شهروندان دفاع 
کند اگر موضوعی موجبات خدشه دار 
شــدن افــکار عمومی شــود، حتماً 

نماینده دادستان ورود خواهد کرد.«
وی دربــاره اظهارات اخیر علم الهدی 
گفــت: »در این مورد خاص باید دید 
که آیا افکار عمومی هم مثل شما فکر 
می کنند و تلقی شان شبیه شماست!«

ســخنگوی قوه قضاییــه دادگاه ویژه 
»روحانیت« را مســئول رسیدگی به 
مسائل حوزه روحانیون دانسته و گفته 
است که »در این مورد خاص بنده از 

اظهارنظر معذورم.«
در روزهای اخیر اظهارات توهین آمیز 
آیت اهلل علم الهــدی در نماز جمعه و 
علی ذکریایی »طنزپرداز« در مراسمی 
تحت عنوان »دختــران انقالب« که 
برای تبلیغ حجاب اجبــاری برگزار 
شــده، واکنش های منفی در فضای 

مجازی را به دنبال داشت. 
علم الهدی در خطبه های نماز جمعه 
هفته گذشــته، از واژه هــای زننده 
»ولنــگار«، »الابالی« و »هرزه« برای 
دختــران و زنانی اســتفاده کرد که 
حجاب اجبــاری را قبــول ندارند و 
می خواهند خودشــان درباره پوشش 
اختیار داشته باشند. او گفت که این 
زنان ســفره دین را از زیر پای جوان 

جمع می کنند!

علم الهدی از نیروی انتظامی با بیان 
اینکه اتومبیــل در پارکینگ حریم 
خصوصی است، از اجرای طرح مقابله 
با توســط نیروی انتظامی »کشــف 
حجاب در خودرو« تشکر کرد و گفت 
که نیروی انتظامی »رســماً در برابر 
زنان الابالی کــه در میان اتومبیل ها 
کشــف حجاب می کنند ایستادند و 
آنان را بازخواســت و تعقیب قانونی 
می کنند؛ این کار خدمتی به ساحت 

والیتمدار صدیقه اطهر است!«
امام جمعه مشهد گفت: »دخترخانمی 
کــه موهــای پریشــانت را بیرون 
می اندازی، خانمی که خیال می کنی 
بــا بی حجابی و ولنــگاری آزادی؛ با 
ولنگاری آزاد نیســتی بــا ولنگاری 
اسیر شهوترانی و هوس بازی مردهای 
هرزه ای شــدی که تــو را در رهگذر 
عیاشی های جنسی نابکارانه و شیطانی 

خودشان قرار دادند.«
علم الهــدی در عین حال برای حفظ 
حجاب به التماس افتاده و گفته است: 
»خواهــر من، دختر مــن، به خاطر 
عاشورا بیا ســرت را بپوشان، مویت 
را بپوشــان، چادر سرت کن. اگر اهل 
توجیه و منطق نیستی و اگر فلسفه 
حجاب را حاضر نیستی قبول کنی به 

این دلیل بیا و با حجاب شو!«
از سوی دیگر، ویدئوهایی از فردی به 
نام علی زکریایی به عنوان »طنزپرداز« 
در مراســمی بــا عنــوان »دختران 
انقالب« برای تبلیغ چادر و حجاب در 
فضای مجازی منتشر شده که حاوی 
تحقیر و زشتگویی و سخنان جنسی 

علیه زنان است.
در این مراســم که حاضرانش فقط 
زنان محجبه بودند، ایــن فرد، زنان 

»بدحجاب یا بی حجاب« را »حیوان« 
خطــاب کرده و طعنه های جنســی 
فراوانــی تحت عنــوان »طنز« بیان 
کرده و زنان محجبه هم با خنده او را 

تشویق کرده اند!
این برنامه به اصطــالح »طنز« اما با 
واکنش به شدت منفی کاربران فضای 
مجازی مواجه شــد. حاال سخنگوی 
قوه قضاییه حتی نسبت به توهین آمیز 
بودن این ســخنان ابراز تردید کرده 

است!
علــی زکریایی در واکنــش به موج 
گسترده انتقادات درباره »طنز« خود 
گفته اســت: »همســر و خواهرم از 
حرف هایم برداشت جنسی نداشتند!« 
وی گفت: »مگر آن دختر که دوربین 
گذاشــت در مانتو و انگشــت مأمور 
نیروی انتظامی را شکســت، انسان 

است؟!«
علی زکریایــی همچنین اضافه کرد: 
»یک مبحث معرفتی پشت حرف های 
من است. وقتی خدا می گوید آنها مثل 
حیوان هســتند یا در آیه دیگری در 
قرآن می گوید: اخسئوا فیها؛ یعنی خدا 
به آنها می گوید »چخه« یعنی رسماً 

می گوید: سگ، شما سگ هستید!«
این »طنزپرداز« مکتبی و حزب اللهی 
گفته که به همه بی حجاب ها توهین 
نکرده و صرفا طرفداران مسیح علینژاد 
مــورد نظر وی بوده انــد! او حتی در 
پاســخ به اینکه اظهاراتش زشــت و 
جنســی بوده، گفته است: »گفتند 
شوخی رکیک جنسی است. آنهایی 
که این برداشــت را داشتند، شوخی 
جنســی ندیده اند که می گویند این 

شوخی رکیک جنسی است!«

فائزه هاشمی:
 به مخالفان حجاب اجباری هم

 اجازه تجمع بدهید

دویچه وله- فائزه هاشمی در واکنش 
به گفته های اخیر علم الهدی و توهین 
مجری به بخشی از زنان جامعه گفت: 
»اینکه خانمی حجابش کم اســت یا 
اینکه حجاب ندارد، مجوز توهین را به 

ما نمی دهد.«
این فعال سیاسی با اشاره به اظهارات 
مجری همایش »عفــاف و حجاب« 
که با استناد به قرآن بدحجابان را به 
حیوان تشبیه کرده بود، گفت: »قرآن 
هیچ گاه چنین تشبیهی ندارد و کسی 
را مجبور به انجام کاری نمی کند. چرا 
درباره تهمت زدن، غیبت کردن و افترا 
زدن، تاکیدات قرآن را نمی آورند؟ مگر 
همه این موارد خالف دین نیســت؟ 
عباراتی کــه این افراد به کار می برند 
حتی در روایات غیرمعتبر هم وجود 

ندارد چه برسد به قرآن.«
هاشمی با اشاره به اینکه به کار بردن 
چنین ادبیاتی در برابر بخشی از زنان 
»نه تنهــا تأثیر مثبتی ندارد«، گفت: 
»در گذشته نشان داده شده، چنین 
سیاســت هایی از ســوی کسانی که 
قدرت و رســانه را در اختیار دارند، با 
اینکه شاید در کوتاه مدت باعث ترس 
افراد از ابراز عقیده شده، ولی تاثیرات 

منفــی زیادی در دراز مدت داشــته 
است.«

فائزه هاشــمی خطاب به »صاحبان 
قدرت« از آنها خواســت: »اگر دنبال 
وزن کشی هستند، اجازه دهند طبق 
قانون اساســی کسانی که مانند آنها 
فکر نمی کنند، بدون کمترین نگرانی، 
دســت به تجمع هایی از این دست 
بزنند.  آن زمان است که ما می توانیم 
ارزش کار هر دو طیف را دریابیم. اما 
در وضعیــت فعلی تنها می توان پیام 
برگــزاری چنین تجمعــی را ضرب 
المثل »خــود گویی و خود خندی« 

دانست.«
فائزه هاشمی در ادامه سخنرانی تازه 
خود هم، با اشاره به اینکه، »یک قانون 
باید مقبولیت داشــته و جامع و مانع 
باشد« گفت: »شــاید یک قانون در 
دوره ای پاســخگوی نیازهای جامعه 
بــوده ولــی در دوره ای دیگر نتواند 
پاسخگو باشــد. حتی اسالم نیز نیاز 
به به روز رسانی دارد و نقش مجتهد 
نیز همین است. معتقدم قوانین یک 
جامعه باید به روز شده و قوانینی که 

مقبولیت کافی دارند، وضع شود.«
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تا ورود زنان آزاد نشود،
 مردها هم پشت در ورزشگاه ها 

خواهند ماند

فدراســیون فوتبال ایران و شــورای 
امنیت ملی  کشــور از ماه قبل پشت 
درهای بسته، کمی دور از چشم ها و 
گوش ها، وارد شور شده اند. بارها بحث 
کــرده، گاهی برافروخته شــده و در 
برخی جلسه ها به یک قدمی راه حل 
و توافق رســیده اند. روزهایی هم زیر 
میز زده، بلند شده و رفته اند. داستان 
بر سر یک فوریت است؛ ورود قطعی 

زنان به ورزشگاه ها.  
دوم تیر امســال، »حیــدر بهاروند«، 
رییس ســازمان لیگ فوتبــال ایران 
از احتمال برگزار نشــدن رقابت  های 
»لیگ برتــر« خبر داد. او گفت: »اگر 
ورزشگاه های  زیرســاختی  ایرادهای 
کشور حل نشــوند، قادر به برگزاری 

لیگ برتر نخواهیم بود.«
نگرانی فدراســیون فوتبال و سازمان 
لیگ از تکرار اتفافــات فینال »جام 
حذفی« بــود. آن چه در اهــواز و در 
تیم های »پرسپولیس«  بازی  جریان 
و »داماش گیالنیــان« رخ داد، حتی 
منجر به حکم تعلیق و منع فعالیت 
مدیران سازمان لیگ از سوی »کمیته 
اخالق« فدراسیون فوتبال کشور شد.

روز پنجم تیر، »مهدی تاج«، رییس 
فدراسیون فوتبال ایران در گفت وگو با 
خبرنگاران، یک ُکد ویژه داد. او گفت: 
»شورای امنیت ملی کشور برای ایجاد 
استانداردهای مورد نیاز در ورزشگاه ها 
ورود کرده اســت و تاکیدهایی ویژه 

دارد.«
تاج پای مهم ترین نهاد امنیتی کشور 
را وســط کشــید. پیش از این هم با 
اســتفاده از نــام ارکان و ارگان های 
دولتی و نظامی، ســعی کــرده بود 
فدراســیون جهانی فوتبال را متوجه 
برخی اتفاقات داخلی کشور کند؛ برای 
نمونه، وقتی مجلس شورای اسالمی 
»قانون منع به کارگیری بازنشسته ها« 
را تصویب کرد، مهدی تاج در مصاحبه  
با خبرگزاری های رسمی ایران، آن را 
نمونــه ای از دخالت »سیاســت در 

ورزش« دانست.
این بار بازی او در کدگذاری برای فیفا، 
به شورای امنیت ملی کشور رسیده 
اســت. تاج اشــاره ای نکرد که دقیقا 
دغدغــه احتمالی این نهــاد امنیتی 
چیســت اما به صورت روشن گفت: 
»تعویق در شــروع مســابقات لیگ 
و بحران های احتمالــی، پیآمد ورود 
شورای امنیت کشور به فوتبال ایران 

است.«
در همان بازه زمانی، ســازمان لیگ 
فهرستی از کاســتی های موجود در 
زیرســاخت های فوتبال ایران که از 
سوی شورای امنیت ملی کشور ارایه 
شده بود را منتشر کرد؛ یک فهرست 
پنج گانه که مشــتمل بود بر »فروش 
بلیت الکترونیک«، »شماره دار شدن 
صندلی هــای تمامی ورزشــگاه های 
گذرگاه هــای  »اصــالح  کشــور«، 
ورزشــگاه ها«، »نصــب دوربین های 
مداربســته و ایجاد اتــاق کنترل در 
تمامی شهرها« و »توجه به نیازهای 

رفاهی هواداران«.
دو روز بعد، ســازمان لیگ به صورت 
رسمی به ۱۶ باشگاه لیگ برتر فوتبال 

ایران اعــالم می کند کــه هم زمان 
قرعه کشی مسابقات و هم زمان آغاز 
رقابت های لیگ برتر به تعویق افتاده 
است. چند روز؟ چند هفته؟ چند ماه؟ 

به صورت دقیق مشخص نیست.
ســرمربی  گل محمدی«،  »یحیــی 
»پدیده« مشــهد نخستین معترض 
بود: »تاســف برانگیز است که حتی 
نمی دانیم بازی ها چه زمانی شــروع 

می شوند.«
او اما آخرین شکایت کننده از وضعیت 
لیگ برتر ایران نبود؛ »امیر قلعه نویی«، 
سرمربی »ســپاهان« هم تعویق در 
لیگ را مایــه خجالت خواند: »از این 

وضعیت سرگیجه گرفته ایم.«
اما روز دوازدهم تیرماه، بعد از آخرین 
جلسه ای که بین فدراسیون فوتبال و 
شورای امنیت ملی برگزار شد، شرایط 
عوض شد. فدراسیون ایران به صراحت 
اعالم کرد که در صورت محقق نشدن 
درخواست فدراسیون جهانی فوتبال و 
باز نشدن درهای ورزشگاه های ایران 
به روی زنان، نه تنها رقابت های لیگ 
برتر و جام حذفــی را برگزار نخواهد 
کرد کــه از هر بازی ملــی با حضور 

تماشاگران خودداری می کند.
برای درک ماجرا، باید به زمســتان 
سال ۱۳۹۶ و سفر ۲۰ساعته »جیانی 

اینفانتینو«، رییس فدراسیون جهانی 
فوتبال به ایران برگشــت. او شــرط 
حضور کوتاه مــدت خود در تهران و 
قبول دعوت مهدی تاج برای تماشای 
دربــی تهــران را دیدار با »حســن 
روحانی« اعــالم کرده بود. اینفانتینو 
در بازگشت به سوییس، به »گاردین« 
گفت: »مسلما اولین راه حل ما تحریم 

و تعلیق نیست.«
او در مــورد معضــل ورود زنــان به 
ورزشــگاه های ایران حــرف می زد؛ 
قانونی نانوشــته که حضور زنان در 
ورزشگاه ها را منع می کند. اینفانتینو 
به گاردیــن گفت: »ابتدا برای حضور 
دختران ایرانی در ورزشگاه ها مذاکره 
می کنیم. اگر به نتیجه نرسیم، قطعا 

از راه های سخت وارد خواهیم شد.«
فیفا اولتیماتومی یک ساله برای ایران 
تعیین کرد. ســال ۱۳۹۷، »دختران 
گزینشی« در روز بازی ایران و بولیوی 
به ورزشــگاه رفتند تا به فدراسیون 
جهانی فوتبال نشــان دهند که ورود 
و حضور بانوان برای دیدن بازی تیم 
دل خواه خود آزاد شــده است. کمی 
بعد همین اتفاق در بازی فینال لیگ 
قهرمانان آسیا در بازی »پرسپولیس« 

و »کاشیما« ژاپن افتاد.
اما پس از آن ، درهــا باز هم به روی 
زنان قفل خوردند. سیزدهم اسفندماه 
اسماعیلی«،  ۱۳۹۷، »غالمحســین 
رییس کل دادگستری استان تهران 
در جمع خبرنگاران آب پاکی را روی 

دست همه ریخت: »حضور بانوان در 
ورزشگاه ها مشکل امروز مردم نیست، 

به مشکالت دیگر برسید!«
غالمحسین اســماعیلی البته اشاره 
نکرد که مشکل واقعی مردم چیست 
اما بخشی از چهره واقعی مردان قانون 
ایران را به نمایش گذاشت: »امروز فیفا 
گفته است که زنان باید در استادیوم 
حاضر باشند و فردا می گوید که زنان 
و مردان باید شــانه به شانه هم و در 
کنار یک دیگر قرار بگیرند و روز دیگر 
موضــوع حجاب را بیان می کنند. لذا 
نبایــد به موضوعات پیــش پا افتاده 
بیش تر از آن چیزی که هستند، بها 

دهیم.«
نه تنها همین اظهــارات که بیش از 
۱۰۰هزار ای میل ارسالی از سوی زنان 
ایرانی برای فدراسیون جهانی فوتبال، 
باعث شــد که روز ۲۸ خرداد امسال 
نامه ای رسمی و تهدیدآمیز به عنوان 
»آخرین اولتیماتوم« به فدراســیون 
فوتبال ایران برســد. طی نامه ای که 
شخص جیانی اینفانتینو ارسال کرد، 
فدراســیون فوتبال ایران موظف شد 
به صورت »عملــی« اجازه ورود زنان 
به »تمامی ورزشــگاه  های کشور« را 

صادر کند.
فیفا در نامه خود تاکید کرده بود که 
برای اجرا شــدن این درخواست، تا 
روز ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷به ایران فرصت 

خواهد داد.
فدراسیون جهانی فوتبال در برخورد 
با ایران، از مدل سیاســت امریکایی 
پیروی نمی کند. برعکس، تالش کرده 
است با فرمول فشار ذره به ذره روی 
ایران پیش برود؛ مدلی ایرانیزه شده 
و برگرفتــه ازخروج قدم بــه قدم از 

»برجام«.  
سال ۱۳۹۵، فیفا طی حکمی ضربتی، 
فدراســیون فوتبال ایران را به دلیل 
آن چه »دخالت سیاست در فوتبال« 
می دانست، تعلیق کرد. ولی اینفانتینو 
ســال ۱۳۹۶ به گاردیــن گفته بود: 
»برای برخوردهای تند همیشه زمان 
هســت. اما من ابتدا با گفت وگو وارد 

می شوم.«
این یعنی فیفا نمی خواهد فعال یکی 
از قطب های فوتبال آسیا را به صورت 
کامل از چرخــه فوتبال جهان خارج 
کنــد. اما از موضع خودش هم پایین 

نخواهد آمد.
براســاس قانون، تمامی مســابقات 
تیم های  غیررســمی  یــا  رســمی 
فوتبال در کشــورهای عضو فیفا که 
صاحب پروانه حرفه ای هســتند، زیر 

نظر و تحت امتیــاز و نظارت فیفا و 
کنفدراسیون های تابعه اش در قاره ها 
انجام می شوند. به این ترتیب که اگر 
فدراسیون جهانی فوتبال به تبانی دو 
تیم یا داوران در یک بازی دوســتانه 
باشــگاهی در روزی خارج از روزهای 
رســمی برگزاری مسابقات لیگ یک 
کشور هم شک کند، پرونده بازیکنان، 
مربیان، مدیران و داوران آن مسابقه را 
در کمیته اخالق خود باز خواهد کرد.

این یعنی، وقتی فدراســیون جهانی 
فوتبــال به ایران اعــالم می کند که 
فقط تا روز ۲۴ تیرماه برای باز کردن 
درهای ورزشگاه ها به روی زنان ایرانی 
فرصت خواهد داشت، حتی برگزاری 
دیدار دوســتانه تیم های ملی و امید 
ایران، بدون حضور تماشــاگران زن 
در ورزشــگاه آزادی، رفتاری خالف 
درخواســت و مقــررات ایــن نهاد 

بین المللی محسوب می شود.
برخورد فیفا چیســت؟ هرآن چه در 
لحظه تصمیم بگیــرد؛ جلوگیری از 
برگزاری تمامی مســابقات باشگاهی 
و ملی ایــران در خارج از کشــور تا 
لغو میزبانی  تمامــی تیم های ملی و 
باشگاهی ایران از مسابقات بین المللی 
و حتــی تعلیق فدراســیون فوتبال. 
فیفــا فعال ایــران را تحریم نمی کند 
امــا جرایمی که برای فدراســیون و 
باشگاه ها در نظر خواهد گرفت، حتی 

از تعلیق هم سخت تر خواهد بود.
ایران مجبور  پس فدراسیون فوتبال 
اســت با شــورای امنیت ملی وارد 
مذاکره شود؛ شورایی که باید نتیجه 
مذاکرات را برای تایید مثال پیش روی 
آیت اهلل »ناصر مکارم شــیرازی« قرار 

دهد.
روز ۲۸مرداد ســال پیش خبرگزاری 
»ایسنا« از این مرجع تقلید شیعیان 
در مورد حضور زنان در ورزشگاه های 
فوتبــال ســوال کرد. پاســخ مکارم 
شیرازی به این شرح بود: »جو حاکم 
در ورزشــگاه ها برای حضــور زنان 
مناسب نیست و شــکی نیست که 
اختــالط جوانــان و آزاد بودن آن ها 
سرچشمه مشــکالت زیادی از نظر 
اخالقی و اجتماعی می شــود. اضافه 
بر این، در بعضی انواع ورزش، مردان 
پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند. 
بنابراین، الزم اســت از حضور در این 
برنامه ها خودداری کنند؛ به خصوص 
این کــه این برنامه ها را از رســانه ها 
می تواننــد ببینند و حضــور آن ها 

ضرورتی ندارد.«
روز ۱۶تیر سال ۱۳۹۵، آیت اهلل »احمد 
علم الهدی«، نماینــده ولی فقیه در 
استان خراسان رضوی در سخن رانی 
روز عید فطر گفت: »کسانی که زنان 
را به ورزشگاه راه می دهند، به جهنم 

خواهند رفت.«
او حضور زنان در ورزشگاه ها را نشانه 

مطلقی از »ابتذال« دانسته بود.
فوتبال ملی و باشگاهی ایران حاال در 
منگنه فیفا و تندروهای مذهبی ایران 
قرار گرفته است. فیفا از ایران »ضمانت 
اجرایی  اجرایی« می خواهد. ضمانت 
یعنی هر زمان و هر روز، ممکن است 
کنفدراســیون  نماینده های  از  یکی 
فوتبال آسیا به یکی از شهرهای ایران 
ســفر کند و با اطالع یا بدون اطالع، 
روند ورود زنان به ورزشــگاه  ها را زیر 
نظر بگیرد. این بار دیگر زنان گزینشی 
ایران نخواهند  درمان گر درد فوتبال 

بود.
شــاید لیگ با تعویق آغاز شود. شاید 
مجوزی برای حضور زنان صادر نشود. 
شاید ایران آخرین برگش را بازی کند. 
اما فیفا این بار احتماال از موضع خود 
در قبال ورزشگاه ها و زنان ایرانی کوتاه 

نمی آید.

فوتبال ملی و باشگاهی ایران حاال در منگنه فیفا و تندروهای مذهبی ایران 
قرار گرفته است. فیفا از ایران »ضمانت اجرایی« می خواهد. ضمانت اجرایی 
یعنی هر زمان و هر روز، ممکن اســت یکی از نماینده های کنفدراسیون 
فوتبال آســیا به یکی از شهرهای ایران سفر کند و با اطالع یا بدون اطالع، 
روند ورود زنان به ورزشگاه  ها را زیر نظر بگیرد. این بار دیگر زنان گزینشی 

درمان گر درد فوتبال ایران نخواهند بود.

پیام یونسی پور )ایران وایر(

با رد صالحیت خادم،
 علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ایران شد

فدراســیون  انتخابات  فــردا-  رادیو 
کشــتی پس از رد و تایید صالحیت 
مکرر برخی نامزدها از ســوی وزارت 
اطالعات، برگزار شد و علیرضا دبیر در 

دور دوم به ریاست فدراسیون رسید.
بامــداد چهارشــنبه صالحیت دبیر 
برای شــرکت در انتخابات تایید شد، 
اما امیررضا خــادم و عباس جدیدی 
نتوانستند مجوز حضور در مجمع را 

دریافت کنند.
شــب انتخابــات و در سه شــنبه ای 
پرماجرا، ابتدا وزیــر ورزش به بهروز 
نعمتی اعالم کرد صالحیت دبیر تایید 
شده. سپس حراســت وزارت ورزش 
این خبر را تکذیب کرد. ســاعت ۳۰ 
دقیقه بامداد روز انتخابات، حراســت 
این وزارتخانه خبر از حضور دبیر در 

انتخابات داد.
خادم پیشتر در اعتراض به عدم تایید 
صالحیت خود در اینستاگرام نوشت: 
»تا شــب عید معاون وزارت ورزش 
بودم. اگــر اشــکالی در اعمال خود 
داشــتم چرا به آن رسیدگی نمی شد 
و چرا به راحتی می توانستم به ارتکاب 
هر کاری مبــادرت بورزم؟ قبل از آن 
هم چهار سال نماینده مجلس بودم.«

سرانجام انتخابات برگزار شد و در دور 
اول دبیر ۱۸ رای، نصیرزاده ۱۲ رای 
و حمید بنی تمیم ۱۱ رای آوردند تا 
رقابت دبیر و عبدالمهدی نصیرزاده به 

دور دوم بکشد.
در این مرحله، نصیرزاده همان تعداد 

رای دور اول را تکرار کرد اما ۳۱ رای 
به حساب علیرضا دبیر واریز شد.

او که پیشــتر در شورای شهر تهران 
فعالیــت می کرد، قهرمــان المپیک 
سیدنی اســت و از ســال ۱۹۹۸ تا 
۲۰۰۲ برای پنج سال پیاپی در فینال 
مســابقات جهانی و المپیک حضور 
داشــت که حاصل آن دو طال و سه 

نقره بود.
دبیر درباره تاخیر در تایید صالحیتش 
گفت: »واقعاً وقت بنــده را گرفت و 
نگذاشت با برخی که به دوستان دیگر 
رای دادند ارتباط بگیرم، البته مشکلی 
ندارد. من معتقــدم اگر خدا نخواهد 
برگی از درخت نمی افتد. اولین کاری 
کــه می کنم فردا صبح عــازم کربال 

خواهم شد.«
نصیــرزاده هــم پــس از ناکامی در 
انتخابات، در جمع خبرنگاران گفت: 
»چیدمان مجمع مهندســی شده و 
حتی بهروز نعمتی ]سخنگوی هیئت 

رئیســه مجلس و سرپرست موقت 
خاصی  کاندیدای  تبلیغ  فدراسیون[ 
را می کــرد. هر چــه بگندد نمکش 
می زنند، وای به روزی که بگندد نمک. 
وزارت ورزش باید رویه سالم تری در 

پیش بگیرد.«
از نــکات عجیب انتخابــات، حضور 
محســن کاوه بود که چند روز پیش 
از برگزاری مجمع، بــه عنوان مدیر 
تیم های ملــی برگزیده شــد. او در 
مجمع، به عنوان نماینده باشــگاه ها 
حضور یافــت و هنگام رای گیری نیز 
به عنوان یکــی از دو ناظر انتخابات 

برگزیده شد.
علیرضــا دبیــر پس از پیــروزی در 
انتخابــات گفت: »نیامده ام تســویه 
حساب کنم و برخورد حذفی نخواهیم 
داشــت. کادر فنی به فعالیتش ادامه 
می دهد اما فعالً تصمیم نگرفته ام که 
این نفرات تا المپیک بمانند. باید در 

شورای فنی تصمیم بگیریم.«
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قرعه کشی جام جهانی و جام ملت های آسیا
بی بی سی- مراسم قرعه کشی مرحله 
دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و جام 
ملت های ۲۰۲۳ برگزار شد و حریفان 

تیم ملی ایران مشخص شدند.
ایران در گلدان اول قرار داشــت و در 
گروه C باید با تیم های عراق، بحرین، 
هنگ کنگ و کامبوج در دو بازی رفت 
و برگشت مسابقه دهد؛ گروهی دشوار 
در قیاس با بقیه گروه ها و متشکل از 

سه تیم مدعی.
تیم های سرگروه از هشت گروه راهی 
مرحله بعد می شوند. این تیم ها به طور 
مســتقیم به جام ملت های آسیا نیز 
صعود می کنند. چهــار تیم برتر دوم 
از ایــن گروه ها نیز روانــه دور بعدی، 
همچنین مرحلــه نهایی جام ملت ها 

خواهند شد.
هشت صدرنشین و چهار تیم برتر دوم، 
در مرحله بعدی در دو گروه ۶ تیمی 
تقسیم می شــوند تا برای راهیابی به 

جام جهانی تالش کنند.
تیم پرســتاره عراق با ســرمربیگری 
سرکو کاتانچ کروات، رقیب اصلی ایران 
در گروه ســوم از مسابقات مقدماتی 

جام جهانی است.
تاریخچه بازی هــای ایران و عراق ۵۷ 
ســاله اســت. رویارویی دو همسایه 
قدرتمند در فوتبال آسیا از امجدیه و 

سال ۱۳۴۱ آغاز می شود.
ایــران در دو بــازی آخــرش مقابل 
عراق موفق به گلزنی نشده. کارلوس 
کی روش چهار بار در بازی های رسمی 
و دوســتانه به مصاف عراق رفت که 
فقط یک بار توانست طعم پیروزی را 

بچشد.
ســابقه بازی های بحریــن و ایران از 
۱۳۵۳ اســت تا ۱۳۹۳. ایران هشت 
بار برده اما چهار پیروزی بحرین و پنج 
تساوی، نشانگر سختی ذاتی این بازی 
در ادوار مختلف است. در سه بازی آخر 

هم فقط یک برد نصیب ایران شده.
جالب اینکه در تقابــل ۲۰۱۲ غرب 
آســیا و تســاوی بــدون گل مردان 
کی روش با بحریــن، هدایت این تیم 
به عهده گابریل کالدرون ســرمربی 
فعلی پرسپولیس بود. مسعود شجاعی، 
احسان حاج صفی و کریم انصاری فرد 
سه کاپیتان حال حاضر تیم ملی ایران، 

سابقه گلزنی به بحرین را دارند.
این تیم در مرحله یک هشتم نهایی 
جام ملت های آســیا در وقت اضافه 
به کــره جنوبی باخت امــا با وجود 
بازی های خوب، میروســالو سوکوپ 
را برکنــار کردند. حاال هلیو سوســا 
ســرمربی پیشــین جوانان پرتغال، 
هدایت تیم ملــی بحرین را به عهده 

گرفته است.
ایران و کامبوج پس از ۴۷ سال با هم 
بازی خواهند کرد. دو دیدار قبلی در 
جام ملت های ۱۹۷۲ بوده که نام این 
کشــور در آن دوران، جمهوری خمر 

بود.
پیروزی ۰-۲ با گل های حسین کالنی 
و صفر ایرانپاک در مرحله مقدماتی و 
برد ۱-۲ با گل های ایرانپاک و پرویز 

قلیچ خانی در نیمه نهایی.
کامبوجی هــا برای راهیابــی به این 
مرحله، در مرحله حذفی و در هر دو 
بازی رفت و برگشت از سد پاکستان 
گذشــتند. ســرمربیگری این تیم را 
فلیکس دالمــاس آرژانتینی به عهده 

دارد که ۳۱ ساله است.
ایــران با هنگ کنگ چهــار بار بازی 
کرده. چهار برد بــرای ایران و بدون 
گل خورده. اولین دیدارشان در جام 
ملت های ۱۹۶۸ به میزبانی امجدیه 
بــود و برتری ۰-۲ ایــران با گل های 

همایون بهزادی و علی جباری.

بازی دوم مقدماتی جام جهانی ۱۹۷۸ 
و تکرار پیــروزی ۰-۲ بــا گل های 
حســین کازرانی و غفور جهانی. در 
دیدار برگشــت و با حضور ۵۵ هزار 
تماشاگر در ورزشــگاه آزادی، غفور 
جهانــی )دو بار( و حســین کازرانی 

دروازه هنگ کنگ را گشودند.
از آخریــن نبــرد دو تیم ۳۱ ســال 
و  قایقــران  ســیروس  می گــذرد. 
عبدالصمد مرفاوی در مقدماتی جام 
ملت های ۱۹۸۸ با سرمربیگری پرویز 
دهــداری دروازه هنگ کنــگ را باز 

کردند.
این تیم کــه ســتارگانش در لیگ 
چین بازی می کنند، سرمربی سابق 
تیم های ملی فنالند و لتونی را روی 
نیمکت خود دارد. میکســو پاتالینن 
هدایت باشگاه هایی نظیر کیلمارنوک، 
هیبرنیان و دندی یونایتد اسکاتلند را 

به عهده داشته.

نگاهی به سایر گروه های هشت گانه

گروه A: چین، سوریه، فیلیپین، مالدیو 
و گوام.

چین به عنوان سرگروه مدعی اصلی 
است. سوریه اگر آشفتگی اخیر تیم 
ملی اش ادامه پیدا کند، چه بسا مقابل 
تیم سختکوش فیلیپین که نمایش 
بدی در جام ملت ها نداشــت دچار 

مشکل شود.
گروه B: استرالیا، اردن، تایوان، کویت 

و نپال.
بازگشــت کویت )غول سابق آسیا( 
به صحنه مســابقات، پس از تعلیق 
از ســوی فیفاست که  فدراسیونش 
لطمه ای سنگین به فوتبال این کشور 

وارد کرد.
آیــا اردن که با غلبه بر اســترالیا در 
جام ملت های آسیا شگفتی ساز شد، 
می تواند مجدداً سد راه استرالیا شود؟

گــروه D: عربســتان، ازبکســتان، 
فلسطین، یمن و سنگاپور.

رقابت اصلی بین عربستان و ازبکستان 
است. دو تیمی که به شدت از نتایج 

جام ملت های آسیا ناراضی اند.
گروه E: قطر، عمان، هند، افغانستان 

و بنگالدش.
بــا توجه بــه میزبانی قطــر در جام 
جهانی، این تیم فقط به خاطر صعود 
به جام ملت های آســیا در این گروه 

قرار گرفته.
گروه F: ژاپن، قرقیزستان، تاجیکستان، 

میانمار و مغولستان.
گروهی مطلــوب و با کمترین خطر 
برای تیم قدرتمند و پر ســتاره ژاپن، 
فینالیست جام ملت های آسیا. ژاپنی ها 
حتی با تیم امیدشان توانستند در کوپا 

آمه ریکا عرض اندام کنند.
گروه G: امارات، ویتنام، تایلند، مالزی 

و اندونزی.
میزبان جام ملت های ۲۰۱۹ به مصاف 
حریفانی از شرق آسیا می رود. تایلند و 
امارات در جام ملت ها مساوی شدند. 
آنها همراه با تیم سرســخت ویتنام، 
مدعیان اصلی صعود قلمداد می شوند.
گروه H: کره جنوبی، لبنان، کره شمالی، 

ترکمنستان و سریالنکا.
هم گروهی دو کره از مهم ترین اتفاقات 
در مراسم قرعه کشــی بود. گرچه از 
لحاظ فنی در قیاس با سالیان گذشته، 
تیم نیرومند کره جنوبی بیشــترین 
فاصله را نسبت به همسایه شمالی اش 

ایجاد کرده است.
بازی ها از پنج شنبه ۱۴ شهریور آغاز 
می شــود و ایران در دور نخســت به 
اســتراحت می پردازد. استراحتی که 
احتماالً شــامل یک دیدار دوستانه 
خواهد بــود. در ایــن دور بحرین با 
عراق و کامبوج با هنگ کنگ رویارو 

می شوند.
سه شنبه ۱۹ شــهریور هنگ کنگ 
میزبان ایران است و کامبوج به مصاف 
بحرین مــی رود. در این دور، عراق به 

استراحت می پردازد.
بازی ســوم ایران، اولین میزبانی اش 
است. پنج شنبه ۱۸ مهر در ورزشگاه 

آزادی و در برابر کامبوج.
فیفا با تعییــن ضرب االجلی که این 
هفته به پایان رسید، قاطعانه هشدار 
داده است که بازی های خانگی ایران 
باید با حضور زنان برگزار شود. آنهم نه 
به صورت گزینشی بلکه با انجام بلیت 
فروشی تا هر هوادار زنی که خواهان 
تماشــای بازی اســت، از این امکان 

برخوردار باشد.
از این لحاظ، چنانچه مقام های ایران به 
قوانین فیفا احترام بگذارند و خواسته 
فدراســیون جهانی را به طور کامل 
بــرآورده کنند، دیدار ایران و کامبوج 

می تواند اهمیتی تاریخی پیدا کند.
آن طور که از آخرین هشدار مکتوب 
سرپیچی  برمی آید،  اینفانتینو  جانی 
از دســتور فیفا و جلوگیری از ورود 
زنان به ورزشــگاه یا تکرار بازداشت 
دخترانی که مقابل ورزشــگاه تجمع 
می کنند، می تواند عواقب ســنگینی 
برای فدراســیون فوتبال ایران در پی 

داشته باشد.
بازی چهارم ایران سه شنبه ۲۳ مهر 
مقابل بحرین است و آخرین بازی از 
دور رفت، پنجشنبه ۲۳ آبان با عراق. 
فدراسیون عراق ورزشگاه بصره را به 
عنوان میزبــان دیدارهای خانگی اش 

برگزیده.
این بازی ها تا ســه شنبه ۲۰ خرداد 
۱۳۹۹ ادامه خواهد داشــت. آخرین 
دیدار ایران در ورزشگاه آزادی و مقابل 

عراق انجام می شود.

صدای آمریکا- عدم بازگشت »سعید 
معروف« کاپیتان تیم والیبال ایران به 
کشور و اقامت او در آمریکا، شایعات 
زیادی در شــبکه های اجتماعی به 
دنبال داشــت و برخی از نشریات و 
سایت های خبری ایران نیز به بازتاب 

این جریان پرداختند.
گروهــی از کاربران، عدم بازگشــت 
ســعید معروف همراه با کاروان تیم 
ملی ایران را نشــانه ای از عالقه او به 
زندگی در آمریکا تعبیر کردند و برخی 
نیز با اشاره به اختالفات این بازیکن 
با مقامات ورزش، از پناهندگی سعید 

معروف به آمریکا خبر دادند.
سکوت »سعید معروف« و فدراسیون 
والیبال ایران به این شــایعات دامن 
زد چــرا کــه در گذشــته تعدادی 
از ورزشــکاران ایرانی در ســفرهای 
بــرون مرزی پناهنده شــدند و عدم 
بازگشت ملی پوشان به کشور چندان 

غیرمنتظره نیست.
این در حالی است که گفته می شود 
ســعید معروف داراری کارت اقامت 
آمریکا »گرین کارت« است و مشکلی 

برای اقامت در ایاالت متحده ندارد.
بــا توجه بــه حساســیت موضوع و 
خبرهایی که در این رابطه در نشریات 
ایران منتشر شــد، امیر خوش خبر 

پناهندگی یا استراحت 
عدم بازگشت  کاپیتان تیم والیبال ایران 

خبرساز شد

سرپرســت تیم ملی والیبال ایران در 
این زمینه توضیحاتی داد.

او ضمــن تأیید خبر عدم بازگشــت 
سعید معروف گفت، این بازیکن چند 
روزی مرخصــی گرفته اســت و در 
آمریکا اســتراحت می کند و موضوع 

خاصی در میان نیست.
او به زمان بازگشت سعید معروف به 
ایران اشــاره ای نکرد، این در حالی 
اســت که بــزودی اردوی تیم ملی 
والیبال ایران برای شــرکت در رقابت 

های المپیک توکیو آغاز می شود.
تیم ملی ایران در مرحله پایانی لیگ 
ملتها در شــیکاگو با شکست مقابل 
لهستان و برزیل در نهایت پنجم شد.

آیا استقالل از دو پنجره
 نقل و انتقاالت محروم شده است؟

کیهان لندن- برخی رسانه های داخل 
ایران مدعی شده اند باشگاه استقالل 
به خاطر عــدم پرداخــت مطالبات 
پروپئیچ از دو پنجره نقل و انتقاالتی 

محروم شده است!
در حالی  که مسئوالن باشگاه استقالل 
)تاج( مدعی بودند مشکالت مربوط 
به پرداخــت بدهی پروپئیچ )بازیکن 
کروات پیشــین اســتقالل( را حل 
کرده اند اما، گزارش شده فیفا به این 
پرونده رســیدگی کرده و آبی پوشان 

پایتخت و هواداران شوکه شده اند!
بــه گزارش ایســنا، مهلت باشــگاه 
طلب  پرداخــت  بــرای  اســتقالل 
پروپئیچ، دوشــنبه، ۲۴ تیر به اتمام 
رسید اما سه شــنبه باشگاه استقالل 
و امیرحســین فتحی مدیرعامل تیم 
اعالم کردند که با وجود اتمام مهلت 
استقاللی ها برای پرداخت طلب ۴۳۰ 
هزار دالری پروپئیــچ، فیفا موافقت 
کرده که طلب این بازیکن را از محل 
درآمدهای استقالل پرداخت می کند 
و به همین دلیل نگرانی  بابت حل این 

پرونده وجود ندارد.
 CAS با این حال با توجــه به حکم
که توســط کمیتــه انضباطی فیفا 
به فدراســیون فوتبال ایران، باشگاه 
استقالل و وکیل پروپئیچ ابالغ شده، 
مدیران آبی های پایتخت با تعللی که 
در پرداخت مطالبات بازیکن پیشین 
خود داشــتند، منجر به محرومیت 
استقالل از دو پنجره نقل و انتقاالتی 
شــدند. در حکــم CAS به صورت 
کامالً واضح اعالم شــده که استقالل 
در صورتی که نتوانــد در مهلت ۶۰ 
روزه تعیین شده از سوی فیفا، طلب 
پروپئیچ را پرداخت کند، از دو پنجره 

نقل  و انتقاالت محروم خواهد شد.
در ماده ۴ حکم آمده است: اگر مبلغ 
بدهــی به طلبکار پرداخت نشــود و 

رسید آن برای کمیته انضباطی فیفا و 
فدراسیون فوتبال ایران تا زمان معین 
شــده )۶۰ روز بعد از ابالغ این حکم 
یعنی ۲۶ اردیبهشت( مشخص نشود، 
محرومیت از جذب بازیکن جدید چه 
ایرانــی و چه خارجی برای دو پنجره 
نقل و انتقاالت اعمال می شود که این 
محرومیــت از روز اول پنجره نقل و 
انتقاالت بعدی اعمال می شــود. در 
صورتی که تاریخ این مهلت به پایان 
برسد محرومیت از جذب بازیکن در 
ســطح داخلی و بین المللی از طرف 
فدراســیون فوتبال ایــران و فیفا به 
صورت خودکار، اعمال می شود، بدون 
تصمیم رسمی دیگر یا ابالغ دیگری از 
طرف کمیته انضباطی فیفا یا دبیرکل 
آن. ایــن محرومیــت شــامل تمام 
رده های سنی باشگاه از بزرگساالن تا 

نونهاالن می شود.
همچنین در ماده ۵ و ۶ آمده اســت: 
اگر باشگاه بدهکار )استقالل( همچنان 
نتواند بدهی اش را به طلبکار پرداخت 
کند دو پنجــره نقل و انتقاالتی دیگر 
محروم می شود و در صورت دوباره در 
پرداخت بدهی اش قصور کند به یک 

دسته پایین تر سقوط کند.
در ادامه در بند ۷ اعالم شــده است: 
فدراســیون فوتبــال ایــران موظف 
اســت که این محرومیت را به اطالع 
فیفا برســاند که محرومیت از جذب 
بازیکــن به صورت کامل اجرا شــده 
است. در غیر این صورت فیفا می تواند 
محرومیت های الزم علیه کشور ایران 
را لحاظ کند کــه منجر به تعلیق و 

حذف از رقابت های فیفا شود.
پیش از این باشــگاه استقالل اعالم 
کــرده بود ایــن مبلــغ را در اختیار 
سفارت ایران در کرواسی قرار داده که 
در صورت نیاز بطور مستقیم و نقدی 

به او پرداخت شود!

استاد بزرگ شطرنج 
به دلیل استفاده از تلفن در دستشویی

 محروم شد
صدای آمریکا :یکی از اســاتید بزرگ شــطرنج جهان به دلیل استفاده از 
گوشــی همراه خود در دستشویی، از سوی فدراسیون جهانی این رشته 

ورزشی تا اطالع ثانوی تعلیق شد.
به گفته ســخنگوی این فدراسیون، »ایگور رائوسیس« که ملیت لتونی-
اوکراینی داد، در جریان رقابت های جایزه بزرگ استراســبورگ، بصورت 

مخفیانه از تلفن خود در زمان استراحت استفاده کرده است.
ظاهرأ عکسی از این استاد بزرگ در دستشویی در اختیار مسئولین قرار 

گرفته است.
استفاده از گوشی، تلفن، تبلت یا تماس با دیگران در جریان مسابقه قدغن 

است و بر خالف مقررات محسوب می شود.
این شــطرنج باز ۵۸ ساله در سال ۱۹۹۲ موفق به کسب عنوان استادی 
شطرنج شد و در دهه های اخیر برای کشورهای بنگالدش، لتونی، اوکراین 

و جمهوری چک در رقابت  های بین المللی شرکت کرده است.
او در گذشته به ایران نیز رفته است و با اعضای تیم ملی این کشور تمرین 

کرده بود.
ایگرو رائوسیس با تأیید استفاده از گوشی همراه در دستشویی گفت، تقلبی 
در کار نبوده و او در زمان استراحت سرگرم بررسی شبکه های اجتماعی 
بوده است. این استاد بزرگ شطرنج در گفتگو با خبرنگاران، ضمن تأسف 
از این ماجرای تلخ، بصورت غیرمنتظره ای بازنشســتگی خود را از رقابت 

های جهانی اعالم کرد.
فدراســیون جهانی شطرنج هنوز واکنشــی در قبال بازنشستگی ایگور 

رائوسیس نداشته است.
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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. 
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و زدوخــورد درگیــری 

- امور مهاجرت
- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 
- اعاده حیثیت و خسارت 

- اخراجی از کار بدون دلیل کافی 
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•	 Marco	Von	Antal
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Farshad H. Khani (Manager)
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مشاوره اولیه رایگان

سوفیا لورن و بابک کریمی
 در »زندگی در پیش رو«  همبازی می شوند

رادیو فردا- سوفیا لورن، ستاره مشهور 
و کهن سال ایتالیایی، بار دیگر در برابر 
دوربین قــرار می گیرد تا اولین فیلم 
بلندش در یک دهه اخیر را بازی کند.

به  گزارش مجله ورایتی، سوفیا لورن 
۸۴ ســاله قرار اســت در فیلمی به  
کارگردانی پســرش، ادواردو پونتی، 
بازی کند که اقتباســی است از رمان 
»زندگــی در پیــش رو«، اثر رومن 

گاری، نویسنده مشهور فرانسوی.
ادواردو پونتی به ورایتی گفته است که 
مادرش روزانه ده ساعت کار می کند 
و نقش آفرینی او در این فیلم »باعث 
شگفت زدگی تماشاگران خواهد شد«.

نقشی که ســوفیا لورن قرار است در 
این فیلم بازی کند، »مادام ُرزا«، یکی 
از شــخصیت های اصلی رمان رومن 
گاری، نــام دارد که پیــش از این در 
سال ۱۹۷۷ نیز سیمون سینیوره آن 
را بازی کرده و به  خاطر آن تحسین 

شده بود.

اقتباس قبلی از رمان »زندگی در پیش 
رو«، به کارگردانی موشه میزراهی، در 
ســال ۱۹۷۸ موفق شد جایزه اسکار 
بهتریــن فیلم غیرانگلیســی زبان را 

کسب کند.
داســتان این رمان کــه رومن گاری 
آن را در ســال ۱۹۷۵ منتشر کرد و 

برنده جایزه گنکور فرانســه هم شد، 
از زبان کودکی به نام محمد )مومو(، 
از بازمانــدگان هولوکاســت، درباره 
زندگی اش در جوار یک پیرزن سابقاً 

فاحشه خوش قلب روایت می شود.
ادواردو پونتی با اشاره به اقتباس موشه 
میزراهی از این رمان گفته است که 
فیلم او تفاوت های آشــکاری با فیلم 
میزراهی خواهد داشــت و برخالف 
اقتباس قبلی، داستان فیلم از زاویه دید 

»مومو« روایت خواهد شد.
به گزارش خبرگــزاری مهر، نام بابک 
کریمی، بازیگر فیلم »فروشــنده« از 
ایران نیز در کنار سوفیا لورن در میان 
بازیگران این فیلم به چشم می خورد.

ادواردو پونتی کــه از تهیه کنندگان 
مطرح ســینمای ایتالیاست، پیش از 
این دو بار دیگر هم به  عنوان کارگردان 
با مادرش همکاری کرده است، خبر 
داده که فیلم تــازه اش، در ماه مارس 

۲۰۲۰ آماده نمایش خواهد شد.

حکومت ایران
 سرانه های فرهنگی را 

کاهش می دهد
آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که طی چند ماه اخیر بهای کتاب تا میزان 
۴0 درصد افزایش یافته است. در چنین فرآیندی هرچند به نظر می رسد که 
ناشران به ســود بیش تری دست خواهند یافت،  ولی در واقع چنین نیست. 
چون هزینه ی تولید و بهای کاالهای مصرفی چاپ، بیش از این ها   افزایش پیدا 
کرده است. چنانکه در خصوص بهای کاالهای مصرفی، گرانی کاغذ بیش ترین 
نقش را به عهده می گیرد. در نهایت هم هزینه ی تمامی این گرانی ها را به پای 

توده های مردم می نویسند.

چنین پدیــده ای در حالــی در بازار 
نشر ایران اتفاق می افتد که حکومت 
در اردیبهشت سال جاری نمایشگاه 
بین المللی کتــاب را راه انداخت. اما 
نمایشگاه کتاب هم نه تنها چیزی از 
بهای کتاب نکاســت بل که همچنان 
به رشــد بی رویــه ی آن دامن زد. در 
همین ماه اردیبهشت، کل کتاب های 
منتشر شــده از چیزی حدود ۷ هزار 
و ۲۵۰ عنــوان هم فراتــر نرفت، که 
کم ترین عنوان طی یک سال گذشته 
به حساب می آید. اما مدیران دولتی 
این کاهــش بی رویه را بــه موضوع 
وسعت عنوان های جدید در عرصه ی 
موضوعی  چنین  بازمی گردانند.  نشر 
به ســهم خود تنها فرافکنی مدیران 
دولتی را پوشــش می دهد تا ناتوانی 
خود را در گســتره ی مدیریت نشر 

کتاب، نادیده بینگارند.
از سویی ناشران و فروشندگان کتاب 
در اقدامی همگانی برچســب  بهای 
کتاب ها را تغییر می دهند تا کتاب های 
خود را بــا قیمت جدید به دســت 
خریداران برســانند. گفتنی است که 
از این کار در جایی ممانعت به عمل 
نمی آید. گویا همگی پذیرفته اند که 
قیمت های قدیمی پشت جلد کتاب 
به حتم باید تغییر یابد تا با میزان تورم 
هماهنگ گردند. در واقع بهای تمام 
شده ی کتاب های قدیمی نیز همراه 
بــا گرانی کاغذ و مواد مصرفی به روز 

می شود.
در اردیبهشــت ماه سال جاری فقط 
۳۳۹ هــزار و ۹۴۴ نســخه کتاب به 
بازار راه یافت کــه در مجموع آن ها 
کتاب  های غیر آموزشی و غیر تجاری 
چندان جایگاهی نمی یابند. در ضمن 
پروژه ی کتاب سازی حکومت موجب 
می شــود تا در این میزان از نشــر، 
کتاب های تبلیغی دیــن دولتی هم 
کارکرد منفی خود را برای مخاطبان 
ایرانی به اجــرا بگذارند. همچنان که 
انتشــارات انقالب اســالمی وابسته 
به بنگاه فرهنگی حفظ و نشــر آثار 
رهبر نظــام و همچنین دفتر حفظ 
و نشــر آثار خمینی در ایــن نوع از 

دولتی  اهداف  همواره  کتاب سازی ها 
خود را دنبال می کنند. جدای از این 
کتاب های خاطرات جنگ رزمندگان 
و جانبازان حکومت هم به سهم خود 
از تسهیالت دولتی جهت حضور در 
بازار نشــر ســود می جویند. چنانکه 
نهاد های دولتی، خرید همین نوع از 
کتاب های بی مشتری را در برنامه ی 
خــود می گنجانند. کتاب هــای یاد 
شده هرچند در مخزن کتابخانه های 
عمومــی قرار می گیرنــد ولی هرگز 
نمی تواننــد با خواننــده و مخاطب 
امروزی ارتباط ســالم برقرار کنند. از 
سویی حکومت شیوه های حقه بازانه ای 
از اهدای کتاب را هم دنبال می نماید. 
در یکی از این طرح ها قرار گذاشته اند 
که شهروندان تهرانی کتاب های خود 
را به نهادهای ویژه ای تحویل بدهند و 

در قبال آن کتاب های جدید تحویل 
بگیرند. ولی ناگفته پیداست که این 
از  کتاب های جدید، چه عنوان هایی 

کتاب را در بر می گیرند.
در عین حــال شــهروندان تهرانی 
در تنگناهای گــذران روزانه ی خود 
وامانده انــد. تنگناهــای معیشــتی 
شرایطی را برای مردم فراهم می بیند 
تــا خیلی عــادی و ســاده از میزان 
به  ســرانه ی فرهنگی خود بکاهند. 
عبارتی روشن تر، کم تر کتاب بخرند، 
کم تر به سالن  ســینما و تئاتر روی 
خوش نشــان بدهند و حتا روزنامه 
خواندن را برای همیشه به فراموشی 

بسپارند.
الزم به یادآوری است که مثل همیشه 

میزان کتاب های کمک درســی در 
عنوان های منتشــر شده نقش اصلی 
را بــه عهــده می گیرد. تــازه مابقی 
عنوان ها هم همان گونه که گفته شد 
به کتاب های تبلیغ مذهبی اختصاص 
می یابند که همواره از ســوی نهادها 
ادارات دولتــی در همایش هــای  و 
حکومتی خیرات می گردند. در واقع 
وزارت ارشــاد جمهــوری اســالمی 
همراه با سیاســت هایی از این دست، 
آمارهای نشــر کتاب را به دوره ای از 
وزارت مصطفا میرسلیم بازمی گرداند. 
دوره ای در سال های دهه ی هفتاد، که 
نشــر کتاب و روزنامه همچنان بدون 

وقفه به عقب گام برمی داشت.
رهبر جمهوری اسالمی در نمایشگاه 

امسال به وزارت ارشاد یادآور گردید 
که ایــن وزارتخانه  به همــراه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مشکل کاغذ 
را حل و فصل نمایند. معاون رییس 
جمهور هم ضمن رویکردی تبلیغی 
یادآور شد که به زودی محموله های 
کاغذ از گمرک کشور ترخیص خواهد 
شــد. تا آنجا که شبکه  های سیمای 
جمهوری اسالمی به مدت یک ماه هر 
شب چنین داستانی را تعقیب و دنبال 
می کردند. اما ترخیص کاغذ از گمرک 
کشور هرگز گره ای از کار فروبسته ی 
نشر نگشود. چون کاغذهای وارداتی 
یکی پس از دیگــری راهی انبارهای 
حاشیه ی تهران و شــهرهای بزرگ 
شدند. تازه آن قســمت از کاغذ هم 
که به بازار رسمی کشــور راه یافت، 
نتوانست چیزی از بهای غیر رسمی 
آن بکاهد. در واقع آنانی که به بهانه ی 
دریافــت ارز چهار هزار و دویســت 
تومانی کاغذ وارد کردند، تمامی آن را 
با نرخ های غیر رسمی در بازار سیاه به 
فروش رساندند. حتا گفته می شود که 
محموله هایی از همین کاغذ وارداتی از 
نو راه کشورهای همسایه را در پیش 
گرفت تا ســودهای بیش تری برای 

واردکنندگان در بر داشته باشد.
معاون اول رییس جمهوری همچنین 
به دفعات بر این نکته اصرار ورزیده اند 
که واردکنندگان کاغذ هرچند از دولت 
ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند ولی 
هرگز نشــانی از این کاغذها در بازار 
نمی توان سراغ گرفت. او ناتوانی خود 
را در مدیریت چنین ماجرایی به پای 
می نویسد  واسطه چی ها  و  محتکران 
و از پذیرش خطاهای مدیریتی خود 
سر باز می زند. از سویی اتاق بازرگانی 
هم بین دولت و واردکنندگان کاغذ به 
پادرمیانی اشتغال دارد. اتاق بازرگانی 
تقاضایی را از دولت پیش می کشد تا 
فرجه ی بیش تری به این واردکنندگان 
داده شود. روشن است که در همین 
فرجه ی داده شــده ارزهــای گرفته 

شــده ضمن زد و بندهای مرسوم در 
بازارهای غیر رسمی، به ارقامی نجومی 

خود از سود دست خواهند یافت.
روزنامه هــا بــرای مقابلــه با چنین 
پدیــده ای از کم بــود و گرانی کاغذ، 
شــمارگان خود را می کاهند. برخی 
از آن ها نیز از شمار صفحه های خود 
کاسته اند. حتا آنانی که گرانی روزنامه 
را راهکاری برای مقابله با گرانی کاغذ 
یافتند، هرگز نتوانسته اند بر تنگناها و 
کاستی های پیش آمده چیره گردند. 
اینــک از روزنامه هایی که منتشــر 
می شوند نسخه های کم تری به دکه ی 
روزنامه فروشــی راه می یابد. چنانکه 
آمار خرید روزنامه از ســوی مردم به 
یک پنجم کاهش یافته اســت. حتا 
دکه هــای روزنامه فروشــی به جای 
فروش روزنامه و مجله به کار فروش 
کاغذ “ُگل” روی آورده اند. ناگفته نماند 
که روزگار نشر و فروش هفته نامه ها و 
فصل نامه ها از این هم فالکت بارتر به 

نظر می رسد.
کشــور،  مــدارس  در  ســویی  از 
دانش آمــوزان را مجبــور کرده اند تا 
کتاب های ســال گذشــته ی خود را 
به مدرسه بازگردانند. در واقع انتظار 
کتاب هایی  دانش آمــوزان  که  دارند 
را برای خرید آن پــول پرداخته اند، 
مفت و مجانی به مدرسه اهدا کنند. 
گویا دولت تصمیم دارد مشکل کاغذ 
کتاب های درسی را با بازیافت همین 
کتاب های پس گرفته شــده، جبران 

نماید.
جمهوری اســالمی بــا بهانه کردن 
تحریم و گرانی کاغذ به اهداف کالن 
و چهــل ســاله ی خــود در موضوع 
حذف و سانســور دست می یابد. اگر 
زمانی برای مدیران باالدســتی نظام، 
پدیــده ی ویرانگر جنــگ “نعمت” 
شمرده می شد، اینک از سِر ول انگاری 
همین نقش تاریخــی را به موضوع 
تحریم می سپارند. از سویی، هرچند 
کاستی ها و تنگناهای تحریم، همان 
سفره ی از رونق افتاده ی مردم را هم 
به هیچ می شمارد، ولی مدیران ارشد 
حکومت به طبع از مزایای رانتی آن 
به نفع اهداف سوداگرانه ی خود سود 
می برند. بی دلیل نیســت که مدیران 
فرهنگی کشــور در قــراری ناگفته، 
موضوع سانســور را با حذف اجباری 
و همیشگی سرانه ی کتاب و روزنامه 
از زندگی مردم ارتقا می بخشــند. در 
نتیجه کارگزاران حکومت که همواره 
نشــر آزادانه ی کتــاب و روزنامه را 
مزاحم اهداف خود می دیدند، اکنون 
بر گســتره ی گرانی و کم بود کاغذ، 
نفس راحتی می  کشــند. چون از این 
پس هرگز قرار نیســت که در ایراِن 
جمهوری اســالمی کســی روزنامه 
بخواند یا کتابی غیــر دولتی را دوره 

کند.
س. اقبال )رادیو زمانه(
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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

اردشیر فرح 
از کلوپ آلمان های تهران

 تا صحنه های بین المللی موسیقی

ردشــیر فــرح آهنگســاز و  نوازنده 
برجسته گیتار و نامزد جایزه موسیقی 
»گرامیز« ساکن لس آنجلس، عضو و 
از پایه گذاران  گروه دو نفره »استرانز 
و فرح« که به عنوان دو تن از بهترین 
نوازنــدگان گیتــار آکوســتیک در 
این  سطح جهان شناخته می شوند، 
روزها عالوه بر اجرای کنســرت هایی 
در فســتیوال های »جاز« در ســطح 
بین المللی، بخشــی از اوقات فراغت 
خــود را بــه تدریــس تخصصی و 
آنالیــن شــیوه های نوازندگی خود 
اختصاص داده که در میان عالقمندان 
گیتارنوازی در سراسر جهان از جمله 

داخل ایران طرفداران زیادی دارد.
اردشــیر فــرح در طول ســال ها و 
از زمــان مهاجــرت به آمریــکا، در 
رشته های مختلف موسیقی از جمله 
فالمنکو، جاز، جاز فیوژن، موســیقی 
آمریکای التین، موسیقی پاپ، راک 
و موســیقی جهانی چه روی صحنه 
و چه در استودیوهای صفحه پرکنی 
فعالیــت داشــته و ضمــن کار بــا 
هنرمندان برجسته غیرایرانی، با برخی 
ازمعروف ترین هنرمندان ایرانی هم  به 

اجرای برنامه پرداخته است.
اردشــیر فرح که نواختــن گیتار را 
در نوجوانــی  آغازکــرده، در جامعه 
غیرایرانــی هــم از نظــر تکنیک و 
ســرعت نواختن گیتار، با جان مک 
لفلیــن موســیقیدان و گیتارنــواز 
برجسته انگلیسی موسیقی جاز و ال 
دیمیوال نوازنده آمریکایی گیتار جاز 
هنرمندانی  می شود؛  مقایسه  فیوژن 
کــه از نوجوانی نگاه او را نســبت به 
موســیقی عوض کردند و  در نهایت 
در ســال ۱۹۷۹ هنگامی که  اردشیر 
با خورخه استرانز گیتاریست برجسته 
کوستاریکایی و یکی دیگر از رهروان 
این نوع موســیقی آشنا شد، همین 
مسئله آغازی شــد برای پایه گذاری 

گروه و  همکاری استرانز و فرح.
موســیقی گروه »اســترانز و فرح« 
آمیخته ای اســت از موسیقی شرق 
با جنبه هایی از موســیقی فالمینگو 
و پرکاشــنی که ریشه های آفریقایی 
و کوبایــی دارد. ایــن دو هنرمند از 
ســال  ۱۹۸۰ تا امــروز بیش از ۲۰ 
آلبــوم منتشــر کرده انــد.  از جمله 
آلبوم »پرایمال مجیک« که در سال  
۱۹۹۰ در راس فهرســت موسیقی 
»بیلبورد«  موســیقی  مجله  جهانی 
قرار گرفت. آلبوم دیگر این دو به نام 

»هیت آو د ســان« هم در رده بندی 
۱۰ آلبوم برجسته فهرست موسیقی 
جهانی قــرار داشــت. »اســترانز و 
فرح« کــه در ماه های آینده در چند 
برنامه هایی  »جاز«  جهانی  فستیوال 
اجــرا خواهند کرد، بــه تازگی آلبوم 
»قصه دو گیتار« را منتشر کرده اند که 
درواقع آغاز  فصل تازه ای  از همکاری 
دیرینه این دو نوازنده برجسته گیتار  
و موســیقی منحصر به فرد آنهاست. 
موسیقی  با ریتم ها و ضرباهنگ های 
رنگارنــگ کــه اینبار همــراه با ۱۱ 
موزیسین مهمان تازه ترین تجربیات 
گروه را به دوســتداران موسیقی آنها 

ارائه داده است.
یکی از مهم ترین ویژگی های موسیقی 
»استرانز و فرح« حفظ اصالت یا همان 
تاثیر گرفتن از موســیقی کشورهای 
خاص خودشان– ایران و کوستاریکا- 
اســت. در نتیجــه موســیقی آنها 
خوشنوازی است ریتمیک، سرشار از 
بداهه سرایی  و قطعات کم نظیری که  
از درون  ترکیبی از موسیقی آمریکای 

التین و ایران به وجود آمده است.
اردشــیر فرح از ۱۲ سالگی در زمینه 
موســیقی راک بــه نواختــن گیتار 
پرداخــت: »در آن زمان هــا به کار 
نوازندگــی بــه عنوان حرفــه ای به 
صورت تحقیرآمیزی نگاه می شد. آن 
را »مطربی« می دانستند. اما با وجود 
مخالفت های پدرم و مردهای خانواده، 
مادرم با شــجاعت از این عالقه من 
به موسیقی حمایت و مرا تشویق به 

نواختن گیتار کرد.«
اردشــیر فــرح  در نوجوانــی ضمن 
تحصیل در انگلستان  به شدت تحت 
تاثیر جان مک لفلین و شــیوه های 
نوازندگی این گیتاریســت برجسته 
انگلیســی قرارگرفت: »در آن زمان 
من هر تابستان به تهران بر می گشتم. 
گروه های ایرانی شــکل گرفته بودند 
کــه معروف ترین آنهــا »اعجوبه ها« 
و »بلک کتــز« بودند. »بلک کتز« را 
شهرام شب پره پایه گذاری کرده بود و 
در »قصر یخ« برنامه داشتند. همزمان 
فرشید رمزی در تلویزیون ملی ایران 
برنامه »استودیو ب« را تهیه می کرد 
که همیــن بچه های موزیســین در 
آنجا موســیقی غربی را به ســبک و 
شیوه خودشان اجرا می کردند. بعدها 
گروه هایی مثل »شبح« با فیروز فرجی 
که خیلی محبوب بود  و »تکخال«ها 
هم وارد این جریان شدند. این گروه ها 

انگلیســی  و  آمریکایی  موزیک های 
معروف را اجرا می کردند. نوجوان هایی 
مثل ما هم می رفتیم و با این موزیک 
در اماکنی که به آنها »ته دانســان« 

می گفتند می رقصیدیم.«
اواخر دهــه  ۱۹۶۰ میالدی »کلوپ 
آلمان ها« در تهران تبدیل به محلی 
برای رقص و اجرای موســیقی پاپ و 

راک زنده شد.
تابستان سال  ۱۹۷۱ اردشیر فرح که 
در انگلستان کنسرت های راک زیادی 
را تماشا کرده بود در بازگشت به تهران 
تحت تاثیر این موسیقی  و همچنین 
کنسرت تاریخی »ووداستاک« که  در 
شهری به همین نام در نیویورک اتفاق 
افتاد، به همراه جمعی از دوســتانش 
یک گروه »راک اند رول« تشکیل داد 
و این گروه برای نخستین بار کنسرتی 
را در »کلــوپ آلمان هــا«ی تهران 
اجرا کــرد: »هرچند برگزارکنندگان 
موزیــک رقص می خواســتند اما ما 
موسیقی جیمی  هندریکس، سانتانا 
و گروه های راک معــروف آن دوران 
را بجای موسیقی رقص اجرا کردیم و  
برای اولین بار بچه ها بجای رقصیدن 

نشســتند و یک اجرای راک را روی 
صحنه تماشا کردند. بعدها خیلی از 
بچه های موسیقی راک مثل کوروس 
شــاهمیری و اندی مددیــان هم از 
همانجا– کلوپ آلمان ها- کارشان را 
شروع کردند و برنامه های زیادی اجرا 

کردند.«
اردشیر فرح می گوید از آنجا که تمام 
خانواده اش در رشــته مهندسی راه و 
ساختمان تحصیل کرده بودند او هم 
پس از ۵ ســال زندگی و تحصیل در 
انگلستان به آمریکا رفت تا تحصیالت 
خود را ابتدا در بوســتون و سپس در 
کالیفرنیا ادامه بدهد: »اما سرنوشت 
من  با موســیقی گره خــورده بود و 
بــا وقوع انقــالب و مهاجرت جمعی 
هنرمنــدان ایرانی بــه لس آنجلس 
من هــم  کار خودم را نــه در رابطه 
با مهندســی راه و ساختمان بلکه در 
زمینه موســیقی با گروه »استرانز و 
فــرح« و آهنگســازان و خوانندگان 
معــروف ایرانی بطور حرفــه ای آغاز 

کردم.«
اردشیر فرح که همواره به ایرانی بودن 
خود افتخار کــرده و به ایجاد ارتباط 

با هموطنان خود عالقمند اســت از 
یک ســال پیش در شبکه اجتماعی 
اینســتاگرم با هزاران تن از هواداران 
موسیقی خود از جمله  گیتاریست های 
طرفدار ســبک نوازندگی »استرانز و 
فــرح« در تماس بوده اســت: »عده 
زیــادی در ایران هســتند که خیلی 
جدی و با انگیزه های فراوان این سبک 
موسیقی را که مخلوطی از فالمینگو و 
موســیقی »جاز« است را دنبال و آن 
را اجــرا می کنند.  از طریق اطالعات 
اینستاگرم متوجه شدم کسانی که در 
ایران مرا به اصطالح دنبال  می کنند، 
گیتارنوازانی بین سنین ۱۵ تا ۳۵ سال 
هستند. در حالی که این دموگرافیک 
در آمریــکا خیلی فرق می کند و این 
نوازندگان از ســنین خیلــی باالتر، 
چهل به باال هســتند که ما را دنبال 

می کنند.«
وی ادامــه می دهــد: »این ســبک 
موســیقی که بــا مضراب یــا بدون 
مضراب به ســبک فالمینگو و روی 
گیتارهای ساخت ایران با چوب های 
وارداتی زده می شود امروزه بین نسل 
جوان بسیار رواج پیدا کرده. از دیگر 

کسانی که این نوع نوازندگی را رواج 
داده اند هنرمندانی مثل فرامرز اصالنی 
هستند و جوان ها دوســت دارند به 
سبک او بخوانند و با گیتار خودشان 
را همراهی کنند. بعد از آقای اصالنی 
این »اســترانز و فرح« هستند که به 
خاطر ایرانی بودن مــن مورد توجه 
قرار دارد. مثال یک عده گیتاریســت 
هستند که در شهر شــیراز فعالیت 
می کنند و من با آنها در تماس دائمی  
هستم و واقعا باید بگویم در بین آنها 
دارند.  وجود  عالی  گیتاریســت های 
یعنی گیتاریست های خوبی در سطح 
بین المللی! اما به خاطر شرایطی که 
در ایران وجــود دارد این نوازندگان 
ناچار فعالیت هایش محدود به تدریس 
است. البته شاگردانی هم هستند که 
بطور حرفــه ای  با خوانندگان روز در 
تهران می نوازند و من چندین جلسه با 
آنها کار کرده ام و سبک کار خودمان 
یعنی »پیک اســتایل« را به آنها یاد 
داده ام. در این مرحله از فعالیت های 
ارتباط ها  ایــن  برقــراری  از  هنری، 

بی نهایت خوشحالم.«
فیروزه خطیبی )کیهان لندن(
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منطقه فوق سری ۵۱
 بشقاب پرنده، موجودات فرازمینی 

و هشدار ارتش آمریکا

بی بی سی- چرا گروهی از مردم روی 
ایــن منطقه حساســند و دلیل این 
حساسیت چیست؟ این گروه از افراد 
معتقدند موجودات فرازمینی، در این 
محل حضور دارند و بشقاب پرنده های 
سقوط کرده در پایگاه نظامی منطقه 

نگه داری می شوند.
نزدیک به یک و نیم میلیون نفر روی 
فیســبوک به دعوتی پاســخ مثبت 
داده اند که قرار است طی آن جمعیت 
انبوهــی وارد این پایگاه فوق ســری 

شود.
دولت آمریکا تا ســالیان سال منکر 

وجود منطقه ۵۱ بوده است.
بانیان این رویداد در فیسبوک از مردم 
دعوت کرده اند تا ۲۰ سپتامبر جلوی 
این محوطه تجمع کنند و از آنجا وارد 

پایگاه شوند.
اما سخنگوی نیروی هوایی آمریکا در 
این زمینه هشدار داده و به واشنگتن 
پست گفته است مقام های مسئول از 
چنین دعوتنامه ای درفیسبوک با خبر 

هستند.
این ســخنگو در پاســخ به واکنش 
احتمالی در قبــال افرادی که تالش 
کنند وارد منطقه ۵۱ شــوند گفت 
نمی تواند در باره طرح های مشخص و 
اقدامات امنیتی صحبت کند اما او به 
افرادی که در صدد ورود به این منطقه 
فوق ســری هستند، هشــدار داده و 
گفته اســت این منطقــه، در اختیار 
نیروی هوایی آمریکا اســت که از آن 
برای آموزش نیروها استفاده می شود 
و این نیرو، »آمــاده دفاع از آمریکا و 

اموال آن است.«
برخی کاربرانی که در فیســبوک از 
حضور خود در این رویداد خبر داده اند 
می گویند با آن به عنوان شــوخی و 
جوک برخورد می کنند و قصدی برای 

حضور در این رویداد را ندارند.
امــا با توجه به اظهارات ســخنگوی 
نیروی هوایی آمریکا، به نظر نمی رسد 
مقام های مســئول به این رویداد به 

عنوان شوخی نگاه می کنند.

چه فرضیه هایــی در باره منطقه 51 
مطرح است؟

افرادی که به تئوری های توطئه باور 
دارنــد می گویند دولــت آمریکا در 
باره موجودات فرازمینی و بشــقاب 
پرنده ها اطالعاتی در اختیار دارد ولی 
این اطالعات را در دســترس همگان 

نمی گذارد.
این افراد بر این باورند که پایگاه منطقه 
۵۱ که وجود آن در ســال ۲۰۱۳ از 
سوی سازمان جاسوســی آمریکا به 
رسمیت شــناخته شــد، محل نگه 
داشتن موجودات فرازمینی است که 
در اختیار دولت آمریکا قرار دارند. آنها 
می گویند بشقاب پرنده های سرنگون 

شــده هم در این پایــگاه نگهداری 
می شــوند و البته دولت آمریکا این 

مسایل را تکذیب می کند.
انواع فرضیه ها در بــاره این پایگاه از 
ســال ۱۹۸۹ آغاز شــد، از زمانی که 
مردی به نام باب الزار در مصاحبه با 
یک تلویزیــون آمریکایی گفت که او 
فیزیکدانی است که در این منطقه کار 

کرده است.
باب الزار گفت او در طرح پیاده کردن 
یک بشــقاب پرنده حضور داشته و 
اسناد دولتی در باره حضور موجودات 

فرازمینی روی زمین را خوانده است.
باب الزار ســند و مدرکــی در مورد 
حرف هایــی کــه می زد نداشــت و 
هیچ ســندی هــم در بــاره مدرک 
دانشگاهی اش در رشته فیزیک موجود 
نبود اما اظهاراتش قطعا باعث انتشار 
انواع و اقسام داستان ها در باره منطقه 

۵۱ شد.
توماس بوالرد، نویسنده کتاب افسانه و 
معمای بشقاب پرنده ها می گوید:»بعد 
از ایــن که اطمینان میــان دولت و 
جامعه بر ســر ماجراهــای ویتنام و 
واترگیت از بین رفت، رازول و منطقه 
۵۱ وارد فرهنگ لغات عامه شدند و 
از آنها برای بیان دو رویی )مقام های( 

رسمی استفاده می شود.«
رازول شهری در نیومکزیکو است که 
برخی می گویند در سال ۱۹۴۷ یک 
بشــقاب پرنده در نزدیکی آن سقوط 
کرد. ارتش آمریکا گفت آنچه سقوط 

کرد یک بالون هواشناسی بود.
دولــت آمریکا در دهــه نود میالدی 
اذعان کرد آنچه که سقوط کرد یک 
بالون تجسسی برای آزمایش هسته ای 
بــوده اما بــه رغم ایــن توضیحات، 
بســیاری هنوز مجدوب این حادثه 
هستند و تئوری های توطئه بسیاری 

در مورد آن منتشر شده است.

منطقه 51 کجاست؟

منطقه ۵۱ بخشی از یک پایگاه نظامی 
در ۱۳۰ کیلومتــری شــمال غربی 

الس وگاس در نوادا است.
دولت آمریــکا آن را منطقه محدوده 
آموزش و تســت نوادا می خواند که 
بخشی از پایگاه نیروی هوایی ادواردز 

است.
مانند بســیاری از پایگاه های نظامی 
آمریکا در این کشور مشخص نیست 

چه استفاده ای از این پایگاه می شود.
ورود بــه این پایگاه برای مردم عادی 
کار بسیار دشواری است. ورود و حتی 
نزدیک شــدن به آن ممنوع اســت 
و گارد مســلحانه از آن به طور دایم 

مراقبت می کند.
همچنین ورود بــه حریم هوایی این 

پایگاه بدون مجوز ممنوع است.

نیروی هوایی آمریکا از مردم خواسته است تا از نزدیک شدن به محوطه 
موسوم به منطقه 51، یک منطقه نظامی فوق سری در ایالت نوادا خودداری 

کنند.

»الکسا« به ساز ما می رقصد یا ما به ساز »آمازون«؟
»الکسا«، دســتیار صوتی هوشمند 
غول آســا.  دارد  حافظه ای  آمازون، 
بسیاری کارشناسان در آلمان نگران 
حجم داد ه هایی هستند که کاربران 
خودخواســته در اختیــار آمازون 
و دیگر کنســرن ها قرار می دهند. 
سیاســتمداران در این باره هشدار 

داده اند.

دویچه وله- »الکسا«، دستیار صوتی 
هوشمند آمازون اســت که با گوش 
کردن به صدای شــما، می شــنود و 
عمــل می کند یا پاســخ می دهد؛ از 
ارائه تازه ترین اطالعات هواشناســی 
گرفته تا وضعیت ترافیک و اخبار روز 
تا پخــش کتاب های صوتی، برقراری 
ارتباط صوتی و تصویری از اینترنت به 
شکل استریمینگ. کاربران همچنین 
با نصــب مهارت های دیگر می توانند 
قابلیت های الکسا را گسترش دهند و 
برای مثال چندین دستگاه هوشمند را 

با استفاده از الکسا کنترل کنند.
کار کردن با الکســا، دستیار صوتی 
هوشــمند آمازون آسان است، حتی 
برای بچه ها. کافی است تا فقط پیش 
از دستور دادن، کلمه الکسا را بر زبان 

بیاورد.
گوش دادن بــه دیالوگ میان بچه ها 
و الکســا خالــی از لطف نیســت: از 
پرسش هایی چون »الکسا آیا با کسی 
دوستی؟«، »الکســا آیا قصد نداری 
ازدواج کنی؟« گرفته و پاســخ هایی 
کــه کودک ها را به وجــد می آورد و 
کنجکاوتر می کند تا دستورهایی که 
به الکســا می دهند از »الکسا سوت 
بزن«، »الکســا صدای گاو دربیاور« و 
... . ایــن مکالمه ها که صدای قهقهه 
بچه ها را به همراه دارد و در نگاه اول 
جالب اســت، مایه نگرانی بسیاری از 
کارشناسان و سیاستمداران در آلمان 

شده است.

چه اتفاقی می افتد اگر بچه ها با این 
دستیار صوتی وارد گفت وگو شوند؟

ایــن موضوعــی اســت کــه مرکز 
آلمان  علمــی مجلس  پژوهش های 
روی آن دست گذاشته است. یکی از 

نمایندگان مجلس آلمان این پرسش 
را مطرح کرده اســت که آیا سنجش 
و پردازش دستورها و مکالمات صوتی 
دریافتی توسط الکسا از سوی آمازون 

مجاز است؟
در پاسخ به این پرسش که آیا آمازون 
به انــدازه کافی کاربــران را در مورد 
پردازش و سنجش داده ها توسط این 
کنسرن مطلع کرده و موافقت آنها را 
گرفته است، آمازون تأکید می کند که 
در این رابطــه به مقررات حفاظت از 

اطالعات اتحادیه اروپا پایبند است.
کارشناســان اما مشــکل را در جای 
دیگــری می بیننــد. آنهــا خطرات 
را متوجــه کــودکان و »مهمانانی« 
می دانند که وارد خانه ای مجهز به این 

دستیار صوتی هوشمند می شوند.
گفته می شود که کودکان می توانند با 
پیام های صوتی خود خطاب به الکسا، 
اطالعات زیادی در اختیار این دستگاه 
بگذارند و از سوی دیگر با دستورهای 
صوتی خود اطالعاتی را فراخوانند که 
مناسب سن آنها نیست. از سوی دیگر 
این پرســش مطرح است که تکلیف 
کسانی که در خانه مجهز به الکسا به 
سر می برند ولی نمی دانند که الکسا 
در آن لحظه در حال ضبط صدایشان 
و گفت وگوهایشــان در آن فضاست، 

چیست؟

آمــازون در آینده بــا داد ه ها چه 
می کند؟

مرکــز  کارشناســی  گــزارش  در 
پژوهش های علمی مجلس آلمان به 
این پرســش هم اشاره شده است که 
مشخص نیســت، »آمازون برای چه 
اهداف دیگری در آینده  از این داده ها 
بهره خواهد گرفت؟« از ســوی دیگر 
محققانی هم هستند که احتمال به 
ســرقت رفتن ابر داده های آمازون را 
ناممکن نمی داننــد. در این گزارش 
کارشناســی آمده است: »با توجه به 
حجم عظیم داد ه ها و اطالعات ذخیره 
شده در این ابر، این مسئله می تواند 
به طور جدی به ضرر کاربران باشد.«

در ایــن گــزارش همچنیــن آمده 
است: »از سوی آمازون توضیحی در 
مورد مــدت زمانی که داده ها ذخیره 
می شوند در شرایط استفاده از الکسا 

نیامده است.«
اما این نکته انتقــادی تنها در مورد 
آمازون و الکســایش صادق نیست. 
دیگر دستیارهای صوتی هوشمندی 
نظیر »ســیری« از اپل یا »دســتیار 
گوگل« و »کورتانا« از مایکروســافت 
هم می توانند به پرســش های شما 
پاسخ دهند، برای شما موزیک پخش 
کنند و به دستورهای دیگرتان گوش 
داده و عمــل کنند. چگونگی رفتار با 
داده های ذخیره شده کاربران در این 

خدمات هم ناروشن است.

قدرت »الکسا و شرکا« با داده های ما

یک تحقیق تازه نشــان می دهد که 
استفاده از دستیارهای صوتی در میان 
خانواده ها در اروپا رو به افزایش است.

نرم افزار الکسا تنها وقتی قادر به ارسال 
داده های صوتی به آمازون اســت که 
کاربر او را با واژه  هایی چون »الکسا«، 
»اکو« یــا »آمازون« صــدا بزند. در 
حالت عادی ایــن پیام ها و داده های 
صوتی تنها چند ثانیه هســتند. اما 
آنچه ضبط می شــود می تواند خیلی 

طوالنی تر باشد.
در ســال ۲۰۱۸ اتفاقــی در آمریکا 
توجه ها را به انتقادها و خطرهای این 
دستیارهای هوشمند جلب کرد: الکسا 
به اشتباه گفت وگوی یک زن و شوهر 
را در آمریکا ضبــط کرده و غیرعمد 

برای فرد دیگری فرستاده بود.
در ماه دســامبر ســال گذشته هم 
هنگامی که آمازون به اشتباه داده های 
صوتی یک کاربر را برای کاربر دیگری 
که از آمازون خواســته بود، داده های 
ضبط شــده او نزد آمازون را  برایش 

ارسال کند، سر و صدا به پا کرد.
با این گونه پیشامدها که با انتقاد بسیار 
شدید نهادها و فعاالن حوزه حفاظت 

از داده ها در آلمان روبرو شده است، به 
کاربران نسبت به پیامدهای استفاده 
از »الکسا و شرکا« و خطری که برای 
»حریم شــخصی» آنها دارد، هشدار 

داده می شود.
چند وقتی اســت که یــک کارکرد 
جدید در الکسا هم به شدت با انتقاد 
روبرو شده اســت. آمازون به کاربران 
سرویســی ارائه می دهد کــه با آن 
می توانند با فرمان »الکسا، صدای مرا 
بیاموز«، پروفایل شخصی صدای خود 

را تنظیم کنند.
گزارش مجلس آلمان در مورد خطر 
این ســرویس ها و »چالــش تازه با 
امکانات جدید تشخیص صدا«، برای 
شهروندان هشــدار داده است. برخی 
از سیاســتمداران آلمانــی معتقدند 
که پیوند و ارتبــاط پروفایل کاربران 
در شــبکه های اجتماعی با داد ه های 
مربــوط به تشــخیص صــدا، برای 
کنســرن های بزرگی چون آمازون و 
گوگل یک »گنجینه ی بزرگ« است 
که »بدون هیچ مقاومت سیاســی به 
چنگ آورده اند«. سیاستمداران آلمانی 
از دولت این کشور خواسته اند که برای 
حفاظت از به ویژه نوجوانان و جوانان 
در این کشــور این مســائل را جدی 

بگیرند.

آمازون دلیل نگرانی ها را نمی فهمد

آمازون معتقد است، پروفایل صدای 
کاربــران تنها برای بهبــود نیازهای 
شــخصی کاربــران مورد اســتفاده 
قــرار می گیرد. برای مثــال با فرمان 
»کامپیوتر، موســیقی پخش کن«، 
برای هر پروفایلی بســته به سابقه  و 
تجربه های فرد بر اســاس پروفایلش، 

آهنگ دیگری انتخاب می شود.
اما آیا راهــی برای مســدود کردن 
دسترسی صوتی کودکان یا »مهمانان« 
یک خانه مجهز به این دســتیارهای 
صوتی، وجود دارد؟ سخنگوی آمازون 
می گوید: »تشخیص یا تطبیق بدون 
چون و چــرای بیومتریک یک صدا 
که برای مســدودکردن یک پروفایل 
یا به عبارتــی غیرفعال کردن ضبط 
صدای یک کاربر مشخص الزم است، 
از طریق پرفایل صوتــی انجام پذیر 

نیست.«
آمــازون می گویــد، آگاه اســت که 
باید راه حل هــای قانع کننده ای برای 
کاربــران در مقوله حفاظت از داده ها 
و برآورده  کردن انتظارات باالی آنها، 
ارائه دهد. یک راه آســان برای »پس 
گرفتن« گفته ها و مکالمه ها با آلکسا 
این است که بگوییم: »الکسا، چیزی 
را که همین االن گفتم، پاک کن«، یا 
» الکسا همه آنچه را که امروز گفتم، 

پاک کن.«

جریمه پنج میلیارد دالری آمریکا 
علیه فیسبوک »تأیید شد«

دویچه وله- ر اساس گزارش یک روزنامه آمریکایی، فیسبوک باید به خاطر 
نقض حریم خصوصی کاربران و سهل انگاری در مورد افشای اطالعات آنان 

جریمه ای پنج میلیارد دالری بپردازد.
به گزارش وال اســتریت ژورنال با استناد به منابع مطلع، سازمان نظارتی 
آمریکایی موسوم به کمیســیون تجارت فدرال )FTC( این مبلغ جریمه 
را برای حل و فصل اختالف با فیســبوک بر سر افشای اطالعات شخصی 

کاربران تأیید کرده است.
کمیسیون تجارت فدرال سال گذشته تحقیقات خود علیه فیسبوک را به 
جریان انداخت. اتهام این غول شــبکه های اجتماعی این بود که در سال 
۲۰۱۱ میالدی تعهد خود در رابطه با محافظت بیشتر از اطالعات شخصی 

کاربران را نقض کرده است.
طبق گزارش وال استریت ژورنال، سه نماینده جمهوری خواه اداره نظارتی 
آمریکایــی مزبور رأی بــه پرداخت غرامت پنج میلیون دالری از ســوی 

فیسبوک داده و دو نماینده دمکرات با آن مخالفت کرده اند.
اجرایی شــدن این تصمیم نیاز به تأیید وزارت دادگســتری آمریکا دارد. 
تاکنون اما وزارتخانه همواره توصیه کمیسیون تجارت فدرال را تأیید کرده 
است. در صورت تأیید وزارت دادگستری آمریکا، این باالترین رقم جریمه ای 
اســت که تاکنون به خاطر نقض حریم خصوصی کاربران اعمال می شود. 

فیسبوک هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است.
اتحادیه اروپا نیز در ماه مه ســال ۲۰۱۷ شــبکه اجتماعی فیسبوک را به 
پرداخت ۱۱۰ میلیون یورو جریمه کرده بود. فیســبوک در آن زمان نیز 
متهم شده بود که به هنگام ادغام با سرویس پیام رسانی واتس اپ اطالعاتی 
نادرست را نسبت به نحوه استفاده از داده های اعضای واتس اپ در اختیار 

عموم قرار داده است.
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خرید و تعویض هر نوع طال، جواهر و سکه
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پزشکی و بهداشت

دندانپزشکی به زبان ساده

دکتر رضا حصیری
دندانپزشک خانواده در مرکز شهر کوکیتالم

همه چیزهایی که باید در مورد کیست دندان بدانید 
»بخش دوم«

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. 
بعد از درمان ممکن است نیاز باشد که شما چند ماه بعد 
مراجعه کنید تا نتیجه درمان بررسی شود. در بررسی 
روند درمان ممکن است که نیاز به خارج شدن ضایعه 
)تا اینجا هم کیست نیست!( وجود داشته باشد که در 
این حالت درمان جراحی برای شــما انجام می شود. یا 
اینکه روند درمان مطلوب باشــد و همان درمان قبلی 

کافی باشد و کار بیشتری انجام نشود.
در ضایعات خیلی بزرگ که احتمال کیست واقعی بودن 
باالست، از آنجایی که ممکن است فقط با درمان ریشه 
معمولی، مشکل حل نشــود، ممکن است که منتظر 
نتیجه نمانیم و براســاس سن و شرایط بیمار تصمیم 
بگیریــم که بالفاصله درمان جراحــی با خارج کردن 
ضایعه و فرســتادن آن برای روشن شدن ماهیت آن 

درآزمایشگاه پاتولوژی صورت دهیم.

آیا کیست های دندانی خطرناک هستند؟

کیست های منشــأ دندانی آن طور که بیماران از آن 
وحشت دارند خطرناک نیســتند. آن ها بیشتر موارد 
دردناک نیســتند. رشــد کمی دارند و اغلب بر روی 
بافت های مجاور تأثیر زیــادی ندارند؛ اما چون از یک 
الیه اپیتلیوم در حال رشــد در دیواره، تشــکیل شده 
اســت، به طور ذاتی پتانسیل تغییر ماهیت دارند. این 
تغییر ماهیت می تواند در موارد خیلی نادر، به ســمت 
تشکیل تومور از دیواره کیست باشد. در موارد کمتری 
هم این تومورها ممکن اســت بدخیم باشند؛ بنابراین 
درمان همیشه مورد نیاز است؛ اما پروسه درمان ممکن 
است با مداخالت مرحله ای باشد؛ یعنی در بار اول فقط 
دندان درمان شــود. در ادامه در بررسی ها ممکن است 

نیاز به جراحی هم وجود داشته باشد. در نهایت اگر هر 
بافتی از بدن در جریان جراحی خارج شود )بیوپسی(، 
طبق پروتکل به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده می شود 
تا ماهیت آن بررسی شود و آنجاست که به طور قطعی 

اسم »کیست« یا ضایعه دیگر روی آن می گذارند.

عوارض دیگر کیست های دندانی

کیســت های دندانی می توانند عفونی شده و دردناک 
شــوند. تبدیل به آبسه شده و تورم و برآمدگی در فک 
ایجاد کنند که با این حالت حتی بیمار می تواند دچار 
تب و بی حالی هم بشــود. کیست ها اگر درمان نشوند 
چون حفره های خالی از اســتخوان در فک هســتند، 
اســتخوان فــک را در برابر ضربــه تضعیف می کنند. 
به ندرت پاراستزی )بی حســی(، تحلیل ریشه و لقی 
دندان ها عارضه کیست های بزرگ درمان نشده می تواند 

باشد.

از شنیدن عبارت کیســت از دهان دندان پزشکتان 
نترسید!

حقیقت این اســت که دندان پزشــکان همیشه واژه 
کیســت را به عنوان یک احتمال بر زبان می آورند! در 
بیشــتر موارد واقعاً کیستی وجود ندارد. در اکثر موارد 
درمان ریشه )عصب کشی( صحیح، مشکل را برطرف 
می کند و نیاز به درمان دیگری وجود ندارد. ضایعه ای 
که دیده می شود بیشــتر موارد گرانولوم نام دارد و در 
مرحله درمان اولیه ماهیت و اسم آن فعالً اهمیتی ندارد! 
به هر دلیل اگر در بررســی های دوره ای که در ماه ها و 
حتی سال های بعد صورت می گیرد، دندان پزشک اگر 
متوجه مورد مشکوکی شد، بهترین درمان های تکمیلی 

را به شما پیشنهاد می دهد.

چه تخصص هایی در دندان پزشکی می توانند در مورد 
کیست ها نظر بهتری بدهند؟

اندودنتیست ها )متخصصین درمان ریشه(، جراحان فک 
و صورت، پاتولوژیست های فک و صورت و متخصصین 
تشخیص بیماری های دهان و دندان گروه های تخصصی 
هستند که بیش از بقیه با تشخیص و درمان کیست ها 
ســروکار دارند و بهتر می توانند شــما را راهنمایی و 

نگرانی های شما را برطرف کنند.

بیماری شانه یخ زده چیست؟

شــانه منجمد یا یــخ زده به معنای 
درمفصل  حرکتی  شدید  محدودیت 
شانه است. شــانه منجمد بیشتر در 
زنان دیده شــده و به علت التهاب و 
سفت شدن کپســول مفصلی ایجاد 
می شــود.  در شانه منجمد یا یخ زده 
)frozen shoulder(، کپسول مفصل 
شــانه دچار تورم و التهاب می شود. 
این عارضه در سنین ۴۵ تا ۶۵ سال 
رخ می دهد و زنان بیشتر از مردان به 

شانه منجمد مبتال می شوند. 
بی تحرکی افراد باعث بروز این عارضه 
می شود. نشستن بیش از حد پشت 
میز کامپیوتر به دلیل بی حرکتی در 
ناحیه گــردن و کمر باعث بروز  درد 
مفاصل و عارضه شــانه منجمد می 

شود.
شانه منجمد با درد آغاز می شود. بعد 
از درد نواحی، مفاصل خشک می شود 
و فرد برای مدتی بی حرکت می ماند.
در صورتــی که این بیمــاری بهبود 
نیابد، در طی ســه سال خود به خود 
درمان می شود، اما فرد تحرک خود 
را از دست می دهد. بی تحرکی باعث 
ضعف و ناتوانی عضالت شانه می شود. 
صــاف راه رفتــن در دوران نوجوانی 
باعث جلوگیری از بروز قوز پشــت و 
در نتیجه شانه منجمد در بزرگسالی 

می شود.
 دیابت، کــم کاری غــده تیروئید ، 
بیماری پارکینســون، جراحی سر و 
گردن و یا ضربه هــای وارده به این 
نواحی و دیســک گــردن می توانند 
احتمال بروز این بیماری را بیشــتر 

کنند.

ورزش کردن باعث درمان این بیماری 
می شود. درمان شانه منجمد با عمل 

جراحی بسیار کار ساز نیست.
عارضــه شــانه منجمد باعــث بروز 
عوارضی همچون افسردگی، استرس، 
ترس و گوشه نشــینی در افراد می 

شود.«

روش های درمان

چنانچه در مفصل شــانه احســاس 
خشکی و گرفتگی می کنید، بهتر است 
هر چه زودتر به جراح شــانه مراجعه 
کنید تا سفتی و گرفتگی شانه دائمی 
نشــود. پزشک روش درمانی مناسب 
شانه منجمد )خشــکی و گرفتگی( 
را با توجه به شــدت نشانه ها و عالئم 

پیشنهاد می دهد.
هدف تمام روش های درمان شــانه 
منجمد ، تسکین درد و حفظ حرکت 
و انعطاف پذیری شــانه است. اگرچه 
دوران بهبــود گاهی طوالنی اســت 
و عالئــم معموالً پس از چند ســال 

برطرف می شود.

ورزش و نرمش شــانه: انجام مرتب 
تمرین های مالیم مانــع گرفتگی و 
خشکی شانه می شود و حتی پس از 
بروز عارضه می تواند اثر آن را از بین 
ببرد. بیمار مبتال به شــانه یخ زده با 
انجام تمرین های مخصوص می تواند 
به نتیجه بسیار چشمگیری دست پیدا 
کند. ممانعت از خشک شدن شانه و 
تا حــد امکان به حرکت درآوردن آن 
هدف از انجام این تمرین ها به شمار 

می رود. جهت کســب نتیجه بهینه 
بایــد تمرین ها به طور منظم و دقیقاً 
مطابق با دستور پزشک یا متخصص 

فیزیوتراپی انجام شود.
 

داروها: مسکن هایی مانند ایبوپروفن، 
را می توان بدون نســخه پزشــک از 
داروخانه تهیه کــرد و به کمک آنها 
عالوه بر تســکین درد مالیم، التهاب 
شانه را نیز کاهش داد. استامینوفن نیز 
مسکن های  دارد.  گسترده ای  کاربرد 
تجویزی، مانند کدئیــن  نیز درد را 
آرام می کند. البته از آنجایی که ممکن 
است بعضی مسکن ها برای برخی از 
بیماران مناسب نباشد، حتماً پیش از 
مصرف مسکن باید با پزشک مشورت 

نمود.
 

کمپرس سرد یا گرم: این روش باعث 
کاهش درد و ورم می شــود. استفاده 
متناوب از کمپرس گرم و سرد برای 

درمان شانه منجمد مفید است.
 

دارو  این  کورتیکواستروئید:  تزریق 
نوعی هورمون اســتروئیدی است که 
درد و ورم را کاهــش می دهد. جراح 
را  )کورتون(  کورتیکواستروئید  شانه 
جهت تســکین درد شانه، به ویژه در 
مرحله دردناک بــودن عالئم، درون 
مفصل شــانه تزریــق می کند. البته 
پیشنهاد می شود از تکرار این تزریق 
خودداری کنید، چون ممکن اســت 

موجب آسیب دیدگی شانه شود.
 

راه  از  عصــب  الکتریکی  تحریک 
پوســت )TENS( : در ایــن روش 
پایانه های عصبی موجود در نخاع که 
مسئول کنترل درد هستند بی حس 
می شــوند و پالس های کوچک برق 
توسط دستگاه TENS به الکترودهای 
)پدهــای الکتریکی کوچــک( قرار 
گرفته روی پوست شانه آسیب دیده 

فرستاده می شود.
 

فیزیوتراپی: متخصص روش هایی را 
به بیمــار آموزش می دهد تا بتواند تا 
حد امکان توانایی حرکتی و انعطاف 
پذیری خود را بدون اعمال فشــار به 

شانه یا درد شدید حفظ کند.
 

آرتروسکوپی شانه: این روش جراحی 
با تهاجــم حداقل بــر روی بیماران 
انگشــت شــماری انجام می شــود. 
آندوســکوپ )لوله( باریکی از راه یک 
برش کوچــک برای خــارج کردن 
چسبندگی یا بافت هم بند وارد مفصل 

شانه می شود.
 

جراحــی آخرین   : عمل جراحــی 
راهکاری است که در صورت موفقیت  
آمیز نبودن روش های دیگر به آن روی 
آورده می شود. آزادسازی کپسول طی 
عمل آرتروســکوپی روشی است که 
غالباً مورد استفاده قرار می گیرد و به 
صورت جراحی بسته انجام می شود. 
کپسول ضخیم شــده شانه طی این 
روش بریده می شود تا آزاد شود. نکته 
حائز اهمیت این است که بیمار پس از 
جراحی باید برنامه توان بخشی منظم 

و شدیدی را با پشتکار دنبال کند.

آیا نوشابه های حاوی قند باعث 
سرطان می شوند؟

به گفته پژوهشگران فرانسوی، نوشیدنی های حاوی قند از جمله آبمیوه 
و نوشیدنی های گازدار احتماال خطر ابتال به سرطان را افزایش می دهند.

این محققان در نتیجه تحقیقی پنج ساله بر روی بیش از یکصد هزار نفر 
به چنین نتیجه ای رسیده اند. نتایج این تحقیق در ژورنال پزشکی بریتانیا 
چاپ شده است. این تیم تحقیقاتی در دانشگاه سوربن پاریس تاثیر میزان 
قند خون را عامل این مســئله دانسته اند. این تحقیقات با نتیجه قطعی و 
قابل استناد فاصله زیادی دارد و متخصصان خواستار انجام تحقیقات بیشتر 

در این زمینه شده اند.
منظور از نوشــیدنی قندی چیست؟ محققان آن را به عنوان نوشیدنی با 
بیش از ۵ درصد قند تعریف کردند. این نوشــیدنی شامل آبمیوه ) حتی 
وقتی گفته شــده که قندی اضافه نشده اســت(، نوشابه های غیرالکلی، 
نوشــیدنی های خنک حاوی شیر و ماده شیرکننده، نوشابه های انرژی زا، 
چای و قهوه با شــکر می شود. این گروه تحقیقاتی همچنین نوشابه های 
رژیمی را که در آن ها به جای قند از شــیرین کننده های مصنوعی فاقد 
کالری اســتفاده شــده، مورد توجه قرار دادند، اما ارتباطی با سرطان در 
آن ها نیافتند. براساس این تحقیق، نوشیدن روزی ۱۰۰ میلی لیتر بیشتر 
نوشــیدنی حاوی قند، حدود دو قوطی در هفته، خطر ابتال به سرطان را 
تــا ۱۸ درصد افزایش می دهد. از هر یک هزار نفری که در این تحقیقات 

شرکت کردند، ۲۲ نفر به سرطان مبتال بودند.
براساس این تحقیقات، اگر همه آنها هر روز ۱۰۰ میلی لیتر بیشتر بنوشند، 
نتیجه آن چهار مورد بیشــتر ابتال به سرطان است که باعث می شود آمار 
کل مبتالیان به بیست و شش در هر هزار نفر در هر پنج سال افزایش یابد.

دکتر گراهام ویلر، از محققان ارشــد در مرکز تحقیقاتی سرطان بریتانیا 
معتقد است: »به هر حال، چنین فرض می شود که یک رابطه علمی واقعی 
بین مصرف نوشیدنی های حاوی قند و سرطان وجود دارد و هنوز باید در 

این مورد تحقیق کرد.«
تیم تحقیقاتی در دانشگاه سوربن پاریس می گوید که تحقیقات و مطالعات 

بیشتری برای تایید این یافته ها نیاز است.
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تغذیه

مواد الزم: 
 

سیب زمینی، مکعبی خرد شده: ۲۲۵ گرم
 گوشت بره یا گوساله، چرخ کرده: ۲۲۵ گرم

 پیاز، ریز خرد شده: ۱ عدد
 ساقه کرفس، ریز خرد شده: ۱ عدد

 سیر، له شده: ۲ حبه
 کره: ۲ قاشق غذاخوری

 روغن نباتی: ۱ قاشق غذاخوری
 نمک: به میزان الزم
 فلفل: به میزان الزم

 گشنیز تازه، خرد شده جهت تزیین: مقداری

مواد الزم جهت تهیه سس:

روغن نباتی: ۱ قاشق غذاخوری
 پیاز، ریز خرد شده: ۱ عدد

 عصاره سبزیجات سرد: ۱۵۰ میلی لیتر
 شکر نرم قهوه ای: ۲ قاشق چای خوری

 کنسرو گوجه فرنگی، خرد شده: ۴۰۰ گرم
 فلفل پاپریکا: ۱ قاشق چای خوری

 فلفل سبز چیلی، خرد شده: ۱ عدد

طرز تهیه:

ســیب زمینی ها را به مدت ۱۰ 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 ۱۰ تا ۱۵ 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

بدن انسان برای قلیایی بودن طراحی 
شده اســت و در این حالت عملکرد 
درســت و مطلوب خــود را ارائه می 
کند. سطح مطلوب pH برای خون و 
بافت های بدن حدود ۷.۳۵ تا ۷.۴۵ 
 pH است. این اندکی باالتر از سطح
خنثی اســت و بین صفر که حالت 
اسیدی کامل و ۱۴ که قلیایی کامل 

است، قرار دارد.
بــه گــزارش Healthy Diet ، مواد 
غذایی که بیشتر ما مصرف می کنیم 
موجب می شوند تا بدن به طور مداوم 
در حالت اسیدی قرار داشته باشد. در 
همین راستا، می توان غذاهای اسیدی 
مانند مواد غذایی فرآوری شده، نوشابه 
های گازدار، گوشت، تخم مرغ، لبنیات 
و مواد غذایی کم ارزش مانند چیپس 
را مد نظر قرار دارد که در مقادیر زیاد 

مصرف می کنیم.
یک حالت ثابت اسیدی می تواند به 
بیماری قلبی، سکته مغزی، سرطان، 
اختالالت پوستی، بیماری های خود 

ایمنی، آلرژی ها و ... منجر شود.
راه حل این مشکل دنبال کردن یک 
رژیم غذایی قلیایی است که می تواند 
به تعادل سطح pH در مایعات بدن، از 
جمله خون و ادرار، کمک کند. مواد 
غذایی مختلفی وجود دارند که قلیایی 
هســتند و می توانند به ایجاد تعادل 
در ســطوح pH کمک کننــد که از 
این طریق خطر ابتال به بیماری های 
روزانه و برخی خطرات سالمت بلند 

مدت کاهش می یابد.

لیمو

 شــاید باورتان نشود که لیمو یکی از 
بهترین گزینه ها در فهرســت مواد 
غذایی قلیایی باشــد. لیموها سرشار 
از مواد معدنی قلیایی مانند پتاسیم و 
منیزیم هستند، که اثر قلیایی سازی 
بر بدن دارند. اسید سیتریک موجود 
در لیموها در یک حالت طبیعی بسیار 
اسیدی است، اما هنگامی که مصرف 
می شود، اســید سیتریک متابولیزه 
شــده و یک اثر قلیایی فوق العاده در 

بدن دارد.
لیموها منبع خوبی برای کلسیم، آهن 
و ویتامین های A، C و ب-کمپلکس و 
همچنین، فیبر پکتین و کربوهیدارت 
ها هستند. آنها حاوی ویژگی های ضد 
باکتری، ضد ویروسی و تقویت کننده 

سیستم ایمنی هستند.
جدا از اثر پاکســازی و سم زدایی در 
بدن، لیموها به بهبود گوارش، کاهش 
وزن، پشــتیبانی از پوســت، تقویت 
سیســتم ایمنی، مبارزه با سرطان، 
کنترل فشار خون باال، پیشگیری از 
عفونت و بسیاری موارد دیگر کمک 

می کنند.
برای بهره مندی از فواید قلیایی سازی 
لیمو، آب نصف یک لیمو تازه را در یک 
لیوان آب ولرم تصفیه شده بریزید. این 
نوشیدنی را صبح ها با معده خالی ۳۰ 

دقیقه پیش از صبحانه مصرف کنید.

اسفناج:

 اسفناج یکی از سالم ترین سبزیجات 
برگدار محسوب می شود و یک ماده 
غذایی قلیایی است. این گیاه سرشار از 
کلروفیل است، که همانند یک عامل 
قلیایی سازی عمل می کند و بدن را 
به محدوده مطلوب ۷.۴ باز می گرداند.
اسفناج منبع خوبی برای ویتامین های 
A، C، E، K و B2 اســت. همچنین، 
این گیاه سرشار از مواد معدنی است 
کــه آثار قلیایی شــگفت انگیزی در 

مواد غذایی قلیایی که سالمت را بهبود می بخشند

بــدن دارند، که از آن جمله می توان 
بــه منگنز، منیزیم، آهن، پتاســیم، 
کلسیم و فوالت اشاره کرد. افزون بر 
این، اسفناج سرشــار از فیبر غذایی، 

فالونوئیدها و کاروتنوئیدها است.
با مصرف اســفناج می توانید قدرت 
عضالنی خود را افزایش دهید، با آنمی 
)کم خونی( مبارزه کنید، سالمت قلب 
را بهبود ببخشــید، از پیری زودرس 
پیشگیری کنید، خطر ابتال به سرطان 
را کاهش دهید و از پوســتی ســالم 

بهره مند شوید.
حداقــل روزی یک فنجان اســفناج 
مصرف کنید. شما می توانید اسفناج 
را به ساالدها، اسموتی ها، ساندویچ ها 

و غذاهای اصلی اضافه کنید.

آووکادو:

آووکادو یکی از مواد غذایی است که 
باید هر روز مصرف شــود. آووکادو به 
خروج مواد زائد اســیدی کمک می 
کند و در شکل گیری محیطی قلیایی 

در بدن نقش دارد.
این میوه ســبز رنگ با بافت کرمی 
سرشــار از مواد مغذی است. آووکادو 
حاوی فیبر غذایی، فوالت، پتاســیم، 
ســلنیم، چربی خوب، ویتامین های 
K، C، B5 و A اســت. آنها همچنین 
حاوی آنتی اکسیدان های قدرتمند 
مانند آلفا-کاروتن، بتا-کاروتن، لوتئین 

و ... هستند.
افــزودن آووکادو بــه رژیم غذایی به 
کاهش وزن، مبارزه با التهاب، بهبود 
ســالمت قلب، تقویت سالمت قلبی 
عروقی، مبارزه با ســرطان، و فوایدی 

برای قند خون کمک می کند.
حداقــل نصف یک آووکادو را باید در 
روز مصرف کنید. شما می توانید این 
میوه را به ســاالدها، اســموتی ها یا 

سوپ اضافه کنید.

کلم کیل

کلم کیل یکی دیگــر از مواد غذایی 
قلیایی است که باید در رژیم غذایی 
شما جای داشته باشد. کیل می تواند 

اسید و قلیا را در بدن متعادل سازد.
ایــن ســبزی برگــدار سرشــار از 
 K و   A، C ماننــد  ویتامین هایــی 
است. همچنین، کیل حاوی منیزیم، 
کلسیم، منگنز، مس، پتاسیم، آهن، 

فسفر و پروتئین است. افزون بر این، 
فواید آنتی اکسیدانی نیز ارائه می کند.

 فیبــر و گوگرد موجــود در کیل از 
فرآیند ســم زدایی طبیعــی در بدن 
پشتیبانی می کنند و از این رو، بدن 
می تواند از شــر سموم مضر خالص 
شود. همچنین، این سبزی می تواند 
کلسترول بد و خطر ابتال به سرطان 
را کاهش دهد، سالمت قلب را بهبود 
ببخشــد، به کاهش وزن کمک کند، 
سیستم ایمنی بدن را تقویت کند و 

بسیاری فواید دیگر.
بهتر اســت چهار بــار در هفته کلم 
کیل مصرف کنید. اندازه وعده های 
پیشنهاد شده حدود دو فنجان است.

کرفس

کرفس اسیدها را خنثی می سازد و در 
سطح pH بدن تعادل ایجاد می کند. 
همچنین، این سبزی ادرارآور است و 
بر همین اساس، به خروج مایع اضافی 
از بدن کمک می کند. افزون بر این، 
کرفس از محتوای آب باالیی برخوردار 
اســت و به تامیــن آب بدن و تغذیه 

سلول ها کمک می کند.
 A، C، کرفس حــاوی ویتامین های
K و برخی ویتامین های B اســت و 
همچنین، منبع خوبی برای کلسیم، 
منیزیم، فســفر، فوالت، پتاســیم و 
فیبر محســوب می شــود. افزون بر 
ایــن، کرفــس از محتــوای کالری، 
کربوهیدارت ها، چربی و کلســترول 

پایین بهره می برد.
این ســبزی به کاهش کلســترول، 
پیشــگیری از برخــی ســرطان ها، 
پشــتیبانی از سیستم ایمنی، مبارزه 
با التهاب، پشتیبانی از سالمت قلبی 
عروقــی، کمــک به کاهــش وزن و 

بسیاری موارد دیگر کمک می کند.
بــرای قلیایی ســاختن بدن مصرف 
دو تا سه ســاقه کرفس در روز کافی 
است. شما می توانید آنها را به ساالد، 

اسموتی ها یا سوپ ها اضافه کنید.

سبزه گندم

 ســبزه گندم یکی از مــواد غذایی 
قلیایــی فوق العاده اســت که کمتر 
مورد توجه مردم قرار می گیرد. سبزه 
گندم سرشار از کلروفیل، اسید آمینه 
 A، C، D، هــا و ویتامین هایی مانند

E و ب-کمپلکس اســت. همچنین، 
این ســبزی حاوی منیزیم، پتاسیم، 
آهن، روی، مس، ســلنیم، تیامین، و 

آنزیم های طبیعی است.
 ســبزه گندم به فرآیند ســم زدایی 
کمک می کند. همچنین، این سبزی 
کبد را احیا می کنــد از آن در برابر 
آالینده های محیطی محافظت می 
کند. افزون بر این، سبزه گندم سطوح 
انرژی را افزایش می دهد، سیســتم 
ایمنی را تقویت می کند، به کاهش 
وزن کمک می کند، سطوح قند خون 
را تنظیم می کند، ســالمت قلب را 
بهبود می بخشد و با سرطان مبارزه 

می کند.
شــما می توانید آب ســبزه گندم را 
گرفتــه و روزی یک یا دو بار مصرف 
کنید. می توانید آب سبزه گندم را به 
تنهایی مصرف کنید یا آن را با آبمیوه 
ها یا آب سبزیجات دیگر رقیق کنید.

پودر سبزه گندم نیز در دسترس است 
که می توانید یک قاشق چایخوری از 
آن را به یک لیوان آب اضافه کرده، به 

خوبی هم بزنید و آن را بنوشید.

خیار

: خیــار یکــی دیگر از مــواد غذایی 
سالمی اســت که می توانید به رژیم 
غذایی قلیایی خود اضافه کنید. آنها 
می توانند به سرعت اسیدها را خنثی 

سازند و به گوارش کمک کنند.
مشخصات تغذیه ای خیار قابل توجه 
هستند. خیار منبع فوق العاده ای برای 
ویتامین هــای K، C و انواع مختلف 
ویتامین B اســت. همچنیــن، این 
ماده غذایی حاوی مس، اسید آمینه 
هــا، کربوهیدارت هــا، فیبر محلول 
و نامحلول، پتاســیم، منگنر، فسفر، 

منیزیم، بیوتین و سیلیس است.
کالری خیار پایین است و همچنین، 
از ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضد 

التهابی بهره می برد.
برای کاهش خطر ابتــال به بیماری 
قلبی عروقی، بهبود گوارش، کاهش 
ســطوح قند خون، و مبارزه با انواع 
ســرطان از جملــه پســتان، رحم، 
تخمدان، و پروستات خیار را به رژیم 
غذایی خود اضافه کنید. برخورداری 
از محتوای آب باال موجب می شــود 
تا خیار برای تامین آب بدن نیز گزینه 

ای ایده آل باشد.
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باكتر� عامل
 سيا� �خم

امام مردم را به شركت در راه پيمائي فردا دعوت كرد 
امام خميني امروز طي اطالعيه اي مردم را براي 
راه پيمائي فردا دعوت كرد: بخشي از متن اطالعيه امام 
به اين شرح است: براي اثبات وحدت ملي و ابطال 
باطل و احقاق حق و خاتمه دادن به دروغ پردازي ها 
و فتنه انگيزي هاي معاندين با اسالم و نهضت مقدس 
اسالمي مقتضي است روز سه شنبه 26 تيرماه 58 عموم 
اقشاري كه به اسالم و قرآن مجيد و جمهوري اسالمي 
و استقالل كشور عالقه دارند در راه پيمايي شركت 
كنند تا حساب گروه هائي كه برخالف مسير انقالب 
اسالمي هستند روش���ن شود. در حقيقت اين مانور 
اسالمي � ملي عرضه جنود حق و حزب اهلل است در 

مقابل جنود شيطاني. 
امام دستور آزادي عفوشدگان را صادر كرد

دستورالعمل امام براي رسيدگي به پرونده متهمين 
و استفاده از فرمان عفو عمومي براي آزادي زندانياني 
كه مش���مول اين فرمان مي گردند به هادي هادوي 

دادستان كل انقالب اسالمي ابالغ شد. 
متن دستور امام كه جزئيات عفو عمومي در آن 

اعالم شده به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

جناب آقاي دادستان دادگاه هاي انقالب اسالمي 
كش���ور نظر به اينكه در نيمه شعبان معظم 99 روز 
ميالد مسعود حضرت ولي عصر عج اهلل الشريف كليه 
متهميني كه در رژيم سابق مرتكب تقصيراتي شده اند 
به استثناي اشخاصي كه قباًل ذكر خواهد شد مورد عفو 
قرار گرفته الزم است دستور دهيد تمام دادگاه هاي 
انقالب اسالمي سرتاسر كش���ور در اسرع وقت به 
پرونده متهمين رسيدگي نموده و بخشوده شدگان را 

فوراً آزاد نمايند. 
دعوت آيت اهلل زنجاني از گروه های سياسي 

براي شركت  در مراسم سي ام تير
به دنبال اعالم پانزده سازمان وابسته به جبهه ملي 
براي شركت در مراسم روز سي تير در ميدان بهارستان، 
آيت اهلل زنجاني در اطالعيه اي از تمام گروه ها، احزاب 
و مردم خواست كه در اجتماع روز سي تير در ميدان 

بهارستان شركت كنند. 
ماليات خريد و فروش خانه و آپارتمان و زمين كاهش 

داده شد
دولت تصميمات تازه و مهمي در مورد ماليات ها 
اتخاذ كرد و اين تصميمات به وزارت امور اقتصادي 

و دارائي ابالغ شد. 
براس���اس اين تصميمات مودياني كه بدهي 
مالياتي بقاي���اي آنها كمتر از 250 هزار ريال و بدهي 
ماليات���ي جاري آنها بيش از 50 هزار ريال نباش���د، 
مي توانند تا 21 شهريور ماه آينده فقط ميزان ماليات 
مورد قبول خود را پرداخت كنند. به عالوه طبق اين 
تصميمات با كاهش ارزش معامالتي زمين و ساختمان 
در تهران، ش���ميران و شهرري، ماليات نقل و انتقال 
زمين، آپارتم���ان، خانه و به طور كلي امالك كاهش 

داده شد. 
مرا با شخص ديگري اشتباه گرفته اند

روز گذشته به جان حجت االسالم سيدرضي 
شيرازي سوءقصد ش���د ولي ايشان از مرگ نجات 
يافت. ساعت 2 بعدازظهر روز گذشته حجت االسالم 
سيدرضي شيرازي بعد از اقامه نماز جماعت در مسجد 
شفا واقع در يوسف آباد به تنهائي از يكي از كوچه هاي 

فرعي خيابان يوسف آباد به منزل خود مي رفت.
 در همين مس���ير وي مورد سوءقصد دو نفر 
مرد ناشناس قرار گرفت. حجت االسالم سيدرضي 
ش���يرازي كه پس از عمل جراحي حال عمومي اش 
رضايتبخش بود به خبرنگار م���ا گفت: گويا مرا با 
شخص ديگري اشتباه گرفته اند، چون من سرپرست 
و رئيس كميته منطقه 3 نيستم و نبودم و حتي پيشنماز 

مسجد هم نيستم. 
مريوان آرام شد

سنندج � شهر مريوان در پي يك روز زد و خورد، 
ديروز آرام بود و هيأت اعزامي از سنندج به مريوان با 
گروه هاي درگير اين شهر مذاكرات خود را آغاز كرد. 
در پي اين مذاكرات، توافق نامه اي در 7 ماده به 

منظور پايان دادن به اختالفات انتشار يافت. 
ايران دولت انقالبي نيكاراگوئه را به رسميت شناخت

دولت جمهوري اس���المي ايران ديروز دولت 
انقالبي نيكاراگوئه را به رس���ميت شناخت. وزارت 
امور خارجه دولت جمهوري اسالمي ايران به همين 
مناس���بت اطالعيه اي انتشار داد كه در آن به تلگراف 
دكتر يزدي به عنوان ميگل داس وزير خارجه دولت 
انقالبي نيكاراگوئه مبني بر شناسائي رسمي ديپلماتيك 
ايران نسبت به دولت انقالبي ساندينيست ها و ساير 
نيروهاي مبارز كه عليه ديكتاتوري ژنرال س���وموزا 

تشكيل است، اشاره شده است. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز دوشـنبه 25 تیرماه 1358 
)برابر با 21 شعبان 1399، 16 ژوئیه 1979( نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 
آزادی همدان توسط مرداويزقهرمان ملي ايرانيان

شانزدهم جوالی 931 ميالدي »مرداويز« قهرمان 
ملي ايرانيان كه براي احياء استقالل، آزادی و حاكميت ملی 
ايران كمر همت بسته بود شهر همدان را از عوامل خليفه 
عباسي پس گرفت و آنجا را به نام »مردم ايران« متصرف 
شد. همدان كه از آن به عنوان نخستين پايتخت ايران در 
هزاره اول پيش از ميالد نام برده مي ش���ود در سال 642 

ميالدي سقوط كرده بود.
 حرف حق زد و به سخت ترين روش اعدام شد

پانزدهم جوالي 1381 يك كش���يش انگليسي به 
نام »جان بال« ك���ه در موعظه ها و خطبه هايش از لزوم 
 برقراري عدالت در جامعه س���خن به ميان مي آورد و

مي گفت عمل دولت ها بوده كه برابري مردم را برهم زده 
و ميان آنان جدايي افكنده و يوغ شمار كمي را بر گردن 
اكثريت نهاده اس���ت،در يك ميدان عمومي و با حضور 
 ريچارد دوم پادشاه وقت انگلستان به سخت ترين روش

 اعدام شد.
افتادن »جبل طارق« به دست انگليسي ها

در اين روز در سال 1704 ميالدي منطقه جبل طارق  
كه بر تنگه تالقي مديترانه و اقيانوس اطلس قراردارد و 
در عهد باستان به ستون هركول معروف بود به تصرف 
انگلس���تان درآمد.     اين تنگه 389ر14 تا 36 كيلومتر 
عرض دارد و در س���ال 711 ميالدي به تصرف »طارق 
ابن زياد« س���ردار يك سپاه اس���المي كه قصد تصرف 
 اس���پانيا را داش���ت درآمد و از آن پس به اسم او ناميده 

مي شود.
حمله ژاپن به »شبه جزيره هندوچين«

16 جوالي سال 1941، نيروهاي ژاپني تحت شعار 
آزاد كردن آسيا از دست غرب استمعارگر به شبه جزيره 
»هندوچين« حمله ور و در خاك ويتنام، تايلند و كامبوج 
پياده شدند. در آن زمان جز قسمتي از تايلند امروز كه اسما 
استقالل داشت مابقي »هندوچين« در تصرف انگلستان و 
فرانسه بود. شهر سايگون يازده روز بعد به دست نيروهاي 

ژاپن افتاد.  
قيام »اوگوستو ساندينو« در نيكاراگوئه

»اوگوستو ساندينو « كه قيام خودرا از سال 1926 بر 
ضد حكومت راستگرايان نيكاراگوئه آغاز كرده بود از 16 
جوالي 1927 جنگ با تفنگداران دريايي آمريكا را كه از 
سوي اين دولت براي دفاع از منافع آمريكائيان و كمك به 
دولت راستگرايان به آن سرزمين فرستاده شده بودند آغاز 
كرد. در اين زد و خوردها به تفنگداران آمريكا تلفات نسبتا 

سنگين وارد آمد.
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 سرایه

عادت ما نيست، رنجيدن ز كس
ور بيازارد، نگوييمش به كس

ور برآرد دود از بنياد ما
آه آتش بار نايد ياد ما

ورنه ما شوريدگان در يك سجود
بيخ ظالم را براندازيم، زود

رخصت اريابد ز ما باد سحر
عالمی در دم كند زير و زبر
شیخ بهایی

پند بزرگان

تفكر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، 
خوبی و بدی، تفكر درباره   پرسش هايی است 

كه بنياد هستی ما را دگرگون می كند. 
ادگارمون
خداوندا مرا از كسانی قرار دِه كه دنياشان را برای 
دينشان می فروشند نه دينشان را برای دنياشان. 
دکتر علی شریعتی

من تنها يك چيز می دانم و آن اينكه هيچ 
نمی دانم. 

سقراط

سه شنبه25تیر 1398ـ  سال نود وچهارمـ    شماره 27330 
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ح�ل 2511        

ا

ل

ن

باكتر� عامل
 سيا� �خم

امام مردم را به شركت در راه پيمائي فردا دعوت كرد 
امام خميني امروز طي اطالعيه اي مردم را براي 
راه پيمائي فردا دعوت كرد: بخشي از متن اطالعيه امام 
به اين شرح است: براي اثبات وحدت ملي و ابطال 
باطل و احقاق حق و خاتمه دادن به دروغ پردازي ها 
و فتنه انگيزي هاي معاندين با اسالم و نهضت مقدس 
اسالمي مقتضي است روز سه شنبه 26 تيرماه 58 عموم 
اقشاري كه به اسالم و قرآن مجيد و جمهوري اسالمي 
و استقالل كشور عالقه دارند در راه پيمايي شركت 
كنند تا حساب گروه هائي كه برخالف مسير انقالب 
اسالمي هستند روش���ن شود. در حقيقت اين مانور 
اسالمي � ملي عرضه جنود حق و حزب اهلل است در 

مقابل جنود شيطاني. 
امام دستور آزادي عفوشدگان را صادر كرد

دستورالعمل امام براي رسيدگي به پرونده متهمين 
و استفاده از فرمان عفو عمومي براي آزادي زندانياني 
كه مش���مول اين فرمان مي گردند به هادي هادوي 

دادستان كل انقالب اسالمي ابالغ شد. 
متن دستور امام كه جزئيات عفو عمومي در آن 

اعالم شده به اين شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

جناب آقاي دادستان دادگاه هاي انقالب اسالمي 
كش���ور نظر به اينكه در نيمه شعبان معظم 99 روز 
ميالد مسعود حضرت ولي عصر عج اهلل الشريف كليه 
متهميني كه در رژيم سابق مرتكب تقصيراتي شده اند 
به استثناي اشخاصي كه قباًل ذكر خواهد شد مورد عفو 
قرار گرفته الزم است دستور دهيد تمام دادگاه هاي 
انقالب اسالمي سرتاسر كش���ور در اسرع وقت به 
پرونده متهمين رسيدگي نموده و بخشوده شدگان را 

فوراً آزاد نمايند. 
دعوت آيت اهلل زنجاني از گروه های سياسي 

براي شركت  در مراسم سي ام تير
به دنبال اعالم پانزده سازمان وابسته به جبهه ملي 
براي شركت در مراسم روز سي تير در ميدان بهارستان، 
آيت اهلل زنجاني در اطالعيه اي از تمام گروه ها، احزاب 
و مردم خواست كه در اجتماع روز سي تير در ميدان 

بهارستان شركت كنند. 
ماليات خريد و فروش خانه و آپارتمان و زمين كاهش 

داده شد
دولت تصميمات تازه و مهمي در مورد ماليات ها 
اتخاذ كرد و اين تصميمات به وزارت امور اقتصادي 

و دارائي ابالغ شد. 
براس���اس اين تصميمات مودياني كه بدهي 
مالياتي بقاي���اي آنها كمتر از 250 هزار ريال و بدهي 
ماليات���ي جاري آنها بيش از 50 هزار ريال نباش���د، 
مي توانند تا 21 شهريور ماه آينده فقط ميزان ماليات 
مورد قبول خود را پرداخت كنند. به عالوه طبق اين 
تصميمات با كاهش ارزش معامالتي زمين و ساختمان 
در تهران، ش���ميران و شهرري، ماليات نقل و انتقال 
زمين، آپارتم���ان، خانه و به طور كلي امالك كاهش 

داده شد. 
مرا با شخص ديگري اشتباه گرفته اند

روز گذشته به جان حجت االسالم سيدرضي 
شيرازي سوءقصد ش���د ولي ايشان از مرگ نجات 
يافت. ساعت 2 بعدازظهر روز گذشته حجت االسالم 
سيدرضي شيرازي بعد از اقامه نماز جماعت در مسجد 
شفا واقع در يوسف آباد به تنهائي از يكي از كوچه هاي 

فرعي خيابان يوسف آباد به منزل خود مي رفت.
 در همين مس���ير وي مورد سوءقصد دو نفر 
مرد ناشناس قرار گرفت. حجت االسالم سيدرضي 
ش���يرازي كه پس از عمل جراحي حال عمومي اش 
رضايتبخش بود به خبرنگار م���ا گفت: گويا مرا با 
شخص ديگري اشتباه گرفته اند، چون من سرپرست 
و رئيس كميته منطقه 3 نيستم و نبودم و حتي پيشنماز 

مسجد هم نيستم. 
مريوان آرام شد

سنندج � شهر مريوان در پي يك روز زد و خورد، 
ديروز آرام بود و هيأت اعزامي از سنندج به مريوان با 
گروه هاي درگير اين شهر مذاكرات خود را آغاز كرد. 
در پي اين مذاكرات، توافق نامه اي در 7 ماده به 

منظور پايان دادن به اختالفات انتشار يافت. 
ايران دولت انقالبي نيكاراگوئه را به رسميت شناخت

دولت جمهوري اس���المي ايران ديروز دولت 
انقالبي نيكاراگوئه را به رس���ميت شناخت. وزارت 
امور خارجه دولت جمهوري اسالمي ايران به همين 
مناس���بت اطالعيه اي انتشار داد كه در آن به تلگراف 
دكتر يزدي به عنوان ميگل داس وزير خارجه دولت 
انقالبي نيكاراگوئه مبني بر شناسائي رسمي ديپلماتيك 
ايران نسبت به دولت انقالبي ساندينيست ها و ساير 
نيروهاي مبارز كه عليه ديكتاتوري ژنرال س���وموزا 

تشكيل است، اشاره شده است. 

تمامي مطالـب از روزنامه اطالعـات روز دوشـنبه 25 تیرماه 1358 
)برابر با 21 شعبان 1399، 16 ژوئیه 1979( نقل شده است 

چهل سال پيش در همين روز 
آزادی همدان توسط مرداويزقهرمان ملي ايرانيان

شانزدهم جوالی 931 ميالدي »مرداويز« قهرمان 
ملي ايرانيان كه براي احياء استقالل، آزادی و حاكميت ملی 
ايران كمر همت بسته بود شهر همدان را از عوامل خليفه 
عباسي پس گرفت و آنجا را به نام »مردم ايران« متصرف 
شد. همدان كه از آن به عنوان نخستين پايتخت ايران در 
هزاره اول پيش از ميالد نام برده مي ش���ود در سال 642 

ميالدي سقوط كرده بود.
 حرف حق زد و به سخت ترين روش اعدام شد

پانزدهم جوالي 1381 يك كش���يش انگليسي به 
نام »جان بال« ك���ه در موعظه ها و خطبه هايش از لزوم 
 برقراري عدالت در جامعه س���خن به ميان مي آورد و
مي گفت عمل دولت ها بوده كه برابري مردم را برهم زده 
و ميان آنان جدايي افكنده و يوغ شمار كمي را بر گردن 
اكثريت نهاده اس���ت،در يك ميدان عمومي و با حضور 
 ريچارد دوم پادشاه وقت انگلستان به سخت ترين روش

 اعدام شد.
افتادن »جبل طارق« به دست انگليسي ها

در اين روز در سال 1704 ميالدي منطقه جبل طارق  
كه بر تنگه تالقي مديترانه و اقيانوس اطلس قراردارد و 
در عهد باستان به ستون هركول معروف بود به تصرف 
انگلس���تان درآمد.     اين تنگه 389ر14 تا 36 كيلومتر 
عرض دارد و در س���ال 711 ميالدي به تصرف »طارق 
ابن زياد« س���ردار يك سپاه اس���المي كه قصد تصرف 
 اس���پانيا را داش���ت درآمد و از آن پس به اسم او ناميده 

مي شود.
حمله ژاپن به »شبه جزيره هندوچين«

16 جوالي سال 1941، نيروهاي ژاپني تحت شعار 
آزاد كردن آسيا از دست غرب استمعارگر به شبه جزيره 
»هندوچين« حمله ور و در خاك ويتنام، تايلند و كامبوج 
پياده شدند. در آن زمان جز قسمتي از تايلند امروز كه اسما 
استقالل داشت مابقي »هندوچين« در تصرف انگلستان و 
فرانسه بود. شهر سايگون يازده روز بعد به دست نيروهاي 

ژاپن افتاد.  
قيام »اوگوستو ساندينو« در نيكاراگوئه

»اوگوستو ساندينو « كه قيام خودرا از سال 1926 بر 
ضد حكومت راستگرايان نيكاراگوئه آغاز كرده بود از 16 
جوالي 1927 جنگ با تفنگداران دريايي آمريكا را كه از 
سوي اين دولت براي دفاع از منافع آمريكائيان و كمك به 
دولت راستگرايان به آن سرزمين فرستاده شده بودند آغاز 
كرد. در اين زد و خوردها به تفنگداران آمريكا تلفات نسبتا 

سنگين وارد آمد.
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احیای تاالب انزلی  با روش بایوجیمی که باعث حذف لجن ها از کف تاالب می شود./عکس از: برنا قاسمی

 سرایه

عادت ما نيست، رنجيدن ز كس
ور بيازارد، نگوييمش به كس

ور برآرد دود از بنياد ما
آه آتش بار نايد ياد ما

ورنه ما شوريدگان در يك سجود
بيخ ظالم را براندازيم، زود

رخصت اريابد ز ما باد سحر
عالمی در دم كند زير و زبر
شیخ بهایی

پند بزرگان

تفكر در باب خوشبختی، عشق، آزادی، عدالت، 
خوبی و بدی، تفكر درباره   پرسش هايی است 

كه بنياد هستی ما را دگرگون می كند. 
ادگارمون
خداوندا مرا از كسانی قرار دِه كه دنياشان را برای 
دينشان می فروشند نه دينشان را برای دنياشان. 
دکتر علی شریعتی

من تنها يك چيز می دانم و آن اينكه هيچ 
نمی دانم. 

سقراط

جدول سودوکو

فروردین : اطرافیان تان ارزش و حد شــما را نمی داننــد اما در روزهای آینده 
موضوعی پیش می آید تا دیگران به ارزش شما در زندگی پی ببرند. البته شما از 
این که اطرافیان تان شما را نادیده می گیرند دچار ناراحتی ها و حساسیت های 
زیادی شده اید اما نگران نباشید زیرا ارزش شما بر همگان فاش خواهد شد. مانند 

همیشه به راه خود ادامه دهید.

اردیبهشت :  طی هفته های گذشته آنقدر کارهایتان با سرعت انجام شدند و 
به اتمام رسیدند که اکنون نمی دانید چه کار باید بکنید. زمانی را به اندیشیدن 
درباره موقعیت کنونی تان اختصاص دهید و اینکه تا کجا می توانید پیش بروید. 
سعی کنید هیچ تصمیم بزرگی نگیرید. فقط به خودتان اجازه دهید که در رابطه 

با احساسات تان آزادانه فکرکنید. 

خرداد : شــما فکر می کنید که به آخر خط رســیده اید؛ در حالیکه از شدت 
ناامیدی میزان استرس و ناراحتی شما بسیار افزایش پیدا کرده است و وسوسه 
شــده اید که همه چیــز را به حال خود رها کرده و فــرار کنید.گر امروز از این 
مشکالت فرار کنید، درجای دیگر و روز دیگر به سراغ شما می آیند. پس بهترین 

راهبرد، صادقانه رفتار کردن و مبارزه کردن با مشکالت است.

تیر:  شــما این روزها تقریبا برای انجام دان هر کاری آمادگی دارید، اما بعد از 
دادن جواب مثبت به شک می افتید! شاید دلیل شک شما این باشد که نسبت 
به سختی ها و مشکالت کارتان اطالعات خیلی زیادی دارید. یا شاید موقعیتهای 
قبلی به یادتان می آید. داشتن کمی خویشتن داری و تامل بهترین کاری ست که 

میتوانید انجام دهید.
 

مرداد : شــما هر کاری که می کنید حتی اگر به نظر خودتان کار درستی هم 
باشــد، مدام به در بسته می خورید!! شما می توانید به راحتی در مورد خودتان 
بیشــتر از هر چیز دیگر صحبت کنید، اما اعتماد به نفســتان به آن اندازه که 
خودتان باور دارید بر پایه واقعیت استوار نیست. به جای سریع حرکت کردن و 

سکندری خوردن بهتر است که کمی  سرعت خود را کم کنید! 

شهریور : اکنــون رفتار خوب شما شاید فقط روش تان برای پنهان کردن یک 
نگرانی رو به رشد باشد. مادامی که شما خنده بر لب دارید، دیگران شاید حتی 
متوجه نشوند که شما زمان سختی را می گذرانید. اکنون برای شما بهتر است 
که احساسهایتان را با دیگران در میان بگذارید، سپس پس از اینکه آنها آشکار 

شدند نتیجه ای منطقی بگیرید.

مهر : هدفگذاری در کار کافی نیســت؛ شما بایدهرچه سریع تر حرکت را آغاز 
کنید و تصمیمات خوب تان را به عمل تبدیل کنید. درست نیست که با وجود 
فراهم بودن امکانات حرکت، مسیر روشنی را آغاز نکنید. نگران نباشید که چقدر 
کار می توانید انجام دهید یا اینکه چگونه و تا کجا باید به این سفر ادامه دهید. 

همیشه اولین قدم است که بیشترین ارزش را دارد.

آبان : ممکن است انرژی بازیگوشانه و سربه هوای شما کمی جدی تر از همیشه 
شــود. البته موضوعات دیگری هم هســتند و باعث می شوند که آرام بگیرید- 
مخصوصا اگر شما قبال کمی جلوتر از برنامه بوده اید. اجازه ندهید ترس های تان 
زندگی را از شما بگیرند. اگر بتوانید هوشیار و آگاه از احساسات تان باقی بمانید 

خبرهای خوبی  در انتظار شماست.

آذر :شما به مشکل مهم و تامل برانگیزی برمی خورید که مجبور می شوید فعال 
آرزوهای خود را در مقابل نیازتان به امنیت کنار بگذارید. و اگر شــما اتفاقاتی 
که در زندگی تان می افتد را بیش از اندازه شخصی کنید، مشکلتان پیچیده تر 
می شود. نیازی نیست به زور کارتان را جلو ببرید. فقط باید از تا موقعی که این 

طوفان فروننشته صبر کنید.

دی :  پیچیدگی بین دنیای درونی شما با یک موقعیت که اخیرا در آن گرفتار 
شــده اید ممکن است این روزها ذهن شما را به خود مشغول کند و باعث شود 
که موقتا حالت تعادل خود را از دســت بدهید. ادامه دادن به این وضع کمکی 
به شما برای رسیدن به هدف هایتان نخواهد کرد حتی اگر احساس کنید که از 

کارهایتان راضی و خشنود هستید.

بهمن :  اگر از سرعت خود کم کنید ایده خیلی خوبی خواهد بود چون این ایام 
خیلی مشکل و پردردسر هستند این فرصت را بگیرید که به عقب بنشینید و 
درباره آنچه در زندگی تان در حال وقوع اســت تعمق کنید و از تجربیات خود 
درس بگیرید مهمتر از همه شما در ضمن یاد گرفته اید که عشق همه چیز را 

تسخیر می کند و این با ارزش ترین درس است.

اسفند : باوجود اینکه می دانید هر فکری که در سرتان دارید را باید همین االن 
اجرا کنید، درباره یک مسئولیتی که نمی توانید حفظش کنید با احتیاط عمل 
می کنید. اعتماد به نفس شما با واقع بینی همراه شده است و همین بهتان اجازه 
نمی دهد خیلی خیال پردازی کنید! اما خیلی هم جدی نشوید، وگرنه فرصت 

خیلی خوبی که جلوی رویتان قرار دارد را از دست می دهید.
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اسامی برندگان جدول  3834
  1ـ زهرا آقا غفارـ  تهران

2ـ نیلوفر روان بخشـ  شهریار
3ـ مهشید اصحابیـ  کرج

افقي:
1. رودي در مشرق خزرـ  از قهرمانان مشروطیت مشهور 

به ساالر مليـ  معروفترین تلكسوپ فضایي
2. دشت لم یزرعـ  داروـ  بي بند و بار

3. واحد سطحـ  وسیله تیراندازي در قدیمـ  پایتخت 
كشور تانزانیاـ  عالمت مفعول با واسطه

4. آلودهـ  از توابع استان قزوینـ  سخت به انگلیسيـ  
نوعي قالي كه به آن خرسك هم گویند

5. مقوله اي ادبي هنري داراي ویژگي در سبك، شكل یا 
محتواـ  خودبینيـ  شماره

6. منسوب به اهرـ  از احشامـ  نوعي طالقـ  نظیر، مانند
7. ورمـ  سرشوي گیاهيـ  هدیه كردن

8. اختالف پتانسیل الكتریكيـ  اجدادـ  منسوب به آدم 
ـ واحد تنیس

9. فرزند فرزندـ  جهان دیگرـ  رنگي تركیبي
10. تصدیق انگلیسيـ  مانند ماهـ  از مصالح ساختماني 

ـ رایزن
11. اكنونـ  شترـ  عددي یك رقمي

ـ  فرنگي  نقشه  ـ  مروارید  مانند  ـ  12. سبزي ساالد 
باتدبیر

13. از وحوشـ  فرمانده قشونـ  خشمگین، درنده
14. بسیاريـ  دعاي خیرـ  مادر اسحاقـ  پایه

15. نت آخرـ  ناگهانـ  كشور تب دارـ  تصدیق روسي
16. نسخه دوم، رونوشتـ  گلي خوشبوـ  رئیس بلدیه

17. میوه درخت سدرـ  نوعي بازي روي میز با گویهاي 
الوانـ  استاد دانشگاه

عمودي:
1. ماه هشتمـ  گازي بیرنگ با بوي تندـ  پرچم گل

2. رنگین كمانـ  ننرـ  حرف پنجم یوناني
3. نشان مفعول بیواسطهـ  ورزشي رزميـ  رامـ  من و شما

4. پرنده خوش گوشتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگ 
ـ نوشته غیرمنظوم

5. احصاییهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن
6. شهري در آذربایجان شرقيـ  كافيـ  لوله هایي كه 
شیره خام را از ریشه به برگها مي رساند ـ پسندیده، 

مطلوب
7. حاجتـ  كمانگیر اسطوره ايـ  بي آبرو

8. كله شقـ  حاصل صابونـ  شهر بلقیسـ  فرشته صور
9. مقابل شبـ  همیشهـ  گل نرم ته نشین شده

10. كدبانوـ  جلیل ترـ  شالودهـ  پسوند مانند
11. هنگاميـ  پایان، پسینـ  مسلك

12. میوه تازه رسیدهـ  جهانگشاي مشهور تاریخـ  ضد 
راستـ  راه راست یافته

13. گلي زیباـ  صداهاي درهم و برهم جماعتـ  شبنم
14. كار برجستهـ  هدایت شدهـ  از غذاهاي گوشتيـ  

حرف ) ژ ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3834 
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واحد درسي دانشگاه
15. تخم مرغ انگلیسيـ  متضاد سرماـ  جانشین سفیر 

ـ حیوان وحشي
16. باشكوه، باجاللـ  درخت آزادـ  عمده فروش

17. رعشهـ  پیوستگي، اتصالـ  كال

45 اطالعات هفتگی        شماره  3846

با پشت سر هم قرار دادن حروف  رمز جدول: دعایی 19 حرفی  است  که 
شماره های 1 تا 19  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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اسامی برندگان جدول  3834
  1ـ زهرا آقا غفارـ  تهران

2ـ نیلوفر روان بخشـ  شهریار
3ـ مهشید اصحابیـ  کرج

افقي:
1. رودي در مشرق خزرـ  از قهرمانان مشروطیت مشهور 

به ساالر مليـ  معروفترین تلكسوپ فضایي
2. دشت لم یزرعـ  داروـ  بي بند و بار

3. واحد سطحـ  وسیله تیراندازي در قدیمـ  پایتخت 
كشور تانزانیاـ  عالمت مفعول با واسطه

4. آلودهـ  از توابع استان قزوینـ  سخت به انگلیسيـ  
نوعي قالي كه به آن خرسك هم گویند

5. مقوله اي ادبي هنري داراي ویژگي در سبك، شكل یا 
محتواـ  خودبینيـ  شماره

6. منسوب به اهرـ  از احشامـ  نوعي طالقـ  نظیر، مانند
7. ورمـ  سرشوي گیاهيـ  هدیه كردن

8. اختالف پتانسیل الكتریكيـ  اجدادـ  منسوب به آدم 
ـ واحد تنیس

9. فرزند فرزندـ  جهان دیگرـ  رنگي تركیبي
10. تصدیق انگلیسيـ  مانند ماهـ  از مصالح ساختماني 

ـ رایزن
11. اكنونـ  شترـ  عددي یك رقمي

ـ  فرنگي  نقشه  ـ  مروارید  مانند  ـ  12. سبزي ساالد 
باتدبیر

13. از وحوشـ  فرمانده قشونـ  خشمگین، درنده
14. بسیاريـ  دعاي خیرـ  مادر اسحاقـ  پایه

15. نت آخرـ  ناگهانـ  كشور تب دارـ  تصدیق روسي
16. نسخه دوم، رونوشتـ  گلي خوشبوـ  رئیس بلدیه

17. میوه درخت سدرـ  نوعي بازي روي میز با گویهاي 
الوانـ  استاد دانشگاه

عمودي:
1. ماه هشتمـ  گازي بیرنگ با بوي تندـ  پرچم گل

2. رنگین كمانـ  ننرـ  حرف پنجم یوناني
3. نشان مفعول بیواسطهـ  ورزشي رزميـ  رامـ  من و شما

4. پرنده خوش گوشتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگ 
ـ نوشته غیرمنظوم

5. احصاییهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن
6. شهري در آذربایجان شرقيـ  كافيـ  لوله هایي كه 
شیره خام را از ریشه به برگها مي رساند ـ پسندیده، 

مطلوب
7. حاجتـ  كمانگیر اسطوره ايـ  بي آبرو

8. كله شقـ  حاصل صابونـ  شهر بلقیسـ  فرشته صور
9. مقابل شبـ  همیشهـ  گل نرم ته نشین شده

10. كدبانوـ  جلیل ترـ  شالودهـ  پسوند مانند
11. هنگاميـ  پایان، پسینـ  مسلك

12. میوه تازه رسیدهـ  جهانگشاي مشهور تاریخـ  ضد 
راستـ  راه راست یافته

13. گلي زیباـ  صداهاي درهم و برهم جماعتـ  شبنم
14. كار برجستهـ  هدایت شدهـ  از غذاهاي گوشتيـ  

حرف ) ژ ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3834 
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واحد درسي دانشگاه
15. تخم مرغ انگلیسيـ  متضاد سرماـ  جانشین سفیر 

ـ حیوان وحشي
16. باشكوه، باجاللـ  درخت آزادـ  عمده فروش

17. رعشهـ  پیوستگي، اتصالـ  كال

45 اطالعات هفتگی        شماره  3846

با پشت سر هم قرار دادن حروف  رمز جدول: دعایی 19 حرفی  است  که 
شماره های 1 تا 19  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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عمودی: افقی:

اسامی برندگان جدول  3834
  1ـ زهرا آقا غفارـ  تهران

2ـ نیلوفر روان بخشـ  شهریار
3ـ مهشید اصحابیـ  کرج

افقي:
1. رودي در مشرق خزرـ  از قهرمانان مشروطیت مشهور 

به ساالر مليـ  معروفترین تلكسوپ فضایي
2. دشت لم یزرعـ  داروـ  بي بند و بار

3. واحد سطحـ  وسیله تیراندازي در قدیمـ  پایتخت 
كشور تانزانیاـ  عالمت مفعول با واسطه

4. آلودهـ  از توابع استان قزوینـ  سخت به انگلیسيـ  
نوعي قالي كه به آن خرسك هم گویند

5. مقوله اي ادبي هنري داراي ویژگي در سبك، شكل یا 
محتواـ  خودبینيـ  شماره

6. منسوب به اهرـ  از احشامـ  نوعي طالقـ  نظیر، مانند
7. ورمـ  سرشوي گیاهيـ  هدیه كردن

8. اختالف پتانسیل الكتریكيـ  اجدادـ  منسوب به آدم 
ـ واحد تنیس

9. فرزند فرزندـ  جهان دیگرـ  رنگي تركیبي
10. تصدیق انگلیسيـ  مانند ماهـ  از مصالح ساختماني 

ـ رایزن
11. اكنونـ  شترـ  عددي یك رقمي

ـ  فرنگي  نقشه  ـ  مروارید  مانند  ـ  12. سبزي ساالد 
باتدبیر

13. از وحوشـ  فرمانده قشونـ  خشمگین، درنده
14. بسیاريـ  دعاي خیرـ  مادر اسحاقـ  پایه

15. نت آخرـ  ناگهانـ  كشور تب دارـ  تصدیق روسي
16. نسخه دوم، رونوشتـ  گلي خوشبوـ  رئیس بلدیه

17. میوه درخت سدرـ  نوعي بازي روي میز با گویهاي 
الوانـ  استاد دانشگاه

عمودي:
1. ماه هشتمـ  گازي بیرنگ با بوي تندـ  پرچم گل

2. رنگین كمانـ  ننرـ  حرف پنجم یوناني
3. نشان مفعول بیواسطهـ  ورزشي رزميـ  رامـ  من و شما

4. پرنده خوش گوشتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگ 
ـ نوشته غیرمنظوم

5. احصاییهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن
6. شهري در آذربایجان شرقيـ  كافيـ  لوله هایي كه 
شیره خام را از ریشه به برگها مي رساند ـ پسندیده، 

مطلوب
7. حاجتـ  كمانگیر اسطوره ايـ  بي آبرو

8. كله شقـ  حاصل صابونـ  شهر بلقیسـ  فرشته صور
9. مقابل شبـ  همیشهـ  گل نرم ته نشین شده

10. كدبانوـ  جلیل ترـ  شالودهـ  پسوند مانند
11. هنگاميـ  پایان، پسینـ  مسلك

12. میوه تازه رسیدهـ  جهانگشاي مشهور تاریخـ  ضد 
راستـ  راه راست یافته

13. گلي زیباـ  صداهاي درهم و برهم جماعتـ  شبنم
14. كار برجستهـ  هدایت شدهـ  از غذاهاي گوشتيـ  

حرف ) ژ ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3834 
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واحد درسي دانشگاه
15. تخم مرغ انگلیسيـ  متضاد سرماـ  جانشین سفیر 

ـ حیوان وحشي
16. باشكوه، باجاللـ  درخت آزادـ  عمده فروش

17. رعشهـ  پیوستگي، اتصالـ  كال

45 اطالعات هفتگی        شماره  3846

با پشت سر هم قرار دادن حروف  رمز جدول: دعایی 19 حرفی  است  که 
شماره های 1 تا 19  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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اسامی برندگان جدول  3834
  1ـ زهرا آقا غفارـ  تهران

2ـ نیلوفر روان بخشـ  شهریار
3ـ مهشید اصحابیـ  کرج

افقي:
1. رودي در مشرق خزرـ  از قهرمانان مشروطیت مشهور 

به ساالر مليـ  معروفترین تلكسوپ فضایي
2. دشت لم یزرعـ  داروـ  بي بند و بار

3. واحد سطحـ  وسیله تیراندازي در قدیمـ  پایتخت 
كشور تانزانیاـ  عالمت مفعول با واسطه

4. آلودهـ  از توابع استان قزوینـ  سخت به انگلیسيـ  
نوعي قالي كه به آن خرسك هم گویند

5. مقوله اي ادبي هنري داراي ویژگي در سبك، شكل یا 
محتواـ  خودبینيـ  شماره

6. منسوب به اهرـ  از احشامـ  نوعي طالقـ  نظیر، مانند
7. ورمـ  سرشوي گیاهيـ  هدیه كردن

8. اختالف پتانسیل الكتریكيـ  اجدادـ  منسوب به آدم 
ـ واحد تنیس

9. فرزند فرزندـ  جهان دیگرـ  رنگي تركیبي
10. تصدیق انگلیسيـ  مانند ماهـ  از مصالح ساختماني 

ـ رایزن
11. اكنونـ  شترـ  عددي یك رقمي

ـ  فرنگي  نقشه  ـ  مروارید  مانند  ـ  12. سبزي ساالد 
باتدبیر

13. از وحوشـ  فرمانده قشونـ  خشمگین، درنده
14. بسیاريـ  دعاي خیرـ  مادر اسحاقـ  پایه

15. نت آخرـ  ناگهانـ  كشور تب دارـ  تصدیق روسي
16. نسخه دوم، رونوشتـ  گلي خوشبوـ  رئیس بلدیه

17. میوه درخت سدرـ  نوعي بازي روي میز با گویهاي 
الوانـ  استاد دانشگاه

عمودي:
1. ماه هشتمـ  گازي بیرنگ با بوي تندـ  پرچم گل

2. رنگین كمانـ  ننرـ  حرف پنجم یوناني
3. نشان مفعول بیواسطهـ  ورزشي رزميـ  رامـ  من و شما

4. پرنده خوش گوشتـ  پدر شعر نو فارسيـ  رنگارنگ 
ـ نوشته غیرمنظوم

5. احصاییهـ  ماري افسانه ايـ  وهم، ظن
6. شهري در آذربایجان شرقيـ  كافيـ  لوله هایي كه 
شیره خام را از ریشه به برگها مي رساند ـ پسندیده، 

مطلوب
7. حاجتـ  كمانگیر اسطوره ايـ  بي آبرو

8. كله شقـ  حاصل صابونـ  شهر بلقیسـ  فرشته صور
9. مقابل شبـ  همیشهـ  گل نرم ته نشین شده

10. كدبانوـ  جلیل ترـ  شالودهـ  پسوند مانند
11. هنگاميـ  پایان، پسینـ  مسلك

12. میوه تازه رسیدهـ  جهانگشاي مشهور تاریخـ  ضد 
راستـ  راه راست یافته

13. گلي زیباـ  صداهاي درهم و برهم جماعتـ  شبنم
14. كار برجستهـ  هدایت شدهـ  از غذاهاي گوشتيـ  

حرف ) ژ ( چه تعداد است؟
BAZKHOO @ yahoo.com
جدولها زیر نظر: د اود  بازخو

جدول متقاطع

حل جدولهای شماره 3834 
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واحد درسي دانشگاه
15. تخم مرغ انگلیسيـ  متضاد سرماـ  جانشین سفیر 

ـ حیوان وحشي
16. باشكوه، باجاللـ  درخت آزادـ  عمده فروش

17. رعشهـ  پیوستگي، اتصالـ  كال

45 اطالعات هفتگی        شماره  3846

با پشت سر هم قرار دادن حروف  رمز جدول: دعایی 19 حرفی  است  که 
شماره های 1 تا 19  مشخص شده در خانه ها )پس از حل جدول( به دست می آید

قابل توجه خوانندگان عزیز:  برای حل جدول متقاطع اعالم تعداد 
حروف درخواست شده در هر شماره و اعالم رمز جدول به همراه 
ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله )در ساعت های 8 تا 16:30 
 روزهای شنبه تا چهارشنبه( هر شماره ضرورت دارد البته همراه نام و
 نام خانوادگی و ذکر شماره تماس در قرعه کشی شرکت داده می شوید.
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Licensedتعمیرات لوازم خانگی (امین)

ماشین لباسشوئی، خشک کن،
ماشین ظرفشوئی، یخچال،

اجاق گاز، اجاق برقی،
مایکرو ویو، و ...

داراى جواز رسمى تعمیرات لوازم گازى، و لوازم خانگى

تلفن: 604-773-0096 * تعویض روکش مبل و صندلی

* تعمیر انواع لوازم چوبی 

منزل از قبیل کابینت، میز و... 

* دوخت انواع پرده

و نصب آن

604-506-3839
»مهدی«

www.satinstitch.ca

نقاشی و تعمیرات 
ساختمان

»با قیمت نازل«
604-771-1762

»هدایت« 

اگر جویای کمک، کارگر، 
کارمند و ... هستید؛  

 آیا وسایل خانه برای فروش 
دارید؟ 

آگهی خود را 
در صفحه پر تردد 

نیازمندی های پیوند 
درج کنید. 

۶۰۴-۹۲۱-۴۷۲۶

شانس اول را  
به هموطنان خود  

بدهید

نــیازمــندیهـا

تافل
انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، 

ایتالیایی و فارسی
604-441-7464
778-881-4139

www.paivand.comروزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!

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 20 دالر

کالس نقاشی
زیر نظر:  مریم رئیس روحانی

)604( 913-0015

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

3 هفته آگهی  در نیازمندی های پیوند
  فقط 20 دالر

جای شما  در این صفحه  خالی است!

استخدام

3 هفته آگهی  در نیازمندی های پیوند
  فقط 20 دالر 

۱۴۴۰

انجام کلیه کارهای
باغبانی، فنس کشی، دیوارکشی،

 شستشوی داخل و خارج منازل و نقاشی ساختمان
۲۳۶-۸۳۸-۲۶۷۱

سپهر

Flat Iron......................$20   
Brushing......................$20

مانیکور و الك ژل فقط 25 دالر
Manicure & Shellac

کوتاه کردن (خانم ها) .......... 15 دالر
رنگ ریشه ......................... 35 دالر
هایالیت .............................. 60 دالر

کوتاه کردن و رنگ ریشه 45 دالر
بند و ابرو 20 دالر

Natural Hair Treatment...................$15
Natural Face Treatment...................$15

604-219-6202 «نورت ونکوور»

مدیریت امالك مسکونى و خدمات اجاره

Forouzan Yazdan M.A.
Licensed Property Manager

604-817-9933
forouzan.yazdan@gmail.com

فروزان یزدان «مدیر امالك»

www.88westrealty.com

مشاوره  رایگان براى تعیین بهاى اجاره ملک شما
بازاریابى و تبلیغات امالك شما براى اجاره

بررسى اعتباري و شخصی متقاضیان اجاره
انتخاب  مستاجر معتبر 

(RTA) تنظیم قرارداد قانونى اجاره
مدیریت ماهیانه واحد اجارى

براى لیست امالك موجود براى اجاره به 
وب سایت زیر مراجعه کنید

روزنامه پیوند را  آنالین بخوانید!

به تعدادی کارمند برای درست کردن 
خمیر پیتزا در ساختمان مرکزی

Fresh Slice Pizza
 نیازمندیم. لطفا برای درخواست کار به 

آدرس زیر مراجعه فرمایید.
1610 Ingleton Ave., Burnaby

۱۴۳۴ 
------------------------------

به تعدادی نیروی جوان، باانگیزه
و فعال جهت پروژه های داخلی ساختمان 

در منطقه برنابی نیازمندیم.
pakangeneralcontracting@gmail.com

۶۰۴-۳۵۶-۳۸۳۰ ۱۴۳۵

------------------------------
به یک راننده پایه یک

باحداقل یک سال سابقه رانندگی در 
بریتیش کلمبیا برای کار در جاده های 

داخلی کانادا نیازمندیم.
۶۰۴-۴۱۷-۳۸۴۱ ۱۴۳۵

------------------------------

به یک سرمایه گذار برای شراکت
 در باز کردن یک مغازه فروش
 اجناس دست دوم نیازمندیم.

اجناس هنری، آنتیک، آالت موسیقی
موجود می باشد.

۶۰۴-۴۲۸-۶۱۶۰ ۱۴۳۴

------------------------------

اجاره
یک اتاق مبله در آپارتمان دوخوابه

 در خیابان النزدل 
اجاره داده می شود.

»لطفا تکست بفرستید«

۲۳۶-۳۳۳-۸۲۴۰ ۱۴۳۵

------------------------------
یک اتاق مبله در آپارتمان دوخوابه

 با تمامی امکانات در مرکز
 پورت کوکیتالم، نزدیک به ایستگاه 

اتوبوس و قطار اکسپرس و مراکز خرید 
اجاره داده می شود.

ماهیانه ۷۰۰ دالر شامل همه چیز
۷۷۸-۵۱۲-۰۷۵۲ ۱۴۳۴

------------------------------

معاوضه
به علت مهاجرت از ایران

ملک و سرقفلی ۲۴۰ متر رستوران 
تجاری نوساز در سه طبقه، با کلیه 

تجهیزات در بهترین منطقه الهیجان 
با آپارتمان در ونکوور معاوضه می شود.

قیمت ملک ایران ۳ میلیارد تومان
۶۰۴-۷۶۷-۵۷۱۴ ۱۴۳۵

------------------------------
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آرایش و زیبایی
داریوش                  604-980-5464
مژان                       604-318-5517
ویدا (پوست و لیزر)    604-764-2746
پوست و اپیالسیون     604-364-8416

آموزش رانندگی

پرسپولیس              604-644-8960
اطلس                     604-537-3525
یوسف                     604-805-7670
ونکو (بهزاد)              604-351-4280
سیامک صالحى       778-995-0000
ونکو درایوینگ اسکول 778-838-1342
604-338-4103                   Canucks
شهرام                   778-772-0269
فرزاد                     604-351-9606
778-896-1420   EZ  UP ON GAS بهروز

حسین وکیلى            604-240-0107
604-710-0550  Green Way محسن
آرمین                     604-441-2226
604-990-0059                   Cyber
604-441-3677  BUCKLE UP فرهاد
مینو (منطقه تراى سیتى)   604-928-2224
جعفرى (تراى سیتى)       604-961-6016
604-857-3070  Maple Driving مدنى

آموزش فارسی
مدرسه ایرانیان        604-261-6564

آژانس مسافرتی

آژانس دى              604-770-1433
رویال تراول            604-770-1750
پرستو تراول            604-945-6002

آموزش هنر

پرویز نزاکتى (آواز)  604-913-3486
باله ملى پارس         778-709-3432
بهمن خسروى (تنبک، سه تار)   604-464-4701
محمد (تنبور)           778-891-1541
على حق بین (پیانو، ارگ) 604-649-9744
دکتر منشورى (پیانو، ارگ) 604-990-9903
نیما قائمى (سنتور، دف)    604-771-6565
مهردخت مهیج (سه تار) 604-377-0870
سیمین ایران منش (نقاشى) 778-238-2142
جمال طبسى نژاد (طراحى، نقاشى) 778-388-2498

اشرف آبادى (تار، سه تار) 604-375-1272
محمد خرازى (گیتار) 604-551-3963
جمال صلواتى (آواز)  778-919-1672
انوشیروان (تار و سه تار) 604-760-2937
مهتاب حقیقى (پیانو، آواز) 604-365-4714

سروش شاه محمد (ویلن) 604-368-5123

اتومبیل (تعمیر)
مکانیکى سیار بهروز     604-828-6589
اتو چک آپ             604-472-1544
604-931-4444(Frontech) مهندس چیت ساز

امور کنسولی

الهه سادات آل احمد 604-924-9477
یونکس                   604-987-1413
على فراستى           604-839-9938

استودیو ضبط و صدابرداری

پژواك                     604-464-4701

چاپ و انتشارات
کاپیز دیپو                604-990-7272

الکتریک
آلفا الکتریک            604-781-9746
پیروز الکتریک        604-765-3329
رهام الکتریک         778-389-7615
واى.جى الکتریک     604-830-6444

بیمه
رضا مصبریان          604-984-7715
حمید علیزاده          778-688-8774
زینا نورى (انواع بیمه)     604-838-3513

ترجمه
حسین عندلیب (رسمى)  604-868-9800
حمید دادیزاده (رسمى) 604-889-5854
فریبرز خشا             604-922-4600
سعید حدیدى          604-716-7066
ملک جاه                  604-925-0490
یونکس                   604-987-1413
میراندا قرشى          604-715-5267
سوسن (ترجمه شفاهى)   604-307-8654
ایزدنگهدار (کوکیتالم)   604-990-3000
آرش اندرودى (رسمى) 604-365-6952
حاتمى (رسمى-کوکیتالم)      604-338-7364
فراستى (خلیلیان)    604-839-9938
باوند زنجانى           604-990-7209

تعمیر لوازم خانگی
اطلس                     604-277-8643
امین                       604-773-0096
حسن منوچهرى        604-719-4925
سعید                           604-346-8925

تفریحات

شدو دى جى            604-987-9855
سیامک (شعبده باز)  778-558-7080
یونیورسال دى جى   604-551-8883
فریبرز                     604-839-0909
همراز                      778-388-4248

جواهری
ساعتچى اندساعتچى   604-685-5625

خدمات ارزی
رویال                      604-988-1070
سلوکى                   778-389-7615
حافظ                      604-984-4445
ادونسد                   604-971-6575
ملت                       604-770-0447

خدمات ساختمانی
منصور خرسندى      604-258-8656
رضا مرادیان            778-862-2528
آرمان                      604-773-6374 
منوچهر                   604-761-7745
کاشیکارى (مهرداد)   604-999-1562
آریا                         778-882-0936

   604-726-7434 Renovation (کیوان)
پویان                     778-322-0845 
کامى                      778-385-7059

   604-781-7778 Home Floor Decor

دفتر اسناد رسمی

دندانپزشک

رضا حصیرى           604-552-8884
الدن کرامتى            604-980-7474
توران ایزدى یار       604-734-2114

رادیو

فارسى زبان ونکوور    778-709-9191

سازمان های اجتماعی

کلیساى مسیح             778-859-0985
مرکز خانواده نورت شور      604-988-5281
سازمان موزائیک      604-254-9626
نورت شور مالتى کالچرال    604-988-2931
واحد بهداشت نورت شور    604-983-6700
  604-590-4021             ISS of BC
فدراسیون پناهندگان    604-727-8986
گردهمایى بزرگساالن  604-683-0530
بنیاد ایرانیان مسلمان   604-688-3545
اتحادیه ایرانیان       604-726-1650
بنیاد ایران و کانادا    604-696-1121
انجمن فرهنگى آذربایجان 604-505-4472

شوفاژ، آبگرمکن، لوله کشی

لوله کشى حمید        604-307-1221
تاسیسات مو           604-603-2657
اینتگرال                  604-728-0099
فرنس و شومینه      604-562-2530
911 فرنس، بویلر   604-996-2727
778-317-9566          Advantage
مجید                      604-961-3840
فرزین                    604-512-3783
604-723-0171     Satrap فرنس
لوله کشى و گرمایش  604-537-8312
لوله کشى (نوید)     604-561-7756

بهزاد                      778-834-6267

طراحی وب سایت

کامپ اکسپرس       604-512-3268

عکاسی و فیلمبرداری

حمید زرگرزاده         604-925-6800
تله ویدئو                 604-980-6874
یونکس                   604-987-1413
حمید                      604-358-7060

lovephoto.ca

فال قهوه و ورق

رایا (تاروت) فقط خانم ها     604-983-9178
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
مهرناز کاووسى      604-779-4146
على فراستى           604-839-9938

مشاور امور مالی و حسابداری

مسعود ابراهیمى      604-783-6097
آکادین (ناصر وحیدى)  604-980-2015

حسابدارى صبا        604-461-1661
بیژن جمشیدى       604-990-8292
حسابدارى عزیزى  778-340-7704
604-351-4771  Liberty Tax تدبیر

موکت شویی

شاهین                    604-945-7539
رنگین کمان            604-617-7164
ونکوور کلینینگ       604-763-3415

نشریات
پیوند ونکوور            604-921-4726
شهروند بى سى       778-300-4414
دانستنیها                778-340-8887
فرهنگ بى سى         778-279-4848
دانشمند                  604-770-3570
فرهنگ ما                604-563-9600

مشاور وام

کامبیز مهین سا        604-250-0202
پریوش وفایى         604-876-1312
الهام معظمى         604-773-0298

بهروز کاهکش        604-889-4349

ورزش

پیکان (فوتبال)        604-318-5090
هاکز (فوتبال)          604-936-6464
604-990-8292  TSSA مدرسه فوتبال

مشاور امور مهاجرت

على باطنى- باکاد    604-986-5554
داود قوامى              604-569-2080
فرشته رحیمى         778-893-2275
سارا دادخواه           778-237-1441
علیرضا حق جو         778-288-2537
کن پارس               778-400-8787
ایرج رضایى            604-356-6032
باوند زنجانى           604-990-7209

وکالت دعاوی

فرشاد حسین خانى  604-727-4555
رامین ژوبین            604-440-9562
هما یحیوى            604-620-9598 

بیژن احمدیان      604-227-6000

فرش و خدمات وابسته
حسین دلیرى          604-986-8585

فهرست مشاغل،
خدمات

و نیازمندی ها

مهد کودك
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

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 وکانادایى- 
طالق شرعى- امور کنسولى و وکالتنامه های online سایت دفتر 
حفاظت با تائید امضاء -  مشاوره در امور مهاجرین -دعوت نامه - 

PR Card, Citizenship, Sponsorship  وصیت نامه

ع��رضا  �ا��ی

604-839-9938  
عضو رسمی 

نظام مهندسی
 ایران و آمریکا

کالس فارسی  رایگان  
هر جمعه از ساعت  5 تا ۶ بعدازظهر   در کتابخانه  میپل ریج 

برای اطالعات بیشتر با خانم اعظم  تماس بگیرید. 
  ۶0۴-9۴۴-9۶77

 akaveh9@hotmail.com  
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منوچهر  نوحى مشاور فروش  در خدمات ایرانیان عزیز       778-323-6722

براى کسب اطالعات بیشتر  در مورد قیمت هاى ویژه، تبادل اتومبیل،.. با ما تماس حاصل فرمایید
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Western English 
 Cyan,  Magenta,  Yellow,  Black

1.0

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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اطالعیه سازمان ها و نهادهاي سیاسي و اجتماعي و فرهنگی

باشگاه ایرانیان

با یک دنیا مسرت و شادی به عرض هموطنان عزیز ایرانی 
مقیم ونکوور میرساند به علت امکانات بهتر و وسعت جا، باشگاه 
سالمندان ایرانی واقع در ونکوور پذیرای عضو جدید می باشد. 
لطفا برای جزئیات بیشتر با شماره تلفن ۶۰۴-۶۰۰-۸۳۰۸ 

تماس حاصل فرمائید.

آموزش رایگان زبان انگلیسی

در شهر برنابی منطقه لوهیدمال
چنانچه می خواهید پیشرفت خود را در مکالمه زبان انگلیسی 

افزایش داده و بیشتر با اصطالحات مفید و کاربردی زبان 
انگلیسی آشنا شوید، در کالس های رایگانی که با معلمین 
باتجربه، هرچهارشنبه از ساعت ۷ تا ۹:۳۰ شب در محیطی 

دوستانه برگزار می شود، شرکت فرمائید.
Cameron Recreation Complex - Willow Room

9523 Cameron Street, Burnaby

انجمن ایرانیان برنابی 

جلسات فرهنگی انجمن ایرانیان برنابی شامل مقاله، شعرهمراه 
با آهنگ موسیقی کر، ترانه خوانی ؛ حافظ خوانی، شاهنامه 

خونی  همراه با ضرب ،.... میباشد.
زمان:شنبه ها از ساعت ۲:۳۰  بعدازظهر     

آدرس:شمال لوهید مال، خیابان کمرون، سینیورسنتر، 
جنب کتابخانه،  شماره۹۵۲۴ 

تلفن: ۶۰۴-۷۷۹-۴۴۲۲

  نردبان آسمان     

کوششهایی درجهت خواندن وفهم قرآن درجهان معاصر
حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان

صحت این حس بجویید از طبیب 
صحت آن حس بجویید از حببیب

زمان:روزهای جمعه از ساعت ۶:۳۰ تا ۸:۳۰ 
مکان:کتابخانه نورث ونکور واقع در النزدیل ۱۴ غربی

برای اطالعات بیشتر با تلفن ۶۰۴۶۱۶۵۴۷۵ تماس بگیرید

محفل مثنوی خوانی گنج حضور ونکوور

برای کسب اطالع از زمان و مکان جلسات لطفا با شماره 
۸۸۶۸-۸۸۲-۷۷۸ از طریق »واتس اپ« تماس حاصل فرمایید.

مرکز اسالمی جامعه امام زمان )ع(

 به اطالع جمیع مومنین و محبان اهل البیت )ع(  می رساند 
هر هفته پنجشنبه شب ها )شب جمعه(  همراه با اقامه نماز 

مغرب و عشا، قرائت دعای شریف کمیل و سخنرانی عالم دینی 
حاج آقا  هاشمی نژاد بلخی در جامعه امام زمان عج اهلل تعالی 
فرجه الشریف برقرار می باشد. لذا از آحاد شیفتگان اهل البیت 
)ع( دعوت می شود تا با حضور خود گرمی بخش محفل باشند.

7060 Waltham Ave. Burnaby, BC V5J 4V5
ImamZamanSociety.com

societyimamzaman@gmail.com
t.me/jameimamzaman

S.U.C.C.E.S.S.

» خدمات مشاوره خانواده  برای فارسی زبانان «
سرویسی جدید برای خانواده های فارسی زبان

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت مالقات لطفا با 
آذین کالنتری مشاور خانواده و نوجوانان  تماس حاصل 

نمایید: ) داخلی  ۱(۶۱۰۰- ۶۰۴-۴۶۸
Azin.kalantari@success.bc.ca

مدیتیشن و یوگای طبیعی

التیام ذهن و جسم . رسیدن به حقیقت وجود
رهایی ازافکار بی شمار، احساسات سرپوش گذاشته

 )غم، خشم،  نگرانی، ...( وعادتها. بدست آوردن آرامش ذهنی، 
شادی و تندرستی؛ کشف استعدادها

بامتدی بسیار ساده و جهانی که در ۳۵۰ شعبه در دنیا، مدارس 
و دانشگاههای متعددی تدریس می شود

Vancouver Meditation
7363 Elwell street, Burnaby

meditationvancouver.org 
جلسات نامحدود مدیتیشن، ۷ روز هفته، دوشنبه تا شنبه
 از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب، یکشنبه از ۱۰ صبح تا ۵ عصر
برای سمینار رایگان لطفا با سارا صادقی تماس بگیرید

 ۶۰۴-۷۷۳-۱۶۷۰

.

کتابچه شهروندی کانادا 

باوند زنجانی

حقوق و مسئولیت های 
شهروند کانادا

بنیاد کانادا و ایران

 برگزار می کند: برگزاری جشن اعطای کمک هزینه تحصیلی به 
دانشجویان منتخب و سپاس از حمایت کنندگان و داوطلبین.

ازخانواده ها، بستگان و دوستان منتخبین دریافت کمک هزینه 
تحصیلی وعالقمندان به شرکت دراین برنامه تقاضا میشود که هر 
چه زودتر با بنیاد تماس گرفته و تعداد مهمانهاي خود را اطالع 

دهند.  پذیرایی این برنامه به صورت »پات الک «  انجام می گردد 
لذا ازخانواده ها تقاضا دارد غذای مختصر) فینگرفود (

 به همراه داشته باشند. ورود برای دانشجویان ، همراهانشان
 و اعظاي بنیاد رایگان و سائرین با دونیشن میباشد.

یکشنبه ۱۸ آگوست ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر 
 شماره ۱۴۵خیابان یکم غربی نورت ونکوور، 

کامیونیتی سنترجان بریت ویت. جهت ثبت نام ،اطالع 
بیشترواعالم مشارکت ازطریق زیرتماس حاصل نمایید:
info@cif-bc.com تلفن ۶۰۴۸۰۰۱۹۷۷ و یا ایمیل

مسابقات دوره ای تخته نرد 

بنیاد کانادا و ایران از عالقه مندان دعوت میکند تا در 
مسابقات دوره ای تخته نرد ثبت نام و شرکت نمایند.

 برای حضور در این برنامه ثبت نام انجام میشود ،
این برنامه در چهار هفته در تاریخ های : ۲۴ و ۳۱ جوالی ،
  ۷ و ۱۴ اگست برگزار میگردد. به برندگان  این مسابقه 

جوایزی اهدا خواهد شد.
 نحوه ثبت نام واریز مبلغ ۱۰دالر  به حساب توسط ایمیل

vancity به صورت ترانسفر به حساب 
چهارشنبه ساعت ۵ 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 ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ 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 
۲۰۱۹ – ونکوو )کانادا(

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

خیریه پردیس

دعوت به گفت و شنود دوستانه)۱(

موضوع: سبک های ارتباطات ما ایرانیان خارج کشور باهم
 - از نگاه شما روابط ما در جامعه ایرانی خارج کشور  با هم چگونه است؟- قوتها و ضعف های ان چیستند؟

- برای بهبود و تقویت رابطه باهم چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟- جایگاه جامعه ایرانی در میان ملیت های دیگر کجاست ؟
- نقش فردی ما برای شناساندن فرهنگ ایرانی در میان سایر ملیت ها و یا کانادایی ها چیست؟ 
- نقش مهاجرت در ایجاد همبستگی یا گسستگی ارتباط ایرانی با ایرانی راچگونه ارزیابی میکنید؟

گرداننده برنامه: آذر ضیامنش)مشاور و روان شناس(
زمان : چهارشنبه ۲۴جوالی  ساعت۶:۳۰    مکان : سالن ۲۰۳ واقع در کاپیالنو مال نورت ونکوور

برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایید: ۶۰۴-۷۱۹-۱۰۸۴
ورود برای همه آزاد و رایگان است

هر شهروند کانادا دارای حق وحقوق تضمین شده براساس 
قانون اساسی و قوانین دیگراست. همچنین بعنوان شهروند 
داری مســئولیت می باشد. این حقوق و مسئولیت ها که 
ریشــه در تاریخ کانادا دارند در طی سال ها توسط وضع 
قوانین  تضمین شــده و ســنت ها، هویت و ارزش های 
مشــترک کانادایی را منعکس می کننــد. قوانین وضع 
شــده درکانادا متاثر از قوانین مصوب در پارلمان فدرال و 
پارلمان های اســتانی کانادا، حقوق عرفی کشورانگلستان، 
حقوق مدنی فرانسه و همچنین تحت تاثیر قانون اساسی 

نانوشته ای کشور انگلستان است.

تاثیر مگنا کارتر در قوانین کانادا

در ســال ۱۲۱۵ در کشور انگلســتان منشوربزرگ آزادی 
که بدان )مگنا کارت( ( )Magna Carta( میگویند. مگنا 
کارتا در حقیقت پیمان صلحی بود بین جان پادشاه بریتانیا 
و گروهی از اشــراف به ســرکردگی رابرت فیتزوالتر که از 
خودکامگی و مالیات های نفس گیر پادشــاه خسته شده 
بودند. دو طرف در رانی مید در کرانه رود تیمز، جایی بین 
شهرهای ویندزور و استینز، دیدار کردند. منشور امضاء شد 

با این امید که کار به جنگ نکشد – که کشید.
مهم ترین نکته این منشور بندی است به نام »بند امنیت« 
که می گوید هیاتی متشــکل از ۲۵ زمین دار بزرگ باید بر 
اعمال شــاه نظارت کند. این بند البته آن زمان روی کاغذ 
ماند و عملی نشد. اما سند در کلیت خود جایگاهی بی بدیل 
در زندگی سیاسی انگلیسی ها یافت و همچنان سنگ بنای 
آزادی های شهروندانش است. با این همه، کمتر کسی خود 

منشور را خوانده است.
- مگنا کارتا حقوق اولیه افراد را ترســیم می کرد، بر این 

اساس که هیچ کس باالتر از قانون نیست، حتی شاه
-در آن حق محاکمه در دادگاه عادل به رسمیت شناخته 
شد. همچنین محدودیت هایی برای مالیات گرفتن وضع 

شد.
- مگنا کارتا منبع الهام سندهای بسیار دیگری شد، از جمله 
قانون اساسی آمریکا، استرالیا، نیوزلیند،کانادا و بیانیه جهانی 

حقوق بشر.
به تعریف دیگر تاثیر مگنــا کارتا در وضع قوانین جاری و 

قانون اساسی کانادا شامل موارد زیر می باشد:
*  آزادی عقیده و مذهب

* آزادی فکر، باور، نظر و بیان از جمله آزادی عقیده علنی 
و آزادی مطبوعات

* آزادی اجتماعات آرام و مصالحت آمیز
* آزادی عضویت در انجمن ها

تاثیر هبیس کورپس درقوانین کانادا

اصطالح هبیس کورپس از التین گرفته شده یک اصطاح 
حقوقی است که دادگاه از مجری قانون میخواهد که فردی 
را که در بازداشت دارد به دادگاه برای بررسی اتهام بیاورد. 
که در واقع  حق اعتراض به بازداشــت غیرقانونی توسط 

دولت است. 
از ۶۳ ماده مگنا کارتا،  مهم ترین بند منشــور بند هیپس 
کورپس اســت که اولین و بزرگتریــن محدودیت را برای 
صاحبان  قدرت و پادشاه قایل میشود و آن این است هیچ  
فردی )نباید دستگیر، زندانی و یا از دارایی اش محروم و یا 
محکوم، یا تبعید و یا بهر صورتی بی خانمان شود، ونه بر 
علیـۀ او اعمال زور صورت گیرد و یا کسی دیگری برضدش 
فرستاده شود تا در حقش چنین کند، مگر به اثر قضاوت 

قانون(.

قانون اساسی کانادا

قانون اساسی کانادا در دو دوره تنظیم شده است؛ یکی در 
سال ۱۸۶۷ و دومی که شامل اصالحاتی بر قانون اول بود 

در سال ۱۹۸۲ به تصویب رسید.
قانون اساسی کانادا در سال  ۱۹۸۲ مورد تجدید نظر قرار 
گرفت و »منشور حقوق و آزادی ها« در آن گنجانده شد. 
این منشور با این کلمات آغاز می گردد: »نظر به اینکه کانادا 
براســاس اصولی بنا گردیده که برتری خداوند و حکومت 
قانون را به رســمیت می شناســد.« این جمله حاکی از 
اهمیت سنت های دینی در جامعه کانادا و حرمت و ارزش 

انسان می باشد.
 اهم منشور حقوق و آزادی های شامل موارد زیر می باشند:
* حق تغییر جابجایی و مکان : کانادایی ها حق دارند که 
در هر کجای کانادا که مایلند زندگی و کار کنند و همچنین 

پاسپورت دریافت کرده و کشور را آزادانه ترک کنند
* حقوق بومیان: حقوق تضمین شده در منشور نمی بایست 
ناقض قراردادهای منعقد میان دولت و بومیان وهمچنین 
حقوق و یا آزادی های آنان باشــد.  بومیان حقوق مربوط 

به آموحتن و ترویج زبان رسمی زبان اقلیت خود را دارند.
* زبان های رسمی: زبان های فرانسه و انگلیسی در پارلمان 

و در تمامی دولت از موقعیت برابر برخوردار هستند
* جامعه چندفرهنگی: این یک ویژگی بنیادین میراث و 
هویت کانادا اســت. کانادایی هــا از هر رنگ و نژاد حضور 
و زندگــی در کنار یکدیگر را مانند هدیه ای ارج می نهند 
و تالش می کنند که به تکثر گرایــی احترام گذارده و با 

هماهنگی در کنار یکدیگر زندگی کنند.
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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. 1433

وکیل مهاجرت به آمریکا و کانادادفتر حقوقى  هما یحیوى

«مشاوره با تعیین وقت قبلى»

ـ  مهاجرت به آمریکا
ـ  مهاجرت به کانادا

ـ  دعاوى خانوادگى (طالق)
#504-938 Howe Street, Vancouver, BC V6Z 1N9
www.yalaw.ca     Email: info@yalaw.ca

YA Law Corporation
604-620-9598

آیا ممنوع الورود به کانادا و یا آمریکا هستید؟
جهت رفع ممنوعیت ورود به کانادا و آمریکا با ما تماس بگیرید

Are you inadmissible to Canada or to the U.S?
Do you need to apply for a U.S waiver?

Contact us

گالری و خدمات

 Tel: 604.986.8585

                               1629 Marine Dr., North Vancouver, BC
                                1478 Marine Dr., North Vancouver, BC )شعبه1(

)شعبه2(
 Tel: 0912-214-3126

     www.pacificruggallery.com

شعبه تهران:  بازار، سرای بو علی، داخل حیاط، پالک 25

Pacific Rug galleRy فرش  دلیـری

تولید، عرضه و خدمات کلیه فرشهای مدرن و کالسیک با سه نسل تجربه موفق

تخصصی ترین مرکز شستشوی دستی و تعمیرات فرش به روش سنتی

تنها دارنده مدرک کارشناسی، قالیشویی، رفوگری از اتحادیه صنف فرش ایران در کانادا

سرویس حمل و نقل رایگان به کلیه نقاط شهر هفت روز هفته
کلیه تولیدات جدید فرش ما را در  
Facebook و Instagram ببینید.

Designed by:Daneshmand.ca

GREEN DREAM Co.
خدمات حمل و نقل و اسباب کشى

«به صورت شبانه روزى»

بسته بندى وسایل به صورت تخصصى
نصب و مونتاژ اثاثیه منزل

778-980-1286 «افشین»

خدمات مربوط به فضاى سبز
و محوطه سازى

طراحى، اجرا، نگهدارى فضاى سبز، 
کاشت، هرس، چمن زنى، اصالح خاك، 

پیاده رو سازى، محوطه سازى

منازل مسکونى، مراکز تجارى و ادارى

با 20 سال سابقه

604-842-2326 «رامین»

مکان جدید دارالتـرجمه رسمـی خشـا 
در همکاری  با دفتر اسناد رسمی سوزان بشیری  

جهت سهولت دسترسی جامعه ایرانی به خدمات مورد نیاز در یکجا 

604-922-4600
604-377-9225

Fariborz.Khasha@gmail.com

قرار حضوری با مراجعین گرامی با هماهنگی پیشین تلفنی یا ایمیل

1755 Capilano Road, North Vancouver, Suite 201

خدمات ترجمه رسمى :  کلیه مدارك حقوقى، سجلى، تحصیلى، پزشکى، 
مالى، پاسپورت، سند ازدواج و طالق، شناسنامه، گواهینامه رانندگى، گواهى 

عدم خالفى، بیمه اتومبیل و عدم سوء پیشینه،   مترجم رسمى وزارت 
دادگسترى و دادگاه هاى بریتیش کلمبیا 

خدمات نوتارى پابلیک: ثبت معامالت امالك و وامهاى بانکى، دعوتنامه، 
وکالتنامه، وصیت نامه، گواهى امضاء، برابرى با اصل مدارك

 فریبرز خشا ، عضو رسمی انجمن مترجمان بی سی، 
مترجم معتمد دادگاه های فدرال واستانی،

 ،ICBC اداره مهاجرت و پناهندگی و 
 دارندة مجوز رسمی گواهی امضاء سوگندنامه

 و استشهاد نامه در بریتیش کلمبیا

BC License #77777

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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